BASIN BÜLTENİ
Türkiye çapında yapılan araştırmada her 10 kadından 4’ünün eşinden fiziksel şiddet
gördüğü ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de, evli kadınların yaşamlarında eşleri tarafından maruz kaldıkları şiddetin yakın
çevrelerindeki veya tanımadıkları kişilerce maruz kaldıkları şiddet veya istismardan daha yaygın
olduğunu gösteren ilk resmi istatistik elde edilmiştir.
Bu çalışma, kapalı kapılar ardında yaşanan kadına yönelik şiddetin acımasız gerçeğini gözler
önüne sermektedir.
2008 yaz aylarında ülke genelinde 51 ilde 24048 hanede, 15-59 yaş arasındaki 12795 kadınla
görüşülmüştür. Bu görüşmeler kadınların aile içi şiddet ve diğer şiddet türleri hakkında
deneyimlerini güvenilir ve duyarlı bir şekilde sormak üzere eğitim almış 150 görüşmeci tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra erkekler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve meslek
sahipleri gibi birçok kişinin görüşleri ve deneyimleri de kaydedilmiştir.
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na Avrupa Komisyonu mali destek
sağlamıştır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcı kurum olduğu projeyi, ICONINSTITUT Public Sector, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB Danışmanlık
konsorsiyumu gerçekleştirilmiştir.
Araştırma 12 bölge için şiddet düzeylerinin farklılık gösterdiğini ve evlenmiş kadınların %26 ile
%57 arasındaki oranlarda eşleri tarafından hayatlarında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete
maruz kaldıklarını göstermiştir. Şiddet düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde şiddet daha ağır bir
biçimde yaşanmaktadır.
Eşleri tarafından şiddete maruz kalmış kadınların fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları yaşama
olasılıkları şiddet yaşamamış kadınlara oranla iki kat daha fazladır. Bu sorunlar intihar
düşüncelerini ve girişimlerini de kapsamaktadır. Her 10 kadından biri gebeliği süresince şiddete
maruz kaldığını ifade etmiştir.
Sonuçlar aynı zamanda, eş veya birlikte olunan kişi tarafından maruz kalınan şiddetin çoğunlukla
gizlenen bir sorun olduğunu gözler önüne sermiştir. Birçok kadın yaşadığı şiddeti ilk kez bu
araştırma sırasında anlatmıştır.
Kadınlar nadiren sağlık kuruluşlarından, polisten veya başka destek hizmetlerinden yardım
istemektedirler.
Bu çalışmanın raporu istatistikler kadar kadınların ağzından kaleme alınmış birçok anlatımı da
içermektedir
Daha fazla bilgi için lütfen: http://www.ksgm.gov.tr
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BASIN BÜLTENİ
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması – Temel bulgular:
·

Evlenmiş kadınların hayatındaki en yaygın şiddet eşlerinden gördükleri şiddettir.

·

Kadınların yüzde 39’u fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (tokatlanma, itilme,
yumrukla vurulma, boğazının sıkılması, bir yerinin yakılması, silah, bıçak gibi aletlerle
tehdit edilme ya da bunların kullanılması).

·

Kadınların yüzde 15’i cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (zorla cinsel ilişkiye
girilmesi, istemediği halde korktuğu için cinsel ilişkiye girmesi, cinsel olarak aşağılayıcı ya
da küçük düşürücü eylemlere zorlanma).

·

Cinsel şiddet birçok durumda fiziksel şiddet ile birlikte yaşanmaktadır; kadınların yüzde
42’si fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

·

Sadece eğitim düzeyi düşük olan kadınlar şiddete maruz kalmamaktadır. Eğitim düzeyi
daha yüksek olan kadınlar arasında bile her 10 kadından 3’ü eşleri tarafından fiziksel veya
cinsel şiddete maruz kalmıştır.

·

Bu araştırma fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra kadınların eşlerinden gördükleri duygusal
ve ekonomik istismar bulgularını da ortaya koymuştur.

·

Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan evlenmiş her 4 kadından biri yaşadığı şiddet
sonucunda yaralanmıştır.

·

Her 10 kadından biri gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

·

Kadına yönelik şiddet çoğunlukla gizlenen bir sorundur. Şiddet yaşayan kadınların
yaklaşık yarısı görüşme yapılmadan önce bu şiddeti kimseyle paylaşmamıştır.

·

Kadınlar sağlık kuruluşlarından, polisten ve diğer destek hizmetlerinden nadiren yardım
istemektedirler.

·

Eşleri veya birlikte olduğu kişiler tarafından şiddete maruz kalmış kadınlar, şiddet
yaşamamış kadınlardan daha fazla fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları yaşamaktadırlar.

·

Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış her üç
kadından biri yaşamına son vermeyi denemiştir.

·

Evli ya da bekar, her 5 kadından biri, 15 yaşından sonra ilişkide olduğu kişi dışındakiler
(aileleri veya eşlerinin aileleri, akrabaları, okul ve iş yerinden tanıdıkları ve tanımadıkları
kişiler) tarafından fiziksel şiddete ve yüzde 3’ü bu kişiler tarafından cinsel şiddete maruz
kalmışlardır.

·

Kadınların yüzde 7’si çocukluklarında cinsel istismar yaşadıklarını belirtmişlerdir (15
yaşından önce).

·

Araştırmanın sonuçları kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için alınacak önlemlere
temel oluşturacaktır.
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