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1990 yılından bu yana erkek şiddetine karşı kadın dayanışma-
sını güçlendirerek mücadele ediyoruz. Şiddetten uzaklaşma 
mücadelesi veren kadınlarla kurduğumuz dayanışma bizle-
re şiddetin dinamikleri kadar var olan mekanizmaların nasıl 
işlediğine dair de bilgi sunuyor. Başta İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 sayılı Kanun olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu 
sözleşme ve kanunlar, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle 
mücadele mekanizmalarının temelini oluşturuyor. Kadınlar 
şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklere eriş-
mek için kurumlara başvurduklarında yaşadıkları deneyim, 
Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede sorunları ve 
olanakları görmemize fırsat tanıyor.

2020 yılı Mart ayında Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 
açıklanması sonrası alınan tedbirler ve pandemi koşulları-
nın yarattığı yeni dönem kadınların şiddetten uzaklaşma mü-
cadelesi ve kadınlara destek vermekle yükümlü kurumların 
çalışma biçimleri açısından da yeni bir dönemin başlangıcı 
oldu. Mor Çatı’da kadınlarla kurduğumuz dayanışmayı pande-
mi koşullarında devam ettirebilmek için çalışmalar yaparken 
bir diğer yandan şiddetle mücadele etmekle yükümlü kurum-
ların çalışmalarını izledik. Hazırladığımız izleme raporlarının 
da gösterdiği üzere kamu kurumlarının bu süreçte şiddetle 
mücadeleyi rafa kaldırdığını, hatta görevini yapmamak için 
pandemiyi bahane olarak kullandığını gördük. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının pandemi koşullarında ka-
dınların şiddetten uzaklaşmaya çalışırken karşılaşabileceği 
güçlüklere çözüm üretecek bir acil önlem planı yapmamış 
olmasının eksikliği önemli aksaklıklara neden oldu. Kadına 
yönelik erkek şiddeti ile mücadele için devletin çalışmaları-
na, 2020 yılında yaşadıklarımıza ve kadınlar aracılığı ile edin-
diğimiz deneyimlere baktığımızda hala kadına yönelik erkek 
şiddeti ile mücadele anlamında var olduğu iddia edilen siya-
si iradenin olmadığını görüyoruz. Uygulamalara ve kadınlar 
aracılığı ile edindiğimiz deneyimlere baktığımızda kamu ku-
rumlarında henüz kadınların ihtiyaçlarına cevap veren ve ka-
zanılmış haklarından eksiksiz faydalanmalarını sağlayan bir 
işleyişin olmadığını, koordinasyon eksiklerini ve kurumların 
kendi görevlerini yerine getirmek yerine sorumluluğu diğer 
kurumlara attığını görüyoruz.

Mor Çatı 
Kadın 

Sığınağı 
Vakfı
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Bu yıl karşı karşıya kaldığımız bir diğer tehdit İstanbul 
Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin 
kabul edilmesinin üstünden geçen zamana rağmen uygula-
masının tam anlamıyla yapılmaması, GREVIO raporunda belir-
tilen tavsiyelerin hayata geçirilmemesi gibi öncelikli sorunlar 
varken sözleşmenin varlığının ve maddelerinin tartışma-
ya açılmasını dahi endişe verici bulurken 20 Mart 2020’de 
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği haberini al-
dık. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, uluslararası zeminde 
kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair verilen sözden dö-
nülmesinin yanı sıra erkek şiddetiyle mücadelede devletin yü-
kümlülüklerini tanımama ve kadınları şiddete mahkum etme 
anlamına gelmektedir. 2020-2021 yıllarını kapsayan Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nda İstanbul 
Sözleşmesi’nden hiç bahsedilmeyerek ailenin korunmasının 
öneminin vurgulandığını görüyoruz. Kadınları güçlendirmek 
yerine aileyi korumayı odağına alan politikalar, şiddete kar-
şı etkin bir politika oluşturmanın ve uygulayıcıların kadından 
yana tutum alarak görev yapmasının önünde engel oluşturu-
yor. Erkek şiddetinin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğini gündemine almayan politika, uygulama ve genelgeler 
başarısızlığa mahkum oluyor. Bu nedenle 2019’un sonu ve 
2020’nin başında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca çı-
karılan ve eleştirdiğimiz kısımları olan genelgeler kadınların 
haklarına erişmesi ve kullanması konusunda yeterli olama-
dı. Mart ayı sonunda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 
“COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler” başlığıyla açıklanan 
koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler arasında “6284 
Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yüküm-
lülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek 
şekilde değerlendirilmesi gerektiğine” ilişkin tedbir ile şid-
det uygulayanları önceleyip ve gözetmesi, kriz durumlarında 
kamu organlarının kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kolayca 
göz ardı ettiğini yansıtan önemli bir örnek oldu. 

2020 yılındaki çalışmalarımızın yanı sıra şiddetin dinamikle-
ri ve kurumların çalışmalarına ilişkin gözlemlerimizi içeren 
faaliyet raporumuzu Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mü-
cadeleye dair katkı sunmasını umarak sizlerle paylaşıyoruz.
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1990 yılından bu yana 
40 bin kadının yolu Mor Çatı'dan 
geçti. Şiddetten uzak bir hayatın 
mümkün olduğunu, değiştirmek 

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

Sosyal Destekler: Mor Çatı’da sosyal çalışma, yaşadıkları şiddet nedeniyle telefon ya da 
e-posta üzerinden Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla yürütülen sosyal çalışma ve bu esnada yapılan 
derinlemesine görüşmeler sayesinde kadının ihtiyaçlarını, güçlü yanlarını ve riskleri analiz etmeyi 
içerir. Yürütülen çalışmada kadınlar yargılanmadan dinlenir; yaşanan şiddetin patriyarkal sistemden 
kaynaklı olduğu, şiddetin sorumlusunun kadınlar olmadığı vurgulanır. Bu görüşmelerde kadınların 
güçlü yanları tespit edilir ve haklarıyla ilgili temel bilgiler, başvurabileceği sosyal desteklere ilişkin 
bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda gerekli olduğu takdirde kurumlarla görüşmeler yapılır. Kadınlar 
kendileri ile ilgili en doğru kararı yine kendileri verecektir. Sosyal destek veren Mor Çatı gönüllüleri 
kurtulmuş kadınlar değildir. Bu nedenle bizler, başvuru alırken kendi önyargılarımızı, değerler 
sistemimizi de sorgularız. Mor Çatı’da gönüllü olmak için atölyelere katılmak gerekir.

Hukuksal Destekler: Şiddete uğrayan kadınların büyük bir çoğunluğu, yasal haklarını 
ve bunları nasıl kullanacaklarını bilememektedir. Kadınların bu ihtiyaçları gönüllü avukatlarımızın 
verdiği hukuksal danışmanlık ile karşılanmaktadır. Kadınlara şiddete uğradıklarında hangi yasalar-
dan yararlanabilecekleri, nasıl bir hukuki yol ve süreç izlemeleri gerektiği, maddi gücü yetersizse 
ücretsiz avukat desteğine nasıl erişebileceklerine dair bilgiler verilir. Hukuk alanında çok sık göz-
lenen bir durum, uygulayıcıların kadından yana olmayan yaklaşımları nedeniyle var olan yasalardaki 
olumlu hükümlerin bile uygulanamamasıdır. Bu nedenle hukuksal danışmanların da kadın bakış 
açısına sahip olması büyük önem taşır.

Psikolojik Destekler: Erkek şiddetinin sonucu olarak kadınların yaşadığı yoğun çare-
sizlik, suçluluk, utanç ve korku ile baş edebilmeleri, şiddetin etkilerinden uzaklaşarak yeni yaşam 
seçenekleri oluşturabilmeleri için Mor Çatı’da psikolojik destek sağlanır. Bu anlamda yürütülecek 
ruhsal çalışmalar; kadınlar ve çocuklar açısından tanınmak, görülmek, duyulmak ve korunaklı bir 
alan sağlamak açısından önemlidir. Bu nedenle bu alanda çalışma yapan herkesin öncelikle hiçbir 
kadının şiddeti provoke ettiğine ya da bunu hak ettiğine inanmaması beklenir. Kısacası şiddet gören 
kadınlara destek verecek psikologların kadın bakış açısına sahip olmaları ve şiddetin dinamiklerini 
bilmeleri gerekir.
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Mor Çatı’da yürüttüğümüz çalışmada ve kadınlarla kurduğumuz dayanışma esnasında kadınlarla 
birebir görüşmeyi önemsiyoruz. Kadınların ihtiyacını bütüncül bir şekilde anlayabilmek, en uygun 
şekilde dayanışmayı kurmak ve en önemlisi kadının ne istediğini duyup konuşabilmek için gönüllü 
sosyal çalışmacının kadınlarla birebir görüşmesi önemli. Görüşmeyi birebir destek ihtiyacı ile gelen 
kadınla yapmak aynı zamanda karşılıklı güçlenmenin önemli bir parçası. Çoğunlukla kadınlar Mor 
Çatı’yı kendileri ararken, kadın veya çocukların doğrudan kendilerinin iletişime geçemediği durum-
larda ya da onlara destek olmak isteyenlerin bulunduğu durumlarda çevrelerindeki insanların da 
Mor Çatı’ya ulaştığını deneyimliyoruz. Bahsedilen kadın ya da çocuğun hiçbir şekilde iletişim kurma 
durumu olmadığı zaman, birebir destek sunmanın önemini vurgulayarak temel bilgileri arayan ile 
paylaşıyoruz.

2020 yılında ilk defa başvuran kadınların 297’sinde ilk olarak kadınlar 
yerine başkaları bize ulaştı ve iletişime geçti; bu kişilerin içerisinde 
tanıdık/arkadaş, akraba, öğretmen, kurum görevlisi, patron, psikolog, 
avukat ve yabancı var. Geçen yıl ilk görüşmelerin %88’ini kadınların 
kendileri ile gerçekleştirmişken bu yıl bu oran %83 oldu, dolayısıyla 
oransal olarak da daha fazla insanın çevrelerinde şiddete maruz bırakılan 
bir kadın ya da çocuk için bize ulaştığını söyleyebiliriz.

Kadınlarla telefonla, yüz yüze, e-posta, SMS, Whatsapp ve diğer çevrimiçi platformlar aracılığıyla 
görüşme yapıldı. Sadece kadınların kendileriyle değil aynı zamanda kadınların biricik ihtiyaçlarını 
değerlendirerek onları destekleyeceğini düşündüğümüz zamanlarda onaylarını alarak çeşitli kurum 
ve avukatlarla da görüştük.

Ilk defa 
başvuran 1687 
kadınla 3355 

görüşme,

geçmiş yıllarda 
destek verdiğimiz 
161 kadınla 581 

görüşme,

 

toplam
3936 görüşme

yapıldı.

2020 yılında
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395 başvuru 
e-posta ile,

24 başvuru 
yüzyüze, 

1 başvuru 
mektup ile, 

1267 başvuru 
telefonla 
bize ulaştı.

639 kadın ile 
birden fazla 
görüşme 
yaptık.
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Dayanışma merkezinde yaptığımız görüşmelerde bazen bir kadınla 
sadece bir defa görüşüp haklarını paylaştığımız gibi bazen kadınların 
başvurularını izleyebiliyoruz. Kadınların hangi kurumlara başvurduğunu, 
oralardan ne gibi destekler aldığını görebiliyoruz. Kadınlar planlarını 
adım adım uygularken birden fazla görüşme ile dayanışmayı devam 
ettirebiliyoruz. 2020 yılında 639 kadın ile birden fazla görüşme yaptık, 
bu sayede yaptığımız sosyal çalışmada izlemeyi de gerçekleştirebildik. 
Faaliyet raporunda sunduğumuz deneyimin önemli bir kısmını da 
yaptığımız bu izlemeler oluşturuyor.

E-posta Başvuruları:
Bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla e-posta ile başvuru aldık. Pandemiden dolayı evde te-
lefonla konuşacak rahat alan bulamayan kadınlar e-posta ile başvuru yaparak kendilerini rahatça 
ifade edebilecek ortam buldular. Gerektiğinde e-posta ile derinlemesine görüşmeler de yapabildik. 
Ayrıca e-posta ile iletişim kurmanın kadınlar için gizlilik sağladığını, bu sebeple bu yöntemi tercih 
ettiklerini de gözlemledik. Kadınların telefonla görüşemedikleri durumlarda e-posta ile yine de ile-
tişime geçmeye çalışmaları ve bu iletişimi sürdürmeleri, kadınların şiddetten çıkmak için bulduğu 
yolları ve şiddetten çıkmak için ortaya koydukları güçlerini gösteriyor.

• Işitme engelli bir kadın yaşadığı şiddetle ilgili haklarını ve izleyebileceği yolları konuşmak 
üzere e-posta üzerinden başvuruda bulundu. Kadınla uzun süre e-posta vasıtasıyla 
diyalog kuruldu ve ihtiyaç duyduğu sosyal destek mekanizmalarına erişimiyle ilgili bu 
yolla görüşüldü.

• E-posta ile başvuran 18 yaş altı bir başvuru ile IBB çocuk koruma biriminin e-posta 
üzerinden diyalog kurabilmesinin alanı yaratıldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi Mor Çatı’ya ulaşan kadınlar hem İstanbul hem de Türkiye’nin fark-
lı şehirlerindendi. Aynı zamanda göçmen ve mülteci kadınların başvurularında ise geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu yıl da artış vardı. Bu yıl başvuran kadınlardan 12’sinin çifte vatandaşlığı vardı. 81 
kadın ise diğer ülkelerin vatandaşıydı. Kadınların vatandaşı olduğu ülkeler: Afganistan, Almanya, 
Azerbaycan, Brezilya, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, 
İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Kolombiya, Lübnan, Meksika, Moğolistan, 
Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna ve Ürdün. Göçmen 
ve mülteci kadınlarla dayanışmayı kurarken kadınlar Türkçe ya da İngilizce biliyorsa direkt gönüllü 
sosyal çalışmacı ile görüştüler. Bu iki dilin yeterli olmadığı durumlarda ise kadınların anadilinde 
destek veren çevirmenler eşliğinde dayanışma kurmayı sürdürdük. 
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Önceki yıllarda olduğu gibi yine en çok 25-34 yaş aralığındaki kadınlar şiddete maruz kaldığı için Mor 
Çatı’ya başvurdular. Maruz kaldığı şiddet için Mor Çatı’dan destek alanların yaş aralığı 0 -75 oldu. 
Geçtiğimiz yıl yaş aralığının en üstünde 70 yaş varken bu yıl 75 olduğunu ve 65 yaş üstü sadece 4 
kişi varken bu yıl 10 kadın olduğunu gördük. 15 yaşından küçük 5 çocuk ise ya bize doğrudan ulaştı 
ya da kendisine ulaşmamız için biri aradı.

Genç Kadın Başvuruları:
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da genç kadınların başvuruları arttı. Özellikle pandemiden 
dolayı üniversitelerin uzaktan eğitime dönmesi ve genç kadınların aile evine dönmek zorunda 
kalması, kadınların kök ailelerinden yaşadıkları şiddete dair bize başvurmalarına sebep oldu. 
Genç kadınların evlerine döndüklerinde ve yaşadıklarına dair paylaşımlarında, patriyarkal 
sistemin yeniden üretildiğini, kadınların yaşamına, hayat tarzına, davranış kodlarına müdahale 
edildiğini ve tüm bunları yapmak için şiddetin bir kontrol aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. 

0 400300200100 500 600

2020 yılında ilk defa başvuran kadınların 
1029’unun yaşını biliyoruz. 

2020 yılında ilk defa ulaşan 1098 kadının medeni 
durumunu biliyoruz: 

145’i boşanmış, 

225’i evlenmemiş,

 

20’si dini nikahlı, 

10’unun kocası ölmüş,

 

1 tanesi kuma, 

695’i resmi nikahlı, 

2’si sözlü/nişanlı.

16-24 yaş : 224 kişi 

25-34 yaş : 384 kişi 

35-44 yaş : 270 kişi 

45-54 yaş : 113 kişi 

55-64 yaş : 28 kişi 

65 yaş üstü : 10 kişi
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2020 yılında ilk defa ulaşan kadınlara şiddet 
uygulayanların kim olduğuna kadınların aktardığı 
kadarıyla baktığımızda şiddet uygulayanlar:

67 kadın için 1’den fazla 
şiddet uygulayan bilgisi 
bulunmaktadır. 

844
koca 

3
kız
kardeş

55
eski
partner

54
diğer
(9 komşu, 8 iş 
yerinden kişiler, 
ve diğerleri)

81
aile

97
baba

28
yabancı
kişiler

21
kocanın/
partnerin 
akrabası

16
anne

1
arkadaş

57
eski koca

11
kurum

64
partner

7
çocuğu

16
akraba

3
sözlü/
nişanlı

30
erkek
kardeş

Kadınlar Mor Çatı’ya maruz kaldıkları şiddete dair destek almak için 
başvurduklarında o an yaşadıkları ya da yaşamakta oldukları şiddeti 
anlatıyorlar. Yaptığımız derinlemesine görüşmede kadınlar paylaşmak 
isterse, şiddet uygulayan ile işbirliğinde olanlar ve kadına daha önce 
şiddet uygulayanların bilgisine erişebiliyoruz. Ayrıca görüşmede şiddetin 
ne olduğunu birlikte tanımladığımızda, kadınlar için daha önce maruz 
bırakıldıkları şiddeti dillendirip tanımlama olanağı ortaya çıkıyor.
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Kocası, eski kocası, partneri veya eski partneri 
tarafından şiddete maruz kaldığı için başvuran 
kadınlardan 347’sinin evlilik/beraberlik süresi 
bilinmektedir.

