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 Aile içi siddetten etkilenen göçmen ailelere hizmet veren sosyal kuruluslarin 
çalisanlari için kilavuz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu proje Avrupa Komisyonunun destegi ile finanse edilmistir. Bu yayinin içeriginin sorumlulugu sadece eser 
sahibine aittir. Komisyon belgenin içindeki verilerin kullanimindan sorumlu degilildir.  
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 Aile içi siddet – Giris  
 
Aile içi siddet dünya çapinda büyük bir toplumsal sorundur. Aile içi siddet kriminal bir suç 
oldugundan, bir suç durumudur. 
 
Degerlendirmeler dünya çapinda kendi evinde yasamini yitiren kadinlarin,  
savas ve iç savaslar nedeniyle ölenlerden, daha fazla oldugunu göstermektedir. 
Aile içi siddet, en yaygin insan hakki ihlallerinden biri olup, özel iliskilerdeki ve ailelerdeki 
yapisal erk asimetrisisinin sonucudur.  
 
Siddetin zararlari, saglik yetisini, ögretim yeterliligini, çalisma yeterliligini olumsuz 
etkilemekte ve böylece yoksulluga ve etkilenmis ailelerin beslenme güvencesizligine 
katkida bulunmaktadir. 1 
 
Ders kitabinin temel taslagi 
 
Ders kitabi bes ögretim bölümüne ayrilmistir. Bu bölümler belirli konularin bilgi 
birimlerinden olusmaktadir. Bu ders kitabinda islenecek ana konular Asagidadir: 
 
� Aile içi siddetten etkilenen ve danisma gereksinimi olan ailelelerle erisim  
� Aile içi siddetten etkilenmis kadinlarla çalismadaki araç gereçler 
� Aile içi siddetten etkilenmis çocuklarla ve gençlerle çalismadaki araç gereçler 
� Aile içi siddetten etkilenmis, tüm aile bireylerlerini kapsamak kaydiyla, ailelerle 

çalismadaki araç gereçler 
� Toplumlarla (community�ler ile) çalismadaki araç ve gereçler 

 
Çesitli birimler, temel anlamda siddetin saptanmasina ugras vermekte ve siddetin çesitli 
biçimlerini, boyutlarini ve etkilerini ortaya çikarmaktadirlar. 
 
Bu kilavuz, yardimci kurumlarin çalisanlarinin yukarida belirtilen hedef gruplarda 
kullanabilmeleri için, çesitli alistirmalarin toplanmasiyla tamamlanmistir. Tüm alistirmalar 
her grup ortamina uygun degildir. 
 
Alistirmalarda katilimcilar, ögrenim birimlerinde tek tek eldeki konu örneklerine dayanarak 
aile içi siddetin asilmasi stratejilerini ögrenirler. Kültürün, degerlerin, geleneklerin ve arka 
plani sorgulanmayan gelenekçi günlük yapilarin, rolleri tartisilacak ve çalisma saglik ve 
bakim, egitim biliminden, polisden ve yargi alanindan uzmanlarla yorumlanacaktir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1
  Temeller ve kaynak: Brot für die Welt (Hrsg.): Überwindung Häuslicher Gewalt – Eine globale Herausforderung, Stuttgart 2007. 

 



 Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235     5 
 

 
 Ders Kitabinin amaçlari  
 
Katilimcilar alistirmalarin sonunda, 
� geleneksel degerler sistemine bir bakis sahibi olacaklar, 
� ayrimcilik ve ön yargilarin gerekçelerine anlayis kazanacaklar, 
� etnik ve marjinal gruplara karsi kendi anlayislarini gözden geçirecek, 
� aile içi siddetin nedenleri hakkinda bilgi edinecekler, 
� aile iç, siddete maruz kalmis magdurlarla çalisabilmek için 

beceri elde edecek ve gelistirecek, 
� uygulamada kanitlanmis kullanilabilecek örnekleri taniyacak, 
� aile içi siddetin magdurlari olan göçmenleri destekleyebilmek için yardim 

sunularinin nasil uygulanacagi hakkinda daha fazla anlayis kazanacaklardir. 
 Çesitli alistirmalar için gerekli donanim 
 
Flipchart 
Flipchart için kalem 
Kagit 
Kalemler 
Toplu igneler 
Bilgi malzemeleri 
USB – bellek aygiti 
DVD’ler 
DVD – çalar 
Televizyon 
Bilgisayar / Diz üstü bilgisayari 
Isim levhasi 
Oyuncaklar 
Degerlendirme belgesi 
 
Süre 
 
Her bir hedef gurubu için bilgi aktarimi ve alistirmalara ayrilabilen her bir ögrenme birimi 
120 dakikayi kapsamaktadir. Gereksinime göre ve kosullar göz önüne alinarak çesitli 
alistirmalar arasinda seçim yapilabilir. SUNIA Geel powerpoint sunumu eslik edecek 
sekilde kullanilabilir. 
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Bilgi birimi I 
 
 
 
 
 
 
 Aile içi siddetten etkilenen ve yardima 
gereksinimi olan ailelere erisim 
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 Birinci Birim için tanitim 
 
Aile içi siddeten etkilenen ve yardima gereksinimi olan ailelere erisim 
 Giris: Managing – Diversity yaklasiminin tanitilmasi 
 
Diversity insanlarin, benzestikleri ve farklilastiklari noktalardaki çesitlilik olarak 
anlasilmalidir. Burada anlatilmak istenilen, insanlarin kisisel farkliliklarinin 
degerlendirmenin odak noktasinda bulundugu , farkliliklarin ve ortak yönlerin toplamidir. 
Çesitlilik ve onun açik belirtisi örnegin bunlarin arasinda yas, irk, din gibi çesitli boyutlarla 
açiklanabilir. Asagidaki grafik Diversity�yi dört düzlemde degerlendirmeye bir olanak 
sunmaktadir. 
 

 
 
Böylece bireyleri yanlizlastirilmis degil, aksine kendi sosyal baglamlarinda 
degerlendirilmesi basarilir. Bu çok kültürlülük anlayisina göre, sosyal bir grubun üyeleri 
kendi deger topluluklarina ayrilir ve onlari birbirine baglayan iletisim ve karsilikli etkilesim 
örnegi gelistirirler. Managing – Diversity yaklasimi, farkli gruplarin üyelerinin kendilerine 
diger gruplarin yerine koyabilme yetenegini kazandirabilmesi için, bakis açisinin 
degisimine olanak saglamalidir. Burada basarili olan etkenler, duyarlilastirma, deger 
verme, ve çok çesitli görüs ve yasam tarzina açik olmadir.  
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Yasam tarzlari2 
 
Kültür nedir? Kültürel arka plan nedir? 
 
„Her insan bir kültüre daha dogrusu kültürel bir özellige sahiptir. Kültür bir sosyal grubu 
tanimlayan, adet, gelenek, simgeler, degerler, ifade etme biçimleri ve iletisimin diger 
biçimlerinden olusan bir demettir.� 
 
�Bir gruba ait olmak, bu kültürel özellikleri anlamak ve deger olarak saygi duymak 
anlamindadir.� 
 Kültürel ögeler 
 
Somut: davranislar ve gelenekler, örnegin göçebelik, tutucu gelenekçi degerlere 
köklesmis yasam, iktisadi ticaret, aile yapilari ve diller  
Soyut: degerler ve standartlar, inançlar, davranis yapilari, ticaretin aktarilan temelleri  
 Almanya�daki Türk göçmenler için ailenin anlami 
 
� Aile (gerek çekirdek aile gerekse akrabalarin tüm aile çevreleri) halen Türk 

göçmenler için önemli bir rol oynamaktadir. 
� Bireylerin kendilerini tanimlamalari, ayni zamanda konumu ve kökeni hakkinda 

bilgi veren, bir aileye ait olma üzerinden yapilmaktadir. 
� Aile önceliklidir! 
� Dogum günleri, dügünler ve cenazenin kaldirilmasi gibi aile törenleri, sosyal 

yasamda mesleki yükümlülüklerden daha önceliklidirler. 
� Çiftlerde oldugu gibi kisisel anlasmazliklar aile içersinde sonuçlandirilir. 
� Ailenin en yaslisi, kisisel gelismeleri belirlerler (kismen evliligi de). 
� Aile yabancilara kapali olan, disariya dogru korunan bir birimdir. 
� Zorla evlilik Avusturya�da cezayi gerektirir. 
� Erkek gençlerde zorla evlendirilmekten aci çekmektedirler (sadece kadin sorunu 

degil!). 
 
Dinin anlami 
 
Gelenekçi tutucu çevrede dinin (örnegin Islam�da oldugu gibi) belirleyici bir rolü vardir. 
Dini kurallari yerine getirme, (örnegin Ramazan) kusaklararasinda oldugu gibi sik sik aile 
içi çekismelere yol açmaktadir. Dini kurallari nedeniyle, ortaya çikan aile içi 
anlasmazliklarin düzenlenmesi de aile içindedir. Devletin disardan etkisi kabul edilmez 
(örnegin Alman kuruluslari). Camilerin ve imamlarin islevleri ile sosyal çalismalari erisimi 
saglayabilir. 
 
Avusturya’daki Türk göçmenlere özgü yasam kosullari 
 
Türk ve okul ögrenimi az olan göçmenler kismen çok gelenekçi sekillenmis aile 
iliskilerinde yasamaktadirlar. Aile içinde kadinlar  
 
                                                
2 Blickhäuser ve von Bargen (2007) 
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ve kizlar, geleneksel Türklük ve Islam’dan etkilenen toplum yapisi temelinde, ev islerini 
yapmakla, çocuklarin yetistirilmesiyle ve erkeklerin gereksinimlerini yerine getirmekle 
görevlidirler. Örnek olarak Almanya’daki Türk göçmen ailelere yönelik bilimsel 
arastirmalar3, her seyden önce Türkiye�nin dogusundan gelen kadinlarin ve kizlarin 
gençlik dönemlerinde ögrenime az eristiklerini, göstermektedir. Bu durum, bir yandan 
yöredeki ögrenim kurumlarinin eksikliginden, diger yandanda gelenekçi aile ve sosyal 
yapilarda, kadinlarin kapsamli bir okul ögrenimi için öngörülmemelerinden 
kaynaklanmaktadir.  
 
Birçok göçmen, alt alta birbirlerine benzer olusmus iletisim aglarinda yasamaktadirlar. 
Erkekler tarafindan hosgörülen bu iletisim aglari içersinde, sorunlar görüsülür, sorular 
çözülür ve kültürel kuruluslarla, dini gruplarla, kadin gruplariyla, uyum bürolariyla veya 
projelerle de baglanti kurulabilinir. Özellikle hedef grupla baglantisi az mesleki ögrenim 
tasiyicilari için varolan aglarla iletisim kurulmasi önerilir. Bu birçok sehirde ve 
kasabalarda uyum sorumlusu yerel resmi daireler veya dini kuruluslar üzerinden 
yapilabilinir. 
 Türk göçmenlerin sosyal aglari 
 
Dostluklar, aile, komsu veya isyerindeki iliskiler gibi sosyal aglar - Pierre Bourdieu 
tarafindan ’’sosyal sermaye’’ olarak adlandirilan, islevleri yerine getirir. Bunun altinda, ��bir 
gruba aidiyete dayanan’’ tüm maddi çalismalar ve kaynaklar anlasilmalidir. Bu özellikle, 
yabanci bir ülkeye göç etmis kisiler için geçerlidir4. 
 
Sosyal sermayenin özelligi, iktisadi ve kültürel sermayeye çevrilgenliginde bulunmaktadir. 
Dogru insanlarla iliski, meslekte ilerlemeyi destekler, belirli gruplarda alisilmis ayirici 
davranis tarzlarinin kazanilmasini kolaylastirir. Kisilikteki egilimin ve benimsemenin 
duygusal desteklenmesi ile iletisim olanagi, ruhsal saglamligi destekler. Aileyle, arkadas 
ve tanidik çevreyle bütünlesme, yerlesik olma duygusuna araci olur. Aidiyet duygusu 
kültürel beraberlik ve yurt baglanmasiyla çok seyrek gelistirilebileceginden, son bakis 
açisinin göçmenlerdeki anlami büyüktür. 
 
Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Hollanda’daki, Türk göçmenlerin gelenekçi 
tutucu yapili ailelerin çevreleri asagidaki özellilklerle sekillenmistir. 
 
