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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında
kadına yönelik şiddetle mücadele etmek
amacıyla feministler tarafından kuruldu.
Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele
feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür
ve kadınların özgür ve eşit koşullarda
yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık
ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam
kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin,
toplumda kadınlarla erkekler arasında var
olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın
dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere
karşı mücadele etmenin gerekli olduğu
düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi
ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal
çalışma yapılır. Kadınlarla birebir dayanışma
kurmanın yanı sıra şiddetle mücadele etmek
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
için ulusal ve uluslararası sözleşme,
kanun ve yönetmeliklerin uygulamaları
izlenir, raporlanır ve karar vericilere
gerekli politikalara dair öneriler sunulur.
Alandaki bilgi ve deneyimi paylaşmak için
şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, sivil
toplum kuruluşları, barolar ve belediyelerle
atölyeler yapılır. Ulusal ve uluslararası kadın
örgütleri ile dayanışma içinde kampanyalar
ve eylemlilikler yoluyla patriyarkaya karşı,
kadınların özgür ve bağımsız hayatlar
kurabilmeleri için mücadele edilir.
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1987

17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü

1990

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruluşu

1990

AYM, kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan kanun maddesi iptali

1990

Tecavüze indirim getiren TCK 438. maddenin iptali

1993

Medeni Kanun değişikliği için 100.000 imzanın TBMM’ye iletilmesi

1995

İlk bağımsız sığınak

1998

4320 sayılı Ailenin Korunmasına dair Kanun

1998

İlk Kadın Sığınakları Kurultayı

2001

Yeni Medeni Kanun

2005

Beyoğlu Kaymakamlığı sığınağı Mor Çatı tarafından yürütülmeye başlanır

2005

Yeni Türk Ceza Kanunu

2009

Mor Çatı kadın sığınağı

2012

İstanbul Sözleşmesi

2012

6284 sayılı Kanun

40.000
KADININ YOLU
MOR ÇATI’DAN
GEÇTİ
4

Dayanışma Merkezi
Kadın dayanışma merkezleri kadınların güçlenmek, şiddetten uzaklaşmak veya şiddetle
baş edebilmek için gerekli desteklere eriştikleri yerlerdir. Bu merkezlerde danışmanlık,
bilgilendirme veya gerekli ise yönlendirme desteği sunulur. Şiddetten uzaklaşmak
isteyen kadınların yargılanmadan, ayrımcılığa uğramadan yaşadıklarını anlatabilecekleri
ve her bir kadının biricik durumu göz önüne alınarak saygın bir birey olarak kararları
doğrultusunda destek alabileceği dayanışma merkezlerinin olması önemlidir. Mor
Çatı gönüllüleri 1990 yılından bu yana dayanışma merkezinde kadınlar ve çocukları ile
dayanışma kuruyor. Bugüne kadar 40.000’den fazla kadın ve çocuk destek aldı. Her gün
ortalama 10 kadın telefon, mail ve yüz yüze görüşerek Mor Çatı’dan destek alıyor. Merkez,
çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak,
birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor. Kadınlar Mor Çatı’ya en çok yaşadıklarını
paylaşmak, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek için başvuruyorlar. Arayan
her kadına sosyal destek verilirken ihtiyaç duymaları halinde hukuki ve psikolojik
destek ile sığınak desteği de alabiliyorlar. Kadınlar Mor Çatı’yı bir veya birden çok kere
arayabilmekte ve farklı desteklere aynı anda ihtiyaç duyabilmektedir.

Sosyal destek:

Mor Çatı’ya, yaşadıkları şiddet nedeniyle başvuran kadınlarla
genellikle önce telefonda görüşülür. Ardından yapılan yüz yüze görüşmede, seçenekler
birlikte gözden geçirilir, şiddetin sorumlusunun kadınlar olmadığı vurgulanır. Kadınlar,
kendileri ile ilgili en doğru kararı yine kendileri verecektir. Sosyal destek veren Mor
Çatı gönüllüleri kurtulmuş kadınlar değildir. Bu nedenle bizler, başvuru alırken kendi
önyargılarımızı, değerler sistemimizi de sorgularız. Mor Çatı’da gönüllü olmak için
atölyelere katılmak gerekir.

Psikolojik destek: Şiddet yaşamanın getirdiği umutsuzluğu, suçluluk duygusunu,
utanç ve korkuyu yenebilmek, yeni yaşam seçenekleri oluşturabilmek için Mor Çatı’da
psikolojik danışmanlık sağlanır. Ruhsal çalışmalar yürütmek, kadınlar ve çocuklar
açısından tanınmak, görülmek, duyulmak ve korunaklı bir alan sağlamak açısından
önemlidir. Bu alanda çalışma yapan herkesin öncelikle hiçbir kadının şiddeti provoke
ettiğine, ya da bunu hak ettiğine inanmaması beklenir. Kısacası şiddet gören kadınlara
destek verecek psikologların kadın bakış açısına sahip olmaları gerekir.

Hukuksal destek:

Şiddete uğrayan kadınların büyük bir çoğunluğu, yasal
haklarını ve bunları nasıl kullanacaklarını bilememektedir. Kadınların bu ihtiyaçları
gönüllü avukatlarımızın verdiği hukuksal danışmanlık ile karşılanmaktadır. Kadınlara
şiddete uğradıklarında hangi yasalardan yararlanabilecekleri, nasıl bir hukuki yol
ve süreç izlemeleri gerektiği, maddi gücü yetersizse ücretsiz avukat desteğine nasıl
erişebileceklerine dair bilgiler verilir. Hukuk alanında çok sık gözlenen bir durum,
uygulayıcıların kadından yana olmayan yaklaşımları nedeniyle var olan yasalardaki olumlu
hükümlerin bile uygulanamamasıdır. Bu nedenle hukuksal danışmanların da kadın bakış
açısına sahip olması büyük önem taşır.
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2019 yılında
İlk defa başvuran
944 kadın ve
çocukla 1425
görüşme,

Geçmiş yıllarda
başvurmuş
kadınlarla
373 görüşme,

Toplam 1798
görüşme
gerçekleştirildi.

2019 yılında dayanışma merkezimizden destek alan kadınların büyük çoğunluğu Mor
Çatı’ya ilk olarak telefonla ulaştı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden hatta yurtdışından
kadınlar iletişime geçtiler, en fazla başvuru ise Mor Çatı’nın faaliyet gösterdiği
İstanbul’dan geldi. Göçmen kadınların başvuru sayısında artış gözlemledik. 8 çifte
vatandaşlığı olan kadın, 51 ise diğer ülke vatandaşı olan kadın destek aldı. Bu ülkeler
arasında Ukrayna, Brezilya, Arjantin, Afganistan, Rusya, Türkmenistan, Filistin, Suriye,
Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Ermenistan, Norveç, ABD, Lübnan, Endonezya ve
Almanya bulunuyor.
Mor Çatı’da yürütülen çalışmanın temel yöntemlerinden biri kadınların ihtiyaçlarını
daha doğru anlamak ve karşılıklı güçlenmeyi sağlamak için kadınlarla doğrudan iletişim
kurmaktır. Fakat kadının veya çocuğun doğrudan bilgi alamayacağı durumlarda onların
yerine akrabası, tanıdığı/arkadaşı, avukatı ya da başvurduğu bir kurum ile görüşme
yapılabilir. 18 yaş altı çocukların ihtiyaç duyduğu desteklere dair ise ebeveynleri veya
çocukla iletişimde olan öğretmen gibi meslek elemanları ile iletişim kurulur. 2019 yılında
yapılan görüşmelerin %88’i kadınların kendisiyle gerçekleştirildi. Kurum yetkilileri,
tanıdık, arkadaş, akraba, meslek elemanları ve yabancı kişiler de kadınlar adına aradılar.

Şiddete maruz
kaldığı için
Mor Çatı’dan
destek alan
kişiler 3-65 yaş
aralığındaydı.

Destek verilen
944 kişiden
703’ünün
doğum yılı
bilinmektedir.
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Bunlardan
17’si 15
yaşından küçük
çocuklardı.

Mor Çatı’ya
önceki yıllarda
olduğu gibi en
fazla başvuru
25-34 yaş
aralığındaki
kadınlar
tarafından
yapıldı.
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Yaşı bilinen kadınların
143’ü 16-24 yaş,
266’sı 25-34 yaş,
199’u 35-44 yaş,
57’si 45-54 yaş,
17’si ise 55-64 yaş
arasındaydı.
65 yaş üstü ise
4 kadın başvuruda
bulundu.
Mor Çatı’ya ulaşan kadınların büyük çoğunluğu evliydi ve kocaları tarafından şiddete
maruz bırakılmışlardı. Evli olan kadınların büyük çoğunluğu ise boşanma aşamasındayken
veya boşanma kararı aldıkları için maruz kaldıkları şiddet arttığı için destek talebinde
bulundular. Evlilik içerisinde şiddet gören ve bu nedenle boşanmak isteyen kadınların bu
süreçte daha fazla baskı ve şiddete maruz kaldıkları görüldü. Kendilerini ve çocuklarını bu
şiddetten korumaları için boşanma süreçleriyle ilgili sosyal ve hukuki destek verildi.

Mor Çatı’ya başvuran ve medeni
durumu bilinen
693 kadının 404’ü
resmi nikâhlı evliydi.

112’si boşanmış,
20’si dini nikahlıydı,

145’i evlenmemiş,

7’sinin ise kocası
ölmüştü.
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4 kadın nişanlı
ve 1 kadın/çocuk
ise kuma olduğunu
belirtmiştir.
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944 başvurunun 780 şiddet uygulayan bilinmektedir.
Bunların 52 tanesinden birden çok şiddet uygulayan
bilgisi alınmıştır. Şiddet uygulayan bilgisi alınan
kadınlardan
463

69

52

47

39

32

30

28

23

14

11

8

5

5

4

2

şiddetine maruz kaldıklarını
paylaştılar.

koca

baba

komşu,
polis, patron,
öğretmen,
tanıdık biri

kocanın/
partnerin
akrabası

3

kurum

yabancı
kişiler

anne

kızkardeş

eski
kocaları

akraba

sözlü/
nişanlısı

eski
partneri

ailesi

partneri

erkek
kardeş

çocuğundan

arkadaş

Kocası, eski kocası, partneri veya eski partneri
tarafından şiddete maruz kaldığı için başvuran
kadınlardan 398’inin evlilik/beraberlik süresi
bilinmektedir.
141

99

69

40 25 24

5 yıl ve daha az süredir
evlilik/beraberlik

6-10
yıl

11-15
yıl

16-20
yıl

21-25
yıl

25+
yıl
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ŞİDDET
BİÇİMLERİ
Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev
içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik
şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında,
erkeklerin toplumun her alanında görülen
egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki
eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet
uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke
boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da
cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik,
ekonomik, dijital şiddet biçimlerinin tümü
bu amaca yöneliktir. Şiddete maruz kalmak,
kadının korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde
yaşamasına neden olur.
2019 yılında Mor Çatı’dan destek alan
kadınlar o sırada maruz kaldıkları şiddetin
yanı sıra geçmişte maruz kaldıkları şiddeti
de paylaştılar. Genellikle deneyimlerini
anlatırken şiddeti doğrudan tanımlamıyorlar.
Örneğin fiziksel şiddete maruz kalıp
kalmadıkları sorulduğunda kadınların
“fiziksel şiddet yok birkaç tokat oldu sadece”
veya tartaklama, üzerine yürüme, eşyaları
kırma ve cisimle vurma olmasına rağmen
“asla dövmesi yoktur” gibi ifadelerle aslında
maruz kaldıkları şiddeti normalleştirdiklerini
ve önemsizleştirdikleri görüyoruz.
Kadınlar genellikle farklı şiddet biçimlerine
bir arada maruz bırakılıyorlar. Mor
Çatı’dan destek alan kadınların büyük bir
çoğunluğunun psikolojik şiddete maruz
kaldığını görüyoruz. Psikolojik şiddet,
duygusal güç veya ihtiyaçların kadını kontrol
etmek, denetlemek, küçük düşürmek,
aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 2019 Yılı Faaliyet Raporu

