
ETKİNLİK 1.2 DESTEK ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİNİN TANITIMI 



ASPB ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN EĞİTİMLER 

TRAVMA EĞİTİMİ 
VAKA ÇALIŞMASI 
VE TÜKENMİŞLİK 

EĞİTİMİ 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ VE 
SÜPERVİZYON 

EĞİTİMİ 

KADININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ 

DESTEK  
ELEMANLARI 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ 



EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

A. DESTEK ELEMANLARI EĞİTİCİ 

EĞİTİMİ 

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

 Kadına Yönelik Şiddet 

 KYŞ İle İlgili Mevzuat 

 KYŞ İle İlgili Hizmet Veren Kurum 

ve Kuruluşlar 

 Şiddete Maruz Kalan Kadınla 

Çalışma İlkeleri ve İletişim 

 Sınırlarımız 

 

B. MESLEK ELEMANLARI EĞİTİMİ 

 Şiddete Maruz Kalan Kadınla Çalışma 

İlkeleri 

 Şiddete Maruz Kalan Kadını Anlamak 

 Sınırlar, Kişisel Sınırları Belirlemek 

 Şiddete Tanık Olan /Şiddete Maruz Kalan 

Çocuklarla Çalışmak  

 Risk Değerlendirme ve Güvenlik Planı 

Oluşturma  

 Bireysel ve Grup Programları Geliştirmek 

 Çatışma Çözme ve Arabuluculuk 

Becerileri 

 



EĞİTİCİ EĞİTİMLERİNİN AMAÇLARI 

 Kadına yönelik şiddet konusunda 

verilen hizmetlerin kalitesinin 

iyileştirilmesi amacıyla hizmet 

sunanların bilgi, beceri ve davranışlar 

geliştirmelerini, 

 Katılımcıların belirlenen eğitimci 

(formatör) düzeyine erişebilmeleri, 

illerde meslektaşlarını eğitebilir hale 

gelebilmelerini sağlamaktır. 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=6116&categoryid=120&maincat=animsp


DESTEK ELEMANLARI  EĞİTİCİ EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ 1 

Eğitim sonunda katılımcılar: 

 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık 

kazanır. 

 Kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, 

nedenleri, kadınlar ve çocuklar üzerindeki 

etkilerini açıklayabilir. 

 Şiddete maruz kalan kadınlarla çalışma ilkelerini 

sayabilir. 

 Şiddete maruz kalan kadınla çalışırken 

verilmemesi gereken mesajları açıklayabilir. 

 Şiddete maruz kalan kadının ve kendi sınırlarının 

neler olduğuna ilişkin farkındalık geliştirir. 

 



DESTEK ELEMANLARI  EĞİTİCİ EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ 

Eğitim sonunda katılımcılar: 

 Şiddete tanık olan ve/veya şiddete maruz kalan 

çocuklarla çalışmanın ilkelerini sayabilir.  

 Şiddete tanık olan ve/veya şiddete maruz kalan 

çocuklarla örnek etkinlikleri uygulayabilir.  

 Şiddete maruz kalan kadınlar için risk 

değerlendirmesi yapabilir ve güvenlik planı 

geliştirebilir. 

 Şiddete maruz kalan kadınlar için bireysel ve 

grup çalışmalarını planlayabilir. 

 Çatışma çözme ve uzlaştırma becerilerini kavrar 

ve uygulayabilir. 

 



DESTEK ELEMANLARI İÇİN İL EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ 

 En fazla 20 - 25 katılımcı 

 Süre 3 gün 

 İki eğitimci 

 İçerik:  

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

 Kadına Yönelik Şiddet 

 KYŞ İle İlgili Mevzuat 

 KYŞ İle İlgili Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar 

 Şiddete Maruz Kalan Kadınla Çalışma İlkeleri ve İletişim 

 Sınırlar  



İL EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPORLANMASI 

 Ön-test, son-test 

 Veri girişi, analizi ve 

raporlanması 

 Gün sonu 

değerlendirmeleri 

 Oturum sonundaki 

değerlendirme soruları 



İL EĞİTİMLERİNDE KULLANILACAK MATERYALLER 

 Eğitim El Kitapları 

 Sunumlar (Eğitim 

Sunumu ve İl Eğitim 

Sunumu 

 Ön-test ve son-testler 



ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

TANIŞMA 



ETKİNLİK 1.1 TANIŞMA- MAKİNELER 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=4338&categoryid=120&maincat=animsp


ETKİNLİK 1.3: BEKLENTİLERİN ALINMASI 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=4302&categoryid=120&maincat=animsp


ETKİNLİK 1.4: ÇALIŞMA İLKELERİNİN BELİRLENMESİ 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=8019&categoryid=120&maincat=animsp


ETKİNLİK 1.5: ÖN-TESTİN UYGULANMASI 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=15372&categoryid=120&maincat=animsp


ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ 



OTURUM 1: TEMEL KAVRAMLAR  



NEDEN CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET?  

 Şiddet toplumsal bir sorundur ve bir tahakküm aracıdır. 

 Toplumsal güç ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. 

 Eşitsizlik ve ayrımcılık güç ilişkilerini şekillendirir ve 

ondan etkilenir. 

 Cinsler sosyalizasyon sürecinde şiddete ilişkin çeşitli 

düşünce ve davranış kalıplarını öğrenir. 

 Cinsiyete ilişkin yargılar şiddetin meşrulaştırılmasına 

aracılık eder. (Erkeğin doğasında vardır gibi) 



ETKİNLİK 2.1: DENEYİMLERİMİZ 



BİYOLOJİK CİNSİYET 

Kadınlara ve erkeklere ait farklı üreme 

organlarına ve cinsel organlara 

dayanan bir tanımlamadır. 
 

Dünyaya kız ya da erkek bebek olarak  

gelmek bizim seçtiğimiz bir şey değildir.  

 

Hangi kültürde, çağda yaşarsak yaşayalım, 

kız ya da erkek olarak doğmak, tıpkı ölümlü 

olmak gibi, biyolojik varlığımızın bir 

niteliğidir. 

 

Doğuştantır. 

Evrenseldir. 



TOPLUMSAL CİNSİYET 

Toplumsal cinsiyet bizim biyolojik 

cinsiyetimize dayanarak toplumun kadın 

ve erkek için ürettiği farklılıklardır. 

Öğrenilir 

Değişiklik 

gösterebilir. 

Hepimiz dünyaya kız ya da erkek 

bebekler olarak geliriz; ailemiz ve 

toplum bize nasıl kadın ya da erkek 

olacağımızı öğretir. 



KISACA TOPLUMSAL CİNSİYET… 

Kadın ve erkek arasında eşit olmayan güç, 

Kız ve erkek çocuklarına öğretilen farklı 

roller ve 

‘Kadınlık ve ‘erkeklik’ olarak algılanan 

özelliklerdir. 

 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ EŞİT OLMAYAN 

BİR MUAMELEDİR.  



KADINLARA DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR 

 Sevecendir 

 Duygusaldır 

 Uysaldır 

Naziktir 

 Korunmaya               

muhtaçtır 

 Zayıftır 

 Fedakârdır 

 Ayrıntıcıdır 

 Gevezedir, dırdırcıdır 

 Sık sık ağlar 

 Etkilenmeye açıktır 

 Basit düşünür, komplike 

şeylere aklı ermez 

 Tek eşliliğe yatkındır 

 Dikkati insanlar ve ilişkilere 

yöneliktir 

 Dedikoducudur...gibi 



ERKEKLERE DAİR TOPLUMSAL İNANIŞLAR 

 Saldırgandır 

 Akılcıdır 

 Kolay sinirlenir 

 Koruyucudur 

 Güçlüdür 

 Serttir 

 Soyut düşünme       

yeteneği yüksektir 

 Sorumluluk sahibidir 

 Duygularını göstermez, 

ağlamaz 

 Etkilenmesi zordur, 

kararlıdır 

 Zihinsel yaratıcılığı 

yüksektir 

 Çok eşliliğe yatkındır 

 Teknolojiye ve nesnelere ilgi 

duyar 

 Dedikodu yapmaz...gibi 



TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  AYNILIK  EŞİTLİK 

Hakların, sorumlulukların ve 

fırsatların verilmesi erkek ya 

da kız çocuğu olarak 

doğmalarına bağlı değildir.  

GERÇEKTEN

İYİ İŞ 

FIRSATLARI 

HERKESE 

EŞİT 

FIRSAT 

Erkek ve kadının eşit haklara, 

sorumluluklara ve fırsatlara 

sahip olması demektir.  



OTURUM 2: TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜ 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://bianet.org/system/uploads/1/articles/spot_image/000/166/000/original/510.JPG&imgrefurl=http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/166000-genc-sanatcilardan-toplumsal-cinsiyet-esit-siz-ligi-karikaturleri&h=330&w=510&tbnid=2Sy6_rys_qog1M:&docid=ba3Km-sQTxgCPM&hl=tr&ei=A0bTVdmeLMK9swHu7KDQAg&tbm=isch&ved=0CHoQMyhNME1qFQoTCJms2bjwsscCFcLeLAodbjYIKg


ETKİNLİK 2.2: 24 SAAT 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_kbOqzJPKAhWGuBQKHe3PBWwQjRwIBw&url=http://learningenglishonmyown.blogspot.com/2014_01_01_archive.html&psig=AFQjCNEplTpJoScaz0uY9iBwkLWYdYF5yQ&ust=1452114958480031


CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜ 

Kadınlar ve erkekler arasında toplumun 
oluşturduğu bu cinsiyet temelli iş bölümü 
neredeyse evrenseldir. 

Toplumların kadın ve erkeklerden beklentileri 
farklıdır… 

 Kadınlar, aile ve evle ilgili işlere 
yönlendirilirken,  

 

 Erkekler kamusal alanda yapılacak işlere 
yönlendirilirler. 



Farklı oyunlar, farklı oyuncaklar ile farklı toplumsal rollere 
hazırlanırız… 

 

Kız çocuklarına oyuncak bebek, çay 

seti gibi daha ziyade ev ve ev işleriyle 

ilgili oyuncaklar alınır. Böylece 

kadınların öncelikli sorumluluk 

alanlarının evin içi olması beklenir. 

Erkek çocuklarına araba, uçak, 
kamyon ve top gibi daha ziyade dış 
mekânlarda oynanacak oyuncaklar 
alınır; çünkü onun da hayatını daha 
çok evin dışında geçirmesi beklenir.  



KADINLAR NE YAPAR?                                   ERKEKLER NE YAPAR? 



EMEKLERİ KARŞILIĞINDA…                 EMEKLERİ KARŞILIĞINDA… 

KADINLAR 

 Ücret elde edemezler. 