� Ailenin merkezilesmesi 
� Sosyal ve etnik homojenlik 

 
 
 
 
 
 

                                                
3
  Erkal, Mehmet Ziya, et. al. (Hrsg.): Türkische Frauen in Deutschland – MOD-Studie 2002 der Universität Gießen, Türkisch-

Deutsche-Gesundheitsstiftung, Berlin 2003.  
4  Bakiniz: Janßen, Andrea und Polat, Ayça: �Soziale Netzwerke türkischer Migrantinnen und MigrantInnen�, in: Aus Politik und 

Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, Jahrgang 2006, Ausgabe 1-2 2006, S. 22ff.  
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� Yer 

 
Ailenin merkezilesmesi 
 
Göçmenlerin büyük çogunlugu ailenin merkezilestigi küçük bir aga sahiptirler. Bu onlarin 
sosyal aglarinin esas itibariyle çekirdek ve soy aileden olustugu anlamindadir. Bunda, 
evli çiftlerin kardesleri gibi, aileye evlenerek katilan aile bireyleri önemli bir rol 
oynamaktadir.  
 
Göçmenlerin azinlik bir kismi, aile iliskileri yani sira arkadaslara da sahiptirler. Bu aile disi 
iliskiler ailevi iliskilere göre, görüsmelerin sikligi açisindan daha az yogundur. Göçmenler 
aile disi iliskilerini, seyrek olarak uzun bir dönem koruyabilirler. Okul ve ögrenim 
döneminde aile disinda ve farkli kökenden kesimlerle var olan karsilikli iliskilerin sayisi, 
evlilikten ve ilk çocuktan sonra azalir. Bu küçülme süreci, bir kisinin etnik kökeninden 
bagimsiz olarak, aile kurma asamasinda gözlenir.  
 
Sosyal ve etnik homojenlik 
 
Ailenin merkezilestirilmesinin yani sira, sosyal ve etnik homojenlik göçmenlerin sosyal 
aglarinin bir diger ortak yönüdür. Iletisim agindaki iliskiler özünde, ayni sosyo ekonomik 
konumda, ayni mesleki yeterlilik düzeyinde ve ayni etnik kökenden kisilerle sinirlidir. 
Çalisanlar esasen yine çalisanlarla iletisim halindeyken, issizlerin arkadaslari da 
çogunlukla yine issizdir.  
 
Yer 
 
Üçüncü ortak yön ise, sosyal aglarin konumlaridir. Konut genellikle, ebeveyne ve 
kardeslere bir kosu uzakligindadir. Kök aileye yerlesim açisindan harika yakinligin yani 
sira, arkadaslara yakinlikta önemlidir. Iliskilerin sürdürülmesi, sehir disinda daha çok 
çaba ve planlama gerektirdiginden, iliskiler uzakliktan çok etkilenmektedir. Sehir disindaki 
iliskiler seyrek olarak korunur. Yerlesim yerlerindeki az bir uzaklik sosyal iliskilerde ayak 
diremeye bir ön kosuldur. 
 
Ön yargilarla ve ayrimcilikla deneyimler 
 
Fassman, Reeger & Sari (2007) bir çok kadinin göç sürecinde en az üç zorlukla karsi 
karsiya kaldiklarina, dikkat çekmektedirler. Birincisi Avusturya`da da kadinlar cinsiyetleri 
dolayisiyla haksizliga ugramakta ve ayrimciliklar ile karsi karsiya kalmaktadirlar. Buna ek 
olarak, Avusturya vatandasi olmadiklaridan ve bir azinliga ait olduklarindan, �yabanci� 
olarak adlandirilmaktadirlar. Sonuncusu da bir çok kadinin, çagdas ve geleneksel rol 
modelleri arasinda sosyal bir çatisma ile karsi karsiya kalmalaridir.  
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Almanya ve Avusturya’daki Türk göçmenlere özgü zorluklar 
 
� Dil bilgisinin yetersizligi 
� Yönünü belirleyememe 
� Disa kapali yerlesim alani olusturma 
� Gelinen ülkenin medya etkisi 
� Siddet deneyimi 
� Aidiyet sorunu 
� Sosyal ve etnik homojenlik 
� Konum 

 
Türkiye’nin veya Arap ülkelerinin geleneksel köklesmis müslüman göçmenleri kendi 
deger ve normlarina sahiptirler. Bu göçmenler Almanya’da ve Avusturya’da çogunlukla 
güvencesizlige neden olan, degerlerin ve normlarin bir degisimini yasamaktadirlar. 
Geleneksel köklesmis müslüman göçmen aileler toplumun bir parçasidir ve sunulan 
hizmetlerden yararlanma haklari bulunmaktadir. Bu ailelere etkin sekilde yaklasilmalidir. 
 
Göçmenlerin kendilerini güçlendirmelerinde sosyal çalismanin temelleri  
 
� Açik görüslülük ve özenlilik 
� Sorular yöneltmek / zor görevler vermek 
� Anlayis göstermek 
� Saygiya vurgu yapmak 
� Desteklemeyi önermek 
� Dostluklar kurmak 
� Siyasi katilimi özendirmek  
� Sosyal bütünlesmeyi özendirmek 
� Dostluklar kurmak ve beslemek 

 
� Karsilikli etkilesim ve saygi 
� Çesitliligi taninmasina yardimci olmak 
� Eslik edici sosyal danisma  
� Kültürel kaliti tanima 
� Degisim süreçlerinde eslik etme 
� Degisimden ve gelecekten korkmaya danisma ve yardim 
� Kusaklar arasi çalisma 
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Bilgi birimi I için uygulama 
 
Asagidaki uygulama, kursa katilanlarin ilgisine göre istege bagli, ögrenme biriminin tek 
tek bakis açilarini derinlestirmek için seçilebilir. 
 
 
 

Ailenin degerleri  
45 dakika tek basina çalisma, 45 dakika grupta tartisma 

Fis kartlar, kagit, ilan tahtasi / flipchart, sandalyelerle daire 
Katilimcilardan kendi çevrelerindeki ailenin degerini not etmeleri rica edilir.  
 
� Ailede ne önemlidir?  
� Aileniz islevini nasil yerine getirmektedir? Kim aileye aittir?  
� Ailede ne konusulur? Aileden ne gizlenir?  
� Hangi kutlamalar ve aliskanliklar ailenizi sekillendirir?  
� Hangi skandallar olmustu?  
� Hangi büyük anlasmazliklar oldu ve bunlar nasil yönetildi? 

 
Bu sorularin tek tek görüsülmesinin ardindan, katilimcilarin 2 veya 3�ü gönüllülük temelinde ailelerini 
toplantida tanitirlar.  
 

Çesitlilik sogani 
30 dakikaya kadar, 10-40 katilimci (tam sayi) 

Odada yeterli alan  
1. Katilimcilardan bir iç bir de dis daire olusturmalari rica edilir (bir soganin katmanlari gibi). Her 
seferinde iki katilimci birbirlerinin karsisinda durur. 
2. Her çift (hizla) bir ortak nokta (aliskanlik, bakis tarzi, arka plan, anlayis) bulmalidir ve bunun için bir 
vurgulama tarzi bulmalidir (Çalistirici: ya vurgulama tarzini serbest birakir ya da her seferinde bir 
digerini �ister“, örnegin bir sarki, skeç, siir, ses , simge). 
3. Herkes hazir oldugunda, dis sogan katmani bir adim saga hareket eder ve bu sekilde olusan çift 
tekrar ortak nokta bulmalidir ve anlatmalidir. Çalistirici hangi tür ortak noktalarin söz konusu oldugunu 
belirtebilir. (en sevilen yemek, katilimcilarin okulda ne istemedikleri, müzik, ve digerleri) ve böylece her 
seferinde soganin katmanlarinin biraz daha �derinine� girilir. 
4. Daire tamamlanana kadar, çiftler birçok kez degistirebilirler (grubun büyüklügüne göre). Daha zor bir 
degiske ise, farkliliklar ve tamamlayici seyleri aramaktan olusmaktadir (ve her ikisininde ortaya çiktigi bir 
vurgulama / bir durum bulmaktir). 
 
 Yansima ve degerlendirme 
Ardindan asagidaki sorular üzerinde çalisilabilinir: Hangi benzerliklere / farkliliklara sasirdik? Bunlar 
nereden kaynaklanmaktadir? Farkliliklarimiz ne derece birbirini tamamlayabilir?  
 
 
Harika bir buz kirici olabilir, bir toplantinin sonu da olabilir (Veda sogani) veya kimlik ögelerinin ve 
digerlerinin açiga çikarilmasinda kullanilir (hepsi yöneltilen sorulara baglidir). 
 Kendi degerlerimiz 

20 dakika tek basina çalisma, 40 dakika grupta tartisma (büyüklügüne göre) 
A4 kagit ,kalemler 

Grupta �degerler“ kavrami hakkinda konusulur: Degerler nedir? Nereden gelmektedirler? Her birimizin 
tek tek yasamini nasil etkilemektedirler? 
Katilimcilar herbiri bir yaprak kagit ve birer kalem alirlar ve asagidaki sorulari üzerinde çalisirlar: 

1) Benim için ne önemli? 
2) Niçin benim için önemli? 
3) Benim için önemli olana kimin etkisi var? (kisiler, din, gelenek) 
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4) Bu degerler beni yasamimda ne zaman / nasil / nerede etkilemektedir? 
5) Yeni vatanimda degerlerimi ne derece yasayabilirim. – özel zor görevler var mi? 

Daha hosnut olabilmem için uzlasi bulmam ne derece zorunlu? 
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Bilgi birimi II 
 
 
 
 
 
 
 Aile içi siddetten etkilenmis, tüm aile 
bireylerlerini kapsamak kaydiyla, ailelerle 
çalismadaki araç gereçler 
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 II. Birim için tanitim 
 
Aile içi siddetten etkilenmis, tüm aile bireylerlerini kapsamak kaydiyla, ailelerle 
çalismadaki araç gereçler 
 
Söylenceler ve yanlis algilamalar 
 
Söylence 1 
Kültürleri ile baglantili oldugundan kadinlara yönelik siddet etnik azinliklarda sikça ortaya 
çikmaktadir.  
Gerçekler 
� Kadinlara ve çocuklara yönelik siddet, azinliklarin kültürleriyle baglantili degildir. 
� Her kültürel, iktisadi veya sosyal kesimden kadinin siddetle deneyimi vardir. 
� Sosyal dislanma ve aile içi siddeten bir magdurun oldugu söylenecegi yaftasinin 

korkusu nedeniyle, kötüye kullanma, istismar vakalari sik sik yetkililere 
bildirilmemektedir. 

� Aile içi siddet hiçbir kültürün ve grubun geleneginin bir parçasi degildir. 
 
Söylence 2 
Magdurlar polise ve danisma merkezlerine rahat baglanti kurabilirler. 
Gerçekler 
� Almanya’da birçok göçmen polisten ve sosyal kurumlardan korkmaktadir. Hatta 

sinirdisi edilmekten korkmaktadirlar. Bu nedenle bir çok magdur yardim 
aradiklarinda büyük bir baski altindadir. 

� Birçok göçmen kendi toplumu (Community) tarafindan dislanmaktan korkmaktadir. 
� Birçok göçmen, polisin veya bir resmi yetkilinin evini ziyaret etmesinden 

korkmaktadir. 
� Yardim hakkinda ve yardim sunularina erisim hakkinda eksik bilgi magdurlara 

engeller olusturmaktadir. 
� Birçok magdur, haklarina iliskin dogru olmayan, yanlis bilgilere sahiptir. 

 
Söylence 3 
Aile içi siddet her seyden önce isçi ailelerinde, göçmenlerde ve azinliklarda vardir. 
Gerçekler 
� Aile içi siddet sikça �tüm siddet biçimlerinin en demokratigi� olarak belirtilmektedir. 
� Her kisi özel iliskisinde aile içi siddetle karsi karsiya gelebilir. 
� Siddetin ortaya çiktigi belirli bir “aile tipi” yoktur. 

 
Söylence 4 
Aile içi siddet sadece kadinlara yöneliktir. Erkekler eylemi yapanlardir, kadinlar ve 
çocuklar magdurdurlar. 
Gerçekler (Almanya’da) 
� Almanya’da aile içi siddetin erkek magdur yüzdesi % 31’e  

yükselmistir. 
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� Erkekler sikça, kendilerini magdur olarak görmekten ve yardim istemekten 

çekinmektedirler.  
� Türk erkekleri (her seyden önce genç erkekler) sik sik zorla evliligin magdurlaridir. 

Siddet baba ve anne tarafindan uygulanir. 
� Es cinsel Türk ve Müslüman erkekler, cinsel siddetten ve aile içi siddetten 

heteroseksüel erkeklere göre iki kati fazla oranda magdurdurlar. Utanma nedeniyle 
sadece % 3�ü bu siddet deneyimlerini bildirmektedir. 

