
 
 
 
 
ESLER ARASINDA SIDDET KULLANMA  
COK GEC OLMADAN IHBAR EDINIZ 
 

 
 

 39 19’u ARAYINIZ 
 
 

Fransa’da, her üç günde bir, kocasinin veya hayat arkadasinin darbeleri altinda Bir kadin 
ölmektedir 

 
Kurban veya bu duruma sahit kisi olarak 3919’a telefon ediniz.  

Size gerekli ögütler ve yapilabilecek girisimler hakkinda bilgi verilir. 
 

Fiyati normal telefon konusmasina esittir. Açilis saatleri: Pazartesinden cumartesiye Saat 8:00 – 22:00 arasi, Bayram 
günleri saat 10:00-20:00 arasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ASAGILAMA, HAKARET, TEHTIT, 
RUHSAL BASKI, 
DARBE, CINSEL SIDDET KULLANMA, 
IRZA TECAVÜZ.... 
 
(ESKI) KOCA VEYA (ESKI) HAYAT ARKADASI 
TARAFINDAN UYGULANAN 
BU SIDDET DAVRANISLARI KANUNEN 
CEZALANDIRILIR 
Bu siddetlere kurban kisiler çogu zaman 
konusmaktan korkarlar. Korkuyla tutukluluk 
hisseden, kisiliklerinin kiymetini kaybeden, 
utançdan kendi içine kapanan siddete kurban 
kisiler bu siddet çemberinden çikmak için zorluk 
çekerler.  
 
KURTULMAK ICIN : IHBAR ETMEK VE 
TEHLIKEYI BILDIRMEK 
 

• Eger çiftler arasinda siddete sahit 
olmussaniz, bu durumu hemen  
bildirmeniz çok önemlidir.   

 Kime haber verilmeli?  
Belediye veya vilayet genel kurulunda çalisan 
sosyal gôrevlilere, polise veya jandarmaliga, 
siddete karsi mücadele eden derneklere...... 

 
Tehlikede bulunan bir kisiye yardimci 
olmamak kanuna aykiri bir durumdur 
ve cezalandirilir. Meslek zirrini 
saklamak zorunda olan bazi görevliler 
için, gerekiyorsa kanunen bu 
mecburiyet kaldirilabilir. Özellikle 

doktorlar için, kurban olan kisinin 
rizasi ile, gerekli bilgiler açiga 
çikartilabilir.   

• Eger siz sahsen esiniz tarafindan 
siddete kurbansaniz, çevrenizdeki 
kisilere veya tanidiklariniza, doktorunuza, 
belediye veya vilayet kurulunda çalisan 
sosyal görevliye, polise, jandarmaliga 
veya bir avukata bu durumu 
açiklamakdan çekinmeyiniz.  

 
Polise sikayette bulunmak en dogru 
yoldur,böylece dava açabilirsiniz. Sikayet için 
herhangi saatte olursa olsun herhangi bir polis 
veya jandarma karakoluna basvurabilirsiniz. Bu 
merciler sikayetinizi kayit etmekle görevlidirler. 
Daha sonra, sikayetinize doktor raporu da ilave 
edebilirsiniz. Sikayetçinin beyani kayit 
edildikten sonra, kendisine bir makbuz verilir 
ve eger ilgili kisi isterse sikayetinin bir nüshasi 
da kendisine verilir.  
HANGI GIRISIMLERDE BULUNMAK GEREKIR 

? 
 

• En kisa zamanda tibbi muayeneden 
geçmek : 

Polise sikayet olsun veya olmasin, bir doktor 
araciligi ile siddet sonucu vücutta ve ruhta 
meydana gelen hasarlari tesbit etmek çok 
önemlidir. Elde edilen tibbi rapor, daha sonra 
bulunulacak adli girisimler için önemli bir delildir.  
 
Tibbi raporda ne yazilir ?  

Vücutta meydana gelmis tüm hasarlar, gerekiyorsa sema veya fotograf esliginde gösterilir, bu hasarlarin 
bedensel ve ruhsal sonuçlari ve gerekli tedaviler açiklanir. Siddete maruz  kisi tarafindan nasil hirpalandigi 
anlatilarak rapora eklenir.    
Durumun agirligina göre, tibbi rapora çalisma mallülügü (ITT) eklenebilir, kisi is sahibi olsun veya olmasin. 
ITT’nin degerlendirilmesi için, zararin kaynagi ve meydana getirdigi bedensel ve ruhsal darbeler göz önüne 
alinir. Bu degerlendirme, adli karar ve ceza agirligina etki eder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Tibbi rapor ve tedavi için 
basvurulacak yerler neresidir ?  

