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DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI  

2018 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne ilk defa başvuran 368 kadın ve 

çocukla1, toplamda 790 görüşme yapıldı. Tüm görüşmelerin 592’si telefonla gerçekleştirildi. 

Bunun dışındaki görüşmelerden 155 tanesi yüz yüze, 37 tanesi e-postayla ve 6 tanesiyse 

mektupla gerçekleştirildi. Her ne kadar Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından 

başvuranlar olsa da; sadece İstanbul’da faaliyet gösteren Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne en 

fazla başvuru yine İstanbul’dan geldi.  

Dayanışma Merkezi’nde yapılan bu görüşmelerin 304’ü kadınların kendisiyle gerçekleşti. 

Kadınların ihtiyaçlarını daha doğru anlamak ve karşılıklı güçlenmeyi sağlamak için kadınlarla 

doğrudan iletişim kurmaya önem verildi. Fakat kadının veya çocuğun bilgi alamayacağı 

durumlarda onların yerine akrabası, tanıdığı/arkadaşı, avukatı ya da başvurduğu bir kurum ile 

görüşme yapıldı. 

  

																																																													
1 Rapor boyunca talep edilen ve verilen destekler bölümleri dışındaki nitel ve nicel veriler yalnızca 2018 yılında 
Mor Çatı’ya ilk kez başvurmuş kadın ve çocukların paylaştığı bilgilerden derlenmiştir. Rapor kapsamına 
alınmasa da yıl içinde ilk kez başvuran kadın ve çocukların dışında önceki yıllarda Mor Çatı’yla ilişki kurmuş ve 
destek almaya devam edenler de bulunmaktadır. 
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Şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan kişiler 0-72 yaş aralığındaydı. Destek 

verilen 368 kişiden 307’sinin doğum yılı bilinmektedir. Bunlardan 16’sı 15 yaşından küçük 

çocuklardı. Mor Çatı’ya başvuran 117 kadın 25-34 yaş aralığındaydı ve önceki yıllarda 

olduğu gibi en fazla başvuru bu yaş aralığındaki kadınlar tarafından yapıldı.  

Şiddet Uygulayanlar 

Mor Çatı’ya başvuran ve medeni durumu bilinen 269 kadından 159’u resmi nikâhlı evliydi. 

Bunu 59 evlenmemiş, 39 boşanmış, 7 dini nikahlı ve 5 eşi ölmüş kadın/çocuk takip 

etmektedir. 368 başvurunun 306’sında şiddet uygulayan bilinmektedir. Şiddet uygulayanların 

207’si kadınların en yakınındaki, tanıdıkları erkeklerdi. Şiddet uygulayan bilgisi alınan 

kadınlardan 190’ı eşleri ya da eski eşlerinin şiddetine maruz kaldıklarını paylaştılar. 
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Eşi, eski eşi, partneri veya eski partneri tarafından şiddete maruz kaldığı için başvuran 

kadınlardan 135’inin evlilik/beraberlik süresi bilinmektedir. Bu kadınların 54’ü 5 yıl ve daha 

az süredir evlilik/beraberlik içerisinde olduğunu belirtti. Kadınların 26’sı ise evlilik/beraberlik 

sürelerinin 6 ila 10 yıl arasında olduğunu belirtti. 

 

Maruz Kalınan Şiddet Biçimleri 

368 kadından 316’sının maruz kaldığı şiddet türleri bilinmektedir. Kadınlar şiddet anlatılarını 

paylaşırken çoğunlukla şiddet eylemini doğrudan tanımlamamakta ya da kategorize 

etmemektedir. Kadınların maruz kaldıkları şiddet biçimleri birden çok olabilmekte veya bir 

şiddet biçimi diğerini içerebilmektedir. Örneğin dijital şiddete maruz kalan bir kadın 

fotoğraflarının yayınlanması ile tehdit edildiğinden psikolojik şiddete de maruz 

bırakılmaktadır. Fiziksel şiddet gördüğünü paylaşan kadınların çoğunlukla bağırma, hakaret, 

küfür gibi şiddet türlerine de maruz kalması yine psikolojik şiddetin var olduğunu 

göstermektedir. Psikolojik şiddetin tek başına görülebildiği durumlar olsa da esas olarak diğer 

şiddet türlerinin psikolojik şiddeti de içerdiği durumlar çoğunluktadır. Bu nedenle yılın ilk altı 



6	
	

ayında da kadın ve çocukların en fazla maruz kaldıkları şiddet biçimi (368 kadından 268’i) 

psikolojik şiddet oldu. Spesifik olarak paylaşılan psikolojik şiddet biçimleri arasında 

çocuğuna veya ailesinden birine zarar vermekle tehdit etme, baskı uygulama, hakaret, 

izolasyon, ölümle tehdit, güven kırma, aşağılama, alay etme, çocukları kaçırmakla tehdit 

etme, suçlama, bağırma, evden atma, zorla evlilik ve küfür vardı. Psikolojik şiddetten sonra 

kadınların en fazla maruz kaldıklarını dile getirdikleri şiddet biçimi ise fiziksel şiddetti (368 

kadından 201’i). Dayak, üstüne yürüme, cisimle bedene vurma, bıçaklama, eşyaları kırma ve 

boğmaya çalışma paylaşılan fiziksel şiddet biçimlerindendi.  Fiziksel şiddet sonucu oluşan 

yaralanmalardan bazıları bedende yanık izi, morluk/kızarıklık, kemiklerde kırık ve kafa 

travmasıydı. Fiziksel şiddete maruz kalan kadınların pek çoğu ciddi anlamda öldürülmekten 

korktuğunu paylaştı. Bu hem fiziksel şiddetin miktarından hem de fiziksel şiddetin yanı sıra 

psikolojik şiddet biçimi olarak ölümle tehdit edilmelerinden kaynaklanmaktaydı. Yaygın 

olarak görülen bir diğer şiddet biçimi ise ekonomik şiddet oldu. Kadınların maaşına el 

koymak, çalışmalarına izin vermemek, kadının adına kredi çekip borçlandırmak ve kadınları 

bu borçla bir başına bırakmak, evin ve çocukların ihtiyaçları konusunda sorumluluk almamak, 

kadınları çalışmaya zorlamak veya ekonomik kaynak bulmaya mecbur bırakmak en yaygın 

görülen ekonomik şiddet biçimleri oldu. Cinsel şiddete maruz kaldığını paylaşan kadınlar, 

evlilik içinde ve dışında tecavüz, taciz ve aldatma gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz 

kalmaları nedeniyle destek aldılar.   
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Mor Çatı her ne kadar erkek şiddetine maruz kalan kadınlara destek olsa da, kadınların cinsel 

istismara maruz kalan çocukları için başvurması sonucunda dolaylı olarak çocuklara da destek 

verildi. Çocuğunun maruz kaldığı istismar nedeniyle başvuran ebeveynlerin yanı sıra çocuk 

istismarına ve ihmaline şahit olanlar da ne yapılması gerektiği konusunda Mor Çatı’yı 

arayarak bilgi talep etti.  

