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Giriş  

Aile işi şiddet, şiddet mağduru 
şiddet uygulayanla aynı haneyi 
paylaşmasa da aile veya 
hanede ya da aile mensubu 
sayılan diğer kişiler arasında 
meydana gelen her türlü fiziksel, 
cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddettir. 



Tipleri 

1.Fiziksel şiddet 
2.Cinsel Şiddet 
3.Duygusal İstismar 
4.Ekonomik istismar 



Fiziksel İstismar: 
 

İtip kakmak, 
 
Tartaklamak, 
 
Tokatlamak, 
 
Kesici ve vurucu 
aletlerle bedene zarar 
vermek, 



Cinsel İstismar: 
 

Kadını istemediği yerde zamanda 
ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak, 
Fuhuşa zorlamak, 
Cinsel organlarına zarar verme vb. 
davranışlar 
Cinsel ilişkiyi başka çıkarlar için 
kullanmak 



Ekonomik İstismar: 
 

Kadının para harcamasını 
kısıtlamak, 
Çalışmasına izin vermemek, 
Zorla çalıştırmak, 
Kadının parasını elinden 
almak, 
Kadının iş bulmasını 
kolaylaştırıcı becerilerini 
geliştirecek etkinliklerini 
engellemek 



Duygusal İstismar: 
 

Gözdağı vererek, 
 
Çocukları kullanarak, 
 
İzole ederek, 
 
Suçlayarak, küçümseyerek, 
 



Aile içi Şiddetin Saptanması 

 

 

Kadına yönelik şiddet  olgularının  teşhisi, tedavisi  ve rehabilitasyonunda 
sağlık  personelinden başlayarak kolluk gücünün, hukuk insanlarının ve 

psikologların büyük  ve önemli rolleri  vardır.  



Sağlık çalışanları 

Kadına yönelik şiddetin önemli bir sağlık sorunu olması 
sebebi ile sağlık kuruluşlarına başvuran olgularda 
tedavi, rehabilitasyon ve adli tıbbi değerlendirme 
süreçlerinde bilgili ve özenli davranılmak zorundadır. 



Uygulamada; 

Şiddet  mağduru  kadın  hastaneye başvurduğunda, 
ilk karşılaştığı hekim genellikle bu konuda uzmanlığı 
olmayan biri olmakta, ilk öykü ve muayene sıklıkla acil 
ya da poliklinik gibi hastanenin en kalabalık ve yoğun 
bölümlerinde şiddeti değerlendirmesi için uygun 
olmayan şartlarda yapılmakta, daha sonra kadın, 
gerekiyorsa beyin cerrahisi, ortopedi, kadın-doğum 
gibi bölümlere ve hemen her zaman adli tıp ve  
psikiyatriye  yönlendirilmekte, buralarda öykü ve fizik 
muayene tekrar tekrar yapılmaktadır 



Uygulamada 

Bu süreç mağdur  için çok örseleyicidir. Ancak 
genellikle olay bu kadarla da kalmayıp, resmi rapor 
için kurbanın bir kez de adli tıp ana bilim dalları 
veya  kurumunda muayene edilmesi istenmektedir. 
Buradaki  ortamlar kurbanın  ikincil örselenmesine 
katkıda bulunur.  

Polisin kadınla uygun görüşme tekniklerini bilmiyor 
olması kadının  sorgulanmış, hatta yargılanmış 
hissetmesine neden olabilmektedir. 



Anamnez 

Aile içi şiddet olgularında 
diğer olgularda olduğu 
gibi çok dikkatli anamnez 
alınmalıdır. 
Bulgular anamnez ile 
karşılaştırılmalı, adli 
raporda belirtilmelidir. 



Fiziksel Bulgular 

-Sıyrıklar 
-Ekimozlar 
-Kemik çatlak ve kırıkları 
-İç organ yaralanmaları 
-Kanamalar 
Cinsel istismar bulguları da 
görülebilir. 

