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Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmeleriyle veya acı çekmeleriyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranıș kadına yönelik șiddettir.

KADINA YÖNELİK ȘİDDET NEDİR?
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Bedensel güç veya üstünlük, bir șiddet 
aracı olarak kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düșürmek, 
așağılamak veya cezalandırmak amacıyla 
kullanılıyorsa “fiziksel șiddet” söz 
konusudur. Bu șiddet biçimi, fiziksel 
üstünlük kurarak, bedene temas ederek 
ya da eșya kullanarak uygulanabilir. 
Yumruk atmak, tokat atmak, ısırmak, 
boğmak, tekmelemek, bıçakla 
yaralamak, kafasına sandalye fırlatmak 
fiziksel temas içeren șiddet biçimlerine 
örnektir. Bağırmak, yumrukla tehdit 
etmek, korkutucu șekilde bakmak, kapıyı 
tekmelemek, eșya kırmak, sağlık 
sorunları olduğunda doktora gitmesine 
izin vermemek ise sindirmek amacıyla 
fiziksel üstünlük kullanılarak uygulanan 
șiddet biçimlerine örnektir.

Fiziksel Șiddet: 
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Duygusal güç veya ihtiyaçlar, 
kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düșürmek, 
așağılamak, cezalandırmak 
amacıyla șiddet aracı olarak 
kullanılıyorsa “psikolojik șiddet” 
söz konusudur. Fiziksel șiddetin 
aksine psikolojik șiddeti tarif 
etmek daha zordur.Psikolojik 
șiddetin olduğu her ilișkide 
fiziksel șiddet olmayabilir ancak, 
fiziksel șiddetin olduğu her 
ilișkide psikolojik șiddetin bazı 
öğeleri bulunur. Psikolojik șiddet 
sıklıkla fiziksel șiddetten önce 
bașlar ve tecridin eșlik ettiği 
yoğun psikolojik șiddet, fiziksel 
șiddetin uyarıcısı olabilir.

Psikolojik Șiddet: 
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Duygusal ihtiyaçların (sevgi, ilgi, destek, değer vb.) kontrol sağlamak için keyfi șekilde karșılanması 
veya karșılanmaması,
İstediklerini yaptırmak için cezalandırıcı, küçük düșürücü, yaralayıcı, tehdit edici davranıș ve 
tutumlar sergilemek,
Duygu sömürüsü yapmak, suçlu hissettirmek, utandırmak, küsmek, surat asmak, alay etmek, küfür 
ve hakaret etmek,
Kıskançlık adı altında, nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını, ne giydiğini “Bu elbiseyle dıșarı 
çıkamazsın” gibi baskıcı ya da “Kendi iyiliğin için onunla görüșmeni istemiyorum” gibi karșı tarafı 
düșündüğünü ifade eden sözler ve davranıșlarla denetlemek, sosyal ilișkilerini kontrol altında 
tutmaya çalıșmak,
Beceri ve yetilerini küçümsemek, karar mekanizmalarına dâhil etmemek, bireysel haklarını yok 
saymak, yaptıklarını sürekli eleștirmek ve kendisini akılsız, aciz, yetersiz, beceriksiz, zayıf, muhtaç 
ve bağımlı hissettirmek,
Yalnızlaștırmak; ailesi veya arkadașları bașta olmak üzere yakınlarından fiziksel veya duygusal 
olarak uzaklaștırmaya çalıșmak, maddi ve manevi destek alabileceği bütün kișiler ve kurulușlarla 
arasını bozmak ve bunlara ulașımını engellemek; sevilmediğini, istenmediğini söylemek,
Hasta, sorunlu ya da deli olduğunu hissettirmek,
Kișiliği, fiziksel görüntüsü, ailesi vb. ile ilgili hakaret etmek,
Ne düșündüğünü, ne hissettiğini, ne istediğini, onun için neyin iyi olduğunu kadın adına tanımlamak, 
onun adına kararlar almak,
Çocukları suçlu hissettirmek için kullanmak, çocukların kaçırılacağı, gösterilmeyeceği, elinden 
alınacağına ilișkin tehditler savurmak; çocuklara șiddet uygulamak.