 Sigortaları olmaz. 

 Emekli olamazlar. 

 Mesai saatleri olmaz. 

 İşleri aynı anda pek çok 

faaliyetin yürütülmesini 

gerektirir. 

 Buna rağmen toplumsal 

değeri ve statüsü düşük 

işlerdir. 

ERKEKLER 

 Düzenli maaş alırlar. 

 Sigortaları olur. 

 Emekli olurlar. 

 Çalışma saatleri bellidir. 

 Toplumda güç ve saygınlık 

elde ederler. 

 Daha fazla sosyal çevreye 

dahil olurlar. 



KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ… 

Kadınların görünmeyen emeği, 

önemli maddi ve toplumsal 

sonuçlara yol açar: 

 Bağımlılık 

 Güvencesizlik 

 İkincillik 

 Kadın yoksulluğu 



KADINLAR EV DIŞINDA ÇALIŞSALAR BİLE… 

GECE EVDE!  

 GÜNDÜZ İŞYERİNDE AYNI İŞİ 
YAPARKEN 



CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜ VE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ 

Cinsiyete Dayalı İşbölümü 

Kadınların ve erkeklerin ne yapması 
gerektiği veya neleri yapabilecekleri 
hakkında toplumda yaratılmış olan 

fikirlere ve değerlere dayanarak,  

kadınlara ve erkeklere farklı roller, 
sorumluluklar ve görevler  

yüklenmesidir. 

Kadınların erkeklere göre ikincil 
görülmesi TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTSİZLİĞİDİR. 

Kadınların erkeklere göre 
ikincilleştirildiği, eşitsizliğe sebep olan 
söz ve davranışlara maruz bırakılması 

CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIKTIR.  

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ, GENELLİKLE 
CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜNÜN 

SONUCUDUR. 



CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK 

CEDAW ayrımcılığı: 

«Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın  ve 
kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, 
ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer 
alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin 
tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan 
yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran 
veya bunu amaçlayan cinsiyete bağlı olarak 
yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet ve 
kısıtlama» olarak tanımlar. 



TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER 
 

Kadın istihdamı    

Kadın büyükelçi  

Kadın Cumhuriyet savcısı  

Kadın hakim  

Kadın polis  

Kadın Öğretmen 

o Okul Öncesi 

o İlk okul 

o Orta  okul 

o Lise 

Üst düzey kadın memur oranı 

Rektör oranı 

Basın (yayın bölümü) 

Kadın Milletvekili 

 

 

% 26,7 

%13,9 

% 6,5 

% 36,9 

% 5,5 

 

% 94 

% 58, 6 

% 53, 9 

% 46,4 

% 9,8 

% 6,8  

%35, 4 

% 15 (yaklaşık) 



TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SONUÇLARI 

Kadınların çoğu hayatlarını ilgilendiren  kararları almada güç 

sahip değildir. 

Kadınların çoğu para, bilgi, sosyal çevre ve yasalar gibi güç 

kaynaklarına uzaktır. 

En ağır sonuçlarından birisi kadına yönelik şiddet ve buna 

bağlı ölümlerdir. 

Sadece kadınlar için değil, erkekler için de örseleyici olabilir. 

Eşitsizlik eşitsizliği besler.  

Bireyleri, aileleri, ulusun bir bütün olarak insani gelişmesini 

etkiler.  



OTURUM 3: TCE EĞİTİMLERİNDE DİRENCİ YÖNETMEK  

Bu 
kadınların 
meselesi 

Zaman 
kaybı 

KADINLARLA ERKEKLERİN 
SAYILARININ EŞİT OLMASI 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  
ANLAMINA GELMEZ 



DİRENÇ NEDİR? 

Eğitimlerde karşılaşılan 

direnç ise özellikle sosyal 

değişimi gerektiren konuları 

öğrenmeye karşı koymak 

olarak tanımlanabilir. 

TDK direnci 

«dayanma, karşı 

koyma gücü, 

mukavemet» olarak 

tanımlamaktadır.  



DEĞİŞİME KARŞI DİRENCİN NEDENLERİ 

Sosyal standart ve normlardan sapmaya karşı 

direnç 

Güç ilişkisine temellenen direnç 

Uygulamaya ilişkin direnç 

Psikolojik direnç  



DİRENCİ YÖNETMEK  -1 

Sakin kalın. 

Aşırı tepki göstermeyin. 

Fikrinizi söylerken tartışma tonuna girmeyin, nötr bir 

biçimde fikrinizi ifade edin.  

Eğitim sırasında katılımcıları suçlayan ifadeler 

kullanmaktan kaçının. 

Direnç gösterilen konunun, örneğin toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin öğrenmenin kişisel ve mesleki ne gibi yararları 

olduğuna ilişkin büyük grup yada küçük grup tartışması 

yürütün. 



DİRENCİ YÖNETMEK  -2 

Çok zorlandığınızda diğer katılımcılara dönüp onların ne 

düşündüğünü sorun.  

Gösterilen dirence göre gerekirse istatistiki bilgileri 

kullanın.   

 Direnç devam ediyorsa zamanın kısıtlı olduğunu ve eğer 

isterse bu konuyu oturum bitince tartışabileceğinizi 

söyleyin.  

 Günlük hayattan güncel örnekler verin. 

Katılımcıları ikna çabasına girmeyin, sadece meseleyi açık 

bir şekilde anlattığınızdan emin olun. 



ETKİNLİK 2.3: NE YAPABİLİRSİNİZ? 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 1 

“İnsanlar aynı değildir, bu 

nedenle eşit olamayız”/ 

“Kadın erkek eşit değildir. 

Her ikisinin özellikleri ve 

sorumlulukları farklıdır”.  

Eşitliğin aynılıktan farkını 

açıklayın. 

 Kadın ve erkeğin birbirinden 

farklı olduğunu kabul edin.  

 İşbölümü ve sorumlulukları 

paylaşmanın bir zorunluluktan 

çok, bir seçim meselesi olduğunun 

altını çizin.  

Diğer katılımcıların bu konuda 

neler düşündüğünü sorun. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 2 

“Kadınlar halinden çok 

memnun./Bizim bir 

komşumuz var…” 

 İstisnai örnekler verildiğinde 

güncel istatistiklerden bahsedin.  

 Farklı örnekleri olan katılımcılara 

söz verin. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 3 

“Bizim toplumca böyle bir 

sorunumuz olduğuna 

inanmıyorum. Abartılıyor” / 

“Bizim 

ailede/meslekte/ilde/ 

bölgede vb. böyle bir sorun 

yok”. 

Toplumsal cinsiyete ilişkin 

istatistikleri sunun/hatırlatın. 

Ayrımcılığın her yerde 

karşılaşılan bir sorun olduğunu, 

çoğu zaman fazla içselleştirildiği 

için bunun fark edilmesinin 

güçleştiğini vurgulayın. 

Diğer katılımcılara aynı fikirde 

olup olmadıklarını sorun. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 4 

“Elbette kadınlara önem 

veriyoruz. Kadınlar bizim 

başımızın tacı. Onlar 

çiçektir”.  

Kadınların birey olduğunu 

hatırlatın. 

İş yerinde kadınla erkeğe eşit 

fırsatlar ve haklar verilip 

verilmediğini uygun bir biçimde 

sorabilirsiniz. Örneğin kadınla 

erkek çalışanlara aynı görevler 

veriliyor mu?  

Kadınları narin, korunacak 

varlıklar olarak algılamanın onların 

güçlerine haksızlık olduğunu 

hatırlatın.  



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 5 

“Böyle gelmiş böyle gider, 

ne yaparsak yapalım eşitliği 

sağlayamayız”. 

Yılları içinde Dünya’da ve 

Türkiye’de yaşanan değişimden 

bahsedin.  

Eşitlik için herkesin yapabileceği 

bir şey olduğunu sık sık 

vurgulayın, çalışmayı katılımcıların 

bireysel ve kurumsal olarak 

yapabilecekleri üzerine 

düşünmelerini sağlayarak 

tamamlayın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 6 

“Bu tür konular aile birliğini 

bozuyor”.  

Eşitsizliğin sadece kadınları 

ilgilendiren bir mesele olmadığını 

belirtin, toplumsal sonuçlarından 

bahsedin.  

Eşitsizliğin sonuçlarından biri 

olan şiddetin yaygınlığından; 

bireylere, ailelere ve toplumlara 

etkilerini belirtin.  

Katılımcıların örnekler 

vermelerini isteyin. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 7 

“Bizim kültürümüz böyle 

şeyleri kaldırmaz. Bunlar 

hep yabancıların bize 

dayatması”  

Toplumsal cinsiyete ilişkin 

istatistikleri sunun. 

Neden böyle düşündüğünü 

öğrenmeye çalışın. 

Her değişimin kötü olmadığını 

vurgulayın.  

Diğer katılımcıların fikrini alın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 8 

“Pozitif ayrımcılık kadınlara 

hakarettir”.  

Pozitif ayrımcılıktan bahsederken 

başka alanlardan da örnekler verin, 

örn. engellilik. 

Pozitif ayrımcılığın eşitlik 

sağlanıncaya kadar uygulanacak 

bir araç olduğunu vurgulayın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 9 

“Kadınlara özgürlük 

verirseniz dengesizlik olur”. 

Özgürlüğün verilen bir şey 

olmadığından, her insanın özgür 

doğduğundan bahsedin. 

 İnsan Evrensel Bildirgesi’nden 

örnek verin. 

 Herkesin doğuştan özgür 

olduğunu, asıl dengesizliğin 

özgürlüklerin kısıtlanmasıyla 

ortaya çıktığını vurgulayın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 10 

“Kadınlar çalışmak/ siyasete 

girmek istemiyor”. 

Kadın ve erkeklerin nasıl 

sosyalleştiğinden, rol modellerden 

bahsedin.  

Kadın ve erkeklerin çocuklukta 

hangi mesleklere nasıl 

yönlendirildiğini sorun.  

Kadınların çalışma hayatı ve 

siyasete katılımı önündeki 

engelleri kadın katılımcılardan 

örnekler isteyerek açıklayın.  



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 11 

“Zaten her şeyi kadınlar 

yönetiyor, son sözü onlar 

söylüyor”. 

Katılımcının bu görüşünü somut 

örneklerle açıklamasını isteyin.  

Genel olarak kadınların hangi 

konularda karar verebildiğini 

tartışın.  

Karar alma mekanizmalarında 

kadınların oranından bahsedin. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 12 

«Bütün bunlardan kadınlar 

sorumlu, daha fazla çaba 

göstersinler». 

