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FİZİKSEL
ŞİDDET

F�z�ksel ş�ddet, bedensel bütünlüğe karşı
dışarıdan yönelt�len  sert ve acı ver�c�
davranışlardır.



F�z�ksel ş�ddete maruz kalan k�ş�n�n sağlığı olumsuz etk�len�r, vücudunda �zler ve yaralar bulunab�l�r. F�z�ksel
ş�ddete maruz kalan k�ş�n�n uğradığı zarar d�ğer ş�ddet türler�ne göre daha kolay fark ed�leb�l�r olduğu �ç�n
toplum tarafından daha görünürdür. 

F�z�ksel ş�ddet� uygulayan k�ş�, f�z�ksel ş�ddet uyguladığı k�ş�y� cezalandırmak, denetlemek, küçük düşürmek,
veya aşağılamak �ç�n f�z�ksel ş�ddet� kullanır. Bu ş�ddet türünü uygulayan k�ş�, kend� bedensel gücünün
üstünlüğünden yararlanır. Bu k�ş�ler bedensel üstünlüğün yanında çeş�tl� aletler� kullandıkları da görülür. 
 F�z�ksel ş�ddet haf�f yaralanma, sakatlanma veya ölümle sonuçlanab�l�r.

F�z�ksel ş�ddet uygulayan k�ş�n�n çocukluğunda ş�ddet görmüş olma ve eş�nden f�z�ksel ş�ddet görme �ht�mal�
f�z�ksel ş�ddet uygulamayan �nsanlardan daha fazla olduğu �stat�st�ksel olarak kanıtlanmıştır (Vah�p ve
Doğanavşarg�l, 2006). Ayrıca, Vah�p ve Doğanavşarg�l (2006) f�z�ksel ş�ddetle �lg�l� yaptıkları araştırmada eş�
tarafından f�z�ksel  ş�ddet gören ve görmeyen kadınlar arasında sosyodemograf�k (eğ�t�m düzey�, meslek,
a�len�n gel�r�) olarak b�r fark bulamadığını bel�rtmekted�r. Bu araştırma herkes�n f�z�ksel ş�ddete maruz
kalab�leceğ�n�  göstermekted�r. Tüm bunlar elbette ş�ddet�n h�çb�r b�ç�m� �ç�n gerekçe değ�ld�r.



DUYGUSAL
ŞİDDET

B�r b�reye s�stemat�k baskı uygulayarak kontrol
altına almaya çalışmak, onu duygusal olarak
sömürmek; toplum �ç�nde gurur, onur g�b�
�nsan� duygularını örselemek, toplumdan
soyutlamak, k�ş�sel gel�ş�m�ne engel olmak,
duygusal tepk�ler�ne karşılık vermemek ve
duygusal karşılık vermey� reddetmek g�b�
davranışlar ps�koloj�k/duygusal ş�ddet olarak
kabul ed�lmekted�r.



Somut f�z�ksel bulguların olmaması

D�ğer ş�ddet t�pler�yle b�rl�kte bulunması
(C�nsel ya da f�z�ksel ş�ddete maruz
kalmış b�rey aynı zamanda
duygusal/ps�koloj�k olarak da zarar
görmekted�r.)
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Duygusal ş�ddet, gündel�k yaşamda en sık karşılaşılan ş�ddet b�ç�m�d�r. K�ş�n�n b�rey olarak kend� hayatı �le �lg�l�
karar alma alanını düzenl� baskı �le kısıtlayarak ve b�rey�n öz değerler�ne zarar vererek k�ş�y� s�nd�rmek ya da
pas�f hale get�rerek yaşam standartlarını düşürmek de ps�koloj�k ş�ddett�r. Duygusal ş�ddet� d�ğer ş�ddet
türler�nden ayıran �k� özell�k vardır:

Duygusal ş�ddet kategor�s�ne g�ren, en çok gözlemlenen eylem çeş�d� sözel ş�ddett�r. B�rey�n önem verd�ğ�
konularda güven�n� kırmak, hakaret etmek, söz ve davranışlarını yaralamak amacı �le kullanmak sözel ş�ddette
en çok rastlanan davranışlardır. Yoğun duygusal ş�ddet, f�z�ksel ş�ddet�n haberc�s� olab�l�r.