� Aile içi siddetin % 27�sinde kadinlar zanlidir. (kadinlarla beraber ve de erkekler 
magdur olarak).5 

 Her seyden önce göçmen kadinlari ilgilendiren gerçekler 
 
Göçmen kadinlar sik sik,bir yandan kadin bir yandan da göçmen olarak çift haksizliga 
ugramaktadirlar. 
 
Örnegin 
 
Göçmen kadinlar çogunlukla eve bagli olduklarindan, dogrudan yardim hizmetlerine 
ulasmadaki eksiklik özellikle çok kötüdür. Kadinlar yardim ister istemez, erkeklerin baskin 
oldugu bir dünyada, dogrudan ayirimciligin bir çok olasiligi vardir. Bazi göçmen kadinlar 
kendi gruplarindan erkek (veya kadin da) üyelerin siddet uygulamalarini, yardim 
aramaksizin “kader“ olarak kabullenmektedir.  
 
Eger örnegin bir Türk kadini yardim ister veya bir sorunu bildirirse, polis veya yardimci 
güçler, sikça çekingen davranmaktadirlar. Birçok göçmen kadin, sosyal danismalara 
giderken ikirciklidir. Eslerinden veya zanlidan degil de, daha çok kendileri hakkinda bilgi 
vermekten korkmaktadirlar. Kadinlarin çogu, aile içi siddetin Alman yetkililere 
bildirilmesinin çocuklarin velayet haklarinin yitirilmesine yol açabileceginden, 
korkmaktadir.  
 
Geleneksel-tutucu dindar köklesmis ailelerde, kadinlar anne ve çocuklarin yetistiricisi 
görevleriyle çok güçlü bir sekilde özdeslesmislerdir. Çocuklari ihmal edecekleri ve rollerini 
yerine getiremiyecekleri korkusundan, aile içi siddetin olmasi durumunda yardim 
istemekten vazgeçmektedirler. 
 
Göçmen kökenli kadinlar için, koruma odalarinin daha dogrusu korunmali konaklama 
yerlerinin eksikligi halen büyük bir sorundur. Bu hem kisa vadeli ve kisa süreli barindirma 
hem de uzun vadeli korunmali konaklamalar için geçerlidir. Kadin siginma evlerinin sayisi 
yetersizdir. Magdur erkekler için daha az koruma olanaklari vardir. 
 
Geleneksel-tutucu Müslüman ailelerden gelen magdurlar açisindan, görüsen kisilerin 
(yardimcilarin) ayni çevreyle baglantisinin olmasi önemlidir. Koruma programlarina 
yönelen birçok magdur için, bununla baglantili parasal kaygilar yardim istememenin bir 
gerekçesidir. Birçoklari “Hartz IV�e düsmekten korkmaktadirlar (kendi gururlarinin ve 
onurlarinin incinmesi). 
 
 
                                                
5
 Dipnot: Avusturya�da karsilastirilabilirligi olmadigindan bu sayilar Almanya�dan alinmistir. 
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 Göçmen kadinlar için yardim aramada engeller ve zorluklar 
 
Yardim hizmetleri sunanlar, aile içi siddetin magdurlarini yardim aramada engelleyen 
zorluklari giderebilmek için, önlemler alabilirler. 
 
� Eger bir kisinin aile içi siddetin magduru olabileceginden kuskulanirsaniz ve bu 

yadsinirsa genel anlamda siddet, korku... hakkinda konusunuz. 
� Utanma, çekinme, yalnizlik,...gibi genel duygular hakkinda konusunuz. 
� Duygusal siddeti de içeren (sadece fiziki degil), aile içi siddetin bir tanimlamasina 

degininiz. 
� Olasi magdura, bu rolde olmasinin onun hatasi olmadigini, belirtiniz. 
� Kesin gizliligi saglayiniz! 
� Magdura, gelecek adimlar hakkinda kendisinin karar verecegine dair güvence 

veriniz (yardimci olarak sizin degil). 
� Magdura tüm olasi yardim hizmetleri konusunda ve acil durumda bunlarin 

kullanilabilirligi hakkinda bilgi veriniz. 
� Aile içi siddetin çok karmasik bir sorun oldugunu, ’’ikincil’’ olarak çözülemiyecegini 

açiklayiniz. Özel yardim hizmetlerine, uzmanlara ayrica kolay ve basit erisimin 
bulundugu hizmetlere isaret ediniz. 

� Bir magdur istismardan bahsediyorsa, bu çogu kez sadece buz daginin ucudur. 
Dikkatle dinleyiniz, yakinlik gösteriniz, güvene ve agiz sikiligina vurgu yapiniz. Ilk 
olarak, en iyi böyle yardim edersiniz. Üzerinde konusulmasini övünüz. 

� Korku, utanma, suçluluk ve diger benzerlerinin, olagan tepkiler oldugunu 
vurgulayiniz. Böylesi duygularin, sikça hiçbir yardim istememek için, nedenler 
olusturdugunu açiklayiniz. Bu baglamlari anladiginizi belli ediniz. Ilk adimi 
attigindan dolayi magduru övünüz. 

� Magdur birçok kadinin ve erkegin oldugunu açiklayiniz (tek bir vaka olmadigi, her 
yerde olmakta). 

� Sinirlarinizi belirgin açiklayiniz, daha ileri yardim için, bildiginiz, güvenilen, 
uzmanlarin isimlerini veriniz. 

� Her tür varsayim ve saptirmadan sakininiz. Magdurlarin, simdilik konumlarini 
degistirmek istememelerinin ve kendi rollerinde kalmalarinin bir çok nedeni vardir. 
Magdurun yapabileceklerinin sinirlarina saygi gösteriniz.  

� Aile içi siddet sorununun çözümlerinin uzun bir yol oldugunu, zaman ve güç 
gerektirdigini, fakat sonunda daima basariya götürdügünü açiklayiniz. 

� Yasa geregi, müdahale edeceginiz noktalari isaret ediniz (Çocuk istismarciligi ve 
digerleri gibi). 

� Kurumunuzun kurallarini açiklayiniz. Samimiyete güvence veriniz. Magdura, nasil 
devam edecegine iliskin karar verme rolünü veriniz.  

� Eger çok agir siddet veya kötüye kullanma, istismar nedeniyle, yetkilileri 
bilgilendirmek zorunda kalirsaniz, bu sürece her durumda magduru da katiniz.  

� Eger magdurun yetkililerden korkmasindan dolayi, bir seyleri anlatmadigi 
duygusuna kapiliyorsaniz, bunu simdilik kabulleniniz. Buna karsin konusmada 
diger ayrintilari isteyiniz ve 
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ve sonuçlarina degininiz (suç duyurusu ve digerleri). 
� Magdura, bölgenizdeki magdurlar ve aile içi siddetin zanlilari için kurumlar 

aglarinin oldugunu gösteriniz. Yardim ricasinda bulunan magdurlarin, olumlu geri 
bildirim almalari ve çok sayidaki yardim hizmetleri ile ilgili bilgilendirilmeleri 
önemlidir. 

� Eger bu vaka hakkinda is arkadaslarinizla konusursaniz magdura söyleyiniz 
(anonim de olmak üzere). 

� Hizmetlerinize el ilanlari ve diger benzerleriyle basvurulabilmesini ve bu bilgi 
pusulalarinin magdurlarin sorunsuz ulasabilecekleri yerlerde bulunmasini, 
kesinlikle saglayiniz. 

� Magdurlarin ve çocuklarin güvenligi daima tüm önlemlerin birinci basamagindadir. 
� Konsolosluk hizmetleri disindaki, sözlü ve yazili çeviri yapan çevirmenlerin çok dilli 

hizmet sunularina isaret ediniz. 
 
 
Animsatma 
 
Aile içi siddetin magdurlari, çogu kez kötü durumlarina katlanmada sonsuz bir sabir 
göstermektedirler. Saklanmanin, yadsimanin ve açiklamanin stratejilerini gelistirirler. 
Magdurlar, tüm grubu (aileyi) korumak için, kismen bilerek zanliyi korurlar. Magdurlar, 
siddeti iliskilerinin �normal bir parçasi � olarak görmeyi denerler. Bu süreç yillarca sürer. 
Buna uygun olarak, yardim yönünde ilk adimin atilmasi da uzun sürer.  
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 Magdurlara davranislarda olumlu öneriler 
 
DO: Güvenligin, güvenin çevresini sununuz. 
DO: Gizliligin sinirlarini belirgin açiklayiniz (çocuklarin istismari, asiri siddet ve benzerleri 
açisindan) ve bildirim yükümlülügünüz hakkinda aydinlatiniz. 
DO: Bir magdurun durumunu bütün olarak düsününüz ve diger uzmanlarin da görüsüne 
basvurunuz. 
DO: Alisilmisin disinda da ve ön yargisiz yardim sununuz. Bir magdurun düsüncesiyle 
ayni görüste, olmak zorunda degilsiniz. Fakat etkin yardim edeceginizi ve magdurun 
yalniz olmadigini gösteriniz.  
DO: Magdurlar eger kendileri isterlerse ve üzerinde konusurlarsa, magdurlarin 
deneyimlerini anlatmasina izin veriniz. Olumluluklar (daima iyi görünümler vardir), 
olumsuzluklar ve acilar hakkinda da konusulmasina izin veriniz. Bir magdur için, 
konusma ortagi çikis yolu bulmada ve duruma göre davranmada ilk adimdir.  
DO: Magdurlara, yardim ve ulasilabilirligi daima güvenli bir çevrede sununuz. Bunu 
magdurlarin taninmayacagi sekilde gerçeklesmesini saglayiniz. 
DO: Önemli belgelerin ve bilgilerin saklanmasini da içeren bir güvenlik taslagi üzerine 
konusunuz. 
DO: Kendinizi de düsününüz! 
 Neden kaçinmalisiniz 
 
DON�T: Asla acele varsayimlarda bulunmayiniz, aksine magdura zaman duyumsamasina 
göre, hareket etmesine izin veriniz.  
 
DON’T: Magdura ne yapilmasi gerektigini söylemeyiniz. Magdurun ailesini terketmemesi 
veya degisiklikleri gerçeklestirmekten çekinmesini görmek, yardimcilar için çogunlukla 
anlasilmazdir. Magdurlar sürekli, kalici izleyebilmeleri için, kendileri karar almalidir. 
Magdurlarla sonuçlar ve seçenekler üzerine konusunuz, fakat üstelemeyiniz! 
DON’T: Ültimatom vermeyiniz! Böylece magdurlari gereksiz yere baski altina alirsiniz! 
DON’T: Çiftlere esler danismasini veya evlilik danismasini çözüm olarak sunmayiniz. Her 
seyden önce eger kadinlar iliskiyi kurtarmak istediklerini vurgularlarsa, bu sikça uygun bir 
yol olarak belirebilir. Buna karsin eslere yönelik danisma magdur için çok tehlikeli olabilir. 
Zanli, danismayi kendi güçlü konumunu genisletmek ve danismani kendi tarafina çekmek 
için kullanabilir. Aslinda bir çift danismanligi düsünülmeden önce, magduru daima kisisel 
danisma aramasi için harekete geçiriniz. 
DON’T: Magdurlara herseyin iyi olacagini söylemeyiniz. Aile içi siddet ölümcül olabilir. 
Fakat magdura yeni bir yasam yolunda eslik etmek için ve eskiden getirilenleri kirmak 
için, disardan yardim vazgeçilmezdir, aslidir. 
DON’T: Deneyiminizin olmadigi alanlarda hizmet sunmayiniz. Magdurlari, uygun bilgilere 
sahip deneyimli kurumlara yönlendiriniz. 
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 Davranis önerileri ve magdur koruma programlari 
 Magdurlar için destek 
 
Magdurun korunmasina, aile içi siddetin asilmasindaki tüm etkinliklerde özel bir öncelik 
kazandirilmalidir. Özel yasamin gizliligi ve iliskinin ese baskisi agir engeller 
olusturdugundan, öncelikle magdurlarin yardim hizmetlerine nasil ulasabileceklerine 
iliskin, duyarli stratejiler bulunmalidir. Ardindan gelen yardim hizmetlerinde, magdurlarin 
kültürel ve grupsal gereksinimleri dikkate alinmalidir. Bir diger adimda ise, zanlilarla 
tedavi çalismasini da kapsayan, önlem alma (caydiricilik) düsünülmelidir. 
 