Çocuk istismarı ve ihmali; anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa 

yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak 

nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin 

tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da 

sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Çocuk 

istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da 

duygusal ihmal olarak ayrılmaktadır. İstismar ve ihmalin bu farklı şekilleri yalnız aileleri 

değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da 

etkileyen toplumsal bir sorundur.2 

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan 

devletler arasındadır.  “Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da 

onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi 

bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya 

da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı 

korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.”3 Bu sözleşmenin 

uygulanması ve izlenmesinde Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na (eski 

adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)  bağlı Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün sorumluluğunun  yanı sıra tüm devlet kurumlarının çocuk istismarının 

önlenmesinde, çocukları koruyucu önlemler alınmasında yetki ve sorumluluğu 

bulunmaktadır. “Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü 

muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale 

edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun 

olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa 

ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal 

programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.”4 Uluslararası mevzuatın 

																																																													
2 https://www.morcati.org.tr/attachments/article/186/cocuk_istismari_brosur.pdf 
3 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html 
4 A.g.e.	
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yanı sıra ulusal mevzuatı düzenleyen  5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu da, korunma 

ihtiyacı olan, suça sürüklenen çocukların korunmasına ve  haklarının güvence altına 

alınmasına ilişkin temel ilkeleri, koruyucu ve destekleyici tedbirleri düzenlemektedir. 

Hazır olduğu paylaşılan 2018-2023 dönemini kapsayan Ulusal Çocuk Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı ise henüz açıklanmamıştır. Çocukların cinsel istismarı konusunda mevcut 

yasaların uygulanmaması, çocukları koruyan bir politika güdülmemesi, çocuk 

istismarcılarının serbest veya cezasız bırakılması çocukların korunamamasına ve 

istismarın önlenememesine neden oluyor. Çocukların maruz kaldıkları istismarı dile 

getirmekte çaresiz kalabildiğini düşündüğümüzde çocukların istismar edildiğine dair 

şikayetlere önem verilmesi ve akut müdahalede bulunulması; hem failin çocuğu istismar 

etmesinin önlenmesi hem de şikayet eden şahısların güvenliğinin sağlanması hayati 

öneme sahiptir. Bu nedenle istismarcıların tutuklu yargılanması, çocukların korunmaya 

alınması en öncelikli konu halini alıyor. Çocuk istismarına şahit olan bir başvuranımız, 

Mor Çatı ile iletişime geçerek istismarı şikayet ettiği kurumlarla yaşadığı süreci anlatmış, 

istismarcının serbest kalması üzerine çaresizliğini dile getirmiştir.  Sokakta yürürken 9-

10 yaşlarında bir kız çocuğunun istismar edildiğini gören başvuranımız, durumu polise 

şikayet ettiğini, çocuğun beyanından istismar edildiği anlaşılınca annenin de şikayetçi 

olmak istediğini belirtmiştir. Bunun üzerine Çocuk Şube’de çocuk ve annenin ifadesi 

alınmış, Çocuk Şube’deki memurlar çocukla başvuranımızın ifadelerinin uyuştuğunu ve 

şahsın tutuklanacağını söylemiştir.  Sonrasında başvuranımız faili sokakta yeniden 

görerek hemen polisi aramış ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmış şahsı bulduğunu 

bildirmiştir. Yaklaşık 20 dakika faili takip etmiş fakat bu süre içerisinde polis gelmemiş, 

bir trafik polisinin yolunu kesip ekiplere haber vermesini, dakikalardır beklediğini ve 

takip ettiğini söyleyip olanları anlatmıştır. Trafik polisinin anons geçmesiyle fail 

gözaltına alınmıştır.  Fail sabah adliyeye çıkarılmış fakat sonrasında başvuranımızın bir 

arkadaşı şahsı tekrar sokakta görmüştür. Başvuranımız polisi arayıp şahsın mahkeme 

tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenmiştir. Bunun üzerine 

başvuranımız Mor Çatı ile iletişime geçerek kararın gerekçelerinin kamuya 

açıklanmasını, mahkeme sürecinin takibini ve şahsın süreç boyunca tutukluluğunun 

devamını talep etmiştir. BİMER, CİMER, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü’ne gerekli başvuruları yaptığını, daha fazla ne yapabileceğini, böyle bir 

durumda nasıl bir yol izleyebileceğini sormuştur. Başvuranın aktardıkları Mor Çatı’dan 

doğru Düzce İl Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş, konuyla 
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ilgili bilgi talep edilmiştir. Düzce İl Emniyet Genel Müdürlüğü gizlilik nedeniyle 

tarafımıza bilgi veremeyeceği cevabını vermiştir. İç Anadolu’dan başvuran bir diğer 

başvuranımız ise 16 yaşındaki kızlarının kaçırılması sonucu jandarmaya şikayette 

bulunduklarını, fakat jandarmanın kızın kaçırıldığı köye gidip hiçbir şey yapmadan geri 

geldiğini dile getirmiştir. 1 haftalık süre içerisinde akut müdahale yapılmadığını, bunun 

üzerine savcılığa şikayette bulunduklarını fakat savcının da “bekleyeceksiniz” dediğini 

aktarmıştır. 

Çocukların cinsel istismarına yönelik istatistiklere bakıldığında çocukların en fazla aile 

üyeleri veya birinci dereceden akrabaları tarafından istismar edildiği görülmektedir. Bu 

veriler, istismarın yanı sıra ‘ensest’in de yaygın olduğunu göstermektedir. Toplumda 

cinselliğin ayıp olduğu ve konuşulmaması gerektiği öğretildiğinden çocukların yaşadıkları 

cinsel şiddeti dile getirmeleri zorlaşmaktadır. Buna failin çocuğun sessiz kalmasına yönelik 

uyguladığı taktik ve stratejileri (ödüllendirmek, oyun oynuyormuş algısı yaratarak manipüle 

etmek vb.) veya çocuğa ve sevdiklerine zarar vermekle tehditleri de eklenince istismarın açığa 

çıkarılması güçleşmektedir. Çocukların kendilerini koruyabileceği bir şekilde büyütülmemesi, 

onlara kendi beden ve ruh bütünlüklerine dair doğru eğitim verilmemesi cinsel istismarın 

üzerini örtmekte, yetişkinlikte dahi bu durumla başa çıkılmasını zorlaştırmaktadır. Çocukların 

maruz kaldıkları şiddeti dile getiremeyip kimi zaman unutmayı kimi zaman da 

normalleştirmeyi deneyerek yaşamaya çalışmaları başka sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Mor Çatı’ya başvuran pek çok kadın çocukken yaşadıkları istismarın yaşama 

kudretini ellerinden aldığını, hayatlarına dair karar vermelerini veya plan yapmalarını 

zorlaştırdığını paylaşmış, dalgınlık, konsantrasyonda problemler, insanlarla ilişkilerde 

başarısız olmak gibi psikolojik sorunlar yaşadıklarını anlatmışlardır. Çocukken yaşadıkları 

istismarın kadınları ileriki yaşlarda şiddete maruz kaldıkları ilişkilere daha açık bir hale 

getirdiği görülmüştür. Bu başvurulardan biri kadının yerine arkadaşı tarafından yapılmıştır. 