DUYGUSAL
ŞİDDET
TÜRLERİ

K�ş�n�n b�rey olarak varlığını kabul etmemes�, b�rey� yok sayması, k�ş�ye
kend�n� yeters�z ve sürekl� olarak suçlu h�ssett�rmeye çalışması, yardım
çağrılarını görmezden gelmes� ya da reddetmes�.

Reddetme

K�ş�n�n ş�ddetle mücadele gücünü kırmak amaçlı yapılan tehd�tler, sözel
veya f�z�ksel saldırılar �le korku ortamı oluşturmak.

Yıldırma

B�rey� toplumsal �l�şk�lerden uzak tutmak, yakınları �le �l�ş�ğ�n�
sınırlamak, k�ş�ye sürekl� yalnız olduğu mesajını vermek.

Yalnızlaştırma/İzole etme



Toplumsal açıdan kötü örnekler göstererek b�rey� ant�sosyal
davranışlara yöneltmek.

Suça yöneltme

Karşıdak� �nsanı man�püle ederek kend� yararına kullanmak.

Kendi çıkarını gözetme

B�rey�n küçük düşmes�ne neden olacak ve onurunu zedeley�c�
davranışlarla k�ş�de yeters�zl�k h�ss� oluşturmak.

Aşağılama

K�ş�den yapab�leceğ�n�n üzer�nde başarılar beklemek, gerçekç� olmayan
beklent�ler �ç�n baskı uygulamak ve yaş gel�ş�m�ne uygunsuz
sorumluluklar vermek.

Vaktinden önce yetişkin rolü verme

DUYGUSAL
ŞİDDET
TÜRLERİ



SİBER
ŞİDDET

Sanal ş�ddet, d�j�tal ve çevr�m�ç� ş�ddet
�s�mler�yle de anılan s�ber ş�ddet, ş�ddet�n
sanal ortamda uygulanıyor olmasıdır.



*
Uygulama yoluyla k�ş�n�n nerede olduğunu ve ne
yaptığını tak�p ederek onu denetlemek,

S�ber ş�ddet uygulayan k�ş�n�n s�ber ş�ddet uyguladığı
k�ş�y� küçük düşüren ve ona karşı nefret �çeren
paylaşımlarda bulunmak.

*

*

*

*

S�ber ş�ddet� uygulayan k�ş�n�n kend�s�n�n çıplak
fotoğraflarını s�ber ş�ddet uyguladığı k�ş�ye göndermes�
ve bu davranışı başkalarından da �stemes�,

Sürekl� mesaj göndermek veya aramak,

S�ber ş�ddete maruz kalan k�ş�n�n çıplak fotoğraflarını
çekmek, tehd�t etmek,  veya fotoğrafları yaymak,

SİBER
ŞİDDET
ÖRNEKLERİ



EKONOMİK
ŞİDDET

Ekonom�k ş�ddet, k�ş�ler�n b�rey olarak
ekonom�k açıdan özgürlüğünün el�nden
alınmasıdır. Ekonom�k kaynakların ve paranın
k�ş�n�n üzer�nde b�r yaptırım, tehd�t ve kontrol
aracı olarak düzenl� b�r şek�lde kullanılması,
ekonom�k olarak zarar görmes�ne neden olan
tutum ve davranışlardır.