Siginma yeri olarak kadin evleri 
Kadin siginma evleri, esinden, kocasindan siddet gören, kadinlara ve çocuklarina güvenli 
bir barinma olanagi sunmaktadir. Vatandaslik, gelir veya dinden bagimsiz olarak tüm 
siddet magdurlarina açikdirlar. Kadin siginma evlerinin, adresleri güvenlik gerekçeleri 
nedeniyle anonimdir. Avusturya Otonom Kadin Siginma Evleri�nin (AÖF) aginda 19 
otonom kadin evi yer almaktadir. 6 
 Siddet sarmalinin kesintiye ugratilmasi 
 
Bu çalismanin amaci, kadinlara ve çocuklara bagimsiz ve kendilerince belirlenen bir 
yasami, siddetten bagimsiz sürdürmeyi olasi kilmaktir. Kadin siginma evindeki kalma, 
digerlerinin yanisira gelecekteki yasam taslaginin berraklasmasina hizmet etmelidir. 
Kendi kararlarini almak ve davranislarda uygulamaya koyabilmek için, öz güven ve 
yeterlilige gereksinim vardir.  
 
Çalisanlar kadinlardan taraf çalismaktadirlar ve onlari güncel yasam kosullarinda 
desteklemektedirler. Kadin siginma evlerindeki danisma ve yardim sunusu, kriz 
müdahalesinin yani sira, parasal, hukuki, tibbi ve psiko-sosyal sorunlarda danisma ve 
yardimi (daha dogrusu bunlara aracilik edilmesini) kapsamaktadir. Buna konut ve is 
aramadaki destek ile yetkililerle görüsme veya serbest zamanlarin olusturulmasi da 
dahildir. Siddet deneyiminin üzerinde çalisilmasi, bosanma kosullari, yeni bir yasam 
bakis açisinin gelistirilmesi, yetistirme ile ilgili sorularla, yasam ve inanç sorularina iliskin 
konusmalar ayni sekilde bunun içindedir. Çalisanlar, gerektiginde diger yetkili kurumlara 
ve hizmetlere yönlendirirler.  
 
Siddet magdurlari, tipki kadin siginma evinden ayrilmalarinin hemen ardindan eslik 
edilmesini dileyenler gibi, evi hemen terk etmeksizin de kapsamli bir danisma elde 
edebilirler. Burada kadin siginma evlerinin çalismasi, deginilen ögelerin yani sira (bina 
içindeki çalisma, poliklinik danisma, sürekli eslik etme) önlem alma (caydiricilik) ve kamu 
çalismasini da kapsayan, çok genis bir çalisma olarak anlasilir.  
 
Bundan dolayi kadin siginma evlerinin çalismasinda, ’’kendi kendine yardim��a, yardim 
ana bir ögedir. Kadinlar günlük yasamlarini kendi sorumluluklarinda olusturmaktadir, 
kendilerine ve çocuklarina bakmaktadirlar ve  
 
 

                                                
6
 Erisim adresi: http://www.aoef.at/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54 (Stand 29.09.2012) 



 Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235     21 
 

 
 
bu görevlerde birbirlerini karsilikli desteklemektedirler. Kadin siginma evleri ve 
çalismalarinin yani sira, kadin danisma merkezlerinin çalismalari, kadin acil hatti ve 
telefonla ruhsal yardim ile siddet kosullarinda kadinlarin danismayla yanlarinda bulunan, 
müdahale merkezleri de vardir. 
 
Kadin evlerinde çocuklar  
Ailede kadina karsi siddet çocuklara karsi da siddettir. Kadin evinde, kiz ve erkek 
çocuklariyla çalisma yüksek bir degere sahiptir ve özel bir dikkat gerektirmektedir. 
Çocuklar daima aile içi siddette magdur veya tanik olmuslardir. Eger çocuga karsi fiziki 
bir siddet yoksa da, onlar genellikle uzun bir zaman diliminde, siddetle baglantili, tehdit, 
korku, bayilma, terkedilme gibi duygular ve ruhsal haller yasamislardir. Annenin 
çaresizlik, korku ve yasam istegini yitirmesini de yasamislardir. 
 
Bunun yaninda kiz ve erkek çocuklari, güvendikleri kisiler de içinde olmak üzere, 
alistiklari çevreyi kaybetmeyi özümsemelidirler. Çogunlukla okullarini veya çocuk 
yuvalarini degistirmek zorundadirlar. Annenin siddet kullanan baba veya esten 
ayrilmasini genellikle çeliskilerle dolu yasamislardir.  
 
Kadin evindeki egitimsel çalisma siddet yasanmisliklarini özümsetmeye ve zararli 
sonuçlarini hafifletmeye yardim eder. Söz konusu olan, çocuklarin gelisimini özendirmek 
ile kimlik ve cinslerin rollerini anlasilir bir duruma getirmektir. Eger tedavi edici eslik etme 
yoksa, ve eger gerekli ise çalisanlar buna aracilik yapabilirler. Kadin evindeki egitimsel 
çalismaya, bir yandan kendini kanitlama ve yaptirim yetenegini özendiren ve diger 
yandan da siddetin ne bir yakinlasma ne de bir tartisma biçimi olabilecegini açik hale 
getiren, kiz ve erkek çocuklarla yapilan, önleyici çalisma da dahildir. 
 Aile içi siddette müdahale çalismasi  
 
Kadina yönelik aile içi siddet ile mücadelede sorunlar son derece karmasiktir. Koruma ve 
destekleme sunulari, kötü davranilan, eziyet gören kadinlarin ve çocuklarinin somut 
yasam kosullarini iyilestirmektedir, fakat yapisal düzlemde basarisizdir. Sürekli, kalici bir 
gelisme için kamusal ve kamusal olmayan kurumlardaki tüm sorumlularin birlikte 
çalismasi gerekmektedir.  
 Diger uygulama örnekleri ve öneriler  
 
Kadinlar için sunu, büyük sehirlerde kirsal bölgelere oranla genellikle çok daha iyi olsa 
da, birçok ülkede aile içi siddetin magdurlari için tüm alani kapsayan yardim altyapisi 
sunmak büyük bir sorundur. Bundan dolayi, Ekvator örgütü CEPAM gezici komiserlikler 
kurmaya karar vermistir.  
 
Bunlarin kadrolari günlük olarak, okullar, saglik merkezleri veya idari binalar gibi kamu 
kuruluslarini ziyaret ederler. Bu günlerde, aile içi siddetin magdurlari kendi vakalarini 
komisere duyurma olanagina sahiptirler. Bir kadin ruh doktoru ve bir kadin hukukçu 
görüsme saatlerinde kriz müdahalesi anlayisiyla yardim sunmaktadirlar. 
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Buna paralel olarak, polis komiserleri, savcilar, sulh hakimleri, belediye idaresinin kadin 
ve erkek çalisanlari gibi yerel görev tasiyicilar bir kursa çagrilirlar. Olanaklara göre, 
duyarlilastirma stratejisinin diger ögeleri de, toplanti taslagina eklenir. Bu aile içi siddet 
hakkinda tiyatro oyunlari veya çocuk yuvasi gruplari veya anlati gruplari için okuma 
toplantilari olabilir. 
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Bilgi birimi II için uygulama  
 
Asagidaki yardimcilar için uygulama, kursa katilanlarin ilgisine göre istege bagli, 
ögrenme biriminin tek tek bakis açilarini derinlestirmek için seçilebilir. 
 
 Aile içi siddette Do’s and Don’ts  

30 dakika tek basina çalisma, 60 dakika grupta tartisma 
Fis kartlari, kagit, ilan tahtasi / flipchart, sandalyelerle daire 

Katilimcilardan, aile içi siddetin magdurlari ile çalismada tüm Do’s ve tüm Don’ts not etmeleri rica edilir.  
 
Bu önerilerin hangisini yerine getirirsiniz? Hangisine uymazsiniz? 
Hangi deneyimler elde edilmistir? 
 
Önce katilimcilar kisisel deneyimlerini ve kendilerince yegledikleri her bir Do’s ve Don’ts  not ederler. 
Ardindan bu toplantida çözümlenir.  
 
Amaç siddetin farkli örneklerini taniyabilmek ve siniflandirabilmektir.  
 

Aile içi siddete iliskin söylenceler  
60 dakika grupta tartisma  

Flipchart ve kalemler , sandalyelerle daire 
Katilimcilardan aile içi siddette dair, ya disardan yöneltilen sorularla ya da magdurlarin görüsleriyle, 
kendi islerinde karsilastiklari söylenceleri ve yanlis bilgileri belirtmeleri rica edilir:  
� Aile içi siddet bir alt sosyal sinif sorunu degil mi? 
� Magdurlar, magdur olmalarinda kendileri kusurlu degil mi? 
� Tüm aile büyük üzüntülere sürüklenmeden, hemen polise bildiremezler mi?  

 
Yardim için ilk adim  
60 dakika grupta tartisma  

Kagit, flipchart ve kalemler, sandalyelerle daire 

Iki katilimcidan, bir olayi kisaca canlandirmalari rica edilir. 1. Rol, bir arkadasi ile ailesindeki siddeti 
polise veya bir danisma kurulusuna bilgi vermeyi tartisan, magdurun rolüdür.  
Izleyenler savlari not ederler ve bunlari ilan tahtasina yerlestirirler.  
 

Bölgesel  ag olusturulmasi 
90 dakika grup çalismasi 

Flipchart ve kalemlar, sandalyelerle daire PC erisimi, fis kartlari, kagit 
Bu grup çalismasinin amaci, bölgedeki aile içi siddet vakalarinin çalisma, tedavi ve danisma alanindaki 
tüm aktörlerini not etmektir. Her kurulus hakkinda, adres ve iletisim bilgilerinden kisa bir künye 
olusturulmalidir. 
Amaç, aile içi siddetten kaçinilmasi için yerel veya bölgesel bir agin kurulmasidir. 
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Bilgi birimi III 
 
 
 
 
 
 
 

Aile içi siddetten etkilenmis kadinlarla, 
çalismadaki araç gereçler 
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III. Birim için tanitim  
 
Aile içi siddetten etkilenmis kadinlarla (kismen çocuklari da kapsayan) çalismadaki araç 
gereçler 
 
Göçmenler ve aile içi siddet 
 
Siddet sadece göçmenlere özgü bir sorun olmasa da, göçmen kadinlar ve etnik 
azinliklara ait olanlar yerli kadinlara oranla, ayni sorunsalda daha fazla engelle karsi 
karsiya kalmaktadirlar. Magdurlari koruma önlemleriyle çok zor ulasilabilen, kirsal 
kesimlerde yasayan örnegin çocuklar ve göçmen kadinlar gibi, özellikle yapisal haksizliga 
ugrayan gruplar, magdurdurlar. Siddete maruz kalan kadinlar, genelikle siddetin 
olaganlastirildigi ataerkil yönlendirilen sosyal çevrelerde yasamaktadirlar. (Haller, 2010). 
 
Göçmenler, kriz anlari için var olan yardim kuruluslari ve destekleme sunulari hakkinda 
çogu kez eksik bilgilere sahiptirler. Buna ek olarak kendi ailelerini ilgilendiren sorunlarin, 
özellikle de eger aile içindeki siddet gibi, çok fazla utanma yaftali konular söz konusu ise, 
konusulmasinin tabulastirilmasi gelmektedir. Yetersiz dil bilgisi de ayni sekilde, 
magdurlarin yardim kuruluslarina basvurmalarinda, çekinmelerine katkida bulunmaktadir. 
Çok az sayida kurulus, anadilli çalisanlara sahiptir. 
 
Bu nedenle magdur göçmenlerin desteklenmesini olanakli kilan, yardim sunularini 
kurmak ve uygun danisma araçlari ve danisma yöntemlerini hazirlamak, son derece 
önemlidir. Bunlarin arasinda, duyarlilastirma uygulamalari, kendini güçlendirme ve kendi 
hareket olanaklarini genisletme uygulamalari sayilir. Beden dilleri ve yaratici ögelerle, dil 
kisitliligindaki engeller asilmalidir.  
 
Kadina siddet – cinsiyete özgü siddetin tanimi  
 
Birlesmis Milletler Genel Kurulu 1993 yilinda, ,,Kadina yönelik siddetin ortadan 
kaldirilmasi için açiklama�� yapmistir ve böylece ilk kez siddetin cinsiyete özgü yönüne 
açikça isik tutmustur. Açiklama, hem kamusal ve özel hem de fiziki ve duygusal siddeti 
dikkate alan, bir siddet kavraminin tanimini içermektedir. Açiklama o tarihten beri, 
,,Kadina karsi siddet� Birlesmis Milletler Özel Roportörü�nün ilkesi olarak hizmet 
vermektedir ve 1995 �de, Peking�de 4. Dünya Kadinlar Konferansi�nca benimsenmistir. 
 