Geçmiş yıllarda abisi tarafından cinsel istismara maruz kalan bir kadının 15 yıldan fazla 

zaman geçmesine rağmen psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiştir. Sürekli intihar 

girişiminde bulunan kadının “yuvasının dağılmasını istemediği için şikayetçi olmak 

istemediğini” belirtmiş, bu konuda ne yapılabileceğini sormuştur. Bu örnekte olduğu gibi Mor 

Çatı olarak, yaşadıkları şiddetten ötürü kendisini değersiz ve suçlu hisseden kadınlara feminist 

bir yaklaşımla destek olunmaya çalışılmış, yaşadıkları şiddetin suçlusunun kendileri olmadığı 

dile getirilmiştir. 
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Cinsel şiddet toplumsal normlardan ve tabulardan ötürü dile getirilmesi en zor şiddet türüdür. 

Dile getirildiğinde ve görünür kılındığında ise şiddet türleri içerisinde ‘en ağırı’ olarak 

kodlandığından diğer şiddet türlerine kıyasla daha fazla tepki çeker; çoğunlukla da üzeri 

örtülmeye çalışılır. Oysaki her türlü şiddet türü kadınlar ve çocuklar üzerinde hem ruhsal hem 

de psikolojik pek çok olumsuz etkiye sebep olmaktadır. Çocukların cinsel istismarının yanı 

sıra, psikolojik ve fiziksel istismarı da çocuk gelişimini ve ruh/beden bütünlüğünü etkileyen 

şiddet türleri olarak görülmelidir. Örneğin bir kişi bir kafenin önünde tesadüfen gördüğü bir 

durum üzerine Mor Çatı’ya başvurmuştur. 2 yetişkin sağlıklı adamın yaşları 2 ve 5 arasında 

değişen iki çocuk sahibi Suriyeli bir kadını dilendirdiğini aktaran başvuran, çocukların 

fiziksel olarak ihmal ve istismar edilmesinden ötürü Mor Çatı’dan destek talep etmiştir. 

Çocuğa	 yönelik	 her	 tür	 ihmal	 ve	 istismarın	 engellenebilmesi	 için	 sorumlu	 olan	 kurumlardan	 biri	 de	

yerel	yönetimlerdir.	Belediyelerin	sosyal	servisleri,	bu	servislerin	de	çocuk	bölümleri	olmalı	ve	bunlar	

kendi	bölgelerindeki	her	bir	 çocuğun	 sosyo-ekonomik	ve	gelişimsel	 ihtiyaçlarının	 farkında	olmalıdır.	

Çocukların	sokakta	çalışmak	zorunda	kalmaları	ve	sokakta	yaşamalarına	yönelik	önlemlerin	alınması	

için	 adımlar	 atmalıdır.	 Temel	 ihtiyaçlara	 yönelik	 toplumsal	 cinsiyete	 duyarlı	 destek	 programları	

geliştirilmeli	 ve	uygulanmalıdır.	Toplum olarak cinsel istismara yönelik galeyana gelinmesi, bu 

suçlara yönelik idam veya hadım gibi en ağır cezaların talep edilmesi sıkça gündem haline 

getirilmektedir. Çocuklara destek veren çocuk, kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak cezaların 

ağırlaştırılmasının istismarı önlemekte yetersiz kaldığını, tersi bir etki ile cezasızlığa sebep 

olduğunu ve her şeyden önemlisi insan haklarına aykırı olduğunu sık sık dile getirmekteyiz. 

Bu sorunun çözümünde bu alanda çalışan örgütlerin deneyimlerinden yola çıkarak çocuğu 

güçlendirecek, istismarın önünü alabilecek önlemler esas alınmalıdır. Örneğin Çocuk İzlem 

Merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çocuklara yönelik desteklerin niteliğinin 

artırılması acil ihtiyaçlardan biridir. Üstelik sadece cinsel istismara değil çocuğa yönelik her 

türlü ihmalin ve çocuklara yönelik kötü muamelenin de sorunsallaştırılması, üzerine gidilmesi 

gerekmektedir. “İhmal, çocuk istismarı kadar görünür bir yara ve iz bırakmadığı için istismar 

kadar dikkat çekmez, fark edilmez ve çoğunlukla da ihbar edilmez. Ancak ihmal de, çocukta 

istismar kadar uzun ve kalıcı hasarlara yol açabilir.5 Nitekim sayıca çok olmasa da, Mor 

Çatı’ya (5 yaş altındaki) çocuğuna psikolojik şiddet uygulayan, fiziksel ihtiyaçlarını 

karşılamayan ve dayak atan ailelere yönelik ihbarlar da gelmektedir.  11 yaşına kadar 

kimsesiz çocuklar yurdunda kaldığını ifade eden bir başka başvuranımız ise annesinin evi 

olduğu fark edilince, çocuğu almayı talep etmemesine rağmen kurum tarafından annesine 

verildiğini söylemiştir. Ailenin çocuğun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağına dair 
																																																													
5	https://www.morcati.org.tr/attachments/article/186/cocuk_istismari_brosur.pdf	
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yeterli bir inceleme yapılmadan çocuğun aileye verilmesi, Mor Çatı’ya başvuran kadının 

ailesi tarafından ihmal edilmesine, fiziksel şiddete maruz kalmasına ve üvey abisi tarafından 

da cinsel istismara maruz kalmasına neden olmuştur.  

Çocuk istismarı ve ihmalinin ortadan kaldırılması çocuğun istismara maruz kaldığı şartların 

ortadan kaldırılması ve çocuk haklarını merkeze alan koruyucu, önleyici tedbirlerin alınması 

ile mümkün olacaktır. Suçun sadece ‘istismar eden’ ekseninde tartışılması yerine, çocuğun 

güvenli bir şekilde yetiştirilmesi için, ebeveyn, okuldaki öğretmenler, sosyal hizmet 

çalışanları, psikologlar, sağlık çalışanları, hukuk mekanizmaları, kolluk kuvvetleri ve 

belediyeler gibi pek çok farklı kesimin sorumluluğunu unutmadan toplumsal bir olgu olarak 

ele alınması gerekmektedir.  

Bir çocuğun zarar gördüğünden şüphe edilmesi durumunda, Sosyal Hizmetler Merkezleri ya 

da çocuk polisi/karakollar, cumhuriyet savcıları ve çocuk izlem merkezi olan hastane ve 

kurumlarla iletişime geçilerek ihbar edilmelidir. Bu vesile ile çocuğun ihtiyacı olan destekler, 

bu konuda yetki ve sorumluluğu olan görevliler tarafından verilecektir. Aksi takdirde çocuklar 

desteksiz bırakılarak, maruz kaldığı ihmal ve istismara mahkum edilmiş olacaktır.  