 



Fiziksel Bulgular - Sıyrıklar 

Sıyrıklar daha çok 
tırnak izleri şeklinde 
görülür. 

Daha çok kollarda 
kendini savuma 
sırasında ve yüzde 
görülür. 
 



Tırnak ve ısırık izleri 

 



Fiziksel Bulgular - Ekimozlar 



 









Fiziksel Bulgular - Kemik Çatlak ve 
Kırıkları 

Darbenin şiddeti ve 
alet kullanımına 
bağlı olabileceği 
gibi savunma 
sırasında yüzünü ve 
gövdesini kolları ile 
siper eden 
kadınlarda olur.  
 



Fiziksel Bulgular - İç Organ Yaralanmaları 

Sert darbeler 
sonucu oluşabilir. 
En sık görülen 
kafa travmaları ve 
böbrek 
yaralanmalarıdır. 
 



Fiziksel Bulgular - Kanamalar 

 İç organ 
yaralanmaları 
sonucunda kanama 
odakları oluşabilir. En 
sık kafa ve böbreklere 
alınan darbeler 
sonucu oluşur.  
 





Cinsel İstismar Bulguları 

Fiziksel şiddete maruz kalmış 
kadınların %33-46’sında cinsel 
saldırının da olduğu gözlenmiştir 
bu nedenle hastalarda cinsel 
istismar bulgularına da dikkat 
edilmelidir.  

Oral, vajinal veya anal bölgede 
hematomlar, minör laserasyonlar 
görülebilir ayrıca kurumuş kan ve 
semen izlerine dikkat edilmelidir.  
 





Hekim ve Hemşireler 

 İlk olarak, sağlık hizmeti verenler kadınlara yaşadıkları 
şiddet hakkında, nasıl soru soracaklarını 
öğrenebilirler. Kadın hastaların istismar hikayelerini 
açığa çıkarmanın en iyi yolu bu konuda soru 
sormaktır.  

Kadınlarla empati kurabilir ve onlara destek 
sağlayabilirler.  

Tıbbi tedavi sağlayabilir, psikolojik danışmanlık 
yapabilir, yaralanmaları belgelerle ispat edebilir ve 
söz konusu kişileri yasal yardım ve destek hizmetlerine 
yönlendirebilirler.  



Hekim ve Hemşireler 

Bir klinikte aile içi şiddet konusunda broşürler ve posterlerin 
olması kadının maruz kaldığı istismar hakkında konuşmasını 
kolaylaştırır . Amerikan tıp birliği bekleme odalarına 
yerleştirilmesi için şöyle bir poster hazırlamıştır, "Biz sormayı 
unutabiliriz, fakat, evde şiddet görüp görmediğinizi 
öğrenmeyi her zaman için istiyoruz"    

 İstismarın işaretleri belirgin olduğunda (nedeni 
açıklanmayan yaralanmalar vb.), sağlık çalışanları bunun 
kimin tarafından yapıldığını sormalıdırlar.  Örneğin,  "Şiddet 
bu günlerde çok yaygın.  Bu nedenle, bütün hastalarıma 
kendilerine yakın bir kişi tarafından incitilip incitilmediklerini 
soruyorum." diye soru sorabilir. 
 



Hemşireler 

Hastalarla 24 saat ilişki içinde olan hemşireler, 
olguların yakalanması konusunda en avantajlı 
konumdadırlar.  

Yalnızca örselenmiş olguların değil, örselenme riski 
taşıyan olgularda da durumu erken fark edebilme 
şansı en yüksek olan grup, hemşirelerdir . 
 



Hekim ve Hemşireler 

Sağlık hizmeti verenler kadına karşı şiddet açısından 
anahtar bir rol oynayabilir. Bizim ülkemiz dahil olmak 
üzere çoğu ülkede, yaşamlarının bir noktasında  hemen 
her kadınla etkileşime geçen tek kurumdur.  Bu 
nedenle, sağlık bakımı verenler şiddet kurbanlarını 
tanımak ve onlara yardım etmek için oldukça elverişli 
yerlerdir.    