aracı olarak kullanılmasıdır. Fiziksel şiddetin
aksine psikolojik şiddeti tarif etmek daha
zordur. Kadınlar her ne kadar psikolojik
şiddete maruz kaldıklarını dillendirmeseler
de çocuğuna veya ailesinden birine zarar
vermekle tehdit etme, baskı uygulama,
hakaret, aşağılama izolasyon, ölümle tehdit,
güven kırma, aşağılama, alay etme, küfür,
çocukları kaçırmakla veya göstermemekle
tehdit etme, suçlama, bağırma, evden atma,
zorla evlilik, çocuk yaşta evlilik ve aldatma
gibi psikolojik şiddet biçimlerinden en az
birine maruz kaldıklarını paylaştılar.
Kadınların psikolojik şiddetten sonra en fazla
maruz kaldıkları şiddet biçimi ise fiziksel
şiddetti. Dayak, üstüne yürüme, cisimle
bedene vurma, bıçaklama, eşyaları kırma
ve boğmaya çalışma gibi fiziksel şiddet
biçimlerine maruz kaldıklarını paylaştılar.
Fiziksel şiddet sonucunda kadınların
bedenlerinde kimi zaman kalıcı olan hasarlar
oluşurken psikolojik şiddet nedeniyle kaygı
bozukluğu, endişe, depresyon, özgüven kaybı,
kendini suçlama ve değersizlik hisleriyle baş
etmek durumunda kalıyorlar.
Erkeklerin, kadınların maaşına el koyarak,
çalışmalarına izin vermeyerek, kadının adına
kredi çekip borçlandırıp kadınları bu borçla
bir başına bırakarak, evin ve çocukların
ihtiyaçları konusunda sorumluluk almayarak,
kadınları hem ev ve bakım işlerini tek
başlarına üstlenmeye hem de çalışmaya
zorlayarak veya ekonomik kaynak bulmaya
mecbur bırakarak ekonomik şiddet uyguladığı
görüldü. Ekonomik krizin de etkisiyle artan
yoksulluk çoğunlukla esnek ve güvencesiz
işlerde çalışan kadınların hayatını derinden
etkiledi. Evin geçimine katkı sağlamadıkları
halde kocaları çalışıyor göründüğünden
sosyal desteklerden faydalanamadılar.
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Kadınlar utandıkları ve kendilerini suçlu hissettikleri için maruz kaldıkları cinsel şiddet
biçimlerini paylaşmakta zorlandılar. Evlilik içinde ya da dışında tecavüz, taciz, ensest,
pornografik görüntülere bakmaya zorlamak, zorla anal ilişki, cinsel şiddetle tehdit etme,
grup seks yapmaya zorlamak, cinsel ilişkiye girmeyi reddetmek, bir cisimle cinsel zorbalık ve
korunmayı reddederek ve engelleyerek zorla hamile bırakma gibi cinsel şiddet biçimlerine
maruz kaldıklarını paylaştılar.

944 kadından 761 maruz kaldığı şiddet türleri
bilinmektedir.
52

706

531

340

başvuranın
birden fazla
erkek tarafından
şiddete,

başvuranın
psikolojik
şiddete,

başvuranın
fiziksel
şiddete,

başvuranın
ekonomik
şiddete,

157

64

28

4

başvuranın
cinsel şiddete,

başvuranın
ısrarlı takibe,

başvuranın
dijital şiddete,

başvuranın
flört şiddetine

maruz kaldığı kaydedildi.
Çocuklar ve Ergenlerle Çalışma
Kadınların şiddete maruz kaldığı ortamlarda çocukların fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel
şiddete maruz kalma ihtimali erkek şiddetinin olmadığı ortamlardan çok daha fazladır. Mor
Çatı her ne kadar erkek şiddetine maruz kalan kadınlara destek olsa da başvuran kadınların
çocuklarına ve kadınların cinsel istismara maruz kalan çocukları için başvurması sonucunda
dolaylı olarak çocuklara da destek veriliyor. Çocuğunun maruz kaldığı istismar nedeniyle
başvuran ebeveynlerin yanı sıra çocuk istismarına ve ihmaline şahit olanlar ile çocuğun üstün
yararı için yapabilecekleri konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. Çocukların yanı sıra kadınlar
da çocukluğunda maruz kaldığı cinsel istismar ve ensest için arayarak hukuki ve psikolojik
destek talep ettiler.
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Kadınların Şiddetten Uzaklaşmak
için İhtiyaç Duydukları Destekler
Kadınların şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları destekler birbirinden farklı olabiliyor.
2019 yılında en çok sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek ve yaşadıklarını
paylaşmak için Mor Çatı’ya ulaştılar. Kadınlar maruz kaldıkları şiddetten uzaklaşmak için
birden fazla defa arayabildiği gibi aynı anda farklı desteklere de ihtiyaç duyabiliyorlar.

2019 yılında görüşülen kadınlardan
397

401

93

106

kişi
sığınak,

kişi
hukuki destek,

kişi psikolojik
destek,

sosyal yardım
desteği

talep etmiştir.
Mor Çatı’yı arayan kadınların taleplerini ve ihtiyaçlarını anlayabilmek için paylaşımları
dinlenerek sosyal destek verilmiştir. İhtiyaç duymaları halinde ise Mor Çatı gönüllüsü avukat
ve psikologlar tarafından ya da diğer kurumlara yönlendirme yapılarak hukuki ve psikolojik
destek sağlanmıştır. Sosyal yardım talebi olan kadınların da bir kısmına Mor Çatı tarafından
destek verilirken bir kısmı da başvurabilecekleri kurumlara yönlendirilmişlerdir. Sığınak
ihtiyacı olan kadınlardan ise 29’u 2019 yılında Mor Çatı sığınağından destek aldı.

Şiddetten Uzaklaşan Kadınları Arayan Erkekler
Türkiye’deki tüm sığınakların Mor Çatı’ya ait olduğu yanlış algısı nedeniyle Mor Çatı
dayanışma merkezi sığınağa giden kadınların yerini öğrenmek isteyenlerce 66 defa arandı.
Çoğunlukla şiddet uygulayan erkekleri nadiren ise kadınların yakını kadınlar tarafından gelen
bu aramalara cevaben sığınakların yerlerinin gizli ve paylaşılmasının ise yasal olmadığı
bilgisini paylaşıyoruz. Genellikle kadınların şiddete maruz kalmaları nedeniyle sığınağa
gitmelerini kabul etmeyen erkekler “şiddet yoktu sadece tartıştık”, “zaten psikolojisi
bozuktu ondan gitti” veya “karım iyi değildi onun için, çocuğum için endişeleniyorum” gibi
manipülasyonlarla kadınlara ulaşmaya veya onların yerlerini öğrenmeye çalıştılar.
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Mor Çatı’ya psikolojik destek almak için başvuran kadınlar öncelikle Mor Çatı gönüllüsü olan
psikologlar tarafından ücretsiz olarak desteklendi. Gerek Mor Çatı sığınağında kalan gerekse
dayanışma merkezine başvuran kadınlar psikolojik destekten faydalandı. Kimi kadınlar
uzakta yaşadıkları ve evden çıkmaları konusunda kısıtlandıkları için psikolojik destek alamadı
veya yaşadıkları semtlere bağlı belediyelerin psikolojik danışmanlık servisine yönlendirildi.
Çoğunlukla evden veya mahallesinden dışarı çıkamayan kadınların psikolojik destek almak için
kendilerine zaman ayırıp terapiye gelmeleri kadınların güçlenmesine katkı sağladı.

Şiddet Uygulayan Erkekler
Kadınlar genellikle ilişkilerinin değil, şiddetin bitmesini istiyorlar. Bu nedenle ayrılmadan
önce şiddetin sona ermesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir kısmı ise yakınları bir erkeğin
onlara şiddet uyguladığını kabullenemedikleri için çeşitli mazeretlere başvuruyorlar. Pek çok
kadın şiddet uygulayan kocalarının veya partnerlerinin psikolojik sorunları olduğu için şiddet
uyguladığını ve tedavi olmaları gerektiğini ifade ediyor. İlişkilerindeki şiddetin son bulmasını
isteyen kadınlar partnerlerini/kocalarını tedaviye ikna etmek için ne yapabileceklerini
soruyorlar.

Kocalarının tedavi olmasını isteyen
pek çok kadın erkeklerin uyguladıkları
şiddetin sorumluluğunu almadığını yani
şiddet uygulamalarına sebep olarak yine
kadınları suçladıklarını paylaştı: “eğer
sen ailenin yanına gitmeseydin…” “eğer
sen benim dediklerimi yapsaydın…”
“eğer sen istediklerimi yapsaydın, beni
sinirlendirmeseydin…” gibi suçlayıcı
cümleler kullanarak uyguladıkları şiddet
nedeniyle kadınları suçladılar. Şiddet
uyguladığını kabul etmeyen erkeklere
kadınlar tarafından terapi veya psikiyatrik
destek önerildiğinde “Benim bir şeyim
yok deliren sensin, git kendini tedavi ettir”
dedikleri öğrenildi. Sorunun kadından
kaynaklandığını, birlikte oldukları kadının
tedavi olması gerektiğini söyledikleri, tüm
sorumluluğu kadınlara mal ettikleri görüldü.
Kadınlarla yapılan sosyal çalışma esnasında
yetişkin bir insana zorla psikolojik veya
psikiyatrik destek aldıramayacakları ifade
edildiğinde, “yok zaten gönderemiyorum”
veya “gitmiyor zaten” şeklinde karşılık alındı.
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Kadınlarla yapılan sosyal çalışmada,
kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinden kaynaklandığı paylaşılarak
kadınların cinsiyetlerinden ötürü şiddete
maruz kaldıkları ifade ediliyor. Şiddet
uygulayan erkeklerin kadını kontrol
etmek, öfke boşaltmak, güç göstermek
veya cezalandırmak için şiddet uyguladığı
söylendiğinde kadınların rahatladığı
gözlendi. Kadınlar kocaları, babaları veya
partnerleri gibi en yakınlarındaki erkekler
tarafından şiddete maruz kaldıklarından
içinde bulundukları durumu anlamak veya
bu durumla baş edebilmek için çok çaba
sarfediyorlar. Kadınlara toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinden ötürü kadınların şiddet
gördüğü ve bu şiddete dur diyebilmek
için kadınların kendi hayatlarına dair
karar alabilecekleri söylendiğinde neler
yapabileceklerini ve haklarının neler
olduğunu sordular.
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Kadına Yönelik Şiddeti Önlemekle
Yükümlü Kurumlardan Talep Edilen
Destekler
Kadına yönelik şiddetle mücadelede etmekle yükümlü kurumların verdiği desteklerin, kadınların
şiddetten uzaklaşabilmeleri için oldukça hayati olduğunu görüyoruz. Başta 6284 sayılı Kanun
olmak üzere, çeşitli sözleşme, kanun, yönetmelik ve genelgelerle kurumların sorumluluğu
belirlenmiştir. Mor Çatı’ya başvuran kadınların deneyimleri aracılığıyla bu kurumların çalışma
biçimlerini ve verdikleri desteklerin niteliğini izleme şansına sahip oluyoruz.

183

5 kadın (acil yardım, sığınak)

AÇSHB

31 kadın (sığınak, çocuk için ekonomik destek, kreş)

Baro

13 kadın (adli yardım avukatı)

Belediye

19 kadın (kreş, ayni ve nakdi yardım, ekonomik destek)

Eğitim kurumları

2 kadın (gizli kayıt, kurs desteği)

İl göç idaresi

1 kadın (ikamet izni uzatma)

Kolluk

72 kadın (sığınak, acil yardım, suçu şikayet etme, 6284
çıkarılması, derilen 6284 kararının uygulanması talebi)

Mahkeme

10 kadın (suçu şikayet etme, 6284 çıkarılması)

Psikolog

4 kadın (psikolojik destek, ruhsal durumuna ilişkin rapor)

Sağlık kurumu

41 kadın (darp raporu, kürtaj, ruhsal durumuna ilişkin rapor,
psikiyatrik destek)

Savcılık

20 kadın (suçu şikayet etme, verilen 6284 kararının uygulanması
talebi)

Kadın örgütü/stk

3 kadın (hukuki destek, psikolojik destek, ruhsal durumuna
ilişkin rapor, sığınak, tıbbi destek)

Şönim

21 kadın (sığınak, bilgilendirme, verilen 6284 kararının
uygulanması talebi, 6284 kararı çıkarılması, hukuki destek)

Valilik/kaymakamlık

17 kadın (ayni ve nakdi yardım, ekonomik destek, geçici maddi
yardım, kira desteği)