İhtiyaç Duyulan  ve Verilen Destekler 

Kadınların en çok ihtiyaç duyduğu desteğin sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi 

edinmek olduğu görülmektedir. En fazla ihtiyaç duyulan sosyal destekler içerisinde haklarına 

dair bilgi edinme ve yaşadıklarını paylaşma isteği gelmektedir. Kadınlar Mor Çatı’yı maruz 

kaldıkları şiddetten uzaklaşmak için bir veya birden çok kere arayabilmekte, farklı desteklere 

aynı anda ihtiyaç duyabilmektedir. Hukuki hakları ile ilgili bilgi almak isteyen bir kadın aynı 

zamanda psikolojik destek veya sığınak için de talepte bulunabilmektedir. 2018 yılının ilk 6 

ayında kadınlar 126 kere sığınak desteği için Mor Çatı’yı aramıştır. Sosyal destek talebi 572 

kez, hukuki destek talebi 197 kez, psikolojik destek talebi 52 kez, sosyal yardım talebi 27 kez 

gelmiştir. 
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Mor Çatı ile iletişime geçen kadınlar, şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklerin 

yanı sıra, daha önce başvuruda bulundukları kurumlarla ilgili yaşadıkları deneyimleri de 

paylaştılar. Bu doğrultuda kurumlardan destek almak konusunda yaşadıkları zorluklara karşı 

neler yapabileceklerine dair de bilgi aldılar. Bu kurumlar arasında kadına yönelik şiddetle 

mücadelede yetki ve sorumluluğu bulunan kolluk kuvvetleri, mahkeme, savcılık gibi adli 

makamlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar (sığınak, Şiddet 

Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), ALO 183, sosyal hizmet merkezi), 

valilik/kaymakamlık ve Adli Yardım avukatları gibi kurumlar yer almaktaydı. 2018 yılının ilk 

6 ayında başvuran kadınların paylaştıkları deneyimlere göre, en fazla kadından yana olmayan 

uygulamaların olduğu kurumlar yine kolluk kuvvetleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı'na bağlı kurumlar oldu. Kolluk kuvvetlerinin yanlış ve eksik uygulamalarına dair 

paylaşılan örneklerde akut müdahalede bulunmama, hiçbir işlem yapılmaması veya şiddet 

uygulayan ile şiddete maruz kalan kadınlar arasında arabuluculuk yapılması ve yanlış bilgi 

verilmesi gibi uygulamalar vardı. Yasal haklarından faydalanmak isteyen kadınlar, şiddet 

uygulayanlarla ilgili takipsizlik kararı verilmesi, dava açılsa bile şiddet uygulayanların ceza 

almamaları, savcı ve hâkimlerin kadınlarla ilgili yargılayıcı ifadeler kullanması ve davranışlar 

göstermesi gibi hukuki süreçlere dair deneyimlerini de paylaştılar. Dayanışma Merkezi’ne 
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başvuran kadınların deneyimleri, 6284 Sayılı Kanun’un uygulayıcılar tarafından yeterince 

bilinmemesi ya da keyfi olarak uygulanmamasından kaynaklı pek çok zorluk yaşandığını 

gösterdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumların kötü uygulamalarına dair 

paylaşılanlar ise, sığınak koşullarının kötü olması, sığınaklarda kalınan süre zarfında kadınları 

güçlendirici ve destekleyici sosyal hizmet çalışmasının yapılmaması, ALO 183 sosyal destek 

hattının acil ve etkin bir müdahalede bulunamaması yönünde oldu. Bunun yanı sıra kadınlar 

Mor Çatı’yı arayarak savcılık başvurularında sürecin uzaması ve özellikle çocuk istismarında 

faile yönelik engelleyici tedbirlerin ivedilikle alınmaması yönündeki uygulamalara dair de 

destek talebinde bulundu. 

Mor Çatı'ya 2018 yılının ilk 6 ayında başvuran kadınların farklı kurumlardan aldıkları 

hizmetlere ait 178 farklı kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar bazı kadınların yalnızca bir kuruma 

bazılarınınsa birden fazla kuruma başvurduğunu göstermektedir. Şiddete maruz kalan 

kadınların başvurduğu diğer kurumlar; kolluk, ŞÖNİM ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı'na bağlı diğer kurumlar oldu. En çok kayıt tutulan kurum kolluk olmuştur. Kolluğa 

yapılan başvuruların çoğunun suçu şikayet etme ya da şiddet uygulayandan korunma amacıyla 

ya da 6284 kararı çıkarılması talebiyle yapıldığı, bunların 9 tanesinin yani %18’inin 6284 

kararı verilmesiyle sonuçlandığı görülmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 

yapılan başvuruların hemen hepsinin ekonomik destek talebiyle yapıldığını bunun dışında 

çocuklar için maddi destek, eğitim desteği talebinin yapıldığı görüldü. ŞÖNİM’lere yapılan 

taleplerin tamamının ise sığınak olduğu belirtildi. Kolluktan sonra en fazla başvuru yapılan 

sağlık kurumlarına çoğunlukla darp raporu talebiyle başvurulmuştur. Bir ya da birden fazla 

kuruma başvurduğunu söyleyen kadınların %15’inin suçu şikayet etmek veya ceza davası 

açmak, koruma kararı almak veya koruma kararının ihlali hakkında suç duyurusunda 

bulunmak için mahkemeye ya da savcılığa başvurduğu görüldü. 6284 Sayılı Kanun 

kapsamında pek çok yetkisi ve sorumluluğu bulunan mülki amirliklere başvurulara ait az 

sayıda olması ve tümünün maddi yardım talebiyle yapılmış olması önceki yıllara ait verilerle 

paralellik gösterdi. Kadınların başvurduğu diğer kurumlar arasında ise belediye, İŞKUR, ALO 

183, kadın örgütü gibi kurumlar vardı. 



14	
	

 

Mor Çatı’da kadınlar ve çocukların şiddet deneyimleri, kadından yana bir bakış açısıyla, 

şiddete sıfır toleransla dinlendi, şiddet yaşantısından çıkmak için ihtiyaç duydukları sosyal 

destekler ile ilgili bilgi verildi. Bunun yanı sıra sosyal inceleme raporları yazıldı, haklarına 

erişebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı ve iş bulmak isteyen bazı kadınların 

işverenlerle buluşması sağlandı. Kadınlar ve çocukların ihtiyaç duydukları hukuki ve 

psikolojik desteği ise Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlar verdi. 2018’in ilk 6 ayında ilk 

kez başvuran kadınlar ve çocuklar arasında sığınak ihtiyacı olan 6 kadına ve beraberindeki 9 

çocuğa sığınak desteği verildi. 2017 yılında sığınak için başvuran ve 2018’de halen sığınak 

desteği alanlar ise 8 kadın ve beraberindeki 8 çocuk olmuştur.  

