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DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI 

Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında Mor Çatı DayanıĢma Merkezi‟ne baĢvuran 695 kadın ve 

çocukla  toplam 1516 görüĢme yapıldı. 

1
 

GörüĢmelerin %81‟i telefonla yapıldı.   Bunun yanı sıra, e-postayla yapılan görüĢme oranı 

%9, yüz yüze yapılan görüĢme oranı ise  %10‟dur.  

Mor Çatı‟ya Türkiye‟nin her bölgesinden kadın ve çocuk baĢvurdu. Fakat  faaliyet gösterdiği 

il olması sebebiyle bu yıl da, baĢvuruların büyük bir bölümü  (%81) Ġstanbul‟dandı.    

ġiddete maruz kalan kadınlar Mor Çatı‟yı kendileri arayabildiği gibi   akrabaları, arkadaĢları, 

avukatları, baĢvurdukları bir kurumdaki görevli vb, de onlar için Mor Çatı‟yı arayabiliyor. 

Kadınların yaĢadıklarını paylaĢabilmeleri ve  ihtiyaçlarının daha doğru anlaĢılması için   

öncelikle  kadınlarla birebir  görüĢülmeye çalıĢıldı. Bu çaba sayesinde,  görüĢmelerin  %81‟i 

kadınlarla  birebir yapılabildi.     

 

 

                                                           
1
 *Ağustos ayında dayanıĢma merkezi telefonları kapalı olduğundan baĢvuru sayısı azalmaktadır 
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ġiddete maruz kaldığı için Mor Çatı‟dan destek alan kiĢilerin yaĢları 0 ila 90 arasında 

değiĢiyor. 15 yaĢından küçük çocuklar  %3‟lük oranla en az destek verilen yaĢ grubuyken  25-

34 yaĢ aralığındaki kadınlar %37‟lik bir oranla en fazla destek verilen yaĢ grubu oldu.   

 

 

 

 ġiddet Uygulayanlar 

Mor Çatı‟ya baĢvuran kadınların çoğu resmi nikâhlı evliydi. BaĢvuranların % 28‟inin evlilik 

süresi, 1 ila 5 yıl , %26‟sının ise 6 ila 10 yıl arasında değiĢiyor. 

 

 

ġiddet uygulayanların neredeyse tamamının kadınların tanıdığı ve güvendiği erkekler olduğu 

görüldü. GörüĢme yapılan kadınların sadece %7‟si tanımadığı veya az tanıdığı erkeklerin 

Ģiddetine maruz kaldıklarını ifade ettiler. Kadınlara en fazla Ģiddet uygulayan kiĢiler ise 

%43‟lük  bir oranla  kocaları oldu. 
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Maruz Kalınan ġiddet Biçimleri 

Mor Çatı‟ya baĢvuran kadınların en fazla maruz kaldıkları Ģiddet biçiminin psikolojik Ģiddet 

olduğu görüldü.  Kadınların %45‟i psikolojik Ģiddet adı altında tanımlanan tutum ve 

davranıĢlara maruz kaldıklarını paylaĢtılar.   En sık paylaĢtıkları psikolojik Ģiddet biçimleri; 

hakaret etme, tehdit etme, aĢağılama, küfür etme ve yalnızlaĢtırma oldu.   

 BaĢvuran kadınların %25‟i ise fiziksel Ģiddete maruz kaldıklarını paylaĢtılar. Kadınların 

bazıları fiziksel Ģiddet nedeniyle  yaralandı, bazıları ise  kalıcı olarak sakatlandı. Kadınların 

yaygın olarak maruz kaldıkları fakat çoğu zaman adlandıramadıkları bir diğer Ģiddet biçimi 

ise ekonomik Ģiddettir.  

Kadınların %14‟ü ekonomik Ģiddet olarak adlandırılan tutum ve davranıĢlara maruz 

kaldıklarını paylaĢtılar.   Kadının maaĢına el koyma, çalıĢmasına izin vermeme, adına kredi 

çekip borçlandırdıktan sonra bunu bir tehdit aracı olarak kullanma en yaygın görülen 

ekonomik Ģiddet biçimleri oldu. 

 BaĢvuran kadınların %13‟ü  ise cinsel Ģiddete maruz kaldığını paylaĢtı.  Cinsel Ģiddete maruz 

kalan kadınlar, evlilik içinde ve dıĢında tecavüz, taciz, cinsel olarak aĢağılanma gibi cinsel 

Ģiddet biçimlerine maruz kalmaları nedeniyle Mor Çatı‟ya baĢvurdular.  Cinsel Ģiddettin, 

kadınların paylaĢmakta en çok zorlandıkları Ģiddet biçimi olduğu göz önüne alındığında, Mor 

Çatı‟ya baĢvuran kadınlar arasında cinsel Ģiddete maruz kalanların oranın %13‟ten daha fazla 

olduğunu söyleyebiliriz.  
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 Ġhtiyaç Duyulan  ve Verilen Destekler 

 Mor Çatı‟ya baĢvuran kadınlar ve çocukların deneyimleri kadından yana bir bakıĢ açısıyla ve 

Ģiddetin haklı bir gerekçesi olmadığı ön bilgisiyle dinlenir.   

Kadınlarla Ģiddet yaĢantısından çıkmak için ihtiyaç duydukları desteklerin neler olduğu ve bu 

desteklere nasıl eriĢebilecekleri paylaĢılır. Nihayetinde Ģiddetsiz bir hayat kurabilmeleri için 

hangi adımları ne zaman, nasıl atabileceklerine ya da devlet kurumlarında karĢılaĢtıkları 

zorlukları nasıl aĢabileceklerine birlikte karar verilir.  

2015 yılında da, kadınların Mor Çatı‟ya baĢvurma nedenlerinin baĢında hukuki ve sosyal 

destek almak yer aldı. 

 

 

 Kadın ve çocuklara  en fazla (%66)  sosyal destek verildi.   GörüĢülen kadınların %18‟ine 

Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından hukuki destek verildi.  En sık verilen hukuki 

destekler,  kadınların yasal haklarının ve mahkeme süreçlerinde hak kaybına uğramamak için 

atmaları gereken adımların neler olduğu bilgisinin paylaĢılması ile ücretsiz avukat için 
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barolara yönlendirmek oldu. Bunun yanı sıra kadınlara adliyede, mahkemede eĢlik edildi ya 

da dilekçe yazımında destek olundu. Bu destekler sayesinde, baĢka kadınların da 

kullanabileceği olumlu örnek kararlar çıkabildi. 

ġiddetten uzaklaĢmak için Ģiddetin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmeye, güçlenmeye 

ihtiyaç duyan kadınlar, Mor Çatı gönüllüsü psikologlardan destek aldılar. 2015 yılında, 31 

kadın ve çocuğa psikolojik destek verildi. 

BaĢvuran kadınların %11‟i sığınak desteği talep etti.  31 kadına, beraberlerindeki 12 çocuğa 

ve 8 ergene sığınak desteği verildi.  Sığınak desteğine ihtiyacı olan diğer kadınlar ise, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na (ASPB) ya da belediyelere bağlı sığınaklara yönlendirildi.  

Bazı durumlarda ekonomik yetersizlikler kadınların Ģiddetten uzaklaĢıp yeni bir yaĢam 

kurmasını, güçlenmesini, baĢka kaynak ve desteklere ulaĢmasının önünde engeller 

oluĢturuyor. Bu yüzden, kadınlar ayni desteklere ya da ücretli iĢe ihtiyaç duydukları için de 

Mor Çatı‟ya baĢvuruyorlar. 2015 yılında baĢvuran kadınların 38‟i ücretli iĢ arıyordu. Bu 

kadınlar,  Mor Çatı‟ya gelen iĢ ilanlarına, istihdam sağlayan gönüllü kurumlara ya da kiĢilere 

yönlendirildiler. Ayni destek ihtiyaçları ise Mor Çatı dostlarından gelen eĢya bağıĢlarıyla 

karĢılandı. 

