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Cinsel şiddet nedir?

     Kişinin kontrol edilmesi, aşağılanması,
cezalandırılması amacıyla cinselliğin şiddet
aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet”
denir.

Cinsel taciz,
kişinin rızası
olmadan ve
fiziksel temas
olmaksızın
gerçekleştirilen,
cinsel nitelikli
eylem, söz ya
da davranışı
içerir. 

Cinsel saldırı,
kişinin özgür iradesi
olmaksızın vücut
dokunulmazlığını
ihlal eden cinsel
nitelikli davranıştır.
Rıza gösterilmeyen
ve cinsel nitelik
taşıyan herhangi bir
fiziksel temas cinsel
saldırı
kapsamındadır. 

Flört şiddeti, ısrarlı takip(stalking)
ve dijital şiddet nedir?

    Flört şiddeti: Flört şiddeti romantik ilişki
içinde partnerlerden birinin diğerini kontrol
etmek ve güç uygulamak amacıyla fiziksel,
psikolojik ya da cinsel şiddet içeren
davranışlarda bulunmasıdır. Romantik ilişki
içinde flört şiddetinin ayırt
edilmesi zor olabilir, kişi kendisini partnerinin
sevgisi ile şiddet arasında şüphe ederken
bulabilir. Partnerine sürekli ne yapacağını
söylemek, yaptığı ya da yapmadığı şeylerden
dolayı onu suçlamak, aşağılamak; sosyal
medya hesap
kullanımını, giyimini, nereye gideceğini ya da
arkadaşları ile görüşmesini kontrol etmeye
çalışmak flört şiddeti içeren davranışlardır.

    Israrlı takip (stalking): Kişinin güven
duygusunu zedeleyen ve şiddete uğrama
korkusu yaşamasına neden olan kasıtlı bir
biçimde tekrarlanan, huzursuz eden, güvende
olmama hissi yaratan tutum ve davranışlar
ısrarlı takip (stalking) olarak adlandırılır.
Kişinin takip edilmesi, sürekli
aranması, görüşmek için ısrarcı olması,
ısrarla mesaj atılması gibi eylemler
ısrarlı takip (stalking) içerir.

    Pandemi ev içi şiddeti,
cinsel şiddeti ve dijital şiddeti
nasıl etkiledi? 
    Korona virüs (Covid-19)
nedeniyle evlerde daha çok
vakit geçirmek durumunda
kalındı. Koronavirüs salgını
sırasında ev içi şiddet
vakalarındaki oranlarda artış
gözlemlendi. Hem ev içi şiddet
hem cinsel şiddet vakalarında
destek almak fiziksel
mesafelenme nedeniyle daha
zor hale geldi. Buna ek olarak,
yaşamın ve ilişkilerin sanal
platformlara taşınmasıyla,
dijital şiddet olarak adlandırılan
internet üzerinden şiddet
eylemlerinde artış yaşandı.
Hayat yavaş yavaş normale
dönmeye başlasa da halen
yaşamın büyük kısmı evde ya da
tek mekânda geçiyor ve internet
kullanımı yoğunlukla devam
ediyor. Covid-19 günlerinde
şiddete maruz kalma
durumunda güvenli alan bulmak
ve destek aramak imkânı daha
kısıtlı gibi görünebilir, ancak
destek alınabilecek kaynaklar
mevcut. Bu broşürde hem
şiddet içeren eylemlerle ilgili
hem de şiddete maruz
kalındığında başvurulabilecek
yol ve kaynaklarla ilgili bilgiler
bilgiler  sunulmuştur.



 Herkesin erişimine açık bilgisayarlarda
(cafeler, kırtasiyelerde fotokopi çekmek
vb) e-mailinize ya da sosyal medya
hesaplarınıza giriş yapmaktan kaçının.
Eğer tanımadığınız bir cihazı kullanmak
durumunda kaldıysanız, e-mail ve sosyal
medya hesaplarınızdan çıkış
yaptığınızdan emin olun.

Kullandığınız telefon, bilgisayar gibi
kişisel elektronik eşyalarınıza parola
koyun.   E-mail, sosyal medya hesabı,
telefon ve bilgisayar şifrelerinizi kimseyle
paylaşmayın. Güvenli bir ilişkide
partneriniz sizden parolanızı istemez. E-
mailiniz ve sosyal medya hesaplarınız
kişiseldir ve sadece size aittir. 

