KADIN ACIL DESTEK
UYGULAMASI
(KADES)
“Kadın Acil Destek Uygulaması
(KADES)”; aile içi ve kadına yönelik
şiddet olaylarının mağduru kadınların
acil durumlarda tek tuşla 112 Acil Çağrı
Merkezi’ne ulaşmalarını sağlar.

İHBAR
•

Acil durumda konum bilgisi açarak
”KADES KADIN DESTEK’’ butonuna
dokunun.

•

İhbarınızı ekrana gönderilen ‘‘EVET’’
ve ‘‘HAYIR’’ cevabı ile doğrulayın.

•

‘‘EVET’’ cevabı ile konumunuza en
yakın ekibin sevki sağlanacaktır.

KAYIT
•

Uygulamayı indirin.

•

İstenen bilgilerle giriş yapın.

•

Gönderilen ‘‘SMS doğrulama
kodu’’ ile uygulamayı aktif hale
getirin.

11 dilde

“İHTİYACINIZ OLDUĞU ANDA”

hizmet veren
uygulamaya Pasaport
Numarası ve Belge Seri
Numarası ile de giriş
yapılabilir.

MÜDAHALE
•

En yakın ekip olaya müdahale
ederek mağdur kadın ile
şiddet uygulayanı ayrı şekilde
Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele Büro/
Kısım Amirliğine intikal ettirir.

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ
HAKKINDA ALINABİLECEK
TEDBİRLER
•

Şiddet tehdidi ve hakaret içeren söz ve
davranışlarda bulunmama,

•

Müşterek konuttan uzaklaştırma,

•

Konuta, okula ve işyerine yaklaşmama,

•

Yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına
yaklaşmama,

•

ŞİDDETE MARUZ
KALDIĞINIZDA

Şahsi eşyalara ve ev eşyalarına zarar
vermeme,

•

YARARLANABİLECEĞİNİZ
HAKLAR

İletişim araçlarıyla veya sair surette
rahatsız etmeme,

•

Kanunen izin verilen silahları kolluğa
teslim etme,

•

Görevi nedeniyle zimmetinde bulunan
silahı kuruma teslim etme,

•

Korunan kişilerin bulundukları yerde
alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmama ya da madde etkisindeyken
korunan kişilere ve bulundukları yerlere
yaklaşmama,

•

Cumhuriyet Savcısı
bilgilendirilir, iş ve işlemlere
başlanır.

•

Barınma yeri

•

Geçici maddi yardım

•

Psikolojik, meslekî, hukukî ve
sosyal bakımdan rehberlik ve
danışmanlık hizmeti

•

Hayatî tehlike bulunması hâlinde
geçici koruma

•

Çalışma yaşamına katılımı
desteklemek üzere kreş ücreti

•

İş yeri değişimi

•

Müşterek yerleşim yerinden ayrı
yerleşim yeri

•

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi

•

Hayatî tehlike bulunması halinde
kimlik ve ilgili diğer bilgi ve
belgelerin değişimi ve gizlenmesi

Gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde “barınma
yeri sağlanması” ve “geçici
koruma altına alınması”
tedbirleri kolluk amirlerince
alınabilir.

•

•

Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı
madde bağımlılığının olması halinde,
hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedaviyi sağlama,
Öfke kontrolü başta olmak üzere
rehabilite edici programlara katılma.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
“şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürmeyi içeren söz ve
davranışlarda bulunmaması”, “müşterek
konuttan veya bulunduğu yerden derhâl
uzaklaştırılması ve müşterek konutun
mağdura tahsis edilmesi”, “konuta,
okula ve işyerine yaklaşmaması” ve
“yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki
kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak
üzere çocuklarına yaklaşmaması”
tedbirleri kolluk amirlerince alınabilir.

ŞİDDETE
MARUZ KALAN
NERELERE
BAŞVURABİLİR?

•

112 Acil Çağrı Merkezi

•

Sağlık Kuruluşları

•

KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması)

•

•

Alo 157 YİMER (Yabancı İletişim
Merkezi)

Adli Kurumlar (Cumhuriyet Başsavcılığı,
Aile Mahkemeleri)

•

Valilikler/Kaymakamlıklar

•

Kolluk Birimleri (Polis / Jandarma)

•

Kadın Danışma Merkezleri

•

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

•

Alo 183 Sosyal Destek Hattı

•

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
(ȘÖNİM)

