
İnsani Yardım Çalışanları için  
Afet ve Acil Durumlarda 

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme 
ve Azaltma Çalışmalarında
Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Afet ve Acil Durumlarda Kadınlar ve Kız 
Çocuklarının Korunması ve Hizmetlere Erişimin 
Sağlanması

Birçok durumda, kadınlar ve kız çocukları doğal afetlerden 
orantısız şekilde etlenir. Çoğu zaman ev işleri (temizlik, yemek 
vb.), çocuk ve yaşlı bakımı gibi konularda birincil bakım 
verenler olarak atfedilen sorumlulukları nedeniyle kadınların 
afet sonrası iyileşme sürecinde kaynaklara ve hizmetlere 
erişimleri daha kısıtlı olabilir. Doğal afet koşulları bakım 
verenler olarak kadınlara, aileyle ilgili yeni sorumluluklar da 
yüklemiş olabilir (Örneğin eve gelir getiren kişi 
yaralandığında ya da hayatını kaybettiğinde veya iş bulmak 
için ailesinden ayrılmak zorunda kaldığında). Kanun ve 
düzenin bozulması veya sosyal destek ve güvenlik 
sistemlerinin çalışmaması kadınların ve kız çocuklarının 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (TCDŞ’e) ve ayrımcılığa 
daha fazla maruz bırakılmalarına yol açabilir. 

Afet ve acil durumlarda  krizden etkilenen tüm topluluğun 
zarar görebilirliklerini azaltmak için çok sektörlü destek 
mekanizmalarının (Hukuk, Sağlık, Psikososyal ve Sosyal 
Hizmetler Destek hatları) acil kurulması ve kişilerin uzmanlık 
gerektiren konularda destek ve danışmanlık alabilmesi,  bu 
mekanizmalara yönlendirilmesi desteklenmelidir.  

BİLİNMESİ GEREKENLER!

İhtiyaç   tespiti yapılmadan risk azaltma 
müdahalelerinin başlatılması:
Acil durum ilk müdahalelerinde ya da öncesinde yapılan 
ihtiyaç analizleri, program planlaması ve uygulaması için 
önemlidir. Ancak toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti (TCDŞ) 
önleme ve azaltma konusunda acil önlemlerin alınması 
sürecinde bu analizler elzem görülmemelidir. (Bazı sektörler 
altında, TCDŞ’e maruz bırakılan kişilere  hizmet sağlayanlar 
için). Çoğu risk azaltma müdahaleleri ihtiyaç analizi 
yapılmadan başlatılabilir.

Örneğin:  

• Su sanitasyon ve hijyen sektörü aktörleri
tuvaletlerin ve duş alanlarının uygunluğundan
ve güvenliğinden (örneğin kilitlenebilir olması)
emin olabilir.

• Sağlık sektörü aktörleri her acil durum
başlangıcında üreme sağlığı ile ilişkili 'Sağlık
Paketi' dağıtımı yapabilir.

• Kamp koordinasyon ve kamp yönetimi aktörleri
yaşam alanlarının güvenliğinin sağlanması için
dış alanların (çeşmelerin, tuvalet ve duşların,
toplantı alanları ve dağıtım noktalarının olduğu
alanların) yeterli şekilde aydınlatıldığından
emin olabilir.

Afet Sürecinde Kadınların ve Kız Çocuklarının 
Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri 

İnsani yardıma erişimde zorluklar: Kadınlar ve kız çocukları 
insani yardıma erişimde bakım vermeyle ilişkili sorumlulukları 
nedeniyle engeller yaşayabilir.

• Evle, yaşam alanı ile ilgili hane içi sorumluluklar
(özellikle evin geçiminden sorumlu kadınlar),

• Emziren veya gebe kadınların fiziksel kısıtları
(insani yardım malzemeleri dağıtım sırasına
giremeyebilirler),

• Ağır ve büyük insani yardım paketlerini kaldırıp
taşıyamama,

• Dağıtımla ilgili bilgilendirme ve duyurularına
erişimin olmaması bu engeller arasında sayılabilir.

Bu zorlukları karşılayacak özel önlemler, kadınların güvenli 
ve öncelikli hizmetlere erişim ihtiyacının karşılanması ile 
mümkündür; kadınların insani yardıma, gıda ve gıda dışı 
malzemeye, temiz suya ve hijyene ve tıbbi desteğe, aile 
izleme/birleştirme hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır.