Diğer

3 kadın - nüfus müdürlüğü (gizlilik sebebiyle nüfusta bilgileri
gizlendiği için işe giriş evraklarını alamıyordu, onu aldı), özel
kreş, darülaceze müdürlüğü kış evi.
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Mor Çatı’yı arayan kadınlar
şiddetin etkilerini çok farklı
yaşıyor veya şiddetin etkileri
çok farklı safhalarda olabiliyor.
Kadınlar yaşadıkları şiddeti yıllar
öncesinde yaşamış ve o ilişkiden
çıkmış veya bizi aradığında
şiddeti çok yeni yaşamış ve
ilişkiden çıkmaya çalışıyor
olabilir. Tüm bu değişkenlere
göre kadınların ihtiyaçları da
değişiyor. Bazı kadınlar nafaka,
tazminat gibi tüm haklarından
vazgeçerek boşanmaları
sonucunda çocuklarıyla birlikte
ayakta kalmaya çalıştıklarından
destek istiyor. Bazı kadınlar ailesi
tarafından hiç desteklenmemiş
ve yalnız olabiliyorlar. Hayatlarına
yalnız devam etmeleri konusunda
destek arıyorlar. Bazı kadınlar
da sıcak bir şiddetin içerisinde
olduklarından can güvenliklerinden
endişe ederek arıyorlar. Fakat
değişmeyen tek şey kadınların
doğru zamanda ve etkin bir şekilde
desteklenmediğinde hayatlarındaki
şiddet sarmalının büyüyerek devam
ettiği gerçeğidir.
Özellikle içinde büyüdüğü ailede şiddete
maruz kalan kadınlar sırf babalarından
gördükleri şiddetten kurtulmak için
karşılarına çıkan ilk kişiyle, çoğunlukla
da kaçarak, evlenmeyi seçiyor. Eğitim
hakkından yoksun bırakılan, sosyal çevre
edinmesi engellenen kadınlar gerek aileleri
gerekse toplum tarafından yalnız bir hayat
kurmak konusunda teşvik edilmiyor veya
desteklenmiyor. Öyle ki kadınlar evliliği
aileden kurtuluşun meşru bir yolu olarak
görüyorlar ama o durumda da kaçarak
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evlendikleri için reddediliyorlar. Ailesi
tarafından reddedilen bu kadınlar, yalnız ve
çaresiz olarak görüldüklerinden evlilikleri/
ilişkileri içerisinde de şiddete açık bir hale
geliyorlar. Kadınların şiddetten kurtulma
yolu olarak düşündükleri evlilikte şiddete
maruz kalmaları, şiddeti hak ettiklerini ve
asla şiddetsiz bir hayat kuramayacaklarını
düşünmelerine yol açıyor. Yıllar içerisinde
çocukların olması ve onlara gelecek
sunmakta kendilerini çaresiz hissetmeleri
sonucunda uzun yıllar şiddete katlanıyorlar.
Fakat bir yandan da şiddetin durmasını
istemeye devam ediyorlar. Bazı durumlarda
bu konuda bir adım atabiliyorlar bazı
durumlarda ise hissedilen korku, yalnızlık
ve çaresizlik hisleri nedeniyle hiçbir şey
yapamıyorlar. Tüm bu hislerin yanı sıra
güvenlikleri nedeniyle başvurdukları
kurumların yaklaşımından çekinme
veya korkma da söz konusu oluyor.
Kadınlara polise giderek sığınak talebinde
bulunabileceği söylendiğinde “Götürürler
mi?” veya “Polise gitmesem olmaz
mı?” şeklinde sorular yöneltmeleri bu
mekanizmalara güvenlerinin olmadığını
gösteriyor. 6284 sayılı Kanun’a dair bilgi
eksiklikleri ve uygulamadaki sorunlar,
kadınların polise başvurmakta tereddüt
etmelerine yol açıyor. Pek çok kadın “Aile
içerisindeki olaya bir şey yapamayız”,
“Aile içerisinde olur böyle şeyler” veya
“Çocukların var sığınakta mahvolursunuz
yazık size” gibi ifadelerle geri çevriliyor ve
şiddet gördükleri eve yollanıyor. Kadınların
şiddet gördükleri bölgedeki karakola
gitmesi gerektiği veya çocuklarıyla sığınağa
gidemeyecekleri gibi yanlış bilgiler verilmesi,
6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma
kararı olmasına rağmen şiddet uygulanmaya
devam eden faillere karşı kadınların kararı
uygulatma konusundaki şikayetlerine ve
taleplerine “Biz bir şey yapamayız” veya
“Seninle mi uğraşacağız” şeklinde yanıtlar
verilmesi karşılaşılan kötü uygulamalar
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içerisinde yer alıyor. Kadınların yaşadıklarının
kronikleşmesine ve şiddet uygulayanın
cesaretlendirilmesine sebep olan bu
uygulamalara yaptırım uygulanmalı ve kadına
yönelik şiddetle mücadelede kararlı olunduğu
gösterilmelidir.
Kadınların polise şikayet etmeleri, destek
istemeleri, uzaklaştırma kararı almaları
veya sığınağa gitmeleri çok büyük bir adım.
Kadınlar bu adımlarda desteklenmemesi
kadınların daha fazla şiddete maruz
kalmasına neden olabiliyor. Polisin görevini
yapmadığını gören şiddet faili şiddeti
artırabiliyor ve o ilişki içinden çıkılmaz bir
hale geliyor. Bağımsız bir hayat kurmaları
konusunda destek olunmaması kadınların
gelecek kaygılarını büyütüyor ve yukarda
bahsettiğimiz şiddet sarmalının büyümesine,
içinde bulundukları çaresizlik hissinin
kronikleşmesine neden oluyor. Özellikle de
kendi ailesi tarafından desteklenmeyen pek
çok kadının ikinci evlilikte kurtuluşu aradığı
veya şiddet uygulayan kişiye geri döndüğü
gözlemleniyor. Oysaki çocukların bakımı için
sosyal destek alabildiklerinde, çalışabilecek
duruma gelene kadar kira desteği çocuklara
ve kreş desteği gibi sosyal destekler
verildiğinde kadınların kendilerini çaresiz
veya yalnız hissetmeye devam etmediklerini
biliyoruz. Tüm bu sosyal desteklerin yanı

sıra geçmişte yaşadıkları şiddetin fiziksel ve
psikolojik etkilerini iyileştirmek için psikolojik
destek alabilmeleri yine bağımsız bir hayat
kurabilmeleri için çok önemli.
Boşanma sürecinde Adli Yardım’dan atanan
bir avukatın sadece ücretsiz destek veriyor
olması değil aynı zamanda kadından yana
bir bakış açısıyla destek vermesi kadının
ve çocukların geleceğini sağlam temellere
oturtan çok önemli bir faktördür. Örneğin
mal varlığı paylaşımı, çocukların velayeti,
çocuklara ve kadına nafaka bağlanması,
kadının altınlarını geri alabilmesi veya
yıllarca gördüğü şiddetin tazmin edilmesi gibi
konularda kadına destek olmak zincirin tüm
halkalarının sağlam olmasını sağlayacak ve
kadının şiddete açık bir hale gelmesini veya
yoksulluk içerisinde yeniden bir takım kişilere
veya kurumlara bağımlı hale gelmesini
önleyecektir. Kadınları güçlendirece çalışma
yapmak mümkünken, kadınların daha en
başından itibaren sürekli reddedildiğini,
cinsiyetçi yaklaşımlarla hakir görüldüğünü,
şiddeti hak ettiği veya kabul etmesi gerektiği
yönündeki ifadelere maruz kaldığını
görüyoruz. Hizmet elemanlarının sosyal
desteklerin kadınların hakkı olduğu bilincine
sahip olmaması da bir başka sorun olarak
karşımıza çıkıyor.

Görev İhmalleri ve Kötü Uygulamalar
264 kaydın
84’ü kötü uygulama,

30 tanesi kolluk,

10 tanesi AÇSHB,

1 tanesi mahkeme,

6 tanesi baro,

8 tanesi sağlık kurumu,

4 tanesi belediye,

6 tanesi savcılık,

1 tanesi eğitim kurumu,

9 şönim,
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8 tanesi valilik/
kaymakamlık,
1 tanesi yabancılar
şubesi.
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MOR ÇATI SIĞINAĞI
Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların
çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve
bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal,
psikolojik, hukuki vb. destekleri alabilecekleri yerlerdir.
Ayrıca sığınaklar, kadınların şiddetten uzaklaşıp ihtiyaç
duydukları desteklere erişebilecekleri yerler olduğu
kadar kadınların kadın olmalarından ötürü yaşadıkları
şiddetle mücadelede dayanışma içinde olabilecekleri
yerlerdir.
2009 yılında açılan, 18 yatak kapasiteli Mor Çatı Sığınağı
son 10 yıldır Şişli Belediyesi’nin finansal desteğiyle
faaliyetlerini sürdürüyor. Şişli Belediyesiyle yapılan
protokol Aralık ayında yenilenerek 2019 yılı için de bu iş
birliğinin devamına karar verildi.

Mor Çatı, Ocak – Aralık 2019’da 2018’den
itibaren destek alan 15 kadın ve çocuğun yanı
sıra 2019’de sığınak kabulü yapılan 29 kadın,
2 ergen, 11 çocuk ve 6 bebek olmak üzere
toplamda 63 kişiye sığınak desteği sağladı.

2019’da sığınağa gelen
kadınların yaşları

çocuklarınki ise

19-58

0-15

arasında
değişirken,

yaş arasında
değişkenlik

gösterdi.

Mor Çatı’da sığınak
kabulü yapılırken
ve gerekli destekler
sağlanırken kişiler
arasında yaş, dil,
din, cinsel yönelim,
etnik köken,
yasal statü ayrımı
yapılmaz.

Anneleri ile gelen
0-18 yaş arasındaki
oğlan çocukları da
yaş sınırı olmaksızın
Mor Çatı sığınağında
kalabiliyor. 18
yaşına kadar
herkesin çocuk
olduğu ilkesi ile
hareket ediliyor.
Devlet ve belediye
sığınaklarında ise
12 yaş altındaki
oğlan çocuklarının
anneleri beraber
sığınağa kabul
edilmiyor olmaları,
çocuklarını
bırakmak istemeyen
kadınların sığınağa
gidememesine
neden oluyor.

Mor Çatı sığınağına gelen kadınlar için standart bir
kalış süresi koyulmaz, her kadının sığınakta kalma
süreleri kaynakları, koşulları ve hedefleri doğrultusunda
değişkenlik gösterir.
16

2019 yılında sığınağa gelen kadınlardan
2’si

12’si

9’u

4’ü

İlkokul
mezunu,

ortaokul
mezunu,

Lise
mezunu,

Üniversite
mezunu,

6’sı

1’i

1’i

Türkiye
vatandaşı
değildi

hiç okula
gitmediği
halde okuryazar

okur-yazar
değildi.

Kadınların Mor Çatı Sığınağına Başvurma
Nedenleri ve Maruz Kaldıkları Şiddet Biçimleri

•

8 kadın evlilikleri içerisinde kocalarından şiddet gördüğünü, bu kadınlardan bir tanesi
mülteci, bir diğeri ise göçmen olduğu için desteklerden ve kaynaklardan mahrum
bırakıldığını,

•

8 kadın kocası tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz bırakıldığını; bu
kadınlardan 1 tanesi fiziksel şiddetin ciddi yaralama boyutunda olduğunu,

•

1 kadın babası tarafından yıllar boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz
bırakıldıktan sonra evden ayrılmak durumunda kaldığını ve sonrasında tanıştığı bir kişinin
tecavüzü sonucu hamile kaldığını ve ailesinin durumu öğrenmesinden korkarak sığınak
talebinde bulunduğunu,

•

1 kadın üvey babasından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve bu nedenle evden
ayrılmak durumunda kaldığını,

•

1 kadın ailesi tarafından kuzeni ile zorla nişanlandırıldığını, sonra bu kişinin kendisine
fiziksel, psikolojik, cinsel ve dijital şiddet uyguladığını ve bu nedenle evden kaçarak
ayrılmak durumunda kaldığını,

•

1 kadın akrabası tarafından alıkonulmasından sonra ailesi tarafından bu kişi ile zorla
evlendirilip daha sonra bu kişi tarafından psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını,
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•

1 kadın çocuk yaşta ailesi tarafından kuzeni ile zorla evlendirildiğini ve sonra bu kişinin
fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını,

•

1 kadın çocuk yaşta ailesi tarafından kuzeni ile zorla evlendirildiğini ve sonra bu kişinin
fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddetine maruz kaldığını; ayrılmak istediğinde ise erkek
kardeşi tarafından fiziksel, psikolojik şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını ve can güvenliği
endişesi ile sığınağa başvurduğunu,

•

1 kadın çocuk yaşta ailesi tarafından zorla evlendirildiğini ve sonra bu kişinin psikolojik ve
fiziksel şiddetine maruz kaldığını; son olarak da bu kişinin kendisine birkaç sefer ölümüne
sebep olabilecek biçimde şiddet uyguladığını ve en son da ağır şekilde yaraladığını;
ailesinin kendisini yeniden evlendirmeyle tehdit etmesinden sonra sığınağa başvurduğunu,

•

1 kadın kocası tarafından ciddi şekilde psikolojik şiddete maruz kalıp evden atıldığını,
sonrasında ailesinden de psikolojik şiddet gördüğü için evden ayrılmak durumunda
kaldığını,

•

1 engelli kadın ailesinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı için evden
ayrılmak durumunda kaldığını,

•

1 mülteci kadın önce kendi ailesi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını, daha sonra
evlendiğini kişi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını ve son olarak
sokakta tanımadığı biri tarafından tecavüze maruz bırakılarak yaşadığı gebelik sonucu
yaşamsal bir tehdit ortaya çıktığı için ülkesinden göç etmek durumunda kaldığını,

•

1 mülteci kadın, erkek kardeşinden yaşadığı fiziksel şiddet ve sonrasında zorla
evlendirmeden kaçarak ülkesinden göç etmek durumunda kaldığını ve göç yolunda yaşadığı
fiziksel ve cinsel şiddet nedeniyle sığınak ihtiyacı duyduğunu,

