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   Aktivite Kuruluş Adres 

Güvenlik 
Emniyet 

Müdürlüğü  

Korumaya yönelik ihtiyaçlarınız için lütfen en 

yakın emniyet müdürlüğüne gidiniz. 

Koruma/ Güven-

lik 
Güvenlik Hattı 

155 (Polis) 

156 (Jandarma) 

Kayıt 

İl Emniyet 

Müdürlükleri/ İl 

Göç İdaresi 

Müdürlükleri  

Tüm hizmetlere erişebilmek için öncelikle kayıt 

işleminin yapılması gerekmektedir. Koruma 

hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla 

yetkili mercilere kaydolabilmek için 

bulunduğunuz ilçedeki İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne başvurunuz.  

Kampa Sevk 
İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü 

Geçici Koruma kimliğiniz ve dilekçenizle 

beraber bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi 

Müdürlüğüne  

başvurunuz. 

Eğitim 
(İlköğretim) 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Menşe ülkenizde almış olduğunuz eğitimi 
kanıtlar nitelikte belgeleriniz varsa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne başvurunuz. 

Eğitim 
(İlköğretim) 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Önceden almış olduğunuz eğitime dair 
belgeleriniz yoksa bulunduğunuz ilçedeki İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurunuz. 

Mesleki Eğitim ve 
Dil Eğitimi 

Halk Eğitim 

Müdürlüğü 

Mesleki Eğitim ile Türkçe dil dersleri için 

bulunduğunuz ilçedeki Halk Egitim 

Müdürlüğüne başvurunuz. 

Yardım 

(Mali yardım/ 

malzeme 

yardımı) 

Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma 

Vakfı 

Maddi desteğe ihtiyacınız varsa bulunduğunuz 

ilçe kaymakamlığına bağlı olan Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 

başvurunuz. 

Yardım 

(Sosyal destek) 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı (ASPB) 

Sosyal desteğe ihtiyacınız varsa bulunduğunuz 

ilçeye en yakın Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezlerine 

başvurunuz.    

Yardım 

(Sosyal destek) 

İl veya İlçe 

Belediyesi 

Maddi desteğe ihtiyacınız varsa bulunduğunuz 

ilçedeki belediye binasına başvurunuz. 

Mali yardım/ 

malzeme yardımı 

Çağrı Merkezi 

Türk Kızılayı 

Kartı (ASPB) 

Çağrı Merkezi: 168 

Türkçe, Arapça 

İstihdam 
İş ve İşçi Bulma 

Kurumu (İŞKUR) 

Bulunduğunuz ildeki istihdam olanakları 

hakkında bilgi almak için lütfen size en yakın 

İŞKUR merkezine başvurunuz.  

Aktivite Kuruluş Adres 

Sağlık 

Aile klinikleri (1. 

Basamak Sağlık 

Merkezleri) ve 

Devlet Has-

taneleri 

Tıbbi yardım için bulunduğunuz ilçedeki Göçmen 

Sağlık Merkezleri, Aile Sağlık Merkezleri ya da 

devlet hastanelerine başvurunuz. Doktorunuzun 

gerekli görmesi hâlinde üniversite hastaneleri veya 

özel hastanelere (3. Derece Sağlık Merkezleri)  

yönlendirilebilirsiniz.  

Sağlık Telefon 

Hattı 
Sağlık Bakanlığı 

Çeviri Hattı: 444 4728 

(Rusça, İngilizce, Arapça, Türkçe) 

Sağlık Telefon 

Hattı 
Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı Telefon Hattı: 184 

(Türkçe) 

Hukuki Yardım İl Barosu 

Olası ücretsiz hukuki yardım ihtiyacınız için 

bulunduğunuz ildeki İl Barosunun Adli Yardım 

Bürosuna başvurunuz. İl Barolarının, taraflarına 

gelen her türlü hukuki yardım talebini 

değerlendirdiğini ve bu hizmeti reddetme hakkkını 

saklı tuttuğunu lütfen dikkate alınız.  

