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              ÖNSÖZ

Aileiçi şiddet yaşayan bir kadınsanız ve Britanya’da yaşıyorsanız, “Hayatta 
Kalma Kitapçığı” sizin içindir.

Hergün bütün etnik gruplardan ve sınıflardan birçok kadın aileiçi şiddet 
yaşıyor. Eğer kötü muamele görüyorsanız, bu sizin suçunuz değil, ve 
kendinizi suçlamamalısınız.  

Bu kitapçık siz ve çocuklarınızın maruz kalabileceği çok acil sorunları içeren 
ve kısa bölümlerden oluşan bir klavuz olma amacını taşımaktadır. İçerisinde 
sizin ve çocuklarınızın güvenliğini artırmak için irtibat kurabileceğiniz 
kuruluşlar, gidebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz şeylerle ilgili tavsiyeler 
bulunmaktadır.

Bu kitapçık öncelikle aşağıdaki sebeplere maruz kalmış kadınlar için 
hazırlanmıştır:

 Aileiçi şiddet çoğunlukla erkekler tarafından işlenmekte ve kadınlar 
maruz kalmaktadır.

 Women’s Aid’in danışma ve destek hizmetleri kadınlara ve çocuklara 
yöneliktir.

Bununla birlikte, siz de erkek olarak kötü muameleye maruz kalıyorsanız, bu 
bilgilerin çoğu sizi de ilgilendirecektir.

Women’s Aid bu çok gerekli çareye cömertçe katkılarından dolayı The Body 
Shop’a  teşekkür eder.

UYARI:Bu  internet sitesine girdiğinizi birisinin bilmesinden 
korkuyorsanız, aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.
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Tacizci sizin internet faaliyetlerinizi nasıl keşfeder?

Lütfen birkaç dakikanızı aşağıdaki uyarıyı okumaya ayırınız ve bu siteye 
girdiğiniz zaman güvenliğinizi artırıcı önlem alınız.

Kural olarak, internet tarayıcıları interneti tararken birtakım bilgileri 
saklayacaktır. Bu, girdiğiniz sitelerden imajları, sitelere girdiğinizi belirten 
tarama motorlarını ve girdiğiniz siteleri bildiren bir izi (‘history’) içerir. Bu siteye 
girdiğinizi birisinin bulma şansını en aza indirmek için aşağıdaki talimatları 
okuyunuz.

Eğer kullandığınız tarayıcıyı biliyorsanız, aşağıdaki ilgili talimatlara geçiniz. 
Eğer hangi tip tarayıcı kullandığınızı bilmiyorsanız, tarayıcı ekranının üst 
kısmındaki toolbar üzerindeki Help’i tıklayınız. Ekranda bir menü belirecek, 
son giriş About İnternet Explorer, About Mozilla Firefox ya da benzeri şeyler 
söyleyecektir.Giriş hangi tip tarayıcı kullanmakta olduğunuzu belirtir-sonra 
aşağıdaki talimatlara geçmelisiniz.

Internet Explorer:

Tools mönüyü tıklayınız ve Internet options seçiniz.Temporary Internet 

Files’ın altında, General sayfasının üstünde, Delete Cookies’i seçiniz,  sonra 

OK’i tıklayınız. Delete Files’ı tıklayınız, Delete all offline content yazılı 

yerdeki kutuya tik koyun ve OK’i tıklayınız. History’nin altındaki Clear 

History’yi ve sonra OK’i tıklayınız. Şimdi ekranın üst kısmına bakın ve 

Content tabını tıklayınız, AutoComplete’i ve son olarak da Clear Forms’u 

seçiniz. 

Firefox/Netscape
     
Önce Tools’u ve sonra Optıons’ı tıklayınız, sonra Privacy’yi tıklayınız. 
Cache’nin yanındaki Clear tuşunu ve Saved Form Information’ı tıklayınız. 

Opera:

Önce Tools’u sonra Preferences’i tıklayınız. Advanced tabını ve sonra sol 
taraftaki History bölümünü tıklayınız. İki Clear tuşlarını ve Empty Now 
tuşunu tıklayınız. 
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Tarama izninizi Silme:

İnternet tarayıcıları girdiğiniz tüm sayfaların da kayıtlarını tutar. Bu iz ‘history’ 
diye bilinir. İnternet Explorer ve Netscape/Firefox’taki izleri silmek için 
klavyedeki ctrl tuşunu basık tutun, sonra H tuşuna (Opera için ctrl, Alt ve H ) 
basınız. www.womensaid.org.uk ‘i belirten herhangi bir girişi bulunuz, sağ 
tıklama ve Delete’i seçiniz.

E-mail:

Eğer bir tacizci size tehdit  ya da taciz edici e-mail mesajları gönderirse, bu 
tacizin kanıtı olarak basılıp ve saklanabilir. Önceden gönderilmiş tüm e-mailler 
Sent Items bölümünde saklanır. 

Eğer bir e-maile başlamış fakat bitirmemişseniz bu sizin Drafts Folder denilen 
müsvette dosyanızda olabilir. Eğer herhangi bir e-maili yanıtlıyorsanız belki 
orijinal mesaj message bölümünde olabilir.Orijinal mesajın kimse tarafından 
görülmesini istemiyorsanız print edin ve e-maili siliniz.

(Outlook Express, Outlook, Thunderbird vs) gibi herhangi bir e-mail  
programındaki bir şeyi sildiğinizde, program onu gerçekten silmez –Deleted 
Items denilen bir dosyaya atar. Deleted Items’daki mesajları ayrı ayrı silmeniz 
gerekir.Deleted Items dosyasındaki ayrı parçaları silmek için parçalara sağ 
tıklama yapınız.

Genel güvenlik:
Bilgisayarınızda parola (password) kullanmıyorsanız, birileri sizin e-mailinize 
girebilir ve internet kullanımınızı takip edebilir. İnternette bilgiye ulaşmanın en 
güvenli yolu yerel bir kütüphane, bir arkadaşınızın evi yada işyeriniz olacaktır.

Yukarıda verilen tüm bilgiler sizin izinizi tamamen gizleyemeyebilir. 
Birçok tarayıcı tipleri yakın geçmişte kullanılan siteleri gösteren 
özelliklere sahiptirler. İnternette bilgiye ulaşmanın en güvenli yolu  yerel 
bir kütüphane, bir arkadaşınızın evi ya da işyeriniz olabilir.

Aileiçi Şiddet Nedir?

“Aileiçi şiddet” in birçok tanımı vardır. Women’s Aid’in görüşüne göre, aileiçi 
şiddet çok samimi veya aile tarzı ilişkilerde ortaya çıkan fiziksel, 
psikolojik,cinsel ya da parasal şiddet olup zorlayıcı ve kontrol altına alma 
davranışı şeklinde ortaya çıkar. Buna zorla evlendirilme ve namus suçları 
dahil olabilir. 
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Aileiçi şiddet çok yaygın: Araştırmalar her dört kadından birinin hayatlarının bir 
döneminde aileiçi şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Her hafta iki kadın 
eşleri veya eski eşleri tarafından öldürülmektedir. Her türlü aileiçi şiddet 
tacizcinin eşinin veya diğer aile bireylerinin üzerinde güç ve kontrol kurmak 
istemesinden gelmektedir. Aileiçi şiddet tekrarlayıcı ve ölümcül, ve zamanla 
daha da kötüleşme eğilimi gösterir. Ayrıca ailedeki çocuklar üzerinde çok 
belirgin etki bırakır.

Aileiçi şiddete büyük çoğunlukla kadınlar maruz kalmakta, ve erkekler 
tarafından işlenmektedir, özellikle tekrar edici ve ciddi  fiziksel saldırı şeklinde 
ya da ırza geçme veya cinsel taciz ya da sonuç yaralanma veya ölüm 
olduğunda. Bu yüzden, biz genelliklle tacizciyi ‘erkek’ ve hayatta kalanı da 
‘kadın’ diye adlandıracağız. 

Irk, etnik ya da dini grup, sınıf, özürlülük ya da hayat tarzı gözetmeksizin, 
herhangi bir kadın aileiçi şiddete maruz kalabilir. Aileiçi şiddet lezbiyen, 
homoseksüel, biseksüel ve transeksüel ilişkilerde de ortaya çıkar ve diğer aile 
bireyleri (uzaktan akraba ve yetişkin çocuklar) tarafından da uygulanabilir.

Ayrıca Aileiçi şiddeti tanıma’ya bakınız.

Aileiçi şiddet suç mu?

Aileiçi şiddet birçok değişik davranışları içerebilir ve ‘aileiçi şiddet’ bir tek suç 
değildir. 

Aileiçi şiddetin türlerinden birçoğu, fiziki saldırı, yaralama, boğma, cinsel 
saldırı, ırza geçme, ölüm tehditi, taciz, takip ve korkutma dahil suçları teşkil 
eder. 

Duygusal tacizlerin bazıları suç olarak tanımlanmaz ama bunlar kadının veya 
çocuğun refah ve özerklik hissi üzerinde uzun süreli etki yaratabilir. 

Şiddetten kim sorumludur?

Şiddetten şiddeti kullanan kişi sorumludur ve sorumlu tutulmalıdır. Mağdur 
asla tacizcinin davranışından sorumlu değildir. 

Tacizci sık sık başkalarını veya ilişkilerini, çocukluğunu, sağlığını ya da alkol 
ve uyuşturucu almasını bahane ederek kişisel sorumluluktan kaçmayı dener. 
Bu faktörlerin etkisi olabilmesine rağmen bunlar tacizin doğrudan nedenleri 
değildir.
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Aileiçi şiddeti tanıma

Herkes tartışır ve bazen eş ve aile bireyleriyle fikir ayrılığına düşer; hepimiz 
sonra pişman olacağımız şeyler yaparız ve sevdiklerimizi üzeriz. Fakat bunlar 
devamlı hale gelirse o zaman bu aileiçi şiddetin belirtisi olur. Aşağıdaki sorular 
size yardımcı olabilir:

 Eşiniz veya aile bireyleri sizin arkadaşlarınızı ya da ailenizi görmenizi 
engelledi mi?

 O sizi işe veya koleje gitmekten alıkoydu mu?
 Sizi kontrol veya takip ediyor mu?
 Sizi haksız yere başkalarıyla flört veya ilişki kurmakla suçluyor mu?
 Sizi sürekli küçük düşürüp, rezil edip, eleştirip, hakaret ediyor mu?
 Ondan korkuyor musunuz?
 Onun tepkisinden korktuğunuz için davranış değişikliği yaptınız mı?
 Hiç eşyalarınızı kasıtlı olarak kırıp-yıktı mı?
 Hiç sizi veya çocuklarınızı incitip ya da tehdit etti mi?
 Sizi parasız bırakıyor mu?
 Hiç istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorladı mı?
 İhtiyacınız olduğunda tıbbi yardım almaktan alıkoymaya çalıştı mı?
 Göçmen statünüz yüzünden sınırdışı edilebileceğinizi söyleyerek sizi 

kontrol altına almaya çalıştı mı?
 Hiç sizi çocuklarınızdan ayırmakla veya eğer onu terkederseniz, 

çocukları beraberinizde götüremezsiniz, onları tekrar göremezsiniz 
diye tehdit etti mi?