Kadınlar Ģiddetle mücadele ederken eğitim hayatlarını sürdürebilmek için de  çeĢitli 

desteklere ihtiyaç duyuyorlar.   Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara Mor Çatı dostları 

tarafından  burs verildi, burs  veren kurumlara yönlendirildi ya da doğrudan ayni ve nakdi 

bağıĢlarla okul ihtiyaçları (kırtasiye, kitap, okul kıyafeti gibi) karĢılandı. 2015 yılında bir 

kadın ve 5çocuğa eğitim bursu verildi.  
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Mor Çatı‟ya baĢvuran kadınlar Ģiddetten uzaklaĢmak için en fazla  hukuki mekanizmalara  

baĢvurdular. Öyle ki baĢvuran kadınların %40‟ı, boĢanma davası açmak ve koruma kararı 

almak için  mahkemeye, suç duyurusunda bulunmak için savcılığa baĢvurduklarını paylaĢtılar. 

Kolluk birimleri, ASPB birimleri, ġÖNĠM‟ler, mülki amirlikler, belediyeler, kadın örgütleri, 

barolar, hastaneler kadınların Ģiddetten uzaklaĢmak için  baĢvurdukları diğer kurumlar oldu. 

 

 

 

Kadınların ihtiyaç duydukları destekleri vermekle yükümlü olan kurumlara karĢı da mücadele 

etmek zorunda kaldıkları görüldü. Kadınların kurumlara baĢvurduklarında yaĢadıkları 

zorlukların baĢında, yetkili personelin Ģikâyetlerini dikkate almaması, ilgisiz davranması, 

yanlıĢ ya da caydırıcı bilgilendirme yapması, hakaret etmesi veya aĢağılaması, yaptığı ihbarı 

değerlendirmemesi ya da süreci uzatması, kurumdan kuruma dolaĢtırması, darp raporunu 

vermemesi yer aldı.  Bu tür zorlukların yaĢandığı durumlarda,  Mor Çatı gönüllüleri, ilgili 

kurumlarla resmi yazıĢmalar yaparak ya da telefonla görüĢerek zorlukların aĢılması için 

kadınlara destek oldular ve mahkemelere ya da sosyal destek alabilecekleri kurumlara 

sunulmak üzere 8 kadın için de sosyal inceleme raporu hazırladılar.  

Kadınlar yasal hakları olan ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkına eriĢemedikleri için de Mor 

Çatı‟ya baĢvurdular. 2015 yılında 14 kadın kürtaj olamadığı için baĢvurdu. BaĢvuran 

kadınlara, kürtaj olabilmeleri için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı. Kadınların, 

güvenli, ücretsiz ve 10 haftaya kadar yasal olan kürtaj hakkına eriĢimde sistematik bir Ģekilde 

zorluk yaĢadıklarını paylaĢmaları üzerine, Mor Çatı, Ġstanbul‟daki 37 devlet hastanesini 

arayarak kürtaj yapılıp yapılmadığını sordu.  Yapılan telefon görüĢmeleri sonucunda 

Ġstanbul‟da sadece 3 devlet hastanesi isteğe bağlı kürtaj yapıldığı görüldü. Hastanelerle 

yapılan telefon görüĢmelerin tamamı raporlaĢtırılarak 3 ġubat‟ta kamuoyuyla paylaĢıldı. 
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Sağlık güvencesi olmayan,  maddi yetersizlikler yaĢayan ya da göçmen veya turist olduğu için 

sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kadınlar ise Mor Çatı dostu sağlık çalıĢanlarına 

yönlendirilerek ihtiyaç duydukları destekleri almaları sağlandı.  
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SIĞINAK ÇALIġMALARI 

1993 yılında açılan, 20 yatak kapasiteli Mor Çatı Sığınağı,   son 6 yıldır ġiĢli Belediyesi‟nin 

finansal desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. ġiĢli Belediyesiyle yapılan protokol Kasım 

ayında yenilenerek 2016 yılı için de bu iĢbirliğinin devamına karar verildi. 

Mor Çatı, 2015 yılında 31 kadın, 12 çocuk ve 8 ergen olmak üzere toplam 51 kiĢiye sığınak 

desteği verdi.  Sığınak desteği verilirken kadınlar arasında, yaĢ, dil, din ve ırk ayrımı 

yapılmamasına özen gösteriliyor. Destek alan kadınların eğitim düzeyleri, ilköğretim 

mezunundan üniversite mezunu kadar değiĢiklik gösterdi. Kadınların yaĢları 18 ila 62 

arasında değiĢirken, çocuk ve ergenlerinki ise 15 aylıkla - 17 yaĢ arasında değiĢkenlik 

gösterdi.  Anneleriyle birlikte gelen her yaĢtan erkek ve kız çocuğu sığınakta kalabildi. 

Kadınların sığınakta kalma süresi, kadınların hedeflerine göre kadınlarla birlikte belirlendiği 

için bu süre her kadının değiĢiklik gösterdi.  

 

 Sığınakta Kalan Kadınların Mor Çatı’ya BaĢvurma Nedenleri ve Maruz Kaldıkları 

ġiddet Biçimleri 

12 kadın kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel, dijital, sosyal ve ekonomik Ģiddet gördükleri 

için,  

5 kadın eski kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel, dijital,  ekonomik Ģiddet gördükleri için,  

3 kadın anneleriyle birlikte fiziksel, psikolojik, dijital, sosyal ve ekonomik Ģiddet gördükleri 

için,  

2 kadın evlilik dıĢı hamile kaldıkları ve ailelerinden bunu saklamak zorunda oldukları için,  

2 kadın abilerinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik Ģiddet gördükleri için, 

1 kadın niĢanlısı tarafından tehdit edildiği için, 

1 kadın sevgilisinden fiziksel, psikolojik, cinsel, dijital, sosyal ve ekonomik Ģiddet gördüğü 

için, 

2 kadın birkaç kez devlet sığınaklarında kaldıkları halde ekonomik olarak yeterince 

güçlenemedikleri için, 

1 kadın bir adamla cinsel iliĢkiye girmesinden dolayı ailesi tarafından reddedildiği için, 

1 kadın kendisini istismar eden babasını Ģikayet ettiği babası  ve babasının ailesinin tarafından 

öldürülmekle tehdit edildiği için,  

 Bipolar bozukluk tanısı olan1 kadın, ailesi evden attığı için Mor Çatı Sığınağı‟nda kaldılar.  

Sığınakta kalan kadınlar baĢına silah dayama, bıçakla yaralama, boğarak öldürmeye çalıĢma, 

vurma, hamileyken karnını hedef alma gibi fiziksel Ģiddet biçimleri sonucunda, iĢitme kaybı, 

omuz kırılması, komaya girme gibi ciddi sağlık sorunları ile karĢı karĢıya kaldıklarını 
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paylaĢtılar. Kadınların Ģiddete maruz kaldıklarında bazen bir kuruma baĢvurdukları görülse de 

çoğu zaman Ģiddet uygulayandan korktukları için, uzun bir süre herhangi bir sağlık ya da 

güvenlik kurumuna baĢvurmadıkları görüldü.  

Sığınakta yapılan görüĢmelerde kadınlar, sıklıkla evlilik içi cinsel Ģiddete maruz kaldıklarını 

paylaĢtılar.  Madde kullandırılarak baĢka erkeklerle para karĢılığı birlikte olmaya zorlama, 

baĢka erkeklerle yaĢadığı cinsel birliktelikleri ayrıntılı olarak anlatmaya/ yazmaya zorlama, 

cinsel birliktelik sırasında vücudunda sigara söndürme, bıçakla yaralama, vücuda cisim 

sokma, cinsel iliĢkiyi kaydetme ve kamera görüntüleri ile tehdit etme kadınların maruz 

kaldıklarını paylaĢtıkları cinsel Ģiddet biçimleri oldu.  