123 86 57 35 22 24

5 yıl ve daha az süredir 
evlilik/beraberlik

6-10
yıl

11-15
yıl

16-20
yıl

21-25
 yıl

25+
yıl

PANDEMIDE KADINA YÖNELIK ŞIDDETLE MÜCADELE
Koronavirüs dolayısıyla yaşanan pandemi süreci, yaşamın birçok alanında değişikliklere yol açtı 
ve bu değişiklikler Mor Çatı dayanışma merkezinde yürütülen çalışmalara da yansıdı. E-posta ile 
yapılan başvuruların sayısında artış yaşandı. Özellikle pandeminin ilk günlerinde görüşmelerin yüz 
yüze yapılamıyor olması nedeniyle çevrimiçi görüşmeler yapıldı. Bu sayede ülke ya da şehir farklı-
lıkları sebebiyle yüz yüze görüşemeyeceğimiz birçok kadınla görüşmenin alanı açıldı. İlk zamanlar-
da kadınlarla yüz yüze görüşmek mümkün olmadıysa da zaman içinde gerekli önlemleri alarak yüz 
yüze görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı. Uzaktan çalışıyor olmak nedeniyle ilk zamanlarda 
tek bir telefon ile başvuru alındı. Bu telefondan sadece bir sosyal çalışmacının görüşebilmesi sebe-
biyle, yürüttüğümüz sosyal çalışma da krize yanıt vermek odaklı oldu. Yeni oluşan koşullara uyum 
sağladıkça ihtiyaçlarımızı daha net görmeye başladık ve dayanışma merkezi hattımızı çevrimiçi 
santrale dönüştürdük. Böylelikle eskisi gibi kadınlarla dayanışma kurmaya devam ettik. Kadınlarla 
birebir dayanışma kurarak edindiğimiz bilgiler bizlere pandemi döneminde kadına yönelik şiddetle 
mücadeleye dair veri sundu. Şiddetle mücadele etmekle yükümlü kurumlarla yaptığımız görüşmeler 
sonucunda aldığımız bilgileri raporlaştırdık. Bu süreçte kurumların pandemi döneminde kadına 
yönelik şiddetle mücadele için bir acil önlem planı yapmadığını ve kadınların ihtiyaçlarına yanıt 
veremediklerini gördük. Salgın süresince kadınların çeşitli kurumlarda karşılaştığı kötü uygulama-
ları ortaya koymak adına raporlar hazırladık. Bu raporlarda da görüleceği üzere, pandemi kadına 
yönelik şiddetle mücadele etmemenin bir bahanesi olarak kullandı. Hali hazırda alanda var olan 
sorunlar derinleşti, kötü uygulamanın yaygınlaşmasına neden oldu.

Pandemi sürecinde her ne kadar başvuru sayılarında artış görsek de 2020 yılında Mor Çatı’ya ilk 
defa ulaşan kadın sayısına ve yaptığımız görüşme sayısına geçtiğimiz yılın sayıları ile birlikte baktığı-
mızda gördüğümüz sayısal farklılığın birkaç sebebi var. 2020’nin ilk aylarında Mor Çatı’nın dayanış-
ma merkezinde kadınlarla dayanışmayı önceki yıllarda olduğu gibi dayanışma merkezi ofisindeki te-
lefonlarla, gelen e-postalarla ve yüz yüze görüşmeler ile kurarken 16 Mart tarihinde tüm gönüllüler 
evden çalışmaya başladı ve kadınlarla dayanışmayı ofis cep telefonu üzerinden kurmaya başladık. 
Tek bir telefon hattı olması ve yüz yüze görüşme yapamıyor olmak nedeniyle adeta acil durum hattı 
gibi destek verdik. Cep telefonu ile başvuruları yanıtladığımız dönemde mümkün olduğunca gelen 
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tüm aramalara cevap vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra Ağustos ayından itibaren sabit hattımızı 
çevrimiçi santrale dönüştürdük, böylelikle aynı anda birden fazla hat üzerinden telefonla destek 
verebilecek durumu sağladık. Bu sayede aynı anda gelen daha fazla sayıda başvuruya yanıt sağ-
lama imkanımız oldu. Bu yıl, geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla e-posta yoluyla başvuru aldık. 
Dolayısıyla 2020 yılında Mor Çatı’ya ilk defa ulaşan kadın ve yapılan görüşme sayısındaki artışa 
bakarken bunu pandemiden dolayı evin içindeki kadına yönelik erkek şiddeti arttı olarak yorumla-
mamak gerekir. Başvuran kadın sayısının artmasının sebebi gönüllü sosyal çalışmacıların başvuru 
alma hallerini pandeminin ilk başlarında bu olağanüstü duruma göre uyarlamaları, sonrasında ise 
dayanışma merkezinde aynı anda bulunmasak bile teknik kaynaklarımızı kadınlarla en iyi şekilde 
dayanışmayı kurmak üzere düzenlememiz ve evlerimizde çalışırken bile aynı anda birden çok kadın 
ile destek kurmanın mümkün olması olmuştur. 

Şiddet Biçimleri
Kadına yönelik erkek şiddeti, kadınlara evin içinde ya da dışında cinsiyetlerinden dolayı sistematik 
olarak uygulanan şiddet tutum ve davranışlarıdır. Erkekler kadınlara sırf kadın oldukları için, mevcut 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı ve bu eşitsizliği devam ettirmek için şiddet uygular. Şiddet 
uygulayan erkek bunu bilinçli bir şekilde uygular; yani şiddet uygulamayı seçer. Kadınların yaşadı-
ğı erkek şiddeti tanımadıkları yabancılardan gelebildiği gibi çoğunlukla en yakınlarındaki, aynı evi 
paylaştıkları erkeklerden gelir. Erkekler şiddeti kadınları kontrol etmek, kendi öfkelerini boşaltmak, 
güç göstermek, cezalandırmak ya da kadınlar üzerinden bir çıkar sağlamak için uygularlar. Şiddet 
türleri arasında saydığımız fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takip erkekler 
tarafından bu amaçlara yönelik uygulanır. 

2020 yılında Mor Çatı’ya başvuran kadınlar hem yakın zamanda maruz kaldıkları şiddeti hem de ken-
di geçmişlerinde maruz kaldıkları şiddeti paylaştılar. Ayrıca çok sıcak bir şiddetin hemen ardından 
arayan ve acil destek talebinde bulunan ya da aradıktan çok kısa bir süre sonra telefonu elinden 
alınan kadınlar da oldu. 

Kadınlar yaşadıklarını paylaşmak için aradıklarında genellikle şiddet türlerini doğrudan tanımlama-
yabiliyorlar. Bu tanımlayamama kendini kadınların ilk aradıklarında “nereden başlasam, nasıl anlat-
sam” diye sesli düşünmeleri esnasında da kendini gösteriyor, yaşadıkları şiddeti şiddet uygulayanla 
aralarındaki bir “anlaşmazlık” “geçimsizlik” olarak anlatabiliyorlar. Tokat atma, sarsma, eşya ile 
fiziksel gücü gösterme şeklinde şiddet yaşamalarına rağmen kadınların “öyle şiddet yok” diyerek 
yaşadıkları şiddeti görmezden gelip önemsizleştirebildiklerini görüyoruz.
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Kadınlar genelde aynı anda birden fazla şiddet 
türüne maruz kalıyorlar. 2020 yılında da Mor 
Çatı’dan destek alan kadınlar en çok psikolojik 
şiddete maruz bırakılmıştı. Duygusal bütünlüğün 
ve ihtiyaçların, kadınları kontrol etmek, küçük 
düşürmek, üstlerinde güç göstermek için kulla-
nıldığı ve karşılanmadığı durumlarda psikolojik 
şiddet gerçekleşir. Her ne kadar psikolojik şid-
deti görmek, farkına varmak fiziksel şiddet ka-
dar kolay olmasa da bazı kadınların kendilerine 
uygulanan psikolojik baskıdan rahatsız oldukla-
rını, bazı türlerini “sözel şiddet” ya da “duygusal 
şiddet” diyerek dile getirdiklerini de gözlem-
liyoruz. Bazı kadınlar derinlemesine görüşme 
sonrasında yaşadıklarının aslında bir psikolojik 
şiddet biçimi olduğunu fark ediyorlar. Kadınlarla 
konuştuğumuzda tehdit edilme, çocuklardan ya 
da ailesinden birine zarar vermekle tehdit etme 
ya da zarar verilmesi, aldatma, evden atma, izo-
lasyon, suçlama, yalan söyleme, evliliğe zorlama 
ya da boşanmasına engel olma, deli muamelesi 
yapma, intiharla tehdit etme gibi psikolojik şid-
det biçimlerinden en az birine maruz kaldıkla-
rını paylaştılar. Ayrıca kadınlar pandemi döne-
minde erkeklerin kendilerine “inşallah korona 
olursun” diyerek kaygı seviyelerini arttırdıklarını 
hatta koronavirüs bulaştırmakla tehdit ettikleri-
ni de paylaştılar. 

Psikolojik şiddetten sonra kadınların en çok ma-
ruz kaldığı şiddet türü fiziksel şiddetti. Fiziksel 
ve bedensel güç ve üstünlüğün kadınları küçük 
düşürmek, kontrol etmek, güç göstermek için 
kullanıldığı durumlarda fiziksel şiddet ile karşı-
laşıyoruz. Fiziksel şiddeti kadınların vücudunda 
bıraktığı izleri ile görmek mümkün olduğu gibi, 
şiddet uygulayanların iz kalmayacak şekilde şid-
det uygulamayı da yine bilinçli bir şekilde seç-
tiğini de gözlemliyoruz. Ayrıca direkt kadınların 
ya da çocukların vücut bütünlüğünün hedef alın-
madığı fakat eşyaları kırma, eşyalara zarar ve-
rerek fiziksel üstünlüğü ortaya koyma ve bunu 
bir baskı aracı olarak kullanmanın da fiziksel 
şiddet biçimi olarak uygulandığını görüyoruz. 
Kadınlar dayak, üzerine yürüme, eşyaları kır-
ma, bıçaklama, boğmaya çalışma, ateşli silahla 
vurma, cisimle bedene vurma gibi şiddet biçim-
lerine maruz kaldıklarını paylaştılar. Bu şiddet-

ler sonucunda kafa travması, kemiklerde kırık, 
bedende yanma, yara, morluk, organ işlev kay-
bı gibi bedensel sağlıklarının zarar görmesinin 
yanı sıra günlük yaşamlarına devam edememek, 
yüksek endişe, özgüven kaybı, kendini suçlama 
ve değersizlik gibi psikolojik etkilerinin olduğu-
nu da paylaştılar. Yine kadınlar pandemi döne-
minde birlikte yaşadıkları erkeklerin umarsız ve 
gereksiz yere kalabalık ortamlara giderek eve 
virüs getirme olasılığını göz ardı ettiklerini, hatta 
virüs bulaştırmak için tükürdüklerini aktardılar.

Ekonomik güç ve üstünlüğün yine kadınları kont-
rol etmek, baskı uygulamak, fayda sağlamak için 
kullanıldığı durumlarda ya da kadınların ekono-
mik olarak güçlenmesinin engellendiği durum-
larda ekonomik şiddet uygulandığını görüyoruz. 
Kadınlar, erkeklerin kendilerini hem çocukken 
hem yetişkinlikte eğitim haklarından yoksun bı-
rakarak, zorla çalıştırarak ya da zorla çalıştıkları 
işi bıraktırarak, eve para bırakmayarak, kazanç-
larına el koyarak, ev ve çocuklara dair sorum-
luluk almayarak, hem bakım işlerini üstlenmek  
hem de ekonomik kaynak bulmaya çalışmak 
zorunda bırakarak şiddet uyguladıklarını aktar-
dı. Erkeklerin ayrıca kredileri kadınların adına 
çektirip ya da çeşitli banka kartlarını kadınların 
izni olmadan kullanıp onları borçlandırdıklarını, 
boşanma ya da ayrılık sonrası nafaka ödemedik-
lerini, nafaka ödememek ya da boşanmada mal 
paylaşımı yapmamak için mallarını ellerinden 
çıkarıp sigortasız çalıştıklarını da kadınların de-
neyimlerinden gözlemliyoruz.

Cinselliğin kadınları kontrol etmek, denetlemek, 
cezalandırmak ve güç göstermek için kullanıldı-
ğı yerlerde cinsel şiddeti gözlemliyoruz. Kadın-
lar utandıkları, kendilerini suçlu hissettikleri için 
maruz kaldıkları cinsel şiddeti paylaşmaktan çe-
kinebiliyorlar. Yaptığımız görüşmelerde kadınlar 

Kadınlar bu pandemi döneminde 
erkeklerin kendilerine “inşallah 
korona olursun” diyerek kaygı 
seviyelerini arttırdıklarını hatta 
koronavirüs bulaştırmakla tehdit 
ettiklerini de paylaştılar.
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2020 yılında ilk defa başvuran 1279 kadının 
maruz kaldığı şiddet türlerini biliyoruz. Kadınlar 
genellikle farklı şiddet biçimlerine bir arada 
maruz bırakılıyorlar.

maruz 
kaldığı 
kaydedildi.

1164
kadının 
psikolojik 
şiddete,

61
kadının 
ısrarlı 
takibe,

849
kadının 
fiziksel 
şiddete,

44
kadının 
dijital 
şiddete,

374
kadının 
ekonomik 
şiddete,

8
kadının 
flört 
şiddetine

197
kadının 
cinsel 
şiddete,

evlilik içi ya da evlilik dışında tecavüz, çocukluğunda cinsel istismar, ensest, cinsel şiddetle tehdit 
etme, zorla hamile bırakma, fuhuşa zorlama, zorla anal ilişki, bir cisimle cinsel zorbalık, çocukların 
önünde cinsel ilişkiye zorlama, cinsel yolla bulaşan hastalık bulaştırma, pornografik içerikler sey-
retmeye zorlamak gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını aktardılar. 

Teknolojik araçların, teknolojiyi kullanma bilgisinin yine kadınları denetlemek, kontrol etmek, ce-
zalandırmak için kullanıldığı durumlarda dijital şiddet yaşandığını görüyoruz. Kadınlar bizimle olan 
görüşmelerinde erkeklerin dijital araçlarındaki şifrelerine el koyma, elektronik iletişim araçları 
ile görüşmesini engelleme ya da kısıtlama, habersiz video/görüntü/ses kaydı yaparak bunları yay-
makla tehdit etme ya da izinli çekilen görüntüleri yaymakla tehdit etme, bu görüntüleri yayınlama, 
iletişim bilgilerini 3. kişilerle paylaşma, özel konuşma ve mesajlarını paylaşma ya da paylaşmakla 
tehdit etme gibi şiddet biçimlerini uyguladıklarını aktardılar. Erkeklerin bu şiddet biçimini daha çok 
kadınları kendilerinden ayrılmamaları doğrultusunda tehdit etmek, kendilerini destekleyen sosyal 
çevrelerini kontrol etmek ya da bu çevreden tamamen izole etmek için kullandıklarını görüyoruz.

Kadının kendini güvende hissetmesindense sürekli diken üstünde hissetmesine sebep olan, şiddete 
uğrama korkusu ve endişe taşımasına yol açan, kasıtlı bir şekilde tekrarlanan tehditkar tutum ve 
davranışların olduğu yerde ısrarlı takibi görüyoruz. Kadınlar, erkeklerin sürekli mesaj ya da e-posta 
yollama, sürekli arama, kadının ailesini rahatsız ederek kadına ulaşmaya çalışma, sosyal medya 
aracılığı ile takip etme, beklenmedik yerlerde karşısına çıkma, romantik ya da ürkütücü hediyeler 
gönderme, yerini tespit etme, drone ile fotoğraflarını çekme, etrafındaki insanlara kadını aşağılama 
gibi biçimlerde kendilerini şiddete maruz bıraktığını aktardılar. Bu şiddetlerin bir sonucu olarak 
işini bırakmak zorunda kalan ya da iş yerinden çıkarılan kadınlar olduğunu da gözlemledik.
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Şiddetten Uzaklaşan Kadınları Arayanlar
Türkiye’deki tüm sığınakların Mor Çatı’ya ait olduğu yanlış algısı nedeniyle Mor Çatı 
dayanışma merkezi sığınağa giden kadınların yerini öğrenmek isteyenlerce 108 defa arandı. 
Çoğunlukla şiddet uygulayan erkekler, nadiren ise kadınların yakınları tarafından gelen bu 
aramalara cevaben sığınakların yerlerinin gizli ve paylaşılmasının ise yasal olmadığı bilgisini 
paylaşıyoruz. Genellikle kadınların şiddete maruz kalmaları nedeniyle sığınağa gitmelerini 
kabul etmeyen erkekler “Şiddet yoktu sadece tartıştık”, “Zaten psikolojisi bozuktu ondan 
gitti” veya “Karım iyi değildi onun için, çocuğum için endişeleniyorum” gibi manipülasyonlarla 
kadınlara ulaşmaya veya onların yerlerini öğrenmeye çalıştılar.