,,Kadina karsi siddet� cinsiyet aidiyetleri nedeniyle, kadinlara bedensel, cinsel veya ruhsal 
zarar veya aci veren veya verebilen, kamusal veya özel alanda her nerede olursa olsun, 
bu tarz davranislarla gözdagi verilmesi, zorlama, istençle kisiyi hürriyetini yoksun kilmayi 
da içeren, kadinlara yönelik her tip siddet hareketidir. Kadin karsi siddet altinda, bunlarla 
sinirli kalmamak kaydiyla, asagidaki davranislar anlasilir: 
 
� ailede bedensel, cinsel ve fiziki siddet, bedene eziyet, evdeki kiz çocuklarina cinsel 

istismar,  
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 çeyizle baglantili siddet eylemi, evlilikte tecavüz, kadinlarin sünneti ve baska 
 kadinlar için zararli geleneksel uygulamalar, evlilik disinda siddet ve sömürü 
 baglaminda siddet eylemini de içerir; 

 
� toplum çevresinde bedensel, cinsel ve ruhsal siddet, tecavüz, cinsel istismar, 

cinsel sarkintilik ve is yerinde, ögretim kurumlarinda ve diger yerlerde yildirmayi, 
kadin ticaretini ve zorla fuhusu da içerir; 

 
� devletçe veya devletin göz yumdugu bedensel, cinsel ve ruhsal siddet 

 
Aile içi siddetin yikici gücü özellikle bedensel, cinsel ve ruhsal siddetin ortak etkisi ile 
ortaya çikmaktadir: En gizli (mahrem) yasam alani, ese duygusal ve ekonomik 
bagimliligin varligini korudugu sirada, güvenlikten yoksunlugun ve siddetin yeri haline 
gelir. Bu nedenle, siddetin gerçege yakin bir tanimi ruhsal – duygusal ögeleri de dikkate 
almalidir. 
 
Ayrica zanlinin güdülenmesi çogu kez ruhsal düzlemde aranmalidir: Yaralamak için, fakat 
baskin oldugunu da kanitlamak için de vurmaktadir. Bedensel gücünü ruhsal zaferi 
kazanmak için kullanmaktadir. Karisini veya esini siddet yoluyla asagiladiginda, o 
kendisini ,,karisinin gönencini ve acilarini belirleyen“ yapmaktadir. 
 
Ruhsal siddet nerede baslamaktadir? Onu saptamak ve ölçmek zordur. Bir magdur söyle 
anlatmaktadir: ,,Uzun süre aile içi siddettin benimle hiç bir ilgisinin olmadigini 
düsünmüstüm. Çünkü kocam beni dövmemisti. Bununla birlikte, öyle boyun egmistim ki, 
beni dövmeye hiçbir gereksinimi yoktu.“  
 
Bir eylemin ne zamandan beri siddet olarak duyumsandiginin degerlendirilmesi, sosyo - 
kültürel baglama, kisisel öyküsüne ve önceden katlanilan siddette baglidir. 
 
Aile içi siddet hiçlikten degil aksine bir toplumun özelligi baglaminda olusur. Kültürel 
deger imgelemleri, toplumsal normlar, roller, yasal kosullar, gelenekler ve örnek alinanlar, 
bir toplumun üyelerinin davranis biçimlerini ve anlayis tarzini kesin etkilerler. 
 
Eger bir toplumun temel yapilarinda aile içi siddet, sorun çözmede araç olarak uygun 
bulunursa veya degerlendirilmeksizin göz yumulursa, tek tek insanlar da esit olmayan 
erkin dagilimini ve aile içi siddeti kabulenecek ve sorun olarak algilamayacaktir. Böylece 
ailede siddet belli edilmeyecek ve eger bilinirse cezalandirilmayacaktir. 
 
Aile içi siddettin kisisel nedenleri ve toplumsal olusma etkenleri 
 
Kültürlerin çesitliligi, farkli siyasi sistemler ve çok sayidaki dinlere karsin, erkeklerin 
birlikteliklerindeki siddet kullanimi gerekçeleri dünya çapinda benzerdir. 
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Dünya genelinde su asagidaki bahaneler siddete neden olabilir: 
 
� Yemek zamaninda masada degildir veya lezzetli degildir. 
� Kadin, anne ve ev kadini olarak dilendigi gibi, yükümlülüklerini yerine 

getirmemektedir. 
� Erkegin isteklerine direnmektedir. 
� Erkek sadakatsizlikten kuskulanmaktadir. 

 
Siyasi düzlemdeki etkenler  
 
� Aile içi siddeti yasaklayan yasalar eksiktir. 
� Kadina karsi siddete göz yumulmaktadir ve tabulastirilmaktadir. 
� Sorunu algilamak için siyasi istenç bulunmamaktadir. 
� Yasama diger alanlarda da kadinlara ayrimcilik yapmaktadir. Kadinlar yasal 

olarak, daha kötü konumdadirlar. 
� Kadinlari arazi ve kaynaklara erisimden yoksun birakan, geleneklere kök salmis 

kurallar (örnegin gelenekçi miras hukuku), bir uygun yasamayla düzeltilmemistir. 
� Eger yasalar varsa, gerçeklestirmek için siyasi yükümlülük noksandir. 
� Devlet erkinin etki alani, ülke yasalarinin uygulanmasinin saglanmasi için 

yetersizdir. 
� Ögrenim sistemi yeterli gelistirilmemistir: Ögretim olanaklarinin azligi ve okuma 

yazma bilmezlik, varolan durumun korunmasina katkida bulunmaktadir. 
� Iktisadi ve sosyal krizlerin siddet olmaksizin üstesinden gelebilmek için, siyasi 

sistem çok zayiftir. Kriz sürelerinde aile içi siddet artmaktadir. 
 
Sosyo – kültürel düzlemde etkenler 
 
� Aterkil anlayis ve güç dengelerinden dolayi kadinlarin zararina bir erk dengesizligi 

bulunmaktadir. Bu kadinlarin, siyasi düzlemde az temsil edilmelerine ve çikarlarini 
koruyamamalarina neden olmaktadir.  

� Çiftlerden toplumsal rol beklentileri, kadinlarin sinirlanmasini, erkege ve onun 
ailesinin buyruguna girmesini, özendirmektedir. 

� Çatisma çözümünde (ailede, gruplarda, toplumda) bir araç olarak sikça, siddetle 
karsilasilir ve kabul edilir. 

� Medya, ataerkil sekillenmis erkeklerin ve kadinlarin resimlerini uygun 
betimlemelerle ebedilestirilmektedir. 

� Dini yazilar, siddetin mesru bir araç olusturdugu seklinde yorumlanmaktadir. 
� Güçlenen dini köktencilik, erkekler ve kadinlar arasindaki güç esitsizligini 

büyültmektedir. Bunlarin arasinda kadin haklarinin tirpanlanmasi ve kadinin 
ögretimden dislanmasi da bulunmaktadir. 

 
Bireysel – ailevi düzlemde etkenler 
 
� Cinsiyete özel çocuklar yetistirerek, aileler ögrendikleri örnekleri çogaltmaktadir.  
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� Ebeveynler çocuklar için ilk belirleyici örneklerdir, ebeveynlerin anlayis ve siddete 

karsi tavirlari onlara aktarilir. 
� Sözde ,, Aile namusu“ gibi en uç aile zorlamalari çocuklara aktarilir. 
� Inanç imgelemleri, söylenceler, kendi deneyimleri ve bilgisizlik kisisel gelisimi ve 

ailevi iliskilerin degisimini engellemektedir.  
� Duygusal ve iktisadi bagimlilik temelinde kadinlar, baskici aile yapilarindan 

ayrilmaktan veya yardim aramaktan korkmaktadirlar. 
 
Sistematik ayrimcilik biçiminde kadina yönelik siddet 
 
Bir „Stop discrimination and violence against girls“ adli UNICEF – Raporu’nda 16 
yasindaki bir kiz çocugu söyle anlatmaktadir. ,,Her gün toplu tasima araçlarinin birinde 
bir kiz çocuguna tecavüz edilmektedir veya bir alisveris merkezinde, sessiz kalan ve 
hiçbir sey yapmayan yayalarin gözleri önünde cinsel sarkintilik yapilmaktadir. Ve hatta 
polis memurlari, magdurlara ve onlarin ailelerine kötü davranmakta ve onlari 
asagilamaktadirlar.“  
 
Sahitlerin gözleri önünde herhangi bir sonuca yol açmaksizin gerçeklestirilen siddet 
eylemleri, kadina yönelik siddette toplumsal görmezden gelmenin çok etkileyici bir 
kanitidir. Ayni zamanda, siddetin toplumsal ve bireysel düzlemler arasindaki karsilikli 
etkilesimini açiga vurmaktadirlar. Baskin erkeklik imgelemleri toplumda köklestiginden ve 
fail, sahitlerin ve bazen hatta devlet kuruluslarinin da sessizce görmezden geleceklerini 
hesaba katabildiginden, siddet eylemlerini herkesin gözleri önünde islemektedir. 
 
Siddet fiilinin temelinde yatan tutum, toplumsal, siyasi, dini aktörlerce uzun süreler 
özendirilmistir veya ona katlanilmistir. Cinsiyet özellikli siddetin (mesruiyeti) geçerli olma 
durumu tüm toplumsal yapilara ve degerlere sikica sabitlenmistir. 
 
Bu nedenle, kadinlara ve kizlara karsi siddet sadece ,,bireysel yazgi olarak“ 
yorumlanamaz, aksine sistematik ayrimcilik olarak taninmalidir. Kadinlar kadin olduklari 
için, siddetin magdurlaridir. Bundan dolayi kadina karsi aile içi siddet, kavimlerin, 
siniflarin veya baska sosyal gruplarin ayrimciliga ugramasi gibidir. 
 Aile içi siddetin tanimi ve etkileri / belirtileri 
 
,,Aile içi siddet (Evdeki siddet), yetiskin kisilerin birlikteliginde fiziksel, düsünsel, iktisadi ve 
cinsel siddetin kullanilmasidir.“ 
 
Aile içi siddet kavrami fiziksel siddeti asmaktadir. Kavram, duygusal istismari, özel 
mülkiyete zarar vermeyi, aileden dislamayi, arkadaslardan ayirmayi, çocuklar da içinde 
olmak üzere digerlerinin tehdit edilmesini, paradan, gidadan, tasima araçlarindan ve 
telefondan dislamayi da kapsamaktadir.  
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Avusturya’da yasama 
 
1 Haziran 2009’de yürürlüge giren, 2. Siddete Karsi Koruma Yasasi ile Avusturya’da 
magdurun korunmasinin iyilestirilmesi için bir diger önemli adim atilmistir.  
Ana hatlari ile en önemli degisiklikler: 
� Ceza Yasasi�ndaki yeni suç durumu (StGB) 107b ’’araliksiz siddet uygulama�� 

maddesiyle, alisildigi üzere uzun süren siddet suçlarinda uygulanan siddet 
hareketleri, tamaminda degerlendirilir ve buna uygun olarak daha sert 
cezalandirilir. Tehlikeli tehdit, bedensel siddet ve zorlama, ayni zamanda 
sonucunda yaralama olmaksizin kötü davranislar gibi (örnegin tokat atma). 

� Temel ceza için gözdagi üç yila kadar hapis cezasini bulmaktadir. Bununla birlikte 
nitelikli suçlarda ceza gözdagi 10 yildan 20 yila kadar hapis cezasi arasindadir.  

� Polis tarafindan konulan giris yasaginin geçerlilik süresi 10 günden 2 haftaya 
uzatilmistir. Eger bu süre içersinde magdur tarafindan geçici önlem kararina 
basvurulursa, giris yasagi simdi artik toplam 4 haftaya (daha önce 20 gün) uzatilir. 

� Siddete basvuranlara konuttan ayrilmalarini buyuran daha dogrusu konuta geri 
dönüslerini yasaklayan geçici önlem kararina mahkeme huzurunda basvurma 
olanagi, simdi bu konutta yasayan tüm bireylerin hakkidir. ��konutlarda siddetten 
koruma’’ olarak anilmaktadir. Simdiye dek, bu hak sadece yakin akrabalara ve 
hisimlara verilmisti. 

 
Mahkeme artik simdi geçici önlem kararini, 6 aya kadar bir süre için çikarabilir (önceden 
3 aya kadar). Bir ana davanin (örnegin bosanma davasi) açilmasinda geçici önlem 
kararinin bu davanin tamamlanmasina kadar uzatilmasi, düzenlemesi ise ayni kalmistir. 
 
