
3/19/2020 8 Mart araştırmasından çarpıcı sonuçlar: 5 kadından 1'i şiddet görüyor

www.cumhuriyet.com.tr/haber/8-mart-arastirmasindan-carpici-sonuclar-5-kadindan-1i-siddet-goruyor-1725578 1/7

Tasarım Ödüllü Mobilyalar

cumhur�yet.com.tr (/haber-kaynag�/cumhur�yetcomtr/1) 06 Mart 2020 Cuma, 17:42

8 Mart araştırmasından çarpıcı sonuçlar: 5 kadından 1'�
ş�ddet görüyor
NG Araştırma ş�rket�, kadınlar, erkekler ve toplumla �lg�l� yaptığı kamuoyu araştırmasının
sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, ankete katılan her 10 k�ş�den 8’� Türk�ye'de c�ns�yet
eş�tl�ğ� olmadığını düşünüyor. Her 5 kadından 1’� eş� veya sevg�l�s� tarafından f�z�ksel ş�ddete
maruz bırakılıyor; f�z�ksel ş�ddete maruz bırakılan her 10 kadından 4’ü �se, bunu k�mseye
söylem�yor.
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Türk�ye genel�n� kapsayan araştırma, 18 yaş üzer�, farklı sosyo-ekonom�k gruplardan 2257 k�ş�n�n
katılımı �le onl�ne olarak yapıldı.
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5 KADINDAN 1'İ ŞİDDETE UĞRUYOR

Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’� eş� veya sevg�l�s� tarafından hayatında en az b�r defa f�z�ksel
ş�ddete uğradığını bel�rt�yor. Erkeklerdek� oran kadınların 3’te 1’� kadar. 

F�z�ksel ş�ddete maruz kalan katılımcılardan yaşadığı durumu anlatmaları �sted�ğ�nd�ğ�nde, en çok 
uygulanan f�z�ksel ş�ddet�n tokat olduğu görülüyor.

F�z�ksel ş�ddete maruz kalan her 10 k�ş�den yaklaşık 4’ü bunu k�mseye söylem�yor. Her 10 k�ş�den
yaklaşık 4’ü �se anne, baba ve kardeş� g�b� 1.dereceden akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor. A�leden
sonra en çok paylaşılanlar �se yakın arkadaşlar oluyor.

Araştırmanın bütününe bakıldığında, f�z�ksel ş�ddetle beraber ps�koloj�k ş�ddet de, en çok
uygulanan ş�ddet türler� arasında yer alıyor.

PSİKOLOJİK ŞİDDETİN BOYUTLARI

Farkına varılması zor olan ş�ddet türler� arasında sayılab�lecek ps�koloj�k ş�ddet; bağırma, küfür etme,
k�ş�y� yeters�z h�ssett�rme, küçük düşürme, k�ş�y� başkalarıyla kıyaslama g�b� davranışları kapsıyor. 

Araştırmada çıkan sonuçlara göre ps�koloj�k ş�ddet, f�z�ksel ş�ddetten daha fazla uygulanıyor. Her 3
k�ş�den 1’� hayatında en az b�r defa ps�koloj�k ş�ddete maruz kaldığını söylüyor. Ps�koloj�k ş�ddet
gördüğünü bel�rten kadınların oranı, erkekler�n 2 katı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET TANIMLANAMIYOR

Araştırmanın ortaya çıkardığı b�r d�ğer nokta �nsanların ps�koloj�k ş�ddet� günlük yaşamlarında
tanımlayamamaları. Ps�koloj�k ş�ddete uğrayanların %10’u bunu tanımlayamadıkları �ç�n
yaşadıklarının tam olarak farkında olamıyor. 
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Her 10 k�ş�den 6’sı ps�koloj�k ş�ddet� nasıl engelleyeceğ�n� ve böyle b�r durumda nereden yardım
alacağını b�lm�yor. Katılımcılar, f�z�ksel ş�ddete oranla daha çok ps�koloj�k ş�ddete maruz kalmalarına
rağmen, nasıl b�r çözüm bnulacaklarını ve neler yapab�lecekler�n� b�lm�yor.

ŞİDDET UYGULUYOR MUSUNUZ?

Kadınların %20’s� eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa f�z�ksel ş�ddet gördüğünü
bel�rt�rken, f�z�ksel ş�ddet uyguladığını bel�rten erkekler�n oranı yalnızca %9. 

Erkekler�n %6’sı eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa f�z�ksel ş�ddet gördüğünü
bel�rt�rken, f�z�ksel ş�ddet uyguladığını bel�rten kadınların oranı %8.

Katılımcılar, "eş�ne veya sevg�l�ne ps�koloj�k ş�ddet uyguluyor musun?"sorusuna �lg�nç yanıtlar
ver�yor. Kadınların %43’ü hayatında en az b�r defa ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü bel�rt�rken, ps�koloj�k
ş�ddet uyguladığını bel�rten erkekler�n oranı yalnızca %16.

Erkekler�n %22’s� eş�nden veya sevg�l�s�nden hayatında en az b�r defa ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü
bel�rt�rken, ps�koloj�k ş�ddet uyguladığını bel�rten kadınların oranı %16.

KADINLAR "EŞİTLİK YOK" DİYOR

Kadın-erkek eş�tl�ğ� yakın tar�hte daha ön plana çıkmış konulardan b�r�. Türk�ye kadınlara oy verme
hakkını sağlayan �lk ülkeler arasında yer alıyor. Türk�ye'de anayasanın 10. maddes� gereğ� kanun
önünde kadın ve erkekler eş�t haklara sah�p. Ama anket sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların
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günlük hayattak� düşünceler�n�n bu yönde olmadığı görülüyor. Araştırmaya katılan her 10 k�ş�den 8’�
Türk�ye'de kadın-erkek eş�tl�ğ� olmadığını düşünürken, 2’s� �se eş�t olunduğunu düşünüyor.  Sadece
kadın katılımcıların cevaplarına bakıldığında �se, her 10 kadından 9'u eş�tl�k olmadığı yanıtını ver�yor.

Katılımcıların %71'� ev �şler�nde sorumluluğun paylaşılması gerekt�ğ�n� düşünüyor. %27's� �se
sorumluluğun kadına a�t olduğunu bel�rt�rken, erkekler�n sorumlu olduğunu düşünenler�n oranı
sadece %2.

Para kazanma sorumluluğunun k�me a�t olması gerekt�ğ� sorusuna, katılımcıların %65'� hem kadının
hem erkeğ�n ortak sorumluluğu olduğu yanıtını ver�yor; bu oran 18-24 yaş arası katılımcıların
cevaplarına bakıldığında �se %75'� buluyor. Sorumluluğun erkeğe a�t olduğunu düşünenler�n oranı
�se %35. 

KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ EN BÜYÜK SORUNU

Her 20 k�ş�den 9’una göre kadınların �ş hayatında yaşadığı en büyük zorluk, �şyer�ndek� temponun
yanı sıra ev �şler�n�n de sorumluluğunu üstlenmes�. Her 20 k�ş�den yaklaşık 4’ü �ş hayatında
kadınların f�z�ksel tac�ze maruz kalmalarını 2. en öneml� sorun olduğunu söylüyor.

3. sırada gelen sorun �se her 20 k�ş�den 2’s�n�n bel�rtt�ğ�, erkeklere göre daha fazla ps�koloj�k ş�ddet
görmeler� oluyor. Hem erkekler hem de kadınlar bu sorunların sıralamasında hemf�k�r.

İlg�n�z� Çekeb�l�r
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