Şiddet Uygulayan Erkekler
Feministler erkek şiddetini tanımlarken fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik, cinsel, ekonomik ve 
dijital şiddete de işaret ederek erkek şiddetiyle mücadelenin kapsamını genişletmiştir. Pandemi 
sürecinin beraberinde getirdiği kendine has dinamikleriyle birlikte erkeklerin şiddet uygulamak 
için yeni yöntemler ürettiklerini gözlemledik. Tükürmek suretiyle virüs bulaştırmaya çalışmak ya 
da kadınlara hastalık bulaştırmakla tehdit etmek bahsi geçen yöntemlerden ikisiydi. Diğer yandan 
riskin daha yoğun biçimde hissedildiği Mart-Haziran aylarında erkeklerle 7/24 aynı ortamı pay-
laşma durumundan dolayı kadınların ihtiyaç duydukları desteklere erişmekte güçlük çektiklerini 
gözlemledik.

Erkeklerin şiddet uygulamaya devam etmesinde cezasızlığın özellikle etkili olduğunu görüyo-
ruz. Kadınlar kurumlara başvurduğunda şikayetlerinin dikkate alınmaması, şiddet uygulayanla 
barıştırılmaya çalışılmaları, şiddet uygulayanların ceza davalarının sonuçlarının para cezasına 
dönüşmesi, cezaevine gittikten bir süre sonra af ile çıkılması sonucu kadınlar erkeklerin şiddet 
uygulamaktan geri durmadığını, şiddet uygulamalarına karşın herhangi bir caydırıcılık olmadığını 
aktarıyorlar.

Kadınlar erkeklerin kendilerine “nasıl olsa birkaç yıl yatar çıkarım” dediklerini ve bu şekilde şid-
det uygulamaya devam ettiğini aktarıyorlar. Ayrıca basına yansıyan kadına yönelik şiddet haber-
lerinde içeriklerin erkekler tarafından bir tehdit aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. “Şu kadın 
gibi olursun”, “Söylediğimi yapmazsan sonun bu kadın gibi olacak”, “Sen polise şikayet et beni 
serbest bırakacaklar nasılsa” “En fazla 3-5 sene yatarım ne olacak ki” gibi ifadelerle kadınları 
tehdit ettiklerini görüyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddet uygulamış ve cezaevinde bulunan erkek-
lerin cezaevinden tahliye edildiğini, sonrasında yine kadınlara şiddet uyguladığını deneyimledik. 
Her ne kadar İçişleri Bakanlığının 2 Ocak 2020’de yayınladığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Genelgesi şiddet uygulayanların cezaevinden firar ettikten sonra ya da tahliye edildikten sonra 
sıkı takip edileceğini söylese de şiddet uygulayanların cezaevinden çıkıp kadının yanına gittiğinde 
ağır psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, bazı kadınların kendi can güvenlikleri için sığınağa 
gitmek zorunda kaldığını, bazı kadınların ise şiddet uygulayanla karşılaşmamak için şehir değiş-
tirmek zorunda kaldığını gördük.
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2020 yılında görüştüğümüz kadınlardan 

talep etmiştir.

502
kadın 
sığınak,

435
kadın 
hukuki 
destek,

313
kadın            
sosyal yardım 
desteği,

123
kadın kendisi 
ya da çocuğu 
için psikolojik 
destek

Tüm bunların yanı sıra kadınlar Mor Çatı’yı kendilerine ev ve iş bulunması konusunda destek olun-
ması, kürtaj konusunda yönlendirme, çocukları için okul ya da kreş bulunması, tıbbi yardım talebi 
ile de arayabiliyorlar. Kadınlar ya bu talep ve ihtiyaçlarını nereden karşılayabileceklerini bileme-
dikleri için ya da Mor Çatı’yı aramadan önce birçok destek mekanizmasını deneyip destek alama-
dıkları, caydırıcı, baştan savma, yanlış bilgilerle karşılaştıkları için bizi arıyorlar. Mor Çatı’yı arayan 
kadınlarla, talepleri ve ihtiyaçlarını bütüncül bir şekilde anlayabilmek ve uygun yönlendirmeleri 
yapabilmek için sosyal çalışma yürütülmüş, bu sayede kendilerine sosyal destek sağlanmıştır. İh-
tiyaç ve talep doğrultusunda Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından danışmanlık desteği verilmiş 
ve kadınlar uzun vadeli ve sürdürülebilir destek alabilecekleri baroların adli yardım birimleri gibi 
kurumlara yönlendirilmiştir. Yine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kadınlar psikolojik ve psikiyat-
rik destekler için Mor Çatı gönüllüsü ruh sağlığı profesyonellerinden destek almış ve/ya da hasta-
ne ve belediyelerin psikolojik destek birimleri gibi kurumlara yönlendirilmiştir. Ayrıca çocuklarına 
dair taleplerinde ilgili kurumlara yönlendirilmişlerdir. Kadınlar Mor Çatı gönüllüsü profesyoneller-
den ücretsiz destek aldılar. Pandeminin etkisiyle bu destekler çoğunlukla çevrimiçi platformlarda 
gerçekleşti. Bazen kadınlar kendi evlerinde çevrimiçi görüşme yapacak mahremiyeti bulamadılar, 
bazıları bu sebepten dolayı terapi sürecini bırakmak zorunda kalırken ofise gitmeye başladığımız 
zamandan itibaren bazı kadınlar Mor Çatı dayanışma merkezindeki görüşme odalarından terapi 
seanslarına bağlandılar.

Kadınların Şiddetten Uzaklaşmak için Ihtiyaç 
Duydukları Destekler 
Kadınlar yaşadıkları şiddetten kaçmak için bizi aradıklarında çeşitli ihtiyaçlarını ve taleplerini de 
dile getirebiliyorlar. Her kadın yaşadıklarının biricikliği ile farklı farklı desteklere ihtiyaç duyabiliyor. 
Mor Çatı dayanışma merkezinde yürüttüğümüz sosyal çalışmada hem kadınların taleplerini dinli-
yor hem de onlar için önemli olabilecek destekleri edindiğimiz deneyimler doğrultusunda işaret 
ediyoruz. 2020 yılında da kadınlar yine en çok yaşadıklarını paylaşmak ve sosyal ve hukuki hakları 
konusunda bilgi edinmek, hukuki anlamda desteklenmek için Mor Çatı’ya ulaştılar. 
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2020 yılında gelen talepleri geçtiğimiz yıla göre kıyasladığımızda nicel anlamda tüm taleplerde artış 
olduğunu görmek mümkün. Bu artışları, 2020 yılında Mor Çatı dayanışma merkezinde başvuruları 
karşılama kapasitemizin artmasına ve pandeminin ilk başlarında hemen her başvuruya yanıt verme 
çabamıza bağlamak mümkün. Bunun yanı sıra kadınlardan gelen sosyal yardım talebinin ayrıca 
arttığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl da bahsettiğimiz içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, alım 
gücünün düşmesi ve artan yoksulluğa bir de pandemi dönemiyle eklenen kriz kadınların işlerini 
kaybetmesi sebep oldu. Ayrıca ya pandemi dönemine özgü yardımlardan faydalanamadıklarını ya da 
bunun kendileri için yeterli olmadığını bizlerle paylaştılar. Öyle ki bazı kadınlar sadece sosyal yardım 
talebi ile bizi aradılar. Dolayısıyla pandemi gibi bir kriz durumunun da etkisiyle kadınların daha fazla 
sosyal yardım talebinde bulunmak zorunda kaldığını söylemek mümkün.

1042
şiddetle 
mücadele 
süreçlerine 
dair paylaşım,

3
okul/kreş 
desteği.

23
kürtaj,

620
hukuki 
destek,

176
psikolojik 
destek,

22
ev bulma,

557
sığınak,

15
tıbbi 
yardım,

451 
sosyal 
yardım 
veya sosyal 
destek,

57
iş bulma,

10
çocuğuna/
çocuklarına 
psikolojik
destek,

Talep edilen destekler
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Çocuk-Ergen Çalışması 
Çocuk ve ergenler doğrudan şiddete maruz kalabilecekleri gibi, görmek ve duymak suretiyle şidde-
te tanıklık edebilirler. Şiddete maruz kalmanın her çocukta farklı etkileri görülebilir. Mor Çatı’nın 
dayanışma merkezinde kadınlarla yürütülen çalışmalarda çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek 
çocukların da ihtiyaçlarının görüldüğü bir sosyal çalışma yürütülür. Bu çalışma ebeveynin ya da gü-
vendiği bir yetişkinin izni doğrultusunda doğrudan bir çocukla görüşülerek gerçekleştirilebileceği 
gibi başvuran kadının çocuğun ihtiyaçlarını iletmesi vasıtasıyla da yürütülebilir. 2020 yılında çocu-
ğun ihtiyaçlarını gözeterek dayanışma merkezi üzerinden 19 çocuk ve ergenle yaşadıkları psikolo-
jik, cinsel ve fiziksel şiddet sebebiyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Yaşadıkları şiddet sonrasında 
psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocukları için başvuruda bulunan 8 kadına bu ihtiyaç doğrultusunda 
yönlendirme yapılmıştır. Diğer yandan kadınlar çocukluklarında maruz kaldıkları cinsel istismar ve 
ensest için psikolojik ve hukuki destek talep ettiler.

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemekle Yükümlü 
Kurumlardan Talep Edilen Destekler
Kadına yönelik şiddetle mücadelede etmekle yükümlü kurum-
ların verdiği desteklerin, kadınların şiddetten uzaklaşabilmeleri 
için oldukça hayati olduğunu görüyoruz. Başta 6284 sayılı Kanun 
olmak üzere, çeşitli sözleşme, kanun, yönetmelik ve genelge-
lerle kurumların sorumluluğu belirlenmiştir. Mor Çatı’ya baş-
vuran kadınların deneyimleri aracılığıyla bu kurumların çalışma 
biçimlerini ve verdikleri desteklerin niteliğini izleme şansına sa-
hip oluyoruz.

Kadınlar yaşadıkları şiddet sonrası ihtiyaç duydukları ve talep 
ettikleri desteklerden faydalanmak için çeşitli kurumlara başvu-
ruyorlar. Her kadının biricik oluşu, mevcut durumda destek gö-
rebildikleri sosyo-ekonomik ağları ve kendileri ile birlikte bakım 
vermeleri gereken çocukların bulunup bulunmaması kadınların 
ihtiyaç duyabileceği ve talep edebileceği desteği değiştiriyor, 
çeşitlendiriyor. Bunun yanı sıra kadına yönelik erkek şiddetinin 
kadınlar ve buna maruz kalan ya da şahit olan çocuklar üze-
rinde çeşitli etkileri olabiliyor. Tüm bunlar göz önünde bulun-
durulduğunda kadınların kurumlarda nasıl karşılandığı, ne gibi 
destekler verildiği, kurumların kadına yönelik erkek şiddetine 
dair tutumları ve kadınların ihtiyaç duyup talep ettiği destekle-
re erişip erişememesi kadınların ve beraberlerindeki çocukların 
şiddetten uzak bir yaşam kurabilmeleri için elzem oluyor. Ka-
dınlarla kurduğumuz dayanışma ve yürüttüğümüz derinlemesi-
ne görüşmeler kadınların destek aldığı kurumları gözlemleyip 
verdikleri destekleri izlememize olanak sağlıyor. 2020 yılındaki 
deneyimler bu yılı kapsayan eylem ve koordinasyon planları, ba-
kanlık genelgelerinde yapılan güncellemeler ve burada sıklıkla 
hedeflenen koordinasyondan uzak olunduğunu gösterdi.

ŞÖNIM 51 defa

Kolluk 110 kadın

Aile, Çalışma 
ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

8 kadın

ALO 183 4 kadın

SYDV 3 kadın

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

2 kadın

Nüfus 
Müdürlüğü

2 kadın

Belediyeler 3 kadın

Savcılık 1 kadın

Baro 7 kadın

Mahkeme 1 kadın

Sağlık 
Kurumu

2 kadın 
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ŞÖNIM

• Kocasından gördüğü şiddetten kaçmak için 
çocukları ile birlikte başka bir şehirdeki sığınağa 
giden bir kadın uzun bir süre boyunca iki farklı 
şehirdeki sığınaklarda kaldığını, sonrasında 
çocuklarının daha fazla kapalı ortamda kalmaya 
tahammül edememeleri sonucu, onlarında da 
gelişimini gözeterek farklı bir şehirde ev tuttuğunu 
paylaştı. En son sığınakta kaldığı şehirden alınmış 
6284 sayılı Kanun kapsamında gizlilik tedbiri 
bulunuyordu. Ev tuttuğu şehirde ise, gizlilik kararı 
başka bir şehirden olduğu için sosyal yardımlara 
ve desteklere başvuramadığını aktardı. ŞÖNİM’in 
bu tedbirin uygulanması için diğer şehirlerdeki 
ŞÖNİM’lerle yeterli koordinasyonu sağlamadığını 
gördük. Bu koordinasyon sağlanmadığı için başvuran 
kadın büyük çocuklarını okula yazdıramadığını, 
ikametini bulunduğu şehre aldıramadığını, sosyal 
desteklere başvuramadığını paylaştı. ŞÖNİM bu 
koordinasyonu sağlamadığı için, kadın sürekli 
kurum kurum dolaşmak zorunda kaldığını ve her 
seferinde yaşadığı şiddeti başından sonuna anlatmak 
zorunda kaldığını, bunun kendisi için fazlasıyla 
yıpratıcı olduğunu paylaştı. 

• Yaşadığı şehirdeki ŞÖNİM’den destek alamayan 
bir kadın için Ankara ŞÖNİM’i aradığımızda, 
koordinasyon için Ankara ŞÖNİM destek 
olabileceğini, kadının kendilerinden danışmanlık 
alabileceğini paylaştı ve Sosyal Hizmetler’e 
yapılmış olan Sosyal Ekonomik Destek başvurusunu 
hızlandırdı.

• Ankara Büyükşehir Belediyesi sığınağı, 12 
yaşından büyük oğlan çocuğu olan bir kadının 
çocukları ile birlikte sığınaklara yerleşmesine 
destek oldu. Bu sayede kadın çocukları ile birlikte 
güvenli bir yere yerleşip plan yapma fırsatı buldu, 
şiddet uygulayanın yanına dönmek zorunda kalmadı. 

• İstanbul ŞÖNİM’in kadınların gizlilik tedbirlerini 
takip etmesi ve gerekli koordinasyonu sağlaması, 
kadınların şiddet ortamına dönmemesine destek 
oldu. 
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Milli Eğitim Bakanlığı

• Şiddetten uzaklaşma sürecinde ŞÖNİM sığınağında kalan bir kadının çocuğu, gizlilik kararı 
olmadığı için okula kaydedilmemiştir. Kadın sığınak sonrası çocuğunu okula kaydettirmek 
istediğinde kaydı olmadığı gerekçesiyle kurul kararına bakılmaksızın çocuğun sınıf tekrarı 
yapmasına karar verilmiştir.

• Anadolu Lisesi’ne kaydolan bir çocuğun okuma hakkının kaybolmaması adına ŞÖNİM MEB ile 
görüşmüş ve bu konuda kadını ve çocuğunu desteklemiştir.

Nüfus Müdürlüğü

• Bir kadın gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle nüfus müdürlüğünden adres değişikliği yapama-
dığı için sosyal destek mekanizmalarına da erişemedi.

Belediye

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kadının kreş bulma süreci hızlandırıldı ve ka-
dının ihtiyacını hızlıca görüp iş birliği kurmaları neticesinde kadının evinin yakınlarından bir kreş 
desteğine erişmesi sağlandı. Bir başka kadının iki çocuğuna kreş desteği sağlandı.

Mor Çatı Sığınağı
 
Sığınaklar, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten 
uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, hukuki vb. destekleri 
alabilecekleri yerlerdir. Ayrıca sığınaklar, kadınların şiddetten uzaklaşıp ihtiyaç duydukları 
desteklere erişebilecekleri yerler olduğu kadar kadınların kadın olmalarından ötürü yaşadıkları 
şiddetle mücadelede dayanışma içinde olabilecekleri yerlerdir.
 
2009 yılında açılan, 18 yatak kapasiteli Mor Çatı sığınağı son 10 yıldır Şişli Belediyesi’nin finansal 
desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şişli Belediyesi ile yapılan protokol yenilenerek 2020 yılı için 
bu işbirliğinin devamına karar verildi.

Ocak – Aralık 2020’de 2019’dan itibaren 
destek alan 10 kadın ve 1 ergen, 6 çocuk 
ve 3 bebeğin yanı sıra 2020’de sığınak 
kabulü yapılan 7 kadın, 2 bebek olmak 
üzere toplamda 

28
kişiye

Mor Çatı

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

 
Mor Çatı sığınağına 
gelen kadınlar için 
standart bir kalış 
süresi koyulmuyor bu 
sebeple her kadının 
sığınakta kalma 
süreleri, kaynakları, 
koşulları ve hedefleri 
doğrultusunda 
değişkenlik gösterdi.

gösterdi.

mezundu.