•

1 kadın evlilikleri içerisinde kocasından fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal ve ekonomik
şiddet gördüğünü; fiziksel şiddetin yaralama boyutuna vardığını, ayrılmak istediği için
de kocası, kocasının ailesi ve kendi ailesi tarafından ölüm ile tehdit edildiği için sığınak
başvurusunda bulunduğunu,

•

1 kadın babası tarafından ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını
ve annesinin şiddet ilişkisinden çıkması için kendisine destek olmasından sonra babası
tarafından ölümle tehdit edildiğini,

•

1 kadın kuzeni tarafından tecavüze maruz bırakıldıktan sonra ailesi tarafından zorla
evlendirildiğini ve sonrasında bu kişi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz
bırakılması sonrasında sosyal ve ekonomik anlamda tamamen desteksiz kalması sonucu
sığınağa ihtiyaç duyduğunu,
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•

Göçmen 1 kadın yıllar boyunca partnerinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz
bırakıldığını ve ayrılmak istediğinde şiddetin dozunun git gide arttığını,

•

1 kadın çocukluğundan beri babası ve erkek kardeşinden fiziksel ve psikolojik şiddete
maruz bırakıldıktan sonra evden atıldığını,

•

Göçmen 1 kadın evlenerek ülke değiştirdiği kocası tarafından psikolojik ve ekonomik
şiddete maruz kalması nedeniyle evden kaçmak zorunda kaldığını,

•

Göçmen bir kadın yıllarca birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik
şiddete maruz bırakıldığını ve bu kişi tarafından dolandırılması sonucu biriktirdiği tüm
birikimini kaybederek sığınağa ihtiyaç duyduğunu ,

•

1 kadın çocukluk döneminde babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz
bırakıldığını; sonrasında istemediği bir gebelik yaşayarak ailesinden zarar görme korkusu
nedeniyle sosyal anlamda desteksiz kaldığı için sığınağa ihtiyaç duyduğunu,

•

1 kadın zorla evlendirme ve eğitim hakkından yoksun bırakılma ve ağır fiziksel şiddet
nedeniyle evden ayrıldığını, sığınaklarda bulunması sonucu kimlik değişimi tedbiri
uygulandığını ancak kimlik değişiminden sonra bütün sosyal destek kanallarını kaybetmesi
nedeniyle sığınağa ihtiyaç duyduğunu,

•

1 kadın ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği ve fiziksel, psikolojik, ekonomik
şiddete maruz kaldığı için evden kaçmak zorunda kaldığını paylaşarak sığınağa başvurdu.

Önceki senelerde olduğu gibi kadınlarla sığınağa geldiklerinde yapılan derinlemesine
görüşmeler sonucunda birçok kadının yukarıda sayılan sebeplerle sığınağa kabul edilseler
de başka kişilerden de çeşitli biçimlerine maruz kaldıkları anlaşıldı. Örneğin 2019 yılında
sığınakta kalan kadınlardan 7’si çocukken cinsel istismara; 22’si ise kendi aileleri tarafından
fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz bırakıldıklarını paylaştılar.

Çocuk ve Erken Yaşta Evlilik ve Şiddet İlişkisi
Bir başka öne çıkan konu olarak; yukarıda sığınağa gelme nedenlerini paylaştığımız kadınların
yarısından çoğunun 18 yaş ve öncesinde evlendiği, bir kısmının ise 18-20 yaş arasında
evlendiği öğrenildi. Kadınların bir kısmı çocuk yaşta zorla evlendirilmişti. Erken yaşta evlenen
kadınlar ise çoğunlukla ailelerinden gördükleri şiddet nedeniyle evden uzaklaşabilmek adına
evlendiklerini, şiddetten uzaklaşmak için başka bir şiddet yaşamına girmek durumunda
kaldıklarını, evliliklerini bitirmeye çalıştıkları sırada veya bitirdiklerinde ise ailelerinden
destek değil tekrardan baskı ve şiddet görmeye başladıklarını paylaştılar.
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Mülteci Kadınların
Maruz Kaldığı
Çok Katmanlı Şiddet
2019 yılında sığınakta kalan mülteci
kadınların 2018 yılında da olduğu gibi
çok katmanlı şiddet biçimlerine maruz
bırakıldıkları görüldü. Kadınların kendi
ülkelerinde maruz bırakıldıkları erkek
şiddetinin yanı sıra, ülkelerinde yerinden
edilmeden doğru yaşadıkları şiddetin onları
fiziksel ve ruhsal olarak ciddi biçimde
etkiledikleri görüldü. Ayrıca göç yolunda
yaşadıkları fiziksel ve cinsel şiddetin de
tüm durumları daha karmaşık hale getirdiği
gözlemlendi. Mülteci kadınların Türkiye’ye
geldikten sonra yaşadıkları ayrımcılık,
barınma ve sosyo-ekonomik destek
yetersizliği, kaynaklara erişimde yaşadıkları
zorluklar ve dil bariyeri yaşadıkları en büyük
problemler olmaya bu sene de devam etti.
Türkiye’deki yasal statüleri ne olursa olsun
kadınların bu zorlukların birçoğuna maruz
bırakıldıkları görüldü. Özellikle kimliği
olmayan kadınların ŞÖNİM bünyesindeki
sığınaklara alınmasındaki engeller,
mülteci kadınların ikamet izni aldıkları
yerler üzerinden sığınak talebi yapmaya
zorlanmaları, bu başvurular esnasında
tercüman eksikliğinden dolayı kadınların
kendilerini ifade edememesi ve yaşadıkları
ayrımcı tutumlar mülteci kadınların
durumlarını daha da karmaşık bir hale
getirdiği gözlemlendi.
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Ayrıca son dönemde mülteci kadınların
özellikle fiziksel anlamda sıcak şiddetten
çıkmadığı durumlarda ŞÖNİM’e bağlı
sığınaklara alınmadığı, sığınak başvurusunda
fiziksel şiddetle ilgili kanıt istendiği ve
şikayete zorlandığı, şiddetin üzerinden zaman
geçtiyse ya da yalnızca psikolojik şiddete
maruz kaldıysa yine sığınaklara alınmakta
ciddi anlamda dirençle karşılaştıkları
görüldü. ŞÖNİM’in sığınaklara kabul
etmediği kadın ve çocuklar için hiçbir
alternatif üretilmediği ve kurumların bu
anlamda sorumluluğu birbirlerine attıkları
görüldü. Bu durumun, mülteci kadınların ve
varsa çocuklarının yaşadığı şiddeti daha da
karmaşık hale getirdiği ve onları tamamen
desteksiz bıraktığı gözlemlendi.

Genç Kadınların
Başvuruları Artıyor
2019 yılında sığınağa başvuran kadınlarla ilgili
bir diğer öne çıkan konu ise genç kadınların
sayıca fazlalığı oldu. Genç kadınların; zorla
evlendirme, eğitim ve çalışma haklarının
ellerinden alınması, sosyal yaşamlarına
müdahale edilmesi gibi nedenlerle evden
ayrıldıkları, kendilerine özgür ve bağımsız
hayatlar kurmak üzere mücadele verdikleri
görüldü. Sığınaklarla ilgili bilgiye erişimleri
de artan genç kadınlar hayatlarına dair karar
almak üzere sığınaklara başvurdular ve
burada dayanıştılar.
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KADINLARIN DENEYİMLERİ
Fiziksel Şiddet
Erkeklerin uyguladığı fiziksel şiddet sonucu kadınların hayati
risk ve ciddi yaralanmalara maruz bırakıldıkları anlaşıldı.
Erkekler dayağın yanı sıra bıçaklama, boğma, uykusunda
boğmaya çalışma, yakma, vücuda cisimle vurma, ağzına
silah dayama, duvara ateş etme, suyla ıslatıp kışın dışarıda
bekletme gibi yöntemlerle kadınlara zarar verdiler. Fiziksel
şiddetin en ciddi boyutu olarak kadınlar şiddet uygulayan
erkekler tarafından sık sık ölümle tehdit edildiklerini, bazen
bu tehdidin silahla gerçekleştiğini ve en çok da kadınların
ayrılacaklarını ya da boşanacaklarını ifade ettiklerinde bu
tehditlerin arttığını anlattılar.
Erkekler kadınları intihara zorlayarak da onların hayatlarını
riske soktular. Örneğin 1 kadın kocasının kendisini bir kutu
ilaç içirmek suretiyle intihar etmeye zorladığını, 2 kadın ise
kocaları tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandıklarını
paylaştı. Göçmen bir kadın ise birlikte olduğu kişinin ona
bıçak ya da silah dayayarak saatlerce beklediğini anlattı.
Kadınların şiddete maruz bırakıldıklarında, bazen bir kuruma
başvurdukları görülse de çoğu zaman şiddet uygulayandan
korktukları veya adli makamlara güvenmedikleri ya da daha
önceki başvurularında kötü muamelelere maruz kaldıkları
ve destek alamadıkları için uzun bir süre herhangi bir sağlık
ya da güvenlik kurumuna başvurmadıkları görüldü. Bunun
yanı sıra kadınların maruz bırakıldıkları ağır fiziksel şiddet
nedeniyle kronik sağlık sorunları yaşadıkları gözlemlendi.
1 kadın babasından ve erkek kardeşinden gördüğü
fiziksel şiddet nedeniyle yaşadığı kronik hastalığın sürekli
nüksettiğini paylaştı. 2 kadın ise kocalarının çocuklarını
kendilerine fiziksel şiddet uygulamaya zorladığını paylaştı.

Raporun bu
bölümünde; 2019
yılının tamamında
sığınakta kalan ve
yukarıda yaşadıkları
şiddet biçimlerine
değindiğimiz
kadınların ve
çocukların
öykülerine
odaklanacağız.
Sığınakta kalan
kadınlar ve
çocuklarıyla
yürütülen sosyal
çalışma, Mor Çatı’ya
başvurma nedenleri
olan şiddet dışında
maruz kaldıkları
şiddet biçimlerine
dair ayrıntılı bilgi
edinmemize olanak
tanıyor.

Cinsel Şiddet ve Evlilik İçi Tecavüz
Kadınların hem evlilik dışında hem de evlilik içerisinde
sıklıkla cinsel şiddete maruz bırakıldığı görüldü. Evlilik içi
tecavüz yaşanan en sık durumlardan biri olarak karşımıza
çıktı. Ayrıca kadınların hiçbiri evlilik içi tecavüzün yasalar
nezdinde bir suç olduğunu düşünmedikleri ve evlilik ilişkisi
içerisinde istenen bütün cinsel davranışlara olumlu yanıt
verilmesi gerektiği gibi bir yaygın inanış olduğu için bunu
öğrendiklerinde şaşırdıkları görüldü.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Evlilik içi tecavüzün yanı sıra kadınların;
çocuklara şiddet uygulama tehdidiyle cinsel
birlikteliğe zorlama, güç kullanarak anal
birlikteliğe zorlama, birliktelik sırasında
cisim kullanmaya zorlama, istenmeyen
cinsel fantezilere zorlama, regl iken ilişkiye
zorlama, doğum kontrol yöntemlerini
kullanmasına izin vermeme ve korunmayarak
kadını zorla hamile bırakma gibi şiddet
biçimlerine maruz kaldıkları anlaşıldı. Ailesi
tarafından istemediği biriyle evlendirilen
bir kadın, kocasının tecavüzü üzerine
hamile kaldığını ve bunun kendisinin ondan
ayrılmaması için bir cezalandırma yöntemi
olarak kullanıldığını paylaştı.
Kadınlardan 4 tanesi çocukluk çağında
yaşadıkları cinsel istismarı paylaşırken,
kadınlardan bir çoğu ailesi tarafından çocuk
yaşta ya da erken yaşta zorla evlendirilmişti.
Başvuran kadınlardan 1 tanesi tecavüze
maruz kaldıktan sonra hamileliğini ailesinden
gelebilecek can güvenliği tehdidi nedeniyle
saklamak zorunda kaldığını paylaştı.
Başvuran kadınlardan bir diğeri ise; tecavüze
maruz bırakıldıktan sonra bütün sosyal
desteğini kaybettiği için bağımsız bir hayat
kurmakta oldukça güçlük yaşadığını ifade
etti. Bir mülteci kadın ise tanımadığı biri
tarafından tecavüz edilmiş ve gebeliğini kendi
ailesine ya da evli olduğu kişinin ailesinin
öğrenmesi halinde öldürülmekten korktuğu
için ülkesini terk etmek zorunda bırakılmıştı.