* Hastahane (polis esliginde veya acil servisde) 
* Genel hekim muayenehanesi 
 
Taniklari toplamak: 
Siddete kurban kisilerin, yakin akraba, tanidik 
veya komsularinin sahitligini toplamalari çok 
önemlidir. Bu sahitlikler, yazili olarak tarih, imza ve 
tanigin kimlik kartinin kopyasini içerlemelidir.  
 

• Olayi bildirmek: 
 
*Polise sikayet yolu ile  
Adli yola basvurabilmek için ilk yapilmasi gereken 
sey, polise sikayette bulunmaktir. Bu sikayet için 
ya polis karakoluna, ya jandarmaliga veya 
savciliga basvurulmalidir.  
 
* Basit bir beyanname ile  
Eger siddete maruz olan Kisi sikayette bulunmak 
istemiyorsa, karakolda veya jandarmalikta basit 
bir beyanname ile olan olaylari açiklar ve tutanak 
tutulur. Bôylece, maruz oldugu siddet ve darbeler 
hakkinda yazili bir iz kalir.  
 
Acil durumlarda 17 numarayla polis ve 
jandarmayi veya 15 numarayla SAMU ü 
arayiniz.  
 

MÜMKÜN OLAN ADLI GIRISIMLER 
HANGILERIDIR? 

 
 
Sikayet veya ihbar edilmis olan siddet kullanan 
Kisi hakkinda savcilik sorusturma açabilir.  
 
Siddet kullanan Kisi adli olarak cezalandirilabilir, 
fakat dava açilmadan önce, önleyici ve koruyucu 
tedbirler alinir: evden uzaklastirilmak, adli 
gözaltiminda bulunmak (suçlu kisinin esine 
yaklasmasinin yasaklanmasi gibi) veya geçici 
hapis.  
 

• Durumun agirliligina göre, 
savcilik asagidaki tedbirleri 
alabilir :  

 Siddet kullanan kisiyi derhal huzuruna 
çagirarak veya mahkemeye çikartarak veya sorgu 
hakimliginden arastirma açilmasini isteyerek, kisi 
hakkinda adli kovusturmaya baslayabilir.  

 Adli kovusturma açmadan baska 
çözümlere karar verebilir: kanunlarin hatirlatilmasi 
ve ihtar veya ceza kanununa uygun arabulmaca ; 
ancak, sikayetci sahis arabuluculugu reddedebilir.  
 Sikayeti kovusturma yapmadan 
siniflandirir (delil eksikligi, yargilama kanunlarina 
uygunsuzluk) 
 
Siddete kurban kisi, Asliye Hukuk Mahkemesine 
basvurarak, kendisine verilen tarihde suçlu kisiyi 
ceza mahkemesine tahsis edebilir. Eger durum 
çok basitse ve itiraz edilecek sekilde degilse bu 
çözüme basvurulmalidir.  
 
Davanin sürdügü müddet içinde, adli merci suçlu 
kisinin evinde ikâmet etmesini yasaklayip, evinin 
ve sikayet eden kisinin yakinlarinda gezmesine 
engel olur. 
 
Bütün bu durumlarda, sikyetçi kisi adli 
gelisimlerden haberdar edilmelidir. 
 
Kurban olan kisi her an zarar ziyan davasi açabilir 
ve tazminat talebinde bulunabilir.  
 
MÜMKÜN OLAN 
CEZALAR HANGILERIDIR? 
 
Kullanilan siddetin agirligina göre, ceza,  basit bir 
para cezasindan agir hapis cezasina kadar 
gidebilir. Kisinin mecburi tedavi görmesi de 
cezasina arttirilabilir. 
 
Tabii ki, çiftler arasinda, ayrilmis olsalar bile, insan 
öldürme, irza tecavüz veya cinsel siddet kullanma 
durumunda kanunun öngördügü cezalar  daha 
büyüktür.   
 
HANGI YARDIMLARDANDAN 
FAYDALANABILIRSINIZ ? 
 

• Adli ögüt / yardim  
 
> Avukatlar : 
Bir avukatin adini ve adresini ögrenmek için 
ikâmet ettiginiz yerin Asliye Hukuk Mahkemesine 
basvurun.  
> Diger yardimci merciler : 
Uzman dernekler, adliye sarayinda bulunan 
parasiz adli danisma, hak ve adalet evleri, 
belediyeler, sosyal servisler.  
 
Devlet, hukuk masraflarinin bir kismini veya 



tümünü adli yardim yolu ile ödeyebilir.  
 
Bu yardim için basvuruda bulunmak amaci ile 
mahkeme binasindan, hak ve adalet evinden veya 
belediyeden bir müracaat formüleri almaniz 
gerekir. Bazi sigorta sirketleri de, mesuliyet 
kontrati ile adli korunmayi saglamaktadirlar.  
 