çocuklarınki ise 

0-12 
yaş arasında 
değişkenlik

kadınların yaşları 

20-58 
arasında 
değişirken,

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

1’i
okur-yazar, 

4’ü
üniversite
mezunu,

1’i
ilkokul,

1’i
üniversite üzeri 
kurumlardan

6’sı
ortaokul,

4’ü
lise,

2020 yılında
sığınağa gelen kadınların
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21Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı   2020 Yılı Faaliyet Raporu

Kadınların Mor Çatı Sığınağına Başvurma 
Nedenleri ve Maruz Kaldıkları Şiddet Biçimleri

• 7 kadın evlilikleri içerisinde kocaları tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz 
bırakıldığını; bu kadınlardan 1 tanesi fiziksel şiddetin ciddi yaralama boyutunda olduğunu, bir 
tanesi de mülteci olduğu için desteklerden ve kaynaklardan mahrum bırakıldığını, 

• 6 kadın aileleri içinde baba ve/veya erkek kardeşleri tarafından maruz kaldıkları şiddet 
dolayısıyla sığınağa başvurduğunu, 

• 1 kadın erkek kardeşi tarafından yaşadığı şiddet sebebiyle sığınağımızdan destek aldıktan 
sonra ayrıldığını, fakat ayrıldıktan sonra işsizlik ve sosyal-ekonomik desteklerin yetersizliği 
sebebiyle tekrar sığınağa başvurduğunu, 

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

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

• 1 kadın zorla evlendirme ve eğitim hakkından yoksun bırakılma ve ağır fiziksel şiddet 
nedeniyle evden ayrıldığını, sığınaklarda aldığı desteğin yetersizliği ve sığınak sonrası yaşamda 
güvenlik açıkları yaşaması sebebiyle tekrar sığınağa ihtiyaç duyduğunu, 

• 2 kadın aileleri tarafından zorla evlendirilmek istendiği ve fiziksel, psikolojik, ekonomik 
şiddete maruz kaldığı için evden kaçmak zorunda kaldıklarını paylaşarak sığınağa başvurduğunu, 

• 1 kadın şiddet uyguladığı için ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarlı takibi devam ettiği ve erkek 
arkadaşı kafasına silah dayayarak ölümle tehdit ettiği için sığınağa ihtiyaç duyduğunu,

• 1 kadın ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği, eğitim hakkından yoksun bırakıldığı ve 
psikolojik şiddete maruz kaldığı için sığınağa başvurduğunu, 

• 1 kadın ailesi tarafından çocuk yaşta zorla çalıştırıldığını, erkek kardeşi tarafından fiziksel, 
psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını paylaşmıştır. 

Önceki senelerde olduğu gibi kadınlarla sığınağa geldiklerinde yapılan derinlemesine görüşmeler 
sonucunda birçok kadının yukarıda sayılan sebeplerle sığınağa kabul edilseler de başka kişilerden 
de çeşitli şiddet biçimlerine maruz kaldıkları anlaşıldı. Örneğin 2020 yılında sığınakta kalan 
kadınlardan 2’si çocukken cinsel istismara; 6’sı ise kendi aileleri tarafından fiziksel, psikolojik ve 
ekonomik şiddete maruz bırakıldıklarını paylaştılar.
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Genç Kadınların Başvuruları Artıyor

2019 yılından bu yana sığınağa başvuran kadınlarla ilgili öne çıkan konulardan biri genç kadınların 
sayıca fazlalığı oldu. Genç kadınların zorla evlendirme, eğitim ve çalışma haklarının ellerinden alın-
ması, sosyal yaşamlarına müdahale edilmesi gibi nedenlerle evden ayrıldıkları, kendilerine özgür 
ve bağımsız hayatlar kurmak üzere mücadele verdikleri görüldü. Sığınaklarla ilgili bilgiye erişimleri 
de artan genç kadınlar hayatlarına dair karar almak üzere sığınaklara başvurdular ve burada birbir-
leri ile dayanışma gösterdiler.

2020 yılına özel olarak dikkat çeken kısım ise, pandemi dolayısıyla genç kadınların evde özgürlük-
lerinin daha da kısıtlanması, üniversitelerin uzaktan eğitim yapması ve ailelerinin yanına dönmeleri 
gerekmesi gibi nedenlerle şiddetin yoğunluğunun artması, kadınların evden uzaklaşmak için sığı-
nağa ihtiyaç duymalarına neden oldu. 

PANDEMIDE SIĞINAK ÇALIŞMASI 
 
Bir yıldır tüm dünya ve Türkiye’de yayılan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sığınak çalışma-
sında da büyük değişiklikler oldu. Bu değişiklikler hem sığınakta çalışma pratiklerini hem de sığı-
naktaki hayatı oldukça etkiledi.

Pandemiden önce de kadınlar şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları desteklere ulaşmada 
zorluklar yaşıyorlardı. Ancak pandemiyle birlikte, zaten yeterince iyi çalışmayan destek mekaniz-
maları neredeyse işlemez hale geldi. Bu da hem sığınak çalışmasını hem de şiddete maruz bırakı-
lan kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal desteklere erişimini zorlaştırdı. Kadınlar pandemi sebebiyle 
işlerinden çıkarıldılar ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldılar. 2 kadın pandemi sebebiyle 
işinden çıkarıldı ve pandemi boyunca gerçekleşen kısıtlamalardan dolayı uzunca süre iş bulamadı. 
Bir başka kadın ise belirsiz bir süre ücretsiz izne çıkarıldı. Pandemi döneminde işten çıkarmalar 
ve iş yerlerinin kapatılması sebebiyle zorlanan kadınlar, sosyal yardım mekanizmalarından da 
destek almakta güçlük çektiler.

Bir diğer yandan pandemi boyunca 6284 sayılı Kanun kapsamında gizlilik kararı olan kadınların 
sağlık hizmetlerinden yararlanırken de zorlandığını gözlemledik. Özellikle teste erişim konusunda 
pandeminin ilk dönemlerinde yaşanan zorluk, daha sonraları hastanelerde adres ve bilgi paylaş-
malarına dair baskılar, bilgilerin gizlenmesi mümkün olmadığı ya da gizlilik kararı kapsamında 
olduğu için kadınların test yaptıramamasına kadar vardı. Birçok kadın hastanelerde gizlilik kararı 
kapsamında gizli kayıt açtırabilmek için dirençle karşılaştı. Aynı zamanda sığınakta kalan kadınla-
rın adres bilgileri paylaşılamayacağı halde adres paylaşmaya ve bilgi vermeye zorlandığına tanık 
olduk. 

Salgının yayılması ile beraber sığınakta kalan kadın ve çocukların sağlıklı bir şekilde bu süreci 
geçirebilmesi için, beraber risk değerlendirmeleri yapıldı ve toplu taşıma kullanımını durdurmak, 
sığınağa giriş çıkışları zorunlu ihtiyaçlarla sınırlamak, sosyal çalışmacıların sığınağa erişemeye-
ceği durumlarda kadınlararası iş paylaşımlarının önceden planlanması gibi önlemler alındı.

Sığınakta kalan her bir kadınla yapılan haftalık görüşmeler salgın süresince çevrimiçi olarak ya-
pılmaya başlandı. Bu görüşmelerde zaman zaman koronavirüs sürecinin getirdiği değişim ve kay-
gıları, zaman zaman da bir evde kalabalık bir grupla 24 saat bir arada olma deneyimlerini ve bu 
koşullarda dayanışmanın olanaklarını konuştuk. Birebir görüşmelerin yanı sıra, kadınlarla sığına-
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ğın gündelik yaşamına dair yapılan grup toplantıları da çevrimiçi 
gerçekleşti. Bu toplantılarda kadınlarla ortak yaşamdan doğa-
bilecek sorunları azaltmanın yolları ve birlikte yaşamı kolaylaş-
tırma çözümleri ve koronavirüs nedeniyle sığınakta alınabilecek 
önlemler üzerine de düzenli olarak konuşuldu.

Bu dönemde sığınakta çocuklarla yapılan sosyal çalışma da 
çevrimiçi olarak sürdürüldü. Yapılan düzenli görüşmelerde 
şiddetten farklı şekillerde etkilenen çocukların, salgın süre-
cinde yaşanan belirsizlikten de duygusal olarak etkilendikleri 
görüldü. Aynı zamanda annelerin de desteklenmesi için anne-
lerle, çocuklarla koronavirüs hakkında nasıl konuşabilecekleri, 
çocukların verebileceği duygusal tepkiler ve onların gelişimini 
desteklemek için ne tür aktiviteler yapabileceklerine dair bilgi-
lendirmeler yapıldı.

Pandemide sığınak çalışması uzaktan yürütülürken sığınağın ve 
kadınların güvenliği yine sığınakta kalan kadınların ve çalışanla-
rın dayanışması ile sağlandı. Kadınlar erkek şiddetinde olduğu 
gibi, bir virüs salgınında da riskleri konuşarak, nasıl korunacak-
ları konusunda doğru bilgiye ve kaynaklara sahip olarak kendi 
güvenliklerini sağladılar.

Pandemi sürecinde sığınakta toplu yaşam birçok zorluğu be-
raberinde getirse de sığınakta kalan kadınların bu zorluklar-
la kadın dayanışmasıyla baş edebildikleri görüldü.  Kadınlar 
birbirlerine yemekler yaparak, birbirleriyle kaynaklarını, de-
neyimlerini ve bilgilerini paylaşarak, beraber okuma saatleri, 
film izleme zamanları yaratarak bu zor süreçte birbirlerini 
desteklediler. Tüm bu pandemi sürecinde bir kez daha sı-
ğınaklarda kalan kadınların denetlenmeye değil, kendilerini 
güçlendirmek için alanların yaratılmasına ihtiyaç duyduklarını 
gözlemledik.

KADINLARIN DENEYIMLERI
Fiziksel Şiddet

Erkeklerin uyguladığı fiziksel şiddet sonucu kadınların hayati 
risk ve ciddi yaralanmalara maruz bırakıldıkları anlaşıldı. Erkek-
ler dayağın yanı sıra saç seçme, saçından sürükleme, bıçaklama, 
boğma, vücuda cisimle vurma, bıçakla üstüne yürüme, tükürme, 
kafasına silah dayama, suyla ıslatıp kışın dışarıda bekletme gibi 
yöntemlerle kadınlara zarar verdiler. 

1 kadın kocası tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandığını 
ve yoğun bakımda yattığını, 1 kadın ağır darp yaşadığı için iç ka-
nama şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını paylaştı. 

Raporun bu 
bölümünde; 2020 
yılının tamamında 
sığınakta kalan ve 
yukarıda yaşadıkları 
şiddet biçimlerine 
değindiğimiz 
kadınların ve 
çocukların 
öykülerine 
odaklanacağız. 
Sığınakta kalan 
kadınlar ve 
çocuklarıyla 
yürütülen sosyal 
çalışma, Mor Çatı’ya 
başvurma nedenleri 
olan şiddet dışında 
maruz kaldıkları 
şiddet biçimlerine 
dair ayrıntılı bilgi 
edinmemize olanak 
tanıyor.
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Fiziksel şiddetin en ciddi boyutu olarak kadın-
lar şiddet uygulayan erkekler tarafından sık sık 
ölümle tehdit edildiklerini, bazen bu tehdidin 
silahla gerçekleştiğini ve en çok da kadınların 
ayrılacaklarını ya da boşanacaklarını ifade ettik-
lerinde bu tehditlerin arttığını anlattılar.

Kadınların şiddete maruz bırakıldıklarında, ba-
zen bir kuruma başvurdukları görülse de çoğu 
zaman şiddet uygulayandan korktukları veya 
adli makamlara güvenmedikleri ya da daha ön-
ceki başvurularında kötü muamelelere maruz 
kaldıkları ve destek alamadıkları için uzun bir 
süre herhangi bir sağlık ya da güvenlik kuru-
muna başvurmadıkları görüldü. Bunun yanı sıra 
kadınların maruz bırakıldıkları ağır fiziksel şid-
det nedeniyle kronik sağlık sorunları yaşadıkları 
gözlemlendi. 

1 kadın babasından ve erkek kardeşinden gör-
düğü fiziksel şiddet nedeniyle yaşadığı kro-
nik hastalığın sürekli nüksettiğini paylaştı.  
2 kadın ise kocalarının çocuklarını kendilerine 
fiziksel şiddet uygulamaya zorladığını paylaştı. 
Bunlara ek olarak, hamilelik döneminde de kadın-
lara yönelik fiziksel şiddetin devam ettiği ve bu şid-
det dolayısıyla düşüklerin gerçekleştiği anlaşıldı.

Şiddet döngüsü içerisinde kadınların ayrılıklardan 
sonra tekrar eve geri döndüklerinde kocalarının 
bununla ilgili de şiddet uyguladıkları kadınların 
anlatılarında görüldü. Özellikle kolluk kuvvetle-
ri, sığınaklar gibi kurumlara başvurduktan sonra 
tekrar eve geri dönen kadınların hakaret, iftira, 
suçlama gibi psikolojik şiddetin yanı sıra, ağır 
darp biçimlerine de maruz kaldıkları anlaşıldı. 

1 kadın sığınak koşullarından dolayı tekrar şid-
det ortamına geri döndükten sonra kocasının 
gözüne yumruk attığını; başka 1 kadın ise koca-
sının “Sen orada polislerle yatıp kalktın” diyerek 
ağır bir şekilde darp ettiğini paylaştı. 

Evden ayrıldıktan sonra ailesi destek vermedi-
ği için sığınağa başvuran bir kadın ise sığınağa 
gideceğini paylaştığında erkek kardeşinin onu 
ölümle tehdit ettiğini aktardı. 

Cinsel Şiddet ve Evlilik Içi Tecavüz

Kadınların hem evlilik dışında hem de evlilik içe-
risinde sıklıkla cinsel şiddete maruz bırakıldığı 
görüldü. Evlilik içi tecavüz yaşanan en sık du-
rumlardan biri olarak karşımıza çıktı. Ayrıca ka-
dınların hiçbiri evlilik içi tecavüzün yasalar nez-
dinde bir suç olduğunu düşünmedikleri ve evlilik 
ilişkisi içerisinde istenen bütün cinsel davra-
nışlara olumlu yanıt verilmesi gerektiği gibi bir 
yaygın inanış olduğu için bunu öğrendiklerinde 
şaşırdıkları görüldü.

Bununla beraber, çocuklara şiddet uygulama 
tehdidiyle cinsel birlikteliğe zorlama, güç kul-
lanarak anal birlikteliğe zorlama, birliktelik sı-
rasında cisim kullanmaya zorlama, istenmeyen 
cinsel fantezilere zorlama, regl iken ilişkiye zor-
lama, doğum kontrol yöntemlerini kullanması-
na izin vermeme ve korunmayarak kadını zorla 
hamile bırakma gibi şiddet biçimlerine maruz 
kaldıkları anlaşıldı. 1 kadın, kocasının tecavüzü 
üzerine hamile kaldığını ve bunun kendisinin on-
dan ayrılmaması için bir cezalandırma yöntemi 
olarak kullanıldığını paylaştı. 1 kadın kocasının 
doğum kontrol yöntemlerini kullanmasına izin 
vermediğini, özellikle hamile kalması için ken-
disini sürekli doktora götürdüğünü ve kocasının 
kendisini doktordan korunmak ile ilgili yardım 
istememesi konusunda tehdit ettiğini aktardı.

Kadınlardan 2 tanesi çocukluk çağında yaşadık-
ları cinsel istismarı paylaşırken, birçoğu ailesi 
tarafından çocuk yaşta ya da erken yaşta zorla 
evlendirilmiş veya evlenmeye zorlanmış olduğu-
nu paylaştı. 
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Psikolojik ve Dijital Şiddet

Bir diğer şiddet biçimi olarak; erkeklerin ka-
dınların özgüvenini kırmaya, kadınları çaresiz 
hissettirmeye ve kontrol etmeye yönelik olarak 
psikolojik şiddet uyguladıkları görüldü. Kadınlar 
özellikle cinsiyetçi küfür ve hakaretlerle bedenle-
rinin ve cinselliklerinin aşağılandığını paylaştılar. 
Cinsiyetçi işbölümüne uymadıklarında ya da er-
keklerin istediği gibi yerine getirilmediğinde “Sen 
nasıl kadınsın?” şeklindeki alay, küçük düşürme, 
aşağılama ve hakaret kadınların anlatılarında sık 
sık yer aldı. 

Erkeklerin kadınları uzun yıllar aldatarak ya 
da başka birisiyle ilişkisini kadınlara anlatarak 
onları cezalandırmak gibi yöntemler seçtiği de 
anlaşıldı. Diğer bir yandan erkeklerin kadınların 
kendilerini aldattıklarını iddia ederek onlara psi-
kolojik şiddet ve baskı uyguladıkları da sıklıkla 
görüldü. Bir diğer öne çıkan konu ise kadınlar 
ayrılmak istedikleri erkekler tarafından kendile-
rine, ailelerine, çocuklarına zarar vermekle teh-
dit edildiklerini sıklıkla dile getirdiler. Bunlara ek 
olarak, şiddet uygulayanların kadınları cezalan-
dırma amacıyla odaya hapsetme gibi yöntemler 
kullandığı anlaşıldı. 

1 kadın babasının cezalandırmak için karanlık bir 
odaya saatlerce hapsettiğini; başka bir kadın ise 
kocası tarafından darp edildikten sonra banyoya 
kilitlendiğini paylaştı. 

Ailelerinden yaşadıkları şiddet sebebiyle sığına-
ğımıza başvuran genç kadınların da babaları ve 
erkek kardeşleri tarafından sıklıkla psikolojik 
şiddete maruz bırakıldıkları anlaşıldı. Genç ka-
dınların aileleri tarafından zorla evlendirmeye 
çalışma, çalıştırarak gelirine el koyma, eğitim 
hakkından mahrum bırakma, zorla başını örtme, 
fiziksel şiddetle ve ölümle tehdit etme, hakaret 
gibi psikolojik şiddet türlerine maruz bırakıldık-
ları anlaşıldı. 