 Hiç sizi kendisiyle ve başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladı mı?
 Hiç sizin evden dışarı çıkmanızı engellemeye kalkıştı mı?                 
 Davranışlarını alkol ve uyuşturucu almasına mı bağlıyor?
 Sizin alkol ve uyuşturucu almanızı kontrolü altına alıyor mu?

Yukarıdaki sorulardan birine veya birden fazlasına evet yanıtı veriyorsanız, 
aileiçi şiddete maruz kalabiliyor olabilirsiniz.

Aileiçi şiddet nedir?’e de bakınız.

Aileiçi şiddete maruzum-ne yapabilirim?

Kimse şiddeti hak etmiyor, ve siz buna katlanmak zorunda değilsiniz. 
Yapabileceğiniz birtakım şeyler var-fakat hiç biri kolay değil ve hiçbiri şiddeti 
tamamen ve kısa sürede sona erdirememektedir. 
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Şiddetten kurtulma uzun bir işlem; birçok kadın birtakım kaynaklardan yardım 
istemektedirler,ve son çareye başvurmadan önce birkaç defa ayrılıp, ve geri 
dönebiliyorlar. 

Yasal seçenekler

Eşinizden ayrılmaya karar verseniz de vermeseniz de, kanunen korunmak 
hakkınız ve size açık bazı yasal seçenekler var. 

 Medeni kanun, mahkeme emirleri, çocukla görüşme düzenlemeleri, 
ayrılma ve boşanmayı içerir.

 Ceza kanunu, tacizci suç işlediği zaman polis ve savcılığın başlattığı 
işlemleri içerir.

Daha fazla bilgi için, Yasal haklarınız, Mahkeme emri çıkartma, ve Polis ve 
ceza davası usulü’ne bakınız.

Eğer acil tehlike içindeyseniz daima polisi arayın ve 999’ u çeviriniz. Onların 
görevi sizi korumak ve yardımcı olmaktır.

Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattı  

Eğer yapabileceklerinizle ilgili konuşmak istiyorsanız, Women’s Aid ve 
Refuge’ün ortaklığıyla çalışan Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım 
Hattı’nı 0808 2000 247 nolu telefondan arayabilirsiniz.

Yardım Hattı Language Line’nın (Dil Hattı) üyesidir ve bir tercümana 
ulaşmanızı sağlayabilir Bu Hat aileiçi şiddete maruz kalan kadın ve 
yakınlarına duygusal destek ve bilgi sağlar. 

Yardım Hattı tam eğitilmiş, tümü kadın çalışan ve gönüllülerden oluşmuş olup, 
24 saat, haftanın yedi günü hizmet vermektedir. Bütün konuşmalar gizli tutulur 
ve ülkenin neresinde olursanız olun, ücretsizdir.Yardım Hattı görevlileri sizinle 
eldeki seçenekleri tartışır ve hakkında bilgilendirilmiş bir seçim yapmanıza 
yardımcı olurlar. Ne istemediğiniz bir seçimi zorla yapmak durumunda 
kalacaksınız, ne de hazırlıksız bir karar verme sizden beklenecektir. 

Aileiçi şiddete maruz kalan lezbiyen, homoseksüel, biseksüel ve 
transeksüeller için de ulusal bir yardım hattı mevcuttur. Saat sabah 9 ile 1 
arası, ve öğleden sonra 2 ile 5 arası, Pazartesi’den Cuma’ya kadar Broken 
Rainbow Yardım Hattı’na 08452 604460, minicom 0207 231 3884 nolu 
telefonla ulaşabilirsiniz.
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Bir Güvenlik Planı Yapma

Kişisel güvenlik planı kendinizi ve çocuklarınızı korumada size yardımın bir 
yoludur. Bu size ileride olabilecek şiddet ve taciz durumunda planlama 
yapmanıza yardımcı olacaktır. Eşinizin şiddet ve tacizini durduramazsınız; 
sadece kendileri bunu durdurabilirler.

Ama sizin kendinizin ve çocuklarınızın güvenliğini artırmak için 
yapabileceğiniz birtakım şeyler vardır. Belki de zaten çocuklarınızı ve 
kendinizi korumak için birşeyler yapıyor olabilirsiniz-örneğin şiddetin akışında 
bir değişiklik olabilir bu da  güvenliğinizi artırmak için size plan fırsatı 
sağlayabilir.

 Farklı durumlarda kriz durumları da dahil olmak üzere nasıl 
davranabileceğinizi önceden planlayın.

 Size açık olan değişik seçenekler hakkında düşünün.
 Önemli ve acil telefon numaralarını yanınızda bulundurunuz-

örneğin, yerel Women’s Aid, Refuge örgütünün veya diğer aileiçi 
şiddet servisinin; polis aileiçi şiddet ünitesi; aile doktorunuz; sosyal 
hizmetler memurunuzun, eğer varsa; çocuğunuzun okulunun; 
avukatınızın; ve Women’s Aid ve Refuge’ün ortaklığıyla faaliyetini 
sürdüren Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattı 
telefonu:0808 2000 247 gibi.

 Çocuklarınıza acil durumlarda 999’u arayabileceklerini; isim, 
adres ve telefon numarası gibi bilgileri vermeleri gerektiğini öğretiniz. 

 Acil durumlarda gidebileceğiniz, güvendiğiniz bir komşunuz var 
mı? Eğer varsa, olup biteni onlara anlatın ve şiddet içerikli saldırı sesi 
duyarlarsa polisi aramalarını söyleyiniz.

 Kaçış planı tatbikatı yapın, böylece acil durumlarda siz ve 
çocuklarınız güvenli bir şekilde kaçabilirsiniz. 

 Kendiniz ve çocuklarınız için acil durum çantası hazırlayınız ve 
güvenli bir yerde saklayınız. Örneğin; bir komşunuzun veya 
arkadaşınızın evine saklayınız. 

 Daima yanınızda bir miktar para bulundurunuz – telefon ve otobüs 
ücreti için bozuk para dahil.

 En yakın telefonun nerede olduğunu öğrenin ve cep telefonunuz 
varsa yanınızda bulundurmaya çalışınız.

 Eğer partnerinizin size saldırmak üzere olduğundan 
şüpheleniyorsanız, evin daha az riskli bölümüne gitmeye gayret 
ediniz – örneğin; çıkışı olan ya da telefona ulaşabileceğiniz bir yer.

 Acil durumlarda evi terketmeye hazırlıklı olunuz.
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Ayrılmaya hazırlanma

Ne tür bir katlanma yöntemini denemiş olursanız olun-az yada çok başarıyla-
tek seçeneğin eşinizden ayrılmak olduğunu hissettiğiniz bir zaman gelebilir.
Eğer partnerinizden ayrılmaya karar verirseniz, bunu çok dikkatli planlamaya 
gayret gösteriniz. Bazen tacizci sizin ayrılmayı düşündüğünüzden 
şüphelenirse şiddetin dozunu artıracaktır, bu da en tehlikeli bir zaman olabilir. 

Partnerinizin yakınlarda olmayacağını bildiğiniz bir zamanda ayrılmayı 
planlayınız. Gerekli olan herşeyi yanınıza almaya çalışın – kendiniz ve 
çocuklarınızla ilgili önemli dökümanlar dahil – çünkü daha sonra 
dönemeyebilirsiniz. Çocuklarınızı beraberinizde götürün – aksi takdirde, ileride 
çocuklarınızla beraber yaşamak zor veya imkansız olabilir. Çocuklarınız 
okuldaysa öğretmenlerine durumu bildirin ve ileride kimin çocukları okuldan 
alacağını belirtiniz. (Ayrıldıktan sonra kendinizi koruma’ya bakınız.)

Ayrılmayı düşünmek ve ayrılmaya karar vermek uzun bir süreç olabilir. 
Planlama yapmak planı hemen harekete geçirmek  zorundasınız – ya da 
sonra -demek  değildir.Fakat bu seçeneği dikkate almaya ve içerdiği 
zorlukların üstesinden nasıl geleceğinize yardımcı olabilir.Eğer mümkünse, 
her hafta bir kenara az miktarda para biriktirin, hatta ayrı bir banka hesabı 
açınız. 

Partnerinizden ayrılmayı düşünüyorsanız neleri yanınıza almalısınız

İdeal olarak, eğer ayrılırsanız, aşağıdakileri beraberinizde götürmeniz gerekir. 

 Kimlik. 
 Kendinizin ve çocuklarınızın nüfus cüzdanları.
 Pasaportlar (çocukların ki dahil), vizeler ve çalışma izinleri. 
 Para, banka hesap cüzdanları, çek defteri, kredi ve bankamatik 

kartları.
 Ev, araba ve iş yeri anahtarları
 Çocuk ve diğer sosyal yardım ödenti kartları. 
 Sürücü ehliyeti ve taşıt kayıt evrakları.
 İlaçlar. 
 Ev kirası kontratı ile ilgili evrakların kopyası. 
 Sigorta evrakları, sigorta numaranız dahil.
 Adres defteri.
 Aile fotoğrafları, günlük, ziynet eşyaları.
  Kendinizin ve çocuklarınızın elbiseleri ve temizlik takımları.
 Çocuklarınızın en sevdiği küçük oyuncaklar.

Ayrıca varsa tacizle ilgili evraklar – örneğin; polis raporu, mahkeme emirleri, 
sağlık raporlarının kopyaları.



Copyright © Women’s Aid 2008 9 Telif hakkı © Women’s Aid 2008
The Survivor’s Handbook Hayatta Kalma Kitapçığı 
(funded by The Body Shop) (The Body Shop’un fonundan) 
www.womensaid.org.uk www.womensaid.org.uk

Ayrıldıktan sonra kendinizi koruma

Aileiçi şiddete maruz kaldığınızı başkalarına bahsedip etmeyeceğinize karar 
vermelisiniz; arkadaşlarınıza, ailenize, çocuklarınızın okuluna ve patronunuza 
olup biteni bildirmeniz halinde, onlar tacizcinize bilgi vermezler ve acil 
durumlarda daha iyi yardımcı olurlar ve bu da sizin güvenliğinizi artırır. 
Eğer evi terketmişseniz ve aynı bölgede kalıyorsanız, güvenliğinizi artırıcı bazı 
yollar mevcuttur:

 Kendinizi izole edip, zayıf pozisyona koymayınız. 
 Daha önce sürekli gittiğiniz yerlere gitmekten kaçınınız.
 Rutininizi mümkün olduğunca değiştiriniz. 
 Tacizcinizin bildiği düzenli randevularınızı değiştirmeye çalışınız.
 Kaçınamadığınız yerlere giderken veya ayrılırken farklı ve güvenli bir 

yol seçiniz.
 Çocuklarınızın okuluna, anaokuluna ve çocuk bakıcınıza olanları 

anlatın ve çocukları kimin alacağını bildirin.
 İşvereninize söylemeyi düşünün – özellikle partnerinizin işyerinizle 

irtibat kurabileceğini tahmin ediyorsanız.