� Siddete basvuranin belirli yerlerde bulunmasini veya magdurla bulusmasini veya 

iletisim kurmasini yasaklayan, geçici önlem için mahkemeye basvurma olanagi 
simdi EV denilen ’’Siddetten Genel Koruma�� ile özel düzenlenmistir. Siddete 
basvuranla bulusmasi uygun olmayan diger tüm bireyler, tarafindan bu geçici 
önlem kararina basvurulabilinir (simdiye kadar ayni sekilde sadece yakin akrabalar 
ve hisimlar). 

Mahkeme bu geçici önlem kararina, 1 yila kadar bir süre için hükmedebilir (önceden 3 
aya kadar). Eger siddet kullanan bu geçici önlem kararina uymazsa, bu uzatilabilir. 
� ’’Özel Yasama Karismaya Karsi Koruma�� (Stalking) için geçici önlem karari simdi 

tüm öngörülen önlemler bakimindan, ana davanin baslamasindan bagimsiz 
olarak, bir yila kadar saglanabilir ve siddet kullananin aykiri davranmasi 
durumunda uzatilabilir. Bu geçici önlem karari için basvuru, magdurun yerlesim 
yerindeki mahkemeye verilebilinir (simdiye dek siddet uygulayanin yetkili 
mahkemesinde ). 

� Birlikteliklerdeki siddet suçlari için (özellikle uzun süren siddet iliskilerinde) 
açiklayici uyarilarda, uzlastirici araçlarla ulasilabilir gözükmediginden mahkeme 
disindaki uzlasmanin temelde böylesi siddet durumlarinda bir degisim için, dikkate 
alinan uygun bir araç olarak görülmedigi açiklanmistir. 

� Resit olmayanlara karsi (cinsel) siddet eylemlerinin zaman asimi 2. Siddete Karsi 
Koruma Yasasi ile uzatilmistir ve 01 ocak 2010 tarihinden itibaren magdurun 
28.yasini tamamlamasina kadar ayrica genisletilmistir. 
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� Cinsel bütünlügün ceza hukuk korumasi daha genisletilmistir. (Cezadaki 

gözdaginin yükseltilmesi, internette çocuk pornografisine bilerek bakmanin 
cezalandirilabilirligi, cinsel suç isleyenlerin, mahkemece denetlenmesinde 
iyilestirilmis olanaklar, adli sicil kurallarinin agirlastirilmasi ve bilgi alma olanaginin 
genisletilmesi). 

� Dava sürecindeki magdur haklari iyilestirilmistir. (magdurun adresinin daha güçlü 
korunmasi, bir ceza davasiyla nesnel baglantili, bir hukuk davasinda özenli 
sorgulanma olanagi). 

� Dava sürecinde psiko–sosyal eslik etme, vakayla baglantili magdurlar ile zanlilar 
arasindaki hukuk davalarina, genisletilmistir (Örnegin zararin karsilanmasi davasi). 
Devlet 800 Avro’ya kadar giderleri ve eger magdurun adli yardim hakki varsa 1200 
Avro’ya kadar giderleri üstlenmektedir. Magdurun adli yardim hakki varsa, hukuk 
yargilamasinda da, dava sürecinde ücretsiz hukuki eslik etme olanaklidir.  

� Suç Magdur Yasasi�daki bir degisiklikle Federal Sosyal Dairesi simdi artik, agir 
yaralanan magdurlara 1.000 Avro, kalici sonuçlarla agir yaralanan magdurlara 
5.000 Avro, ortalama (manevi tazminat) bir aci parasi ödemektedir.7 

 
Güvenlik önlemleri  
� Bir zanlinin, bir kisiyle iliskisi, iletisim kurmasi ve de ona yaklasmasi yasaklanabilir. 
� Bir zanlinin, magdur bir kisinin yakininda yerlesikligine izin verilmeyebilir.  
� Bir zanli güvenlik gözetimine alinabilir. 
� Bir zanli yasam boyu güvenlik gözetimine alinabilir. 
� Magdur koruma programlari, kadin evlerinde veya gözetlenen kurumlarda bir 

yasami olanakli kilmaktadir.  
� Magdur koruma programlari, kimlik degisimine ve yetkililerin korumasindaki bir 

yere tasinmaya izin vermektedir.  
� Magdurun korunmasi için ruh bilimsel eslik etme programlari ve telefon yardim 

çagri merkezleri.  
� Evli, esli veya beraber yasamalarindan bagimsiz olarak çocuksuz çiftlerde, tüm 

yasalar, magdurun korunmasini ve siddetin tekrarlanmasini engellemeyi 
kavramaktadir. 

� Çocuklu çiftlerde bakim yükümlülügü açikliga kavusturulmalidir. Eger çocuklar 
tehlikede ise Gençlik Dairesi müdahale etmektedir.  

� Evlilikten veya ailesinden kendinin korumak için kaçan kadinlarin, genellikle 
kendilerine özgü bir gelecek umudu yoktur. Onlara, sadece geriye dönmek 
kalmaktadir.  

� Birçok kadin, siddet uygulayan bir esden ayrilmanin siddetinde sonu anlamina 
geldigine inanmaktadir. Bu çogunlukla böyle degildir. Kadinlar �kendi istekleriyle” 
siddete bas vuranlara geri dönerlerse yasa hiçbir etkin koruma sunmamaktadir.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Erisim adresi: http://www.frauen.bka.gv.at/site/6770/default.aspx (Stand 26.09.2012) 
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 Aile içi siddetin kadinlara / magdurlara etkisi  
 

Bedensel  Acilar Duygusal ve ruhsal sonuçlar  
� Kemik kiriklari ve kirilmis disler  
� Morluklar 
� Açik yaralar  
� Sindirim bozukluklari  
� Astim 
� Damar tikanikliklarina inmelere yol açan 

yaralanmalar  
� Sinirli hareketlilik 
� Yeme bozukluklari  
� Uyku bozukluklari  

 

� Bunalim 
� Psikosomatik bozukluklar 
� Kendi kendini yaralama 
� Utanma ve suçluluk duygulari  
� Kimligin yitirilmesi  
� Öz güvenin yitirilmesi  
� Karar vermede sorunlar  
� Umutsuzluk, ilgisizlik 
� Bitkinlik halleri  
� Akil karisikligi  
� Intihar düsünceleri  
� Yalnizlasma / Yalnizlik  

Sosyal et kileri  Mali etkileri  
� Aileden, arkadaslardan ve sosyal 

iliskilerden geri çekilme ve ayrilma  
� Kendi kendine yeterliligin yitirilmesi  
� Kendini saklama  
� Dogal ve sosyal çevreden uzaklasma 

duygusu  

� Ev giderlerini birlikte belirleyememe 
� Zanliya mali bagimlilik  
� Zanli parayi magduru belirli bir role 

yönlendirmek için kullanmaktadir 
� Kendi gelisimini uygulamaya koymada 

sorunlar (Paranin eksikligi nedeniyle)  
� Sosyal alintilarin / sosyal yardimlarin zanli 

tarafindan kontrolü 
Cinsel etkileri  Ölümcül sonuçlar  

� Tecavüz 
� Istemeden hamilelik 
� Jinekolojik yaralanmalar  
� Cinsel rahatsizliklar 
� Cinsel isteksizlik / cinsel ilgisizlik  
� Cinsel davranisda seçim özgürlügünün 

olmamasi  
� Cinsel asagilanma  
� Pornografi kullanimina / üretimine zorlama  

� Kötüye kullanan, istismarci, aktörden 
dolayi ölüm 

� Intihar  
 

 
 Siddetin gerekçeleri olarak erk ve denetimin dolasimi  
Bu model 1984 yilinda “Domestic Abuse Intervention Project” tarafindan Duluth, 
Minnesota�da gelistirilmistir. Aile içi siddet, bir eylemcinin birlikte yasadigi esini 
denetlemek için kullandigi, davranis örnegi olarak betimlenmistir, böylece “erk” ve 
“denetim” e yogunlasilmasi. Bir eylemci esine karsi, sistemli sekilde, tehdit, korku ve 
zorlama kullanmaktadir. Davranis semasi dolasim tekerleginin yuvasidir. Siddet semasi 
her seyi yan yana getirmektedir. Magdur ve zanli ortaklasa aktördürler.  
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 Siddetin ögeleri tekerlegi  
 
Fiziki siddet 
Itmek, vurmak, tekmelemek, bogazini sikmak, alikoymak, baglamak, yakmak yaralamak, 
bazi esyalari ona dogru atmak, yemekten yoksun birakmak... 
 
Cinsel siddet  
Tecavüz, onu istenci disinda cinsel iliskiye zorlamak, ona cinsel saldirida bulunmak, 
cinsel bir nesne gibi davranmak...  
 
Iktisadi siddet  
Ise gitmeye yasaklama veya zorlama, ona para istettirmek, onun cep harçligini 
paylastirmak onun parasini almak, aile gelirine iliskin ona bilgi vermemek ve onun aile 
gelirine ulasimini engellemek, onun giderlerini denetlemek....  
 
Çocuklarin islevsellestirilmesi  
Kadina çocuklarina karsi suçluluk duygusu vermek, çocuklari iletisim araci olarak 
kullanmak, ziyaret hakkini ona hakaret etmek, çocuklarini ondan zorla almakla gözdagi 
vermek için kullanmak...  
 
Denetim / Yalnizlastirma  
Ne yaptigini, kiminle konustugunun, nereye gittigini, kiminle bulustugunu denetlemek, 
sosyal iliskilerini sinirlamakla tehdit etmek, asiri oranda kiskançligi çesitli davranislari 
hakli göstermede kullanmak... 
 
Ruhsal siddet  
Onu küçük düsürmek, onun özgüvenine zarar vermek, onun deli oldugunu açiklamak, 
ona hakaret etmek, onu asagilamak, anlama yeteneginden kusku duymak, ona suçluluk 
duygusu asilamak...  
 
Erkegin erk istemleri  
Ona bir hizmetçi gibi davranmak, kararlari onsuz almak veya onun adina almak, evde 
patron gibi davranmak, erkegin ve kadinin rollerini belirlemek...  
 
Göz korkutmak / gözdagi veren davranislar  
Bakislari, hareketleri veya beden diliyle onu korkutmak, esyalari kirip dökmek, ev 
hayvanlarina kötü davranmak, onun tasinmazlarina zarar vermek, silahlar v. b. 
sergileme… 
 
Tehdit / Zorlama  
Onu bitirmekle gözdagi vermek ve onu yaralayici harekette bulunmak, kendini öldürmekle 
gözdagi vermek, onu terketmekle gözdagi vermek, onu Sosyal Daire�ye sikayet etmek, 
onu yasadisi davranislara zorlamak...  
 
Önemsizlestirme / Yadsima / Suçu baskasinin üzerine atma  
Kötü davranislari önemsizlestirmek veya karsi çikmak, siddet kullaniminda suçu onda 
veya baskasinda bulmak...  
 
Çevirmenin notu: Sayfa 32 ve 33’de o, onu, ona, onun v.b. sadece kadin kastedilmektedir. 
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Erk ve denetim 
 
Cinsellestirilmis Siddet 
Tecavüz, onu istenci disinda cinsel iliskiye zorlamak, ona cinsel saldirida bulunmak, cinsel bir 
nesne gibi davranmak...  
 
Fiziksel siddet 
Itmek, vurmak, tekmelemek, bogazini sikmak, alikoymak, baglamak, yakmak, yaralamak, bazi 
esyalari ona dogru atmak, yemekten yoksun birakmak... 
 
Ne yaptigini, kiminle konustugunun, nereye gittigini, kiminle bulustugunu denetlemek, onun deli 
oldugunu açiklamak, çocuklarini ondan zorla almakla gözdagi vermek 
 
Sosyal siddet  
Ayricaliklari kullanmak, ona bir hizmetçi gibi davranmak, Kararlari onsuz almak veya onun adina 
almak, evde patron gibi davranmak, erkek ve kadinin rollerini belirlemek, onun iliskilerni 
sinirlamak ve denetlemek... 
 
Ruhsal siddet 
Onu küçük düsürmek, onun özgüvenini zarar vermek, onu deli olarak açiklamak, ona hakaret 
etmek, onu asagilamak, anlama yeteneginden kusku duymak, ona suçluluk duygusu asilamak...  
 
Iktisadi siddet 
Ise gitmeye yasaklama veya zorlama, para vermek, kaçinmak veya zorla elinden almak,onun 
banka hesabina girmesine engel olmak, onun giderlerini denetlemek... 
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 Siddet sarmali  
Aile içi siddetin nasil gelistigi ve taraflarin (magdur ve zanli) hangi davranis örneklerini 
gösterdigini, siddetin dairesinden ortaya çikan „Siddet sarmali“ zamansal bir sema 
araciligi ile göstermektedir.  
 

