
	  

	  	  	  CİNSEL	  ŞİDDETİ	  ANLAMAK	  
	  

CİNSEL	  TACİZ,	  SALDIRI	  VE	  İSTİSMAR	  NEDİR?	  	  
Cinsel	  şiddet,	  cinsel	  nitelikte	  olan	  ve:	  (a)	  bir	  insanın	  cinsellik,	  beden	  ve	  benlik	  
bilincini	  ihlal	  eden;	  (b)	  bir	  insanın	  zihinsel,	  fiziksel,	  duygusal	  ve	  ruhsal	  sağlığına	  
zarar	  veren	  ve/veya	  (c)	  güvensizlik	  duyguları	  uyandıran	  her	  türlü	  eylemdir.	  Cinsel	  
kimliği	  ne	  olursa	  olsun	  herkes	  cinsel	  şiddete	  maruz	  kalabilir.	  
	  
Örnekler	  arasında	  şunlar	  bulunur:	  

•   Taciz:	  Bir	  kişinin	  vücut	  kısımları	  ve/veya	  giyimi	  hakkında	  istenmeyen	  
yorumlar	  	  

•   Saldırı:	  İşyerinde,	  okulda	  ve/veya	  toplum	  program	  ve	  hizmetlerini	  
kullanırken	  istenmeyen	  cinsel	  girişimler;	  mevcut	  veya	  geçmişteki	  bir	  
partner	  tarafından	  cinsel	  saldırıyı	  da	  içeren	  tecavüz	  veya	  düzeltici	  
tecavüz;	  çocuklukta	  cinsel	  istismar	  

•   İstismar:	  Çocuklukta	  cinsel	  istismarı	  da	  içeren,	  bir	  defadan	  fazla	  
meydana	  gelen	  cinsel	  şiddet;	  mevcut	  ve/veya	  geçmişteki	  bir	  partner	  
tarafından	  tecavüz;	  tehdit	  veya	  baskı	  ile	  zorla	  cinsel	  istismar;	  
prezervatif,	  oral	  seks	  kondomu	  ve/veya	  doğum	  kontrolü	  kullanmayı	  
reddetme	  

	  

CİNSEL	  ŞİDDET	  NE	  SIKLIKTA	  GÖRÜLÜR?	  	  

Her	  üç	  kadından	  birinin	  ve	  her	  altı	  erkekten	  birinin	  hayatlarında	  bir	  şekilde	  cinsel	  
şiddete	  maruz	  kaldığı	  tahmin	  edilmektedir.	  Bildirilmeyen	  olaylar	  nedeniyle	  bu	  
rakamların	  daha	  yüksek	  olma	  ihtimali	  vardır.	  2SLGBTQ	  (İki	  Ruhlu,	  Lezbiyen,	  Gey,	  
Biseksüel,	  Transseksüel,	  Queer	  /	  Sorgulayan)	  ve	  BIPOC	  (Siyah,	  Yerli,	  Beyaz	  
Olmayan)	  bireylerin	  cinsel	  şiddet	  yaşama	  riski	  daha	  yüksektir.	  	  

	  
CİNSEL	  ŞİDDET	  İLE	  İLGİLİ	  DOĞRU	  BİLİNEN	  YANLIŞLAR	  

Yanlış:	  Cinsel	  şiddet	  seks	  ile	  ilgilidir.	  

Doğru:	  Cinsel	  şiddet,	  güç	  ve	  başka	  bir	  kişi	  üzerinde	  güç	  sahibi	  olmak	  ile	  ilgilidir.	  



	  

	  

Yanlış:	  Cinsel	  saldırı	  genellikle	  bir	  yabancı	  tarafından	  gerçekleştirilir.	  

Doğru:	  Cinsel	  saldırıların	  %87’i	  mağdurun	  aşina	  olduğu	  bir	  kişi	  tarafından	  
gerçekleştirilir.	  

	  

Yanlış:	  Partnerler	  arasında	  cinsel	  saldırı	  olmaz.	  

Doğru:	  Cinsel	  şiddet,	  evlilik	  dâhil	  her	  türlü	  yakın	  ilişkide	  meydana	  gelebilir.	  	  

	  

Yanlış:	  Kurbanın/mağdurun	  yaşadığı	  cinsel	  şiddetten	  kısmen	  veya	  tamamen	  
kendisi	  sorumludur.	  

Doğru:	  Kurbanın/mağdurun	  yaşadığı	  cinsel	  şiddet	  onun	  suçu	  DEĞİLDİR	  –	  şunları	  
yapsın	  veya	  yapmasın	  fark	  etmez:	  	  

•   Tenini	  gösteren	  ve/veya	  fazla	  dekolte	  görülen	  bir	  giysi	  giymek	  
•   Sarhoş	  olmak	  
•   Cilve	  yapmak	  	  
•   Hayır	  dememek	  veya	  gitmemek	  
•   İlk	  başta	  evet	  deyip	  sonra	  fikrini	  değiştirmek	  
•   Kendisini	  taciz	  eden,	  saldıran	  ve/veya	  istismar	  eden	  kişi	  ile	  arkadaş	  olmak,	  bu	  

kişiyi	  tanımak	  ve/veya	  bu	  kişiye	  güvenmek	  
•   Kendisine	  zarar	  veren	  kişiyi	  sevmiş	  olmak	  ve/veya	  hâlâ	  sevmek	  	  
•   Kendisine	  zarar	  veren	  kişi	  ile	  ilişkisini	  sürdürmek	  	  
•   Yaşadıklarını	  başka	  hiç	  kimseye	  söylememek	  ve/veya	  ihbar	  etmemek	  	  
•   Deneyim	  sırasında	  bunun	  normal	  ve	  kabul	  edilebilir	  bir	  şey	  olduğuna	  inanmak	  
	  

	  

	  