Bir kadın babasının kendisine zorla dini eğitim 
almaya zorladığını; bir kadın her sabah babası-
nın kendisini hakaretlerle uyandırdığını; bir kadın 
amcasının kendisiyle zorla evlenmek istediğini 
paylaştı. 

Evliliklerinde şiddet yaşayan kadınlar şiddet 
ortamından uzaklaşmak istediklerinde aileleri 
tarafından da desteklenmeyerek ciddi bir psi-
kolojik şiddet yaşamaktadır. Ailelerin özellikle 
“Çocuklarını bırak, öyle gel” demeleri kadınla-
rın desteksiz ve yalnız hissetmelerine sebep ol-
makta, çocuklarını şiddet ortamında bırakmak 
istemedikleri için kadınlarda psikolojik bir baskı 
yaratmaktadır.

Özellikle genç kadınlar tarafından dile getiri-
len bir diğer şiddet türü ise dijital şiddet oldu. 
Kadınlar sosyal medya hesaplarının partnerleri 
veya kocaları tarafından sürekli denetlendiğini 
ve kullanımının yasaklandığını; özellikle ayrıla-
caklarını bildirdiklerinde mesajlarla tehdit edil-
diklerini ve cezalandırma amacıyla telefonları-
nın elinden alındığını paylaştılar.

Boşanma/Ayrılma Süreci

2020 yılında da erkeklerin boşanma/ayrılma sü-
recinde olduklarında kadınlara birçok şekilde 
psikolojik şiddet uyguladığı görüldü. Bu duru-
mun en yaygın olarak çocukların velayetleri ko-
nusunda yaşandığı gözlemlendi. Evlilik boyunca 
çocukların bakımı, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları 
anlamında hiçbir sorumluluk almayan erkekle-
rin yalnızca kadınları yıldırmak, onların üzerin-
de baskı kurmak ve kontrol ilişkisini sürdürmek 
için ısrarla çocuklarının velayetlerini istediği 
görüldü. Bu da boşanma davalarının çekişmeli 
devam etmesine ve çok uzun sürmesine neden 
oldu. Kadınların bu süreçlerde psikolojik olarak 
çok fazla yıprandıkları gözlemlendi.

Bu şiddet biçimlerinin yanı sıra; boşanmak ya da 
ayrılmak isteyen kadınların büyük bölümünün 
kendilerine şiddet uygulayan erkekler tarafın-
dan tehdide, ısrarlı takip ve dijital şiddete maruz 
bırakıldığı görüldü. Kadınlar ayrılmak istedikleri 
erkekler tarafından telefon, sosyal medya gibi 
araçlarla tehdit edildi; işyerlerini, çocukların 
okullarını, kaldıkları yeri öğrenmeye çalışması 
sonucu ısrarlı takibe maruz kaldı. Kadınlar sığı-
naklarda kalırken de şiddet uygulayan kişilerin 
ısrarlı takibine maruz kalmaları nedeniyle sü-
rekli yer ya da şehir değiştirmek durumuna kal-
dıklarını paylaştılar. Bir kadın kaldığı şehirdeki 
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sığınakta kocasının ısrarlı takibi sebebiyle güvende hissetmediği için şehir değiştirdiğini ve bizim 
sığınağımıza başvurduğunu aktardı. Ayrıca kadınlar bu ısrarlı takibe sıklıkla dijital şiddet yoluyla 
maruz bırakıldılar. 

Sosyal Izolasyon

Bir diğer öne çıkan şiddet biçimi olarak; erkeklerin özellikle kıskançlık bahanesiyle kadın ve çocuk-
ların evden dışarı çıkmasını ve başka kişilerle iletişim kurmasını engelleyerek kadınlara sistematik 
bir izolasyon uyguladıkları görüldü. 14 kadın bu anlamda aileleri ya da kocaları ya da birlikte olduk-
ları kişi tarafından sosyal anlamda ciddi şekilde kısıtlandıklarını, ev hapsi, telefonlarına el konul-
ması, bakkala dahi çıkamama, camdan bakmasına izin verilmeme ve yoldan yanından erkek geçince 
bile hakarete maruz kalma gibi durumlara maruz bırakıldıklarını paylaştılar. Bir kadın bu anlamda 
çocuğuyla birlikte senelerce oda hapsine maruz kaldığını ve çıktığında yürümeyi bile yeniden ha-
tırlaması gerektiğini anlattı. Kadınlar aynı zamanda bu izolasyonun yanı sıra kocaları tarafından 
istediği zaman evden fiziksel şiddet uygulanarak kovulduklarını da sıklıkla ifade ettiler. Kadınların 
sıklıkla boşanırlarsa ya da ayrılırlarsa çocuklarını kaybedecekleri iddiasıyla tehdit edilerek, “Sen 
gidersin ama çocukları vermem”, “Gidersen çocuğunu sana göstermem” gibi tehditlerle evlilik ya 
da ilişki içinde kalmaya zorlandığı anlaşıldı.

Öne çıkan bir şiddet biçimi olarak, genç kadınların çoğu aileleri tarafından okulu bırakmaya ve 
çalışmaya zorlanarak ya da okula gönderilmeyerek eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıkla-
rını paylaştı. Ayrıca, kadınlar kocaları ve partnerleri tarafından aileleriyle bağlarının koparılmaya 
çalışıldığını, arkadaşlarıyla görüşmelerinin engellendiğini paylaştılar. Bu durumun kadınların hem 
sosyal hem de ekonomik anlamda kaynaklara erişimlerini ciddi anlamda kısıtladığı ve şiddet yaşa-
dıkları noktada da desteksiz kalmalarına yol açtığı gözlemlendi.

Ekonomik Şiddet

Geçtiğimiz yıllardaki gibi, ekonomik şiddetin de erkekler tarafından yoğun bir şekilde uygulandı-
ğı görüldü. Kadını çalışmaya zorlama ve maaşına el koyma, kadınların birikimini engelleme veya 
birikimine 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 sığı-
nağa gelmek zorunda kaldıklarını paylaştılar. Evde çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların 
ekonomik şiddete sıklıkla maruz bırakıldığı gözlemlendi. 

Çok sık yaşanan bir başka ekonomik şiddet biçimi olarak evli olduğu erkek tarafından veya babası 
veya erkek kardeşi tarafından kadının kredi ya da banka kartına el konması, kartlarıyla alışveriş 
yaparak ya da adına kredi çekerek kadınları borçlandırması ön plana çıktı. Ayrıca kadınların büyük 
bölümü erkeklerin şiddet uyguladıktan sonra kendilerini evden kovduklarını ya da kovmakla tehdit 
ettiklerini paylaştı.

Yaygın yaşanan bir ekonomik şiddet biçimi olarak erkeklerin kadınlara nafaka vermemek için bo-
şanma davalarını zora soktuğu, onlara baskı yaptığı; nafaka bağlanması halinde bile çok cüzi mik-
tarda olan nafakaları ödemediği görüldü. Kadınlar şiddete maruz kalmalarının bir sonucu olarak 
yoksullukla mücadele etmeye çalışırken bir yandan hem kendilerinin hem de çocuklarının tüm 
ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda kaldılar. Ayrıca nafaka ödenmediğinde takip edilmesi 
gereken icra süreçlerinin de kadınlar için oldukça yıpratıcı olduğu görüldü. 
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2020 yılında hamilelik döneminde yaşanan fizik-
sel, ekonomik ve psikolojik şiddetin bebeğe yan-
sımaları olduğu gibi kadınların ekonomik şiddet 
sonucu yaşadığı beslenme sorunları da bebeğin 
sağlığını daha dünyaya gelmeden olumsuz etki-
lemeye başladığı gözlemlendi.

Çocukların fiziksel şiddete maruz kalmasının yol 
açtığı fiziksel ve ruhsal sorunlara ek olarak; ev 
içinde çocukların sıklıkla şiddetin tanığı olması-
nın onların psikolojik olarak da istismar edilme-
sine ve olumsuz etkilenmesine yol açtığı görül-
dü. Ayrıca babaların, çocukların temel anlamda 
duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayarak 
onları ihmal ettikleri gözlemlendi. Bu ihmal ve 
istismardan dolayı çocukların fiziksel, zihinsel, 
duygusal ve dilsel gelişimlerinde sorunlar ve 
beslenme problemleri yaşadıkları görüldü.

Çocuklar, ergenler ve anneleriyle yapılan birey-
sel görüşmelerde çocukların maruz bırakıldığı 
birçok farklı şiddet biçimi öğrenildi:

• 1,5 yaşındaki iki çocuğun evlilik içi tecavüz 
sonucu dünyaya geldiği,

• 2,5 yaşındaki bir kız çocuğunun babasının 
annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete 
tanık olduğu,

• 4 yaşında bir kız çocuğunun babası tara-
fından annesinin konuştuğu dilin yasaklanması 
sonucu annesiyle iletişiminin kesildiği,

• 4 yaşında bir oğlan çocuğunun babasının 
annesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete 
tanık olduğu ve sığınağa başvurana kadar evde 
hiç konuşmadığı; ayrıca babası tarafından “oyun 
oynuyoruz” denilerek fiziksel şiddete maruz kal-
dığını,

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

• 7 yaşındaki bir kız çocuğunun babasının an-
nesine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete 

tanık olduğu ve bir süre babasının annesini al-
dattığı kişiyle aynı evde yaşamaya zorlandığı,

• 8 yaşındaki bir kız çocuğuna babası tara-
fından sistematik olarak fiziksel ve psikolojik 
şiddet uygulandığı ve temel ihtiyaçlarının karşı-
lanmadığı,

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

2020 yılında çocuklarla yürütülen sığınak çalış-
masında çocukların babaları tarafından sıklıkla 
şiddetin aracısı olarak kullanıldığı görüldü. Ço-
cuk ve babaları tarafından; annelerini yumruk-
lama, tekmeleme, tükürmeye zorlandıkları ve 
istediklerini yapmadıklarında şiddete maruz kal-
dıkları anlaşıldı. Bunların yanı sıra, erkeklerin 
özellikle oğlan çocuklarına yaşları küçük olduğu 
dönemde kız çocuklarından daha çok değer ver-
dikleri, hediyeler aldıkları ve daha çok ilgilendik-
leri görüldü.

Çocukların hikayelerinde dikkat çeken noktalar-
dan biri, çocukların çoğunun evlilik içi tecavüz 
sebebiyle oluşan istenmeyen gebelikler sonu-
cunda doğmuş olmasıdır. Bu durumun anne ve 
çocuk arasındaki bağı da olumsuz etkilediği an-
laşılmıştır. Özellikle erkeklerin çocukların bakı-
mı ve temel ihtiyaçları konusunda hiçbir sorum-
luluk almaması, kadınların çocuklarıyla ilgili tek 
başına sorumluluk almak zorunda kalmalarına 
ve çocuk bakımında zorlanmalarına sebep ol-
muştur. Bu sebeple, kadınlar sıklıkla, çocukları-
nın bakımı için oldukça çabalamalarına rağmen, 
yeterli olmadıkları hissiyle çocukların velayeti-
nin babada kalacağı korkusunu yaşamaktadır. 

Bebek, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Erkek Şiddeti
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Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara                 
Sağlanan Destekler
Sığınakta kalan kadın, çocuk ve ergenlere bireysel ve grup çalışmalarıyla farklı destekler verildi. 
Sığınakta kalan her kadın, ergen ve çocuk haftada bir kere sosyal çalışmacısı ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. Bu görüşmeler; şiddetin mekanizmalarının ve dinamiklerinin tanınmasının ve 
yaşanılan şiddetin kadınların kendi suçu olmadığının fark edilmesinin güçlenmenin ilk adımı olarak 
gören bir yaklaşımla yürütüldü. Bu görüşmelerde kadınlar; şiddetten uzak bir yaşam kurabilmek 
için hedeflerini ve planlarını, bu hedefleri hayata geçirebilmek için sahip oldukları kaynaklarını ve 
süreç boyunca karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceklerini düzenli görüştükleri sosyal çalışmacı 
ile birlikte ele aldılar.

Sığınakta gündelik yaşamın akışını planlamak ve birlikte yaşamı güçlendirmek için yetişkinlerin 
katıldığı haftalık toplantılar düzenli olarak gerçekleştirildi. Ayrıca çocukların ihtiyaçlarını ve 
sözlerini göz ardı etmemek adına çocuk toplantıları da düzenli olarak yapıldı. Bu toplantıların kadın 
ve çocukların şiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin gelişmesine, sığınakta toplu yaşama 
dair sorunların konuşulması ve çözülmesine katkı sunarak bir dayanışma alanı yarattığı görüldü.  
Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte görüşmeler ve toplantılar çevrimiçi araçların 
kullanımıyla düzenli olarak devam etti.

• Anne-çocuk iletişimini desteklemek, aralarındaki işbirliğini artırmak, anne ve 
çocuğun şiddetle mücadeleyi bir “ekip” olarak yürütebilmesini ve kuracakları yeni hayatta 
karşılaşabilecekleri sıkıntıları birlikte aşabilmelerini sağlamak için düzenlenen annelerle grup 
çalışmalarına ve toplantılara bu dönemde de devam edildi. Toplantılarda annelerle çocuklarla 
şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet rolleri, çocuklarla oyun oynamak, toplumdaki annelik rolü, 
çocuklar için cinsel eğitim üzerine konuşuldu.

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

• Sığınakta ergen çalışmasının bir parçası olarak, ergenlerle bireysel görüşmelerde toplumsal 
cinsiyet, akran şiddeti gibi konularda çalışmalar yürütüldü.
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Sığınakta verilen desteklerin yanı sıra, kadın ve çocuklar şiddet yaşantısından çıkmaları ve 
güçlenmelerine katkı sağlayacak kurumlar tarafından sağlanan desteklere ve çalışmalara 
yönlendirildi:

• Hukuki destekler için kadınlar İstanbul Barosu’nun Adli Yardım Birimi’ne, hukuki danışmanlık 
destekleri için Mor Çatı gönüllü avukatlarına, 

• Psikolojik ve psikiyatrik destek için kadın ve çocuklar Mor Çatı gönüllü psikologlarına, 
belediyelerin psikolojik danışmanlık birimlerine ve çeşitli sivil toplum örgütlerine ve ilgili sağlık 
kuruluşlarına,

• Sosyal yardımlar için kadınlar Valilik ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına, ilgili büyükşehir ve ilçe belediyelerine,

• Kadınlar ve çocuklar derslerine destek olması için Mor Çatı gönüllüleri ve belediyelerin 
akademik desteklerine,

• Kadınlar ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, mesleki kurs desteği veren kurumlara 
yönlendirildi.

Bu sene de kadınlar zaman zaman destek almak için talepte bulundukları kurumlardan ilgili 
destekleri almakta zorlandılar. Bu gibi durumlarda kadınlarla desteğe erişmeleri için ısrar etmeleri, 
yazılı talepte bulunmalarının sağlanmasının yanı sıra kurumları arayarak görüşmeler yapıldı ya da 
ilgili destekler için Sosyal İnceleme Raporları (SİR) yazıldı. Ayrıca boşanma, velayet davalarında 
ihtiyaç duyan kadınlara Psikolojik Destek Raporları (PDR) ile destek olundu.

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

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

• 1 kadın ailesinden destek almak üzere ailesinin yanına taşındı. 

• 1 kadın arkadaşıyla ortak ev tuttu.

• 1 kadın bir tanıdığının yanına taşındı. 

• 1 mülteci kadın kocasının yerini öğrenmesi nedeniyle başka bir sığınağa yerleşti.

• 4 kadın şiddet yaşadığı ortama geri döndü

• 1 kadının sığınak kural ihlali yapması nedeniyle sığınak desteği kesildi

• 1 kadın üniversite sınavlarına hazırlanmak üzere bir öğrenci yurduna yönlendirildi. 

• 1 kadın güvenlik sebebiyle başka bir sığınağa yönlendirildi.
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Sığınak Çalışanları
Bu süre içinde sığınak çalışanları yıllardır olduğu gibi uzman bir psikolog ile süpervizyon çalışması 
yapmaya devam etti. Ayrıca sığınaktaki çocuk çalışmasını güçlendirmek amacıyla çocuk süpervizyonu 
çalışması da yine uzman bir psikolog tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaların dayanışma merkezi 
faaliyetleri ile koordinasyon içinde sürdürülebilmesi için sığınak ve dayanışma merkezinde görev 
alan sosyal çalışmacıların katıldığı düzenli toplantılar gerçekleştirildi. Pandemi boyunca çalışmaların 
uzaktan yürütülmesi sebebiyle stajyer kabulü yapılmadı.

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

Gönüllü Ağının Genişlemesi 
Mor Çatı erkek şiddetine karşı mücadelesini kadınlar tarafından oluşturulan geniş bir gönüllü ağı 
aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde düzenlenen Mor 
Buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekir. Buluşma ve atölye çalışmalarında 
toplumsal cinsiyet ve erkek şiddetine ilişkin farkındalığı yükseltmek hedeflenir. Kadına yönelik 
şiddete ilişkin Türkiye’de sürdürülen mücadelenin tarihine, hukuksal düzenlemelere, dayanışma 
merkezi ve sığınakta feminist yöntemlerle sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler verilir ve deneyim 
paylaşımı yapılır. Yapılan gönüllü çalışmalar, sadece Mor Çatı’ya katkı sağlamaz, aynı zamanda 
kendimizle yüzleşmemize de katkıda bulunur. 2020 yılında Mor Çatı’ya e-posta üzerinden, telefonla 
ve yüzyüze 1114 gönüllü başvurusu oldu. Bu yıl gerçekleştirilen iki gönüllü atölyesi ile gönüllü 
olmak isteyen kadınların Mor Çatı politikalarını tanıması ve dayanışma ağının feminist bir zeminde 
genişleyebilmesi hedeflendi. 