Kadınların sadece kadın oldukları 

için karşılaştıkları engellerin ve 

ayrımcılığın ortadan 

kaldırılmasının yalnızca kadınların 

sorumluluğu olmadığını; devletin 

ve erkeklerin de sorunu olduğunu, 

ayrımcılığın herkesi olumsuz yönde 

etkilediğini vurgulayın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 13 

“Çocuğu en iyi anne 

yetiştirir, babalar 

beceremez”. 

Erkeklerin, emzirmek dışındaki 

tüm sorumlulukları yerine 

getirebilecek fiziksel ve bilişsel 

yeterliliğe sahip olduğunu, çocuk 

yetiştirmeye ilişkin her şeyin 

öğrenildiğini, kadınlar 

öğrenebiliyorsa erkeklerin de 

öğrenebileceğini belirtin. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 14 

“Erkek çocukları anneler 

yetiştiriyor, bu sorunun 

sebebi anneler. Anneleri 

eğitirsek sorun çözülür”. 

Erkek çocukları sadece annelerin 

yetiştirmediğini; babaları örnek 

aldıklarını belirtin.  

Okul, medya, kitaplar, arkadaşlar, 

atasözleri, oyunlar vb. çocuğun 

yetiştirilmesindeki rolünü tartışın. 



SIK KARŞILAŞILAN DİRENÇ ARGÜMANLARI 15 

“Eğitim şart” her şey 

eğitimle çözülür. 

Eşitsizliğin sadece eğitimle 

çözülemeyecek bir mesele 

olduğunu açıklayın, eşitlik eylem 

planlarından ve uluslararası 

örneklerden bahsedin. 



ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

KADINA YÖNELİK ŞİDDET 



ETKİNLİK 3.1 DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 1: Şiddet erkeğin 

doğasında vardır. 

YANLIŞ 

 
 Tüm erkeklerin şiddet uyguladığını ya 

da uygulama potansiyeli olduğunu 

kabulü gerekir. 

 Şiddet uygulamaya hakkı olduğu 

inancı 

 kadına yönelik şiddet, erkeklerin 

eşleri üzerinde güç ve kontrol 

hakkı olduklarına inandıkları 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir 

sonucudur.  



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 2: Seksi  

giyinen kadın  

tecavüzü hak  

eder.  

YANLIŞ 
Bu ifadenin diğer versiyonları şöyle olabilir: 

 Bazı kadınlar davranışlarıyla erkeklerin onlara şiddet uygulanmasına 

veya tecavüz etmesine neden olurlar 

 Kadınlar, giyinmeleri, davranışları veya yanlış yerde yalnız olmalarıyla 

cinsel saldırıya teşvik ederler. 

 Alkol veya uyuşturucu almış olan bir kadın, tecavüzü davet etmiş 

demektir veya tecavüz edilmeyi hak etmiş demektir.  

 Eğer kadın istemiyorsa mücadele etmeliydi, eğer mücadele etmiyorsa o 

da bunu istemiş demektir.  

 Madem böyle bir şey istemiyordu o saatte orada ne işi vardı? 

 Evlilik içi tecavüz diye bir şey yoktur. Eşin görevi erkeğin her türlü 

isteğini yerine getirmektir.  



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 2: Seksi giyinen 

kadın tecavüzü hak 

eder.  

YANLIŞ 

 Tecavüzün hiçbir gerekçesi olamaz.  

 “Hayır”ın anlamı, her hal ve şartta “hayır” olarak alınmalıdır.  

 Tecavüze maruz kalan kadının nerede bulunduğu, neyi giyip 

giymediği, alkollü olup olmadığı önemli değildir. 

 Kadının başından itibaren ya da sonradan rıza göstermediği 

her olay tecavüzdür. 

 Tecavüz travmatik bir olaydır. İnsanlar, travmatik olaylar 

karşısında üç tip tepki gösterirler: 

o Savaşabilirler. 

o Kaçabilirler. 

o Donup kalabilirler. 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 3: Kadına yönelik 

şiddet eğitimsiz, 

sosyoekonomik düzeyi 

düşük ve işsiz kişiler 

arasında görülür. 

YANLIŞ 

 
Türkiye’de  kadına yönelik fiziksel/ cinsel 

şiddet uygulayan erkeklerin:  

% 32, 7’si  (fiziksel) /10,3’ü (cinsel) ücretli 

bir işte çalışmakta 

% 38,7’si  (fiziksel) /14,3’ü (cinsel) ücretli 

bir işte çalışmamaktadır. 

 

Türkiye’de  kadına yönelik fiziksel/ cinsel 

şiddet uygulayan erkeklerin:  

% 19,7’sinin  (fiziksel) /%3,9’unun (cinsel) 

eğitimi lisans ve lisans üstüdür.  

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 4: Kadınlar 

uygunsuz davranarak 

ve toplumun örf ve 

adetlerine uymayarak 

kendileri şiddete neden 

olurlar. 

YANLIŞ 

 
 Şiddet bir hak ihlalidir ve hiçbir gerekçesi 

yoktur. 

 Toplumun örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı 

ve «uygun» bir biçimde davranan kadınlar 

da şiddet görmektedir. 

 Kız çocukları da şiddet görmektedirler. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 5: Çatışmalar ve 

anlaşmazlıklar ilişkinin 

bir parçasıdır. Bazen 

kişi kontrolünü 

kaybeder. Öfke 

kontrolü eğitimleri ya 

da çift danışmanlığı bu 

sorunun çözülmesine 

yardım eder.  

YANLIŞ 

 

 Şiddet «kontrolü kaybetmek» 

değildir , «kontrol kazanmak»  için 

yapılan bir eylemdir. 

 Şiddet uygulamak bir seçimdir. 

 Sorumluluğun kabul edilmesi 

gerekir.  

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 6: Şiddet 

uygulayanlar mutlaka 

çocukluklarında şiddete 

maruz kalmışlardır. 

YANLIŞ 

 

 Her zaman böyle olması şart değil. 

 Şiddete maruz kalmayanların şiddet 

uyguladığı görülmektedir. 

 Şiddete maruz kalanlarının tümünün 

şiddet uygulamadığı bilinmektedir. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 7: Şiddet 

kültürün bir parçasıdır.  

YANLIŞ 

 
Diğer Versiyonu:  Bazı kültürlerde şiddet 

kişinin sevgisini açıklama yoludur. 

 Kültür şiddeti destekleyebilir. Ancak 

şiddet hukuken yasak olup, suç teşkil 

etmektedir. 

 Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. 

 Şiddetin gerçek sevgi ile değil, kontrol ve 

güç kurma ile ilgisi vardır. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 8: Türkiye’de her 

10 kadından 4’ü fiziksel 

şiddete maruz 

kalmaktadır. 

DOĞRU 

 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 

Şiddet Araştırması (KSGM-

HÜNEE, 2014) 

 
 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 9: Şiddete madde 

ve alkol kullanımı 

neden olur. Madde ve 

alkol kullanımını 

durdurursanız şiddeti 

de durdurursunuz.  

YANLIŞ 

 

 Madde kullanımı sadece katkıda 

bulunan ama şiddetin nedeni 

olmayan bir faktördür.  

 Tüm şiddet uygulayanlar madde ya 

da alkol kullanmazlar ya da tüm 

madde ve alkol kullananlar şiddet 

uygulamazlar.  

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 10: Şiddet, 

bireysel, ilişkisel, 

toplumsal, kültürel ve 

çevresel etkenlerin bir 

arada etki etmesi 

sonucunda ortaya çıkar. 

DOĞRU 

 

 

 Ekolojik model 
 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 11: O kadar kötü 

olamaz, olsaydı evi terk 

ederdi. 

YANLIŞ 

 

Diğer versiyonları: 

 Şiddete uğrayan kadın, şiddete 

maruz kalmaya rıza göstermektedir.  

 Şiddete uğrayanın, şiddet 

uygulayandan ayrılması kolaydır. 

 Şiddete uğrayan kişi, ilk fırsatta 

şikayet eder. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 11: O kadar kötü 

olamaz, olsaydı evi terk 

ederdi. 

YANLIŞ 

 
Şiddete maruz kalan kadınlar pek çok 

nedenden ötürü evi ya da ilişkiyi terk 

etmezler: 

 Düşük öz-güven  

 Ekonomik özgürlüğünün olmaması, 

 Çocukları için ayrılmanın kötü 

olacağı düşüncesi, 

 Öğrenilmiş çaresizlik, 

 Gidecek yerinin olmaması. 
 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 12: Şiddet 

uygulayan erkekler 

kaba ve saldırgan 

olurlar; onları görür 

görmez hemen 

anlarsınız. 

YANLIŞ 

 

 Şiddet uygulayanlar sıklıkla evin 

dışında genellikle sakin ve sosyal 

statüsü olan kişilerdir. Şiddet 

onların sadece eşlerine ve 

çocuklarına gösterdikleri, 

diğerlerinin görmediği yüzleridir.  

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 13: Şiddete 

maruz kalan kadınlar 

hakkını koruyamayan, 

eğitimsiz, yoksul ve 

çaresiz kadınlardır. 

YANLIŞ 
Türkiye’de: 

 Lise eğitimi düzeyinde eğitimi olan 

kadınların ¼’ünden fazlası, 

 Üniversite ve üstü eğitimi olan kadınların 

1/5 ’i hayatlarının bir döneminde 

fiziksel/cinsel şiddete maruz kalmışlardır.  

 Yüksek refah düzeyindeki kadınların yüzde 

31’i yaşamının herhangi bir döneminde,  

 Yüzde 8’i son 12 ay içinde fiziksel ve/veya 

cinsel şiddete maruz kalmıştır. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 14: Kadına 

yönelik şiddet sadece 

kadınları ilgilendiren bir 

mesele değildir.  

DOĞRU 

Çünkü: 

 Şiddetten zarar görenler eşleri, sevgilileri, 

kızları, hatta anneleri ve kız kardeşleridir. 

 Erkekler karar vericilerin çoğunu temsil 

ettikleri ve bu nedenle gücü ellerinde 

bulundurdukları için şiddetin 

durdurulmasında önemli rol oynayabilirler. 

 Şiddet uygulayan erkekler tüm erkeklerin 

suçlanmasına neden olmaktadırlar. 

 Erkekler şiddet uygulayan arkadaşlarını ya da 

akrabalarını uyarıp bunun yanlış olduğuna 

onları ikna edebilirler. 

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 15: Tecavüz 

edenler hasta ve sapık 

kişilerdir. 

YANLIŞ 

 

Diğer versiyonları:  

 Tecavüz edenler, tehlikeli 

yabancılardır. 