Psikolojik Şiddet
Bir diğer şiddet biçimi olarak; erkeklerin
kadınların özgüvenini kırmaya, kadınları
çaresiz hissettirmeye ve kontrol etmeye
yönelik olarak psikolojik şiddet uyguladıkları
görüldü. Kadınlar özellikle cinsiyetçi küfür ve
hakaretlerle bedenlerinin ve cinselliklerinin
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aşağılandığını paylaştılar. Cinsiyetçi iş
bölümüne uymadıklarında ya da erkeklerin
istediği gibi yerine getirilmediğinde “Sen nasıl
kadınsın?” şeklindeki alay, küçük düşürme,
aşağılama ve hakaret kadınların anlatılarında
sık sık yer aldı. Bir kadın kocasının kendisini
sürekli eski eşi ile fiziksel olarak kıyasladığını
ve onun bedenine sürekli hakaret ettiğini
ifade etti.
Bir diğer öne çıkan psikolojik şiddet biçimi ise
erkeklerin kadınları etnik kökeni ya da dini
üzerinden aşağılaması oldu. 1 kadın kocasının
kendisini mezhebi üzerinden devamlı
aşağıladığını belirtirken; bir diğer kadın da
etnik kökeni yüzünden hakarete uğradığını
paylaştı. Hatta aynı kadın kocasının kendi ana
dilini konuşmayı çocuklarına yasaklayarak
onun konuşmadığı bir dil ile çocuklarıyla
iletişim kurduğunu ve kendisinin çocukları ile
olan bağını koparmaya çalıştığını paylaştı.
Erkeklerin kadınları uzun yıllar aldatarak
ya da başka birisiyle ilişkisini kadınlara
anlatarak onları cezalandırmak gibi
yöntemler seçtiği de anlaşıldı. Bir diğer
psikolojik şiddet biçimi olarak erkeklerin
kadınların kendilerini aldattıklarını iddia
ederek onlara baskı uyguladıkları sıklıkla
görüldü. Ayrıca 2 kadın kocalarının kendilerini
aldattığı gerekçesiyle “Bu çocuk benden mi?,
“Bu çocuk kim bilir kimden?” gibi cümlelerde
kendilerini aşağıladıklarını paylaştı. Bir
diğer öne çıkan konu ise kadınlar ayrılmak
istedikleri erkekler tarafından kendilerine,
ailelerine, çocuklarına zarar vermekle
tehdit edildiklerini sıklıkla dile getirdiler.
Aldatmanın yanı sıra 2 kadın birlikte olduğu
kişilerin uzun süre boyunca evli olduklarını
kendilerinden sakladıklarını ve ortaya
çıktığında da bu kişiler tarafından psikolojik
ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını
paylaştılar.

Ayrılma ve Boşanma Süreci
2019 yılında da erkeklerin boşanma/
ayrılma sürecinde olduklarında kadınlara
birçok şekilde psikolojik şiddet uyguladığı
görüldü. Bu durumun en yaygın olarak
çocukların velayetleri konusunda yaşandığı
gözlemlendi. Evlilik boyunca çocukların
bakımı, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları
anlamında hiçbir sorumluluk almayan
erkeklerin yalnızca kadınları yıldırmak,
onların üzerinde baskı kurmak ve kontrol
ilişkisini sürdürmek için ısrarla çocuklarının
velayetlerini istediği görüldü. Bu da boşanma
davalarının çekişmeli devam etmesine ve
çok uzun sürmesine neden oldu. Kadınların
bu süreçlerde psikolojik olarak çok fazla
yıprandıkları gözlemlendi.
Bu şiddet biçimlerinin yanı sıra; boşanmak
ya da ayrılmak isteyen kadınların büyük
bölümünün kendilerine şiddet uygulayan
erkekler tarafından tehdide, ısrarlı takibe
ve dijital şiddete maruz bırakıldığı görüldü.
Kadınlar ayrılmak istedikleri erkekler
tarafından telefon, sosyal medya gibi
araçlarla tehdit edildi; iş yerlerini, çocukların
okullarını, kaldıkları yeri öğrenmeye
çalışması sonucu ısrarlı takibe maruz kaldı.
2 kadın kocalarının ısrarlı takibi nedeniyle
güvende hissetmeyerek bütün hayatlarını
değiştirmek ve başka bir şehre gitmek
durumunda kaldılar. Kadınlar sığınaklarda
kalırken de şiddet uygulayan kişilerin ısrarlı
takibine maruz kalmaları nedeniyle sürekli
yer ya da şehir değiştirmek durumuna
kaldıklarını paylaştılar. Ayrıca kadınlar
bu ısrarlı takibe sıklıkla dijital şiddet
yoluyla maruz bırakıldılar. Bir kadın zorla
nişanlandırıldığı kişinin kendi fotoğraflarını
ve bilgilerini internette yaygınlaştırması
sonucu ailesinin tehdidinden korkarak
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evden ayrılmak durumunda kaldığını
paylaştı. 5 kadın ise sığınakta kalırken
ayrılmak istedikleri kişilerin sosyal medya
üzerinden farklı hesaplarla kendilerine
ulaşmaya çalışması ya da kendi sosyal medya
hesaplarının ele geçirmesi üzerine büyük
sorunlar yaşadılar. 1 kadın ise ayrıldığı kişinin
kariyer hesaplarını ele geçirmesi üzerine iş
bağlantılarını ve referanslarını kaybetti.

Sosyal İzolasyon
Bir diğer öne çıkan şiddet biçimi olarak;
erkeklerin özellikle kıskançlık bahanesiyle
kadın ve çocukların evden dışarı çıkmasını
ve başka kişilerle iletişim kurmasını
engelleyerek kadınlara sistematik bir
izolasyon uyguladıkları görüldü. 14 kadın
bu anlamda aileleri ya da kocaları ya da
birlikte oldukları kişi tarafından sosyal
anlamda ciddi şekilde kısıtlandıklarını, ev
hapsi, telefonlarına el konulması, bakkala
dahi çıkamama, camdan bakmasına izin
verilmeme ve yoldan yanından erkek geçince
bile hakarete maruz kalma gibi durumlara
maruz bırakıldıklarını paylaştılar. Bir kadın
bu anlamda çocuğuyla birlikte senelerce
oda hapsine maruz kaldığını ve çıktığında
yürümeyi bile yeniden hatırlaması gerektiğini
anlattı. Kadınlar aynı zamanda bu izolasyonun
yanı sıra kocaları tarafından istediği
zaman evden fiziksel şiddet uygulanarak
kovulduklarını da sıklıkla ifade ettiler. Bir
kadın ise boşandığı halde eski kocasının bu
denetime ve kısıtlamaya devam ettiği ve bu
anlamda çocuklarını kullandığını paylaştı.
Ayrıca, kadınların sıklıkla boşanırlarsa ya
da ayrılırlarsa çocuklarını kaybedecekleri
iddiasıyla tehdit edilerek, “Sen gidersin ama
çocukları vermem”, “Gidersen çocuğunu sana
göstermem” gibi tehditlerle evlilik ya da ilişki
içinde kalmaya zorlandığı anlaşıldı.
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Öne çıkan bir şiddet biçimi olarak, birçok
kadın aileleri tarafından okulu bırakmaya
ve çalışmaya zorlanarak ya da okula
gönderilmeyerek eğitimlerini yarıda bırakmak
zorunda kaldıklarını paylaştı. 1 kadın
ailesi tarafından erkek arkadaşı olduğu
öğrenildiğinde okuldan alınmak istenerek
ev hapsine kapatıldığını paylaştı. Bir diğer
kadın ise ailesi tarafından okuldan alınarak
ölümle tehdit edildiğini anlattı. Bu durumun
kadınların hem sosyal hem de ekonomik
anlamda kaynaklara erişimlerini ciddi
anlamda kısıtladığı ve şiddet yaşadıkları
noktada da desteksiz kalmalarına yol açtığı
gözlemlendi.

Ekonomik Şiddet
Geçtiğimiz yıllardaki gibi, ekonomik
şiddetin de erkekler tarafından yoğun
bir şekilde uygulandığı görüldü. Kadını
çalışmaya zorlama ve maaşına el koyma,
çalışmasına izin vermeme, çok az miktar
para ile kadından evin giderlerini, yemek
masraflarını ve çocukların ihtiyaçlarını
karşılamasını bekleme kadınların maruz
kaldıklarını paylaştıkları ekonomik şiddet
biçimleri oldu. Kadınlar açlık derecesinde
yoksullaştırıldıklarını, en son evde yiyecek
hiçbir şey kalmadığında sığınağa gelmek
zorunda kaldıklarını paylaştılar. Evde çocuk
bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların
ekonomik şiddete sıklıkla maruz bırakıldığı
gözlemlendi. Çok sık yaşanan bir başka
ekonomik şiddet biçimi olarak evli olduğu
erkek tarafından kadının kredi ya da banka
kartına el konması, kartlarıyla alışveriş
yaparak ya da adına kredi çekerek kadınları
borçlandırması ön plana çıktı. 1 göçmen
kadın birlikte olduğu kişi tarafından
dolandırılarak yıllardır biriktirdiği tüm
kazancını kaybettiğini paylaştı. Ayrıca
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kadınların büyük bölümü erkeklerin şiddet
uyguladıktan sonra kendilerini evden
kovduklarını ya da kovmakla tehdit ettikleri
paylaştı.

Bebek, Çocuk ve Ergenlere Yönelik
Erkek Şiddeti
2019 yılında hamilelik döneminde yaşanan
fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin
bebeğe yansımaları olduğu gibi kadınların
ekonomik şiddet sonucu yaşadığı beslenme
sorunları da bebeğin sağlığını daha dünyaya
gelmeden olumsuz etkilemeye başladığı
gözlemlendi.
Çocukların fiziksel şiddete maruz
kalmasının yol açtığı fiziksel ve ruhsal
sorunlara ek olarak; ev içinde çocukların
sıklıkla şiddetin tanığı olmasının onların
psikolojik olarak da istismar edilmesine
ve olumsuz etkilenmesine yol açtığı
görüldü. Ayrıca babaların, çocukların temel
anlamda duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını
karşılamayarak onları ihmal ettikleri
gözlemlendi. Bu ihmal ve istismardan dolayı
çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve
dilsel gelişimlerinde sorunlar ve beslenme
problemleri yaşadıkları görüldü.
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Çocuklar, ergenler ve anneleriyle yapılan bireysel görüşmelerde çocukların maruz bırakıldığı
birçok farklı şiddet biçimi öğrenildi:

•

4 yaşında bir oğlan çocuğunun babası,
annesine fiziksel şiddet uygularken çocuğu
da annesine vurmaya teşvik ettiği,

•

•

7 yaşındaki bir kız çocuğunun babasının
annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik
şiddete tanık olduğu ve bir süre babasının
annesini aldattığı kişiyle aynı evde yaşamaya
zorlandığı,

•

8 yaşındaki bir kız çocuğunun aşılarının,
babası annesinin dışarı çıkmasına izin
vermediği için yaptırılamadığı ve çocuk okula
başladıktan sonra babasının okuldan başka
bir yere gitmesi için evden çıkmasına izin
vermediği,

3 yaşında bir oğlan çocuğunun babası ve
babasının önceki ilişkisinden olan çocukları
tarafından fiziksel şiddete uğradığını,
yüzünün yakıldığı, saçının çekildiği, ayrıca
sık sık evden kovularak psikolojik ihmale ve
sağlık ihmaline maruz kaldığı,
4 yaşında bir kız çocuğunun babası
tarafından annesinin konuştuğu dilin
yasaklanması sonucu annesiyle iletişiminin
kesildiği,

•

•
•
•

5 yaşındaki bir kız çocuğunun kreşe
gitmesinin babası tarafından engellendiği,

4 yaşında bir oğlan çocuğunun babasının
annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik
şiddete tanık olduğu ve sığınağa başvurana
kadar evde hiç konuşmadığı,

8 yaşındaki bir kız çocuğuna babası
tarafından sistematik olarak fiziksel ve
psikolojik şiddet uygulandığı ve temel
ihtiyaçlarının karşılanmadığı,

5 yaşındaki bir oğlan çocuğunun,
annesiyle birlikte 2 yaşına kadar oda hapsine
ve duygusal ihtiyaçları karşılanmayarak
psikolojik ihmale maruz kaldığı,

11 yaşındaki bir oğlan çocuğunun
babası tarafından annesine yumruk atmaya
zorlandığı ve çocuk bunu yapmadığında
çocuğa fiziksel şiddet uygulandığı anlaşıldı.