Örneğin: 
• Tek bir noktadan değil, çeşitli dağıtım

noktalarından malzeme dağıtımların yapılması
• Mobil sağlık ekiplerinin kadınların ihtiyaçlarını

önceliklendirmesi
• Yardım paketlerinin içeriğinin kadınlara özgü

ihtiyaçları karşılayacak şekilde oluşturulması:
o Emziren ve gebe kadınlara yönelik gıda

desteği,
o Hijyenik ped,
o El feneri,
o Kilitlenebilir yardım paketleri gibi.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet; bir kişinin iradesine karşı 

işlenmiş herhangi bir zarar verici davranışı ve kadınlar ve erkekler 
arasındaki (örneğin toplumsal cinsiyet) sosyal olarak atfedilen 
farklılıkları temel alan kapsayıcı bir terimdir. Bu davranışlar fiziksel acı 
verme, cinsel ve ruhsal zarar verme ya da eziyet, baskı, zorlamanın 
türleri ve bağımsızlığından mahrum etmeyi içerir ve halka açık bir 
şekilde ya da özel alanda meydana gelebilir.  
TCDŞ uluslararası belgeler ve sözleşmelerle korunan bazı evrensel insan 
haklarını ihlal eder.  
Çoğu TCDŞ türü ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ulusal kanun ve 
politikalar kapsamında suç teşkil eder.  
TCDŞ terimi en yaygın olarak, dünyadaki tüm toplumlarda var olan, 
kadınlar ve erkekler arasındaki sistemik eşitsizlikleri vurgulamak için 
kullanılır.  

Erkekler ve oğlan çocukları da TCDŞ’e maruz bırakılmaktadır, fakat 
kadınlar ve kız çocukları istatistiksel olarak erkeklere nazaran dünya 
üzerindeki kaynaklara ve fırsatlara yetersiz erişimleri, toplum 
tarafından atfedilmiş cinsiyet rolleri ve beklentileriyle 
ikincilleştirilmeleri, güçsüzleştirilmeleri, kontrol edilmeleri, 
bağımsızlıklarından mahrum edilmeleri sonucunda şiddete ve 
ayrımcılığa daha fazla maruz bırakılmaktadır.  

Yanı sıra LGBTİ+lar cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri temelli şiddetli 
ayrımcılığa, çeşitli TCDŞ türlerine maruz bırakılmaktadır. Afet ve acil 
durumlarda LGBTİ+ların ihtiyaçları görünmez hale gelebilir, şiddete 
uğrama riski artabilir.  

TCDŞ bir halk sağlığı sorunudur. TCDŞ’den hayatta kalanların bütünsel 
sağlık ve iyilik halleri zarar görür, ciddi fiziksel yaralanmalar, ruhsal ve 
duygusal zarar ve hatta ölüm TCDŞ’in sonuçları arasındadır. TCDŞ insan 
hakları ihlallerinin olduğu bir halk sağlığı sorunu olduğu için çok 
sektörlü bütüncül önleme ve azaltma müdahaleleri yapılması ve 
koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 



Belgelendirme: 
İnsanlar afet sırasında kimlik vb. belgelerini kaybettiklerinde 
kimliklerini kanıtlamak zorunda kalabilir. Bu gibi durumlar 
kişilerin insani yardım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere 
erişimini engelleyebilir. Kimlik, evlilik cüzdanı vb. belgelerin 
kaybı miras ve mülkiyet hakları konusunda bilgisi olmayan 
kadınları orantısız bir şekilde etkilemektedir.  

• Evlilik cüzdanının olmaması
• Yasal olmayan evlilikler (dini nikahlı eş olma gibi)

Kadınlara yönelik çalışmalar planlanırken “kimlik vb. 
belgelerin kaybı” ile ilgili belge kurtarma ve belgelerin 
yeniden çıkarılması (ücretsiz ya da düşük ücretlerle) gibi 
süreçlerin hızlandırılması zarar görebilirliği azaltacak 
adımlardandır.  

• Mülkiyete dair tapu vb. belge kayıtlarında kadının
adı, çocukların adları veya hepsi birlikte kayıt altına
alınmalıdır. (Evlilikle ilgili mülkiyete dair vakalarda
göz önünde bulundurulmalıdır.)

• Sağlık raporu, engelli raporu gibi belgelerin kaybı
sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar oluşturabilir.
Özellikle bu gibi ihtiyaçların tespiti ve karşılanması
sağlık halinin sürdürülebilirliği için önceliklidir.