 Tecavüz ıssız yerlerde olur. 

 Tecavüz edenleri belirleyecek belli 

bir  profil yoktur.  

 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 15: Tecavüz 

edenler hasta ve sapık 

kişilerdir. 

YANLIŞ 

 

 Tecavüz sanıkları sıklıkla 

mahkemede bakımlı ve iyi giyimli 

olarak görünürler.   

 Tecavüz edenler yabancılar 

olabileceği gibi çok yakında olan 

kişiler de olabilir. Örneğin, koca, 

arkadaş, sevgili gibi.  

 Tecavüz her yerde olabilir. Evde, iş 

yerinde, arkadaşın evinde gibi. 



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 16: Şiddete 

uğrayanın tutarsız 

ifadeleri, güvenilir 

olmadığını gösterir. 

YANLIŞ 

 

Travmatik olaylara gösterdiğimiz duygusal ve 

bilişsel tepkilerden bazıları: 

  aklın karışması,  

 duygusal uyuşma -duygularını 

gösterememe ya da çok az duygu ifadesi,  

 konsantre olmada ya da hatırlamada 

güçlük,  

 olayı önemsizmiş gibi minimize etme yani 

azımsamadır.  



DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

İFADE 17: Ailenin 

korunması adına 

şiddete ses 

çıkarılmaması gerekir. 

YANLIŞ 

 

 Ailenin korunması demek, ne olursa olsun 

evlilik birliğinin sürdürülmesi demek 

değildir.  

 Ailenin korunması, şiddet ortamını 

önleyecek şekilde ve aileyi güçlendirecek 

şekilde olmalıdır. 

 Şiddete her durumda müdahale edilmesi 

gerekir. 



KADINA YÖNELİK ŞİDDET  
  

ŞİDDETE HAYIR 

SESSİZ KALMAYA HAYIR 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ 

DURDURUN 



KADINLARIN MARUZ KALDIKLARI ŞİDDETİ TANIMLAYAN 
İFADELER 

  

Kadına yönelik (karşı) şiddet 

Aile içi şiddet 

Aile içinde kadına yönelik (karşı) şiddet 

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

Üreme baskısı 

Eş-partner şiddeti 



ŞİDDET 

Dünya Sağlık Örgütü 

şiddeti şöyle tanımlar:  

«İstemli bir şekilde, tehdit yoluyla 
ya da bizzat, kişinin kendisine, 
diğer bir kişiye, bir gruba ya da 

topluma yönelik olarak yaralanma, 
ölüm, psikolojik zarar, gelişme 

bozukluğu veya gelişmede 
gerileme ile sonlanan ya da 

sonlanma olasılığı yüksek bir 
biçimde fiziksel güç ya da nüfuz 

kullanılmasıdır». 



KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

İstanbul Sözleşmesi 

Sözleşmede kadına karşı/yönelik 
şiddet “ister kamu ister özel yaşamda 

meydana gelsin, kadınlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar 

veya ıstırap veren veya verebilecek 
olan toplumsal cinsiyete dayalı her 
türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bırakma” olarak 

tanımlanır.   

“Kadın” terimi 18 yaşın altındaki kız 
çocuklarını da kapsamaktadır.  



KADINA YÖNELİK  TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI  ŞİDDET  

İstanbul Sözleşmesi 

“Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet”, kadına kadın 

olmasından dolayı uygulanan ve 
kadınları orantısız bir biçimde 

etkileyen şiddet anlamına gelir.  



İstanbul Sözleşmesi 

“Aile içi şiddet”, aile içerisinde veya 
hanede veya mağdur faille aynı evi 

paylaşsa da paylaşmasa da eski veya 
şimdiki eşler veya partnerler arasında 

meydana gelen her türlü fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet 

eylemi anlamına gelir. 

AİLE İÇİ ŞİDDET 



ÜREME BASKISI 

Amerikan 

Jinekoloji ve 

Obstetri Derneği  

 Üreme baskısı  üreme sağlığı ile ilişkili olmak üzere 
bir ilişkide gücü ve kontrolü korumaya yönelik 
davranıştır.  

 Fiziksel ya da cinsel şiddet olması gerekmez.  

 Doğum kontrolü çabalarını sabote etme, güvenli 
cinsellik uygulamayı reddetme, isteyerek eşini 
CYBE/HIV’e maruz bırakma, gebeliğin sonucunu 
kontrol etme (kadını gebeliği sürdürmeye ya da 
düşük yapmaya ya da düşük olsun diye kadının 
yaralanmasına yol açacak girişimlere zorlama, 
sterilizasyonu yasaklama, diğer üreme sağlığı 
hizmetlerine ulaşımı kontrol etme biçimindeki 

girişimler   



EŞ/PARTNERDEN KAYNAKLANAN ŞİDDET  

Eş/partner şiddeti, özel bir ilişkide fiziksel saldırganlık, 
cinsel zorlama, psikolojik istismar ve kontrol etme 
davranışı şeklindeki eylemlere bağlı olarak ortaya çıkan 
fiziksel, cinsel ve psikolojik zarara neden olan davranış 
olarak tanımlanmaktadır. 



ŞİDDET KADINLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ BİR SORUNDUR? 
 

 Şiddet hala Türkiye’de ve dünyada önemli bir sorundur. 

 Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde yıkıcı etkileri 
vardır. 

 Şiddet kadının ve kız çocuklarının insan haklarının bir 
ihlalidir. 

 Uluslararası sözleşmeler kadına yönelik şiddet 
konusunda bağlayıcıdır. 

 Kanunlarımıza göre şiddet suçtur. 



İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

ŞİDDET  KADINLARIN 

Eşitlik 

İşkenceden, zalimane, 
muameleden korunma  

İfade özgürlüğü  

HAKLARINI ELİNDEN ALIR! 



ÖRNEK OLAY- AYŞE 

Erkek kardeşleri eğitimlerine devam ederken Ayşe, okuma yazma öğrenir 

öğrenmez okuldan alınmış ve henüz 13 yaşında iken babasının zoruyla, yine 

onun uygun gördüğü birisiyle evlendirilmiştir. Bu evlilikten üç kızı bir oğlu 

vardır. Ayşe evlendiği günden itibaren eşinden sürekli şiddet görmektedir, hatta 

kız çocuğu olduğu için bile şiddet görmüştür. Bu durumu ailesine ve yakınlarına 

bildirip ayrılmak istediğini belirttiğinde, her seferinde “Kocandır, döver de sever 

de” denilerek caydırılmakta ve ailesini korumak adına buna dayanması gerektiği 

söylenmektedir.  

Ayşe uğradığı şiddete artık dayanacak gücü kalmadığından karakola başvurur. 

Ayşe, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini, çocuklarının 

yanında dahi dövmekten çekinmediğini, istemediği halde cinsel ilişkiye 

zorladığını, kendisine harcamada bulunmak için para vermediği gibi çalışmasına 

da izin vermediği,  kirayı ödemediğini, ailesini ve arkadaşlarını görmesini 

engellemeye çalıştığını ifade ederek şikayette bulunur. 



AYŞE’NİN DURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BOYUTU 

 Erkek kardeşleri eğitimlerine devam ederken Ayşe, okuma yazma öğrenir 

öğrenmez okuldan alınmıştır. 

 Henüz 13 yaşında iken babasının zoruyla, yine onun uygun gördüğü birisiyle 

evlendirilmiştir.  

 Ayşe evlendiği günden itibaren eşinden sürekli şiddet görmektedir, hatta kız 

çocuğu olduğu için bile şiddet görmüştür.  

 Evlendiği günden beri şiddet görmesine rağmen bu umursanmamakta, 

erkeğin şiddet göstermeye hakkı olduğu düşüncesi dayatılmaktadır. 

(«Kocandır döver de, sever de») 

 



AYŞE’NİN DURUMU – SOSYOKÜLTÜREL BOYUTU 

 Kadın yalnız başına yaşayamaz. 

 Çocukların geçimini sağlaması mümkün değildir. 

 Gidecek yeri olmadığı için evinde kalmalıdır. 

 Çocuklarını babasız bırakmamalıdır.  

Ne olursa olsun kadın, ailesinin bütünlüğünü korumak zorundadır. 

 



AYŞE’NİN DURUMU – YASAL BOYUT 

Medeni Kanunun 124. maddesine göre erkek veya kadın on yedi yaşını 

doldurmadıkça evlenemez.  

 Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı 

yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. 

Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. 

Çocukların geçimini sağlaması mümkün değildir. 

Medeni Kanunda ayrıca genç bir kızın zorla evlendirilmesi halinde cinsel 

birleşmeyi reddedebileceği, eğer zor kullanılarak bu birleşme yapılmaya 

zorlanırsa savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği zorla evlendirildiği için 

TMK’nın 149, 150 veya 151. maddelerine dayanarak evliliğin iptali davası 

açabileceği hükmolunur.  



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜRLERİ 

Fiziksel 

Psikolojik 

Cinsel 

Ekonomik 



ETKİNLİK 3.2: KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ  

ŞİDDETE HAYIR 

SESSİZ KALMAYA HAYIR 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ 

DURDURUN 



FİZİKSEL ŞİDDET  

Kaba kuvvetin bir 

korkutma, sindirme 

ve yaptırım aracı 

olarak 

kullanılmasıdır.  

KADINI 

 Yaralama (dövme, tekmeleme, bıçaklama, 

silahla yaralama vb) 

 Kadının yeti kaybına uğratma (görme, 

işitme kaybı, organ ve uzuv kayıpları) 

 Öldürme («namus» kisvesi altında işlenen 

cinayetler, intihara zorlama vb) 



CİNSEL ŞİDDET  

Mağdura olan 

yakınlığına 

bakılmaksızın 

herhangi bir kişinin, 

ev ya da işyeri dahil 

herhangi bir ortamda 

cinsel içerikli 

eylemlerde 

bulunması ya da 

buna kalkışmasıdır.  

 Sözle, elle sarkıntılık,  

 Dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, 
video, mesaj gönderme,… 

 İstenmeyen öpme, dokunma ya da okşama 
İstenmeyen cinsel eylemlere zorlama  

 Cinsel ilişkiye zorlama 

 Fuhuşa zorlama, kadın ticareti 

 Ensest 

 Erken yaşta, zorla evlendirme 

 “Kız kaçırma” 

 Tecavüz 

 



PSİKOLOJİK/DUYGUSAL ŞİDDET  

Duyguların ve 

duygusal ihtiyaçların, 

kadına baskı 

uygulayabilmek için 

tutarlı bir şekilde 

istismar edilmesi, bir 

tehdit aracı olarak 

kullanılmasıdır.  