•

•

2019 yılında çocuklarla yürütülen sığınak çalışmasında mülteci çocukların yasal durumlarının
çocukları ihmale daha açık bir hale getirdiği gözlemlendi. Çocukların babaları tarafından
kimlik işlemlerinin yapılmamasının sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimlerinin
engellenmesine yol açtığı anlaşıldı.
Bir diğer öne çıkan sorun olarak çocukların babaları tarafından sıklıkla şiddetin aracısı
olarak kullanıldığı görüldü. Çocuk ve ergenler babaları tarafından; annelerini yumruklama,
tekmeleme, tükürmeye zorlandıkları ve istediklerini yapmadıklarında çocuklara da şiddet
uygulandığı anlaşıldı. 3-4 yaşlarındaki daha küçük çocuklara ise babaların şiddeti bir oyun gibi
çocuklara öğrettiği ve özellikle anneye şiddet davranışı uyguladıklarında birbirlerini alkışlattığı
öğrenildi.
Bunun yanı sıra; çocukların bakımı, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları anlamında hiçbir
sorumluluk almayan erkeklerin yalnızca kadınları yıldırmak, onların üzerinde baskı kurmak
ve kontrol ilişkisini sürdürmek için ısrarla çocuklarının velayetlerini istediği görüldü. Bu
durumun çocukların ihmal ve istismara açık bir hale gelmesine neden olduğu gözlemlendi.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 2019 Yılı Faaliyet Raporu
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Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara
Sağlanan Destekler
Sığınakta kalan kadın, çocuk ve ergenlere bireysel ve grup çalışmalarıyla farklı destekler
verildi. Sığınakta kalan her kadın, ergen ve çocuk haftada bir kere sosyal çalışmacısı ile
görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler; şiddetin mekanizmalarının ve dinamiklerinin
tanınmasının ve yaşanılan şiddetin kadınların kendi suçu olmadığının fark edilmesinin
güçlenmenin ilk adımı olarak gören bir yaklaşımla yürütüldü. Bu görüşmelerde kadınlar;
şiddetten uzak bir yaşam kurabilmek için hedeflerini ve planlarını, bu hedefleri hayata
geçirebilmek için sahip oldukları kaynaklarını ve süreç boyunca karşılaştıkları zorlukları nasıl
aşabileceklerini düzenli görüştükleri sosyal çalışmacıyla birlikte ele aldılar.
Sığınakta gündelik yaşamın akışını planlamak ve birlikte yaşamı güçlendirmek için
yetişkinlerin katıldığı haftalık toplantılar düzenli olarak gerçekleştirildi. Ayrıca çocukların
ihtiyaçlarını ve sözlerini göz ardı etmemek adına çocuk toplantıları da düzenli olarak yapıldı.
Bu toplantıların kadın ve çocukların şiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin
gelişmesine, sığınakta toplu yaşama dair sorunların konuşulması ve çözülmesine katkı
sunarak bir dayanışma alanı yarattığı görüldü.

•

Anne-çocuk iletişimini desteklemek, aralarındaki işbirliğini artırmak, anne ve çocuğun
şiddetle mücadeleyi bir “ekip” olarak yürütebilmesini ve kuracakları yeni hayatta
karşılaşabilecekleri sıkıntıları birlikte aşabilmelerini sağlamak için düzenlenen annelerle
grup çalışmalarına ve toplantılara bu dönemde de devam edildi. Toplantılarda annelerle
çocuk ihmali ve istismarı, çocuklarla şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet rolleri,
çocuklarda öfke kontrolü üzerine konuşuldu.

•

Sığınaktaki ortak yaşamı desteklemek amacıyla uzman bir psikoloğun yürütücülüğünde
düzenli psikodrama çalışmaları yapıldı. Ayrıca, kahvaltı ve doğum günü etkinlikleri
düzenlendi
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•

Kadınlara yönelik 13 hafta boyunca süren “Şiddetsiz İletişim” atölyesinin yanı sıra “Dijital
Şiddet ve Güvenli Sosyal Medya Kullanımı” ve “Kadın Dayanışması” başlıklarında atölyeler
düzenlendi. Ayrıca “Cinsel Organlar/Üreme Organları ve İşlevleri”, “Temizlik ve Beslenme”,
“Doğurganlığın Düzenlenmesi”, “Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar” başlıklarında
kadın sağlığı atölyeleri gerçekleştirildi.

•

Sığınakta çocuklarla; iletişim, toplumsal cinsiyet, şiddete karşı koyma, duygularını tanıma
ve ifade etme, problem çözme, bedeni tanıma ve onay verme, yaratıcılık, üretkenlik gibi
alanlarda desteklenmeleri için düzenlenen grup toplantılarında bilgilendirmeler ve sanat
çalışmaları yapıldı.

•

Sığınakta ergen çalışmasının bir parçası olarak, ergenlerle bireysel görüşmelerde
toplumsal cinsiyet, akran şiddeti gibi konularda çalışmalar yürütüldü.

Sığınakta Kalan Kadın ve Çocukların Şiddet
Yaşantısından Çıkmasına ve Güçlenmesine Katkı
Sağlayan Diğer Destek, Çalışma Ve Etkinlikler

•

7 kadın İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Birimi’ne başvurarak kendilerine avukat
atanmasını sağladı ve 6284 sayılı Kanun’dan yararlanarak kendileri ve beraberindeki
çocukları için koruma ve gizlilik kararı çıkardı. Son dönemlerde gizlilik ve koruma
kararlarının reddedilmesi veya mahkeme kararlarının 1-2 ay gibi kısa sürelerle
verilmesinden ötürü birçok kadın sığınaktayken koruma ve gizlilik kararları için veya
kararlarını uzatmak için yeniden başvurmak zorunda kaldılar.

•

Kadınların aldıkları gizlilik kararlarının ŞÖNİM tarafından dağıtılarak ilgili Bakanlıklarca
işleme alınması (Milli Eğitim, Sağlık vb.) 2 aylık süreleri bulan kadınlar; okul, hastane,
nüfus gibi işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmekte zorlandılar. Bu anlamda 3 kadın
ilgili İl Müdürlükleri’ne yönlendirilerek süreçlerinin takiplerini yapmak durumunda kaldılar.

•
•
•
•

10 kadın sosyal çalışmacıların ve Mor Çatı gönüllü avukatlarının desteğiyle 6284 sayılı
Kanun kapsamında koruma ve gizlilik kararı için başvuruda bulundular.
16 kadın Mor Çatı gönüllü avukatlarından durumları ile ilgili hukuki danışmanlık desteği
aldı.
4 kadının şehir dışında yürüyen hukuki işlemleri için ilgili barolar ve avukatları ile takip
sağlandı.
Hakkında gizlilik kararı olan 2 kadın ikametgah ve nüfus kayıt örneği gibi evraklarını
almakta sorun yaşadılar. Bu anlamda ŞÖNİM ve çeşitli İlçe Nüfus Müdürlükleri ile
görüşülerek belgelerini almaları sağlandı.
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•
•
•
•

Göçmen bir kadın ONAR Yabancı Kadınları Destekleme Derneği’nden ikamet ve velayet
işlemleri için hukuki destek aldı.
5 kadın boşanma ve velayet davası açtı.

3 kadının boşanma ve velayet davası için Aile Mahkemesi’ne sosyal inceleme raporu (SİR)
yazıldı.
2 kadının çocuğunun sürecinin takip edilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’na danışmanlık tedbiri önerisi ile sosyal inceleme raporu (SİR) yazıldı. İlgili
birimle düzenli görüşmeler yapıldı.

•
•

17 kadına Bakanlığın, Valiliğin, Kaymakamlık ve Belediyelerin maddi yardımlarından
faydalanabilmeleri için sosyal inceleme raporları (SİR) yazıldı.
3 mülteci kadınla yapılan haftalık sığınak görüşmelerinde Arapça ve Farsça tercüme
yapılabilmesi için İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ndan (İKGV) ve Kadınlarla Dayanışma
Vakfı’ndan (KADAV) düzenli olarak tercüme desteği alındı.

•

1 mülteci kadının çocuklarının kimlik çıkartılması ve koruma/gizlilik kararı alması süreci
için Hayata Destek Derneği’nden düzenli şekilde sosyal ve hukuki destek alındı. Kadına
dernek tarafından birçok kez eşlik ve tercüme desteği verildi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kadına kimlik çıkartma ve yenileme sürecinde destek verildi.

1 kadının üzerindeki kayıp ilanının kaldırılması sürecinde Mor Çatı gönüllü avukatı
tarafından destek ve refakat sağlandı.
1 kadın işaret dili eğitimleri için DEM Derneği’ne yönlendirildi.
3 çocuğun gizli okul kayıt süreci takip edildi.
1 ergene Açıköğretim Lisesi kaydı için destek olundu ve takibi sağlandı.
10 kadın Mor Çatı gönüllü psikologlardan psikoterapi desteği aldı.
1 mülteci kadın İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ndan (İKGV) düzenli psikoterapi desteği aldı.

1 kadın Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) “Nefes” Sosyal Hizmet Merkezi’nden düzenli
psikoterapi ve sosyal destek aldı.
5 kadın Mor Çatı gönüllüsü psikiyatristlerden destek aldı.
4 kadın devlet hastanelerine psikiyatrik destek için yönlendirildi ve takibi sağlandı.
5 çocuk psikolojik destek için Belediyelerin psikolojik danışmanlık birimlerine yönlendirildi.

1 çocuk psikolojik destek için Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği’ne (ÇARE-DER)
yönlendirildi.
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•
•
•
•

•
•
•
•

2 kadın Mor Çatı destekçisi diş
hekimlerinden destek aldı.

1 mülteci kadın Birleşmiş Milletler’den
aylık maddi destek aldı.

5 kadın Mor Çatı’nın yönlendirmesiyle
kadın doğum uzmanından destek aldı.

2 kadın gönüllü ağımız üzerinden gelen
iş ilanına yönlendirilerek iş buldu.

1 mülteci kadın sağlık sorunlarıyla ilgili
Göçmen Dayanışma Derneği’nden destek aldı.

1 mülteci kadın Mor Çatı gönüllüsü bir
öğretmenden Türkçe dersleri aldı.

1 kadın ve 3 çocuğu sağlık sorunlarıyla
ilgili Göçmen Sağlığı Merkezi ve Caritas’tan
tıbbi destek aldı.

7 kadına iş arama sürecinde (özgeçmiş
hazırlamak, ilgili sitelerde profil oluşturmak,
görüşmelere hazırlanmak vb. konularda)
destek olundu.

•
•
•
•

3 çocuk belediyenin Sağlık Merkezi’nden
tıbbi destek aldı.
1 bebek ilk aşıları için Aile Sağlığı
Merkezi’ne yönlendirildi.
2 çocuğa Belediyeden kreş desteği
sağlandı.
4 çocuk kreş desteği için Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönlendirildi
ve kreş desteği sağlandı. Ancak 3 çocuk
kontenjan olmaması nedeniyle destek
alamadı.

•
•

1 çocuk için Mor Çatı destekçisi bir
kreşten uygun ücretli kreş desteği bulundu
1 çocuk, gelişimsel problemleri
nedeniyle Rehberlik Araştırma Merkezi’ne
(RAM) ve Mor Çatı gönüllü psikoloğuna
yönlendirildi.

•
•

2 çocuk belediyenin yaz okullarına
yönlendirildi.
2 kadının doğum ve bebeğinin evlat
edindirilmesi sürecine destek olundu.
Bebeğin durumu ile ilgili kurumlarla düzenli
görüşmeler yapıldı ve takibi sağlandı.

•

6 kadına birkaç bağışçı tarafından maddi
destek sağlandı.

•
•
•
•
•

5 kadın İŞ-KUR’a yönlendirildi.

1 kadın ve 1 ergen İSMEK’in kurslarına
yönlendirildi.
1 kadın Halk Eğitim Merkezi’nin okumayazma kursuna yönlendirildi.
1 kadına özel güvenlik kimliğini
çıkarabilmesi için destek sağlandı.
1 kadının yurt dışına gitme sürecine
destek sağlandı. İlgili kurumlarla iletişimler
yürütüldü, hukuki ve sosyal destek verildi ve
raporlar hazırlandı.

•
•

2 çocuk ilçe belediyeden burs desteğine
yönlendirildi.
Göçmen bir kadının ikamet süreci İl Göç
İdaresi, avukatı ve diğer ilgili kurumlarla
yakından takip edildi.

•

1 kadının kronik hastalığının tedavisi
için tıbbi süreci takip edildi ve maddi destek
sağlandı.

•

Göçmen 1 kadının şiddet ortamından
ayrıldıktan sonra hukuki işlemleri ve ülkesine
dönebilmesi için tercüme, vekalet, yol parası
gibi giderleri Mor Çatı gönüllülerinden maddi
destek ile sağlandı. İlgili ülke konsolosluğu
ile sürecinin takibi yapıldı.
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•
•
•
•
•
•

1 kadın yaşadığı fiziksel şiddet ile ilgili darp raporu almak üzere hastaneye yönlendirildi.
2 kadın Mor Çatı gönüllüsünden ders desteği aldı
1 kadına İngilizce kursuna gidebilmesi için maddi destek sağlandı
2 kadın belediyenin İngilizce kursuna yönlendirildi.
1 kadın belediyenin üniversite hazırlık kursuna yönlendirildi
2 kadının açıktan lise kayıtlarının ve süreçlerinin takibi yapıldı

Bunların dışında özellikle günlük ihtiyaçlar, giyim ve okul malzemeleri Mor Çatı’ya gelen ayni
bağışlar yoluyla karşılandı. Ayrıca kadın ve çocuklara tıbbi ihtiyaçları ve ulaşım giderleri için
düzenli destek olundu.

Sığınaktan Ayrılma

•

3 kadın çocuklarıyla birlikte; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İBB Kadın Koordinasyon Merkezi, İlçe
Kaymakamlıkları ve Belediyeleri ve Mor Çatı gönüllülerinden aldıkları ekonomik destekler
ve ayni bağışlar ile ev tutarak çocuklarıyla birlikte sığınaktan ayrıldılar.

