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ŞİDDET NEDİR? ŞİDDETİN TÜRLERİ NELERDİR?
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Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği yalnızca Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, International Services konsorsiyumu 

sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Kadına yönelik şiddet; nerede 
yaşanırsa yaşansın (evde, 
sokakta, iş yerinde vb.) 
kadınlara kadın oldukları için 
uygulanan ve fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik zarar 
veren eylemler veya bu 
eylemlerle tehdit etme, zorlama 
veya keyfi olarak özgürlükten 
yoksun bırakma anlamına gelir.

FİZİKSEL ŞİDDET: Tokat atmak, vurmak,  bir şey 
fırlatmak,  tartaklamak, tekmelemek, sürüklemek,  
bıçak, silah gibi aletlerle zarar vermek vb.

CİNSEL ŞİDDET: Zorla cinsel ilişkiye girmek,  
hamile kalmaya, doğurmaya veya doğurmamaya 
zorlamak, zorla ve erken yaşta evlendirilmek.

PSİKOLOJİK ŞİDDET: Hakaret etmek, küfür etmek,  
aşağılamak,  korkutmak,  kendisini veya yakınlarını 
tehdit etmek, ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla 
görüştürmemek, evden çıkmasına izin vermemek.

EKONOMİK ŞİDDET: Çalışmaya engel olmak, zorla 
çalıştırmak, gelirini elinden almak, ev harcamaları 
için para vermemek, özellikle çocuklarla ilgili 
harcama ve sorumlulukları üstlenmemek, sahip 
olduğu malları satmaya veya devretmeye zorlamak.

TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP: Sürekli telefon ile 
aramak, kısa mesaj veya e-posta göndermek, 
sosyal medya yolu ile takip etmek, istemediği 
zaman ve mekanda karşısına çıkmak, istemediği 
halde hediye göndermek.

Şiddet genellikle tek seferlik değildir. 
Şiddet uygulayan pişmanlık yaşayıp 
değişeceğine söz verebilir, ancak dur 
denilmezse şiddet tekrar eder.  
Şiddet uygulayan sizi suçlayabilir. 
Uyguladığı şiddete bahaneler bulabilir. 
Şiddetin nedeni siz değilsiniz. Kendinizi 
suçlu hissetmeyin. Utanmayın.
Sizinle aynı şeyleri yaşayan çok sayıda 
kadın var. Yalnız değilsiniz.
Size inanan ve destek olan kurumlar 
yanınızda. Başvurun. 

KADINA YÖNELİK 

ŞİDDET SUÇTUR

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜZDE
BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR

ŞİDDETE UĞRADIĞINIZDA

KORKMAYIN, UTANMAYIN,
SESSİZ KALMAYIN!

ya da TANIK  OLDUĞUNUZDA
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Jandarma İmdat Polis İmdat Sosyal  Destek  Hattı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5814b19c-2eb9-4934-8ec3-ab54128f518f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