Fiziksel ve cinsel Ģiddetin yanı sıra, erkeklerin kadınların öz güvenini kırmak, onları çaresiz 

hissettirmek ve kontrol etmek amacıyla psikolojik Ģiddet uyguladıkları görüldü.  “Kadın 

mısın?”, “Çirkinsin”, “Bakımsızsın”, “Benden başka kimse seni eve almaz, sokakta 

sürünürsün”, “Kadınlık yapmayı bilmiyorsun” gibi cinsiyetçi küfür ve hakaretlerle 

bedenlerinin ve cinselliklerinin aĢağılanması,  boĢanırlarsa çocuklarını kaybedecekleri 

iddiasıyla tehdit edilme kadınların maruz kaldıklarını paylaĢtıkları baĢlıca psikolojik Ģiddet 

biçimleriydi. 

Ekonomik Ģiddetin de erkekler tarafından yoğun bir Ģekilde uygulandığı görüldü.  Kumar ve 

içki için kadının cüzdanından sürekli para çalma, cüzdanda para bulamadığında Ģiddet 

uygulama,  okula gitmesine engel olma, çalıĢmaya zorlama, maaĢına el koyma, çok az miktar 

parayla kadından evin giderlerini ve çocukların ihtiyaçlarını karĢılamasını bekleme, kadınların 

maruz kaldıklarını paylaĢtıkları gibi ekonomik Ģiddet biçimleri oldu. Ġki kadın sığınağa 

geldikten sonra eĢlerinin üzerlerine açtıkları iĢyerlerine ait vergi, SGK primi, banka borcu gibi 

zorunlu olan ödemeleri yapmadıklarını ve bu Ģekilde kendilerini yüklü miktarda 

borçlandırdıklarını öğrendiler. BaĢka bir kadın da,  yine sığınağa gedikten sonra, kocasının 

kendi adına internet aboneliği yaptırıp faturaları ödemediğini ve bu yüzden icra takibine 

alındığını öğrendi. 

Bebek, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Erkek ġiddeti 

Kadınların hamilelik döneminde yaĢadıkları fiziksel Ģiddet, psikolojik Ģiddet ve ekonomik 

Ģiddet sonucu yaĢadıkları eksik beslenme bebeğin sağlığını anne karnındayken olumsuz 

etkilemeye baĢlıyor. 

Çocukların sıklıkla Ģiddetin tanığı olmalarının yanı sıra babaları tarafından annelerine karĢı 

olumsuz duygular beslemeye hatta Ģiddet uygulamaya da teĢvik ediliyorlar.Bir babanın 

annesini dövüp  yere yatırdıktan sonra “Vur annene” diyerek oğlunu annesine karĢı Ģiddet 
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uygulamaya teĢvik ettiği, aynı babanın fotomontajladığı fotoğrafları gösterip “Bak annenin 

sevgilisi var” diyerek  çocuğun annesiyle iliĢkisini zedelemeye çalıĢtığı görüldü.  

Çocuklar Ģiddete tanık olduklarında, ya çaresizlik ve korkuyla saklanıyorlar ya da 

ebeveynlerinin arasına girerek annelerini korumaya çalıĢıyorlar. Araya girmeye çalıĢtıklarında 

kendileri de Ģiddete maruz kalıp yaralanabiliyorlar. Babası annesini daha önce balkondan 

atmaya çalıĢtığı için, babasının eve geliĢ saatlerine göre evde olmaya çalıĢan,  ebeveynleri 

arasında tartıĢma çıktığında 10 yaĢında olan kız kardeĢini odasına gönderip araya girmek 

zorunda kalan, polis olan babasının elektrik Ģoklu copunu saklayarak babası, annesine veya 

kardeĢine ciddi zarar verirse onu kullanmayı planlayan,  annesinin son noktada “polis çağır” 

demesiyle babasının Ģiddetini durdurduğunu bilerek bekleyen çocukların paylaĢtıkları 

deneyimlerden, çocukların ev içinde durduramadıkları ama engel olmaya çalıĢtıkları bir 

Ģiddetin ortasında kaldıkları görülüyor. 

ġiddetin birebir tanığı ya da hedefi olan çocuklar ve ergenler nereye baĢvurabileceklerini, 

kimden destek alabileceklerini bilmedikleri ve ebeveynlerine bağlı oldukları için erkek 

Ģiddetine karĢı savunmasız kalıyorlar; ruhsal ve fiziksel olarak ciddi yaralar alıyorlar. Pek çok 

vakada okul müdürlerinin, rehber ve sınıf öğretmenlerinin çocukların durumlarını bildikleri 

halde ihbarda bulunmadıkları görüldü. Oysa 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve 

Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 91. Maddesi iĢlenmekte olan bir suçu bilerek ihbar 

etmemeyi bir suç olarak tanımlar ve bir yıla kadar hapis cezası öngörür. Bu Maddeye göre, 

mağdur 15 yaĢını bitirmemiĢ ya da bedensel veya ruhsal olarak özürlü olması durumunda 

ceza, yarı oranında arttırılır.
2
 TCK‟nın 279. Maddesi‟nin 1. Fıkrası ise göreviyle bağlantılı 

olarak kamu adına soruĢturma ve kovuĢturmayı gerektiren bir suçun iĢlendiğini bildiği halde 

ihbarda bulunmayan görevliler hakkında iki yıla kadar ceza öngörür.
3
 

 

                                                           
2 6352 sayılı Kanun Madde 91- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan 

bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun on beş yaşını 

bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır. (4) Tanıklıktan 

çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza 

sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.” 

 
3
 TCK Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı 

olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Sığınakta Güçlenme 

2015 yılında, 24 kadın ve 20 çocuk sığınaktan ayrıldı:  

 9 kadın çocuklarıyla birlikte yeni ve bağımsız bir yaĢam kurarken bu kadınlardan 7‟si 

ücretli bir iĢte çalıĢmaya baĢladı. 

 1 kadın çalıĢmaya baĢladıktan kısa bir zaman sonra ev bulup Sığınaktan ayrıldı. 

 1 kadın baĢka bir kente taĢınıp, ücretli iĢe girdi ve ev tuttu.  

 1 kadın çocuklarıyla beraber kendi anne-babasıyla yaĢamaya karar verdi.  

 1 kadın kendi evine dönüp site güvenlik görevlileriyle iĢ birliği yaparak eski kocasının 

içeriye alınmamasını sağladı.  

 1 kadın sığınakta çok kısa bir süre kalıp sorunlarını çözemeden iki çocuğuyla birlikte 

ayrıldı. Bir süre sonra Mor Çatı DayanıĢma Merkezi‟nden yeniden destek almaya 

baĢladı. 

 4 kadın daha güçlü olduğunu, Ģiddete “dur” diyebileceğini söyleyerek evlerine geri 

döndüler.  

 1 kadın annesi hastalandığı için ailesine dönmeye karar verdi.  

 1 kadın kocasının, anne ve babasına zarar vermesinden endiĢe ettiği için onların 

yanına döndü.  

 4 kadın sığınak yerinin gizliliğini ihlal ederek sığınakta kalan kadın ve çocukların 

güvenliğinin riske attıkları için  sığınaktan çıkarıldılar. Kendileriyle dayanıĢmamız, 

Mor Çatı DayanıĢma Merkezi üzerinden devam ediyor.  