Şiddet, istismar ve zarar veren geleneksel 
uygulamalar: 
Afet sonrası kadınlar ve çocuklar cinsel şiddet ve istismar, 
fiziksel istismar ve kötü muamelenin diğer türleri konusunda 
yüksek risk altındadır.
Afet sonrasında özellikle kadınlara yönelik cinsiyet temelli 
şiddetin artmasında, normal zamanlarda erkek şiddetini 
kontrol eden sosyal ve kurumsal yapıların afet nedeniyle 
ortadan kalkması ya da zayıflaması  önemli bir etkendir.
Bunun yanı sıra, aslında, erkeklik ilişkisel bir durum, 'kadın' 
olmayan ve 'kadınsı' olmayan hal gibi tanımlanabilir. Bu 
çerçevede, erkeklerin, erkekliklerine yönelik tehditler ortaya 
çıktığında, 'erk'lerini kaybettiklerini ya da 'kadınsı'laştıklarını 
hissettiklerinde, buna daha çok 'erkeksi'leşmek, bir 'hiper-
erkeklik' hali ile tepki verdikleri şeklinde bir görüş vardır. 
Erkeklerin, afet sonrasında yaşadıkları güçsüzlük, 
iktidarlarını kaybetme, kırılganlık halini ikame etmek için 
benimsedikleri hiper-erkeklik halinin, afet sonrasında 
kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddetin artmasında 
etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir.  

• Aşağıdaki koşulların etkisiyle aile içi şiddet artabilir:
o Ailelerin gelirinin ve kaynaklarının azalması
o Kalabalık yaşam koşulları, özel alan yoksunluğu
o İşsizlik
o Baş etme yöntemlerinin azlığı

Zarar veren geleneksel uygulamaların baş etme yöntemi 
olarak görülmesi kadınlar ve kız çocukları için yüksek risk 
oluşturur; çocuk yaşta evlendirmeler, zorla evlendirmeler, eşi 
vefat etmiş (dul) kadınların dışlanması, başlık parası için 
evlendirme gibi. İnsani yardım çalışanlarının bu zorlukların 
farkındalığıyla çalışmalarını yürütmesi beklenmektedir. 

Cinsel Sömürü ve İstismar: 
Ergenler, eşi vafet etmiş kadınlar, refakatsiz kız çocukları, 
evin geçiminden sorumlu kadınlar ve yoksul kadınlar afet 
sonrası cinsel sömürüye maruz bırakılma riski ile 
karşılaşabilirler. Bazı insani yardım ortamlarında, kadınlar ve 
kız çocukları insani yardım çalışanları ve yerelde çalışanlar 
tarafından da cinsel sömürü ve istismara maruz bırakılabilir.  

Cinsel sömürü ve istismardan korunmak için:  

• Kaybolmuş kişisel dokümanların yeniden
çıkarılması

• Yerleşim alanına dair güvenlik önlemlerinin
artırılması ile ilgili risk haritalaması yapılabilir;
Işıklandırma, kilitlenebilir kullanım alanları, güvenlik
devriyeleri, aile birleşimi hizmetlerinin
güçlendirilmesi.

• İnsani yardım hizmeti sağlayan kurumların
'Davranış Kuralları’nın belirlenmiş olması; bu
kurallar kapsamında personelin cinsel sömürü ve
istismara karşıtı 'sıfır hoşgörü' politikalarına hakim
ve ödün vermeden uygulayan olması, 'Topluluk Geri
Bildirim ve Şikâyet Mekanizması'nın işletilmesi ve/
veya afet bölgesinde şikâyet hattının kurulması ve
topluluk tarafından bu mekanizmaların bilinmesi.

Barınma ve Mülkiyet: 

Kadınlar mülkiyet haklarını talep etme ve haklarını koruma 
konusunda özellikle evlilik belgelerini kaybettiklerinde veya 
resmi olmayan evlilik koşulları nedeniyle zorluk yaşayabilir. 
Güvenli yaşam alanlarına erişimde sıkıntılarla 
karşılaşabilirler. Örneğin, eşlerinin vefatı sonrası eşlerinin 
aile üyeleri tarafından evleri ele geçirilmiş olabilir. Kadınların 
mülkiyet haklarının sağlanabilmesi için en kısa sürede 
kaybolmuş evlilik belgelerinin yeniden çıkarılması öncelikli 
konular arasında olmalıdır.  