Yılın ilk 6 ayında 368 kadın ve çocuk birden fazla kez destek almak için Mor Çatı’ya 

başvurmuştur. Her kadının birden fazla talebine yönelik destek olunmuştur. Toplamda yapılan 

790 görüşmede 653 kez sosyal destek, 158 kez hukuki destek, 16 kez psikolojik, 11 kez ise 

diğer desteklerden verilmiştir. Mor Çatı, desteğe ve güçlenmeye ihtiyaç duyan tüm kadınlarla, 

dayanışma merkezi ve sığınağında dayanışmasını sürdürüyor. 
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SIĞINAK ÇALIŞMASI  

2009 yılında açılan, 18 yatak kapasiteli Mor Çatı Sığınağı son 9 yıldır Şişli Belediyesi’nin 

finansal desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şişli Belediyesiyle yapılan protokol kasım 

ayında yenilenerek 2018 yılı içinde bu iş birliğinin devamına karar verildi. 

Mor Çatı, Ocak – Haziran 2018’de 2017’den itibaren destek alan 16 kadın ve çocuğun yanı 

sıra 2018’de sığınak kabulü yapılan 6 kadın, 2 ergen, 5 çocuk ve 2 bebek olmak üzere 

toplamda 31 kişiye sığınak desteği sağladı. Sığınak kabulü yapılırken ve gerekli destekler 

sağlanırken kişiler arasında yaş, dil, din, cinsel yönelim ve ırk ayrımı yapılmadı. 2018’de 

sığınağa gelen kadınların yaşları 20-42 arasında değişirken, çocuklarınki ise 0-17 yaş arasında 

değişkenlik gösterdi. Ayrıca, anneleriyle birlikte gelen her yaştan oğlan ve kız çocuğu 

sığınakta kalabildi. Bu kadınlardan 1’i Türkiye vatandaşı değildi. Kadınların 3’ü ilkokul, 4’ü 

ortaokul, 3’ü lise ve 3’ü üniversite mezunuydu. Herkes için geçerli standart bir kalış süresi 

koyulmadı, kadınların sığınakta kalma süreleri hedefleri doğrultusunda değişkenlik gösterdi.  

Kadınların Mor Çatı’ya Başvurma Nedenleri ve Maruz Kaldıkları Şiddet Biçimleri 

• 4 kadın evlilikleri içerisinde kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik 

şiddet gördüğünü; bunların içinden bir kadın gördüğü şiddetin işkence boyutunda olduğunu; 

• 1 yabancı uyruklu kadın kocası tarafından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik 

şiddete; kocasının ailesi tarafından ise ekonomik şiddete maruz kaldığını; 

• 2 kadın evliliği içerisinde kocasından fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet gördüğünü; 

• 1 kadın geniş ailesi tarafından zorla imam nikahı ile evlendirildiğini; 

• 1 kadın babasından psikolojik şiddet gördüğünü; 

• 1 kadın cinsel şiddet sonucu oluşan gebeliğinin yasal kürtaj süresi sonrasında 

anlaşıldığını, kürtaj olamadığını, hamileliğini ve doğumu gizlemek zorunda kaldığını; 

• 1 kadın cinsel istismar sonucu ailesi tarafından reddedildiğini, cinsel istismar 

uygulayan ile aynı evde yaşamak zorunda kaldığını ve oradan da erkek failin annesi 

tarafından kovulduğunu; 

• 1 kadın cinsel şiddete uğrayarak hamile kaldığı, yasal kürtaj hakkına erişemediği ve 

gebeliğinin son ayında işinden ayrılmak zorunda kalarak kirasını ödeyemediğini; 
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• 1 kadın boşanma sonrası ekonomik bağımsızlığını kuramadığını, kendi ailesinden 

şiddet gördüğünü, öldürülme tehditleri aldığını ve çocuğu ile sokakta kaldığını; 

• 1 kadın boşanma sonrası sağlık sorunları nedeniyle döndüğü ailesinin evinden 

uzaklaştırıldığını paylaşarak sığınağa başvurdu. 

Kadınlar sığınağa geldiklerinde kendileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda birçok kadının 

yukarıda saydığımız sebeplerle sığınağa kabul edilseler de başka kişilerden, başka şiddet 

biçimlerine de maruz kaldıkları anlaşıldı. Örneğin 2018 Ocak ayından itibaren sığınağa gelen 

kadınlardan ikisi çocukken cinsel istismara uğradığını paylaştı.  

Yukarıda sığınağa gelme nedenlerini paylaştığımız kadınların yarısından çoğunun 18 yaş ve 

öncesinde evlendiği, bir kısmının ise 18-20 yaş arasında evlendiği gözlemlendi. Bunlardan bir 

kısmı zorla evlendirilmişti. Diğer kadınlar ise çoğunlukla ailelerinde gördükleri şiddet 

nedeniyle evden uzaklaşabilmek için küçük yaşta evlendiklerini, şiddetten uzaklaşmak için 

başka bir şiddet yaşamına girmek durumunda kaldıklarını, evliliklerini bitirmeye çalıştıkları 

sırada veya bitirdiklerinde tekrar ailelerinden şiddet görmeye başladıklarını paylaştılar. Küçük 

yaşta zorla evlendirilen veya aile şiddetinden uzaklaşmak için evlenen kadınlar, evliliklerinde 

şiddet ortaya çıktığında çoğunlukla aile desteğinden mahrum kaldıkları için evliliklerini 

bitirme sürecinde sığınağa daha çok ihtiyaç duyabiliyorlar.  

Kadınların Deneyimleri 

Bir önceki raporda 2017’de sığınağa gelen kadınların yaşadıkları şiddet biçimlerini 

paylaştığımız için raporun bu kısmında 2018’in ilk altı ayında sığınağa gelen kadınların ve 

çocukların öykülerine odaklanacağız. 

Erkeklerin uyguladığı fiziksel şiddet sonucu kadınların hayati risk ve yaralanmalara maruz 

kaldıkları anlaşıldı. Erkekler dayağın yanı sıra bıçaklama, boğma, yakma, vücuda cisimle 

vurma gibi yöntemlerle kadınlara zarar verdiler.  Silahla talim yaptırarak veya intihara 

zorlayarak kadınları risk altında bıraktılar. Kadınların şiddete maruz kaldıklarında bazen bir 

kuruma başvurdukları görülse de çoğu zaman şiddet uygulayandan korktukları veya şikayet 

etmek istemedikleri için uzun bir süre herhangi bir sağlık ya da güvenlik kurumuna 

başvurmadıkları görüldü.  

Kadınların evlilik içerisinde sıklıkla cinsel şiddete maruz kaldığı görüldü. Evlilik içi tecavüz, 

çocuklara şiddet uygulama tehdidiyle cinsel birlikteliğe zorlama, güç kullanarak anal 

birlikteliğe zorlama, birliktelik sırasında cisim kullanmaya zorlama gibi durumlarla karşı 



17	
	

karşıya geldikleri anlaşıldı. Bununla beraber, bir kadın gebe kalmak istemediği halde 

kocasının, evlilikleri kurtarma aracı olarak gördüğü için, çocuk sahibi olabilmek amacıyla 

kadına doğum kontrol yöntemlerini kullandırmadığını paylaştı. Ayrıca erkeklerin kadınları 

uzun yıllar aldatarak kadınları cezalandırmak gibi yöntemler seçtiği de anlaşıldı. Bir kadın 

için kocasının birlikte olduğu kadınla kendisi ve çocukları ile ilgili mahrem birçok bilgiyi 

paylaşması yıllarca gördüğü şiddetin üzerine evi terk etmek için son damla olmuştu.  

Fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra, 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 

aşağılandığını paylaştılar. Cinsiyetçi iş bölümüne uymadıklarında ya da erkeklerin istediği 

gibi yerine getirilmediğinde “Sen nasıl kadınsın?” şeklindeki aşağılamalar kadınların 

anlatılarında sık sık yer aldı. Erkeklerin kıskançlık bahanesiyle kadın ve çocukların evden 

dışarı çıkmasını ve başka kişilerle iletişim kurmasını engelledikleri görüldü. Bir kadın son 3 

yılda evden çok seyrek dışarı çıktığını ve erkek akrabaları ile dahi iletişim kurmasının 

engellendiğini paylaştı. Başka bir kadın ise şiddetin dozunun artmasıyla evde hapis hayatına 

mahkum edildiğinden bahsetti. Diğer bir kadın da evden dışarı çıkarılmadığını, ancak kocası 

sinirlendiğinde gecenin bir yarısında kapının önüne koyduğunu paylaştı. Kadının paylaştığına 

göre normal şartlarda evden çıkarak sosyalleşmesini, kendisine sosyal ağlar geliştirmesini 

engelleyen, kadını tecrit eden erkek gece yarısı bir yerden destek alamayacağını bildiği 

karısını cezalandırmak için evden kovuyordu. Ayrıca, kadınların sıklıkla boşanırlarsa 

çocuklarını kaybedecekleri iddiasıyla tehdit edilerek, “Sen gidersin ama çocukları vermem”, 

“Gidersen çocukları sana vermem, yurda veririm.” gibi tehditlerle evlilik içinde kalmaya 

zorlandığı anlaşıldı. Bir kadın, ilk evliliğinden olan iki çocuğuna dört yıl boyunca kendisinin 

öldüğü söylendiğini paylaştı. Bu şekilde anne ve çocuklar baba tarafından görüştürülmüyordu.  

Ekonomik şiddetin de erkekler tarafından yoğun bir şekilde uygulandığı görüldü. Kumar ve 

içki için kadının cüzdanından devamlı olarak para çalma, bulamadığı zamanlarda şiddet 

uygulama; 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. Bir kadın kocası çalıştığı 

halde günlerce küp şekerle beslenmek zorunda kaldığını aktardı. İki kadın doğum yapmak için 

sığınaklara gitmek zorunda kaldıklarını, bebeklerin bez, mama gibi ihtiyaçlarını 
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karşılayamadıklarını söylediler. Evde çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların en çok 

ekonomik şiddete maruz kalan kadınlar olduğu görüldü. 

Bebek, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Erkek Şiddeti 

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 başlıyor. 

Bu 6 ay içinde de ev içinde çocukların sıklıkla şiddetin tanığı olduğunu gözlemledik. 

Çocuklar şiddete tanık olduklarında ya çaresizlik ve korkuyla saklanıyorlar ya da 

ebeveynlerinin arasına girerek annelerini korumaya çalışıyorlar. Çocuklar ergenlik çağına 

geldiklerinde ise genelde babaya karşı koymaya başlıyorlar. Ancak bu sırada hem fiziksel 

hem de psikolojik olarak daha da yaralanabiliyorlar. Bazı durumlarda şiddet, babanın anneye 

karşı davranışlarına müdahale ederken ilk defa doğrudan çocuğa yönelebiliyor. Böylesi 

durumlarda, sonrasında erkekler, “otoritesine karşı çıkan” çocuğa da eşlerinden bağımsız 

şiddet uyguluyor. Örneğin iki ergen oğlanın babalarından kafayı duvara vurma, kemerle 

kırbaçlama, yüzde kanamaya neden olacak kadar dayak atma şeklinde fiziksel şiddete maruz 

kaldıkları anlaşıldı. Bu çocuklar ergenlikleri öncesinde yatak odasından gelen şiddet seslerine 

“anne babanın mahremiyetine girilmez” olarak gelenek aktarıldığı için müdahale etmedikleri, 

polisi arayamadıkları, yardım isteyemedikleri; bu durumun çocukları yıllarca çaresiz ve öfkeli 

hissettirdiği görüldü. 

Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara Sağlanan Destekler 

Sığınakta kalan kadın, çocuk ve ergenlere bireysel ve grup çalışmalarıyla farklı destekler 

veriliyor. Sığınakta kalan her kadın, ergen ve çocuk haftada bir kere sosyal çalışmacısı ile 

görüşüyor. Bu görüşmeler, şiddet mekanizmalarını, sinyallerini tanımayı ve yaşanılan şiddetin 

kendi suçu olmadığını fark etmeyi güçlenmenin ilk adımı olarak gören bir yaklaşımla 

yapılıyor. Kadınlar, şiddetten uzak bir yaşam kurabilmek için hedeflerini, bu hedefleri hayata 

geçirebilmek için neler yapmaları gerektiğini ve süreç boyunca karşılaştıkları zorlukları nasıl 

aşabileceklerini düzenli görüştükleri sosyal çalışmacıyla birlikte ele alıyorlar.  

Evin günlük akışını planlamak ve birlikte yaşamı güçlendirmek için yetişkinlerin katıldığı 

haftalık toplantılar düzenli olarak yapıldı. Ayrıca çocukların ihtiyaçlarını ve sözlerini göz ardı 

etmemek adına çocuk toplantıları da düzenli olarak yapıldı. Bu toplantıların, kadın ve 
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çocukların şiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunduğu 

görüldü. 

• Anne-çocuk iletişimini desteklemek, aralarındaki iş birliğini 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 toplantılarına devam edildi.  

• Haftalık toplantıların yanı sıra kadınların hem birlikte yaşamaktan hem de bir 

sığınakta kalmaktan gelen duyguları açık iletişim sayesinde yönetebilmeleri için psikolog 

eşliğinde grup çalışması yapıldı.  

• Kadınlara yönelik “Neden Feminizm?”, “Bulaşıcı Hastalıklar ve Cinsellik ve Cinsel 

Sağlık” atölyeleri düzenlendi. 

• Sığınakta çocukların iletişim, ilişki biçimleri, toplumsal cinsiyet, şiddete karşı koyma, 

kendini ifade etme, problem çözme, yaratıcılık, üretkenlik gibi alanlarda desteklenmeleri için 

grup çalışmaları yapıldı.  

• Kadınlar ve çocuklarla birlikte deniz gezisi, sadece çocuklarla ise çok sayıda doğa ve 

kültür gezisi düzenlendi.  