 

Sığınakta Kalan Kadın, Çocuk ve Ergenlere Sağlanan Destekler 

Sığınakta kalan kadın, çocuk ve ergenlerle bireysel ve grup çalıĢmalarıyla farklı destekler 

veriliyor. Sığınakta kalan her kadın, ergen ve çocuk haftada en az bir kere sosyal çalıĢmacısı 

ile görüĢüyor. Bu görüĢmeler, Ģiddetin mekanizmalarının tanınması ve yaĢanılan Ģiddetin 

kendi suçu olmadığının fark edilmesi güçlenmesinin ilk adımı olarak gören bir perspektifle 

yapılıyor.  Kadınlar,  Ģiddetten uzak bir yaĢam kurabilmeleri için hedeflerini, bu hedeflerin 

hayata geçirilebilmek için neler yapması gerektiğini ve süreç boyunca karĢılaĢtığı zorlukları 

nasıl aĢılabileceğini düzenli görüĢtüğü sosyal çalıĢmacısıyla birlikte ele alıyorlar.  

Bu sene de bireysel çalıĢmaların yanı sıra grup çalıĢmasını mümkün kılan atölyeler 

düzenlendi.  Sadece kadınların katıldığı, “BulaĢıcı Hastalıklar ve Cinsellik”, “AĢk atölyesi” ve 

”Kadın DayanıĢması” atölyeleriyle;  çocuklara ve annelerinin birlikte katıldığı “Ben Nereden 
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Geldim‟ ve “Ġyi Dokunma, Kötü Dokunma‟ atölyeleri 2015 yılında yapılan grup 

çalıĢmalarıydı. 

Sığınak çalıĢması, kadın ve çocukların, Ģiddetsiz bir ortamda barınma/sığınma ihtiyaçlarının 

karĢılanmasının yanı sıra, aynı ortamda güçlenmelerini de hedefler. Sığınağa yeni gelen 

çocuklar ilk birkaç gün annelerinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak, sığınağın gerçekten 

güvenli bir yer olduğuna inandıktan sonra rahatlayıp annelerinden bağımsız olarak evde 

hareket etmeye baĢlıyorlar. Evin günlük akıĢını planlamak ve kolektif yaĢamı güçlendirmek 

için yetiĢkinlerin katıldığı ev toplantılarının yanı sıra düzenli çocuk toplantıları da yapılıyor. 

Bu toplantılar kadın ve çocukların Ģiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin 

geliĢmesine katkı sunuyor. Anne-çocuk arasındaki iletiĢimini güçlendirmek,  anne ve 

çocukların Ģiddetle mücadeleyi bir “ekip” olarak ortak yürütebilmelerini ve kuracakları yeni 

hayatta karĢılaĢabilecekleri sıkıntıları birlikte aĢabilmelerini sağlamak için düzenlenen 

“Annelerle Grup ÇalıĢmaları” ve toplantılarına bu yıl da devam edildi.  

Ayrıca bu dönemde,  sığınakta kalan kadınlar ve çocuklarla sığınak çalıĢanları arasındaki 

dayanıĢmayı ve  iletiĢimi güçlendirmek için çeĢitli grup etkinlikler ve geziler düzenlendi.  

 

 Sığınakta Kalan Kadın ve Çocukların ġiddet YaĢantısından Çıkmasına ve 

Güçlenmesine Katkı Sağlayan Diğer Destek, ÇalıĢma ve Etkinlikler 

 

 15 kadın Ġstanbul Barosu Adli Yardım Birimi‟ne baĢvurarak kendilerine avukat 

atanmasını sağladı ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik ġiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun‟dan yararlanarak koruma kararı çıkardılar. Çıkarılan gizlilik 

kararları sayesinde, annesi üzerinden sağlık sigortası olduğu için hamileliğinin yedinci 

ayına kadar muayene olamayan bir kadın, deĢifre olma korkusu yaĢamadan sağlık 

kontrollerine gidebildi. 

 1 kadın kimlik değiĢtirmek için baĢvurdu ve sosyal çalıĢmacısı baĢvurusuna destek 

olmak amacıyla sosyal inceleme raporu (SĠR) hazırladı. 

 8 kadın boĢanma davası açtı. Bir kadın eĢini anlaĢmalı boĢanmaya ikna etti ve tek 

celsede boĢanabildi; diğer davaları ise halen devam ediyor..  

 2 kadın babası ve dedesi tarafından cinsel istismara uğrayan çocukları için dava açtılar 

ve DayanıĢma Merkezi‟ndeki gönüllü avukatlardan destek almaya devam ediyorlar. 

Sığınakta kalan kadınların güvenli bir Ģekilde oy kullanmasını sağlayacak gerekli 

yasal düzenlemeler yapılmadığı için birçok kadın oy kullanamıyor. Sadece, 1 kadın 
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kendi çabasıyla,  7 Haziran‟daki genel seçimlerde, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki 

koruma kararıyla polis merkezine giderek destek istedi ve polisin refakatinde oyunu 

kullanabildi. 

 14 kadın, gönüllü psikologlardan psikoterapi desteği aldı. Bazı kadınlar sığınaktan 

ayrıldıktan sonra da bu desteği almaya devam etti.  

 Devlet hastanelerindeki psikiyatrik destekler yetersiz olduğu için, 4 kadın ve 1 ergen 

Mor Çatı gönüllüsü psikiyatrlardan destek aldılar. 

 Fiziksel olarak iyileĢmek de güçlenme çalıĢmasının önemli bir parçasıdır. Kadınlar, 

ergenler ve çocuklar sıklıkla sağlık sorunlarıyla sığınağa geliyorlar.  Sağlık sorunları 

olanlara, özellikle kadın hastalıkları ve diĢ sorunları yaĢayanlara, Mor Çatı gönüllüsü 

hekimler destek verdiler.   

 1 kadına Gebelik Ġzleme Sistemi‟ndeki (GEBLĠZ) mahremiyet butonu konusunda bilgi 

verildi. Hastane hekimlerinin bu butonu kullanması sağlandı. Böylelikle GEBLĠZ 

üzerinden ailesinin kendisini bulması engellendi.  

 Bazı kadınlar, bilgisayar, emlak satıĢ, kuaförlük, manikür-pedikür, okur-yazarlık ve 

Ġngilizce kurslarına gittiler.  

 Organize edilen bir makyaj kursu sığınakta kalan kadınların katılmaktan keyif 

duyduğu bir etkinlik oldu. 

 Sığınakta düzenli olarak Yin Yoga yapıldı. 

 Bazı kadınlar nefes çalıĢmasına katıldı. 

 Lise son sınıfa giden genç bir kadına eğitim bursu sağlandı.  

 Bir bağıĢçı  6 kadına üç ay boyunca maddi destek verdi.  

 

Mor Çatı Sığınağı‟nda çocuklar ve ergenlerin ayrı bireyler oldukları kabul edilerek her biriyle 

düzenli, birebir görüĢmeler yapılıyor. Çocuk ve ergenlere, ihtiyaçları doğrultusunda pedagojik 

destek, eğitim desteği, okul değiĢtirme iĢlemlerinde refakat ya da görüĢme desteği, eğitim 

ihtiyaçları için malzeme ve maddi destek, giysi desteği, aĢı ve benzeri sağlık hizmetine 

yönlendirme desteği verildi. Bu yıl 8 çocuk ve ergene psikolojik destek verildi. Çocuk ve 

ergenlerin grup içerisinde sorumluluk almalarına ve birey olma becerilerinin geliĢmesine 

katkı sağlamak amacıyla orman ve deniz gezileri, tatil programları ve fırın atölyesi gibi 

etkinlikler düzenlendi.  Bunun yanı sıra drama kurslarına katılanlar da oldu.  
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Sığınak Sonrası YaĢam 

Kadınlar sığınakta kaldıkları süre içerisinde, güvenli bir ortamda Ģiddetsiz bir yaĢam kurmak 

için güçlenme ve yeni hayatları için hazırlık yapabilme fırsatına sahip oluyorlar. Ancak,  

sığınaktan ayrılıp,  bağımsız bir yaĢam kurabilmek, örneğin ayrı ev tutabilmek büyük bir 

maddi birikim gerektiriyor. Özellikle Ġstanbul‟daki yüksek kiralar, emlakçı ve depozito 

ücretleriyle birleĢtiğinde, kadınların yeni hayat düzenlerini kurmaları oldukça zor oluyor. 