Yardım (Kadın 
Koruması) 

ŞÖNİM (Şiddeti 
Önleme ve 

İzleme 
Merkezleri) 

Merkez 7/24 hizmet vermektedir ve  şiddet 
mağdurlarına yönelik destek ve koruma hizmeti 

sunmaktadır. 

Koruma 

İhtiyacı Olan 

Kadınlar, 

Çocuklar ve 

Diğer Özel 

İhtiyaç Sahibi 

Kişiler 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Müdürlüğü 

Acil Durum Yardım Hattı:183 

(Türkçe, Arapça, İngilizce, İşaret Dili) 

Yabancılar için 
Telefon Hattı 

Göç idaresi 

Genel 

Müdürlüğü 

Telefon Hattı: 157 
(Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça) 

Bilgi, Danışma 
Telefon Hatları  

BMMYK  

Telefon Hattı:  
0312 405 80 66 (Genel Danışma Hattı) 

0312 405 8127  (Suriyeliler için Danışma Hattı) 
(Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça) 

Bilgi, Danışma 
Telefon Hatları  

ASAM/ BMMYK 
Telefon Hattı: 444 48 68                                                     

(Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça) 

Çeviri Hattı 
Danimarka 

Mülteci Konseyi 
(DRC) 

Telefon Hattı: 444 74 08 (Türkçe, Arapça)  



Aile içi şiddet, zorla evlilik, erken evlilik/çocuk 
evliliği dâhil cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı tüm 
şiddet türleri temel insan haklarını ihlal etmektedir 
ve Türk Ceza Kanunu altında ceza gerektirmektedir. 

Erken / çocuk evliliği nedir? 18 yaşından küçük bir 
birey tarafından girilen evlilik birliğidir. Türkiye’de 
yasal evlilik yaşı 18’dir. 

Zorla evlilik nedir?  Bir veya her iki tarafın rızası ol-
madan veya aile üyeleri veya diğerleri tarafından 
baskı, tehdit veya şiddet uygulanarak istekleri dışında  
gerçekleştirdikleri evliliktir. 

Aile içi şiddet nedir? Mağdur ve fail arasında herhan-
gi bir fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ve ekonomik 
şiddettir. Fail, aile üyeleri ve/veya aynı evde yaşayıp 
yaşamadığına bakılmaksızın aile üyesi olarak değer-
lendirilen kişilerdir. 

Erken evliliklerin bazı olumsuz sonuçları nelerdir? 
Erken evlilikler, eğitim ve beceri geliştirme imkan-
larına erişimi kısıtlayarak kız ve erkek çocuklarının 
kişisel gelişimi ve geleceği üzerinde ciddi olumsuz 
etkiler yaratabilir, bu da sosyo-ekonomik yaşamın 
dışında kalma nedeniyle okuma-yazma bilmemeye, 
bağımlılığa ve yoksulluğa neden olabilir. Erken 
evlenen çocuklar yaşamı tehdit eden sağlık riskleriyle 
karşılaşabilir ve erken gebelik ve doğum komplikasy-
onları nedeniyle genellikle ağır üreme sağlığı ve ruh 
sağlığı sorunlarından muzdariptir. Çocuğa bakma 
yükümlülüğü annenin hareketliliğini ve hareket etme 
özgürlüğünü kısıtlayabilerek sosyal tecrite yol açmak-
ta ve cinsel ve aile içi şiddet ve istismar riskini 
artırmaktadır. 