•
•
•
•

1 mülteci kadın yatılı iş bularak sığınaktan ayrıldı.

1 mülteci kadın aldığı sosyal ve ekonomik desteklerle daha önceden tanıdığı bir arkadaşı
ile eve çıktı.
1 kadın iş bularak daha önceden tanıdığı bir arkadaşı ile eve çıktı.

2 kadın başka bir şehirde ev tutarak sığınaktan ayrıldılar. Bu süreçte İstanbul Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıklarından destek
aldılar.

•
•
•
•
•
•
•

4 kadın şiddet uygulayanla işbirliği içinde olan ailelerinin yanına geri döndü.

2 kadın kocalarının yerlerini öğrenmesi nedeniyle il dışına giderek başka bir sığınağa
yerleştiler.
2 kadın şehir dışında iş bulmak üzere sığınaktan ayrıldı.
5 kadın şiddet yaşadığı eve geri döndü.
1 kadın hukuki işlerini tamamladıktan sonra kendi ülkesine döndü
1 kadın ülke değiştirerek sığınaktan ayrıldı.
5 kadının sığınak kural ihlali yapmaları nedeniyle sığınak desteği kesildi.
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Sığınak Çalışanları
Bu süre içinde sığınak çalışanları yıllardır olduğu gibi uzman bir psikologla süpervizyon
çalışması yapmaya devam etti. Ayrıca sığınaktaki çocuk çalışmasını güçlendirmek amacıyla
çocuk süpervizyonu çalışması da yine uzman bir psikolog tarafından gerçekleştirildi.
Çalışmaların dayanışma merkezi faaliyetleri ile koordinasyon içinde sürdürülebilmesi
için Sığınak ve Dayanışma Merkezi’nde görev alan sosyal çalışmacıların katıldığı düzenli
toplantılar gerçekleştirildi. Gönüllü avukat ve psikologlar ile toplantılar yapılıp bilgi paylaşımı
sağlandı. Almanya’dan 1, Hollanda’dan 2 öğrenci staj çalışması kapsamında sığınak
çalışmasına destek oldular.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI
Mor Çatı’da şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadınlarla kurulan dayanışma en önemli
bilgi kaynağını oluşturur. Dayanışma merkezi ve sığınakta yapılan görüşmelerde kadınların
deneyimlerinden edinilen bilgiler erkek şiddeti ile mücadele araçlarının uygulamasını
izleme ve politika oluşturma imkanı sunar. Bunun yanı sıra görsel ve yazılı yayınlar,
düzenlenen atölye çalışmaları, çeşitli kurumların daveti üzerine katıldığımız etkinlikler ve
resmi kurumlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler yoluyla bilgi ve deneyimizi kadınlar lehine
dönüşüm yaratmak amacıyla paylaşıyoruz.

Mor Çatı Anlatıyor
Kadına yönelik şiddetle mücadelede biriktirdiğimiz deneyimi paylaşmak amacıyla Mor Çatı
Anlatıyor isimli bir video serisi hazırladık. Her bir videoda Mor Çatı gönüllüleri deneyimlerini
aktardılar. Uzman Psikolog Feride Yıldırım Güneri şiddet ve biçimlerinin yanı sıra şiddet
döngüsü ve kadınların ilişkiden çıkmasını zorlaştıran engelleri anlattı. Sosyal çalışmaı
gönüllülerden Açelya Uçan dayanışma merkezi, Leyla Soydinç ise sığınak deneyimimizi anlattı.
Gönüllü avukatlardan Funda Ekin ve Özlem Özkan ise erkek şiddetini önlemede 6284 sayılı
Kanun’u anlattılar. Serinin yeni videoları 2020 yılında yayınlanmaya devam etti.

Gençlere Yönelik Çalışmalar
2019 yılında yurt dışı ve yurt içindeki çeşitli okullardan aralarında lise, üniversite, yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinin olduğu 91 öğrenci görüşmesi yaptık. Gönüllülerimizin
gerçekleştirdiği bu görüşmelerde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve Mor Çatı’nın
yürüttüğü dayanışma merkezi ve sığınak faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştık. Türkiye ve yurt
dışından 135 öğrenci 2019’da Mor Çatı’ya staj başvurusunda bulundu ve 7 öğrenci dayanışma
merkezi ve 3 öğrenci sığınakta staj çalışması gerçekleştirdi.
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Gönüllü Ağının Genişlemesi
Mor Çatı erkek şiddetine karşı mücadelesini kadınlar tarafından oluşturulan geniş bir
gönüllü ağı aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde
düzenlenen mor buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekir. Buluşma
ve atölye çalışmalarında toplumsal cinsiyet ve erkek şiddetine ilişkin farkındalığı yükseltmek
hedeflenir. Kadına yönelik şiddete ilişkin Türkiye’de sürdürülen mücadelenin tarihine,
hukuksal düzenlemelere, dayanışma merkezi ve sığınakta feminist yöntemlerle sürdürülen
çalışmalara ilişkin bilgiler verilir ve deneyim paylaşımı yapılır. Yapılan gönüllü çalışmalar,
sadece Mor Çatı’ya katkı sağlamaz, aynı zamanda kendimizle yüzleşmemize de katkıda
bulunur.
2019 yılında Mor Çatı’ya e-mail üzerinden, telefonla ve yüzyüze 1102 gönüllü başvurusu
oldu. Bu yıl gerçekleştirilen iki gönüllü atölyesi ile gönüllü olmak isteyen kadınların Mor Çatı
politikalarını tanıması ve dayanışma ağının feminist bir zeminde genişleyebilmesi hedeflendi.

•

26 Ocak tarihinde “Mor Muhabbet” kapsamında TV dizilerinde toplumsal cinsiyeti, şiddetin
yansıtılma biçimlerini ve son yıllarda dizi senaryoları ve verilen mesajlardaki dönüşümü
konuştuk.

•
•
•
•

26 Ocak tarihinde Mor Çatı’ya gönüllü olmak üzere başvuruda bulunan kadınlarla ‘’Neden
Feminizm’’ konulu Mor Buluşma’yı düzenledik.
29 Ocak tarihinde dayanışma merkezimizde gönüllü atölyesine katılan psikoloji öğrencileri
ve psikologlarla deneyim paylaşımı atölyesi gerçekleştirdik.
23-24 Şubat tarihlerinde gönüllü olmak isteyen kadınlarla “Toplumsal Cinsiyet” konulu
Mor Çatı Gönüllü Atölyesi yaptık.
30 Mart tarihinde “Feminist Yöntemlerle Sosyal Çalışmada Kadınların Çocuklarla
Olan İlişkisine Yaklaşım ve Destekleyici Çalışmalar” konulu Mor Muhabbet toplantısı
gerçekleştirdik.

•
•
•
•
•

27 Nisan’da Mor Çatı gönüllüleriyle birlikte “Evlilik ve Şiddet” konulu Mor Muhabbet
toplantısı düzenledik.
21 Eylül tarihlerinde gönüllü olmak isteyen kadınlarla “Toplumsal Cinsiyet” konulu Mor
Çatı Gönüllü Atölyesi yaptık.
12 Ekim tarihinde Mor Çatı’ya gönüllü olmak üzere başvuruda bulunan kadınlarla ‘’Neden
Feminizm’’ konulu Mor Buluşma’yı düzenledik.
26 Ekim tarihinde gönüllü olmak isteyen kadınlarla “Hak İhlalleri ve Kazanımlar” konulu
Mor Çatı Gönüllü Atölyesi yaptık.
30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Mor Çatı’da gönüllü olmak isteyen kadınlarla iki günlük bir
atölye gerçekleştirdik.
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Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri
Kurultayı
1998 yılında Mor Çatı’nın Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadınlara yaptığı
çağrıyla 25 Kasım “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son” günü bağlamında İstanbul’da
“Kadın Sığınakları I. Kurultayı” adı altında düzenlendi. 2002’de düzenlenen 5. Kurultay’da
ise ‘Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” ismini aldı. 1998 yılından itibaren
her yıl farklı bir ilde düzenlenen Kurultay, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki
deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı bir
iletişim ağı kurmak amacını taşımaktadır.

•

27-29 Nisan tarihlerinde Mersin’de bileşenlerinden olduğumuz 22. Kadın Sığınakları
ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı’nı düzenleyerek Türkiye’nin farklı şehirlerinde
kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden kurultay bileşeni kadın örgütlerinden
kadınlarla bir araya geldik. Ara kurultay, Mersin’de Bağımsız Kadın Derneği ev sahipliğinde
gerçekleştirdik.

•

2-3-4 Kasım tarihlerinde İstanbul’da bileşenlerinden olduğumuz 22. Kadın Sığınakları ve
Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nı düzenleyerek Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadına
yönelik şiddete karşı mücadele eden kurultay bileşeni kadın örgütlerinden kadınlarla bir
araya geldik. Kurultay, Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Uluslararası Göçmen Kadınlarla
Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Kadın Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile
buluşmalar

•
•
•
•
•
•
•

25 Ocak’ta Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile bir toplantı gerçekleştirdik.

9-10 Şubat tarihlerinde Denizyıldızı Kadın Dayanışma Derneği ile deneyim paylaşım atölyesi
gerçekleştirdik.
18 Şubat’ta Hafıza Merkezi tarafından düzenlenen Hackathon için toplantı gerçekleştirdik.

19 Mart’ta Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) tarafından organize edilen “Göç Gerçeği ve
Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Bütüncüllük Çalıştayı’na katıldık.
4 Nisan’da Kırmızı Şemsiye Derneği ile bir toplantı gerçekleştirdik.

9 Nisan’da İstanbul’daki Fransızların kurduğu İstanbul Accueil Derneği’nden gönüllülere
görüşüp Mor Çatı deneyimini aktardık.
30 Nisan’da Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Akdem ile dayanışma merkezimizde bir
toplantı yaptık.
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•
•
•
•
•
•

28 Mayıs’ta Lambda İstanbul ile hayata geçirmek istedikleri LGBTİ+ sığınak projesi ile ilgili
bir toplantı düzenledik.
19-20 Haziran tarihlerinde Koza Kadın Derneği ile bir deneyim paylaşım atölyesi
gerçekleştirdik.
18-19 Ekim tarihlerinde Erzincan’da Katre Kadın Derneği ile Deneyim Paylaşımı Atölyesi
gerçekleştirdik.
8 Kasım’da FES (Friedrich Ebert Stiftung) Derneği’nin düzenlediği “Sosyal Hizmetleri
Yeniden Düşünmek” konferansında feminist yöntemlerle sığınak deneyimini aktardık.
19 Kasım’da Bianet Bağımsız İletişim Ağı’nın düzenlediği Kadın Odaklı Habercilik
Atölyesinde haber dilindeki cinsiyetçi unsurlar üzerine bir atölye çalışmasıne katıldık.
23 Kasım’da Dayanışmanın Kadın Hali Derneği’nin Diyarbakır’da 20-25 Kasım haftasında
gerçekleşen 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Festivali kapsamında gerçekleşen
“Herkes İçin Feminizm” konulu panele “Dünyada ve Türkiye’de Feminizm” başlığındaki
sunum ile konuşmacı olarak katıldık.

•

29-30 Kasım tarihlerinde Muğla’da Emek Benim Kadın Derneği’nin “Kadın Yoksulluğu ile
Mücadelede Feminist Dayanışma” etkinliğinde Mor Çatı deneyimini aktardık.

Uluslararası buluşmalar
Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dünyanın farklı yerlerinde bu mücadeleyi sürdüren
kadınlarla iletişim halinde, birbirimizden öğrenerek sürdürüyoruz. Mor Çatı olarak davet
edildiğimiz ya da üyesi olduğumuz ağların düzenlediği toplantı ve konferanslara katılarak bilgi
ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

•
•
•
•
•
•

7-10 Ocak tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “Türkiye’nin Yüzleri:
Sivil Toplum” adlı sergide standımızla yer aldık.
12 Şubat’ta İsveç Konsolosluğu ile bir toplantı yaptık.

5-6 Mart tarihlerinde Viyana Ev İçi Şiddet Müdahale Merkezi’nin düzenlediği Kadına Yönelik
Şiddet konferansına katıldık.
19 Nisan’da “Başka Yol” oluşumunun davetiyle Romanya’dan gelen kadın örgütlerinin
temsilcileri ile dayanışma merkezimizde bir toplantı düzenledik.
10 Mayıs tarihinde Brezilya Konsolosluğu ile bir toplantı yaptık.

13-14-15 Mayıs’ta üyesi olduğumuz WAVE (Women Against Violence Europe) ağının
Viyana’da düzenlediği danışma kurulu toplantısına katıldık.
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•
•

26 Haziran’da UN Women tarafından düzenlenen toplantıya katıldık.

5-6 Eylül tarihlerinde Viyana’da WAVE’in organize ettiği ve Finlandiya’dan Empowering
Old Age Coop - VoiVa örgütünden eğitmenlerin yürüttüğü yaşlı kadınların maruz kaldıkları
şiddetle mücadelede destek hizmeti veren örgütlerin/kurumların işbirliğini güçlendirmek
adına düzenlenen atölyeye katıldık.