Acil Barınma ve Geçici Konaklama: 

Ergenlerin, refakatsiz kız çocuklarının, eşi vefat etmiş 
kadınların, ailenin geçiminden sorumlu kadınların, yaşlı 
kadınların, yalnız kadınların ve engelli kadınların birlikte 
(tanımadıkları ve ilişkilerinin olmadığı erkeklerden bağımsız 
olarak) konaklamaları sağlanabilir. Yerleşim yerleri temiz su, 
dağıtım noktaları gibi hizmetlere yakın planlanmalıdır. 
Yerleşim yerlerinin güvenliği önemlidir. Güvenlik, dış   alan 
ışıklandırmaları, kilitlenebilir tuvalet ve duş alanları, ayrıca 
güvenlik devriyeleri ile sağlanmalıdır.  

İhtiyaç Analizi / Durum tespiti: 

İhtiyaç analizi, eğer çalışılması mümkünse birkaç farklı veri 
kaynağına dayanmalıdır. Örneğin, anket bulguları, odak grup 
görüşmeleri ve gözlem verileriyle birlikte değerlendirilebilir. 
Böylece belli bir duruma dair ihtiyaçlar daha bütüncül ve 
kapsamlı görülebilir; veri geçerliliği sağlaması yapılabilir. 
Birkaç ayrı kuruluşun aynı anda veri topladığı durumlarda veri 
üçlemesinin güçlendirilmesi ve bulguların daha kapsamlı 
olabilmesi için çalışmalar koordineli yürütülmelidir.  

• İnsani yardım çalışanlarının ihtiyaç analizi sürecinde,
etik ve güvenlik standartları çerçevesiyle krizden
etkilenmiş tüm topluluk üyelerinin yaş ve cinsiyete dayalı
ihtiyaçlarının, kültürel hassasiyetler gözetilerek
özelleştirilmiş olması; öncelikli ihtiyaçların tespiti ve
kapsanması için her grup ve yaştan kişilerle (kadınlar,
kız çocukları, erkekler, oğlan çocukları, gençler, yaşlılar,
engeli olanlar, LGBTİ+lar, vb.) görüşülmesi, gözlem ve
odak grup tartışmalarının yapılması önemlidir.

• İhtiyaç analizi sürecinde özellikle kadın ve kız çocukları
ile yapılan görüşme ve toplantıların kadın çalışanlar
tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. Genel olarak
görüşmeler cinsiyet eşitliği gözetilerek (bir kadın bir
erkek olacak şekilde) yürütülmelidir.



Son olarak, durum ve ihtiyaç saptamak için veri toplamaya 
ilişkin asgari etik standartlar sağlanmalıdır. Bu, topluluk 
üyelerinin kendilerinden toplanacak veri ve bunun kullanım 
amacı hakkında bilgilendirilmesini, bu kişilerin veri toplama 
sürecine gerçekten kendi istekleriyle katıldıklarından emin 
olunmasını da kapsar. Topluluk üyeleri ihtiyaçların ne 
olduğuna karar verme sürecine mutlaka, her zaman dâhil 
edilmelidir, çünkü kendi durumlarına dair en doğru bilgiye 
sahip olanlar topluluk üyelerinin kendileridir.  

İhtiyaç tespiti aşamasında toplanacak veriler: 
Nüfus verileri: Krizden etkilenen tüm kişiler için (kadın, erkek, 
çocuk) yaşa ve cinsiyete göre ayrıştırılmış sayı, yer, etkilenme 
derecesi.

İlişkiler: Yaşanan acil durumun, kişilerin temel ilişki kurduğu 
anne ve baba, akranlar, aileler ve diğer önemli kişiler 
üzerindeki etkisi.

Zarar görebilir gruplar: Dikkate alınmayan, sesini 
duyuramayan ve en zarar görebilir durumdaki grupların 
saptanması ve özel ihtiyaçlarına dair veri toplanması.

Riskler: Ailelerin, toplulukların ve okulların yakın gelecekte 
karşılaşabileceği potansiyel riskler.

Güçlü yanlar: Krizden etkilenen kişilerin, ailelerin, 
toplulukların ve okulların vb. kurumların acil durumun 
ardından toparlanma ve normallik hissini yeniden kazanmak 
için ellerinde bulunan kaynaklar, buna dair kapasite.

Boşluklar: Psikososyal iyi olma hâlini teşvik etmek için 
ihtiyaç duyulan yardım alanları.  