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

• 4 kadın İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Birimi’ne başvurarak kendilerine avukat 

atanmasını sağladı ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin 

Önlenmesine Dair Yasa’dan yararlanarak kendileri ve beraberindeki çocukları için koruma 

kararı çıkardı.  Son dönemlerde mahkeme kararlarının 1-2 ay gibi kısa süreli verilmesinden 

ötürü birçok kadın sığınaktayken koruma kararlarını uzatmak için yeniden başvurmak 

zorunda kaldı. Acil durumlarda kadınlar, 6284 sayılı kanuna başvurularını Dayanışma 

Merkezi’nde gönüllü avukatlardan aldıkları hukuki destek ile yaptılar. 

• Hak arama süreçlerinde kadınlar avukatları tarafından yeterince desteklenmiyor, 

talepleri hâkimler tarafından cinsiyetçi bakış açısı ile reddedilebiliyor. Bu durumlarda 

kadınların, sıklıkla itirazda bulunmaları ya da başka bir mahkemeye başvurmaları gerekiyor. 

Kadınlar tüm bu hukuki süreçleri boyunca, Dayanışma Merkezi’ndeki gönüllü avukatlardan 

destek aldı. 
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• 4 kadın, boşanma davası açtı. 1’i avukatının desteği ile anlaşmalı olarak boşanabildi. 

• 8 kadına bakanlığın, valiliğin ve belediyelerin maddi yardımlarından 

faydalanabilmeleri için sosyal inceleme raporları (SİR) yazıldı.  

• Göçmen bir kadının ikamet ili ilgili İl Göç İdaresine rapor yazıldı.  

• 5 çocuğun gizli okul kayıt süreci takip edildi. 1 çocuğun güvenli bir şekilde liseye 

geçiş sınavına girebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı.  

• 3 kadın, gönüllü psikologlardan psikoterapi desteği aldı.  

• 1 çocuk, Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği'ne (ÇARE-DER)’e yönlendirildi. 

• 2 çocuk, Mor Çatı destekçisi hekimlerden destek aldı. 1 kadın Mor Çatı’nın 

yönlendirmesiyle kadın doğum uzmanından destek aldı.  

• 4 çocuk belediyenin yaz okullarına yönlendirildi. 

• Şu anda çocuğuna bakabilecek durumda olmayan 1 kadına çocuğunu bakanlık 

korumasına vermesi yönünde destek olundu. Çocuğun durumu ile ilgili kurumla görüşmeler 

yapıldı.  

• 1 kadına kürtaj olabilmesi için maddi olarak destek olundu. 

• Birkaç bağışçı tarafından 4 kadına maddi destek sağlandı. Bir bağışçı sığınaktaki 

bebeklerin mama ihtiyacı için maddi destek verdi.  

Bunların dışında özellikle giyim ve okul malzemeleri ihtiyaçları Mor Çatı’ya gelen ayni 

bağışlar yoluyla karşılandı. Çocuklara sığınak çalışanları tarafından eğitim desteği verildi. 

Sığınaktan Ayrılma 

• 3 kadın iş bularak, ekonomik olarak sürdürebileceği bir hayat kurarak çocuklarıyla 

birlikte sığınaktan ayrıldı. Bu kadınlardan ikisi birlikte eve çıktılar.  

• 1 kadın bir arkadaşının çocuğuna bakarak onun evinde yaşamaya karar verdi.  

• 1 kadın bir arkadaşı ile birlikte yaşamaya karar verdi. 

• 2 kadın aileleri ile birlikte yaşamaya karar verdiler.  

• 3 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. 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, Türkiye’den 1 öğrenci staj 

çalışması kapsamında sığınak çalışmasına destek oldular. 
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BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI 

Gençlere Yönelik Çalışmalar 

2018 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversite ve liselerden 43 öğrenci 

ile buluştuk. 

Gönüllülerimizin gerçekleştirdiği görüşmelerde, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve 

Mor Çatı’nın yürüttüğü dayanışma merkezi ve sığınak faaliyetleri hakkında bilgi paylaştık. 

Türkiye‘den 29 öğrenci 2018 yılının ilk altı ayında Mor Çatı’ya staj başvurusunda bulundu ve 

2 öğrenci dayanışma merkezi ve sığınakta staj çalışması gerçekleştirdi. 

Gönüllü Ağının Genişlemesi 

2018’in ilk altı ayında Mor Çatı’ya e-mail üzerinden ve yüz yüze 585 gönüllü başvurusu oldu. 

Şubat ayında bir gönüllü atölyesi gerçekleştirildi. Böylece gönüllü olmak isteyen kadınların 

Mor Çatı politikalarını tanıması ve dayanışma ağının feminist bir zeminde genişleyebilmesi 

hedeflendi. Mor Çatı aracılığıyla örgütlenen kadınları bir araya getirmek amacıyla ocak 

ayında kadınların hukuki mücadele alanındaki kazanımları üzerine konuşmak için bir Mor 

Buluşma düzenlendi. 

Atölye Çalışmaları 

Mor Çatı kuruluşundan bu yana gönüllüleri için atölye çalışmaları düzenliyor ve Mor Çatı’ya 

başvuran kadınlarla dayanışma oluştururken uygulanan feminist politikaları tartışıyor. Bu 

atölyelere katılan gönüllüler daha sonrasında bir uygulama atölyesine daha katılarak şiddet 

yaşantısından uzaklaşmak isteyen kadınlarla yüz yüze veya telefon görüşmesiyle dayanışma 

gösterebiliyor. 

Son yıllarda gönüllü atölyelerinin yanı sıra, Mor Çatı gönüllüleri birçok belediye, okul, 

topluluk ve derneğe kadına yönelik şiddetle mücadele, dayanışma merkezi ve sığınak 

çalışmaları, gönüllü ağını güçlendirme gibi konulardaki çalışmalara da katkı sunuyor. 2018 

yılının ilk altı ayında katıldığımız etkinlikler ve gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları 

şöyledir: 

Ocak 

• 16 Ocak’ta Ekmek ve Gül gazetesi ile sığınaklarla ilgili röportaj yapıldı. 
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• 18 Ocak’ta Mülteciler Derneği ile sığınak deneyimimiz hakkında paylaşımlar yapmak 

üzere buluştuk. 

• 23 Ocak’ta BÜKAK (Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü) ile Mor Çatı 

işleyişine dair, OHAL süreci ve 6284 yasası hakkındaki söyleşiye katıldık. 

• 24 Ocak’ta vakfımızın dayanışma içinde olduğu Nevin Yıldırım’ın takipçisi 

olduğumuz davasının duruşmasına katıldık. 

Şubat 

• 01 Şubat’ta  ziyaretimize gelen Japonya Konsolosluğu yetkilileri ile görüşme yapıldı.  

• 14 Şubat’ta Ankara’da yapılan Sivil Düşün AB Programı Gönüllülük Danışma 

Toplantısına katıldık. 

• 15 Şubat’ta KİH - Yeni Çözümler Derneği Karşılaşmalar Videoları: Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bölümüne konuk olduk. 