Kadınlar zorlanarak da olsa maddi sorunlarını üstesinden gelip ev tutabiliyor olsalar da, psiko-

sosyal, hukuki ve ekonomik desteklere olan ihtiyaçları genellikle devam ediyor. Sığınaktan 

ayrılarak ev tutan kadınlar; kira, eĢya yardımı ve maddi destek için ASPB‟nin sosyal hizmet 

merkezlerine, kaymakamlıkların sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma vakıflarına ve 

belediyelerin sosyal iĢler müdürlüklerine baĢvurabiliyorlar.  Fakat baĢvurabiliyor olmaları bu 

desteği alabildikleri anlamına gelmiyor ne yazık ki; baĢvuruları memurların inisiyatifine, 

farkındalık ve anlayıĢlarına bağlı olarak farklı Ģekillerde sonuçlanabiliyor. Örneğin ekonomik 

durumları benzer seviyede olan kadınlar bazı ilçelerde yardım alabilirken, bazılarında 

alamıyorlar. Kadınların maddi yardım için baĢvurmalarının ardından, sosyal hizmet 

uzmanlarının baĢvuran kiĢinin evini ziyaret ediyor ve bu ziyaret sonucunda maddi desteğin 

verip verilmeyeceğine karar veriliyor.  Bu karar sürecinin tamamlanması ise iki ayı 

bulabiliyor. Kadınlar bağımsız hayatlarını devam ettirebilmek için yeterince ekonomik destek 

bulamadıklarında yeniden sığınağa baĢvurmak zorunda kalıyorlar.  

Kadınların kurumlarda karĢılaĢtıkları zorlukların üstesinden gelebilmelerine destek olmak için 

sosyal inceleme raporları yazıldı. Bir kadının boĢanma davası için Ģahitlik yapıldı ve sosyal 

çalıĢmacısı ile psikoloğu tarafından raporlar hazırlandı.  

Sığınaktan ayrılan kadınlar, ihtiyaç duymaları halinde DayanıĢma Merkezi‟nden psikolojik, 

sosyal ve hukuki destekleri almaya devam ediyorlar. 
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BĠLGĠ VE DENEYĠM PAYLAġIMLARI 

Gençlere Yönelik ÇalıĢmalar 

2015 yılında Almanya, Danimarka, Hollanda ve Ġtalya gibi ülkelerden ve yurt içindeki çeĢitli 

üniversite ve liselerden 320 öğrenci, Mor Çatı DayanıĢma Merkezi‟nde gönüllülerimizle 

buluĢarak toplumsal cinsiyet eĢitsizliği, kadına yönelik Ģiddet ile Mor Çatı‟nın yürüttüğü 

dayanıĢma merkezi ve sığınak faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.  

Türkiye ve yurt dıĢından 6 öğrenci, dayanıĢma merkezi ve sığınakta gönüllü staj yaptı. 

Gönüllü Ağının GeniĢlemesi 

Mor Çatı erkek Ģiddetine karĢı mücadelesini, kadınlardan oluĢan geniĢ bir gönüllü ağı 

aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olabilmek için belirli dönemlerde düzenlenen 

Mor BuluĢmalar‟a ve Gönüllü Atölyeleri‟ne katılmak gerekir. BuluĢma ve atölye 

çalıĢmalarında, toplumsal cinsiyet ve erkek Ģiddetine iliĢkin farkındalığı yükseltmek 

hedeflenir. Kadına yönelik Ģiddete karĢı Türkiye‟de sürdürülen mücadele tarihi, kadına 

yönelik Ģiddet alanındaki hukuksal düzenlemeler, feminist yöntemlerle dayanıĢma merkezi ve 

sığınakta çalıĢması yürütmeye  iliĢkin bilgi ve deneyim paylaĢımı yapılır. 

2015 yılında Mor Çatı‟ya 1573 kadın gönüllü olmak için baĢvurdu.  Mart, Nisan, 

Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 8 Mor BuluĢma gerçekleĢtirdik. BuluĢmalarda 

feminist yöntem ve kadın dayanıĢması, toplumsal cinsiyet ile yaĢadığımız hak ihlalleri ve 

kazanımlarımız üzerine atölyeler yaptık. Atölyeye katılan kadınlarla, Mor Çatı faaliyetleri ve 

nasıl gönüllü olabileceklerine iliĢkin sohbet ettik.  

Mayıs ve Aralık aylarında, gönüllü olmak isteyen kadınların Mor Çatı politikalarını 

tanıması ve dayanıĢma ağının feminist bir zeminde geniĢleyebilmesini hedeflediğimiz 2 

Gönüllü Atölyesi gerçekleĢtirdik. 25. Yılımız vesilesiyle Haziran ayında düzenlediğimiz 

etkinlikte, Mor Çatı gönüllüleriyle birlikte vakit geçirme imkânı bulduk. 

 

Mor Muhabbetler 

Mor Çatı gönüllüleri olarak Mor Muhabbet etkinliklerinde bir araya gelerek, belirli konular 

üzerine konuĢup tartıĢıyoruz. 2015 yılında düzenlediğimiz Mor Muhabbetler tarih ve konuları 

aĢağıdaki gibi: 

• 17 Ocak, “Cinsiyetciliğe KarĢı Feminist Psikoterapi”, ġahika Yüksel 

• 14 Mart, “Hazzın Erkek Egemen Kurgusu”, Hasbiye Günaçtı 

• 18 Nisan, “Ġsmet Ġnan Himalaya'da Manuslu Dağın tepesinde Mor Çatı pankartı astı - 

bir kadının tırmanıĢ hikâyesi”, Ġsmet Ġnan  

• 16 Mayıs, “Veganizm ve Türcülüğü öğreniyoruz”, Gizem Aslan 
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• 19 Eylül, Mor Muhabbet Kamp Armen'de   

• 17 Ekim, "Ne Zaman BoĢanacaksın da Evleneceğiz", Hande Çayır 

• 21 Kasım, "ġevval Kılıç'la Seks ĠĢçiliğini KonuĢuyoruz" 

 

Atölye ÇalıĢmaları 

Mor Çatı gönüllüleri için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, kadına yönelik Ģiddet ve toplumsal 

cinsiyet konularında farkındalık yaratmak ve kadına yönelik Ģiddet alanında çalıĢmak isteyen 

kurumlarla deneyim paylaĢmak amacıyla atölye çalıĢmaları da yürütmekteyiz. 

2015 yılında gerçekleĢtirdiğimiz atölye çalıĢmaları aĢağıdaki gibidir:  

• 21 Ocak, Alman BaĢkonsolosluğuyla ġiddete uğradığımızda ne yapmalıyız? 

• 14-15 Mart, Van Kadın Derneğiyle Deneyim PaylaĢım Atölyesi 

• 11 Nisan, SPODla Mor Çatı Deneyim PaylaĢımı Atölyesi 

• 15 Nisan, TarlabaĢı Toplum Merkeziyle Mor Çatı Deneyim PaylaĢım Atölyesi 

• 23 Nisan, MuĢ Kadın Çatısıyla Deneyim PaylaĢım Atölyesi 

• 08-09 Ağustos, Mor Salkımla Mor Çatı Deneyim PaylaĢımı Atölyesi, 

• 18 Aralık, Karitas‟tan kadınlarla ġiddete Uğradığımızda Ne Yapmalıyız? 

 

Düzenlediğimiz ve Katıldığımız Etkinlikler 

Ocak 

13 Ocak‟ta Ġsviçre BaĢkonsolosluğuyla Mor Çatı Faaliyetleri hakkında görüĢme yaptık. 

ġubat 

5 ġubat‟ta Hacettepe Üniversitesi‟nin düzenlediği Kadın Sığınma Evleri Sorunlarını 

TartıĢıyor ÇalıĢtayı‟na katıldık. 