YAYGIN EKONOMİK ŞİDDET BİÇİMLERİ

Çalışmaya ya da çalışmamaya zorlamak,
Okumasına �z�n vermemek, 
Meslek ed�nmes�n� engellemek, 
İşe g�tmes�ne �z�n vermemek,
İş�nde yükselmes�n� engellemek,
Parasını veya banka kartını alıp ger� vermemek,
K�ş� adına kred� kartı çıkartıp kred� çekt�r�p
borçlandırmak veya senet �mzalatmak,
K�ş� adına ş�rket kurup borçlandırmak,
K�ş�ye h�ç para vermemek,

D�ğer ş�ddet türler�n�n yanında ekonom�k ş�ddet �le çoğu zaman karşı karşıya olan k�ş� tarafından ş�ddet olarak dah� algılanmadığı
söyleneb�l�r. Ekonom�k ş�ddet genell�kle kadınlara uygulanan b�r ş�ddet türüdür. Özell�kle ekonom�k ş�ddete maruz kalanların
toplumdak� konumunu örseleyen ve k�ş�ler�n özgürlüğünü kontrol altında tutulmasına �ç�n bu ş�ddet türü terc�h ed�lmekted�r.

Şahs� mallarını ve z�ynet eşyalarını almak,
K�ş�n�n madd� gel�r�n� sömürmek,
A�len�n parası ve tasarrufları �ç�n kadının kadın olduğu
�ç�n h�ç f�kr�n� sormamak,
K�ş�n�n �şten atılmasına yol açan olaylar yaratmak,
K�ş�n�n çalışmaması durumunda günlük �ht�yaçlarını
g�dermes� �ç�n harçlık vermemek,
K�ş�y� para �ç�n yalvartmak,
K�ş�n�n madd� �ht�yaçlarını keyf� ve tutarsız b�r şek�lde
karşılamak.



132.Ekonom�k akt�v�teye katılım ve fırsat eş�tl�ğ�
Türk�ye’de Kadına Yönel�k A�le İç� Ş�ddet Araştırması
sonuçlarına göre, Türk�ye’de kadınların % 40’ı
ekonom�k ş�ddete maruz kalıyor.  Dünya Ekonom�k
Forumu’nun (DEF) 2014 Küresel Toplumsal C�ns�yet
Uçurumu Raporunda 142 ülkede ekonom�k katılım ve
fırsat eş�tl�ğ�, eğ�t�m, sağlık ve s�yas� güçlenme
konularında toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �ncelenm�şt�r.
Bu rapora göre, genel sıralamada Türk�ye, 142 ülke
arasında 125. sıradadır.

128.İşgücüne katılım

126.Satın alma gücü par�tes�

102.Profesyonel ve uzman çalışan

87.Eş�t �şe eş�t ücret



CİNSEL
ŞİDDET

C�nsel ş�ddet, onay almaksızın, onay �nşa
ederek veya onay almanın söz konusu
olamayacağı durumlarda k�ş�n�n/k�ş�ler�n
uyguladığı, c�nsell�ğe yönel�k teşebbüs ve
tehd�t �çeren her türlü eylem, davranış ve
müdahaleler c�nsel ş�ddet olarak
tanımlanmaktadır.



Tac�z durumunda c�ns�yet ve yaş fark etmeks�z�n herkes mağdur sayılmaktadır.

Tac�z durumunda  c�nsel penetrasyonun her türlüsü c�nsel ş�ddet sayılmaktadır.
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C�nsel ş�ddet den�ld�ğ�nde akıllara c�nsel �l�şk�ye zorlamak, g�b� ağır c�nsel suçlar gelmekted�r. Halbuk� c�nsel
ş�ddet�n tanımı bundan daha fazlasıdır. C�nsell�kle �lg�l� sözel zorlamalar ve zorlayıcı tavırlar da dah�l tüm “c�nsel
tac�z” türler� bu ş�ddet b�ç�m�n�n �ç�nde yer almaktadır. Çoğu b�rey ne yazık k� c�nsel ş�ddete uğradığının farkında
değ�ld�r. Bu nedenle c�nsel ş�ddet� sınıflandırmak ve tanımlamak öneml�d�r. Her ülken�n yasal olarak c�nsel suçlar
konusunda farklı pol�t�kaları vardır. Fakat genel olarak dünyanın her yer�nde geçerl�, c�nsel ş�ddet tanımını
kapsayan üç öneml� alan vardır.