• 15 Ocak’ta gönüllü deneyim aktarımı atölyesi yapıldı.

• 5 Mayıs’ta “Feminist Sosyal Politikalar” konulu Mor Muhabbet düzenledik.

• 5 Eylül’de “Toplumsal Cinsiyet” konulu Mor Buluşma’yı düzenledik.

• 19 Eylül’de “Feminizm Nedir?” başlığı ile ikinci Mor Buluşma’yı düzenledik.

• 3 Ekim’de “Hak İhlalleri ve Yasal Kazanımlarımız” konulu üçüncü Mor Buluşma’yı düzenledik.

• 17-18 Ekim’de Gönüllü Atölyesi’ni gerçekleştirdik.

• 17 Kasım - 22 Aralık arasında Gönüllü Atölyesi sonrası, şiddete maruz kalan kadınlara birebir 
destek sağlamak isteyen gönüllülerle uygulamalı deneyim paylaşımı ve oryantasyon çalışması 
yapıldı. Gönüllülerin hizmet haritası ve kaynakların yanı sıra iletişim becerileri, kriz durumları gibi 
konularda desteklenmesini sağladık.

• 10 Aralık’ta yaptığımız Mor Buluşma’da Mor Çatı’nın tarihini ve yapısını anlattık.
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30. Yıl Kampanyası
2020 yılında sadece feministler tarafından 
kurulan ve ilk günden bu yana erkek şiddetine 
karşı kadın dayanışmasını güçlendirmeyi 
hedefleyen Mor Çatı’nın 30. yılını değil aynı 
zamanda dayanışmamızı kutladık. Bir araya 
gelmeyi hedeflediğimiz etkinlikleri pandemi 
nedeniyle gerçekleştirememiş olsak da Mor 
Çatı gönüllü ve destekçileri ile birlikte her biri 
dayanışmamızı ortaya çıkaran işleri ortaya 
çıkardık.

“Değiştirmek Mümkün” dediğimiz, 30. 
yılımız için hazırlanan videomuzun fikri 
feminist mücadelemizden, edindiğimiz 
kazanımlardan, birbirimizden aldığımız 
güçten çıktı. Değiştirmek mümkün derken, 
değiştirdiklerimizi vurguladık. 30 yılda erkek 
şiddetine dair algıyı, tanımları, yasaları, 
hayatları değiştirdik. Tüm bu değişim 
kadınların mücadelesi sayesinde gerçekleşti. 
Kadınlar hem sokaklarda hem kendi 
hayatlarında erkek şiddetine karşı mücadele 
ettiler, ediyorlar.

Kampanya görsellerinin açık hava reklam 
alanlarında yayınlanması için iletişime 
geçtiğimiz İstanbul belediyeleri arasında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı 
sıra Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, 
Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, 
Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli 
belediyelerinin sunduğu destek sayesinde 
görsellerimiz sokaklarda yerini aldı.

30. yılımız için kurulan dayanışmaların 
arasında sanatçılar da yer aldı. Sanatçı 
Serra Tansel’in inisiyatifiyle sanatçılar bir 
araya gelerek sanat dayanışması kurdular. 
Bu dayanışmaya işleri ile katılan sanatçılar 
eserlerini değerinin altında fiyatlandırdı. 
8 Aralık – 8 Ocak tarihleri arasında süren 
satışlardan elde edilen gelir Mor Çatı’nın 
kadınların ve çocuklarının şiddetsiz bir 
hayat kurabilmesi için verdiği mücadele için 
kullanılacak.

Mor Çatı’nın 30. yılı için 
Mor Çatı gönüllüsü Deniz 
Marşan’ın çağrısıyla 10 
tasarımcı kadın bir araya 
geldi. Tasarımcılar Mor 
Çatı ile dayanışma kurmak 
ve kadına yönelik şiddetle 
mücadeleye destek olmak 
için tasarımları ile tişört 
projesine dahil oldular.

Mor Çatı’nın kuruluşunun  
30. yılı anısına özel “Mor Çatı 
30.Yılı Anma Pulu” bastırdık.
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Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri 
Kurultayı
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 1998 yılında Mor Çatı’nın Türkiye’de kadına 
yönelik şiddetle mücadele eden kadınlara yaptığı çağrıyla 25 Kasım “Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddete Son” günü bağlamında İstanbul’da “Kadın Sığınakları I. Kurultayı” adı altında düzenlendi. 
2002’de düzenlenen 5. Kurultay’da ise ‘Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” 
ismini aldı. 1998 yılından itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenen Kurultay, kadına yönelik 
şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve 
kurumlar arasında kalıcı bir iletişim ağı kurmak amacını taşımaktadır.

• 16 Nisan ve 25 Nisan’da bileşeni olduğumuz Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara 
Kurultayı’nı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

• 28 Mayıs’ta Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak diğer 
kurumların imzalarına da açılan “Erkek şiddeti yeni değil, tedbirsizlik normal değil!” başlıklı 
kampanyasını sosyal medya üzerinden yaygınlaştırdık.

• 28 Ağustos’ta Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri olarak 
hazırladığımız “İstanbul Sözleşmesi tartışmasının muhatabı kadınlardır!” başlıklı açıklamamızı 
paylaştık.

• 7 - 10 Kasım’da bileşeni olduğumuz Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nı 
gerçekleştirdik.

• 25 Kasım’da “23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi”ni 
yaygınlaştırdık.

• 14 Mayıs, 27 Temmuz, 12 Ağustos, 28 Eylül ve 17 Aralık’ta aylık Kadın Sığınakları ve         
Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı toplantılarına katıldık.

Kadın Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile 
Buluşmalar
Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi Türkiye’nin farklı yerlerinde bu mücadeleyi sürdüren 
kadınlarla ve sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde, birbirimizden öğrenerek sürdürüyoruz. 
Bu amaçla, davet edildiğimiz toplantılara katılıyoruz ve karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımında 
bulunuyoruz. 

• 7 Ocak’ta Rosa Kadın Derneği ile görüşerek deneyim paylaşımı yapıldı.

• 15 ve 16 Ocak’ta Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin “Mevzuat 
İyileştirme Yuvarlak Masa Toplantısı”na katıldık.

• 28 Ocak’ta Yaşama Dair Vakıf -YADA’nın eğitimde ve istihdamda olmayan kadınlar üzerine 
yaptıkları araştırma için görüşme gerçekleştirdik.
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• 28 Ocak’ta Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile kadın hakları konusunda hazırlayacakları  
kampanya hakkında toplantı yaptık.

• 13 Şubat Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliği ile çalışmalarına başlayan “Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi 
Tanıtım Toplantısı”na katıldık.

• 20 Şubat’ta TAP Vakfı’nın “Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Üreme Sağlığı Hizmetlerine 
Erişim ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele” konulu atölyesine katıldık.

• 27 Şubat’ta Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin csdestek.org web sitesi tanıtımına katıldık.

• 6 Mart’ta Göçmen Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Göçmenlerin Sağlık Hakkına 
Erişimlerinin Desteklenmesinde Sektörler Arası Stratejik İşbirliği” çalıştayına katıldık.

• 29 Nisan’da Karakutu Derneği’nin Hafıza Yolculuğu projesi kapsamında kürtaj politikaları 
konulu röportaj yapıldı.

• 30 Nisan’da UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)’nun “Covid 19 - Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede STK, Belediye ve Baroların Örgütsel/Kurumsal İhtiyaçları” Zoom toplantısına katıldık.

• 21 Mayıs’ta National Democratic Institute (NDI)’nın “Sosyal Fayda Programı” başlıklı 
etkinliğine katıldık. 

• 13 Ağustos’ta Beşiktaş İnteract kulübünün erkek şiddeti ve feminizm atölyesine katıldık.

• 20 Temmuz’da TMMOB İzmir Atölye’de “Mor Çatı Yöntemleriyle Kadına Yönelik Erkek 
Şiddetine Yaklaşım” başlıklı sunum yaptık.

• 29 Temmuz’da TOHAV (Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı) ile EHİD (Eşit Hakları İzleme 
Derneği) tarafından Türkiye’deki ayrımcılığın mevcut durum analizi toplantısına katıldık.

• 20 Ağustos’ta Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu’na 
“Mor Çatı Yöntemleriyle Kadına Yönelik Erkek Şiddetine Yaklaşım” başlıklı sunum yaptık.

• 24 Ağustos’ta Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü “Kadına yönelik şiddeti önleme 
mekanizmaları ve İstanbul Sözleşmesi” etkinliğine katıldık. 

• 25 Ağustos’ta gençlerle çalışan uzmanlarla Flört Şiddeti Yuvarlak Masa buluşması 
gerçekleştirip flört şiddeti kavramını tartıştık.

• 26 Ağustos’ta Yalnız Yürümeyeceksin ile deneyim paylaşımı atölyesi yaptık.

• 27 Ağustos’ta Genç Sosyal Hizmet ile “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda Sosyal Çalışma ve 
Dayanışma” konulu seminere katıldık.

• 27 Ağustos ve 2 Eylül’de TMMOB’un düzenlediği Mor Çatı yöntemleriyle kadına yönelik şiddet 
konulu webinarlara katıldık.

• 15 Eylül’de Af Örgütü ile İstanbul Sözleşmesi kampanyaları üzerine görüşme yapıldı.

https://csdestek.org/
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• 22 Ekim’de Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇEZE) 
Uygulamaları ve Politikalarının İzlenmesi için Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme Kapasitelerinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yuvarlak masa etkinliğine katıldık.

• 13 Kasım’da Raise the Voices Derneği ile Türkiye’de kadınlara karşı şiddet, cinayet ve cinsel 
istismar konusu için görüş verdik.

• 21 Kasım’da Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAH-DER) tarafından düzenlenen 2. 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Festivali’nde “İstanbul Sözleşmesi ve Eylem Pratiklerimiz” 
başlıklı webinara katıldık.

• 25 Kasım’da Gaziantep İpekyolu Interact Kulübü İnsan Hakları Komitesi’nin 25 Kasım etkinliği 
kapsamında flört şiddeti anlatıldı.

• 25-26-27 Kasım’da AB TACSO Bilgi Aktivizmi, Veri Toplama ve Veri Yönetimi Ağ Oluşturma ve 
Deneyim Paylaşımı Toplantısı’na katılım sağladık ve “Kadın Dayanışmasından Feminist Politikaya: 
Mor Çatı’da İzleme ve Politika Üretme Deneyimi” başlıklı sunumu gerçekleştirdik. 

• 26 Kasım’da İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) gönüllü ekibiyle beraber yürüttüğümüz ruhsal 
destek çalışmalarımızı konuştuk. 

• 27 Kasım’da ETKİNİZ AB Programı’nın “AİHM kararlarının izlenmesi: Opuz grup davaları” 
webinarına katılarak hazırladığımız gölge raporu yazma sürecimizi paylaştık.

• 30 Kasım AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)’in Babalık Çalışmaları Birimi’nin “Kadın Örgütleri 
ve Yerel Oluşumlar Buluşması”nın birinci toplantısına katıldık.

• 1 Aralık’ta Pendik Soroptimist Kulübü ile “Pandemi Döneminde Kadına Yönelik Şiddet:      
Mor Çatı Deneyimi” konulu bir etkinlik gerçekleştirdik.

• 2 Aralık’ta UNDP tarafından düzenlenen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Mülteci Kadınlar” 
başlıklı panelde konuşma yaptık.

• 19 Aralık’ta AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)’in Babalık Çalışmaları Birimi’nin “Kadın 
Örgütleri ve Yerel Oluşumlar Buluşması”nın ikincisi toplantısına katıldık.

• 19 Aralık’ta Kadın Koalisyonu’nun toplantısına katıldık

• 24 Aralık’ta CEDAW STYK ile Cedaw 8.Gölge Rapor toplantısına katıldık.

• 28 Aralık’ta National Democratic Institute (NDI)’nın “Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele için 
Yerel Eylemlerin Harekete Geçirilmesi” konulu toplantısına katıldık.

Uluslararası Buluşmalar
Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dünyanın farklı yerlerinde bu mücadeleyi sürdüren 
kadınlarla iletişim halinde, birbirimizden öğrenerek sürdürüyoruz. Mor Çatı olarak davet 
edildiğimiz ya da üyesi olduğumuz ağların düzenlediği toplantı ve konferanslara katılarak bilgi ve 
deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
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• 24 Şubat’ta GBV Global İnitiative ile şiddet sonrası psiko-sosyal destekler konusundaki 
projeleri ile ilgili görüşmeye katıldık.

• 11 Mart’ta SG Istanbul Accueil’in 8 Mart etkinliği kapsamında dünyada ve Türkiye’de kadın 
mücadelesi konusunda deneyimlerimizi paylaştık.

• 16 Nisan’da WAVE Ağı tarafından düzenlenen “The current political situation and policy 
making with focus on the status of women” isimli çevrimiçi etkinliğe katılarak deneyim paylaştık.

• 11-13 Mayıs’ta WAVE Ağı’nın Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldık.

• 19 Haziran’da Danish Refugee Council’in şiddete maruz kalan kadınlar istihdama erişimde 
karşılaştıkları engellerle ilgili toplantısına katıldık.

• 25 Haziran’da National Democratic Institute (NDI)’nın yerel yönetim ve sivil aktörler 
arasındaki etkileşimi arttırmak için yapılan II. Çalıştay’ına katıldık.

• 16 Eylül’de Hindistan’da bulunan ve genç kadınların yürüttüğü bir inisiyatif olan Girl Up 
Amoyan (Birleşmiş Milletler Vakfı’nın girişimi) ile kadın cinayetleri konusunda etkinlik yaptık.

• 29-30 Eylül’de WAVE Multidisciplinary Training’e katıldık.

• 7-8 Ekim tarihlerinde, bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenen 22. WAVE Ağı 
konferansına katıldık.

• 14 Kasım’da Freja Forum’a “The Covid-19 Pandemic and Violence Against Women in Turkey” 
başlıklı sunumla katılım sağladık

• 4 Aralık’ta WAVE tarafından organize edilen “Güçlenme Odaklı, İhtiyaç Yöntemli Yaklaşım” 
(SBNL) eğitimine katıldık.

• 7 Aralık’ta Hafıza Merkezi Berlin tarafından düzenlenen “Local struggles and international 
strategies: Experiences from Poland and Turkey” başlıklı atölyeyeye katılarak İstanbul Sözleşmesi 
ve erkek şiddeti üzerine paylaşım yaptık.

• 8 Aralık’ta Hafıza Merkezi Berlin tarafından düzenlenen “Challenging the patriarchy with the 
crowds” webinarına konuşmacı olarak katıldık.

Avrupa Birliği ve Konsolosluklar
Kadına yönelik şiddetle mücadelemizde edindiğimiz deneyimler ile Türkiye’de bulunan Türkiye 
vatandaşı olmayan kadınların şiddetle mücadelede ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bilgi ve 
deneyimleri paylaşmak amacıyla Avrupa Birliği kurumları ve farklı ülkelerin konsoloslukları ile 
görüşmeler yapıyoruz.   

• 9 Mart’ta Alman Konsolosluğu’nun 8 Mart resepsiyonuna katılarak konuşma yaptık.

• 25 Haziran’da Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi” kapsamında ihtiyaç analizi 
toplantısına katıldık.

• 28 Eylül’de Avrupa Konseyi Parlamentosu’na bağlı Eşitlik Komitesi raportörüne kadın 
cinayetleri ile mücadele konusunda görüş verdik.
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• 29 Eylül’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Ayrımcılık Karşıtlığı ve Eşitlik Komitesi 
raportörü ile “namus” cinayetleri konusunda görüşme yaptık.

• 1 Ekim’de Avrupa Konseyinin “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı 
Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi Avrupa Konseyi İzleme Toplantısı”na katıldık.

• 9 Ekim’de Hollanda Konsolosluğu öğle yemeğine katıldık.

• 27 Ekim’de Kolombiya Büyükelçiliği ile çift vatandaşlığa sahip ve şiddet mağduru bireylerle 
ilgili olarak ortak bir işbirliği konusunda görüşme yapıldı.

• 30 Kasım’da Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortaklığı ile yürütülen “Türkiye’de Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme” ortak projesi 
kapsamında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddette idari veri toplama ve analizi konulu 
toplantısına katıldık.

• 1 Aralık’ta Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü’nün katıldığı toplantıda kadına yönelik 
erkek şiddeti ve İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgi verdik.

• 4 Aralık’ta ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle ve BM Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele haftası 
kapsamında görüşme yaptık.

• 17 Aralık’ta Meksika Konsolosluğu ile yaptığımız toplantıda Meksika vatandaşlarının 
kadınların Türkiye’de yaşadığı şiddet karşısında destek mekanizmaları hakkında konuştuk.

Belediye ve Kamu Kurumları ile Buluşmalar
Şiddetle mücadelede en önemli araçlardan olan kadın danışma merkezleri ve sığınaklar için yerel 
yönetimlerin ve kamu kurumlarının bu alana ayırdıkları bütçeyi artırmaları, bu birimleri açmaları, 
mevcut birimlerinin sayısını, niteliğini ve kapasitesini artırmaları ve yereldeki kadın örgütlerinin 
bu alandaki çalışmalarını desteklemeleri konularında görüşmeler yaptık.