Eğer bulunduğunuz yerden uzağa taşındıysanız, tacizcinizin sizin nerede 
olduğunuzu bilmesini istemiyorsanız, bulunduğunuz bölgeyi belirleyici 
herhangi bir şeyi kullanırken çok dikkatli olmalısınız; örneğin:

 Cep telefonunuzu nerede kullanmakta olduğunuz ‘bulunabilir’. 
Mümkünse telefon şirketi ile irtibata geçiniz ya da telefonunuzu 
değiştiriniz.

 Ortak kullandığınız kredi ve bankamatik kartlarını ve banka hesabını 
kullanmaktan kaçınınız, çünkü hesap cetveli yaptığınız işlemlerin 
listesini verecektir. 

  Hiçbir mahkeme kağıtlarında adresinizin belirtilmemiş olmasına dikkat 
ediniz.

  Tacizcinize telefon etme gereği duyuyorsanız (ya da onunla irtibatlı 
birisine), telefonu çevirmeden önce 141’i çeviriniz ki sizin telefon 
numaranız tespit edilmesin.

 Çocuklarınıza adresiniz ve bulunduğunuz semtin neresi olduğunu 
kimseye söylememesi gerektiğini tembih ediniz.

Takip yada aileiçi şiddet kurbanları eğer isterlerse şimdi genel seçim listesine 
isimsiz olarak kaydolabilirler, böylece hem risk altına girmezler hem de oy
haklarını kaybetmemiş olurlar. İsimsiz olarak listeye kaydolmak isteyen kişiler
mahkeme emri gibi bir kanıt göstermek zorundalardır.
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Eğer bir yere ayrılmıyor veya partneriniz ayrıldıktan sonra evinize işgaliye 
veya koruma emriyle geri dönüyorsanız, en yakın polis karakoluna bundan 
haberdar ediniz ki, acil bir durumda çabuk harekete geçebilsinler. (Mahkeme
emrine bakınız). Bazı bölgelerde özel projeler var – Sığınak projeleri gibi –
polisin ivedilikle harekete geçmesini garantiler ya da evinizi güvenli hale 
getirmek için tavsiye ve ek güvenlik önlemleri sağlarlar.

Aşağıdakileri de dikkate alabilirsiniz:

 Tüm kapı kilitlerini değiştirme;
 Tüm pencerelere kilit koyma;
 Her kata duman dedektörü monte ettirip ve yangın söndürücü 

bulundurma;
 Birileri eve yaklaşırken otomatik olarak yanan dış lamba taktırma;
 Komşularınıza partnerinizin artık burada yaşamadığını, eğer 

görürlerse size bildirmelerini ya da polise telefon etmelerini 
söyleyiniz;

 Telefon numaranızı değiştiriniz ve rehberden çıkartınız;
 Telefonların kimden geldiğini bilmek için tele sekreter alıp kullanınız;
 Tüm mahkeme emirlerinin kopyalarını saklayınız.

Eğer eski partneriniz sizi rahatsız etmeye, tehdit ve taciz etmeye devam 
ederse, her olayın detaylarını, tarih ve zamanlarıyla yazınız. söylenenleri ve 
yapılanları – mümkünse –yaralanmaların ya da eve verilen zararların 
fotoğraflarını çekiniz. Eğer yaralandıysanız, tıbbi müdahale yaptırın ve 
doktordan sizi muayene ettiğinin belgesini isteyiniz. Eğer tutuklamaya yetkili 
mahkeme emri ya da yasaklama emri varsa polisten bunları yerine 
getirmesini isteyiniz; ve eğer eski partneriniz mahkeme emirlerini çiğniyorsa, 
bunları avukatınıza da bildirmelisiniz. Hukuki seçenekler üzerine daha fazla 
bilgi için, Mahkeme emri çıkartma ve Polis ve dava  işlemlerine bakınız.

Acil durumlarda daima 999 dan polisi arayınız.
  

Women’s Aid benim için ne yapabilir?

Women’s Aid ulusal aileiçi şiddete karşı bir örgüt olup İngiltere’de ki 370 yerel 
organizasyon ağını koordine eder ve destekler. Yerel Women’s Aid 
organizasyonlarının verdiği hizmetler şunları içerebilir:

 Sığınak konaklaması: Sığınak nedir ve birinde kalabilir miyim?’e 
bakınız. 

 Ulaştığı hizmetler: birçok yerde danışma hizmetleri olup, etnik azınlık 
toplumlarındaki kadınlara uzmanlık gerektiren hizmetler sunmaktadır.
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 Başlatma desteği: Kendi evlerinde kalmak isteyen kadınlara ya da 
acil veya geçici barınmada ki kadınlara destek ve yardım götürür. 

 Sonraki bakım ve yeni bir yere yerleşme: Sığınma evinden henüz 
yeni ayrılan kadın ve çocuklara destek vermeye devam eder.

 Destek grupları: Aileiçi şiddete maruz kalan kadınlar içindir
 Çocuklar için etkinlikler ve destek hizmetleri.
 Aileiçi şiddete uğrayanlara  bağımsız avukatlık hizmetleri ve 

mahkemeye giderlerse onlara destek verir.
 Women’s Aid ve Refuge’ün işbirliğiyle yürütülen 0808 2000 247 nolu 

Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattından 
faydalanma.

Nereye gidebilirim?

Eğer aileiçi şiddet yüzünden evinizden ayrılmak istiyorsanız,veya eski 
partneriniz sizi tehdit edip gözdağı veriyorsa, sığınağa gitmeye karar 
verebilirsiniz (Sığınak nedir?’e bakınız);ya da aile veya arkadaş yanında 
geçici olarak kalabilir; veya acil konaklamaya çıkabilirsiniz.

Arkadaşlar veya aile yanında kalmanız ilk tercihiniz olabilir. Ancak, tacizci 
sizin nerede olabileceğinizi tahmin edebilir ve dönmeniz için baskı yapabilir; 
ve aile ya da arkadaşlarınız size uzun süre barınma sağlamaya istekli 
olmayabilir ya da bunu sağlayamayabilirler..  

Acil konaklama

Eğer şiddet  veya taciz tehlikesi yüzünden evinizde kalamıyorsanız, evsiz 
kabul edilirsiniz. Belediyenin(Council) konaklama işleri dairesi, eğer aileiçi 
şiddet yüzünden evsizseniz, kanunen size bir yer bulmanız için yol 
göstermek zorunluluğu altındadır – ve ayrıca size geçici barınak sağlamak 
zorundadır. İleride size daimi konaklama yeri de sağlayabilirler.
Bundan sonra ne yapacağınıza karar aşamasındayken acil barınmaya 
başvurabilirsiniz; Geçici olarak evden ayrılmak sizin geri dönme, kiracı 
haklarınızı ve ev sahipliği haklarınızı etkilemez. İster belediye evinde kiracı 
olun, ister özel kişinin ya da ev edindirme birliğinin (housing association) 
kiracısı olun, hatta kendi eviniz olsun acil konaklamaya geçmede aynı 
haklara sahipsiniz.

Belediye(Council) seçeneklerinizi araştırmak için size bir randevu teklif 
edebilir. Bu, evsizlik başvurusuna  yapılan mülakat olarak değil ona bir ilave 
olmalıdır. Eğer güvenliğinizin tehlikede olduğu korkusu varsa evinizde 
kalmanız için baskı görmemelisiniz. Acil barınak genellikle, pansiyon, yurt ya 
da sığınma evi olacaktır. 
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Benim başvurum nasıl bir işlemden geçirilecektir?

Bu, bir yerel yönetimden diğer yerel yönetime göre değişir.Muhtemelen 
evsizler memuru tarafından mülakata alınacaksınız. Onlara söyleyeceğiniz 
her şey tam gizlilik muamelesi dahilinde işlem görmelidir. Beraberinizde 
birisiyle gitmek faydalı olabilir – örneğin, bir arkadaş ya da Women’s Aid 
temsilcisi gibi. 

Görevli memura aileiçi şiddet yüzünden evinize dönemeyeceğinizi söyleyiniz. 
Sizden şiddete maruz kaldığınıza dair kanıt isteyebilirler; ama bu mümkün 
değilse belediye soruşturmasını sürdürürken, size kalacak bir yer 
düzenlemek zorundadır. Sizin özgeçmişinizi kontrol etmek isterlerse, örneğin, 
avukatınızın, bir arkadaşınızın, sağlık memuru ve ya sosyal hizmetler 
görevlisi gibi durumunuzu bilen, güvendiğiniz birisinin ismini veriniz. 

Tacizcinizi sizden uzak tutmak, siz eve dönebilesiniz diye onu evden 
çıkartmak için,bir mahkeme kararı çıkartmanız istenebilir. Ama eğer 
istemiyorsanız bunu yapmak zorunda değilsiniz. Belediye(Council), siz yasal 
danışma hizmetleri alırken, size kalabileceğiniz bir yer bulmak zorundadır. 
(Mahkeme emri çıkartmaya bakınız.)

Bir defa evsizlik başvurusu yaptığınızda, başvurduğunuz yerel belediyenin 
soruşturmayı sürdürürken, yasa gereği size geçici barınak sağlama 
zorunluluğu vardır. 

Yerel yönetim bana yardımcı olmazsa ne yapabilirim?

Eğer geçici konaklama bulmakta zorluk çekerseniz, Ücretsiz 24 Saat Ulusal 
Aileiçi Şiddet Yardım Hattıyla, yerel sığınak organizasyonuyla, bir ev 
danışma merkeziyle, bir hukuk merkeziyle (law centre), Vatandaş Danışma 
Bürosuyla (Citizens Advice Bureau),Barınakla (Shelter) veya bir avukatla 
irtibata geçiniz.

Diğer seçenekler

Eğer mahkemeden işgaliye emri (partnerinizin evden çıkartılıp size orada 
yaşama hakkı verme) veya sizi ondan korumak için  sarkıntılık yapmama 
emri gibi mahkeme emri çıkartırsanız, eve dönmenin güvenli olduğuna karar 
verebilirsiniz.Daha fazla bilgi için Mahkeme emri çıkartmaya bakınız. -
Mahkeme emirli ya da emirsiz- eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız 
evde oturmak zorunda olmadığınızı bilmeniz önemlidir.
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Sığınak (refuge) nedir ve orada nasıl kalabilirim?

Sığınak nedir?

Sığınak, aileiçi şiddete maruz kalan kadın ve çocukların şiddetten uzak 
kalabilecekleri güvenli eve denir.Burada çocuğunuza ve size bir oda tahsis 
edilecektir. Yatak odaları dışındaki diğer alanlar diğer oda sakinleriyle 
ortaklaşa kullanılır.Sığınak adresleri gizli tutulur. Sığınaklar hangi şartlar 
altında kalabileceğinizi, ne kadar kalabileceğinizi, sizin ve başkalarının 
güvenliğinin sağlanması için gerekli kuralları içeren yetki sözleşmesini 
imzalamanız istenecektir. 

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda da 500’ü aşkın sığınak ve destek 
hizmetleri mevcuttur. Bazı sığınaklar belirli etnik ve kültürel çevrelerden gelen 
kadınlar için düzenlenmiştir – örneğin Siyah, Asyalı, veya Güney Amerikalı 
kadınlar için – ve birçok sığınak özürlülere göre yapılandırılmış,  özel 
ihtiyaçları olan kadın ve çocuklara yardımcı olmak için görevli memurlar ve 
gönüllüler görevlendirilmişlerdir. 

