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Toplumsal Cinsiyete Dayalı …
Sanal Şiddet
Siber Şiddet

Online / Çevrimiçi Şiddet



KİM??
Siber şiddeti uygulayan kişi eski ya da şu anki eş/partner,
komşu,iş/okul arkadaşı, bir yakın ya da bir yabancı olabilir.

NASIL??
Sanal şiddeti uygulayan kişi sosyal ağlar (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat vb.), mesajlaşma
uygulamaları (Whatsapp, Messenger vb.), Küresel Konumlama
Sistemi (GPS) destekli uygulamalar (Swarm, Maps Google vb.), 
akıllı telefonlar ve/veya e-mail kullanarak şiddete maruz
kalan kişinin kendi güvenliğinden endişe etmesine neden
olmaktadır. 



SİBER TAKİP 

e-posta, metin (veya çevrimiçi) mesajlar veya
internet yoluyla izlenmedir. 

SİBER TACİZ 

• İstenmeyen cinsel içerikli e-postalar,metin (veya çevrimiçi) mesajlar, 
• Sosyal ağ sitelerinde veya internet sohbet uygulamalarında yaşanan 
uygunsuz veya saldırgan olaylar,
• E-posta, metin (veya çevrimiçi) mesajlarla fiziksel ve/veya 
cinsel şiddet tehdidi,
• Nefret içerikli ( cinsiyet kimliği, engellilik , etnik köken vb.
hakkında) tehdit eden veya hedefleyen bir şekilde davranma. 



• Gizlilik ihlali (İntikam Pornosu,Doxing (sanal ortamda
kişisel bilgiye ulaşma …)
• Gözetim ve izleme (Siber Takip…)
• İtibara ve/veya güvenilirliğe zarar verilmesi
(Bilgilerin çalınması …)
• Taciz (buna çevrimdışı taciz eşlik edebilir)
• Doğrudan tehditler ve/veya şiddet
• Topluluklara yönelik hedefli saldırılar
(Sığınmaevi bilgilerinin paylaşılması …)

(IGF, 2015)



Kadınlar Üzerindeki Etkileri

• Korku, endişe duyma
• Hareketliliğin etkilenmesi ( iş yaşamı, sosyal yaşam …)
• Çevrimiçi alanlardan çekilme (telefon değiştirme, 
sosyal medya hesapları kapatma..)

• Şehir değiştirme



Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Çevrimiçi/Online İstismar” 
raporunda (IGF, 2015): 

• Kadın Hakları Savunucuları
• LGBTİ+ Aktivistler
• Kadın Siyasetçiler
• Kadın Gazeteciler-Yazarlar-Sanatçılar
• Kadın Araştırmacılar-Akademisyenler

çevrimiçi alanda daha fazla suistimale maruz
kalabildikleri çıktısı yer alır.  



Kadın Siyasetçilere Yönelik Şiddet

Kadın Siyasetçilere Yönelik Sanal Şiddet

Fiziksel Şiddet – Cinsel Şiddet – Psikolojik Şiddet







2016 IPU Çalışması:“Kadın
parlamenterlere yönelik cinsiyetçilik, 
taciz ve şiddet”

•%81,8'i psikolojik şiddete
maruz kalmıştır
•%44,4’ü ölüm, tecavüz, dayak
veya kaçırılma tehdidi
almıştır

NDI, #NotTheCost, 2018 
(Bedel Ödeme! 
Kampanyası Araştırması) 

• %44 kadın siyasetçiler parti içinde
şiddete erkeklerden daha çok maruz
kalabileceğini düşünüyor.
• Sadece %4 ise tam tersi.. 



• İngiltere parlamenterlerinden Jess Phillps, bir kampanyaya katılma duyurusu 
ardından bir günde 600 tecavüz tehdit tweeti almış (2016)

• 2017 Kenya seçimlerinde kadınların yeniden düzenlenmiş fotoğrafları
Twitter’dan yayıldı 

• İsveçli parlamenter Facebook üzerinden kendini taciz edenleri şikayet ettiğinde 
bunun politikanın bir parçası olduğu kendisine söylenmiş. 

• Pakistan parlamenterlerinden Farahnaz Ispahani, asit saldırıları ile
uğraştığı dönemde Başbakanla ilişkisi olduğuna dair her yere mesajlar atılmış.

• Amerikalı kadın parlamenterler Time’s Up(Süre Doldu!) mesajları yayınladı.

Kadın Politikacılara Yönelik Şiddet Yuvarlak Masa Toplantısı Paylaşımları (BM, 2018) 



İlgili Çalışmalar ve İzleme

• CEDAW
• İstanbul Sözleşmesi
• AKL #HerNetHerRights (Onun
İnterneti Onun Hakları Kampanyası) 

• BM Özel Raporları
• Kadın Koalisyonu Seçim İzleme
Çalışması

• AKL TK - Kadın Koalisyonu – KADER 
Ankara Projesi 