 Tehdit etme (zarar vermekle, terk etmekle, 
çocuklarını elinden almakla, tehdit,…) 

 Kadına kendini kötü hissettirmek, 
özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz 
söylemek ve davranışlarda bulunmak, 
aşağılamak, isim takmak, aciz, çaresiz 
olduğunu söylemek, sürekli suçlama 

 Kontrol davranışları: Kadının yaşamı 
üzerindeki kontrolünü yok etmek, 
çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin 
vermemek, kadını yalnızlaştırmak, bir yere 
hapsetmek ve ilişkilerinin bozulmasına yol 
açacak eylemlerde bulunmak, hesap 
vermeye zorlamak 

 



EKONOMİK ŞİDDET 

Kadının yaşamını 

sürdürebilmesi için 

gerek duyduğu 

ekonomik olanaklardan 

mahrum bırakılması, 

ekonomik kaynakların 

ve paranın kişi 

üzerinde bir yaptırım, 

tehdit ve kontrol aracı 

olarak düzenli bir 

şekilde kullanılmasıdır.  

 Kadının çalışmasına engel olma,  

 Çalışıyorsa kazancına el koyma,  

 Kazancından sadece harçlık almak 

biçiminde yararlanmasına izin verme,  

 Çok az para bırakarak evi döndürmesini 

isteme,  

Mallarına el koyma,  

 Ekonomik kararlardan dışlama,  

 Ortak edinilmiş mallara zarar verme. 

 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ 
  

Kadına yönelik şiddet 

erkeklerle kadınlar 

arasındaki güç 

eşitsizliğinin yani 

toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin bir 

göstergesidir.  

 Ekolojik Modele göre kadına yönelik şiddet 
birden fazla etkenin bir araya gelmesi 
sonucunda ortaya çıkan karmaşık bir 
sorundur.  

 Kadına yönelik şiddet, bireysel, ilişkisel, 
toplumsal, kültürel ve çevresel etkenlerin 
bir arada etki etmesi sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. 



EKOLOJİK MODEL 1 
  

Toplum /Sosyal 

Politikalar 

Yaşanan 

bölge 

Aile ve yakın 

çevre ile 

ilişkiler 

Bireysel 

düzey 



EKOLOJİK MODEL 2 
  

KİŞİLERARASI BİREYSEL 

BİREYSEL 

 Çocuklukta kötü 

muameleye maruz 

kalmış olmak 

 Psikolojik/kişisel 

bozukluklar 

 Alkol/madde 

kötüye kullanımı 

 Şiddete başvurma 

öyküsü 

KİŞİLERARASI 

 Yetersiz anne-babalık becerileri 

 Evlilikte uyumsuzluk 

 Anne-babayla çatışmaların şiddet 

içermesi 

 Ev halkının SED’nin düşük olması 

 Şiddete bulaşmış arkadaşların varlığı 

 

YAŞANAN BÖLGE  

 Yoksulluk 

 Yüksek suç işleme oranları 

 Yüksek düzeyde ikamet yeri değişiklikleri 

 Yüksek işsizlik 

 Yerel yasa dışı madde ticareti 

 Zayıf kurumsal politikalar 

 Mağdurlara yönelik hizmetlerin yetersizliği 

 Hızlı sosyal değişimler 

 Ekonomik eşitsizlikler 

 Eşitsizlikleri körükleyen 

politikalar 

 Yoksulluk 

 Zayıf ekonomik güvence 

ağları 

 Yasaların uygulanmasındaki 

yetersizlikler 

 Şiddeti pekiştiren kültürel 

normlar 

 Ateşli silahlara erişimin kolay 

olması 

 Çatışma ortamı/çatışma 

sonrası ortam 

TOPLUMSAL 

CİNSİYET 

EŞİTSİZLİĞİ 
 YAŞANAN 

BÖLGE 
TOPLUM/ 

SOSYAL 

POLİTİKA 

KİŞİLERARASI BİREYSEL 



GÜÇ VE KONTROL ÇARKI 

Minnesota Ev İçi İstismar  

Müdahale  Programı 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DURUMUNA AİT BAZI 
VERİLER  

   
Küresel tahmin 

% 

Bölgesel tahmin 

Avrupa 

% 

Eş/Birlikte olunan erkekten fiziksel şiddet veya 

birlikte olunan erkek dışındaki erkekten 

kaynaklı cinsel şiddet (Yaşam boyu prevalans) 

35 27,2 

Bir erkekle birlikteliği olan ve bu erkeğin 

uyguladığı fiizksel şiddete maruz kalan kadınlar 

30 25,4 

Eş/birlikte olunan erkek dışındaki erkekten 

kaynaklı cinsel şiddet (Yaşam boyu prevalans) 

7,2 5,2 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DURUMUNA AİT BAZI 
VERİLER  
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ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN 
KADINLAR VE ÇOCUKLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 



ŞİDDETİN KADININ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI 



ŞİDDETİN KADININ FİZİKSEL SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI 

 Kafa, karın ve göğüs kafesi ve kol 

bacaklarda yaralanmalar 

 Çürük ve ezikler, sert cisimlerin 

oluşturduğu izler 

 Kırıklar, yırtık ve kesikler 

 Göz içi yaralanmaları  

 Kas eklem ağrıları 

 Kronik ağrı yakınması 

 Sindirim sistemi bozuklukları  

 Huzursuz barsak sendromu 

 Üriner sistem enfeksiyonları  

 Solunum sistemi ile ilgili sorunlar 

 Fiziksel işlevsellikte azalma 

 Yeti kayıpları (görme, işitme, 

kognitif kayıplar) 

 … 



ŞİDDETİN CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI  

 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS 

 Cinsel işlevlerde bozulma 

 İstenmeyen gebelikler 

 Gebelik komplikasyonları (düşükler, sağlıksız düşükler, erken doğum, 

düşük doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum…) 

 İnfertilite (kısırlık) 



ŞİDDETİN KADININ RUHSAL SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

 Öz saygının azalması 

 Utanç ve suçluluk duyguları 

 Travma sonrası stres bozukluğu 

 Depresyon ve bunaltı  

 Yeme ve uyku bozuklukları 

 Kabus görme 

 Fobiler ve panik bozukluğu 

 Öfke nöbetleri 

 İntihar ve kendine zarar verme davranışı 

 Güvenli olmayan cinsel davranışlar,  

 Alkol ve maddenin kötüye kullanımı 

 Sigara içme  

 Fiziksel aktivitede azalma, baş ve karın 

ağrıları gibi psikosomatik bozukluklar  



ŞİDDETİN KADININ SOSYAL SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI  

Şiddetin kadında 

yol açtığı özgüven 

kaybı, değersizlik 

ve utanç 

duyguları; 

KADININ 

 Topluma katılamamasına 

 Sosyal bir çevre oluşturamamasına 

 Üretken olamamasına 

 Kendine ve çocuklarına uygun şekilde bakamamasına 

 Toplum tarafından dışlanmasına, yargılanmasına, yalnız 

bırakılmasına 

NEDEN OLABİLİR. 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KADININ MORTALİTESİ ÜZERİNDEKİ 
SONUÇLARI  

Öldürülme (namus adına işlenen cinayetler) 

İntihar eğilimi ya da intihar 

HIV/AIDS’e bağlı ölümler 

Anne ölümleri 

Bebek ölümleri  



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
  



ÖRNEK OLAY AYŞE 2 

Ayşe’nin 4, 9, 11 ve 14 yaşlarında dört çocuğu 

bulunmaktadır. Eşi Ayşe’yi çocukların önünde de 

dövmekten çekinmemekte, çocuklar korkup ağladığında 

ya da araya girmeye çalıştıklarında onları da 

hırpalamakta ve bağırmaktadır.  



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜÇÜK ÇOCUKLARDAKİ SAĞLIK SONUÇLARI 1 

 Temel güven duygusu ve empati 

duygusunun gelişiminde sorunlar 

 Duygusal sıkıntı belirtileri gösterme 

 Yaşının gerisinde davranışlar 

sergileme 

 Tuvalet alışkanlığı ve konuşma 

becerilerinde gerileme 

 Travma sonrası stres bozukluğu 

benzeri belirtiler gösterme 

 Kız çocuklarında daha yoğun olmak 

üzere fiziksel yakınmalarda artış 

 Karın ağrıları 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜÇÜK ÇOCUKLARDAKİ SAĞLIK SONUÇLARI 2 

 Uyku bozuklukları 

 Karabasanlar görme 

 İrkilmeler 

 Yatak ıslatma 

 Öfke nöbetlerine kapılma 

 Öz değerlilik duygusunda azalma 

 Kendine zarar verme davranışı,  

 Yeme bozuklukları 

 Kızgınlık, suçluluk, güvensizlik, 

yalnızlık, korku, güçsüzlük duyguları 

ve kafa karışıklığı durumu 

 Şiddet uygulayan ve uygulanan 

ebeveyne karşı ambivalan duygular 

besleme 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDAKİ SAĞLIK 
SONUÇLARI 

 Travma sonrası stres bozukluğu 

belirtileri 

 İçe çekilme, depresyon, anksiyete 

belirtileri 

 Genel fonksiyonellikte azalma 

 Okul başarısında düşme 

 Saldırganlık ve suça eğilim 



KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ERGENLERDEKİ SAĞLIK SONUÇLARI 

 Anksiyete 

 İçe çekilme  

 Duygulara ve ağrıya karşı 

duyarsızlaşma 

 Davranış bozuklukları 

 Genel fonksiyonellikte azalma 

 Artmış saldırganlık 

 Okul başarısında düşme 

 Okuldan kaçma, macera arama 

davranışları 

 Kendine zarar verme davranışları 

Madde ve alkol kullanımı 

 Akran gruplarına, çetelere katılma 

 Suça eğilim 



ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETTEN ÖĞRENDİKLERİ 

Şiddet 
uygulayan aile 
üyesine 
genellikle bir 
ceza verilmez. 

Şiddet çatışmaları 
çözmek için 
kullanılan uygun 
bir yöntemdir. 

 

Erkeklerin 
şiddet 
uygulaması 
normaldir. 

 

Şiddet diğer 
insanları kontrol 
etmek için 
kullanılacak bir 
yoldur. 

Şiddet aile 
ilişkilerinin 

bir parçasıdır. 



NESİLDEN NESİLE GEÇİŞ 

GÖRMÜYORUM 

 

 
DUYMUYORUM 

 

 
SÖYLEMİYORUM 

AMA FARKINDAYIM.  

AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURUN. 

KENDİNİZİ EĞİTİN. 



ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

ŞİDDETE MARUZ KALAN 
KADINLA ÇALIŞMA 



ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARLA ÇALIŞMA İLKELERİ 

 Güvenlik 

 Gizlilik 

 Saygı 

 Eşitlikçi ve hak temelli 

yaklaşım 

 Toplumsal cinsiyete ve 

şiddete bakış açısı 

 Güçlendirme yaklaşımı 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=11165&categoryid=120&maincat=animsp


GÜVENLİK İLKESİ ÖRNEKLERİ 

Güvenliği sağlamak için 

 Kadının şiddet ve güvenlik konusunda 

bilgilendirilmesi  

 Risk değerlendirilmesi ve güvenlik planının yapılması 

ve rutin aralıklarla güncellenmesi 

 Eğer şiddete maruz kalan konukevinde kalmıyorsa 

izlemesinin yapılması  

 İzlemelerde çalışanın ve kurum kimliğinin gizli 

kalması  

 Hizmet verilen kadınla kurum dışında karşılaşılırsa 

önce kadının selam vermesinin beklenmesi  

 Kadının kararlarına saygı duyulması ama ihtiyaç 

duyduğunda geri gelebileceğinin hatırlatılması  

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=5268&categoryid=120&maincat=animsp


GİZLİLİĞİN BOZULABİLECEĞİ  DURUMLAR 

 Çocukların, yaşlıların ve kendine bakamayacak durumda olanların 

istismar ya da ihmal edilmesi şüphesi ya da ihmal ve istismarın 

olması 

 Şiddete maruz kalan kadının kendisine zarar verme düşüncesi ya 

da ihtimali  

 Şiddete maruz kalan kadının başkalarına zarar verme düşüncesi ya 

da ihtimali 

 Meslek desteği ve vaka analizi yapıldığı durumlarda  

 Gerekli olduğunda diğer kurumlarla (emniyet, adli kurumlar ve 

sağlık kuruluşları vb) 

 



SAYGI 

 Kadının kararlarına saygı duyulması 

 Kadınları kendilerine yetemeyen, aciz ve bilgisiz 

bireyler olarak görme eğiliminden kaçınılması 

 Kadınların deneyimlerine değer verilmesi, 

 Hizmet sunanların kendi değer, inanç ve deneyimlerinin 

sundukları hizmeti nasıl etkileyebileceğinin farkında 

olmaları 

 Diğerlerinin inanç ve değerlerine ilişkin varsayımlarda 

bulunmaktan kaçınılması  

 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=12228&categoryid=120&maincat=animsp


EŞİTLİKÇİ VE HAK TEMELLİ  YAKLAŞIM 

 Farklı hayat tarzı, cinsel yönelim, siyasi görüş, 

dini inanç, mezhep,  etnik kökene sahip olan 

ve farklı ülkelerden kadınlarla çalışırken 

farklılıkların çeşitlilik olarak görülmesi ve 

saygı duyulması 

 Kadınlar arasında herhangi bir nedenle 

ayrımcılık yapılmaması 

 Çalışan personelin kendilerini üstün 

görmemesi 

 Kadınlara sunulan hizmetler «yük», «sömürü» 

ya da «minnet duyulması gereken eylemler 

değil, kadınların hakkıdır. 



GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI 

Kadınların güçlenmesi için, şiddete maruz kalan 

kadınların 

 Kadının güçlü yönlerinden 

 Olumlu özelliklerinden 

 Geçmiş başarılarından 

 Karşılaştıkları zorluklarla baş etme 

mekanizmalarından  

 Geliştirmiş oldukları yetenekleri ve 

becerilerinden  

 Güçlenme ve değişim yönündeki isteklerinden 

yararlanılması gerekir.  



GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI 

Kadınların güçlenmesi için, şiddete maruz kalan 

kadınların 

 Kadının güçlü yönlerinden 

 Olumlu özelliklerinden 

 Geçmiş başarılarından 

 Karşılaştıkları zorluklarla baş etme 

mekanizmalarından  

 Geliştirmiş oldukları yetenekleri ve 

becerilerinden  

 Güçlenme ve değişim yönündeki isteklerinden 

yararlanılması gerekir.  



ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

ŞİDDETE MARUZ KALAN 
KADINI ANLAMAK 



ÖRNEK OLAY - GÜLSÜM 

Kocam iyi bir koca ve iyi bir babadır. Neden beni buraya gönderdiklerini bilmiyorum. Ben 

gerçekten eşimden şiddet görmüyorum. Kocam çok çalışır. İçkisi, sigarası, aldatması yoktur. 

Bir erkekten başka neler bekleyebilirsiniz ki? Sadece bazı şeylerin onun istediği şekilde 

yapılmasını ister. Para, pul işleri onun sorumluluğudur, benim para işlerinden anlamadığımı 

söyler. Bu yüzden bana para vermez ama ihtiyaçlarımızı karşılar. Ben alıştım artık, her şeyi 

onun istediği gibi yaptığımda sorun çıkmıyor. Bazen bazı şeyleri unutup yapmadığımda bana 

bağırır, bir kere yemek onun istediği gibi olmadığı için arkamdan su şişesi fırlatmıştı. Ama bu 

benim hatamdı. Yemeği onun istediği gibi yapmam gerekiyordu. Evde kalmamı istiyor ben 

komşulara gidince kızıyor.  Bazen ben cevap verdiğimde ya da onu kızdırdığımda bana 

küfreder ya da bir iki tokat atar. Ama sadece bu kadar.  

Dün gece onu yine kızdırdım ve beni susturmak için kolumu kıvırdı. Can acısıyla onun yüzünü 

çizdim. Biliyorum bunu yapmamam gerekiyordu. Çünkü daha beter çıldırdı ve beni 

yumruklamaya başladı. Sabah yataktan kalkamadım. Her tarafım ağrıyordu, özellikle kulağım. 

Dayanamadım doktora gittim. Beni muayene etti, sonra da kocamdan şiddet görüp 

görmediğimi sordu. Ben de size anlattıklarımı ona da anlattım. Polise gitmem gerektiğini 

söyledi ama polislik bir şey yok ki. İlk defa bu kadar kötü oldu. O zaman benim buraya 

gelmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Ama gerçekten şiddet falan yok. Sadece benim 

daha iyi bir eş olmamı istiyor. 



ŞİDDET DÖNGÜSÜ 
  

Gerilim evresi 

İlişkide gerilim giderek artmaktadır. İletişim 

kesilir. 

Kadın korku içindedir. 

Kadın şiddeti durdurabileceğini sanır. 
 

Şiddet evresi 

Sözel, fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet yaşanır. 

Öfke, suçlama, tartışma, tehdit ve korkutma vardır. 

Uzlaşma dönemi 

Saldırgan eş özür diler ve 
davranışlarına bahaneler bulur.  

Balayı evresi 

Yaşanan olay unutulmuştur ve 

herhangi bir şiddet olayı yoktur. 



ŞİDDET DÖNGÜSÜNDE KADININ GEÇTİĞİ AŞAMALAR  

 İnkar evresi 

 Suçluluk evresi 

 Aydınlanma evresi 

 Sorumluluk evresi 

 



ŞİDDETE MARUZ KALAN KADININ VE ŞİDDET UYGULAYANIN 
DAVRANIŞLARI 

ŞİDDET UYGULAYANIN DAVRANIŞLARI ŞİDDETE MARUZ KALANIN DAVRANIŞLARI 

 Şiddet davranışının sorumluluğunu almaz: 

“Kaç kere ona böyle yapmamasını söyledim” 

 Şiddet olayının sorumluluğunu üstüne alır: 

“Ben böyle yapmasaydım bunlar olmayacaktı” 

 Şiddet olayı için şiddete maruz kalanı suçlar: 

“Yemek hazır olmayınca ne kadar sinirlendiğimi 

bilmiyor musun?”  

 Şiddeti hak ettiğini düşünür: “Yemeği 

zamanında hazırlamalıydım. Acıkınca sinirlerine 

hakim olamıyor” 

 Yalan söyler ve olayı çarpıtır: “Kimse seni 

benim kadar sevemez. Söz veriyorum bir daha 

asla olmayacak” 

 Aklı karışır ve umutlanır: “Kimse beni onun 

gibi sevemez. Biliyorum o değişecek” 

 Güç kullanma: Tehdit ya da suçlama yoluyla 

kontrol taktikleri uygular. “Beni terkedersen 

canıma kıyarım” ya da “Gidersen çocukları bir 

daha göremezsin”  

 Üzülür ve bu tehditler konusunda kendisini 

sorumlu hisseder.  

  



UYGUN MESAJLAR 

 “Olan bitenlerin sorumlusu siz değilsiniz”. 

 “Bu davranışları siz değil, ancak eşiniz durdurabilir”.  

 “Size nasıl yardım edebilirim? Neye ihtiyacınız var? 

Şiddet zaman içinde daha kötü hale gelebilir. Bu 

yüzden sizin için endişeleniyor ve size yardımcı olmak 

istiyorum. Kararınız ne olursa olsun sizi 

destekleyeceğimi bilmenizi isterim”.   

 “Bugün burada olmanız sizin güçlü bir kadın 

olduğunuzu gösterir”.   

 “Hala ona sevgi hissetmeniz normal. Bununla birlikte 

ilişkinizde kendinizi mutlu ve güvende hissetmeniz 

zor”.  



UYGUN OLMAYAN SORULAR/ YORUMLAR 

 «Neden» soru kelimesi ile başlayan sorular 

 “Eşiniz neden size şiddet uyguluyordu?”  

 “Bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyor 

musunuz?” 

  “Neler hissettiğini biliyorum” 

 «Eşiniz tehlikeli»  

 “Anneleri şiddet gören çocuklarda duygusal ve 

davranışsal sorunlar görülür”  

 “Yapmalısınız, yapmanız gerek, sizin yerinizde 

olsaydım, neden ………yapmayı 

denemiyorsunuz?”  

 “Güvenlik planına ihtiyacınız var” 

 «Hiç size vurdu mu?» 
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KİŞİSEL SINIRLAR 



KİŞİSEL SINIRLAR 

 En yalın anlamıyla kişisel sınırlar, bizi 

diğerlerinden ayırmak ve diğerlerinin 

davranışlarına ve taleplerine karşı bedenimizi, 

zihnimizi ve duygularımızı korumamızı 

sağlamak için diğerleriyle aramıza çizdiğimiz 

hayali çizgilerdir.  



KİŞİSEL SINIRLARIN YARARLARI 

 Diğer insanların bizi kullanmasını ya da 

yönlendirmesini engeller.  