Bir sığınakta kalmayı nasıl düzenleyebilirim?

Women’s Aid ve Refuge’nin işbirliğiyle çalışan Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi 
Şiddet Yardım Hattı size sığınakta yer bulabilecektir. Birçok sığınak 
organizasyonlarının da telefon rehberinde kamu irtibat numaraları vardır. 
Ayrıca sığınak örgütleriyle  Polisin, Samaritanların, Sosyal hizmetlerin veya 
Vatandaş Tavsiye Bürolarının (Citizen Advice Bureau )kanalıyla irtibata 
geçebilirsiniz.

Aynı gün bir sığınağa sığınabilmelisiniz. Genellikle ne önceden yer 
ayırtabilirsiniz, ne de her zaman istediğiniz bir bölgede sığınma yeri 
bulabilirsiniz.

Eğer yardım hattının size bir sığınak ayarlamasına karar verirseniz, size ve 
çocuklarınıza isimleriniz ve çocuklarınızın yaşı sorulacaktır. Sizin için bir yer 
buldukları zaman sizi güvenli bir şekilde arayabilecekleri bir telefon numarası 
vermeniz gerekiyor. 

Sığınma için konaklama yeri bulunduğu zaman, organizasyondan birisi sizin 
oraya nasıl ulaşabileceğinizle ilgili bilgi vermek için arayacaktır. Eğer sizlere 
sığınağın adresi ve yerini verirlerse, bu bilgiyi kendinize saklamanız çok 
önemlidir.   

Sığınağa(refuge) beraberimde neler götürebilirim?
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Eğer götürebilirseniz, acil ihtiyaçlarınıza yetecek şeyler götürün; Bir güvenlik 
planı yapmanın altındaki listeden yararlanabilirsiniz.

Sığınağa beraberimde neleri götüremeyebilirim?

Birçok barınma evlerinin depoları büyük değildir. Bu yüzden barınağa ne 
mobilya gibi büyük eşyalar ne de evcil hayvan götürebilirsiniz. 

Sığınma evinde  ne kadar kalabilirim?

Gerek duyduğunuz kadar kalabilirsiniz – birkaç günden birkaç aya kadar –
Ancak bazı sığınma evlerinin maximum kalış süreleri vardır.Birçok kadın 
şiddetten uzak kalmak için sığınma evinde kalır ve tehlikeden uzak 
düşünmeye zamanı olur. Bazen kadınlar partnerlerine geri dönmeye karar 
verebilirler. 

Ne kadar süre kalırsanız kalın, istediğiniz kadar girişken veya içine kapanık 
olabilirsiniz. İstediğiniz takdirde destek ve tavsiye alabilirsiniz. Sığınak evinde 
barınsanız da barınmasanız da sığınma kurumunu danışma, arkadaşlık ve 
destek almak için de kullanabilirsiniz.Daha fazla bilgi için, Women’s Aid 
benim için ne yapabilir? ve Nereye gidebilirim?’e bakınız. 

Daha fazla bilgi
Women’s Aid tarafından yıllık olarak güncellenen The UK Gold Book
Britanyada aileiçi şiddet kurumlarına bir rehberdir.

Women’s Aid Network (Ağ)’üne ve A’dan Z’ye Refuges’e aşağıda verilen 
internet adresine girerek ulaşabilirsiniz: 
http://www.womensaid.org.uk/network/index.htm

Diğer bir seçenekte, Women’s Aid ve Refuge’nin işbirliğiyle işletilen Ücretsiz 
24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattına şu telefondan ulaşabilirsiniz: 
0808 2000 247. 
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Çocuklar ve aileiçi şiddet

Şiddetten çocuklarım nasıl etkilenecek?

Eğer çocuklarınız varsa, büyük bir olasılıkla onları aileiçi şiddetten elinizden 
geldiği kadar korumaya çalıştınız. Belki onların olayı bilmediğini ümit 
ediyorsunuz. Ancak bir çok çocuklu ailelerde çocuklar tacizin varlığının 
farkında olacaklardır. Bazı durumlarda çocuklar da aynı kişi tarafından tacize 
maruz kalacaklardır. Aşağıda Çocuklar tacize uğradığında’ya bakınız. 

Çocuklar değişik hallerde aileiçi tacize uğrarlar. Onlar aynı odada veya yan 
odada olabilirler; Şiddeti duyabilirler veya şiddet sonrası yaraları görebilirler; 
ya da mağdureye sözle tacize uğratmaya katılmaya zorlanabilirler. Çocuklar 
etrafındaki yetişkinlere tamamen bağlıdırlar, ve kendi evlerinde kendilerini 
güvende hissetmezlerse., bu onları çok kötü etkiler.Aileiçi şiddete şahit olan 
tüm çocuklar duygusal olarak tacize uğratılmışlardır, ve bu da “significant 
harm (belirgin kötülük)” olarak kabul edilir. 

Zorba bir kişinin evinde büyütülen çocuklar değişik şekillerde tepki 
göstereceklerdir. Çocuğun gösterdiği tepkide yaş, ırk, cinsiyet, kültür, gelişim 
devresi ve bireysel kişiliğinin etkisi vardır. Ancak çocukların çoğu 
göstermeseler bile, bir şekilde etkileneceklerdir. 

Çocuklar kendilerini öfkeli, suçlu, korumasız, yalnız, korkmuş, güçsüz ya da 
şaşkın hissedebilirler. Çocuklar tacizciye ve size karşı zıt hisler taşıyabilirler. 
Toplumsal ilişkileri ve okul çalışmaları etkilenebilir. Ayrıca çocuklar:

 endişeli olabilir veya depresyona girebilirler.
 uyumada zorluk çekebilirler.
 kabus ya da olup bitenlerin geri gelmesini görebilirler. 
 karın ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklardan şikayetçi olabilirler. 
 yataklarını ıslatmaya başlayabilirler.
 hiddet nöbetine girebilirler. 
 oldukları yaşın altındaki davranışlarda bulunabilirler. 
 okulu asabilirler.
 saldırganlaşabilirler.
 başkalarından uzak durabililer.
 kendilerini değersiz hissedebilirler. 
 alkol veya uyuşturucu kullanabilirler.
 aşırı dozda hap alarak veya kendilerini keserek zarar verebilirler. 
 yeme bozukluğu gösterebilirler.
 Suçlu hissedebilirler şiddetin kendilerinin hatası olduğuna 

inanabilirler.
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İyi bir ana-baba olamamaktan ya da yardım istemekten suçlanacağınızı 
hissedebilir ve eğer şiddeti bildirirseniz çocuklarınızın elinizden 
alınacağından korkabilirsiniz.Fakat, kendinize ve çocuklarınıza karşı 
sorumluluk duygusuyla hareket edip yardım istiyorsunuz, ve başkalarının 
yaptığı taciz için asla sorumlu tutulamazsınız. Sizin - tacizci olmayan ana-
baba tarafı olarak – çocuklarınıza destek olup ve onların kendilerini güvende 
hissetmelerini garantilemeniz ve şiddetin etkilerini ele almak için, 
desteklenmeniz önemlidir.

Çocuklarınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz

Bazı anne ve çocuklar tacizle başa çıkmaya çalışmak için sessizliği ve olayı 
inkar  yolunu denerler. Fakat bir çok çocuk şiddeti itiraf etme fırsatını 
değerlendirir konuyla ilgili duygularını belirtir– gerçi, bazen şiddetten uzak bir 
ortam ve kendilerini güvende hissedinceye kadar beklerler. 
 Çocuklarınız doğal olarak size güvenecekler, bu sebeble onları 
korkutmadan  durum hakkında dürüst olmaya çalışınız. Onlara şiddetin 
yanlış birşey olduğunu ve sorunlara çözüm olmadığını açıklayınız. Neler 
olup bittiğini ve kendilerini nasıl hissettiklerini yazıp veya çizmeye 
cesaretlendiriniz.
Çocuklarınıza Women’s Aid’in çocuklar ve gençler için internet sayfası, The 
Hideout: www.thehideout.org.uk. adresine girmelerini tavsiye edebilirsiniz. 
Burada aileiçi şiddetle yaşayan çocuklar için bilgi, etkinlikler, test ve 
hikayeler vardır.  

Çocuklar tacize uğradığında

Araştırmalar sürekli aileiçi şiddet yaşayan çocukların büyük bir bölümünün 
aynı kişi tarafından - fiziksel veya cinsel tacize - uğradığını göstermektedir.

   
Kadınlara karşı kötü muamele yapan her erkeğin çocuklara da aynı 
muameleyi yapacağı anlamına gelmez. Fakat bazıları yapar. Eğer böyle 
birşeyin olmuş olabileceğini düşünüyorsanız onları korumak için harekete 
geçmelisiniz. Sizlere yardımcı olmak ve çocukları korumak için kurulan 
Women’s Aid veya aileiçi şiddete karşı kurulan kurumlara ya da sosyal 
hizmetler veya diğer kurumlara nasıl girişimde bulunmak için yardım 
isteyiniz. Sosyal hizmetler çocukların güven altında olması için sizinle 
çalışabilirlerse çocuklarınızı elinizden almayacaklardır.

Eğer çocuğunuz size kötü muameleye maruz kaldığını söylerse, sizin 
tepkiniz çok önemlidir. 

 Çocuğunuzu dikkatle dinleyiniz ve ona neler olduğunu size söylemesi                      
için hazır olduğu zamanı sağlayınız.

 Onun suçlanmayacağına dair garanti veriniz. 
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 Onlara olanları anlatacak kadar cesur olduklarını söyleyiniz. 
 Onlara haklarında kaygı ve endişeli olduğunuzu gösteriniz. 
 Sakin olmaya ve ne kadar şok olduğunuzu onlara  göstermemeye 

çalışınız. 

Eğer çocuğunuz hala taciz tehlikesindeyse – örneğin, halen tacizciyle 
yaşıyorsanız veya çocuk onunla düzenli olarak irtibat halindeyse – çocuğun 
daha fazla zarar görmesini önlemek için harekete geçmelisiniz. Yerel bir 
Women’s Aid kuruluşuyla konuşmak isteyebilirsiniz. 
Onların İrtibat numaralarını Women’s Aid’in internet adresi, 
http://www.womensaid.org.uk/network/index.htm ‘den ya da The Uk Gold 
Book’dan bulabilir ya da (Women’s Aid ve Refuge’ün işbirliğiyle yürütülen) 
yapmanız gerekeni karar vermenizde yardımcı olacak  24 Saat ücretsiz
Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattının 0808 2000 247 nolu telefonunu 
arayabilirsiniz.

Çocuklarınızla bir sığınma evine taşınma

Güvenlik gerekçelerinden dolayı, çocuklarınıza önceden sığınma evine 
taşınmayla ilgili haber vermek mümkün olmayabilir. Ancak, mümkün olan en 
kısa zamanda olup bitenleri çok güvenli bir şekilde söyleyiniz. Onlara 
anneler ve çocuklar için yapılmış özel bir yere kısa bir süre için gideceğinizi 
söyleyerek taşınmayı daha az tehdit edici hale getirebilirsiniz.Çocuklara 
taşınmanın diğer aile bireylerini, arkadaşlarını ya da evcil hayvanlarını bir 
daha göremeyeceği amlamına gelmeyeceğini açıklayınız. 