Psikolojik șiddet biçimlerinin bir kısmını așağıdaki gibi sıralayabiliriz:
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Cinselliğin; kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düșürmek, 
așağılamak, cezalandırmak amacıyla 
șiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel 
șiddet” denir. Kadınlar, sıklıkla fiziksel 
șiddet sonrası cinsel șiddete maruz 
kalırlar. Ancak utandıkları ve kendilerini 
suçlu hissettikleri için çoğu kez cinsel 
șiddeti açıklayamazlar. Bu yüzden, evlilik 
içinde ve dıșında cinsel șiddet çok yaygın 
olmasına rağmen, yapılan araștırmalarda 
cinsel șiddet oranının diğer șiddet 
biçimlerine göre daha düșük olduğu 
görülür.

Cinsel Șiddet: 
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Tecavüz etmek, 
İstemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, 
“Hayır” dendiğini duymazdan gelmek, 
Rızası olmadığı halde hoyratça ve acıtarak cinsel ilișkiye girmek, 
Zorla ilaç, alkol veya uyușturucu madde kullandırarak cinsel ilișkiye zorlamak, 
Cinselliği bir ceza/ödül yöntemi olarak kullanmak, 
Bașka kișilerle cinsel ilișkiye girmeye zorlamak, 
Seks ișçiliğine zorlamak, 
Bașka kișilerle cinsel ilișkiye girerken seyretmeye veya seyredilmeye zorlamak,
Cinsel ilișki için kadının rızasını tehdit, korkutma gibi yollarla inșa etmeye çalıșmak, cinselliği kendi 
zevkine yönelik yașamak, karșıdakinin ihtiyaç ve beklentilerini görmezden gelmek, 
Sözle ve fiziksel yolla taciz etmek, teșhircilik yapmak, pornografik görüntüler izlemeye zorlamak, 
Sürekli takip ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da 
konușmalarla rahatsız etmek, 
Onay almadan çıplak cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli görüntüleri yaymak ve 
yaymakla tehdit etmek, 
Kadın bedenini ve cinselliğini așağılayacak șekilde konușmak yaygın görülen cinsel șiddet 
biçimleridir.
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Maddi güç ve üstünlük, bir șiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düșürmek, 
așağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik șiddet” söz konusudur. En yaygın 
ekonomik șiddet biçimleri arasında, 

Ekonomik Șiddet: 

Kadının çalıșmasına, meslek edinmesine, okulu ya da 
kursu bitirmesine veya ișinde yükselmesine engel 
olmak, 
Gelir ve birikimine el koymak, 
Borçlandırmak (kadının adına kredi çektirmek, senet 
imzalatmak, șirket açtırmak ve kredi kartını 
kullanmak),
Para biriktirmesine, hesap açmasına ve yatırım 
yapmasına engel olmak, 
Oldukça düșük miktar harçlıklarla günlük yașamını 
sürdürmesini istemek ve bu olmadığında ise fiziksel ya 
da psikolojik șiddet uygulamak, 
Kadının maddi gelirini sömürmek, maddi ihtiyaçlarını 
kadını denetlemek adına keyfi ve tutarsız bir șekilde 
karșılamak yer alır.