Sosyal medya üzerinden size ulaşan
rahatsız edici mesaj ya da bildirimler için
sosyal medya platformlarının Bildir/
Şikâyet et özelliğini kullanın. Böylece sizi
rahatsız eden hesapları engelleyebilir ya
da kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

Dijital şiddetten korunmak için:

Dijital şiddet: Teknolojik araçların,
internet ya da sosyal medyanın bir kişiyi
küçük düşürmek, kontrol etmek ya da
cezalandırmak için kullanılması dijital
şiddet anlamına gelir. Özellikle son
yıllarda ve pandemi nedeniyle hayatlar
internet üzerinden devam ederken ortaya
çıkan dijital şiddet “yeni kuşak şiddet”
olarak da tanımlanmaktadır. Kişiyi telefon
uygulamalarıyla takip etmek, gizlice kayıt
almak, yazışmaları ifşa etmek, çıplak
fotoğraflarını paylaşmakla tehdit etmek,
ısrarlı bir şekilde mesaj göndermek,
sosyal medyada hakaretlerde bulunmak
ya da kişisel bilgilerini paylaşmak ya da
paylaşmakla tehdit etmek, dijital şiddet
içeren eylemlerdir.

Fiziksel şiddet, cinsel şiddet
ya da dijital şiddete maruz
kalma durumunda neler

yapılabilir? Böyle bir
durumda nereye
başvurulabilir?

Pandemi günlerinde şiddete maruz
kaldığınızda yalnız olmadığınızı

hatırlayın! Fiziksel mesafelenme
olmasına rağmen, iletişim ve destek

kanallarının halen ulaşılabilir olduğunu
unutmayın! Maruz kaldığınız herhangi

bir şiddet durumunda güvenebileceğiniz
bir yakınınız, sivil toplum kuruluşları ya
da ruh sağlığı uzmanıyla durumunuzu

paylaşın. Böyle bir durumda destek
alabileceğiniz kişi ve kurumlarla iletişim
halinde olmak, güvende hissetmek ve
iyileşmek için son derece önemlidir.

     6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair” Kanunun öngördüğü ve Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi)’nde
belirtildiği şekilde, şiddete uğrayan
kişinin önleyici ve koruyucu
mekanizmalara erişmesi önemlidir:

Hastanelerin acil bölümüne başvurun,
yaşadıklarınızı hastanedeki görevliye
anlatın. Şiddet içeren bir olay
olduğundan durum bölgeye göre polis
ya da jandarmaya bildirilecektir.
Buradan size şiddete uğradığınızı
gösteren darp raporu verilecektir.
 Daha sonrasında yasal sürecin
başlatılması için darp raporu
gereklidir.

      Fiziksel şiddet ya da cinsel saldırıya
maruz kaldıysanız ve tıbbı müdahaleye
ihtiyaç duyuyorsanız, 



Sizi rahatsız eden kişinin size ulaşabileceği
kanallardan kişiyi bloklayarak size erişimini
engelleyebilirsiniz. 

Sizi rahatsız eden mesaj, görüntü, hakaret
vb’ye dair kanıt oluşturmak için ekran
görüntüsü alın. Ekran görüntüsünde, mesaj
atan ya da görüntü yayınlayan hesabın adı,
tarih ve saat önemlidir. 

Dijital şiddet içeren eylemi belgeledikten
sonra, tacizin gerçekleştiği web sitesi ya da
uygulamaya bunu rapor edin. Eğer içerik,
platformun hizmet şartlarını ihlal ederse
içerik kaldırılabilir ya da kişinin hesabı ya da
size erişimi engellenebilir. 

Elinizdeki delillerle beraber, karakola veya
savcılığa giderek suç duyurusunda
bulunabilirsiniz. 5651 “İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun” ile içeriklerin
kaldırılmasını talep edebilirsiniz. 

Can güvenliğinizi tehdit eden ya da acil bir
durum var ise yine delillerle beraber en
yakın Polis/ Jandarma karakoluna veya
savcılığa başvurarak suç duyurusunda
bulunabilirsiniz. 6284 sayılı kanuna göre
uzaklaştırma kararı gibi gerekli önlemler
alınabilir. 

     Dijital şiddete maruz kaldıysanız,
Jandarma ya da polis karakolları, kadın
örgütleri, belediyeler, Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na başvurabilirsiniz. 

     Sığınak desteğine ihtiyacınız varsa, 

Size en yakın polis ya da jandarma
karakoluna, savcılığa, Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM)’e,
belediyelere ve kadın örgütlerine
başvurabilirsiniz. 
Başvurunuzun ardından darp raporu
almak üzere sağlık kuruluşuna
yönlendirileceksiniz. Sağlık kuruluşuna
gitmeye hazır hissetmiyorsanız, şiddet
gördüğünüzü kanıtlayacak darp izlerinin
fotoğraflarını çekin. Olaya dair daha
sonra yasal süreçte size faydalı
olabilecek delilleri (mesaj vb) saklayın.