Birçok sığınak evlerinde çocuklarınıza ev huzuru içinde olmasını sağlayan 
Çocuk Destek Çalışanları mevcuttur ve muhtemelen,  sığınma evlerinde 
başka çocuklar da kalmaktadır. Çocuklar için oyun odası mevcut olup, 
Çocuk Çalışanları onlar için etkinlikler düzenleyeceklerdir. 

Çocuklar sığınak hayatının önemli bir parçasıdırlar ve sığınma evinde 
yaşam olumlu bir tecrübe olabilir. Sığınma evi görevlileri ve gönüllüler 
çocuklarınıza olanı-biteni anlamalarında yardımcı olacaklardır. Kendi 
durumlarına benzer duruma düşenlerle tanışıp konuşma fırsatı bulacaklar ve 
yalnız olmadıklarının farkına varacaklardır.

Daha fazla bilgi ve size çocuklarınızda yardım

Siz ve çocuklarınız sığınma evine taşınsın veya taşınmasın, NSPCC Ulusal 
Çocuk Koruma Yardımhattı nı 0808 800 5000 nolu telefondan 
arayabilirsiniz.Ayrıca NSPCC değişik Asya dillerinde yardım hattı 
sağlamaktadır: Bengali 0800 096 7714; Gujurati 0800 096 7715; Hindi 0800 
096 7716; Punjabi 0800 096 7717; Urdu 0800 096 7718. 
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Sağlık memurunuza (Health Visitor) veya diğer sağlık alanındaki profesyonel 
kişilere sorununuzu çekinmeden açabilirsiniz. Hamileyseniz ebenizle 
konuşmak isteyebilirsiniz.

Çocuklarınıza 0800 11 11 Çocukhattı’nı aramalarını tavsiye edebilirsiniz, ya 
da çocuklar ve gençler için Women’s Aid’in internet adresindeki The 
Hideout ‘a bakabilirler: www.thehideout.org.uk bakınız.

Ayrılıktan sonra çocuklar için düzenlemeler yapma:
Aile Mahkemelerinin rolü

Karşı taraftaki ana-babayla irtibat

Eğer partnerinizin şiddet uygulaması yüzünden evinizden ayrıldıysanız, 
muhtemelen çocuklarınızı beraberinizde götürdünüz.Eğer çocuklarınız ve 
eski partneriniz birbirlerini görmek isterlerse, güvenli bir şekilde arabuluculuk 
yapılabilir, bu da endişelenen herkesin menfaatine olabilir.Ancak birçok 
durumlarda güvenlik ciddi bir endişedir. 

Birçok annenin çocuklarının eski partneriyle devam eden irtibatlarından
korkmaları için haklı sebebi vardır. Fakat aile mahkemesi yetkilileri bu 
korkuları en aza indirebilir veya görmezden gelir.. Bir ana-baba çocuklarını 
görmek için başvuruda bulunursa, daima kabul edilecektir. Yasanın en temel 
esaslarından biri çocuğun refahının fevkalade olması şartıdır-ve birçok 
davalarda çocuğun her iki ana-baba tarafından ilişki içinde tutulmasının 
onaylandığı farzedilir.

Mahkeme tacizci ana-babayla irtibat kurulmasını emrederse, çocuklar daha 
fazla tacize katlanmak durumunda kalabilir. Bazı hallerde, çocuklar bile 
öldürülmüştür. Tacizci, çocuklarla irtibat bahanesiyle annenin nerede 
olduğunu öğrenebilir veya ona saldırabilir.
Eski partnerinizin çocukları görmek için başvuruda bulunduğu size 
söylendiyse, aileiçi şiddet konularında tecrübeli bir avukat tutmanız çok 
önemlidir. Onlar size tercüman bulmalıdır. Yerel Women’s Aid örgütü size bir 
avukat tavsiye edebilir veya Kadın Hakları’nın (Rights of Women) 0207 251 
6577 nolu yasal danışma yardım hattını arayabilirsiniz; ya da 
www.rightsofwomen.org.uk  ‘e bakınız.

Mahkeme formlarını aldığınız zaman partnerinizin irtibat başvurusundaki 
aileiçi şiddetle ilgili soruyu “evet” olarak işaretleyiniz. Bu formları doldururken 
yardım isteyin ki, maruz kaldığınız tacizin detaylarını verebilir, eğer irtibat 
başlarsa, kendinizin ve çocuklarınızın güvenliğiyle ilgili korkularınız olduğunu 
belirtebilesiniz. Ne kadar çok kanıt toplarsanız o kadar iyidir-özellikle olaylar 
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başkaları tarafından tanık olunduysa ya da örneğin, polis veya sağlığınızla 
ilgili kayıtlarla belgelendirildiyse.

Eğer eski partneriniz aleyhine çok ciddi iddialarda bulunuyorsanız – örneğin 
çocuğa cinsel taciz iddiaları – istenilen kanıtın yüksek standardına erişen 
delil sağlamanız gerekecektir.

Çocukların babalarıyla irtibat halindeyken ciddi şekilde tacize uğrama veya 
kaçırılma tehlikesi varsa, görüşmelerin birisinin gözetiminde yapılmasını 
istemelisiniz. Eğer daha az risk varsa, görüşme herhangi bir irtibat 
merkezinde yapılabilir.   

Eğer mahkeme sonucundan memnun değilseniz, temyiz için
başvurabilirsiniz – ancak bu reddedilebilir. 

İkamet 

Aile mahkemeleri çocukların nerede ve kiminle kalması gerektiğini belirleyen 
kararı da verebilirler. Eğer çocuklarınızın eski partneriniz tarafından 
kaçırılmasından veya görüşmelerinden sonra onları tutacağından 
kuşkulanıyorsanız, lehinize ikamet emri çıkartmanız tavsiye olunur. 
 İkamet emri çıkartmaya başvuru işlemi irtibat başvurusuna benzer olup 
sıklıkla her iki başvurunun aynı zamanda yapılacağı hesaba katılır. 

Tehditle kaçırma

Eğer eski partnerinizin çocuklarınızı almaya kalkışması ihtimalinden 
korkuyorsanız, avukatınıza acilen danışınız ve – tehdit çok yakınsa – polisi 
çağırınız. Eğer eski partneriniz çocuklarınızı sizden izinsiz götürdüyse veya 
bir görüşme ziyaretini takiben onları bırakmıyorsa, onları geriye getirme emri 
çıkartmak için mahkemeye başvurmanız gerekebilir. Ayrıca mahkeme 
çocukların tekrar alıkonulmasını önlemek amacıyla “yasak adımlar” emri 
çıkarabilir.

Eğer çocuklarınızın Britanya dışına çıkarılabileceğinden korkuyorsanız, o 
zaman uzman tavsiyesine ihtiyacınız olacaktır. Eğer ebeveyn, adalet  
sistemi farklı bir ülkeye çocuğu kaçırırsa, bu cezai bir suçtur. Hague 
Konvensiyonu çocukları Britanya’ya geri getirmek için kullanılabilir. 

Reunite örgütü uluslararası çocuk kaçırma ile ilgili danışma hattı sağlar: 
0116 2556 234 www. Reunite.org.    
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Yasal haklarınız

Eğer şimdiki veya eski eşinizden korkuyorsanız, yasal olarak korunma 
hakkına sahipsiniz. Aileiçi şiddetle hem ceza kanunu hem de medeni kanun 
ilgilenir.Her iki sistem birbirinden ayrıdır ve değişik mahkemeler tarafından 
yerine getirilir.

 Ceza kanunu ‘na göre haklarınız vardır. Bildiğiniz veya beraber 
yaşadığınız kişinin saldırısına uğramak, yabancı birisi tarafından 
şiddete uğramak kadar suç olup hatta çoğu zaman daha tehlikelidir. 
Polis savcılıkla beraber kanuni süreci başlatır. 

Ceza davaları suçun büyüklüğüne göre ya Sulh Mahkemesinde 
(Magistrates’ Court ) ya da ağır Ceza Mahkemesinde (Crown Court) 
görülür. Ceza kanunu öncelikle suçu işleyeni cezalandırmayı 
amaçlar. Polis ve ceza davaları’ na bakınız.

 Medeni kanun, öncelikle korumayı (veya tazminatı) amaçlar. Davalar 
aile mahkemesinde ya da bölge idare mahkemesinde görülür.

                - Tacizcinin sizi rahatsız etmesini veya incitmesini
                  engellemek, sizden ya da evinizden uzak durmasını 
                  sağlamak için sivil mahkeme emri çıkartmaya 
                  başvurabilirsiniz.Bu seçenekler için Mahkeme 
                  emri çıkartma ile ilgili bilgiye bakınız.

                - Yasa çocukları korumaya da yardımcı olabilir.
                   Ayrılıktan sonra çocuklarla ilgili düzenlemeler yapma’ya 
                   bakınız.

 Acil veya geçici konaklama için yardım alabilirsiniz. Daha ayrıntılı 
bilgi için Nereye gidebilirim? ‘e bakabilirsiniz.

Polis ve Ceza Davaları işlemi

Aileiçi şiddet şekillerinin çoğu suçtur, ve kendiniz (veya sizin adınıza birisi) 
yardım için polise başvurabilir. Bildiğiniz kişi veya beraber yaşadığınız kişi 
tarafından saldırıya uğramak, cinsel taciz, tehdit ve rahatsız edilmek yabancı 
birisi tarafından şiddete uğramak kadar suç teşkil eder ve çoğunlukla daha 
tehlikelidir. Birçok kadın polisi aramakta kararsızdır, ve buna son çare olarak 
başvururlar; İnanılmayacaklarından ya da ciddiye alınmayacaklarından 
korkarlar, veya ihanet gibi gelebilir. Siyah kadınlar kendilerine ya da eşlerine 
karşı ırkçılıktan korkabilirler, garantisiz göçmen statüsündeki kadınlarsa polisi 
aramaktan korkabilirler. Lezbiyenler ve biseksüel kadınlar erkeklerden nefret 
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ve korku sezebilirler; Ve uyuşturucu kullanan veya fahişe olarak çalışan 
kadınlar polise de güvenmeyebilirler.Ancak, acil durumlarda polis ilk 
aranılacak kurum olmalıdır. 

Bulunduğunuz yerdeki polis telefonu rehberde olmalıdır – ancak acil 
durumlarda daima 999’u aramalısınız.

Polis ne yapabilir

Polisin ilk önceliği sizin ve çocuklarınızın huzur ve güvenliğidir. Onların görevi 
mevcut herkesi haksızlıktan veya daha fazla kötülükten korumak ve iddiaları 
soruşturmaktır. Polis ne arabuluculuk yapmaya, ne suçlamaya ne de yersiz 
sorular sormaya kalkışmalıdır. 