Teknolojik araçlar, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düșürmek, așağılamak, cezalandırmak 
amacıyla kullanılıyorsa dijital șiddet söz konusudur. Son 10 yılda sosyal paylașım siteleri 
aracılığıyla yaygınlașan, dijital ortamda 7/24 gözetlenmesi ve takip edilmesini içeren șiddet 
biçimleri, “yeni kușak șiddet” olarak da adlandırılmaktadır. Dijital șiddet biçimlerinin bir kısmını 
așağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Dijital Șiddet: 
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Cep telefonuna sürekli mesaj göndermek ya da kadının mesaj göndermesini istemek,
Israrlı bir șekilde cep telefonundan aramak,
Akıllı telefon uygulamalarını kullanarak kadını takip etmek ve denetlemek,
İletișim bilgilerini (telefon numarası, mail adresi, sosyal medya hesaplarını), ona sormadan bașka 
kișilere vermek ve bu kișilerin de kadına rahatsız edici mesajlar ve görüntüler göndermesini 
istemek,
Çıplak fotoğraflarını çekmek veya çekmekle tehdit etmek, gizli kamera ile kayıt almak, bu kayıtları 
internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek,
Sosyal medya üzerinden arkadașlık kurarak, kadının kimlik bilgilerini almak,  sonra da bu ilișkiyi 
sömürmek
Sosyal medya hesaplarını karıștırmak ve buradaki bilgilerle kadını denetlemek, tehdit etmek,
Sosyal medyada kadını küçük düșüren, hakaret ve nefret içeren paylașımlarda, yorumlarda 
bulunmak
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Çok sayıda ergen ve genç kadın, yașıtı olan erkek arkadașı tarafından șiddete maruz kaldığı halde 
çoğunlukla yașadıklarını anlamakta, anlamlandırmakta ve șiddetin belirtilerini tanımakta zorluk 
çekiyor. Flört șiddeti, korkutucu ve kafa karıștırıcı bir deneyimdir. İki kișinin birbirini “çift” olarak 
tanımlamasının ardından erkeğin, genç kadını kontrol etmeyi, denetlemeyi “hak” olarak görmesi, 
onun adına kararları vermek istemesiyle bașlar.

Bu dönemde, kadının eski erkek arkadașında da artan tehdit ve șiddet söz konusu olabilir. 
Geleneksel bakıș açısı, genç kadınların sıklıkla kendilerini erkek arkadașlarına itaat etmek ve 
onların dediklerini yapmak zorunda hissetmesine neden olur. Bu durum, diğer sosyal 
aktivitelerden ve arkadașlardan vazgeçmesine, erkeğe öncelik vermesine ve ciddi bir yalıtıma yol 
açar. Kimi arkadaș gruplarında “mutlaka kız veya erkek arkadașın olmalı” baskısının yașandığı, 
ergen ve genç kadınların terk edilme korkusu nedeniyle erkek arkadașlarının șiddetine boyun 
eğdikleri görülür.

Bazı durumlarda da aile ya da çevre baskısı nedeniyle “erkek arkadașın” varlığının saklanması 
gerekir. Ergen ve genç kadın, yașadığı șiddeti açıklayacak kiși ve ortam bulmakta zorluk çeker, 
yașadıkları karșısında ne düșüneceğini, ne hissedeceğini bilemez. Flört șiddeti, yetișkinlikte 
yașanan șiddetin uyarısı niteliğindedir.

Flört Șiddeti: 



Kadının kendisini güvende hissetmesini engelleyen, șiddete uğrama korkusuna ve endișeye yol 
açan, kasıtlı bir biçimde tekrarlanan, tehditkâr tutum ve davranıșlardır.

Takip etmek, yoluna çıkmak, korkutmak, telefonla veya teknolojik araçlarla rahatsız etmek,
Kadına ait görsel ya da yazılı bir materyali yaymak,

İnternette dolașımını, ziyaret ettiği siteleri, sosyal medya hesaplarını,
elektronik posta, kısa mesaj ve diğer yollarla yaptığı haberleșme
trafiğini ve iletișimini gözetim altına almak,

Kadının evine ya da ișyerine gizlice girmek, huzursuz etmek,
“rahat bırak” uyarılarına aldırmadan ısrarla peșinden gitmek,
Toplum içinde küçük düșürmek,

Sürekli hediye ya da çiçek almak veya göndermek,

Eski sevgilinin arkadaș çevresiyle iletișim kurmak ve
bilgi almaya çalıșmak gibi davranıșlar en sık
karșılașılan ısrarlı takip biçimleridir.