Yalnızca zor kullanma değ�l, baskı ve tehd�t yoluyla c�nsell�ğe zorlamak da 
c�nsel ş�ddet sayılmaktadır.
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C�nsel tac�z, 'k�ş�yle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı
olmayan, c�nsel �çer�kl� söz, tavır ve d�ğer davranış b�ç�mler�' olarak
tanımlanmaktadır. C�nsel tac�z yalnızca dokunsal tac�z� kapsamaz. Görsel,
sözel ve dokunsal tac�z olmak üzere üçe ayrılır. 

Görsel tac�z mağdura zorla c�nsell�kle alakalı görüntüler�n �zlet�lmes�n�
kapsayan her türlü davranış b�ç�m�d�r. Buradak� örnek, k�ş�n�n �steğ� dışında
karşısında mastürbasyon yapmaktan zorla k�ş�ye pornograf�k görüntüler
�zletmeye kadar uzanır. 
Sözel tac�z karşı tarafın �steğ� dışında c�nsell�kle �lg�l� sözel yaklaşımlarda
bulunmak, k�ş�y� sözler yoluyla c�nsell�ğe zorlamak, sözlerle c�nsell�kle �lg�l�
aşağılamak, tehd�t etmek g�b� davranışları �çermekted�r. 
Dokunsal tac�z k�ş�n�n �steğ� dışında k�ş�n�n vücudunun herhang� b�r yer�ne
dokunmayı kapsar. Bu tac�z�n açıkça bell� ed�lmes� gerekmez.. Örneğ�n:
kalabalık ortamlarda sıkça yaşanan frotaj (fortçuluk=frottage), �st�smarcının
özel bölges�n� mağdurun vücudunun herhang� b�r yer�ne sürtmes� de
dokunsal tac�z örnekler�ndend�r.

CİNSEL 
TACİZ

nedir?



Tak�p (stalk�ng) b�r tac�z türüdür ve f�z�ksel b�r
yaklaşım olmamasına rağmen c�nsel kökenlere
dayandığı �ç�n c�nsel ş�ddet kategor�s� �çer�s�ne
g�rmekted�r. B�r k�ş�y� tak�p etme, peş�nden
ayrılmama, zorla �let�ş�me geçmeye çalışma,
telefon ve sosyal medya aracılığıyla k�ş�y�
rahatsız etme “tak�p” kapsamına g�ren
davranışlardır.

STALKING
Cinsel

Şiddet Midir?



Karşılıklı �l�şk� durumunda dah� zorlama söz
konusuysa c�nsel ş�ddet sayılmaktadır.
Partnerlerden herhang� b�r�n�n c�nsel b�rl�ktel�k
�ç�n rızası olmaması durumunda yaşanan
b�rl�ktel�k partnerler arasındak� �l�şk� b�ç�m�
(sevg�l�l�k, evl�l�k vb.) ne olursa olsun c�nsel ş�ddet
kabul ed�l�r. B�rl�ktel�k esnasında zorlayıcı tavırlar
serg�lemek, �stenmeyen zamanlarda ya da
�stenmeyen c�nsel davranışlara zorlamak, sözel
ve davranışsal baskı göstermek c�nsel ş�ddet�
kapsayan davranışlardır.

FLÖRT, İLİŞKİ
EVLİLİKTE 

Cinsel Şiddet
Nedir?