Aileiçi şiddettendolayı polisi ararsanız, daima sizi ayrı, tacizciden uzakta 
görmelidirler. İhtiyacınız olursa yeminli tercüman sağlamalı, ailieiçi şiddetten 
dolayı asla çocuklarınıza ya da diğer aile bireylerinden birine tercümanlık 
yapmasını istememelidir1.
Bir bayan polis memuru (WPC) tarafından görülmeyi isteyebilirsiniz.                

Polis aşağıdakileri yerine getirerek sizlere yardım edip destek vermeli:

 Sizi ve çocuklarınızı koruyarak;
 Olası şiddet tehlikesini ortadan kaldırarak – en ideali şiddeti 

uygulayanı tutuklayarak;
 İlk yardım veya diğer tıbbi yardım için gerekli hazırlıkları yaparak;
 Neler olduğunu öğrenerek;
 Size destek ve güven vererek;
 Diğer kurumlarla irtibata geçmenize yardımcı olarak (örneğin, 

Women’s Aid);
 İsterseniz, daha güvenli bir yere naklinizi sağlayarak.

Tutuklama için gerekli şartlar mevcutsa, polis bunu sizden “izin” almaksızın  
veya önce sizin ifadenizi almakta ısrar etmeksizin yerine getirmelidir-gerçi 
daha sonra ifadenize ihtiyaçları olacaktır. Bu sizin tacizcinizi tekrar suç 
işlemekten vazgeçirebilir, ve aileiçi şiddeti polisin ciddiye aldığını gösterir. 
Erkek suçlanmadan önce 24 saat gözaltında tutulabilir (haftasonları 36 saat). 
Polis gelmeden olay yerinden ayrılırsa, polis onu bulmak için tüm gayretini 
göstermelidir.

                                                
1 Son çare olarak, olayla ilgili bilgileri saptayabilmek ve sizin derhal güvenliğinizi garantileme
hariç. 
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Eğer polis tacizcinin hakkında işlem yaparsa onlardan suç referans 
numarasını alınız. Eğer göçmenlik statünüz garantilenmediyse, aileiçi şiddet 
olayına polis müdahalesi olduğuna dair kayıtlar Birleşik Krallık’ta (bu ülkede) 
kalmanız için başvuru davanızın bir parçasını oluşturabilir. Daha fazla bilgi 
için, Göçmenlik sorunları’na bakınız.

Bundan sonra ne olur?

Eğer polis tacizcinizi yakalayıp suçlarsa, ya gözaltına alır ya da sizi ve 
diğerlerini daha fazla tacizden koruma amacıyla şartlı olarak serbest 
bırakabilir.     

Tutuklama her zaman suçlanmayla sonuçlanmaz.Polis dava açılmasına karar 
vermeden önce savcılığın (CPS) görüşünü alır (aşağıya bakınız).Kovuşturma 
tek başına, koruma ve güvenliğinizi garantilemez, ve tacizci tarafından 
misillemeye yolaçabilir.

Ceza davaları usülü

Polis tutuklama yaptıktan sonra, savcılıkla(CPS) irtibata geçecektir, savcılık 
uygun suçlama ve gerekli kanıtlarla ilgili polise tavsiyede bulunacaktır. Onlar 
sizin ve dahil olan diğerlerinin güvenliğini hesaba katacak, sizin görüşlerinizi 
de değerlendireceklerdir. Eğer davanızı geri çekerseniz, tacizcinin size baskı 
yapıp yapmadığını bulmaya çalışan bir polis aileiçi şiddet memuru tarafından 
muhtemelen sorgulanacaksınız. 

Eğer ifadenizi geri çekerseniz, polisle beraber savcılık “kamu yararına” 
diyerek davanın sürdürülmesine karar verebilirler. Bazı durumlarda – örneğin, 
eğer gözdağı verildiyseniz – sizin ifadeniz siz mahkemeye çağrılmaksızın 
kanıt olarak kullanılabilir.

Eğer savcılık davada karar kılarsa, tacizci önce bir magistrates’ mahkemesine 
çıkartılır, sonra – suçun ciddiyetine bağlı olarak -  kişi ya gözaltında tutulur ya 
da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır.Mahkeme tutuksuz serbest 
bırakılmayı şartlara bağlayabilir. 

Davanın tümünün mahkeme tarafından görülmesi birkaç ay alabilir. Bu süre 
içerisinde, polis sizinle tekrar irtibata geçebilir, ve şiddetin sizi nasıl 
etkilediğini, gözdağı verilip verilmediğinizi, ve tazminat isteyip 
istemeyeceğinizi söyleme şansı elde edersiniz. Polise verebileceğiniz ek 
kanıtlar davaya yardımcı olacaktır, bunlara:

 Yaralanmayla ve tacizin diğer etkileriyle ilgili sağlık raporları;
 Komşuların ifadeleri; 
 Şiddeti bildirdiğiniz kurumlar; 
 Çocuklar üzerindeki etkisini bildiren, okullardan alınan raporlar; 
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 Çıkartılan mahkeme emirleri; 
 Herhangi belirli korkular ve tehditler dahildir.

Dava suça bağlı olarak ya Magistrates’ Court, (sulh mahkemesi) veya Crown 
Court (ağır ceza mahkemesi) ’ta görülebilir. Eğer tacizci suçunu kabul 
etmezse mahkemeye sadece kanıt vermek için çağrılacaksınız. Eğer o 
suçunu kabul ederse, kanıtlar okunup suçlu bulunursa, ceza verilmeden önce 
gözaltı memurunun hazırlayacağı raporlar için duruşma genellikle ileri bir 
tarihe ertelenecektir.

Hakimin vereceği hüküm suçun ciddiyetine ve daha önce işlenen suçlara 
bağlıdır. Bu, şartlı salıverilmeden hapis cezasına kadar değişir. Yeni yasaya 
göre, mahkeme sizin tehlikede olduğunuza inanırsa, hatta mahkumiyeti 
onaylanmamışsa bile, tacizcinin aleyhine ne zaman cezai işlem uygulansa 
beraberine men emri iliştirilir. Medeni kanuna göre mahkeme emri çıkartmayı 
düşünebilirsiniz: Mahkeme emri çıkartma’ya  bakınız.

Daha fazla bilgi 

Bulunduğunuz bölgede Women’s Aid’in yasal işlemlerde destek verecek 
harici hizmeti veya bir uzmanlaşmış aileiçi şiddet avukatlık servisi olabilir. 
Halk irtibat telefon numaralarını yerel telefon fihristinde bulabilir, sığınma 
servislerine A dan Z ye  Women’s Aid’in aşağıdaki internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz. : http://www.womensaid.org.uk/network/index.htm. 

                    Mahkeme emri çıkartma (Men emri)

Sivil mahkemeden çıkartacağınız mahkeme emri tacizcinizden sizi biraz 
koruyabilir.1996 Aile Yasasının IV Bölümüne göre iki ana çeşit mahkeme 
emri vardır:

 Sarkıntılık etmeme emri 
 İşgal emri 

Sarkıntılık etmeme emri, sağlığınızı, güvenliğinizi ve saadetinizi garanti 
altına almak için birisinin size veya çocuğunuza şiddet kullanma veya tehditini, 
ya da gözdağı vermeyi, rahat vermeme veya bıktırmayı önlemeyi amaçlar. 
Yeni yasaya göre sarkıntılık etmeme emrine uymamak cezai suç teşkil eder. 

İşgal emri, aile evinde kimin kalabileceğine karar verir, ve tacizcinin 
yaşadığınız bölgeye girmesini de sınırlayabilir. Eğer kendinizi güvende 
hissetmiyorsanız, tacizcinizle beraber yaşamaya devam ediyorsanız, veya 
şiddet yüzünden evi terketmiş ama dönmek istiyorsanız, işgal emri çıkartmaya 
başvurabilirsiniz. 
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Mahkeme gerekliliğini kabul ederse işgal emrinin beraberinde ayrı bir 
“tutuklama yetkisi” verebilir. Bu demektir ki, polis emir ihlal edildiği an, hatta 
belli bir suç işlenmese bile, tutuklayabilir. 

Mahkeme emri (men emri) için başvurmaya kimler uygundur?

Bu emirlerden birisini çıkartmaya başvurmak için “ilgili kişi” olmalısınız. Bu 
demektir ki, aşağıdaki yollardan birinde tacizciyle akraba veya ilgili 
olmalısınız:

 Halen evli ya da geçmişte onunla evli kalmış olmanız;
 Halen, veya geçmişte onunla nikahsız beraber yaşamış olmanız; 
 Birlikte yaşıyor ya da geçmişte birlikte yaşamışsanız;( aynı seksten 

çiftlerde dahil)
 Halen, veya geçmişte aynı evde yaşamış olmanız; 
 Akraba olmanız;
 Resmi olarak birbirinizle evlenmeye karar vermişseniz;
 Beraber çocuğunuz varsa; 
 Beraber yaşamamış ancak “mahrem kişisel ilişki” de bulunmuşsanız;
 İkinizde aynı aile davalarına dahil olduysanız;
 Birlikte yaşamamış olsanız bile “kaydadeğer bir süre içinde mahrem 

ilişki içinde bulunmuşsanız.”
. 

Aile Hukuku Yasasına göre, emir çıkartmak için başvuruya hak 
kazanmıyorsanız, ya da ilişkiniz sona erdikten sonra hala rahatsız, tehdit 
veya “takip” ediliyorsanız, 1997 Tacizden Korunma Kanununa dayanarak sivil 
mahkeme emri de (men emri) çıkartabilirsiniz. Yeni yasaya göre, herhangi bir 
cezai işlem yürütüldüğü zaman – hatta suç onaylanmasa bile – eğer 
mahkeme sizin tehlikede olabileceğinize inanırsa, tutma emri de ilişikte 
verilebilir. Tutma emirleri, sarkıntılık etmeme emirlerindeki gibi koruma 
sağlayabilir. Mahkeme emirleri normalde belirli bir zaman dilimini içerir, ancak 
yenilenebilir; ya da “ikinci bir emre kadar” diye düzenlenebilir.

Yasal danışmanlık alma

Çevrenizdeki Women’s Aid örgütü aileiçi şiddet davalarında tecrübeli bir 
avukat gösterebilir. Baro ya da yerel Vatandaş Danışma Bürosu da 
bölgenizde bulunan aile avukatlarının bir listesini verebilirler

Eğer sosyal yardım parası alıyorsanız, veya düşük gelirliyseniz (ya da hiç) ve 
çok az veya hiç birikiminiz yoksa, devlet fonundan (toplum hukuki hizmetler 
fonu, ya da hukuki yardım) mahkeme masraflarını ödemede 



Copyright © Women’s Aid 2008 25 Telif hakkı © Women’s Aid 2008
The Survivor’s Handbook Hayatta Kalma Kitapçığı 
(funded by The Body Shop) (The Body Shop’un fonundan) 
www.womensaid.org.uk www.womensaid.org.uk

faydalanabilirsiniz. Bu tercüman giderlerinizi de karşılayacaktır. Eğer 
kocanıza karşı dava açıyorsanız onun geliri hesaba katılmaz. 

