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NELER YAPABİLİRSİNİZ?
BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ

Mor Çatı’ya destek olarak siz de bu dayanışma ağının bir parçası olabilir, 
kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar kurmalarına katkı suna-
bilirsiniz. Mor Çatı’nın dayanışma merkezi ve sığınak çalışmalarını sür-
dürebilmesi için aşağıdaki hesap numaralarına bağışta bulunabilir, kredi 
kartı ile bağış için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Vakıfbank / Beyoğlu Şubesi

Şube Kodu: 26

Hesap No: 00158007296077345

IBAN: TR98 0001 5001 5800 7296 0773 45

Swift Kod: TVBATR2A

Garanti Bankası / Halaskargazi Şubesi

Şube Kodu: 701

Hesap No: 6298915

IBAN: TR81 0006 2000 7010 0006 2989 15

Swift Kod: TGBATRIS701

MOR ÇATI ÜRÜNLERİ

Mor Çatı ürünlerinden satın alarak destek olabilirsiniz. Ürünler hakkında 
detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

GÖNÜLLÜMÜZ OLABİLİRSİNİZ
Mor Çatı erkek şiddetine karşı mücadelesini, kadınlar tarafından oluşturulan geniş bir 
gönüllü ağı aracılığıyla sürdürmektedir. Mor Çatı gönüllüsü olmak için belirli dönem-
lerde düzenlenen mor buluşma toplantılarına ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekir. 
Gönüllü atölyelerimizden haberdar olmak için web sitemizden gönüllü formunu dol-
durabilirsiniz.

KURUMSAL DESTEK SAĞLAYABİLİRSİNİZ
Kadına yönelik şiddet konusunda Mor Çatı’nın dayanışma içerisinde olduğu kadınlar ve 
çocuklarını güçlendirmeye yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi Mor Çatı 
ile birlikte yürütebilirsiniz.

Bu projelerin hem kadına karşı şiddetle mücadeleyi destekleyecek bir içeriğe sahip 
olmasını hem de cinsiyetçi bakış açısı taşımaması temel taleplerimiz arasında yer 
alıyor. Sosyal sorumluluk projesi öneren kurumların da bu çalışmayı, diğer reklam 
çalışmalarından ayrı görecekleri inancı taşıyoruz. Proje kapsamında gerçekleşecek 
olan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusunda, ilgili kurumların, 
Mor Çatı ile birlikte yapılacak değerlendirmelere açık olmalarını bekliyoruz.
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BİZ KİMİZ?
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek 
amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele 
feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşa-
dığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kura-
bilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan 
eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı 
mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınak-
ta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır. Kadınlarla birebir dayanışma kurmanın 
yanı sıra şiddetle mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ulusal 
ve uluslararası sözleşme, kanun ve yönetmeliklerin uygulamaları izlenir, raporlanır ve 
karar vericilere gerekli politikalara dair öneriler sunulur. Alandaki bilgi ve deneyimi 
paylaşmak için şiddet alanında çalışan kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, barolar 
ve belediyelerle atölyeler yapılır. Ulusal ve uluslararası kadın örgütleri ile dayanışma 
içinde kampanyalar ve eylemlilikler yoluyla patriyarkaya karşı, kadınların özgür ve ba-
ğımsız hayatlar kurabilmeleri için mücadele edilir.

YÖNTEMLERİMİZ
•	 Mor Çatı’da, faaliyetler “Kolektif” ve “Çalışma Grupları”nın kolektif çalışması 

ile gerçekleşir. Kararlar kolektif alınır. Oylama yöntemi kullanılmaz bunun ye-
rine, tartışmalar aracılığıyla ortak bir sonuca varmak hedeflenir.

•	 Karar alıp uygularken, hedefe ulaşmak kadar, sürecin katılımcı olması da 
önemsenir.

•	 Hiyerarşi yaratacak mekanizmalardan uzak durulur.
•	 Yetki ve sorumluluklar konusunda rotasyon uygulanır. Böylece bilginin belirli 

kişilerde yoğunlaşması engellenmeye çalışılır.
•	 Çalışmalar gönüllülük temelinde sürdürülür.

NELER YAPIYORUZ?

KADINLARLA DAYANIŞMA KURUYORUZ
Dayanışma merkezimizde Mor Çatı gönüllüleri kadınlar ve çocukları ile dayanışma ku-
ruyor. Kadınlara güçlenmek, şiddetten uzaklaşmak veya şiddetle baş edebilmek için 
ihtiyaçları olan destekler veriliyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, 
şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürü-
yor. Kadınlar Mor Çatı’ya en çok yaşadıklarını paylaşmak, sosyal ve hukuki hakları ko-
nusunda bilgi edinmek için başvuruyorlar. Arayan her kadına sosyal destek verilirken 
ihtiyaç duymaları halinde hukuki, psikolojik ve sığınak desteği de alabiliyorlar.

Sığınağımızda erkek şiddetine maruz kalan kadınlar çocuklarıyla birlikte kalırlar; şid-
detten uzak ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları sosyal, psikolojik, 
hukuki vb. destekleri alırlar.

DENEYİM AKTARIYORUZ
Atölyelerimizde Mor Çatı’da kadınlarla dayanışma kurarak edinilen bilgi ve deneyimi 
paylaşmak, farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede feminist yön-
temleri yaygınlaştırmak hedeflenir. Mor Çatı gönüllüsü olmak isteyenler, kadına yönelik 
şiddet alanında çalışan ve şiddet başvurusu alan kadın örgütleri, barolar ve belediyeler 
gibi şiddetle mücadelenin ayağı olan kurumlar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile 
atölye çalışmaları düzenlenir. 

KADINLARDAN YANA POLİTİKALAR OLUŞTURUYORUZ
İzleme ve politika oluşturma faaliyetlerimizde şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren 
kadınlarla kurulan dayanışma en önemli bilgi kaynağını oluşturur. Dayanışma merkezi 
ve sığınakta yapılan görüşmelerde kadınların deneyimlerinden edinilen bilgiler erkek 
şiddeti ile mücadele araçlarının uygulamasını izleme ve politika oluşturma imkanı su-
nar.

KADIN ÖRGÜTLERİ İLE BİR ARAYA GELİYORUZ
Mor Çatı'nın girişimiyle 1998 yılından bu yana düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)
nışma Merkezleri Kurultayı’na her yıl, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, da-
yanışma merkezi ve sığınak faaliyeti yürüten kadın örgütlerinden, belediye ve kamudan 
yüzlerce kadın katılıyor. Kurultay, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en geniş 
birlikteliği sağlarken, bu alanda çalışan kadınlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını 
da mümkün kılıyor.  
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Tel: 0212 292 52 31/32  Faks: 0212 292 52 33
morcati@morcati.org.tr   www.morcati.org.tr
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Garanti Bankası / Halaskargazi Şubesi
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Swift Kod: TGBATRIS701
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