 Diğerleriyle karşılıklı saygı ve özene dayanan ilişkiler 

kurmamızı sağlar. 

 Diğerlerinin bizim için kabul edilebilir ya da kabul 

edilmez davranışlarını belirlememize ve bunları 

engellememize yardım eder. 

 Önem verdiğimiz değerlerimizi korumamızı sağlar. 

 Hedeflerimize ulaşmamızı sağlar. 



KİŞİSEL SINIRLARIN TÜRLERİ 

 Duygusal sınırlar 

 Zihinsel sınırlar 

 Fiziksel sınırlar 

 Maddi sınırlar 

 Manevi sınırlar 



SINIRLARIN İHLALİ- ÖRNEKLER1 

FİZİKSEL 
 Çok yakın mesafede durarak kişisel alanı ihlal etmek 

 İstenmeyen dokunuşlar 

 Özel belgeleri izin almadan karıştırmak, bakmak 

 Kapıyı çalmadan birisinin odasına girmek 

 İzin alamadan başkalarının eşyasını karıştırmak, 

kullanmak 

 Ödünç alınan eşyayı geri vermemek 

 Bir randevuya erken ya da geç gitmek 

 Fiziksel şiddet 

 Cinsel şiddet 



SINIRLARIN İHLALİ- ÖRNEKLER 2 

DUYGUSAL /ZİHİNSEL 
 Yakın olmadığı birisine özel sorular sormak 

 İstenmediği halde öneriler vermek, yorum yapmak 

 Telefon konuşmasını ya da özel bir konuşmayı 

dinlemek 

 Birisinin sırrını ifşa etmek 

 Başkalarını duyguları için sorumluluk almak 

 Diğerlerini mutlu etmek için planlardan, hayallerden 

ve hedeflerden vazgeçmek 

 Sorunlar için başkalarını suçlamak 

 Rica etmek yerine emir vermek 

 İstenmediği halde birisine yardım etmeye çalışmak 

 Karşıdaki kişiyi analiz etmek ve neden öyle 

hissettiğini söylemek 



SINIRLARIN İHLALİ- ÖRNEKLER 3 

DİĞER 
 Birisine maaşını, yaşını, kilosunu sormak 

 Birisinin maddi durumuna karışmak, yorum yapmak 

 Çocukları ebeveynlerinin isteklerine uyması için 

zorlamak  

 Yargılamak 

 Dedikodu yapmak 

 Büyük ve uygun olmayan bir istekte bulunmak 

 Diğerlerinin sınırlarına önem vermemek 

 Söz kesmek 

 Diğerlerine nasıl davranması, nasıl hissetmesi ve 

nasıl düşünmesi gerektiğini söylemek 



SINIRLARIN KATEGORİSİ 

 Çok geçirgen 

 Katı 

 Yarı geçirgen - sağlıklı 

SINIR ÖRNEKLERİ 

SAĞLIKLI SINIR YOK 
ÇOK 
GEÇİRGEN KATI 



NEDEN SINIR KOYMAKTA ZORLANIRIZ? 

 Nasıl sınır konulacağının öğretilmemiş olması 

 Düşük benlik saygısı ve benlik değeri 

 Diğerleriyle eşit muamele görmeyi hak etmediğimiz 

inancı 

 İhtiyaç ve isteklerimizin farkında olmamamız 

 İstek ve ihtiyaçlarımızı söylemeye hakkımız olmadığı 

düşüncesi 

 Başkalarının istek ve ihtiyaçlarını bizimkilerden daha 

önemli olduğu inancı 

 Eğer kendi istek ve ihtiyaçlarımızı ifade edersek bencil 

görüneceğimiz korkusu 

 “Hayır” diyememe 



SINIRLARI KOYARKEN 

 Eğer daha önce sınır koymamışsanız ilk zamanlar 

sınırlarınızı koymak sizi zorlayabilir.  

 Sınırlarınızı sözel olarak ifade ederken bunu kibar bir 

ses tonu nötr bir biçimde yapın. 

 Ne istediğinizi dosdoğru açıklayın.  

 Sınırlarınızı koyarken kendinizi savunmak, tartışmak 

ya da bir açıklama yapmak zorunda hissetmeyin. 

 İçsel sınırlarınızı güçlendirin: 
i. Bu yorum benim için ne kadar doğru? 

ii. Bu yorumun ne kadarı diğer kişiyle ilgili? 

iii. Kişisel gücümü geri kazanmak ya da kendi haklarımı 

korumak için neler yapabilirim? 

 



SINIR OLUŞTURMAYA YARDIM ETMEK 

 Şiddete maruz kalan kadınlara sınırlar konusunu öğretmek,  

 Destek elemanlarının eğitiminde bu konunun önemini vurgulamak, 

 Şiddete maruz kalan kadının sınırlarına saygı duymak  

i. Ona kişisel alan sağlamak 

ii. İstek ve ihtiyaçlarını ifade etmesine teşvik etmek 

iii. Eşyalarını karıştırılmamasını ve eşyalarına zarar verilmemesini 

sağlamak  

iv. İzni olmadan ona dokunmamak, sarılmamak 

v. Ona hitabınızda özen göstermek ( “Ayşe hanım” demek, senli benli 

olmamak) 

vi. Görüşmelerde konuşması için zorlamamak 

vii. Onun yerine karar vermemek  

viii. Duygu, düşünce ve görüşlerini ifade etmesine olanak sağlamak 

ix. Kendilerini ilgilendiren kararların alınmasında onların katılımını 

sağlamak 

 Kendi sınırlarınızı korumak 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=5283&categoryid=120&maincat=animsp
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ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK 



ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA İLKELERİ 

 Önce güvenlik 

 Her çocuk ayrı bir bireydir ve farklı kişiliklere sahiptir.  

 Çocukların şefkate ihtiyacı vardır. 

i. Anneleriyle yeniden sıcak bağlar kurabilecekleri etkinlikler 

düzenleyin. Beraber okuma, ebeveynlik eğitimi, uygunsa 

çocukla yaptığınız etkinliğe anneyi davet etme gibi.   

ii. Öfke de dâhil, çocukları duygu ve endişelerini sağlıklı bir 

biçimde ifade etmeleri için teşvik edin.  Onlara ben dilini 

kullanmayı öğretin.  Kendisine, başkalarına ve eşyalara 

zarar vermemeleri için kurallar koyun. 

iii. Çocukları en küçük başarılarında bile övün, ama bunu 

samimi ve içten bir biçimde yapın. 

 Çocuklar tutarlılığa ve rutine ihtiyaç duyarlar 



BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA (0-3 YAŞ) TRAVMA SONRASI 
STRES BELİRTİLERİ 

Kolay şaşırma, kaygılı görünme 

Parmak emme (artık bunu yapmıyorken) 

Yatak ıslatma, konuşma problemleri gibi gerileme davranışı 

Ana-babaya yapışma ve onlardan ayrılmama 

Uyku sorunu ve kabuslar 

Uyku terörü 

Çevreyle ilişkilerde tutukluk ve ürkeklik 

Kontrol edilemeyen saldırganlık 

Travmayla ilgili tekrarlanan oyunlar 

Karın ağrısı, iştah kaybı 

Tikler 



OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA (3-6 YAŞ) TRAVMA SONRASI STRES 
BELİRTİLERİ 

Yatak ıslatma, parmak emme gibi gerileme davranışı 

Ani heyecanlanma, konuşma zorluğu 

Ana-babaya yapışma 

Tikler, uyku sorunu 

Karın ağrısı 

Kaçınma davranışı ve içe kapanma 

Genel bir kaygı hali, hayvanlardan ve yabancılardan korkma. 

Tekrarlanan oyun ve ritüeller  

Kendi hayal ettikleri şeylerle ve gerçek olanları karıştırma 

Kendi kabahati olduğunu düşünme.  



OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA  

Bebeklerle yumuşak bir sesle konuşun, onları okşayın, sevin ve sırtlarına hafif hafif 

vurun. 

Düzenli bir beslenme ve uyku programı uygulamaya çalışın. 

Çevredeki işitsel ve görsel uyaranları azaltın.  

Yürümesine, yerlerde yuvarlanmasına ve oyun oynamasına fırsat verin. 

Bu yaş çocuklarını etkinlik yapmaları için zorlamayın. Çocuğun önce kendisini güvende 

hissetmesi sizinle ilişki kurması gerekir.  

Çocukla birlikte bir etkinlik bulun ve bu etkinlikte ustalaşmasına yardım edin.  

Eğer oyunlarında saldırganlık gösteriyorsa ona kızmayın ama kendisinin ve diğer 

çocukların güvenliğini sağladığınızdan emin olun.  

  Eğer çocuk gündüz uykusuna yatmak istemiyorsa onu zorlamayın.  

Oyun hamuruyla oynama, çizme ve boyama yoluyla duygularını ifade etmelerine fırsat 

verin. 



OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-11 YAŞ) TRAVMA SONRASI STRES 
BELİRTİLERİ 

Altını ıslatma, parmak emme gibi 

okul öncesi dönemdeki davranışlara 

gerileme;  

Okula gitmek istememe ve okul 

başarısının düşmesi 

Etkinlik ve arkadaşlardan uzak 

durma 

Utanma  

Tekrarlanan oyunlar, saldırganlık, 

gevezelik 

Erkek çocuklarda özellikle silahlara, 

savaş oyunlarına vb. ilgi gösterme 

Kabuslar, uyku sorunları, ayrılık 

kaygısı ve doğal olaylardan (yağmur 

ve rüzgar gibi) korkma  

Dikkat ve konuşma sorunları 

İsyankar davranışlar 

Vücutta ağrılar, karın ve baş ağrısı 



OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA  

Duygularını ifade etmelerine yardım edin, sabırlı, ilgili ve 

esnek davranın. 

Oyun oynamalarını teşvik edin, merak ettikleri şeyleri 

açıklayın. 

Dikkatleri kolayca dağılabileceğinden okulda ve evde fazla 

çalışmalarını beklemeyin. 

Basit ve yapılandırılmış görevler verin, ufak sorumluluklar 

almalarına fırsat tanıyın. 

İlerde olabilecek başka travmatik olaylardan kendisini nasıl 

koruyacağını anlatın. 



ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA (11-18 YAŞ) TRAVMA 
SONRASI STRES BELİRTİLERİ 

Dünya ve kendi gelecekleri 

hakkında olumsuz tutum  

Kendi korkuları ve travmaya 

verdikleri tepkilerle ilgili endişe; 

Risk-alma veya duygularını 

davranışlarla dışa vurma 

davranışları  

Akademik başarısızlık, okulla 

ilgili sorunlar 

İştah ve uyku sorunları, 

bedensel ağrılar 

Günlük etkinliklere karşı ilgi 

kaybı 

Travmatik yaşantıdan sonra 

almak zorunda kaldıkları 

sorumluluklar nedeniyle 

yetişkinliğe erken girme.  