     Fiziksel ya da cinsel şiddet olayı
yaşayıp, medikal müdahale ihtiyacınız
bulunmuyorsa, 

 Polis ya da jandarma karakolunda ya da
doğrudan savcılığa dilekçe yazarak
şikâyette bulunabilirsiniz. Bu davranışta
bulunan kişi hakkında tedbir kararı
çıkarttırabilirsiniz.

      Fiziksel şiddet, cinsel saldırı, taciz,
aşağılama, hakaret ya da tehdit gibi bir suça
maruz kaldıysanız (davranışı gerçekleştiren
kişi partneriniz, aileden birisi, internetten
tanıştığınız, komşu ya da sokaktan geçen birisi
olabilir), 

Öncelikle hastanelerin acil servislerinde
darp raporu almanız, polis ya da
jandarma karakolu ya da savcılığa
giderek şikayetçi olabilirsiniz.
Haklarınızı öğrenmek ve destek almak
için bir avukatla görüşmeniz son
derece faydalıdır. Bulunduğunuz
bölgedeki BARO’dan ücretsiz avukat
talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Öldürmeye teşebbüs, uzun süreye yayılan
şiddet, tecavüz gibi bir fiile maruz
kaldıysanız, 

kures@ku.edu.tr

@kocunikures



ALO183 Sosyal Destek Hattına, 0501
183 0 183 iletişim numarasından
Whatsapp uygulamasıyla 7/24 ulaşılabilir.
Vakanın aciliyetine göre kolluk kuvvetleri
ve sağlık ekipleri de müdahaleye dahil
edilmektedir.

KADES (Kadın Destek Uygulaması) –
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen
telefon uygulaması. Uygulamayı Apple
Store ya da Galaxy Store’den ve İçişleri
Bakanlığı web sayfasından indirebilirsiniz.
(http://www.içisleri.gov.tr)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı- http://www.alo183.gov.tr/

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (illere
göre iletişim bilgileri için:
https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-
tr/iletisim/bakanlik-iletisim-bilgileri/bagli-
ilgili-ve-ozel-kuruluslar1/sonim/

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi:

Telefon uygulamaları ve internet
üzerinden destek alınabilecek kaynaklar:

https://www.istanbulbarosu.org.tr/FooterCont
ent.aspx?ID=64&Desc=Kad%C4%B1n-
Haklar%C4%B1-Merkezi

KURES (Koç Üniversitesi Rehberlik
Servisi) olarak rolümüz:

        Koç Üniversitesi öğrencisi olarak,
şiddete maruz kaldığınızda psikolojik destek
almak isterseniz, Koç Üniversitesi Rehberlik
Servisi’ne (kures@ku.edu.tr) adresine e-
posta gönderebilirsiniz.  KURES’e
başvurmanız durumunda maruz kalınan
şiddet durumu ile ilgili neler yapılabileceği
konusunda bilgi alabilirsiniz. Siz
istemediğiniz sürece bu durum kimseyle
paylaşılmaz ve gizlilik ilkesi çerçevesinde
saklı tutulur. Sizin KURES’e başvurmuş
olmanız herhangi bir şikâyet süreci
başlatıldığı anlamına gelmez. KURES
danışmanı, size hukuki seçenekler hakkında
bilgi verir. Hukuksal işlem başlatıp
başlatmamak sizin kararınıza bağlıdır. 

 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı:

Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu: 

Pembe Hayat LGBTT
Dayanışma Derneği: 

Spod (Sosyal Politikalar,
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği):

Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği: 

Destek alabileceğiniz diğer
kuruluşlar:

0553 408 19 90*-
morcati@morcati.org.tr 
 *Pandemi döneminde, hafta içi salı
günleri hariç 10.30-16.30 saatleri
arasında aranabilir.

0212 912 42 43 –
kadincinayetlerinidurduracagiz@gmai
l.com 

0312 433 85 17- 0532 462 17 05 –
bilgi@pembehayat.org

0212 292 48 02 - 0850 888 54 28 -
info@spod.org.tr

info@cinselsiddetlemucadele.org

Polis İmdat (155)
Jandarma (156)
Ambulans (112)
Sosyal Destek Hattı (183) – (Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’na bağlı. Bu numarayı
aradığınızda, gerekli durumda sağlık
ekipleri ve güvenlik güçleri de destek
için harekete geçmektedir.)
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı
(0212 656 96 96 – 0549 656 96 96)
ALO BARO Kadın Hakları Merkezi
Hattı (444 26 18)

Önemli telefon numaraları:

Acil durumlarda yukarıda
belirtilen telefon numaraları

ile kolluk kuvvetleri ya da
sağlık ekiplerinden destek

isteyebilirsiniz. 