• 8 Ocak’ta İBB ile 8 Mart Planlama Toplantısına katıldık.

• 15-16 Ocak‘ta İBB “Sığınak Sonrası Yaşam Evi” Çalışanları ile Deneyim Paylaşımı Atölyesi 
yaptık.

• 20 Ocak’ta İBB ile Sosyal Çalışmacılar Deneyim Paylaşımı Atölyesi yaptık.

• 23 Ocak’ta Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün toplantısına 
katıldık.

• 28 Ocak’ta Sarıyer Belediyesi Kadın Danışma Birimi sorumlusu ile toplantı yaptık.

• 31 Ocak’ta İstanbul Kent Konseyi’nin 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldık.

• 3 Mart’ta İBB Yerel Eşitlik Çalıştayı’na katıldık.

• 4 Haziran ve 11 Aralık’ta İBB Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanları ile görüşerek yerelde 
kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine paylaşım yaptık.
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• 8 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zoom aracılığıyla kadın STK’ları ile 
bir araya geldiği toplantıya katıldık.

• 13 Temmuz’da Bodrum Belediyesi Sığınak Çalışanlarına çevrimiçi atölye yaptık

• 11 Eylül’de İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Koordinasyon Toplantısı’na katıldık.

• 6 Ekim’de tarihinde İBB kent konseyinin daveti ile İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 
bütçe toplantısına katıldık.

• 20 Ekim’de Dördüncü Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı”na katıldık.

• 23 Kasım’da İBB’nin Kadın Destek Hattı Hizmet İçi Online Eğitim Programı kapsamında 
eğitim toplantısına katıldık.

• 25 Kasım’da Enstitü İstanbul’un 25 Kasım etkinlikleri kapsamındaki programına katılıp 
kadına yönelik erkek şiddeti, İstanbul Sözleşmesi ve yerel yönetimlerden beklentiler üstüne 
paylaşım yaptık.

• 25 Kasım’da Şişli Belediyesi’nin Kadın Dayanışma merkezinin açılışına katıldık

• 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bodrum 
Belediyesi Hayat Sohbetleri programına katıldık.

• 15-17 Aralık’ta Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile deneyim paylaşım atölyesi 
yaptık.

• 22 Aralık’ta Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile toplantı yaptık.

• 24 Aralık’ta Beyoğlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü STK Şefliği yetkilileri ile görüştük.

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

• 31 Ocak’ta İstanbul Barosu ile adli yardım büroları işleyişine dair görüşme yaptık.

• 4 ve 11 Temmuz’da İstanbul, Balıkesir, Nevşehir, Ordu, Rize, Denizli, Trabzon, Kütahya, 
Aksaray, Samsun barolarının adli yardım bürolarında görevli avukatlar ile baroların kadın 
hakları komisyonu üyesi avukatların katılımıyla şiddete maruz kalan kadınlara verilen adli 
yardım desteğinde barolar arası farklı uygulamaları konuşmak amacıyla iki odak grup toplantısı 
düzenledik.

• 23 Kasım’da İstanbul Barosu Beyoğlu Adli Yardım Birimi Sorumlu Avukatı Aylin Moralıoğlu 
ile “Kadınların Adalete Erişimi: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasalarının Uygulanmasının 
İzlenmesi” isimli çalışmamız kapsamında bir derinlemesine görüşme gerçekleştirdik.

• 19-20 Aralık’ta iki günlük Adli Yardımdan Dava Alan Avukatlarla Deneyim Paylaşım Atölyesi 
düzenledik.
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Sosyal Çalışmacı ve Psikologlarla                        
Atölye Çalışmaları
Sosyal çalışmacı ve psikologların kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalıklarının artırılması, 
şiddete maruz kalan kadınlarla yapılacak çalışmanın daha etkili yapılması, ikincil travma ile başa çık-
ma yöntemleri konusunda desteklenmeleri için atölyeler düzenliyoruz. Atölyelerde kamu, belediye, 
sivil toplum kuruluşu ya da kadın örgütlerinde çalışmalarını yürüten sosyal çalışmacı ve psikologlar, 
kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmanın birlikte değerlendirilmesi, iyi uygulamala-
rın ortaya çıkarılması ve zorluk yaşanan durumlara ilişkin çözüm önerileri oluşturulması sağlanıyor.

• 20 Haziran’da Travma Odaklı psikososyal Destek Ekibi’nin atölye çalışmasına katıldık.

• 9 Temmuz’da Psikomore psikolojik danışmanlık merkezi ile görüşme yaptık.

• 19-20 Kasım’da İBB kadın destek ağı danışma görevlilerine kadına yönelik şiddeti önleme ve 
müdahale yöntemleri konusunda atölye düzenledik.

• 21-22 Kasım’da Sosyal Çalışmacılar Atölyesi’ni gerçekleştirdik.

• 23 Aralık’ta Sosyal Çalışmacılar Atölyesi katılımcıları ile iletişimi sürdürmek için ihtiyaç 
belirleme toplantısı yaptık.

• 25-26-27 Aralık’ta alanda çalışan psikologlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddet Alanında 
Psikolojik Destek Çalışmaları Atölyesi” düzenledik.

Gençlere Yönelik Çalışmalar
Üniversitelerde düzenlenen konferanslara katılmanın yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri ile 
gerçekleştirdiğimiz görüşme, söyleşi ve paneller aracılığıyla gençler ile temas etme ve deneyim 
paylaşımı yapma şansına sahip oluyoruz. 

• 2 Ocak tarihinde Nişantaşı Üniversitesi 1. Sosyal Hizmet Konferansı’nda “Feminist Yöntem ve 
Yaklaşımla Sosyal Çalışma” adlı bir sunum gerçekleştirdik.

• 2 Ocak’ta Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün sosyal hizmet konferansına katıldık.

• 28 Şubat’ta Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Sosyal Yardım Kulübü’nün etkinliğinde erkek 
şiddetini anlattık.

• 29 Şubat’ta Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bünyesindeki Tıp Öğrencileri Birliği’nin 
eğitim kampında erkek şiddeti üzerine sunum yaptık.

• 9 Mart’ta İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 8 Mart etkinlikleri kapsamında şiddetin türleri, 
şiddet döngüsü ve hukuki haklarımız üzerine bir sunum yaptık.

• 9 Mart’ta Marmara Eczacılık Fakültesine bağlı Marmara Eczacılık Kulübü’nün 8 Mart 
etkinlikleri kapsamındaki etkinliğine katıldık.

• 9 Mart’ta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku 
Araştırmaları Kulübü’nün 8 Mart etkinlikleri kapsamında Kadın Çalıştayı’na katıldık.
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• 10 Mart’ta Türk - Alman Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü’nün  “Şiddet 
Türleri ve Şiddetten Korunma Yolları” temalı atölyesine katıldık.

• 12 Mart’ta İstanbul Kültür Üniversitesi Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi’nin paneline katıldık.

• 24 Mart’ta Yeditepe Üniversitesi Klinik psikoloji öğrencilerinin dersine katıldık.

• 11 Nisan İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Kulübü SociAll Up’a Flört Şiddeti atölyesi yaptık.

• 27 Nisan’da TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) İstanbul Yerel Yapılanma 
Sosyal Sorumluluk Ekibi’nin etkinliğinde ‘Kadın Sığınma Evinde Psikolog Olmak’ konusunda 
deneyim paylaştık.

• 30 Haziran’da Sabancı Üniversitesi Cinsel Taciz Komitesi atölyesine katıldık.

• 6 Temmuz’da Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
Covid-19 sürecinde erkek şiddetiyle mücadele konusundaki etkinliğine katıldık.

• 31 Ağustos’ta Özyeğin Üniversitesi’nden bir grup öğrenciyle “Şiddete uğrayan kadınların 
sığınma evinden çıktığı zaman nasıl bir süreç izlendiğine” dair deneyim paylaşımı yaptık.

• 9 Eylül’de Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı katılımcısı öğrencilerle bir araya geldik.

• 6 Ekim’de Özyeğin Üniversitesi’nden öğrenciler ile erkek şiddetiyle mücadele konusundaki 
proje için görüştük.

• 6, 7, 9, 19 ve 26 Ekim tarihlerinde Robert Koleji’nden gençler ile flört şiddeti konuştuk.

• 16 Ekim’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Çalışma Grubu 
(BİLGİGender) tarafından düzenlen “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” webinar serisinin “İstanbul 
Sözleşmesi için Sahadan Sesler” konulu bölümüne katıldık.

• 22 Ekim’de TED Üniversitesi öğrenci topluluklarından Logos Topluluğu ‘’STK Buluşmaları 
1: Mor Çatı’’ etkinliğine katıldık.

• 3 Kasım’da Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin “Psikolojik Şiddet’i Tanıyor ve 
Haklarımı Koruyorum” başlıklı seminerine katıldık.

• 8 Kasım’da Erciyes Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisinin kadına yönelik şiddet ve 
kadın cinayetleriyle ilgili araştırma inceleme haberine katkı sunduk. 

• 12 Kasım’da ODTÜ Psikoloji Kulübü’ne “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ruhsal Çalışma: 
Mor Çatı Deneyimi” sunumu yaptık.

• 12 Kasım’da  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyle Hukuk Klinikleri dersi 
kapsamında hazırlanan bülten çalışması için röportaj gerçekleştirdik.

• 13 Kasım’da Celal Bayar Üniversitesi Optimum Kulübü’nün etkinliğine katılarak kadına 
yönelik erkek şiddeti konusunda sunum yaptık.

• 24 Kasım’da İstinye Üniversitesi Tıp Külübü’nün 25 Kasım etkinlikleri kapsamında erkek 
şiddeti konusunda sunum yaptık.
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• 26 Kasım’da BÜKAK’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
kapsamında düzenlediği “Pandemiden Herkes Eşit mi Etkileniyor? Kadınlara ve LGBTİ+’lara 
Yönelik Şiddet” başlıklı söyleşisine katıldık.

• 27 Kasım’da Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Kulübü’nün 25 Kasım 
etkinlikleri kapsamında kadına yönelik erkek şiddeti konusunda Mor Çatı deneyim paylaşımı 
atölyesi gerçekleştirdik.

• 27 Kasım’da Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesi seminerine katılarak kadına 
yönelik erkek şiddeti ve sığınaklar konusunda söyleşi yaptık. 

• 29 Kasım’da TPÖÇG - Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nun “Toplumsal Cinsiyet 
Bağlamında Flört Şiddeti ve Israrlı Takip” konulu atölyesine katıldık.

• 30 Kasım’da Hatay Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Birliği’nin etkinliğine katılarak “Şiddet ve 
türleri nedir, kadınlar üzerindeki etkileri” konusunda sunum yaptık.

• 30 Kasım’da Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu’nun 25 Kasım 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü adına “Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Yönü ve Flört 
Şiddeti” konulu etkinliğine katıldık.

• 3 Aralık’ta İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü okuyan/mezunu olan öğrencilerle “Sağlık Emniyet 
Güvenlik Sohbeti” kapsamında İstanbul Sözleşmesi ve erkek şiddeti hakkında söyleşi yaptık.

• 5 Aralık’ta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kapsamında 
buluştuk.

• 8 Aralık’ta Belçika’dan bir grup öğrenci ile Türkiye ve Belçika’da kadın haklarının 
karşılaştırılması konusunda görüşme yaptık. 

• 10 Aralık’ta Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu’nun etkinliğine katıldık.

• 15 Aralık’ta TPÖÇG - Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, İstanbul Yerel Yapılanma 
Sosyal Sorumluluk Ekibi’nin ‘Kadın Sığınma Evinde Psikolog Olmak’ konulu etkinliğine katıldık

• 17 Aralık’ta Hacettepe Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu’nun “Farkındalık 
Atölyeleri” etkinliğine katıldık.

• 17 Aralık’ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin UPÖY’ün (Ulusal PDR Öğrencileri 
Yapılanması) yaptığı etkinlikte kadına yönelik erkek şiddeti ile ilgili konuştuk.

• 24 Aralık’ta Işık Üniversitesi ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Mor Çatı Deneyimi” 
seminerine katıldık.

• 25 Aralık’ta Çankaya Üniversitesi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SOYDAT) topluluğu 
ile “Korkmuyoruz çünkü artık konuşuyoruz.” konulu etkinliğinde kadına yönelik erkek şiddeti 
konuştuk.

• 25 Aralık’ta İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu etkinliğinde Mor Çatı 
deneyimi, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi konusunda katkı sunduk.
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Öğrenci ve Araştırma Görüşmeleri
2020 yılında yurt dışı ve yurt içindeki çeşitli okullardan aralarında lise, üniversite, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin olduğu öğrencilerle ve araştırmacılarla görüşmeler yaptık. 
Gönüllülerimizin gerçekleştirdiği bu görüşmelerde toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve 
Mor Çatı’nın yürüttüğü dayanışma merkezi ve sığınak faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştık.

• 20 Ocak’ta 9 Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi’nden bir öğrenci ile doktora tezi görüşmesi 
yapıldı.

• 11 Şubat’ta Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) ile AB ilişkilerimizin 
STK’lar üzerindeki etkisi üzerine görüşme yapıldı.

• 17 Şubat’ta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünden bir öğrenci ile lisans tezi 
“Sığınma Evinde Kalan Kadınların Aile Kurumuna Yaklaşımları” konusunda görüşme yapıldı.

• 17 Şubat’ta Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’ndan (Ecole Des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales – EHESS Paris) bir öğrenci ile doktora tezi için görüşme yapıldı. 

• 24 Nisan 2020’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans tezi kapsamında 
“Türkiye’deki kadın sorunlarına ve Mor Çatı’nın AB ve organlarıyla direkt dolaylı ilişkileri” 
konusunda görüşme yapıldı.

• 30 Nisan’da Belçika’da Ghent Üniversitesi’nde yürütülen “Kadına Karşı Şiddet” konulu yüksek 
lisans tezi için görüşme yapıldı.

• 3 Haziran’da Biruni Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nün “İstanbul İli Kadın Sığınma 
Evleri’ndeki Kadınların Aile İçi Şiddet Deneyimleme Durumlarının İntihar Düşüncesine Etkisi” 
konulu bir araştırması için görüşlerimizi paylaştık.

• 25 Haziran’da İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı 
Kanun” hakkında tez çalışması için görüşme yapıldı.

• 15 Eylül’de Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında olan 
bir öğrencinin yüksek lisans tez kapsamında “Travmatik Yaşam Olayı Deneyimi” konusunu 
değerlendirdik.

• 24 Eylül’de Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünden bir öğrencinin “Kadına Şiddeti 
Azaltmaya Yönelik Reklamlara Karşı Tutum” yüksek lisans tezi için görüş belirttik.
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• 25 Eylül’de Argetus Araştırma Şirketi ile toplumdaki kadın algısı ve kadın sivil toplum 
kuruluşlarının politika ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi hakkında görüş bildirdik.

• 6 Kasım’da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kadın odaklı sivil toplum 
kuruluşlarının yeni medya (Web Sitesi, Twitter, Facebook, Instagram) kullanımı hakkında 
sorularını yanıtladık.

• 11 Kasım’da Bournemouth Üniversitesi öğrencisi ile kadın cinayetleri konusunda röportaj 
yaptık.

• 17 Kasım’da Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı öğrencisi ile tez 
görüşmesi gerçekleştirildi.

• 18 Kasım’da Gazi Üniversitesi İstatistik bölümü öğrencilerinin “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Toplum Bilinci” tezi için görüş paylaştık.

• 18 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji “Kadına yönelik şiddet” tezi için 
görüş bildirdik.

• 19 Kasım’da bir doktora öğrencisinin tez çalışmasına katkı sunmak amacıyla hem Mor 
Çatı’nın çalışmaları hem de 23. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı hakkında 
görüşme yaptık.

• 7 Aralık’ta ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden bir öğrenci ile doktora tezi 
kapsamında Türkiye’deki kadın örgütleri arasında iş birliklerini konuştuk.

• 8 Aralık’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programı yüksek lisans öğrencisi ile 
araştırması için görüşme gerçekleştirildi.

• 8 Aralık’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nden araştırmacılara göçmen kadınlar ile ilgili 
araştırmaları için görüş verildi.

• 18 Aralık’ta EuroMed Rights tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Pratikte ve Hukuken Yaşadığı Güçlükler” araştırma projesi için görüşme yaptık.

• 19 Aralık’ta ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Programı tez kapsamında 
toplumsal cinsiyet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller 
hakkındaki bir araştırma için görüş verdik.

• 23 Aralık’ta Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans tezi için programı öğrencisi ile tez 
çalışması üzerine görüşme yapıldı

Özel Sektör Buluşmaları
• 28 Şubat’ta Microsoft Türkiye ile çeşitlilik & kapsayıcılık çalışmalarına istinaden kadın 
yöneticilerle buluştuk.

• 6 Mart’ta CMA-CGM Deniz Acenteliği A.Ş.’nin 8 Mart etkinliği kapsamında kadına yönelik 
erkek şiddeti hakkında konuşma yaptık.

https://euromedrights.org/country/europe/turkey/
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• 22 Haziran’da Gittigidiyor ekibine kadına yönelik erkek şiddeti konusunda sunum yaptık.

• 6 Ekim’de Schneider Electric’e erkek şiddeti konusunda sunum yaptık.

• 28 Kasım’da NephroCan Medikal’e kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve Mor 
Çatı’nın çalışmalarına ilişkin sunum yaptık.