•

7-9 Ekim tarihlerinde üyesi olduğumuz WAVE ağının Tallinn’de düzenlediği «25 Years of
Defending Women’s Human Rights: Milestones and Visions for the Future» başlıklı yıllık
konferansına katıldık.

•

9-10 Ekim tarihlerinde UN Women tarafından düzenlenen Tiran’da gerçekleşen Batı
Balkanlar ve Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin İkinci Bölgesel
Forum’a katıldık.

•
•
•
•
•
•

5-8 Kasım tarihlerinde Tayvan’da gerçekleşen “Dünya Kadın Sığınakları” konferansına
katıldık.
13 Kasım’da İsveç’ten bir sivil toplum kuruluşu olan Swiss Refugee Council ile Türkiyedeki
kadınlarınların yaşadığı sorunlar üzerine bir görüşme yaptık.
18 Kasım’da Türkmenistan ve Özbekistan’dan UNFPA temsilcileri ile vakfımızda bir
görüşme gerçekleştirdik.
20 Kasım’da Ankara’da UNICEF ve UN Women tarafından gerçekleştirilen “İstanbul
Sözleşmesi’nin ‘Çocukça’ Versiyonu Çalıştayı”na katıldık.
26 Kasım’da Kıbrıs’ta “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mor Çatı Deneyimi
ve Yaşlı Kadına Uygulanan Şiddet” konulu bir panel gerçekleştirdik.
11 Aralık’ta Mor Çatı’da, Özbekistan’da kadına yönelik şiddet alanında çalışan avukat,
aile danışmanı gibi kamu uzmanlarından oluşan Özbekistan Kadın Komitesi ile Mor Çatı’nın
faaliyetleri ve alandaki iyi uygulamalarla ilgili bilgi edinmek üzere deneyim paylaşımı atölyesi
gerçekleştirdik.

Belediye ve Kamu Kurumları ile Buluşmalar

•
•
•

11-12 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Koordinasyon Toplantısı’na katıldık.

4 Şubat’ta Sarıyer Hamidiye Sosyal Hizmetler Merkezi ile dayanışma merkezimizde bir
toplantı gerçekleştirdik.
21 Şubat tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon
Toplantısı’na katıldık.
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•

3 Temmuz’da TBMM’nin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na bağlı “İstanbul
Sözleşmesinin Etkin Uygulanması Ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyonu” üyeleriyle mecliste
yapılan toplantıya katıldık.

•

12-16-22 Temmuz tarihlerinde Beşiktaş, Avcılar ve Şişli Belediyeleri tarafından stratejik
plan oluşturmak amacıyla düzenlenen odak grup toplantılara çeşitli STK’lerle birlikte
katıldık.

•
•
•

26 Haziran’da Beyoğlu Kent Konseyi toplantısına katıldık.
15 Kasım’da Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı”na katıldık.

20 Kasım tarihinde Seyhan Belediyesi’nin 25 Kasım dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte
“Kadına yönelik şiddet nedir? Şiddete karşı mücadelede kadın dayanışması” konulu bir
konuşma yaptık.

•
•
•
•

29 Kasım’da Şişli Belediyesi ile “İstanbul Sözleşmesi’nin Hayata Geçirilmesinde Yerel
Yönetimlerin Rolü” konulu bir çalıştaya katıldık.
2 Aralık’ta Avcılar Belediyesinin Kadın Hizmetleri Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık.

20 Aralık’ta Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “2020-2022 Yerel Eşitlik
Eylem Planı Çalıştayı”nda Mor Çatı deneyimini aktardık.
26 Aralık’ta Şişli Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Baro ve Avukatlarla buluşmalar
Kadınların adalete erişimini güçlendirmek ve avukatlar arasında kadından yana yaklaşımı
güçlendirmek için barolar ve avukatlarla atölye çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz.

•
•

12 Ocak’ta Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin düzenlediği “Tüm Yönleriyle Nafaka
Çalıştayı”na katıldık.
18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin ortaklığı ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle “Kadınların Adalete
Erişiminin Güçlendirilmesi” isimli projemiz kapsamında avukatlara yönelik bir seminer
düzenledik.

•

22-23 Şubat tarihlerinde Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla yürüttüğümüz “Kadınların Adalete
Erişimin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi
desteğiyle Bursa’da Bursa Barosu’na kayıtlı avukatlara yönelik iki günlük bir atölye
gerçekleştirdik.
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•

22-23 Mart’ta Eskişehir Barosu Adli Yardım Bürosu’na kayıtlı kadın avukatlarla Sabancı
Vakfı tarafından desteklenen “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi
kapsamında iki günlük bir atölye çalışması düzenledik.

•

26-27 Nisan tarihlerinde Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla yürüttüğümüz “Kadınların Adalete
Erişimin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Trabzon’da Trabzon Barosu’na kayıtlı
avukatlara yönelik iki günlük bir atölye gerçekleştirdik.

•

15 Haziran’da Sabancı Vakfı ile yürüttüğümüz “Kadınların Adalete Erişiminin
Güçlendirilmesi” projesi kapsamında İstanbul/Kadıköy’de bir vaka çalışması
gerçekleştirdik.

•

23 Kasım’da Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın “İstanbul
Sözleşmesi ve Uygulama Örnekleri Paneli”nde İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı kanunla
ilgili bir konuşma gerçekleştirdik.

•

21-22 Aralık tarihlerinde Hatay’da, Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nda avukatlara
yönelik bir atölye gerçekleştirdik.

Sosyal Çalışmacı ve Psikologlarla Atölye
Çalışmaları

•

6-7 Nisan tarihlerinde Hollanda Konsolosluğu desteğiyle yürüttüğümüz “Kadın
Sığınaklarının ve Dayanışma Merkezlerinin Güçlendirilmesi” projesi etkinlikleri kapsamında
Türkiye’nin farklı illerinde kadına yönelik şiddet alanında çalışma yürüten sosyal çalışmacı
kadınlarla iki günlük bir atölye gerçekleştirdik.

•

20-21 Nisan tarihlerinde Hollanda Konsolosluğu desteğiyle yürüttüğümüz “Kadın
Sığınaklarının ve Dayanışma Merkezlerinin Güçlendirilmesi” projesi etkinlikleri kapsamında
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen psikologlarla iki günlük bir atölye çalışması yaptık.

Üniversite Etkinlikleri ve Öğrencileri Görüşmeleri
Üniversitelerde düzenlenen konferanslara katılmanın yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri
ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, söyleşi ve paneller aracılığıyla gençler ile temas etme ve
deneyim paylaşımı yapma şansına sahip oluyoruz.

•

8 Ocak’ta “Copenhagen Study Visit” etkinlikleri kapsamında çoğunluğu sosyal hizmetler
öğrencisi olan 30 öğrenciyle dayanışma merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdik.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 Ocak tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
psikiyatri asistanlarıyla bir araya geldik.
15 Nisan tarihinde Arel Üniversitesi Sosyal Hizmetler öğrencileri ile görüştük.
5 Mart tarihinde Kültür Üniversitesi’nde flört şiddeti hakkında sunum yaptık.
5 Mart tarihinde 18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen panele katıldık.

6 Mart tarihinde, Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün düzenlediği “Erkek
Şiddeti ve Sosyal Hizmet” başlıklı panelde yer aldık.
8 Mart’ta Özel Halkalı Arenapark Uğur Anadolu Lisesi’nin düzenlediği programda flört
şiddeti üzerine sunum yaptık.
8 Mart’ta İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte
yer aldık.
20 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen STK Clinique “STK’lar İçin Etkin
İletişim Eğitimi” isimli eğitime katıldık.
15 Nisan tarihinde Arel Üniversitesi Sosyal Hizmetler öğrencileri ile görüştük.

3 Mayıs tarihinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Türk
ve Alman Perspektiflerinden Devletin Dönüşümü ve Genel Kamu Hukukunu Yeniden
Düşünmek” başlıklı konferansa katıldık.

•
•
•

19 Haziran tarihinde Danimarkalı 20 öğrenciyle vakıf çalışmalarıyla ilgili görüşme yaptık.

22 Temmuz’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri ile “Erkek Şiddeti ile
Mücadelede Mor Çatı Deneyimi”ni aktardık.
2 Ağustos’ta Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan, Boğaziçi Ayvalık Projesi
Eğitim İnsiyatifi ile çocuklardaki cinsiyetçiliği azaltmak temelinde bir atölye çalışması
gerçekleştirdik.

•
•
•
•
•

21 Ekim’de Altınbaş Üniversitesi sosyal hizmet öğrencilerine feminist yöntemlerle hukuk
ve haklarımız konusunda deneyim aktarımı yaptık.
19 Kasım’da İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında
bir derse konuk olarak gittik.
20 Kasım’da Erenköy Rotaract Kulübü’nün davetiyle Flört Şiddeti konulu bir atölye
gerçekleştirdik.
27 Kasım’da Arel Üniversitesi Sosyoloji Kulübünün etkinliğine katılarak kadın mücadelesi
ve haklarımız konusunda paylaşım yaptık.
4 Aralık’ta Yeditepe Üniversitesi Business Kulübü’nün 25 Kasım etkinlikler kapsamındaki
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davetiyle öğrencilerle, kadınların iş alanında yaşadıkları psikolojik şiddet, sosyal düzeyde
karşılaştıkları fiziksel ve psikolojik şiddet, şiddeti uygulayanlara odaklı çalışmalardan
şiddetin nedenleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdik.

•
•

5 Aralık tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin düzenlemiş olduğu
“Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik ve Hukuki Yönü” adlı etkinliğe katıldık.
7-8 Aralık tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza
Hukuku Derneği işbirliğiyle düzenlenlenen “Kadına Yönelik Erk’ek Şiddeti ile Mücadele”
Sempozyumu’nda Mor Çatı deneyimini aktardık.

•
•

10 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik.

10 Aralık’ta Özyeğin Üniversitesi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” derslerine katılarak
öğrencilerin kampüste toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sorunlara dikkat çektikleri
çalışmaların oluşturulmasına katkı sunduk.

•
•
•
•

21-22 Kasım tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde stand açtık.
11 Aralık Bilgi Üniversitesi’nde Flört Şiddeti konulu bir konuşma yaptık.

11 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen «Göç ve Uyum
Stratejilerini Geliştirme ve Eylem Planı Çalıştayı»na katıldık.
16 Aralık’ta Altınbaş Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin «Kadına Yönelik
Şiddet ve Sosyal Hizmet» dersinde feminist yöntemlerle sığınak çalışması deneyimini
aktardık.

•

23 Aralık’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde verilen “Önyargı ve Şiddet” dersinde öğrencilerin
de katılımıyla kadına yönelik şiddet, şiddet biçimlerini konuştuk.

Özel Sektör Buluşmaları

•
•

28 Ocak tarihinde Koton Mağazacılık çalışanlarıyla “Mor Oda” etkinlikleri kapsamında
psikolojik şiddet üzerine bir söyleşi yaptık.
10 Aralık’ta Koton Mağazacılık’ın Mor Oda sohbetlerine, firmanın 25 Kasım etkinlikleri
kapsamında, Koton çalışanı kadınlarla kadına yönelik şiddetin türlerini, nedenlerini ve
şiddetli ilişkiden çıkmanın zorluklarını ele alan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Röportaj

•

5 Nisan’da fotoğrafçı Graziela Diez ile dayanışma merkezimizde bir röportaj ve çekim
gerçekleştirdik.
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•
•
•
•

19 Nisan tarihinde Meksikalı gazeteci Carmen Garcia ile bir röportaj gerçekleştirdik.

11 Kasım’da BBC Word’ten Anila Chowdhry isimli bir gazeteci ile Türkiye’de kadın hakları
üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
19 Kasım’da Kısa Dalga kanalı “Kadın Kadının Yurdudur” programın podcast yayına katılım
sağladık.
29 Kasım’da ODTÜ’den Tayvanlı bir değişim öğrencisi ile röportaj yaptık.

Yeni ve Güncellenen Yayınlarımız

•

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD) tarafından önceki yıllarda seslendirilen yayınlarımıza
bu sene “Soru ve Yanıtlarla Erkek Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması” isimli kitabımızı
da ekledik. Yayınımız görme engelli kütüphaneleri ile bu alanda çalışan kurumlara,
üniversitelere ve bazı belediyelere gönderildi.

•
•

Haziran 2019, “Cinsel Şiddeti Dile Getirmek Güç Ama Mümkün” broşürümüzü güncelledik
ve Kasım 2019 tarihinde yeniden bastırdık.
Haziran 2019, “Sığınaklar Nasıl Olmalı” broşürümüzün adı değişerek “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadelede Sığınaklar” olarak güncelledik ve yeni broşürümüzü Kasım 2019’da
bastırdık.

•
•

Haziran 2019, “Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemek Elimizde! Sessiz Kalma Suça Ortak
Olma” broşürümüz güncelledik ve Kasım 2019’da bastırdık.
“Erkek Şiddetine Karşı Dur! Yaşamı Değiştir” broşürümüzü Aralık 2019’da bastırdık.
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