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Aile içi şiddet nedir?

Şiddet bir bireyin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak zarar görmesine veya 
acı çekmesine sebep olan, tehdit, baskı ve kontrol içeren her türlü davranış olarak 
tanımlanır. Sabancı Üniversitesi aile içi şiddet kavramını en geniş “aile” tanımı ile ele 
alır ve bireyin kendisine yakın hissettiği ve aile dediği tüm ilişkileri kapsam dahilinde 
tutar. Bu doğrultuda eşe, partnere, akrabaya, çocuğa yönelik tüm şiddet içerikli 
davranışları,

• Evlilik bağı olup olmadığına ya da ilişkinin devam edip etmediğine,
• Bireylerin aynı evi paylaşıp paylaşmadıklarına,
• Cinsiyet kimliklerine ve cinsel yönelimlerine bakmaksızın “aile içi şiddet” 
olarak tanımlar.

Aile İçi Şiddete Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komitesi’nin (AİŞ Komitesi) 
faaliyetleri nelerdir?

AİŞ Komitesi, aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefler. Komiteye yapılan 
tüm başvuruları değerlendirir, takip eder ve aile içi şiddete maruz kaldığını düşünen 
tüm çalışanlarına ve öğrencilerine gerekli desteği (güvenlik, psikolojik, disiplin 
uygulamaları ve diğer konularda) sağlamayı hedefler.

AİŞ Komitesi’nin çalışma ilkeleri nelerdir?

Komiteye başvurularda gizlilik ve gönüllülük ilkesi esastır. Başvuru yapan bireyin 
kimliği ve olaya özgü detaylar gizlilik ilkesince korunur ve destek mekanizmalarının 
işlemesi için başvuran kişinin gönüllü olması gerekir. Bir başka deyişle sürecin 
başlatılması ve sürdürülmesinde başvuran kişinin isteği ve onayı olması gerekir.

AİŞ Komitesi’ne kimler başvurur?

Aile içi şiddete uğradığını, tanıklık ettiğini düşünen tüm öğrenci ve çalışanlar bilgi 
almak için ya da destek mekanizmalarını harekete geçirmek için başvuruda bulunabilir. 



AİŞ Komitesi’ne nasıl başvurabilirim?

Komiteye başvurmak için ais-komite@sabanciuniv.edu e-posta adresini veya MySu 
portalında, Faydalı Linkler altında yer alan online başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Üniversitedeki AİŞ ile ilgili belgelere nasıl ulaşabilirim?

Sırasıyla Mysu - Sık kullanılanlar- İlkeler, Yönergeler- Akademik Süreçler- A520 Aile 
içi Şiddeti Önleme ve Destek bağlantılarını kullanarak ilgili belgelere ulaşabilirsiniz.

Aile içi şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız atabileceğiniz adımlar nelerdir?

• Fiziksel güvenlik söz konusu ise ilgili kişi ve durumlardan uzaklaşmak.

• Acil bir durum söz konusu ise kolluk kuvvetleri ile iletişime geçmek.

• Sabancı Üniversitesi Aile içi Şiddete Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesini 
okumak.

• Durumla ilgili olarak güvenilen bir kişiden (akademik danışman, dekan, idari 
amir, BAGEM uzmanı vb.) yardım istemek.

• Destek almak ve haklarını öğrenmek için AİŞ Komitesi ile iletişime geçmek.

• Mümkün olan durumlarda kanıt olarak kullanılabilecek belgeleri tutmak 
(sağlık raporu, mahkeme kararı, her türlü sesli, görsel ve yazılı materyaller, 
mesajlaşmalar, ekran görüntüsü, vb.)



What is the definition of domestic violence?

Violence is defined as all types of controlling, threatening or oppressive behavior that 
cause a person to suffer physical, sexual, economic or psychological harm. Sabancı 
University defines “family” in its widest scope and includes all types of extended-
family relations as far as violence is concerned. Therefore, all acts of violence that are 
committed by one spouse or partner to another, by parents to children or to other 
relatives are defined as domestic violence regardless of:

• whether or not a marital relationship exists or has existed in the past,
• whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with 
the person who is exposed to violence,
• gender identity and sexual orientation.

What are the functions of the DVP Committee?

DVP is the abbreviation for the Sabancı University Domestic Violence Prevention and 
Support Committee. The DVP Committee mainly aims to raise awareness about 
domestic violence. In addition, the DVP Committee aims to evaluate and follow all 
applications and to provide support (safety, psychological, discipline/legal matters and 
other issues) to all students and employees who think that they are exposed to domestic 
violence.

What are the working principles of the DVP Committee?

All applications are voluntary and the DVP Committee ensures the confidentiality and 
privacy of applicants.

Who can apply to the DVP Committee?

Any SU member, including all students and employees who would like to have 
information about domestic violence, and those who suspect that they have become 
subject or witness to domestic violence can apply to the DVP Committee.



How can I get in contact with DVP Committee?

To apply to the committee, you can email ais-komite@sabanciuniv.edu or you can use 
the online application form under the Useful Links section on MySu.

How can I read the relevant SU documents related to Domestic Violence and DVP 
Committee?

You can follow the links below and access related documents.

MySu - Favorites - Principles, Instruction Letters - Akademik Süreçler - A520 Aile 
içi Şiddeti Önleme ve Destek

What measures and steps are available if you think that you have been subject to 
domestic violence?

• If you feel that you are being physically threatened, try to distance yourself from 

the person(s) and situation.

• In an emergency situation, call law enforcement.

• Read the Sabancı University Principle Document for Preventing and Providing 

Support against Domestic Violence.

• Seek help from a person you trust (academic advisor, dean, supervisor, BAGEM 

counselors or others).

• Contact the DVP Committee to receive support and learn more about your rights.

• From the beginning of the events, collect and preserve any material (medical 

reports, court decisions, any written documents, etc.) that may serve as evidence.



Aile İçi Şiddet Destek Hatları Listesi 
List of Domestic Violence Lines

Polis – Jandarma 155-156

Ambulans 112

Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 183

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü 0212 511 42 75

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0212 656 96 96 / 0549 656 96 96

Alo Sosyal Yardım Hattı 144

Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 0212 465 21 96/97

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 0212 292 52 31/32

İstanbul Barosu 0212 251 63 25
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