Evlenmek için 18 yaşına kadar beklemenizi gerek-
tiren bazı nedenler nelerdir? 18 yaşından önce 
evlilik yasa dışıdır. Kayıtsız erken evlilikler korumadan 
ziyade risk doğurmaktadır. Evlenmek için 18 yaşına 
gelmeyi beklemek kız ve erkek çocuklarına başarılı 
yetişkinler, eşler ve ebeveynler olarak büyümeleri 
için en iyi imkanı sunmaktadır. Ayrıca tüm aile için 
daha iyi iş imkanlarına erişime ve ekonomik güven-

liğe  katkıda bulunan eğitim imkanlarına daha fazla 
erişim sunmaktadır. Evlilikten önce 18 yaşına erişmek 
anneliğe ve üreme sağlığına ilişkin farkındalığı ve an-
layışı artırarak yenidoğanlara ve annelere yönelik 
riskleri azaltmaktadır. 

 

 Siz veya tanıdığınız birisi erken evliliğe zorlanıyor 
mu? 

 Siz veya tanıdığınız birisi istekleri dışında birisiyle 
evlenmeye zorlanıyor mu? 

 Ailenizden birisinin veya bir yabancının herhangi 
bir tür fiziksel, cinsel veya psikolojik zararına ma-
ruz kalıyor musunuz? 

Aşağıdaki listelenen en yakın ofislerde yardım ve 
koruma alabilirsiniz ve olayları bildirebilirsiniz: 

 Polis karakolu 

 Jandarma 

 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: ayrıntılar 
ektedir 

 Şidddet Önleme ve İzleme Merkezi: ayrıntılar ekte-
dir 

 Sosyal Hizmetler Merkezi: ayrıntılar ektedir 

 Kamu hastanelerine başvurarak gerekli olduğu 
takdirde tıbbi yardım alabilirsiniz ve makamlara 
bildirerek ve hukuki usulleri başlatarak şikayet sü-
reci içinde yönlendirilebilirsiniz. 

 Konumunuza bakılmaksızın yardım için 183 Aile, 
Kadın, Engelli, Çocuk ve Sosyal Hizmetler Danışma 
Hattı’nı arayabilirsiniz. 

 

Türkiye’deki Evlilik Usulleri 

 Evlenmek isteyen mülteciler Türk kanunlarına ve usul-
lerine tabidir. 

  Türk Medeni Kanunu’na göre yasal evlilik yaşı 18’dir 
ve sadece yetkili görevliler tarafından gerçekleştirilen 
resmi evlilikler yasal olarak tanınmaktadır. 

 Yasal yaşın (18) altındaki çocuklarla resmi olmayan 
evlilikler yasa dışıdır. 18 yaşına ulaşmayan reşit ol-
mamış bir kişiyle cinsel nitelikteki eylemler cinsel 
istismar olarak değerlendirilmektedir ve Türk Ceza 
Kanunu altında ceza gerektirmektedir. 

 Birden fazla kişiyle evlilik (çokeşlilik) Türkiye’de, Türk 
Medeni Kanunu altında yasa dışıdır.  Türk Ceza 
Kanuna göre çokeşlilik suç teşkil etmektedir ve failleri 
mahkumiyet dâhil cezaya tabi tutulmaktadır.  

Hatırlanması gereken önemli unsurlar 

 Türk hukuku tabiiyetine bakılmaksızın Türkiye’deki 
herkes için eşit olarak uygulanmaktadır.  

 Türkiye’de ikamet ederek Türk hukuku tarafından 
korunmaktasınız ve Türk hukukuna uymanız ve saygı 
göstermeniz beklenmektedir. 

 Erken evlilik bir suçtur ve Türk hukukuna aykırıdır. 

 Türkiye’de gerçekleşen evlilikler taraflardan birisinin 
ikamet ettiği yerdeki yerel makam altındaki yetkili 
evlilik memurları tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Tehlikede olduğunuzu veya şiddet riski altında 
olduğunuzu hissettiğiniz her an Türk makamlarına 
başvurabilir ve yardım ile koruma isteyebilirsiniz. 

 Makamlara şikayette bulunmak isterseniz sürecin tüm 
aşamalarında rızanız ve uzlaşmanız gerekli olacaktır. 

 Türk makamlarının, Türk hukuk altında tüm 
şikayetlere mutlak mahremiyet göstermeleri gerek-
mektedir.  