Israrlı Takip:
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Șiddet yașadığımızda bulunduğumuz yerdeki en yakın polis 
merkezine ya da jandarma karakoluna bașvurarak yașadığımız 
olayla ilgili tutanak tutturmalıyız.

Ayrıca muayenemizin yapılabilmesi için bir sağlık kurulușuna 
sevkimiz gerekir. Vücudumuzdaki izler kaybolmadan muayene 
olmak önem tașır. Bu nedenle tutanak yazılmadan önce hastaneye 
sevkimizin yapılması konusunda ısrarcı olmalıyız.

Polis tarafından tutanak hazırlanırken yașadığımız olayı ayrıntılı bir 
șekilde anlatıp, yazılan tutanağı okumadan asla imzalamamalıyız. 
Eğer anlatımlarımız polis tarafından tutanağa farklı veya eksik 
geçirilmișse düzeltilmesini isteyip ve ondan sonra imza atmalıyız.

Eve dönmek istemiyorsak, risk altındaysak sığınma talebinde 
bulunmalıyız. Karakol bizim için gerekli irtibatı kurup sığınma evine 
teslim etmekle yükümlüdür.

Karakol yerine bir dilekçeyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na da 
bașvurmak mümkündür. 

ȘİDDETE MARUZ KALDIĞIMIZDA NE YAPMALIYIZ?



Ayrıca șiddet uygulayan kiși eșimiz veya bașka 
bir aile ferdiyse evden uzaklaștırılması için 
yine bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne 
bașvurabiliriz. Esasında durumu öğrenen 
cumhuriyet savcısının da gerekli tedbirlerin 
alınması için kendiliğinden Aile Mahkemesi’ne 
bașvurması gerekmektedir. Yeni yasayla, 
mahkemeye gitmeye gerek kalmadan valilik 
ve kaymakamlık gibi mülki amirler koruma 
tedbiri kararı verebiliyor. Kadının ilk 
bașvuracağı adres ise içinde bulunduğu 
duruma ve kadının ihtiyaç ve taleplerine göre 
değișiyor. 

İlk önce hastaneye gittiyse șikâyetimizi 
hastane polisine iletmemiz mümkündür. 

Șikâyetçi olmak konusunda henüz karar 
vermemiș bile olsak, bir hastaneye 
bașvurarak durumu hekimimizle paylașabilir, 
muayenemizin yapılıp durumumuzun kayıt 
altına alınmasını sağlayabiliriz. Hekimler hasta 
sırrını saklamakla yükümlüdürler. 

13
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6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karșı Șiddetin Önlenmesine Dair Kanun

ȘİDDETE UĞRADIĞINIZDA HANGİ KANUNLARDAN YARARLANABİLİRSİNİZ?

Kanun; șiddete uğrayan veya 
uğrama tehlikesi bulunan kadınları, 
çocukları, aile bireylerini ve tek 
taraflı ısrarlı takip mağdurlarını 
korumayı ve șiddeti önlemeyi 
amaçlamaktadır.

Kanunda, șiddete uğrayan veya 
uğrama tehlikesi bulunan kișiler ile 
șiddet uygulayan veya uygulama 
tehlikesi bulunan kișiler hakkında 
alınabilecek tedbirler yer almaktadır. 

Tedbir kararı ilk defasında en çok altı 
ay için verilebilir. Ancak șiddetin 
veya șiddet uygulanma tehlikesinin 
devam edeceğinin anlașıldığı 
hâllerde, yeniden tedbir kararı 
alınması için bașvurabilirsiniz. 