 
 
1. Asama, Gerilimin olusmasi 
Erkegin küçük, seyrek siddet olusumlari, kadin siddeti bagislamaktadir, kadin bu 
patlamalar üzerinde denetiminin oldugunu düsünmektedir, gerilim uyumu 
2. Asama, Akut kötü davranma 
Denetimsiz gerilim bosalmasi, agir kötü davranma, yaralamalar, siddet için görülür bir 
tetikleyicinin olmamasi 
3. Asama, Sevgi dolu pismanlik  
Erkek siddette bas vurmasindan dolayi özür diler ve degiseceginin sözü verir, kadin söz 
vermesine inanir, kadin kendisine çektirilen eziyetin suç ortagi olur. 
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Bilgi birimi III için uygulama 
 
Asagidaki sosyal alan çalisanlari için uygulama, kursa katilanlarin ilgisine göre istege 
bagli, ögrenme biriminin tek tek bakis açilarini derinlestirmek için seçilebilir. 
 
 
 

Algilama görevi: Aile içi siddetin kadinlarda etkisi 
30 dakika tek basina çalisma, 

30 dakika grupta tartisma 
Fis kartlar, kagit, ilan tahtasi / flipchart, sandalyelerle daire 

Katilimcilardan, kadinlarda aile içi siddet deneyimleri çikarimini belirten tüm bulgulari not etmeleri ve 
degerlendirmeleri rica edilir. Önce tek basina çalismada not alinir.  
 
Katilimcilar, bunun ardindan notlarini toplantida tanitirlar. 
 
Bu uygulama, siddetin çocuklara etkileriyle tamamlanabilir veya onun yerine konusulabilir.  
 

Siddet dairesi 
 

60 dakika grup oyunu 
Siddet dairesi çizelgesi, fis kartlari, kagit, ilan tahtasi / flipchart, sandalyelerle daire  

„Siddet dairesi“ büyük bir afis olarak asilir veya saydam veya videoresimleriyle duvara yansitilir.  
Katilimcilar her yuvayi (her siddet alanini), siddet çikarimina gösteren, davranis biçimleriyle veya 
girisimlerle tamamlarlar.  
� Cinsel siddet kendini nasil göstermektedir?  
� Çocuklar baski uygulamak için nasil kullanilir?  
� Erk istemi nasil uygulamaya konulur?  
� Hangi zorlamalar var?  

 
Amaç siddetin çesitli örneklerini tanimak ve sinflayabilmektir. 
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Bilgi birimi IV 
 
 
 
 
 
 
 

Aile içi siddetten etkilenmis, çocuklar ve 
gençlerle, çalismadaki araç gereçler 
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Aile içi siddetin çocuklara etkisi  
 
Sosyal çalismada ve aileler ile çalismada çocuklar, aile içindeki olasi bir siddet hakkinda 
sikça dolayli yoldan aydinlatici bilgi vermektedirler. Bu nedenle yardimcilar olarak, belirli 
etkenlere ve belirtilere dikkat etmek önemlidir. Çocuklar, dogrudan kendilerinin veya 
dolayli magdur olmalarindan, yani sadece diger aile üyelerine (genellikle annelerle birlikte 
magdur durumdadirlar) karsi siddet kullanmalarda görgü tanigi olmalarindan, bagimsiz 
olarak eger aile içi siddetten etkilenmislerse bunu göstermektedirler.  
 

Bedensel  etkileri  Duygusal ve ruhsal etkileri  
� Güçlü terleme  
� Yataga isemek 
� Kalp çarpintisi, tasikardi  
� Astim 
� Kas agrilari  
� Deri kizarikliklari  
� Egzama  
� Karin agrisi  
� Bas agrisi  
� Kusma ve sinirli sindirim  
� Fütursuzluk, ölçüsüzlük  
� Kendini yaralama 
� Yorgunluk  

 

� Suçluluk, öfke, yalnizlasma, utanma, korku 
ve kendini suçlama gibi olumsuz duygular  

� Öz güvenin azligi  
� Strese dayali hastalanmalar 
� Bunalim  
� Yalnizlasma  
� Yetiskinlere karmasik iliski kurma  
� Güçlü “kenetlenme” ve sikica tutma  
� Uyusturucu ve alkol sorunlari  
� Anne için güçlü koruma duygusu  
� Gelisim bozukluklari  
� Okulda ögrenme sorunlari veya fazla 

etkinlik ve ortalamanin üzerinde iyi basari  
� Yeme bozukluklari  
� Annenin bedensel ve ruhsal durumunu 

dikkate alip, kendi yükümlülüklerini 
savsaklama  

� Intihar düsüncesi veya ölüm özlemi  
Sosyal etkileri  Davranisdaki  dikkat çekicilikler  

� Geri çekilme / yalnizlasma  
� Sosyal olgunlasmamislik  
� Düsük sosyal yetiler  
� Düsük duygudaslik  
� Iliski olusturmada sorunlar  

� Egitilmesi güç  
� Alkol ve uyusturucu istismari 
� Dikkat eksikligi belirtisi  
� Enerji fazlasi, yerinde duramama, çabuk 

kizma  
� Yüksek saldirganlik  

 
Okul ruhbilimi açisindan çocuklarda saldirganlik ve siddetin tipik gerekçeleri8 
 
Ögrenme kurami  
Saldirgan davranis, diger davranislar gibi daha dogrusu genellikle de model ögrenmeyle 
(gözlemle ögrenme) ögrenilir. Yazili ve görsel basindaki örnekler ve gerçek örnekler 
çocuklari benzemeye güdülerler. Varilan sonuçlar örnek kisi için olumlu oldukça, 
saldirgan davranis, daha çok taklit edilir. Taklitçi saldirgan davranisinin gerçeklestirmesi 
sirasinda, hayret edilerek, begenilerek ve istegini gerçeklestirerek, basarili olursa çok 
olasidir ki, bunu davranis repertuvarina alacaktir. Bir kez basarili benimsenmis saldirgan 
davranis, benzer durumlara da tasinmaya egilim göstermektedir. 
 
 

                                                
8  Kaynak: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Innenministerium Baden-

Württemberg und Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg (Hrsg.): Aktiv gegen Gewalt – 
Gewaltprävention an Schulen, Stuttgart 2003, S. 16ff 
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Ruhsal çözümleme  
Saldirganlik iç tepi enerjisinin kas sistemi üzerinden dis dünyaya akitilmasidir.  
Freud’a göre o “insanin dogustan kötüye egiliminde” köklesmistir. Insan, hazza ulasma 
çabasinda bir yandan eger ket vurulursa veya incitilirse saldirganlasir. Çocuklugunda bir 
insanin ne kadar fazla bu basina gelirse, yetiskinlik döneminde saldirganligi da o kadar 
güçlü olur. Diger yandan saldirganligin olusmasinda, ben islevi de (Über-ich-Funktion) bir 
rol oynamaktadir. Bir çocuk kimliklesme yolundaki gelisimi sirasinda, yetiskin referans 
kisiyden yeterli “ahlaki koruma” (Über-Ich-Lücken) elde etmemisse, kisisel saldirganlik 
ölçüsüde ayni sekilde artar.  
 
Sonuçta saldirganligin asilmasinda, saldirganliktan vazgeçmesi için benin (egonun) ne 
derece sosyal kültürel ve sportif dengeleyici etkinliklerle zararinin giderildigi, önemlidir.  
 
Içgüdü kurami  
Davranis biyolojisi açisindan saldirganlik dogustan varolan, kendi türünü korumaya 
hizmet eden bir içgüdüye dayanmaktadir. Lorenz’e göre “hayvan ve insanin 
hemcinslerine yönelik çatisma dürtüsü” söz konusudur. Organizmada, belirli bir esigi 
asana ve saldirgan tavirlara bosaldigi ana kadar sürekli biriken, saldirgan enerji üretilir. 
Saldirganlik birikimi ne kadar güçlü ise, saldirganlik patlamasi için tetikleme uyarimi o 
derece azdir. Uç vakalarda, dis bir neden olmaksizin saldirgan bosalma ortaya çikabilir 
(Bosa isleme tepkisi). 
 
Düs kirikligi – saldirganlik teorisi  
Insanin hedefe yönelik etkinlikleri engellenir veya durdurulursa, saldirganliklara yol 
açabilecek düs kirikliklari olusur. Böylesi saldirganliklarin olasiligi, ilkin saldirganligi 
özendiren tetikleyicilere (örnegin kiskirtmalara) baglidir. Ikincisi durumun nasil 
degerlendirildiginin bir rolü bulunmaktadir. Ve üçüncüsü, düs kirikligina neden olan olayin 
etkisinin ne kadar güçlü oldugu, ortak belirleyicidir. Düs kirikligi sonucunda ortaya çikan 
saldirganlik, düs kirikligi kaynagina karsi yönelmek zorunda degildir, aksine bir günah 
keçisine dogru yönünü degistirebileceginin bilinmesi de önemlidir (Saldirganligin yön 
degistirmesi). 
 
Bu açiklayici modeller çok genel tutulmustur ve günlük yasamda çocuklar ve ailelerle 
çalismada sadece göreceli bir gerekçe çözümlemesi için uygundur. Bu nedenle asagida, 
okul ruhbilim bakisindan ve güncel sosyal bilimler raporlarinin bakis açisindan daha 
belirgin açiklamayi olasi kilan, bir gerekçe yapisi olusturulmustur. Gerekçe yapisinda, 
saldirganligin çesitli gerekçelerin çok etkenli karsilikli oyunu oldugu anlasilmalidir.  
 
Ailevi yetistirme alanlari  

• Izin veren, geçit veren yetistirme (normlari çok az aydinliga kavusturma, normlara 
çok az aracilik etme ve çok az sinir çekme) 

• Tutarsiz yetistirme  
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• Kati, baskici yetistirme  
• Görüs birligi olmaksizin yetistirme  
• Babanin yetistirmede uzak durmasi, kaçinmasi (Terbiye perhizi) 

 Ailevi sikintilar  
• Süregen iliski krizi  
• Akut ayrilma ve bosanma çatismalari  
• Tek ebeveynli aile  
• Patchwork aile  
• Aile içi siddet  

 
Ilk çocuklukta gelisim yaralanmalari  

• Reddedilme  
• Kötü davranilma, hirpalanma 
• Kötüye kullanilma, istismar  
• Taninmama, yadsinma 

 
Güncel gelisme sorunlari 

• Ruhsal – bedensel dönüsüm (Ergenlik) 
• Okuldaki basarisizliklar  
• Es aramadaki basarisizliklar  
• Genelde yasitlarinca reddedilme 
• Basarisiz kimlik ve anlam aramasi  
• Olumsuz gruplarin ve alt kültürlerin etkileri  

 
Gerçek siddet modelleri  

• Döven ebeveynler  
• Döven kardesler, okul arkadaslari ve arkadaslar 
• Kurallara aykiri davranan sporcular ve trafik katilimcilari 

 
Medyada siddet modelleri 

• siddet içeren televizyon filimleri  
• Korku videolari  
• Siddeti yücelten bilgisayar oyunlari  

 
Toplumsal etkenler  

• Iktisadi krizler  
• Sosyal sorunlu bölgeler  
• Izin veren, geçit veren medya politikasi  
• Degerler uyumunun asinmasi  
• Günah keçisi anlayisi  
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Bilgi birimi IV için uygulama  
 
 
Asagidaki yardimcilar için uygulama, kursa katilanlarin ilgisine göre istege bagli, 
ögrenme biriminin tek tek bakis açilarini derinlestirmek için seçilebilir.  
 
 
 

Kendi kimligi ile yüzlesme 
45 dakika tek basina çalisma, 45 dakika gençler için grup tartismasi 

kagit, kalemler 
Katilimcilar verilen kagitlari ve kalemleri teslim alirlar ve kendi yüzlerinin profillerini kagitlara çizerler. 
Kimliklerinin çesitli yönleri (yüze çizilen ögeleri) ve baskalarinin onlari nasil görebilecekleri hakkinda 
(yüzün disindaki ögeleri) düsünürler. Amaç kimligin çesitli etkenlerini gözden geçirmektir (aile, 
vatandaslik, ögrenim, cinsiyet, din, roller, grup aidiyeti). Hoslandiklari veya hoslanmadiklari kisisel bakis 
açilari ve anlayislari düsünülmelidir. Bunun ardindan su asagidakiler üzerinde düsünüp tasinmalidir: 

1) Gördügünüzle ve belki de baskalarinin gördükleri arasindaki iliski, ve çesitli görünüsler 
arasindaki iliski (örnegin baglanti çizgileriyle veya yildirimlarla simgelestirilebilinir) 

2) Yasamin akisinda çesitli bakis açilarinin / anlayislarin gelisimi ve bunlar için önemli etkenler 
(yasamin çesitli görünüsleri için varolan bunlari katilimcilar, renklerle veya yüzün yanina 
çizdikleri zaman skalasinda noktalarla veya çesitli konusma baloncuklariyla simgelestirebilirler.)  

