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Değerli velimiz,

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında toplumlarda farkındalık 
yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 
Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.

 Biz de bu güne ithafen, bu ayki bülten konumuzu hiç bir canlının şiddete maruz kalmaması 
temennisiyle sizlerle paylaşıyor ve keyifli okumalar diliyoruz.

ŞİDDET NEDİR?

Genel anlamda şiddet sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan veya 
sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir topluma karşı 
tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmasıdır.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR?

Kadına karşı/yönelik şiddet “ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ızdırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete 
dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 
bırakma” olarak tanımlanır.

Dünyada en az her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ekonomik iş 
birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de kadına şiddet oranı yüzde 38. 
Neredeyse 10 kadından 4’ü hayatında erkek şiddetine maruz kalıyor.

ŞİDDET TÜRLERİ                                                                                                  

Fiziksel Şiddet; Dayak-dövme; tokat atma, tekmeleme, sarsma, kadının yeti kaybına uğratılması, aç 
bırakma, uyutmama, soğukta bırakma, hapsetme. Kadının öldürülmesi (cinayetler, intihara zorlama 
vb.)

Psikolojik Şiddet; tehdit etme, kadına kendini kötü hissettirmek, öz güvenini zedeleyici söz söylemek 
ve davranışlarda bulunmak, aşağılamak vb. Kontrol davranışları: Kadının yaşamı üzerindeki 
kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek vb.

Cinsel Şiddet; Sözle, elle sarkıntılık, dijital ortamda cinsel içerikli mesaj gönderme. Cinsel ilişkiye 
zorlama, cinsel saldırı, fuhuşa zorlama, kadın ticareti, erken yaşta zorla evlendirme.

Ekonomik Şiddet; Kadının çalışmasına engel olma, çalışıyorsa kazancına el koyma, kazancından 
sadece harçlık almak biçiminde yararlanmasına izin verme vb.

Dijital Şiddet; Dijital bir ağ, ortam üzerinden kişinin gözetlenmesi, denetlenmesi, takip edilmesi, 
nerede olduğu veya ne yaptığına dair kanıt istenmesi, gizli kaydının alınması veya izinle alınan 
kaydın bu ortamlar üzerinden yayılması ya da tehdit edilmesidir.
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ŞİDDETİN KADININ RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yalnızlık

Utanma

Yetersizlik Hissi

Fiziksel Rahatsızlıklar

Suçluluk

Başarısızlık Hissi

İstismarı Önemsememe

Düşük Özgüven

Harekette Bulunmada Yetersizlik

Yeme Bozuklukları

Değersizlik Hissi

Madde Bağımlılığı

AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Düşük benlik saygısı, kendine güvensizlik

Aşırı pasiflik ya da hiperaktivite

İletişim sorunları

Uyum sorunları

Düşük akademik başarı

Anti-sosyal özellikler

Kişilik bozuklukları

Suça yönelme

İntihar eğilimi
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ÖZEL ANTALYA KOLEJİ MURATPAŞA ANADOLU VE FEN LISESI 
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

ŞİDDETE MARUZ KALANLARIN BAŞVURABİLECEKLERİ KURUMLAR

112 – Polis İmdat

156 – Jandarma

183 – Sosyal Destek Hattı

KADES (Kadın Destek Sistemi)

Şiddet Önleme/İzleme Merkezi

ŞÖNİM

Sığınma Evleri/Konuk Evleri

Valilikler/Kaymakamlıklar

Sağlık Kuruluşları

Adli Kurumlar

Barolar

Belediyeler

Sivil Toplum Kuruluşları

UNUTMAYALIM Kİ; Güçlü Kadın, güçlü aile ve güçlü toplum demektir!