*

K�ş�y� başkalarıyla c�nsel b�rl�ktel�ğe zorlamak,

*

*

*

*

CİNSEL
ŞİDDET
ÖRNEKLERİ Kürtaja zorlamak,

*
K�ş�n�n �zn� olmadan k�ş�ye c�nsel organlarla temas etmek,

*

*
K�ş�n�n onayı olmadan sosyal medyada k�ş�ye c�nsel
�çer�kl� gönder�ler atarak ya da sözler söyleyerek k�ş�y�
tac�z etmek,

İstenmeyen zamanlarda, �stenmeyen şek�lde c�nsel
�l�şk�ye zorlamak ve c�nsel bölgelere dokunmak,

Çocuk doğurmaya zorlamak (evl�l�k söz konusu olduğu
durumlarda da geçerl�),

Beden� ve k�ş�n�n c�nsell�ğ�n� aşağılayıcı sözler söylemek,

Zorla pornograf�k görüntüler seyrett�rmek,



*

K�ş�n�n �steğ� dışında canını yakarak �l�şk�ye g�rmek,

*

*

*

*

Kürtaja zorlamak,
*

Zorla alkol ve uyuşturucu madde kullandırarak c�nsel
�l�şk�ye zorlamak.

*

K�ş�n�n �zn� dışında c�nsel �çer�kl� görüntüler�n� çekmek
ve/veya bu görüntüler� yaymak,

Tehd�t ve korkutma yoluyla c�nsel �l�şk�ye zorlamak,

İl�şk�ye g�rerken seyretmeye ya da seyred�lmeye zorlamak,

Seks �şç�l�ğ�ne zorlamak,CİNSEL
ŞİDDET
ÖRNEKLERİ



ŞİDDETE 
UĞRARSAM

ne yapacağım?



Şiddete uğradığınızda 
başvurabileceğiniz kuruluşlar

Pol�s merkezler�, jandarma karakolları

A�le Mahkemeler�

Sağlık kuruluşları

Cumhur�yet Savcılığı

Ş�ddet Önleme ve İzleme Merkezler� (ŞÖNİM)

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı

Beled�yeler�n Kadın Danışma Merkezler�

Baroların Adl� Yardım Büroları

Kadın Örgütlenmeler�

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Pol�s �mdat -155

Jandarma -156

Ambulans – 112

Alo 183 (Sosyal Destek Hattı)

Alo Baro – 444 26 18 (Kadın Hakları Merkez� Hattı)

*

*

*

*

*

Evden çıkamadığınız durumlarda
arayabileceğiniz acil telefonlar



F�z�ksel ş�ddete maruz kaldıysanız: öncel�kle pol�s merkezler�ne, jandarma karakollarına, savcılığa veya
hastaneler�n ac�l bölümler�ne başvurmanız gerek�r. 
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlanan b�r suç (tehd�t, hakaret, f�z�ksel ş�ddet) mağduru �sen�z:
karakol/jandarma komutanlığı yer�ne doğrudan b�r ş�kayet d�lekçes� �le savcılığa da başvurab�l�rs�n�z.
B�r sığınağa �ht�yaç duyuyorsanız: bulunduğunuz yerdek� en yakın Ş�ddet Önleme ve İzleme Merkez�, A�le,
Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, karakol/jandarma komutanlığı, beled�yeler/beled�yeler�n
kadın danışma merkezler� ve kadın örgütler�ne sığınak desteğ� �ç�n başvurab�l�rs�n�z.

6284 sayılı A�len�n Korunmasına ve Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanun kapsamında ş�ddet
uygulayanlara karşı alınab�lecek önlemler: evden uzaklaştırmak, �let�ş�m araçlarıyla rahatsız etmes�n� engellemek,
ev�n�ze, �ş�n�ze veya d�ğer adresler�n�ze yaklaşmasını engellemek, k�ş�sel b�lg�ler�n�z� g�zletmek, ş�ddet
uygulayıcının s�lahına el koydurtmak, k�ş�den korunmak amacıyla yakın koruma talep etmek, tedb�r nafakası
talep etmek, geç�c� madd� yardım talep etmek, geç�c� velayet talep etmek, geç�c� genel sağlık s�gortasına
başvurmak, müşterek konuta şerh koydurtmak.

Bu süreçlere �l�şk�n detaylı b�lg� �ç�n morcat�.org sayfasını z�yaret edeb�l�rs�n�z.
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