9 ġubat‟ta Hrant Dink Vakfı tarafından Nefret Söylemi Laboratuvarı için düzenlenen yuvarlak 

masa toplantısına katıldık. 

Mart 

04 Mart‟ta Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından düzenlenen panele 

konuĢmacı olarak katıldık. 

06 Mart‟ta Adana Barosu tarafından düzenlenen 8 Mart etkinliğine konuĢmacı olarak katıldık. 

26 Mart‟ta Sivil Toplumda Ağ Kurma ve Ağların ĠĢleyiĢi Atölyesi 

3 Mart‟ta Ankara‟da, Cinsiyet EĢitliği Ġzleme Derneği‟nce (CEĠD) düzenlenen Kadına 

Yönelik ġiddetle Mücadele Mekanizması: GeliĢtirici Ġzleme Projesi Final Toplantısı‟na 

katıldık.  

10 Mart‟ta Beyoğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 8 Mart Etkinliği „ne katıldık. 
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10 Mart‟ta Fransız Konsolosluğu‟nda 8 Mart Resepsiyonu‟na katıldık. 

12 Mart‟ta International Development Law Organization (ĠDLO)'dan Linda Azodi ila 

Afganistan‟da kurulacak sığınaklar ve Mor Çatı DayanıĢma Merkezi ve Sığınak faaliyetleriyle 

ilgili görüĢme yaptık. 

6 Mart‟ta Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kadının Ġnsan Hakları ÇalıĢtayı‟nda konuĢmacı 

olarak yer aldık. 

26 Mart‟ta Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı tarafından düzenlenen Sivil Toplumda Ağ 

Kurma ve Ağların ĠĢleyiĢi Atölyesi‟ne katıldık. 

31 Mart‟ta Bilgi Üniversitesi‟nde öğrencilerle bir araya gelerek Ģiddet üzerine konuĢtuk. 

Nisan 

15 Nisan‟da Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Raporu Toplantısı‟na katıldık. 

11 Nisan‟da Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ÇalıĢmaları Derneği-

SPODla Mor Çatı gönüllülerinin katıldığı LBTI Farkındalık ve DayanıĢma Atölyesi”ni  

gerçekleĢtirdik. 

17 Nisan‟da Bilgi Üniversitesi‟nde öğrencilerle bir araya gelerek Ģiddet üzerine konuĢtuk. 

20 Nisan‟da KEĠG Platformu'nun, ERG, AÇEV, UNICEF, ILO ve UNDP ile birlikte 

düzenlediği,  Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli‟ne katıldık. 

22 Nisan‟da Women on Waves ekibinden kadınlarla kürtajla ilgili toplantı gerçekleĢtirdik. 

29 Nisan‟da Ankara‟da, Türkiye Ġnsan Hakları Kurulu tarafından yürütülmekte olan, Ġnsan 

Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi (ĠNKAP) AçılıĢ Etkinliği Ġnsan 

Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Konferansı‟na katılarak deneyimlerimizi 

paylaĢtık. 

30 Nisan‟da Boğaziçi Üniversitesi YaĢayan Kütüphane etkinliğine katıldık. 

30 Nisan‟da Ali Akkanat Anadolu Lisesi 2. Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık ÇalıĢtayı‟na 

konuĢmacı olarak katıldık. 

Mayıs 

4 Mayıs‟ta Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri ile atölye 

gerçekleĢtirdik ve öğrencilerle deneyim paylaĢımında bulunduk. 

7 Mayıs‟ta Kemerburgaz Üniversitesi‟nde flört Ģiddeti üzerine sunum yaptık. 

8 Mayıs‟ta Kadın BakıĢ Açısıyla Kadın Sorunları Paneli‟nde kadın hakları üzerinden sunum 

yaptık. 

8 Mayıs‟ta Kadınlarla DayanıĢma Vakfı tarafından düzenlenen sendikalar paneline katıldık.  

9 Mayıs‟ta Shuder I.Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi‟ne katılarak deneyimlerimizi paylaĢtık. 
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14 Mayıs‟ta Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri‟nde kadına yönelik Ģiddet üzerine 

konuĢma yaptık. 

Haziran 

2 Haziran‟da Ankara‟da, BaĢkent Üniversitesi, Kadın – Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ( BÜKÇAM) tarafından düzenlenen Kadına Yönelik 

ġiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Projesi Ġyi Uygulamalar Toplantısı‟na katıldık. 

21 Haziran‟da baĢlayan Kadının Ġnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından düzenlenen 

ĠletiĢim Atölye‟sine katıldık.  

Temmuz 

6-7 Temmuz tarihlerinde, Avrupa Ġnsan Hakları Komitesi‟nin, Litvanya‟nın baĢkenti 

Vilnius'ta düzenlemiĢ olduğu Avrupa'da Kadın Hakları ve Cinsiyet EĢitsizliği Toplantısı‟nda 

Türkiye'yi temsil ettik.  

Ağustos 

8-9 Ağustos tarihlerinde, Mor Salkım Kadın DayanıĢma Derneğiyle, kadına yönelik Ģiddet, 

kadınlarla ve çocuklarla yürütülen sosyal, hukuki ve ruhsal çalıĢmalar, feminist ilkeler, 

feminist örgütlenmenin tanımı ve bu konuda yaĢanan olumlu ve olumsuz deneyimler, 

sıkıntılar ve çözüm önerileriyle yürütülen çalıĢmalar sırasında gözetilmesi gereken sınırlar 

konusunda paylaĢımlarda bulunduğumuz bir atölye gerçekleĢtirdik. 

Eylül 

16 Eylül‟de Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı Tarafından düzenlenen Kadın Mahpuslar 

Atölyesi‟ne katılarak deneyim aktarımında bulunduk. 

Ekim 

17 Ekim‟de BirleĢmiĢ Milletler Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin 

düzenlediği çalıĢma yemeğine katıldık. 

18 Ekim‟de Kadın Emeği ve Ġstihdamı GiriĢimi tarafından düzenlenen ÇalıĢma YaĢamında 

Kadınlar Forumu‟na katıldık. 

23 Ekim‟de Almanya‟dan gelen ve sosyal hizmetler okuyan öğrencilerle bir araya gelerek 

Mor Çatı faaliyetlerine ve kadına yönelik Ģiddete iliĢkin deneyim aktarımında bulunduk. 

Kasım 

2 Kasım‟da, 17. “Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Kadınların Kolektif Gücü!” baĢlığıyla 

gerçekleĢen Avrupa Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Kadınlar Konferansı‟na katıldık 

3-6 Kasım tarihlerinde, Kadın Sığınakları Küresel Ağı (Global Network of Women's Shelters) 

ve Hollanda Kadın Sığınakları Vakfı (The Foundation of Women's Shelters in the 

Netherlands) tarafından, Lahey‟de, “Kadına Yönelik ġiddete Son Vermek Ġçin BirleĢ ve 
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Harekete Geç” (Connect & Act To End Violence Against Women) baĢlığıyla düzenlenen 

Üçüncü Dünya Sığınaklar Konferansı‟na katıldık. 

4-5-6 Kasım tarihlerinde Cinsiyet EĢitliği Ġzleme Derneği (CEĠD) tarafından düzenlenen Hak 

Temelli Ġzleme ÇalıĢmaları ve Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Üzerine 

Diyaloglar etkinliğe katıldık. 

5 Kasım‟da Üsküdar Üniversitesi‟nde Mor Çatı  tarihi ve faaliyetlerine iliĢkin sunum yaptık. 

7 – 15 Kasım‟da arasında düzenlenen 33. Uluslararası Ġstanbul TÜYAP Kitap Fuarı‟nda, Mor 

Çatı yayınlarını ve ürünlerini sergilediğimiz Mor Çatı standı açtık.  

27 Kasım‟da Yeniyüzyıl Üniversitesi‟nde öğrencilerle bir araya gelerek kadına yönelik erkek 

Ģiddeti hakkında konuĢtuk. 