ȘİDDET GÖRDÜĞÜNÜZÜ İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Kanundan yararlanabilmek için aynı 
evde yașamak șartı yoktur. Kendi 
isteğiniz ya da mahkeme kararı ile 
eșinizle ayrı evlerde oturuyorsanız 
da, eșinizden boșanmıș olsanız da 
eșinizin size șiddet uygulaması 
durumunda 6284 sayılı kanun sizi 
korumaktadır. Kanunun 
uygulanması sadece fiziksel șiddete 
yönelik değildir. Bütün șiddet 
türlerini kapsamaktadır. 

15
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Bu Kanunun Korumasından Kimler Yararlanabilir? 

Kimler Șikâyet ve İhbar Bașvurusunda Bulunabilir? Bașvururken Ne Kadar Ücret Ödenir? 

Șiddete maruz kalan kiși, çocukları, 
diğer aile bireyleri (akrabalar), 

Mahkemece ayrılık kararı verilen 
veya yasal olarak ayrı yașama hakkı 
olan, evli olmalarına rağmen fiilen 
ayrı yașayan ya da boșanmıș olan 
aile bireyleri, 

Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları 

Șiddete uğrayan kiși, 

Diğer kișiler (aynı evde oturan 
kișiler, kardeș, çocuk, akraba ya da 
șiddeti gören, duyan, tanık olan 
komșu, öğretmen, doktor gibi 
kișiler). 

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karșı Șiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun kapsamında yapılan 
bașvurularda harç ve ișlemler için 

masraf alınmaz. 



Kaymakam, Vali ya da Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Kolluk Amiri;

Nerelere Bașvurulabilir? 
Valilik ya da Kaymakamlığa, Polis Merkezine, Jandarma Karakoluna, Cumhuriyet Bașsavcılığına 
veya Aile Mahkemesi Hâkimliğine müracaat edebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz yerde Aile 
Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine bașvurabilirsiniz. 

Size ve çocuklarınıza bulunduğunuz ilde veya bașka bir ilde uygun barınma yeri sağlanmasına,

Hayatî tehlikeniz bulunması hâlinde, geçici koruma altına alınmanıza karar verebilir. 

Kaymakam ya da Vali; 
Geçici maddi yardım yapılmasına, 

Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan 
rehberlik ve danıșmanlık hizmeti verilmesine,

Çalıșmıyorsanız dört ay, çalıșıyorsanız iki ay 
süreyle ücretsiz kreș imkânının sağlanmasına 
karar verebilir. Șiddetten korunmanız için vali, 
kaymakam ya da kolluk amiri bu tedbirlerden 
birinin ya da bir kaçının alınmasına karar 
verebilir. 17



18

Hâkim ya da Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Kolluk Amiri; 

Șiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kișinin 6 aya kadar yașadığınız evden 
uzaklaștırılması (eve yaklașamaması) için karar verebilir. 
Ortak eviniz dıșında bir yerde kalıyorsanız, bu eve, okula gidiyorsanız veya çocuklarınız gidiyorsa 
bu okula ve çalıșıyorsanız iș yerinize gelmesini de engelleyebilir. 
Size yönelik olarak, șiddet tehdidi, hakaret, așağılama veya küçük düșürmeyi içeren söz ve 
davranıșlarda bulunmamasını sağlayıcı tedbire karar verebilir. 
Gerekli görülmesi hâlinde korunan kișinin, șiddete uğramamıș olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve 
kișisel ilișki kurulmasına ilișkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklașmamasına karar 
verebilir. 
Hâkim; 
İș yerinizin değiștirilmesini sağlayabilir. 
Evli olmanız hâlinde müșterek yerleșim yerinden ayrı yerleșim yeri belirlenmesine hükmedebilir. 
Talebiniz üzerine tapu kütüğüne aile konutu șerhi konulmasına karar verebilir. 
Evden uzaklaștırma tedbirinin uygulanması, eșinizin veya șiddet uygulayan diğer aile bireyinin, 
uzaklaștırıldığı konutun kira, elektrik, su, ve benzeri giderlerini karșılamasına engel değildir. 
Kișinin evden uzaklaștırıldığı zaman bu ödemeleri yapmayacağını düșünüyorsanız, hâkime bu 
hususu belirtmekten kaçınmayınız. Hâkim uzaklaștırılan kișinin bu tür yükümlülüklerini yerine 
getirmesine karar verebilir. 
Hayatî tehlikenizin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli 
olmayacağının anlașılması hâlinde ve aydınlatılmıș rızanıza dayalı olarak kimlik ve ilgili 
diğer bilgi ve belgelerinin değiștirilmesine karar verebilir. 