Ana-babalarla çatışma ve 

tartışmaların artması.   



ERGENLERLE ÇALIŞMA  

Duygularını paylaşmalarına ve ifade etmelerine yardım edin. 

Kabul, hoşgörü ve destek gösterin. 

Gündelik faaliyetlere, etkinliklere katılmalarını ve spor 

yapmalarını teşvik edin ama zorlamayın. 

Sizinle konuşmak istediğinde kapınızın ona açık olduğu 

konusunda bilgilendirin.  

Okul başarılarıyla ilgili beklentilerinizi azaltın. 

Başkalarına yardım etmeleri için onları teşvik edin. 



KONUŞMASINA YARDIMCI OLMAK? 

 “Hayatımızda bazen bizi üzen ve korkutan olaylar 

olur. Bazen bu konuları konuşmak istemeyiz.  Çünkü 

yetişkinlerin bizi anlamayacaklarını ya da bize 

kızacaklarını düşünebiliriz. Bazen de bizi 

anlamayacaklarını düşünürüz. Senin de yetişkinlere 

anlatmadığın üzüntülerin ve korkuların var mı?”  

 “Peki, bu sıkıntılarını yetişkinlerle konuşmadığında 

neler oluyor? Neler hissediyorsun?” 

 “Peki bu sıkıntılarımızı yetişkinlerle 

konuştuğumuzda bize nasıl yardım edebilirler?” 

 “Benimle seni üzen konuyu konuşmak ister misin?” 



YILMAZLIK BECERİSİNE SAHİP KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 Zorluklarla karşılaşıldığında umudu ve iyimserliği kaybetmemek, 

 Cana yakın, koruyucu ve sosyal bir kişiliğe sahip olmak, 

 Problem çözme ve yardım isteme becerilerine sahip olmak, 

 Hatalarını kabul etmek, onlardan ders almak ve yaşamına devam etmek, 

 Kendi gücüne inanmak, kendinin ve becerilerinin farkında olmak, kendine değer 

vermek,  

 Güçlü duygularını (öfke gibi) ve tepkilerini kontrol edebilmek, 

 Diğerleriyle iyi geçinmek, empati yapabilmek, iyi iletişim becerilerine sahip olmak, 

mizah yapabilmek (gerektiğinde kendisine gülebilmek) 

 Gelecekten umutlu olmak, geleceğe ilişkin planlar yapabilmek 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN TANIMI VE ÖNEMİ 

a) Risk değerlendirme; kadının şiddet karşısındaki 

güvenlik durumunun belirlenmesidir.  

b) Belirlenen risk, sadece o andaki durum için 

geçerlidir. 

c) Durum değişince, belirlenen riskin de 

değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

d) Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele 

ederken müdahalenin merkezinde şiddet gören 

kadının güvenliğini sağlamak yer almalıdır. 

 



ŞİDDETİN TEKRARLAMASINA VEYA ARTMASINA NEDEN OLAN 
RİSK FAKTÖRLERİ  

 Şiddet uygulayan kişinin daha 

önceden şiddet uyguladığına dair 

sabıkası olduğunun saptanması  

 Şiddet uygulayan kişinin daha 

önceden aile dışında şiddet uygulamış 

olması 

 Kadının boşanmış olması veya eşinden 

ayrı yaşaması 

 Silah taşınması veya kullanılması 

 Alkol veya madde kullanımının olması 

 Kadının ölümle tehdit edilmiş olması  

 Aşırı kıskançlık ve sahiplenme 

durumunun olması 

 Aşırı ataerkil tutum ve davranışların 

olması 

 Israrlı takip durumunun olması  

 Ayrılma ve boşanma durumunda 

çocuklar n risk altında olması  

 Şiddet uygulayan kişinin, davranış 

değiştirme konusunda gönüllü 

olmaması  

 Olası tetikleyicilerin var olması 



RİSK DEĞERLENDİRME SORULARI  

a) Fiziksel şiddetin sıklığı son 6 aydan daha fazla süredir artış 

gösterdi mi? 

b) (Şiddet uygulayan)Hiç silah kullandı mı veya sizi silahla tehdit 

etti mi? 

c) (Şiddet uygulayan)Hiç sizi boğmaya çalıştı mı? 

d) (Şiddet uygulayan)Sizi öldürebileceğini düşünüyor musunuz? 

e) (Şiddet uygulayan)Gebelik döneminizde size hiç vurdu mu? 

f) (Şiddet uygulayanda)Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı söz 

konusu mu? 

g) Eve gitmeye korkuyor musunuz? 

Sorulardan en az 3’üne “EVET” yanıtı alındığında, YÜKSEK RİSKLİ! 



GÜVENLİK PLANI 

Güvenlik planı, şiddete maruz kalma 

durumunda ve sonrasında şiddete maruz 

kalan kadının kendisini ve çocuklarını 

koruması için ihtiyacı olan bilgi ve 

eylemleri içerir.  



GÜVENLİK PLANININ YARARLARI  

 Güvenlik planının uygulanması ile 

gelecekte karşılaşabileceği şiddet 

olguları önlenebilir veya etkileri 

azaltılabilir.  

 Güvenlik planına sahip olan kadın, 

şiddetle daha iyi baş edebilir ve 

kendini daha iyi hissedebilir.  



Güvenlik Planı Geliştirilirken Gündeme Getirilecek Konular 1  

 Şiddet hakkında konuşabileceği, maruz kaldığı şiddeti anlatabileceği 

bir veya birden fazla komşu belirlemek ve gerek duyduğunda 

onlardan yardım istemek 

 Bir tartışmanın kaçınılmaz olduğu durumda, kolaylıkla 

uzaklaşabileceği bir oda veya alanda olmak 

 Silah bulunabilecek yerlerden uzak durmak 

 Evini güvenli bir şekilde nasıl terk edebileceğinin uygulamasını 

yapmak 

 Terk sırasında kullanılabilecek en uygun kapı, pencere, asansör veya 

merdivenleri belirlemek 



Güvenlik Planı Geliştirilirken Gündeme Getirilecek Konular 2 

 İçinde yedek anahtar, nüfus cüzdanı ve önemli belgeler, biraz para ve 

kıyafetlerin olduğu bir çantayı hazır bulundurmak 

 Acil yardıma ihtiyaç duyduğunda veya polisi aramalarını istediğinde, 

çocuklar, arkadaş, aile ve komşuları uyaracak bir şifre, işaret ya da kod 

belirlemek 

 Evden ayrılmak zorunda kaldığında, nereye gideceğini belirlemek ve 

oraya gitmek üzere bir plan geliştirmek 

 Karar verirken içgüdülere ve sağduyuya kulak vermek (Örn; durum 

tehlikeli ise, şiddet uygulayan kişiye istediğini verme seçeneğini de 

düşünmek) 



ASPB ÇALIŞANLARI KADININ DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

RİSK DEĞERLENDİRME VE 
GÜVENLİK PLANI 
OLUŞTURMA 



Bireysel ve Grup Programlarının Önemi 

 Kadının ihtiyaçlarının 

karşılanması  

 Zamanı yapılandırma  

 Kadını güçlendirme 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=8019&categoryid=123&maincat=animsp


GRUP ETKİNLİKLERİ ÖRNEKLERİ  

 Haftalık toplantılar 

 Eğitici-Bilgilendirici Toplantılar  

 Eğitim Faaliyetleri  

 Meslek edindirme faaliyetleri 

 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

 Beraber vakit geçirme, sosyalleşme 

 



BİREYSEL ETKİNLİKLER 

Kişisel bakım 

Hobi geliştirmek 

Gevşeme:  

Sosyalleşme 

Meslek edinme 

 

 



HEDEF BELİRLEMENİN ADIMLARI 

 İhtiyacın belirlenmesi:  

 Bir hedef belirlemek:  

 Güçlü yanları ve var olan içsel kaynakları belirmek:  

 Hedefe ulaşmak için geliştirilmesi gereken yanları 

belirlemek:  

 Kimlerden destek alınacağını belirlemek:  

 Daha önceki başarıları belirlemek:  

 Eylem planı hazırlamak:  

 Değerlendirme: 



ASPB ÇALIŞANLARI DESTEK 
ELEMANLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ  

ÇATIŞMA ÇÖZME VE 
ARABULUCULUK 



ÇATIŞMA NEDİR? 

 Çatışma kişilerin farklı ihtiyaçlar, 

görüşler, inançlar, değerler ve 

hedefler  konusunda görüş ayrılığı 

yaşamalarıdır.  



ÇATIŞMANIN OLUMLU YANLARI 

Yönetildiğinde gelişmemize yardımcı olur. 

 

Farklı açılardan düşünebilme, sorun çözme,  

empati geliştirme, ve işbirliği yapma 

becerilerimizi geliştirir. 



ÇATIŞMA ÇÖZME BİÇİMLERİ 

Kaçınma 

Yardımcı Olma (Pes Etme) 

Rekabet Etme (Zorlama) 

Ödün Verme 

İşbirliği 



İŞBİRLİĞİ (KAZAN-KAZAN) YAKLAŞIMININ ADIMLARI  

 Birkaç nefes alıp sakinleşin. 

 Duygularınızı ve sorunu Ben-dili kullanarak 

ortaya koyun ve karşınızdaki kişinin de aynı 

şeyi yapmasını sağlayın. 

 Birbirinizi doğru anlayıp anlamadığınızı 

kontrol edin. 

 Her iki tarafın da sorunun ortaya 

çıkmasındaki rollerini kabul edin. 

 Kazan-kazan çözümü bulmak için fikirler 

üretin. Her iki tarafın da memnun olacağı bir 

çözümde anlaşın. 

 Birbirinizi takdir edin ve gerekirse 

birbirinizden özür dileyin.  



ARABULUCULUĞUN-UZLAŞTIRMANIN ADIMLARI 

 Tarafları işbirliğine çağırmak 

 Tarafların sakin olmasını sağlamak 

 Kuralları belirlemek:  

i. Birbirimize saygılı olacağız. 

ii. Birbirimize bağırmayacağız. 

iii. Karşılıklı suçlamayacağız. 

iv. Birbirimizin sözünü kesmeyeceğiz. 

v. Her iki tarafı da memnun edecek çözümler bulacağız. 

 Kazan- kazan yöntemini uygulayarak çözüme ulaşmak 



TEŞEKKÜR EDERİZ 
 

 
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. 

 