Röportaj
Şiddetle mücadele hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak ve hem 
yasalarda yapılması gereken kadından yana dönüşümler hem de hali hazırda var olan yasaların 
uygulamasındaki eksikler ile ilgili yetkili kurumlar üzerinde baskı oluşturabilmek amacıyla basın 
açıklamaları yayınlıyoruz ve basına görüş veriyoruz. Bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan farklı basın 
kuruluşlarına farklı konularda görüş verdik.  

• 6 Ocak’ta Türkiye’nin her tarafından kadın örgütleri ve feminist örgütler ile birlikte ‘Çocuk 
İstismarının Affı Olmaz’ basın açıklamamızı gerçekleştirdik. 

• 17 Ocak’ta Direnişteyiz web sitenin kadın cinayetlerinin artması, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi 
ile ilgili sorularını yanıtladık.

• 24 Ocak’ta Dazed isimli Londra merkezli gençlik yayınına çocuk istismarı affına ilişkin yasa 
tasarısına dair görüş verdik. 

• 24 Şubat’ta Bianet’in ‘Avukatlardan “Aile Arabuluculuğu’ İtirazı Eşitliğin Olmadığı Yerde 
Uzlaşı Olmaz” başlıklı haberine aile uyuşmazlıklarının arabulucular yöntemiyle çözülmesine 
yönelik tasarıya dair görüş verdik. 

• 25 Şubat’ta DW Türkçe’de yayınlanan Kadına şiddetle mücadelede Diyanet tavsiyeleri 
başlıklı habere Türkiye’de Diyanet’e bağlı rehberlik bürolarından şiddet gören kadınlara verilen 
tavsiyelere dair görüş verdik. 

• 5 Mart’ta Fransız bir gazeteci ile ulusal blogunda yayınlanmak üzere Türkiye’de Kadına 
Yönelik Şiddet - Güncel Durum başlığında bir röportaj yapıldı.

• 7 Mart’ta Hürriyet Pazar’da yayınlanan “30 yıldır kadınlar bu ‘çatı’nın altında’” haberinde Mor 
Çatı’nın 30. Yılı dolayısıyla röportaj verdik. 

• 8 Mart’ta Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Çiçek Değil Kadınız” başlıklı haberde şiddete 
karşı acil eylem planının içeriğine dair görüş verdik. 

• 8 Mart’ta DW Türkçe’de yayınlanan “Türkiye’de kadın olmanın bilançosu” isimli habere 
paylaştığımız verilerimizle katkı sunduk. 

• 24 Mart’ta Bianet’te yayınlanan “İnfaz Paketi İtirazı: Kadınlar ve Çocuklar İçin Güvensizlik 
Ortamı Yaratacak” isimli habere cinsel istismarın affına dair infaz paketi ile ilgili görüş verdik. 

• 24 Mart’ta Bianet’te yayınlanan ‘Kadın Örgütlerinden İktidara “Kadın Örgütlerinden İktidara 
‘Korona Günlerinde Erkek Şiddetini Önlemek için Acil Eylem Planı Açıklayın’” isimli habere görüş 
verdik. 
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• 25 Mart’ta BirArtıBir Forum isimli web 
sitesinde yayınlanan “Kadın cinayetleri virüs 
tanımıyor” başlıklı habere görüş verdik.  

• 26 Mart’ta DİHA Haber ajansının “Pandemi 
ve Kadın Sığınma Evleri” haberine görüş verdik.

• 28 Mart’ta Birgün Gazetesi’nde yayınlanan 
“Erkek şiddeti artıyor devletin bir kriz planı yok” 
isimli habere görüş verdik. 

• 31 Mart’ta Sivil Toplum Geliştirme 
Merkezinin video yayınında pandemide kadına 
yönelik erkek şiddeti konusunda son durum ve 
yapılması gerekenlere dair görüş verdik. 

• 5 Nisan’da Birgün Gazetesi’nde yer alan 
“Erkek şiddeti artıyor devletin bir kriz planı yok” 
isimli habere görüş verdik. 

• 8 Nisan’da BBC Türkçe’de yayınlanan 
“Koronavirüs günlerinde ev içi şiddet artıyor: 
Kadınlar şiddetten korunmak için neler 
yapabilir?” haberine görüş verdik.  

• 8 Nisan’da Hürriyet Gazetesi’nde 
yayınlanan “Kadınlara ses verelim!” başlıklı 
habere görüş verdik.  

• 9 Nisan’da Kültürhane tarafından 
yayınlanan “Evde Kalmak Kadınları Şiddetten 
Koruyor Mu?” isimli programa katılarak görüş 
verdik. 

• 10 Nisan’da +90 Kanalına koronavirüs 
salgını günlerinde kadına yönelik şiddetle 
mücadele için yapılması gerekenleri anlattık.

• 20 Nisan’da infaz yasasına dair Yeşil 
Gazete’ye görüş verdik. 

• 24 Nisan 2020’de Beşiktaş Belediyesi’nin 
Beşiktaş TV kanalında “Kadın Dayanışması Her 
Koşulda Her Zaman Yaşatır” isimli programda 
kadınlara şiddete maruz kaldıklarında 
başvurabilecekleri mekanizmalara ilişkin 
bilgilendirme yaptık.  

• 25 Nisan 2020’de media4democracy isimli 
web sitesinde yayınlanan “Pandemide kadına 
destek veren kurumlar iyileştirilmeli” isimli 
habere görüş verdik. 

• 28 Nisan’da SivilSayfalar web sitesinde 
yayınlanan “İstihdamdan Sorumlu Kurumların 
Şiddetten Uzaklaşmak İsteyen Kadınlar İçin 
Özel Bir Sistemi Olmalı” isimli habere sosyal 
politikaların kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
etkisine dair görüş verdik. 

• 30 Nisan’da Mülkiyeliler Birliği’nin 
Çarşamba Söyleşileri’nde “Korona Günlerinde 
Kadına Yönelik Şiddet” konusunda görüş verdik. 

• 5 Mayıs’ta Demokrat Haber’e “Pandemi 
döneminde genç kadınlara yönelik anne, baba 
şiddetinde artış var” başlıklı bir röportaj verdik. 

• 13 Mayıs’ta Gazete Kadıköy’de yayınlanan 
İlk Feminist Eylemden Bugüne isimli haberde 
Mor Çatı’nın kuruluş hikayesine dair görüş 
verdik. 

• 14 Mayıs’ta Küçükçekmece Belediyesi TV 
kanalında “Koronavirüs Önlemleri, Haklarımız 
ve Yasal Mevzuatlar” başlıklı yayında yer aldık. 

• 22 Mayıs 2020’de The Brand Age dergisi 
ile karantina döneminde kadına yönelik erkek 
şiddeti artışı konusunda röportaj yapıldı.

• 4 Haziran’da Jin News ile Kadın Sığınakları 
ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için Acil 
Önlem/Eylem Planı Kampanyası ile ilgili 
röportaj yaptık.

• 21 Haziran’da Hürriyet Gazetesi Pazar 
Eki’nde yayınlanan “Kadınlar yalnızlaştırılıp 
şiddetin sorumlusu gibi gösteriliyor” başlıklı 
habere görüş verdik. 

• 29 Haziran’da Oy ve Ötesi podcast’ine 
katılarak salgın ve kadına yönelik şiddet 
konusunda görüş verdik. 

• 3 Temmuz’da ünlü bir erkeğin şiddet 
uyguladığına dair habere ilişkin Hürriyet 
Gazetesine görüş verdik. 
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• 7 Temmuz’da yaptığımız “Kadın 
Sığınaklarında Gizlilik Can Güvenliği 
Meselesidir” isimli açıklamamız hakkında Halk 
TV ‘ye görüş verdik.  

• 9 Temmuz’da Jinnews haber ajansına 
sığınaklarla ilgili görüş verdik.

• 9 Temmuz’da T24’te yayınlanan “Sığınaklar 
kadınları şiddet faili erkeklerle uzlaştırıyor geri 
gönderiyor” başlıklı haberde görüş verdik.  

• 10 Temmuz’da Medyascope TV’nin This 
Week in Turkey programına katılarak İstanbul 
Sözleşmesinden çekilme tartışmalarına dair 
görüş verdik. 

• 12 Temmuz’da Milliyet Gazetesi’nde 
yayınlanan “Kadınlar şiddetin ne sorumlusu ne 
de suçlusu” başlıklı haber için görüş verdik. 

• 23 Temmuz’da MiddleEast Eye’da 
yayınlanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
tartışmalarına dair habere görüş verdik. 

• 24 Temmuz’da Açık Radyo’da yayınlanan 
“Hikayenin Her Hali” programına konuk 
olduk ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
tartışmalarına dair görüş verdik. 

• 28 ve 29 Temmuz’da feminist web sitesi 
5Harfliler’e İstanbul Sözleşmesinden çekilme 
tartışmalarına dair görüş verdik. 

• 5 Ağustos’ta uluslararası bir sanat dergisi 
olan Hyperallergic’in erkek şiddetine karşı Mor 
Çatı deneyimi ile ilgili sorularını yanıtladık.

• 5 Ağustos’ta The World isimli radyo 
programına İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
tartışmalarına dair görüş verdik.

• 5 Ağustos’ta German News Agency DPA 
gazetesinin Türkiye’de erkek şiddeti ile ilgili 
sorularını yanıtladık.

• 6 Ağustos’ta İstanbul Sözleşmesi 
protestoları hakkında sosyal medya kanalı 
Storyful’a görüş verdik.

• 6 Ağustos’ta BBC My World programında 
yayınlanmak üzere genç kadınların şiddet 
deneyimleri üzerine görüş verdik.

• 7 Ağustos’ta Yeni Özgür Politika 
Gazetesi’ne erkek şiddeti, Mor Çatı deneyimi ve 
İstanbul Sözleşmesi konulu görüş verdik.

• 7 Ağustos’ta Berliner Zeitung isimli 
gazeteye İstanbul Sözleşmesinden çekilme 
tartışmalarına dair görüş verdik. 

• 11 Ağustos’ta PlumeMag web sitesinin 
erkek şiddeti, Mor Çatı deneyimi ve İstanbul 
Sözleşmesi konulu röportajını yanıtladık.

• 11 Ağustos’ta Altyazı Fasikül’ün 
#İçeridenDışarıya serisi kapsamında yaptığı 
‘O Kalabalığı Hatırla’ filminde yönetmen Güliz 
Sağlam pandemide erkek şiddetine karşı 
sokağa çıkan kadınların kaydını tutarken kötü 
uygulamalara dair raporlarımızdan parçalar 
okudu. 

• 24 Ağustos’ta Yeditepe Üniversitesi haber 
ajansı için İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söyleşi 
yapıldı.

• 4 Eylül’de İtalyan devlet televizyonu Rai ile 
röportaj yaptık.

• 12 Eylül’de Gün Medya’nın “Erkek Şiddeti 
ve İstanbul Sözleşmesi” hakkındaki sorularını 
cevapladık.

• 15 Eylül’de Hacettepe Üniversitesi Klinik 
Psikoloji yüksek lisans programı Yüksek 
lisans tez kapsamında “travmatik yaşam olayı 
deneyimi” konusunu değerlendirdik.

• 17 Eylül’de Kafkaokur dergisi için “Şiddete 
uğrayan, uğrama potansiyeli olan kadınların 
hukuki olarak yapabilecekleri” başlıklı bir 
röportaj verdik.

• 7 Ekim’de Yıldız Tozu podcast’te İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarına dair 
yapılan söyleşiye katıldık.

• 21 Ekim’de Hayat için Akademi isimli 
podcast programına katılarak İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarına dair 
görüş verdik. 

• 26 Ekim’de Af Örgütü’ne hayatlarını 
savunan kadınlar hakkında röportaj verdik.
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• 9 Kasım’da kısadalga.net ile annesi 
babaları tarafından öldürülen çocukların 
psikolojik durumuyla ilgili röportaj yaptık.

• 22 Kasım’da Milliyet Gazetesi’ne “30’uncu 
yılında Mor Çatı daha güçlü” başlığıyla röportaj 
verdik.  

• 22 Kasım’da Hürriyet Gazetesi Pazar 
Eki’nde “Sesimizi yükselteceğiz ve asla yalnız 
yürümeyeceğiz” başlığıyla yer alan habere 
görüş verdik. 

• 22 Kasım’da psikomore podcast’in 2020’de 
Erkek Şiddetiyle Mücadele bölümüne katıldık.

• 24 Kasım’da BirGün gazetesinin 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için 
hazırlanan röportaja katıldık.

• 24 Kasım’da France 24 tarafından 
hazırlanan kadına yönelik şiddet konulu habere 
konuk olduk. 

• 25 Kasım’da Sivil Sayfalar’ın “Engelleme 
ve Kısıtlamalara Rağmen Feminist Mücadele 
ve Kadın Dayanışması Büyüyor!” başlıklı haberi 
için 23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma 
Merkezleri Kurultayı hakkında görüş verdik. 

• 26 Kasım’da Bianet Mor Çatı’nın 30.yıl 
kutlaması açıklamasına ve filmine yer verdi. 

• 26 Kasım’da feminist web sitesi 
Çatlak Zemin Mor Çatı’nın 30.yıl kutlaması 
açıklamasına ve filmine yer verdi. 

• 26 Kasım’da Enstitü İstanbul tarafından 
düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü yayınına katıldık. 

• 26 Kasım’da 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 
kapsamında Bodrum Belediyesi Hayat 
Sohbetleri programına katıldık. 

• 27 Kasım’da Gazete Karınca Mor Çatı’nın 
30.yıl kutlaması açıklamasına ve filmine yer 
verdi. 

• 29 Kasım’da Ekmek ve Gül Mor Çatı’nın 
30.yıl kutlaması açıklamasına ve filmine yer 
verdi. 

• 30 Kasım’da Mezopotamya Haber 
Ajansı’ndan Mor Çatı’nın 30’ncu kuruluş yıl 
dönümüne ile ilgili röportaj yaptık.

• 30 Kasım’da Medyascope TV’de yer alan 
‘Bir Kadın’ programına katılarak 30 yıllık 
mücadelemizi aktardık. 

• 1 Aralık’ta Jinnews ile Mor Çatı’nın 30. 
kuruluş yıl dönümü ile ilgili röportaj yaptık.

• 3 Aralık’ta Radio Shema’nın 25 Kasım 
Kadına Yönelik şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü için canlı yayına katıldık.

• 9 Aralık’ta MediaRöportaj web sitesiyle 
şiddet türleri hakkında röportaj yaptık.

• 1 Aralık’ta Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan 
“Çizilen sınırın ihlali tacizdir” isimli haberde 
cinsel tacizin tanımına ilişkin görüş verdik. 

• 18 Aralık’ta Diha haber ajansıyla şiddet 
türleri üzerine röportaj yaptık.

• 18 Aralık’ta Mezopotamya Haber Ajansı ile 
şiddet ve şiddet türleri hakkında bir röportaj 
yaptık.

• 22 Aralık’ta Artı Gerçek Gazetesi’nde 
yayınlanan “Sığınak talepleri caydırıcı ve kötü 
uygulamalarla engelleniyor” isimli habere 
görüş verdik. 

• 27 Aralık’ta Mor Çatı kurucularından 
Canan Arın DW Türkçe’nin hazırladığı 
Türkiye’nin Değerleri serisinde yer aldı. 
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MOR ÇATI 
KADIN 
SIĞINAĞI
VAKFI

ERKEK
ŞİDDETİNE 
KARŞI DUR! 
YAŞAMI DEĞİŞTİR!

MOR ÇATI 
KADIN 
SIĞINAĞI
VAKFI
ÇOCUK İHMALİNİ VE 
İSTİSMARINI ÖNLEMEK 
ELİMİZDE! 
SESSİZ KALMA, SUÇA 
ORTAK OLMA!

1

MOR ÇATI 
KADIN 
SIĞINAĞI
VAKFI

KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE 
MÜCADELEDE 
SIĞINAKLAR

MOR ÇATI 
KADIN 
SIĞINAĞI
VAKFI

CİNSEL ŞİDDETİ 
DİLE GETİRMEK
GÜÇ AMA
MÜMKÜN

Aralık 2020’de “Erkeklerin Şiddetine Karşı Dur! Yaşamı Değiştir”, “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede Sığınaklar”, “Çocuk İhmalini ve İstismarını Önlemek Elimizde!” ve “Cinsel Şiddeti Dile 
Getirmek Güç Ama Mümkün” tematik broşürlerimizi yeniden bastık.

Ekim 2020’de Erkek Şiddetini Önlemede 
6284 Sayılı Kanun isimli broşürümüz göçmen 
kadınların ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak 
basıldı. 

Şubat 2020’de Soru ve Yanıtlarla Erkek 
Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması kitabımızı 
yeniledik.

Yeni ve Güncellenen Yayınlarımız

“Erkek Şiddeti ile Başa Çıkmak: Sosyal 
Çalışmacı Gönüllü El Kitabı” kitabımızın 
içeriğini yenileyerek bastık.
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https://morcati.org.tr/erkek-siddetini-onlemede-6284-sayili-kanun/
https://morcati.org.tr/kitaplar/96-soru-ve-yanitlarla-erkek-siddetine-karsi-kadin-dayanismasi/
https://morcati.org.tr/brosurler/
https://morcati.org.tr/kitaplar/259-erkek-siddeti-ile-basa-cikmak-sosyal-calismaci-ve-gonullu-el-kitabi/
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