Hâkim, Bunların Yanı Sıra, Șiddet Uygulayan Kișinin; 

Size yönelik olarak, șiddet tehdidi, hakaret, așağılama veya küçük düșürmeyi içeren söz ve 
davranıșlarda bulunmamasını, 

Șahsi eșyalarınıza ve ev eșyalarınıza zarar vermemesini, 

Kaldığınız eve ya da iș yerinize alkollü veya uyușturucu herhangi bir madde kullanmıș olarak 
gelmemesini veya bu tür maddeleri bu yerlerde kullanmamasını, 

Telefon, mektup vs. iletișim vasıtalarıyla sizi rahatsız etmemesini, 

Varsa silahının elinden alınmasını, silah tașıması zorunlu olan bir kamu görevi olsa bile silahı 
kurumuna teslim etmesini, 

Bir sağlık kurulușuna muayene veya tedavi için bașvurmasını, 

Çocuklarınızla kișisel ilișkisinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasını ya da çocuklarınıza 
yaklașmamasını sağlayıcı tedbirlere karar verebilir. Șiddetten korunmanız için hâkim bu 
tedbirlerden birinin ya da birkaçının alınmasına karar verebilir. Hâkim bu tedbirlerin alınmasına 
dosya üzerinde yapacağı evrak incelemesi ile karar verir. 
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Tedbir Kararına Uyulmaması Durumunda Ne Yapılabilir? 
Sizin veya bașka bir kișinin, șiddet uygulayan kișinin tedbir kararına uymadığını polis merkezine, 
jandarma karakoluna ya da Cumhuriyet Bașsavcılığına bildirmesi durumunda, ya da polisin veya 
jandarmanın, kontrol ișlemleri sonucunda, șiddet uygulayan kișinin, tedbir kararına uymadığını 
tespit etmesi durumunda, kiși hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsi ile 
cezalandırılabilir. Șiddet uygulayan kișinin fiilinin ayrı bir suç olușturması halinde zorlama hapsi 
ile cezalandırılması, hakkında ayrı bir ceza davası açılmasına engel değildir.  

Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanunu’na göre, eșinizin 
ya da diğer aile bireylerinin size 
psikolojik, fiziksel ya da cinsel șiddet 
uygulaması suçtur. Bu șiddet 
türlerinden herhangi birine maruz 
kaldığınızda, hem 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karșı Șiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında tedbir kararı talep 
edebilirsiniz, hem de Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre șikâyetçi 
olabilir ve bu kișinin 
cezalandırılmasını isteyebilirsiniz. 



Șiddete maruz kaldığımızda veya tanık olduğumuzda bașvurabileceğimiz kurulușlar

Polis merkezleri, jandarma karakolları
Sağlık kurulușları
Cumhuriyet savcılığı
İl ve ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri
Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danıșma Hattı)
Belediyelerin Kadın Danıșma Merkezleri
Baroların Kadın Danıșma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları
Kadın örgütlenmeleri

21

ACİL TELEFONLAR

Polis İmdat
155   

Alo
183

Aile İçi Șiddet Acil Yardım Hattı: 0212 656 96 96

Jandarma
156   

Ambulans
112  
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