Aralık 

8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleĢen ve Avrupa ġiddete KarĢı Kadınlar Ağı (WAVE) 

tarafından düzenlenen WAVE Kampanya Eğitimi‟ne katıldık. 

10 Aralık‟ta Çağ Üniversitesi‟nde düzenlenen Kadına Yönelik ġiddet Paneli‟ne konuĢmacı 

olarak katıldık. 

19-20 Aralık‟ta Türk Tabipleri Birliği, Türk DiĢ Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve 

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen KiĢisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi‟ne 

katıldık. 

19 Aralık‟ta EġĠTĠZ tarafından düzenlenen, “Kadın Cinayetlerinde Cezaların AğırlaĢtırılması, 

Haksız Tahrik ve Ġyi hal Ġndirimlerinin Kaldırılması Bizim Ortak Talebimiz mi?” sorularının 

tartıĢıldığı toplantıya katıldık.  

23 Aralık‟ta Sivil DüĢün AB Programı, Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Deneyim 

PaylaĢımı Toplantısı‟na katıldık. 

 

DayanıĢma Merkezinde GerçekleĢen BuluĢmalar 

Mor Çatı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kadına yönelik Ģiddetle mücadele sürecinde 

edindiğimizi deneyimleri paylaĢmak ve Türkiye‟de kadına yönelik Ģiddete iliĢkin 

değerlendirmeler yapmak üzere birçok kurum ve bireysel ziyaretçi ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirdik.  Bu görüĢmeler aĢağıdaki gibidir:  

Ocak 

9 Ocak: Finlandiya‟da kadın hakları alanında çalıĢan çatı bir sivil toplum örgütü olan 

Maailman Kuvalehti‟den  (Reeta Paakkinen ile Türkiye‟de kadınların durumu ile ilgili bir 

görüĢme gerçekleĢtirdik. 

27 Ocak:  Gazateci Jessica Maas  
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Mart 

10 Mart: Fem Tur‟dan Elif Kahnert 

13 Mart: Gazeteci Karolina 

14 Mart: ONAR Ġstanbul & Avukat Barbara Spinelli 

31 Mart: Japonya BaĢkonsolosu Norio Ehara 

31 Mart: Kvinnofolkhögskolan (Feminist ÇalıĢma Merkezi), Ġsveç 

Nisan 

1 Nisan: Danimarkalı 15 kiĢilik öğrenci grubu 

10 Nisan: Deniz Harp Okulu 

12 Nisan: International Women of Ġstanbul  

14 Nisan: Tüvana Okuma Ġstekli Çocuk Eğitim Vakfı TOÇEV 

22 Nisan: Women on Waves ekibinden kadınlar 

29 Nisan: Almanya‟dan öğrenci grubu 

Mayıs 

6 Mayıs: Hürriyet Acil Yardım Hattı 

28 Mayıs: Hack4women ön görüĢme 

Haziran 

18 Haziran: Danimarkalı öğrenci grubu 

25 Haziran: CHP Zeytinburnu Kadın Kolları 

Temmuz 

27 Temmuz: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu 

Eylül 

14 Eylül: Atlas Global  

28-29 Eylül: Fem Tur 

Ekim 

6 Ekim: Berlin "TERRE DES FEMMES" kadın örgütü 

9 Ekim: Sınır Tanımayan Doktorlar 

9 Ekim: Karitas Vakfı Kumkapı Kadın Merkezi 

23 Ekim: Almanya‟dan kadın grubu  

Medya‟da Mor Çatı  

2015 yılında katıldığımız radyo ve televizyon programları aĢağıdaki gibi: 

5 Ocak: Köln Radyosu  

27 Ocak:  Hollandalı gazeteci Jessica Maas ile kürtaj görüĢmesi 

4 Mart: CNN Ġnternational 



21 
 

8 Mart: CNN Ana Haber Bülteni 

15 Nisan: ĠMC TV Mor Bülten Programı 

22 Nisan: Hayat TV Ekmek ve Gül Programı 

22 Mayıs: TV Em “Kim Haklı Kim Haksız” Programı 

19 Ekim:  Çek TV  

07 Aralık: TRT Radyo 

 

Devlet Kurumları ve Yerel Yönetimlerle ĠliĢkiler 

7 ġubat‟ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na Avrupa Konseyi Kadına Yönelik ġiddet ve 

Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele SözleĢmesi‟nin (Ġstanbul SözleĢmesi) 

uygulanmasını denetlemek üzere oluĢturulacak kurulda (GREVIO) Türkiye‟yi temsil etmek 

üzere Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformu olarak desteklediğimiz Prof. Dr. Feride 

Acar‟ın aday gösterilmemesi üzerine, aday belirleme süreci ve seçim kurulunun seçim 

prosedürlerine uygun olmadığını iletip, Feride Acar‟ın GREVIO Türkiye adayı olarak 

önerilmesini talep ettiğimizi bildirdik.  

26 ġubat‟ta Sağlık Bakanlığı‟na yasal mevzuatta gebeliğin onuncu haftasına kadar istek 

üzerine gebeliğe son verileceği belirtildiği halde gebeliğin sonlandırılması konusunda birçok 

hastanede keyfi olarak kürtaj uygulanmadığı tespitimizi iletip, Bakanlığa bağlı bu hizmeti 

sağlayan kaç adet hastane olduğunu, bu hastanelerin isimlerini ve uygulamada kısıtlamaya 

yönelik herhangi bir karar, yazıĢma ya da tavsiyesinin olup olmadığını sorduk. Ġki ay sonra 

alabildiğimiz yanıtla, böyle bir resmi kısıtlama kararı olmadığını öğrendik; ancak hastane isim 

ve sayı bilgilerini alamadığımızdan sorularımızı 26 Haziran‟da yineledik.  

19 Mart‟ta Ġç ĠĢleri Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ġç 

ĠĢleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı‟na Ġstanbul 

SözleĢmesi‟nin iç mevzuat ile uyumlaĢtırılması ve uygulanması hakkında bilgi edinme 

baĢvurusu yaptık.   

26 Haziran‟da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na Türkiye genelindeki ġÖNĠM‟lerin ve 

bakanlığa, belediyelere ve STK‟lara bağlı kadın sığınağı sayısını, yer dağılımlarını, bu 

kapsamdaki çalıĢmalarını ve verdiği hizmetlerin içeriğini sorduk. Bakanlıktan gelen cevaba 

göre, 2015 yılı Haziran ayı itibari ile bakanlığa bağlı 79 ilde 2603 kiĢilik kapasiteye sahip 

toplam 97 kadın sığınağı hizmet vermekte. Ayrıca yerel yönetimlere bağlı 763 kiĢilik 32 

sığınak, STK‟lara bağlı 36 kiĢilik 3 kadın sığınağı, toplamda 3402 kiĢi kapasiteli 132 kadın 

sığınağı olduğu belirtilmiĢtir. Ek olarak 24 ilde 25 ilk adım birimi hizmet vermekte. 

Sığınaklardaki personellerin niteliklerine iliĢkin sorumuz ise yanıtsız kalmıĢtır. 
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24 Ağustos‟ta Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) 

tarafından gönderilen Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslağı‟na 

(2016-2019) iliĢkin, eylem planında yer alan hedefler, stratejiler ve faaliyetler konusunda 

görüĢlerimizi bildirdik.  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu‟nun finansal katkısı ile yürüttüğümüz Kadın Sığınakları 

ve Dayanışma Merkezi Kurultayı’nın Güçlendirilmesi ve Avrupa ve Türkiye’deki Kadın 

Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin Paylaşılması Projesi kapsamında 

yerel yönetimler ve kadına yönelik Ģiddetle mücadele alanında sorumluluğu bulunan kamu 

kurumlarıyla gerçekleĢtirdiğimiz görüĢmeler aĢağıdaki gibi:  

Kamu kurumları: 

23 Haziran‟da Ġstanbul Valiliğiyle görüĢtük. GörüĢmede Mülki Amirliklerin 6284 sayılı 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki 

sorumluklarını hatırlatarak uygulamada yaĢanan sorunları aktardık. 2006/17 sayılı Çocuk ve 

Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 

Alınacak Tedbirler konulu BaĢbakanlık genelgesi kapsamında Valiliğin çağrısıyla yapılması 

gereken il koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi talebimizi ilettik. 