Katilimcilar gayet kisisel bir düzlemde, fakat sadece kendilerini rahat, hissedecekleri kadar görüs 
alisverisinde bulunurlar: Kendimi nasil görüyorum? Baskalari beni nasil görüyor? Beni ne etkilemekte? 
Yönelim noktalarim nelerdi? Zamanin akisiyla anlayislar nasil ve niçin degismekte? Degisikliklerde hangi 
dinamikleri yasamaktayim ve birbirlerine nasil baglilar? Hoslanmadigim ögelerime nasil davranmaktayim 
ve nereden kaynaklanmaktalar? Çesitli ögeler arasinda hangi baglantiyi saptayabilirim?  
 Yansima ve degerlendirme 
Aile dinamiginin nasil izin verdigine bagli olarak, tek basina veya grup ortaminda olabilir. Herkese 
yöneltilen sorular söyle olabilir: Kendi algilamalarimiza ve baskalarinin bizim hakkimizdaki 
algilamalarina karsi nasil davranmaktayiz? Kendimi degistirebilir miyim? – Hangi etkenlerle? Benim ne / 
nasil olduguma aile içinde neyin etkisi var? Toplumdan bana hangi etkiler var? Bunlar arasinda hangi 
baglantilar var (vatandaslik, azinliklar, yönelim noktalari)?  
„Algilama ve stereotip“ „kimlik ve karsilasma� veya „kültürün ögeleri üzerine derinlestirici arastirma“ 
gelistirici konular olabilir. 
 
Uygulamada bu yöntemler  
Kimlik kültürler arasi ögrenmenin belirleyici bir unsurudur, bununla birlikte kolay anlatilamaz. Kisisel 
farkliliklara ve kisisel sinirlara saygi önemlidir. Geri bildirim çok dikkatli kullanilmalidir. Bir digerinin 
öyküsünü yorumlamak yerine, olanaga göre kisisel öykünün anlatimi daha yararlidir. Bu kisisel 
çalismaya çok zaman ayirmalidir. (katilimcinin hizina göre). Içten, samimi bir ortam önemlidir. Tüm 
açiga çikarilan ögelere saygi duyulmali ve sadece kisisel düzeyde gündeme getirilmelidir. Katilimcilari 
kesiflerinde daha derine inmeye cesaretlendiren veya tüm aile bireylerince ayrintili arastirilabilecek 
konularin ortaya çikarilmasinda önemli göstergeler olabilirler.  
(Fischer & Furrer-Küttel, 2009) 
 

Güvenli bir yer kurmak  
60 dakika, çocuklar ve gençler için grup 

Kagit, kalemler, tanitim kitapçiklari ve bildiriler, dikis araç gereçleri, yapistirici, zimba yapistirici bant, 
makas 

Geri çekilmeye hizmet eden güvenli bir yer kurulmalidir( sinifta, yuvada veya oyun grubunda).  
 
Bu yer rahat, hos düzenlenmis bir köse olabilir. Her çocuk veya her genç yaninda bir seyler getirebilir ve 
böylece bu güvenli ortam için katkisini yerine getirmis olur. (battaniye, yastik, kumas oyuncak hayvanlar, 
simgesel enerji kaynaklari,…).  
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Bu yer „Time-out“ alanidir. Bu yerde kavga edilemez, vurulamaz, dislama yapilamaz, hakaret edilemez 
v. b. Geriye çekilen çocuklarin ve gençlerin dinlenme zamani haklaridir ve belki de yardima gereksinim 
duyduklarini göstermektedirler. 
 
Bu yere saygi duyulmali ve ortak davranis kurali olarak uyarlanmalidir. Kurallar yazili sekilde asilabilinir.  
 

Kim ne yapmaya  izinlidir?  
90 dakika, çocuk grubu  

Sorularin kopya örnekleri, kalemler, zimba  
Bir kisinin çok keyifli, hos ve bir digerinin keyifsiz duyumsadigi farkli seyler ve dokunuslar vardir. 
Bunda sikça ruh hali ve günlük durum da rol oynamaktadir. Bu farkliliklar uygulama ile canlandirilmali ve 
çocuklar, kimin ne yapmaya izinli oldugunu kendilerinin saptamasi için cesaretlendirilmedirler.  
 
Çocuklar asagidaki çalisma kagidini alirlar. Sütunlarin açikliklarina çesitli kisilerin adlari yazilabilinir: en 
iyi arkadas, bir okul arkadasi, erkek kardes, kiz kardes, komsu çocugu, oyun alanindaki bir çocuk, 
otobüsteki tanidik olmayan bir çocuk, kuzenlerim.  
Seçilen kisilerden hangilerine, satirlarda belirtilen örnekleri yapmaya izin verdigine hangilerini yapmasina 
izin vermedigine, her çocuk kendisi için çarpi isareti koyabilir. Isteyen ardindan açiklayabilir veya diger 
çocuklarla karsilastirabilir. 
 
Uygulama su cümleyle bitirilebilinir:  
„Hiç kimse bir çocuga onun istemedigi sekilde dokunamaz.“ 
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Bilgi Birimi V  
 
 
 
 
 
 
 Aile içi siddet konusunda toplumlarla, 
(Communities) çalismadaki araç gereçler 
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Bilgi birimi V 
 
Toplumlarin (Communities) duyarlilastirilmasi çalismasindaki araç gereçler 
 
Avusturya’da göçmenler  
 
Der SUNIA Geel – ögretim plani herseyden önce göçmen ailelerde aile içi siddetten 
kaçinma ve aile içi siddete tavir almaya yogunlasmistir. Bu nedenle, bu bilgi birimi 
göçmenlerin durumuna iliskin temel bilgiler içermektedir ve Almanya�daki durumla bir 
karsilastirma yapmaktadir. Ögretim planinin ana hedef gruplari, Arap ülkelerinden ve 
Türkiye’ den göçmenlerdir.  
 
Avusturya’da göçmenler  
 
2011’de yabanci vatandaslarin en büyük kismini Alman vatandaslari olusturmaktadir, 
bunu hemen ardindan Sirbistan, Karadag, Kosovo vatandaslari izlemektedir ve üçüncü 
durumda Türk vatandaslari bulunmaktadir.  
 

 
 
Avusturya�da toplam 1,5 milyona yakin yabanci asilli insan yasamaktadir. 
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Odak: Türkiye’den Avusturya’ya göç  
 
Türkiye�den Almanya�ya düzenli göç 1961 yilinda Almanya ile Türkiye arasinda Isçi Alimi 
sözlesmesi�nin imzalanmasiyla baslamistir. Bugün Almanya’da 2,7 milyonu Türk 
vatandasi olmak üzere, 3,7 milyon Türk asilli göçmen yasamaktadir. Almanya’daki 
Müslüman sayisi toplamda yaklasik 3 milyondur.  
 
Türk göçmenler, Avusturya�da yabanci nüfusun üçüncü büyük grubunu olusturmaktadir. 
Afrika�dan göçmenlerle birlikte Türk göçmenler 35,6 yas ortalamasiyla en genç 
göçmenlerdir.9 
 
Bir Karsilastirma: Almanya’daki göçmenlerde SINUS-Milieus  
� Bilimsel arastirmalarin eser sahibi , SINUS Heidelberg Sociovision Enstitüsü’dür.  
� Degerler ve anlayislar temelinde kalitatif – ruhbilimsel yaklasim.  
� Toplumsal degerlerin dönüsümünün açiklayici yerlesmis yaklasim: Bireylestirme 

(bireysel özgürlük ve sorumluluk). 
� Farkli degerler dünyasinin ve yasam dünyasinin farklilastirilmasi.  
� Göçmenlerin ve yerlilerin sosyal ortamlara siniflandirilma araçlari. 
� Tipik davranis biçimleri ortamlara baglidir. 
� Almanya�da insanlarin davranislarini bir ortama aidiyetleri, bir etnik gruba 

aidiyetlerinden daha fazla belirlemektedir.  
�  Sinus-Milieus® ögrenim, meslek, gelir, sosyal çevre ile siyasi, dini ve sosyal 

görüsler gibi göstergeleri dikkate almaktadir.  
� Pazarlamadan bir taslak, bölütlemeyi sadece cografi, sosyo - nüfus bilimsel ve 

davranis yönelimli etkenlerine dayanarak betimlememekte, aksine ruhsal – grafik 
etkenleri de dikkate almaktadir.  

                                                
9 Istatistik Avusturya (2011): Migration & Integration. Zahlen.Daten.Indikatoren 2011 
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Göçmenlerin yasaminda sorunsal alanlar  
Sinus-Ortam-Arastirmalari temelinde, günlük yasamda belirli toplumsal çevrelere özgü 
güçlükler siniflandirilmaktadir. Bunun altinda, belirli çevreleri diger çevrelere göre daha 
sikça etkileyen sorunlar anlasilmaktadir.: 
 
A) Geleneksel gruplar (A1 & A2 kümesi) 
 - Deger taslaklari Almanya’daki çogunluk toplumuna uymamaktadir. 
- Kendine has deger imgelemi aile disinda uygulamaya koyamamaktadir.  
- Aile içersinde de gelenekçi degerlere direnmeler büyümektedir.  
- Kadinlar ailenin çekirdegini koruyan olarak bilinmektedir, – çocuklar ve torunlar „yeni 
dünyaya „kayarcasina düsmektedirler.“  
 
B) Çagdaslik (B1 & B2 kümesi) – Erisilenin ve bir seyleri alabilecek paranin gururu  
- Büyük ebeveynlerce begenilmeme, Ebeveynler Almanya’da ve anavatanda- Yeni yasam 
tarzi begenilmemektedir – Uyum için zaman ve para harcamanin çok yüksek olmasi – Iyi 
dilbilgisine karsin henüz „tam uyumun“ olmamasi 
 
C) Yeni-kimlikler (C kümesi)  – Çok iyi bir niteliklilige ve çok erisilene karsin 
begenilmenin, taninmanin olmamasi – Deger verilme, begenilme sürecine iliskin aile 
içinde veye esle tartismalar – Gelecege güvensizlik – rol örneklerinin olmamasi  
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Sosya l çalismada Sinus-Milieu- Yöntemi�nin sonuçlari 
 
 
Sosyal davranista birincil etken etnik köken degil, aksine sosyal çevreye aidiyettir.  
Göçmenlerde, her seyden önce de, gelenekçi – tutucu çevrede yerlesik Türk kökenli 
göçmenlerde güçlü yabancilasma ve kendini tanimlama sorunlari bulunmaktadir; Sonuç: 
aile içi siddetle kismi dengelestirme. Basarili „çagdas oyuncularda“ sik sik 
saptanamamis, ayni sekilde aile içi siddette kendini gösterebilecek aile içi veya esler 
arasindaki sorunlar ve gerilimler vardir.  
 
 
Tirol�deki cinsel istismar ve aile içi siddete karsi iletisim kurumlari 
 
 
Gewaltschutzzentrum Tirol , Museumstraße 27/3, 6020 Innsbruck, 0512/571313, 
pffice@gewaltschutzzentrum-tirol.at 
 
DOWAS für Frauen , Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck, 0512 56 24 77,  
buero@dowas-fuer-frauen.at 
 
Frauen gegen VerGEWALTigung , Sonnenburgstraße 5, 6020 Innsbruck, 0512 57 44 16,  
office@frauen-gegen-vergewaltigung.at 
 
Frauen helfen Frauen , Museumstraße 10a, 6020 Innsbruck, 0512 58 09 77, info@fhf-tirol.at ·  
 
Tiroler Frauenhaus , 0512 34 21 12, tirolerfrauenhaus@inode.at  
 
Zentrum für Ehe- und Familienfragen , Anichstraße 24/2, 6020 Innsbruck, 0512 58 08 71, 
kontakt@zentrum-beratung.at 
 
KIZ Kriseninterventionszentrum , Pradlerstraße 75 (Hofeinfahrt), 6020 Innsbruck, 0512 58 00 59, 
info@kiz-tirol.at,  
www.kiz-tirol.at 
 
Kinderschutzzentrum Tirol , Kinderschutzzentrum Innsbruck, Schöpfstraße 19, 6020 Innsbruck, 0512 58 
37 57 , innsbruck@kinderschutz-tirol  
 
Manns-Bilder , Anichstraße 11, 6020 Innsbruck, 0512 57 66 44, kontakt@mannsbilder.at ·  
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