 

• Barinak  
 

>Eger siddete kurban olan kisi evinde kalmak 
istiyorsa:  

* Eger kurban olan kisi evli ise, Aile isleri hakimine 
basvurarak, bosanma veya ayrilma talebinde 
bulunmadan önce, evinin kendisine birakilmasini 
ve siddet kullanan esinin evden çikartilmasini 
isteyebilir. Fakat, ardindan dört ay içinde bosanma 
veya ayrilma dilekçesini sunmak mecburidir.  
* Eger kurban kisi evlilik disi yasiyorsa ve ev 
kendisine ait ise, evi satma veya hayat arkadasini 
sulh mahkemesi araciligi ile evden kovma hakkina 
sahiptir. Eger kira kontrati kendi adina ise, 
kendisine siddet kullanan arkadasini yine 
mahkeme araciligi ile evden kovabilir.  
Eger kurban kisi evlilik disi yasiyorsa ve ev 
kendisine ait ise, evi satma veya hayat arkadasini 
sulh mahkemesi araciligi ile evden kovma hakkina 
sahiptir. Eger kira kontrati kendi adina ise, 
kendisine siddet kullanan arkadasini yine 
mahkeme araciligi ile evden kovabilir.  
 
> Eger siddete kurban olan kisi evini terketmek 
istiyorsa:  
Bu kisi, adli karar olmadan, eger istiyorsa 
çocuklarini da alarak evini terkedebilir. Bu 
durumda, en kisa zaman içinde aile islerli 
hakimine basvurarak çocuklarin velayet hakkini 
isteyebilir.  
 
Kalacak bir barinak bulamayan kisi için, sosyal 
islerle ilgilenen merkezler, çesitli dernekler kisa 
veya uzun süreli çözümler bulabilirler. Bir sosyal 
servise basvurunuz veya acil durumda 115’i 
arayiniz.  
 
Evi terkettiginizi ve sebeplerini polis komiserligine 
veya jandarmaya bildirmeniz önemlidir.  
Savciligin veya hakimin karari ile, ikâmet 
adresinizi komiserlikte veya bir avukatin yaninda 
gösterebilirsiniz.  
Beraberinizde resmi kagitlarinizi almaniz önemlidir 
(aile cüzdani, kimlik karti, oturum karti...) diger 
kagitlar da önemlidir (çek karnesi, kira makbuzu, 
maas bildirisi, sigorta karti, saglik karnesi, baska 
faturalar...) ve delil olabilecek kagitlar.  

 
• Is : 
Eger kurban olan Kisi tasinmak zorunda ise 
ve isini terk etmek mecburiyetinde ise, 
issizslik yardimindan faydalanabilir.  
 
• Parasal yardimlar : 

Kisinin gelirine, yasina ve aile durumuna bagli 
olarak, asagidaki yardimlardan faydalanmasi 
mûmkündür: 
*Tek ebeveyin yardimi (API) için, ikamêtgahinizin 
bagli oldugu Allocation familiale merkezine veya 
Tarim sigortasina basvurunuz.  
*En az gelir maasi için (RMI) Vilayet Meclisinin bu 
konuyla ilgilenen merkezine basvurunuz.  
*Gençlere yardim için (FAJ) vilayetin sosyal 
servisine veya yerel misyona basvurunuz.  
 
Fransiz vatandasinin esi olarak geçici oturum karti 
olan veya aile toplumu için oturum karti olan kisiler 
için:   
Esi tarafindan siddete kurban olan kisinin geçici 
oturum karti Valilik tarafindan uzatilabilir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEREKLI ADRES VE NUMARALAR  
 
 

• Esler arasinda siddet bilgilendirme : 39 19 (yerli telefon ücreti, pazartesiden 
cumartesine saat 8 – 22 arasi, tatil günleri saat 10 – 20 arasi).  

 
• Kadin haklari ile gôrevli Bakanlik 

www.femmes-égalité.gouv.fr 
  

• Yurt Düzenleme ve Içisleri Bakanligi 
Kurban kisilere yardim heyeti 
3-5 rue Cambacérès  
75008 PARIS 
www.intérieur.gouv.fr 

 
• Adalet Bakanligi 

www.justice.gouv.fr 
   

• Horgörülen çocuklar için yardim (Allô Enfance Maltraitée) : 119 (ücretsiz 
arama 7g/7) 

 
• SOS Ciftler arasinda siddet 42 : 04 77 25 89 10  
 
• Kurbanlara yardim : ASAS St Etienne 04 77 49 21 30  

                                            AMAVIE Forez St-Just-St-Rambert 04 77 55 45 12 
                                           ARRAVEM Roanne 04 77 70 97 08 
 

• Vilayet Kurulu Loire Kanuni haklara ulasim : 04 77 33 61 46  
 

• Polis / Jandarma   : 17   
 

• Kadin haklari ve esitligi için temsilci   : 04 77 48 48 99  
 

http://www.femmes-%C3%A9galit%C3%A9.gouv.fr/
http://www.int%C3%A9rieur.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
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