24 Haziran‟da Ġstanbul AsayiĢ ġube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Aile Ġçi ve Kadına 

Yönelik ġiddetle Mücadele Birimiyle görüĢmeler gerçekleĢtirdik. ġiddet yaĢayan kadınların 

karakollarda yaĢadıkları sorunları aktardık; Emniyet Birimlerinin yaptığı çalıĢmalar hakkında 

bilgi aldık. 

11 Ağustos‟ta Ġstanbul ġiddet Önleme ve Ġzleme Merkeziyle (ġÖNĠM) görüĢtük.  GörüĢmede 

ġÖNĠM çalıĢmaları hakkında bilgi aldık. Mor Çatı‟ya baĢvuran kadınların ġÖNĠM ve kamu 

sığınaklarında yaĢadıkları sorunları aktardık. 

20 Ağustos‟ta Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüĢtük. ġiddet yaĢayan kadınların 

güvenliğini sağlamak amacıyla çocuklarının okul kayıtlarının gizlenmesi sürecinde yaĢanan 

sorunlar, rehberlik ve psikolojik danıĢma desteği veren öğretmenlerin Ģiddet ve cinsel istismar 

konusunda bilgi eksikliği ve okul kitaplarının içeriğinin toplumsal cinsiyet eĢitliği 

perspektifiyle yenilenmesi dile getirdiğimiz konular oldu.  

Yerel yönetimler: 

2015 yılında Ġstanbul‟daki bazı belediyelerle yaptığımız görüĢmelerde kadına yönelik Ģiddetin 

önlenmesinde yerel yönetimlerin neler yapabileceği ve bu anlamda Mor Çatı ve belediyeler 

arasında ne tür iĢbirlikleri olabileceğini ele aldık. Belediyelerin sığınak açma yükümlülükleri, 

kadına dayanıĢma merkezleri, sosyal destekler ve kreĢ ihtiyacı öne çıkardığımız konular oldu. 

Bu kapsamda yaptığımız görüĢmeler aĢağıdaki gibidir: 
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 11 ġubat Maltepe Belediyesi BaĢkanlığı 

 27 ġubat BeĢiktaĢ Belediyesi BaĢkanlığı 

 23 Haziran BeĢiktaĢ Belediyesi BaĢkan Yardımcılığı, Toplumsal Cinsiyet ve Temel 

Haklar Komisyonu 

 8 Temmuz Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi 

 28 Temmuz Kadıköy Belediyesi BaĢkanlığı 

 8 Eylül Avcılar Belediyesi BaĢkanlığı 

 6 Ekim Sarıyer Belediyesi Kültür ĠĢleri Birimi, Kadın ÇalıĢmaları Koordinasyon 

Merkezi 

 9 Ekim Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi 

 10 Ekim ġiĢli Belediyesi BaĢkan Yardımcılığı 

 

Desteklediğimiz Ġmza Kampanyaları ve Basın Açıklamaları  

2015 yılında destelediğimiz imza kampanyaları ve basın açıklamaları,  

Kadın Cinayetlerine KarĢı Acil Önlem Grubu tarafından baĢlatılan “Kadına Yönelik ġiddetin 

Sebeplerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis AraĢtırma Komisyonu‟nun 5 ġubat 2015 tarihli toplantısına bağımsız kadın 

örgütlerinin davet edilmemiĢ olmasına itiraz eden imza metni,  

Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2019)‟na iliĢkin Kadın 

Sığınakları ve DanıĢma/DayanıĢma Merkezleri Kurultayı‟nın GörüĢ ve Değerlendirmelerini 

içeren  basın açıklaması, 

148 kadın ve LGBTĠ örgütüyle birlikte Ankara‟da 10 Ekim‟de yaĢanan katliama iliĢkin genel 

grev çağrısına destek, 

20 Ocak‟ta BileĢeni olduğumuz Ġstanbul SözleĢmesi Türkiye Ġzleme Platformuyla birlikte, 

Feride Acar'ın Ġstanbul SözleĢmesi‟nin izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Uzmanlar 

Komitesi‟ne (GREVĠO) adaylığını desteklediğimize iliĢkin basın açıklaması, 

19 ġubat‟ta TBMM Kadına Yönelik ġiddetin Sebeplerinin AraĢtırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırma Komisyonu‟nun dikkate alması 

umuduyla ve tarihsel sorumluğumuzun bir gereği olarak deneyim paylaĢımımıza iliĢkin 

açıklamadır. 

 

Kadın Örgütleriyle DayanıĢmayı Güçlendirmek…  

Mor Çatı öncülüğünde 1998‟den beri düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nıĢma Merkezi 

Kurultayı, kadına yönelik ev içi Ģiddetle mücadele eden kadın örgütleri arasında güçlü bir 
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iletiĢim ağı kurulmasını sağladı. 23-25 Nisan tarihlerinde, MuĢ‟ta,  kurultay bileĢeni örgütleri 

olarak, kurultay bileĢeni olma ilkelerini, kurultayın sürdürülebilirliğini tartıĢtığımız Ara 

Kurultay‟ı gerçekleĢtirdik. 18. Ana Kurultay ise "Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif 

Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız" ana baĢlığıyla, 14-16 Kasım tarihlerinde,  

Ankara‟da gerçekleĢti.  Kurultay‟a 41 ilden,  60  kadın örgütünden, 53 kamu kurumu ve 

belediyeden 325 kadın katıldı.  Üç gün süren Kurultay‟da yürüttüğümüz tartıĢmalar ile 

oluĢturduğumuz talepleri Sonuç Bildirgesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaĢtık.  

01 Kasım‟da  Mor Çatı‟nın da dahil olduğu  Avrupa ġiddete KarĢı Kadınlar Ağı‟nın (Women 

Against Violence Europe-WAVE) 17. kez Lahey‟de düzenlediği Konferans‟a katıldık. Kadına 

Yönelik Şiddete Karşı Kadınların Kolektif Gücü! (Women’s Collective Power to Stop 

Violence) baĢlığıyla düzenlenen Konferansa, baĢta WAVE üyesi 60 örgütün temsilcileri 

olmak üzere Ruanda, Israil, ABD, Avusturalya ve 41 farklı Avrupa ülkesinden 100 kiĢi 

katıldı. Türkiye‟de kadına yönelik Ģiddet alanında mücadele eden kadın örgütlerinin de 

deneyimlerini de aklımızda tutarak, sosyal hizmetlerde yaĢanan değiĢimleri, yürütmekte 

olduğumuz dayanıĢma merkezi ve sığınak çalıĢmasının bu sistemdeki yerini ve önemini 

ortaya koyacak konuĢmalarla konferansa katkıda bulunmaya çalıĢtık 

3 -6 Kasım tarihlerinde, Kadın Sığınakları Küresel Ağı (Global Network of Women's 

Shelters) ve Hollanda Kadın Sığınakları Vakfı (The Foundation of Women's Shelters in the 

Netherlands) tarafından Lahey‟de düzenlenen, Üçüncü Dünya Sığınaklar Konferansı‟na 

katıldık.  “Kadına Yönelik ġiddete Son Vermek Ġçin BirleĢ ve Harekete Geç” (Connect & Act 

To End Violence Against Women) baĢlığıyla düzenlenen Konferansa beĢ kıtadan, 115 

ülkeden toplam 1000 kadın katıldı. 

 

 

 

 

 

 