Temel Prensipler, Haklar ve Sorumluluklar

Çoğu insani yardım kuruluşunun 'zarar vermeme' ilkesi ve 
Sphere İnsani Yardım Sözleşmesi prensipleri çerçevesinde 
çalışmalarını yürütmek ve davranış  kuralları geliştirmek için 
aşağıdaki prensiplere dair taahhüttü bulunmaktadır. Sphere 
İnsani Yardım Sözleşmesi'ndeki prensipler çerçevesinde 
hizmet sağlayan insani yardım kuruluşları doğal afetlerden, 
insani krizlerden ve çatışmadan etkilenmiş tüm insanların şu 
haklara erişimini sağlamayı taahhüt eder:  

• İtibarı korunarak yaşama hakkı
• Şiddetten korunma dahil insani yardım alma hakkı
• Koruma ve güvenlik hakkı

İnsani Yardımda Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin  
Niteliği ve Kapsamı  

Krizden etkilenen toplulukların çatışma ve doğal afetler 
sürecinde, yerinden edilme sürecinde, geri dönüş   sürecinde 
ve sonrasında TCDŞ’in çeşitli türlerine maruz bırakıldıklarına 
dair artan bir bilinirlik vardır.
Özellikle, insani yardım yerleşimlerinde yakın partner şiddeti/
eş şiddeti TCDŞ’e dair kritik bir kaygı olarak artan bir şekilde 
görülmektedir.  
Şiddetin diğer türlerinin de belirlenen yerleşimlerdeki tespit 
edilen ihtiyaçlara ve şiddetle ilgili var olan eğilimlere göre 
TCDŞ’i önleme ve azaltma çalışmalarında dikkate alınması 
zorunludur. 

Kriz ortamında görülen şiddet türleri; yakın partner şiddeti 
ve aile içi şiddetin diğer türleri dahil, seks işçiliğine zorlama, 
çocuk yaşta ve zorla evlilikler, cinsel sömürü için insan 
ticareti, zorla ev işi yaptırma ve yeni doğanların cinsiyete 
dayalı öldürülmesi gibi sıralanabilir. 

Tüm TCDŞ türlerinde, şiddet erkekler tarafından kadınlara 
karşı ikincilleştirmek, güçsüzleştirmek, cezalandırmak ve 
kontrol etmek için kullanılır.  

Acil durumlarda TCDŞ ile ilgili vaka verilerinin, TCDŞ 
yaygınlığının ve/veya oranlarının edinilmesi ve paylaşılması 
tavsiye edilmez. Yürütülen çalışmalarda sayısal verilerin 
veya bölgesel oranların açık şekilde paylaşılması hizmet 
alanların mahremiyetinin ihlali veya destek verenler 
açısından da güvenlik riski oluşturabilir. Acil durumlarda 
TCDŞ vaka yönetimi hizmeti sunarken önceliğimiz, kişinin 
hızlıca ihtiyaç duyduğu hakka ve hizmete erişmesidir. 
Şiddetten hayatta kalanlarla ilgili verinin kişisel verileri 
işleyecek şekilde (zorunda kalınmadıkça) kayıt altında 
tutulması tavsiye edilmez.

İnsani yardım alanında TCDŞ’in nitelik ve kapsamı hakkında 
bilginin çoğunluğu niteliksel araştırmalardan, sistematik 
olmayan raporlardan, insani yardım izleme araçlarından ve 
hizmet dağıtım istatistiklerinden oluşmaktadır. Bu verilerle 
ulaşılan istatistikler birçok TCDŞ türünün acil durumlarda 
önemli ölçüde ağırlaştığına işaret eder.   

Tüm bunlardan yola çıkarak; 

• TCDŞ’ye maruz bırakılan kişiler sizinle bilgilerini ve
hikayelerini paylaşsalar dahi bilgileri ve izinleri
olmadan, kişilerin bilgilerini kimseyle paylaşmayın.

• Herhangi bir durumda afetten etkilenmiş kişilerin
görüntülerini izinleri olmadan; onları güçsüz, yardıma
muhtaç vb. gösterecek şekilde çekim yaparak sosyal
medya vb. iletişim kanallarından paylaşmayın.

• Hizmet ihtiyacını ve/veya sağlanan hizmetlerin
görünürlüğü için yapılan çekimlerde ise kişilerin bilgileri
dahilinde olması koşuluyla görüntü alırken kişilerin
yüzlerinin belirgin olmaması ve kimliklerinin açığa
çıkmamasına özen gösterin.
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