
Gizlilik
temel

prensip

Çocuklar da
koruma
altında

Fiziksel Şiddet
Tokat atmak, vurmak, bir şey fırlatmak,
tartaklamak, tekmelemek, sürüklemek, bıçak
veya silah gibi aletlerle zarar vermek

Psikolojik Şiddet
Bağırma, korkutma, hakaret, küçük düşürme,
devamlı eleştirme, duygusal baskı

Cinsel Şiddet
İstenmeyen her türlü cinsel içerikli davranış ve
saldırı gibi eylemler

Ekonomik Şiddet
Toplumsal ve ekonomik yapıda dezavantajlı olan
bireylerin ekonomik bağımsızlıkları ve bunun
oluşum sürecindeki olumsuz etki ve engeller

Sözel Duygusal Şiddet
Aşağılama, küfür, tehdit, alay etme, uzun süreli
küsme

KADINA ŞİDDETE  DUR DE! 

Kadına Yönelik Şiddet Nedir?

Kadınlara, cinsiyete dayalı ayrımcılık ile
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
açıdan zarar görmeleriyle sonuçlanan veya
sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve
davranıştır.

Şiddetin Türleri

N
er

ed
en

Yardım Alabiliriz?  

ALO 183
YARDIM
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açıdan zarar görmeleriyle sonuçlanan veya
sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve
davranıştır.

Şiddetin Türleri

N
er

ed
en

Yardım Alabiliriz?  

ALO 183
YARDIM
HATTI

 ŞİDDETİ
ÖNLEME VE

İZLEME
MERKEZİ

KADES-
KADIN DESTEK

SİSTEMİ
UYGULAMASI

Yasalar
mağdurdan

yana

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü 

 



Gizlilik
temel

prensip

Çocuklar da
koruma
altında

Fiziksel Şiddet
Tokat atmak, vurmak, bir şey fırlatmak,
tartaklamak, tekmelemek, sürüklemek, bıçak
veya silah gibi aletlerle zarar vermek

Psikolojik Şiddet
Bağırma, korkutma, hakaret, küçük düşürme,
devamlı eleştirme, duygusal baskı

Cinsel Şiddet
İstenmeyen her türlü cinsel içerikli davranış ve
saldırı gibi eylemler

Ekonomik Şiddet
Toplumsal ve ekonomik yapıda dezavantajlı olan
bireylerin ekonomik bağımsızlıkları ve bunun
oluşum sürecindeki olumsuz etki ve engeller
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