Mart 

• 5 Mart’ta IPS İletişim Vakfı biaOkul açılışına katıldık. 

• 8 Mart’ta NTV Radyo Ana Haber Bülteni’ne şiddet gören kadınların yaşadığı 

psikolojik sorunlara ilişkin görüşlerimizi paylaştık. 

• 9 Mart’ta 8 Mart etkinlikleri kapsamında Bilgi Üniversitesi Bilum Sosyal Sorumluluk 

Kulübü ve Hukuk Fakültesi Temsilciliği tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadelede Sivil Toplum Girişimleri programına konuşmacı olarak katıldık.  

• 10 Mart’ta kadın üyelerinin katılımı ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi’nin 8 Mart çalışmaları kapsamında planladığı etkinliğe katıldık. 

• 13 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Sosyal Sorumluluk Günleri 

Etkinliği’ne katıldık.  

• 14 Mart’ta Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen Günümüzde Kadın Vakıf Örnekleri 

adlı panele katıldık. 

• 13-14-15 Mart’ta Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından gerçekleştirilmiş 

olan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi'ne katıldık. 
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• 15 Mart’ta Yuva Derneği’ne bağlı Ümraniye Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden destek 

alan kadınlarla erkek şiddeti ve mücadele konulu bir atölye düzenledik.  

• 21 Mart’ta Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye kadınlarla kadına yönelik şiddet konulu 

atölye çalışması yaptık. 

• 27 Mart’ta Şişli Doğa Koleji’nin düzenlediği Şişli Bilim Doğa Okulu Cinsiyet ve Irk 

Eşitliği sunumuna katıldık. 

• 22 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen İstanbul Cinsel Taciz ve Saldırı 

Birimleri Toplantısı’na katıldık 

• 29 Mart’ta İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil Düşünce ve Edebiyat Topluluğu’nun 

düzenlemiş olduğu etkinlikte Kadına Yönelik Şiddet ve Mor Çatı’daki çalışmaları anlattık. 

 

Nisan 

• 02 Nisan’da Bahçeşehir Üniversitesi TOSAM ile KA.DER ortaklığında 

gerçekleştirilmiş olan ''Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsili'' adlı panele katıldık.  

• 9 Nisan’da üyesi olduğumuz Şiddete Karşı Kadınlar Avrupa Ağı’nın (WAVE) 

Viyana’da düzenlenen danışma kurulu toplantısına katıldık. 

• 25-26 Nisan’da Sivil Düşün AB programı tarafından “gönüllülük” temasıyla 

düzenlenen Sivil Toplum Forumu’na katıldık. 

• 26-27 Nisan‘da Kadın Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen Mülteci Kadınlara 

Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Sivil Toplum 

Örgütleri ve Yerel Kurumlar Arası Diyaloğun Geliştirilmesi toplantısına katıldık. 

Mayıs 

• 05 Mayıs’ta KOWIN Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kore Bit Pazarı Standı’na 

Mor Çatı olarak katıldık. 

• 10 Mayıs’ta Farkımız Yok projesi kapsamında Yeditepe Üniversitesi’nde stant açtık. 

•  12-14 Mayıs tarihlerinde Fethiye’de 21. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri 

Ara Kurultayı gerçekleştirildi. 
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• 15-17 Mayıs tarihlerinde CEİD tarafından düzenlenen Haritalama Raporları ve İzleme 

Göstergeleri Eğitimi’ne katıldık. 

• 23 Mayıs’ta TAPV tarafından düzenlenen Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetleri 

Raporu Toplantısı’na katıldık. 

• 23 Mayıs’ta AÇEV Kadın Güçlenme ve Okuryazarlık Eğitimleri Birimi Toplantısı’na 

katıldık. 

• 30 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde Ayvalık Çocuk Çalışması Ekibi ile hazırlanan 

atölyeye katıldık. 

Haziran 

• 13 Haziran’da Kadın Eserleri Kütüphanesi tarafından geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 

kurucularımızdan Şirin Tekeli anısına düzenlenen 21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran 

Kadınlar başlıklı panele katıldık. 

• 28 Haziran’da Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı tarafından düzenlenen “STK’lar için 

Veri Koruması Hukuku" atölyesine katıldık. 

Devlet Kurumları ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler 

• 19 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilen Ombudsmanlık-Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile 

İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Artırılması çalıştayına katıldık.  

• 07-08 Mayıs tarihlerinde Veri Programı Projesi kapsamında Ankara’da yapılacak olan 

KSGM, TÜİK ve KEFEK ziyaretlerinde bulunduk. 

• 14 Şubat’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 

Türk Medeni Kanunu’na konu olan aile konut şerhine ilişkin sayısal bilgilendirme için bilgi 

edinme başvurusunda bulunduk. 

• 22 Şubat’ta İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne şiddete maruz kalan göçmen 

kadınlara verilen oturma izni, toplumsal cinsiyete dayalı iltica talepleri, ŞÖNİM’den ve 

sığınaklardan verilen desteklere ilişkin bilgi edinme başvurusunda bulunduk. 

• 20 Mart’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, İç 

İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na 2017 yılı içinde hakkında koruma kararı çıkartılan 
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kadınlara ve erkekler tarafından öldürülen kadın ve çocuk sayılarına ilişkin bilgi edinme 

başvurularında bulunduk. 

• 20 Mart’ta İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Türkiye’de mevcut 

olan kadın danışma merkezi ve sığınak olduğu ve buralara yapılan başvuru sayıları, 

uğradıkları şiddet türü, şiddet uygulayan failin yakınlık derecesi gibi sorulara ilişkin bilgi 

edinme başvurusunda bulunduk. 

• Yine 20 Mart’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü’ne ALO 183 Danışma Hattı’na yıl içinde yapılan başvuruların sayısı, başvuru 

nedenleri, buradan yapılan yönlendirmeler ve bu hat için ayrılan bütçeye ilişkin bilgi edinme 

başvurusunda bulunduk. 

• 21 Mayıs’ta İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na 2017 yılı içinde ve 2018 yılının 

ilk 4 ayında erkekler tarafından öldürülen kadınların ve çocukların sayısı, 6284 sayılı yasa 

kapsamında korunan kadın sayısı, tedbir kararının ihlali sonucu tazyik hapsi uygulanan fail 

sayısına ilişkin bilgi edinme başvurusunda bulunduk. 

• Farklı başvurucularımızdan farklı karakollarda maruz kaldıkları hak ihlalleri ve yanlış 

uygulamalar nedeni ile yaşadıkları mağduriyete ilişkin 12 Haziran’da İstanbul Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmak üzere 

yazılı bildirimde bulunduk. 

Bunların dışında yıl boyunca, şiddete maruz kaldığı ya da başka biçimlerde ayrımcılık ve hak 

ihlallerine maruz kalarak dayanışma merkezimize başvuran ya da sığınakta kalan kadınlar için 

resmi kurum ve kuruluş birimleri ile gerektikçe şikâyet, bilgilendirme ya da talep içeren 

yazışmaları sürdürdük. 

 

 

 

 

 