Eğer devlet fonundan faydalanmaya hak kazanmıyorsanız ve avukat tutmaya 
gücünüz yetmezse, bir Hukuk Merkezi ve Vatandaş Danışma Bürosundan 
ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.Kadın Hakları (Rights of Women) Urdu, 
Gujerati, Bengali ve Hindi hem de İngilizce olarak bir Mahkeme Emirleri El 
Kitabı hazırlamıştır. Telefon 0207 251 6577; www.rightsofwomen.org.uk

Mahkemeye gitme

Aile Hukuku Kanununa göre mahkeme emri çıkartma başvuruları , 
Magistrates’ aile davaları Mahkemesinde veya idare Mahkemesinde ya da 
nadiren Yüksek Mahkeme de görüşülür. Başvuru davayla tam alakalı 
olanların dışında kimsenin bulunamayacağı kapalı salonda (yargıç odasında) 
görülür. Salona, avukatınız ya da diğer kanuni temsilci ve bir tercümanla 
girebileceksiniz ancak diğer kişiler normalde hariç tutulacaktır. 

Tacizcinizin sizi rahatsız edebileceğinden çekiniyorsanız, avukatınıza 
bildiriniz ki, mahkeme görevlilerine onun sizden uzak tutulmasını 
söyleyebilsin. Onlar ayrı bekleme yerleri de temin etmelidirler. 

Tacizcinin sizin nerede kaldığınızı bilmemesi için adresinizin gizli tutulmasını 
isteyebilirsiniz. 

Mahkeme emri (men emri) çıkartmak ne kadar süre alır?

Eğer siz her an tehlikedeyseniz, tacizci orada olmaksızın aynı gün başvuru 
yapılabilir. Buna “tebliğsiz” başvuru denir. Mahkeme sizin belirgin bir tehlike 
altında olup olmadığınızı,eğer beklemek zorunda kalırsanız başvurunuzun 
engellenip engellenmeyeceğini ve tacizcinin mahkemeye çıkma tebliğinin 
verilmesinden kaçınıp kaçınmadığını dikkate alacaktır. Eğer mahkeme 
“tebliğsiz” emir çıkartırsa, davanın ayrıntılarıyla dinlenmesi için sonraki bir 
tarihte mahkemeye geri geleceksiniz. 

Bir başka aile davası işlemdeyse (örneğin; çocuğu görme), mahkeme tüm 
davanın birlikte görülmesini isteyebilir – ancak davaının tam dinlenmesi 
beklenirken hala acil mahkeme emri çıkartılabilir. 

Ne tür kanıt gerekecek?

Mahkemeye uğradığınız fiziksel ve duygusal tacizle ilgili yeminli ifade 
vermeniz gerekecektir. Uğradığınız tacizin ne zaman olduğu, sizin ve 
çocuklarınız üzerinde etkileri hakkında mümkün olduğu kadar kusursuz 
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olmalısınız. Polis raporu ve tıbbi kayıtlar gibi bağımsız kanıtlar faydalı 
olacaktır.              

Bir defa emir çıkartıldıktan sonra bir kopyası sizde kalmalı ve avukatınız bir 
kopyasını da tacizcinin kendisine elden verilmesini sağlamalıdır. Men emrinin 
eğer tacizcinizin eline geçtiğine dair kanıt yoksa geçerli değildir. 

Eğer tacizci emre aykırı davranırsa ne olur?

Eğer tacizci mahkeme emrinin şartlarını bozarsa polisi aramalısınız. 2004 
Aile içi şiddet suçu ve kurbanları yasası altında  1 Temmuz 2007 de ya da 
sonrasında yapılan sarkıntılık etmeme kararına itaatsizlik cezai suç teşkil 
eder. Bunun anlamıda polis böyle bir emre itaatsizliği diğer herhangi bir cezai 
suç gibi sayar; böylece tacizciyi tutuklar ve hemen onu sulh mahkemesi 
önüne çıkartır. Onu ilçe mahkemesine ya da aile mahkemesine göndermez.
Bu mahkeme emirlerinin gücünü sağlamlaştırır.( Polis ve ceza davalarının
işleyişine bakınız.)
Eğer tacizci bir işgaliye emrini, ( ya da 1 Temmuz 2007 den önce yapılmış bir 
sarkıntılık etmeme emrini bozarsa ve ilişik bir tutuklama yetkisi yoksa, siz 
kendiniz mahkemeye gidip tutuklama emri için başvurabilirsiniz.. 

Siyah ve Etnik Azınlık Toplumlardan Kadınlar

Aileiçi şiddet bütün etnik gruplardan kadınları etkilemektedir, ve bazı etnik 
veya kültürel toplumlardaki kadınların diğerlerine göre daha çok tehlike 
altında olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak bazı toplumlarda taciz biçimi 
değişebilir; örneğin, bazı topluluklarda, aileiçi şiddet uzaktan akrabalar 
tarafından yapılabilir, ya da zorla evlilik ya da kadın cinsel organına zarar 
verme şeklinde olabilir. Siyah veya azınlık topluluklarındaki kadınlar 
toplumdan daha soyutlanmış olabilirler. Ya da dini ve kültürel baskılardan 
kurtulmak zorunda kalabilirler; ve “aile namusuna” leke sürmekten 
korkabilirler. 

Eğer aileiçi şiddetten kaçmaya çalışan bir siyah veya azınlık kadınsanız, 
ırkçılıktan dolayı tecrübeleriniz şiddetlenebilir. Irkçı bir yaklaşım 
sezinlediğinizden yasal kurumlardan yardım istemeye istekli olmayabilirsiniz 
– polis, sosyal himetler ve iskan otoriteleri gibi – . Hizmet verenlerin belirli 
kültürel, etnik veya dini basmakalıp sözlere dayanan cevaplar vereceğine 
karar verebilirsiniz; ya da belki onlar ırkçı anlaşılır diye araya girmekten 
kaçınırlar. Eğer tacizci siyah ise, geçmişte kurumsal ırkçılık deneyimlerinden 
dolayı polisin müdahale etmesinden o’nu (ve siyah toplumu) korumak 
isteyebilirsiniz. 
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Belki yardım isterseniz kendi toplumunuzdan dışlanacağınızdan korkuyor 
olabilirsiniz. Ailenizin diğer bireyleri tarafından eşinizle kalmanız için baskı 
görebilirsiniz, ya da başlangıçta onunla evlenmeye bile zorlanmış olabilirsiniz. 
Eğer evliliğiniz yıkılırsa sizin suçunuz olarak görülebilir; aile namusuna zarar 
vermekten suçlanabilir ya da toplumunuzdan dışlanma muamelesi 
görebilirsiniz. 

Yardım alma

Bu ülkeye daha yeni geldiyseniz, ya da ana diliniz İngilizce değilse, size 
uygun yardım kaynaklarına ulaşmak daha zor olacaktır. Destek hizmetlerinin 
varlığından haberdar olmayabilir ve nereye başvuracağınızı 
bilemeyebilirsiniz. Women’s Aid ve Refuge’nin işbirliğiyle yürütülen Ücretsiz 
24 saat Ulusal Aileiçi Şiddet Yardım Hattına 0808 2000 247 nolu telefonu 
çevirerek ulaşabilirsiniz. Yardım hattı Language Line’nın üyesi olup size 
tercüman sağlayabilecek ve bulunduğunuz yerde size yardım eli uzatacak i 
örgütleri tavsiye edebilecektir. 

Herhangi bir kuruma yardım için müracaatta bulunuyorsanız ve düzgün bir 
İngilizce konuşamıyorsanız, size yeminli tercüman teklif etmelidirler. Eğer 
teklif edilmediyse isteyiniz. Eğer tercümandan memnun değilseniz, 
gizliliğinizin ihlalinden veya herhangi bir şekilde baskı yapmasından 
korkuyorsanız ayrı bir tercüman isteyiniz. Sadece acil durumlarda kimse 
bulumamıyorsa bir arkadaş veya akrabayı tercüman olarak kullanabilirsiniz. 

Eğer göçmenlik statünüz garantisizse, ya da burada kalışınız  için kocanıza 
muhtaçsanız, kendinizi tuzağa düşmüş ve yapabileceğiniz birşeyin 
olmadığını hissedebilir; sınırdışı edilme ihtimalinden dolayı yardım 
istemekten korkabilirsiniz. (Sizin durumunuz buysa, daha fazla bilgi için 
Göçmenlik bölümüne bakınız.)

Göçmenlik statünüz ne olursa olsun, tıbbi bakıma ve polis korumasına 
hakkınız var. Ayrıca tacizcinizden korunmanız için mahkeme emri (men emri) 
çıkartmaya başvuru hakkınız vardır. 

Uzman sağlama 

Aynı etnik, din ve kültür grubundan birisinden yardım almayı tercih 
edebilirsiniz. Ulusal Aileiçi Şiddet yardım Hattı (yukarıya bakınız) kanalıyla 
siyah ve azınlık etnik topluluklarından kadınların belirli gereksinimlerine 
hizmet veren uzmanlık hizmetleriyle irtibat kurabilirsiniz. 

Alternatif olarak, sizinle aynı kültür grubundan gelen görevlilerin yerel 
hizmetlerde çalışmasından, onların ailenizi bilme ihtimali yüzünden  
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kocanızın ve uzaktan aileden birisinin sizin izinizin bulunmasını 
kolaylaştıracağından endişe edebilirsiniz. Siyah, Asyalı ve diğer azınlık 
kadınları için özel hizmeti veya genel hizmeti seçebilirsiniz.

Bazı sığınma örgütleri, Britanya’da daimi oturma hakkınız olmasa bile –
göçmenlik statünüze bağlı olarak – ya da sosyal yardım parası alma hakkınız 
olmasa bile (bu kamu fonlarına başvurmama diye adlandırılır), barınma ve 
yardım sağlarlar. Daha fazla bilgi için Göçmenlik sorunları bölümüne 
bakınız. 

Zorla Evlilik

Yurtdışında sizi veya bildiğiniz birisini zorla evlendireceklerinden 
korkuyorsanız, Forced Marriage Unit yardımcı olabilir. 020 7008 0230, 
020 7008 0135 ya da 020 7008 8706 nolu telefonları arayınız yada 
fmu@fco.gov.uk. ‘e e-mail atınız. Bütün konuşmalar tamamen gizli olup, 
deneyimli görevliler tacizle ilgili kültürel, sosyal ve duygusal sorunların 
tamamen farkındadırlar. Daha ayrıntılı bilgi için: 
http://www.homeoffice.gov.uk/comrace/race/forcedmarriage/   ‘e bakınız.

Göçmenlik Sorunları

Bu bölümdeki bilgiler, eğer aileiçi şiddete uğruyor ve göçmenlik statünüz 
garanti değilse, size faydalı olacaktır. 

Eğer garantisiz göçmen statüsünde olsanız bile, yine de diğerleri gibi aynı 
korunmayı hak ediyorsunuz. Tacizciniz, göçmenlik statünüz ne olursa olsun, 
aynı yaptırımlara tabidir. 

Birleşik Krallık’a(Britanya) evlenmek için mi yoksa eş birleşimi için mi 
geldiniz?