Ayrıca da, şiddet kadınlar için başka sağlık problemleri 
riskini arttırdığından erken müdahale, şiddete maruz 
kalma sonucu ortaya çıkabilecek ciddi durumların 
önlenmesine yardım edebilir. 
 



Hekim ve Hemşireler 

Muayenede bulguların fotoğraflanması, kanıt 
toplama kitleri kullanılarak gerekli tüm 
incelemelerin yapılması ve bu kanıtların 
değerlendirileceği laboratuvar olanaklarının yeterli 
olması yararlı olacaktır .   

Adli tıp uzmanı, adli bildirimi gerçekleştirir ve 
gerektiğinde adli süreçte bilirkişilik yapar.  



1. Acil bir tehlike olup olmadığının ölçümünü yapın 
2. Uygun bakım sağlanmalıdır 
3. Kadının içinde bulunduğu durumun kayda geçmesi 

önemlidir 
4. Kadınları hakları konusunda bilgilendirmekte önemlidir 



Kadının Şiddetten Korunması için 
Hizmet Veren Kurumlar 

Kadın 

Kolluk 
Kuvvetleri 

Adli 
Kurumlar 

Sağlık 
Kuruluşları 

ASP 
Bakanlığı Barolar 

Yerel 
Yönetimler 

Sivil 
Toplum 

Kuruluşları 



Kolluk Kuvvetlerinin Görevleri 
Cumhuriyet savcısını bilgilendirme, 
 Sağlık kuruluşlarına sevk,  
 İstendiğinde avukat temini,  
Müracaat alınması,  
 Aile içi şiddet kayıt formu doldurulması,  
 Risk değerlendirmesi yapılması ve 

sonucun kadınla paylaşılması ve 
bilgilendirme yapılması,  

 6284 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki 
çerçevesinde Mülki Amir adına 
koruyucu, Hakim adına önleyici 
tedbirler almasıdır 



Savcılığın Görevleri 

Araştırma yapar, delilleri toplar. 
Gerekli durumlarda mağduru 

Adli Tıp Kurumu’na sevk eder. 
Kamu davasının açılmasının 

gerekli olup olmadığına karar 
verir. 

6284 sayılı yasa kapsamında 
Koruma kararı alınması için bir an 
önce aile mahkemesi hâkimine 
bildirimde bulunur. 



Aile Mahkemeleri 

Şiddet Mağdurları ve Şiddet 
Uygulayanlar hakkında 
Koruyucu ve Önleyici tedbir 

kararlarına hükmeder 
 

Tedbir kararlarının uygulanması 
için Cumhuriyet Başsavcılığına, 
Kolluk Kuvvetlerine, ASP Bakanlığı 
müdürlüklerine kararını iletir 



Sağlık Kuruluşlarının Görevleri 

Gerekli tıbbi müdahale 
 

Raporlama 
 

Kolluk Kuvvetlerine ve 
Savcılığa bildirme 

 



Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevi 

Şiddet mağduru kadınlar ile 
gönüllük anlayışı içinde 
çalışmaları, 

Kadınlara dayanışma anlayışı 
içinde ücretsiz psikolojik, 
hukuksal, ekonomik konulara 
danışmanlık, 

Rehberlik hizmeti vermesi, 
kadının yaşadığı şiddetle 
mücadele edebilmesi için 
destek sağlamasıdır.  



Sonuç olarak  

Kadına yönelik fiziksel şiddet olgularında, 
mağdurda oluşabilecek bulgulara dikkat 
edilmeli, düzgün bir biçimde raporlanmalıdır. 

Olgularda önemli olan multidisipliner bir ekip 
çalışmasıdır.  

Kadına şiddet olgularında mağdur için bu süreci 
zorlaştırmamak adına herkes üzerine düşen 
görevi yapmalı ve belirli kurallar dahilinde 
hareket etmelidir, kişisel düşüncelere yer 
verilmemelidir.  
 



Teşekkürler.  
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