Eğer Birleşik Krallık’a evlenmek ya da buraya yerleşmiş eşinizle birleşmek 
için geldiyseniz, yürürlükteki göçmenlik kurallarına göre, bu ülkede sınırsız 
oturum başvurusu yapabilmek için iki yıllık gözetim döneminizi 
tamamlamanız gerekiyor. – bu süre içerisinde eşinizle beraber kalmalısınız –

Aileiçi şiddet yaşıyorsanız, tacizciniz (ve/ya da ailesi) sizi daha fazla taciz 
edebilmesi için sizin garantilenmemiş göçmenlik statünüzü kullanabilirler. 
Pasaportunuzu ve diğer dökümanlarınızı sizden almış olabilir, haklarınızla 
ilgili bilgileri size vermeyebilir ve dışarıyla irtibatınızı kesmiş olabilir. Hatta iki 
yıllık gözetim dönemini tamamlamış olabilir ve göçmenlik statünüzün 
keşinleştiği, işlemler hakkında bilgi sahibi edilmediğiniz için, size bildirilmemiş 
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olabilir. Dahası, sınırdışı edilme korkusuyla tacizi birilerine bildirmekten ya da 
evinizden ayrılmaya korkabilirsiniz. 

Eğer göçmenlik kontrolüne tabiyseniz, “kamu fonlarına başvurmama”nız 
gerekiyor – örneğin, gelir yardımı, işsizlik yardımı, kira yardımı, evsizlik 
yardımı, çocuk yardımı, sakatlık yardımı veya çalışan ailelere vergi kredisi 
gibi birçok devlet yardımını almaya hak kazanamıyorsunuz. Bu sebeple 
muhtemelen kocanıza, partnerinize ya da ailesine sizi desteklemesi için 
güveniyor olacak ve daha fazla bağımlı kalacaksınız. Daha detaylı bilgi için 
aşağıdaki, Kamu fonlarından yararlanamıyorsanız’ a bakınız. 

Aileiçi şiddet ve Göçmenlik Kuralı

Aileiçi şiddetten kurtulan biriyseniz, ve  iki yıllık gözetim dönemine tabiyseniz, 
2002 göçmenlik yasasına göre Birleşik Krallık’ta (Britanya) sınırsız oturum 
için başvuruda bulunabilirsiniz. Buna hak kazanmak için aşağıdakilerin 
tümünü göstermek zorundasınız: 

 Burada yerleşmiş birisinin karısı veya eşi olarak sınırlı bir süre için 
Birleşik Krallık’a girdiğinizi veya kaldığınızı; 

 Hala iki yıllık gözetim dönemine tabi olduğunuzu,
 Aileiçi şiddetin bu dönemde meydana geldiğini;
 Eşinizle (örneğin, “kefiliniz”) artık beraber yaşamadığınızı; ve 
 Bunun aileiçi şiddet yüzünden olduğunu.

Aşağıdaki “ispat” belgelerinden biriyle desteklenmiş çok net aileiçi şiddet 
kanıtınız da olmalıdır:

    Her hangi bir rahatsız etmeme emri veya başka koruma emri      
    Eşiniz aleyhine geçerli mahkeme hükmü;
    Geçerli bir polis ihtarının tam detayları.

Eğer elinizde yukarıdakilerden hiçbiri yoksa, aşağıdakilerden iki veya daha 
fazlasını göstermeniz gerekecektir:

 Aileiçi şiddet mağduru olduğunuzu gösteren bir aileiçi şiddet 
örgütünden aldığınız bir mektup;

 Aile içi şiddet kurbanı olduğunuzla ilgili yaralarınız olduğunu 
onaylayan, bir hastane doktorundan aldığınız sağlık raporu;

 Sizi muayene eden, aileiçi şiddet kurbanı olduğunuza dair yaralarınız 
olduğundan emin olan aile doktorunuzdan (GP) bir mektup;

 Tacizcinizin size yaklaşamayacağına dair mahkemeye verilen 
taahhüt;

 Aileiçi şiddet yüzünden polisin evinize geldiğini onaylayan polis 
raporu;
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 Sosyal hizmetlerden aileiçi şiddetin bilgileri dahilinde olduğunu 
onaylayan bir mektup.

Sizin başvurunuzun bir parçası olacak bu delili sağlamanız sizin veya yasal 
temsilcinizin ya da diğer danışmanınızın sorumluluğudur. Bu göçmenlik 
kuralları altında Birleşik Krallık’ta kalmak için başvuruda bulunmak 
istiyorsanız, başvuru formlarını elde edebilirsiniz. Eğer ilk başvurunuz 
reddedilirse, temyiz hakkınız vardır. 
Göçmenlik sorunları üzerine uzman yasal temsilci bulmak biraz zaman alabilir
ve bazı alanlarda böyle bir yasal danışmanlığa ulaşmak özellikle zordur.Böyle 
durumlarda danışmanın başvurunuzu destekleyecek kanıtları toplaması ve 
Sınır ve Göçmenlik Ajansının(daha önce Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi 
idi.) bunu değerlendirip karara varmaları zaman alacaktır.Başvurunuz kabul 
edilene kadar(ilkinde ya da temyizde) “kamu fonlarından yararlanamaz” 
durumda olacaksınız. ( Daha fazla bilgi ve aileiçi şiddet yardım kuruluşlarının 
iritibat bilgileri için aşağıya bakınız.)
2 Nisan 2007den itibaren yürülüğe giren yeni kurallara göre sınırsız oturum 
için başvuracak bir çok başvuru sahibi kendilerinden istenen taleplere ek 
olarak, yeterli ingilizce bildiklerini ve “Britanyadaki yaşam”a aşina olduklarını
göstermek zorundadırlar.Bununla birlikte, Eviçi Şiddet kuralı altında 
başvuruda bulunanlar bu talepleri yerine getirmek zorunda değillerdir.
Sadece eviçi şiddet başvuru sahiplerinin kullanımı için yeni başvuru formları 

mevcuttur2.. 

Bu kurallar altında haklarınızı bilmediğiniz için Birleşik Krallık’ta vizenizden 
fazla kaldıysanız, hala takdir esasına dayanarak başvurabilirsiniz. Eğer 
başvurunuzu gözetim döneminin bitiminin üstünden fazla bir zaman 
geçmeden yaparsanız bu dikkate alınacaktır, ancak temyiz hakkınız ortadan 
kalkacaktır.

Eğer iltica ettiyseniz veya başka sebeplerden dolayı garantisiz göçmenlik 
statüsündeyseniz, maalesef bu kurallardan faydalanamazsınız.

İlticacılar

Eğer ilticacıysanız ya da bir ilticacıya bağımlıysanız, ve aileiçi şiddet 
yaşıyorsanız, bunu bildirmeniz hiçbir surette iltica talebinizi etkilemez. 
Pasaportunuz çocuklarınızın ki dahil tüm ilgili evrakları yanınızda 
bulundurmaya gayret ediniz. Eğer ilticacı olarak barındırılıyorsanız sizin ve 
çocuklarınızın güvenliği fevkalade olmalıdır. Aileiçi şiddeti bildirirseniz, size 
konaklama sağlayanın – sizin izninizle – derhal huzurlu ve güvenli bir 
alternatif konaklamaya transferinizi yapması lazımdır. Ulusal İltica Yardım 
Hizmeti (NASS) güvenli alternatif konaklamayı ödemelidir (sığınak 
konaklaması dahil). Ayrıca hayati yaşam gereksinimlerinin karşılanmasını 
talep edebilmelisiniz. 
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İlerideki barınma ihtiyacınızı görüşmek için muhtemelen bir durum toplantısı 
yapılacaktır. Konaklamayı sağlayanın size bir tercüman bulması gerekir. 

Eğer tacizciniz ilk iltica talebini yaptıysa ve siz ona bağımlıysanız, o halde siz 
ondan bağımsız olarak iltica başvurusu yapabilirsiniz. Eğer ayrı bir iltica 
başvurusu yaparsanız, Sınır ve Göçmenlik Ajansı –iltica sebeplerinize ek 
olarak –tek başına bir kadının, geldiği bir ülkeye dönmesindeki tehlikeyi 
gözönünde bulundurur. Örneğin, siz toplumsal dışlanmaya, damgalanmaya, 
statü ve ekonomik kaynak kaybına (ve bazı kültürlerde “namus ölümleri” 
tehlikesi de olabilir) maruz kalabilirsiniz. 

Yardım, bilgi ve danışma için kayıtlı göçmenlik danışma hizmetleriyle irtibata 
geçmelisiniz. Durumunuzun tüm detaylarını ve taciz olaylarını bildiriniz.-
mümkünse bağımsız delillerde dahil-

Eğer diğer nedenlerden dolayı garantisiz göçmen statüsündeyseniz

Eğer aileiçi göçmen kanunundan faydalanamıyorsanız, yerel yönetimden mali 
yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca yardım ve destek için yerel 
aileiçi şiddet hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz (yukarıya bakınız). 

Eğer kamu fonlarından yararlanamıyorsanız

Hala göçmen kontrolüne tabiyseniz, en azından ülkede kalmayı hak kazanma 
kararı verilinceye kadar, devlet yardımlarının birçoğu için uygun değilsiniz.

Kanunda bazı (küçük)istisnalar var. Garantisiz göçmenlik statüsündeki ve 
aileiçi şiddete maruz kadınlara, Destekleyici Kişiler kanalıyla, ya barınakta ya 
da diğer geçici konaklamada veya toplum içerisinde (“başlatma 
desteği”yoluyla), “evle ilgili yardım”a ulaşmak için fon mevcuttur. Ancak bu 
sadece yardımcı personelin ödemelerini karşılar, ne (sığınak ve geçici 
konaklama) kiralarını ne de geçim masraflarını karşılar. 

Eğer iltica şartlarına göre yardım almaya uygun değilseniz, 1989 çocuk 
kanununa göre, yerel yönetimlerin “muhtaç” veya “ciddi zarar tehlikesinde”ki 
çocukların yeterli beslenmesi, ev sağlanması ve bakımını garantileyen yasal 
yetkileri vardır. 

Ayrıca, 1948 Ulusal Yardım Kanununa göre, yerel yönetimlerin aileiçi şiddet 
mağdurlarına yardımcı olması, ancak – göçmenlik kontrolleri şartı olanlar için 
– sadece özellikle muhtaçlarsa ya da ek özel gereksinimleri varsa; ve bu yerel 
makamın insiyatifine kalmıştır. 
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Bazı sığınma örgütleri, kamu yardımlarından faydalanmaya hakkınız olmasa 
bile, size kalacak yer ve destek vereceklerdir. Bu örgütler masraflarını kendi 
kaynaklarından karşılamak zorunda olup ve böylece bu duruma düşen 
kadınları yerleştirmede sınır koyabilirler ve herhangi bir zaman da alabilirler. 

Bu hizmetlerle irtibata geçmek için, Women’s Aid ve Refuge’ün işbirliğiyle 
yürütülen , Ücretsiz 24 Saat Ulusal Aileiçi Şiddet Hattı olan 0808 2000 247 
nolu telefonu arayabilirsiniz. Yardım hattı Language Line’nın (Dil Hattı) 
üyesidir ve tercüman sağlayabilir, ve size yardımcı olabilecek oturduğunuz 
yerdeki kuruluşları tavsiye eder.            

Women’s Aid Federation of England, Registered Charity No: 1054154
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