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1990 yılından bu yana kadına yönelik erkek şiddetiyle feminist yöntemlerle 
mücadele ediyor, kadınlarla birebir dayanışmamızdan güç alarak şiddet 
görmediğimiz, eşit ve özgür bir dünya için çalışıyoruz. 2022 yılında kadın-
larla dayanışma merkezi ve sığınağımızda kurduğumuz dayanışma, biz-
lere toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların hayatlarındaki etkisini ve 
şiddetin dinamiklerini görme imkanı veriyor; kadınların şiddete rağmen 
hayatlarına devam etme iradesini gösteriyor. Bir diğer yandan Türkiye’de 
var olan şiddetle mücadele mekanizmalarının nasıl ve ne ölçüde işlediğini 
kadınların deneyimleri üzerinden izliyoruz. 

2021 yılında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin etkisini 
şiddetle mücadele alanında önemli bir zemin eksikliği olarak görüyoruz. 
Şiddetle mücadeleye dair atılması gereken adımları aşama aşama tanım-
lamasının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dair sözleş-
menin yaptığı vurgu, bugün Türkiye’de erkek şiddeti ile mücadelenin en 
önemli eksiği. Kadına yönelik şiddete karşı çalışmaların toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğini ve kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırma 
hedefiyle yürütülmüyor olması, kadınların cinsiyetleri dolayısıyla ortak ve 
biricik olarak yaşadıkları ayrımcılık ve şiddeti görmeye engel oluyor. Bir 
yaklaşım ve hizmet standardı olmaması, kimi uygulayıcıların ve kurumla-
rın kadınları güçlendiren bir bakışa sahip olmasını kişisel bir özelliğe ya 
da inisiyatife indirgiyor. 

İstanbul Sözleşmesi’ne yöneltilen saldırılar ve sözleşme hakkında yaygın 
olarak dolaşıma sokulan yanlış bilgiler arasında sözleşmenin aile değer-
lerine karşı olduğu iddiası sıklıkla yer alıyordu. Bu iddianın, toplumsal cin-
siyet rollerini sürdürmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmek 
ve kadınların özgürleşmesine engel olup erkeklerin patriyarkal düzenden 
sağladığı çıkarı korumak amaçlarını taşıdığını ilk günden bu yana dile ge-
tiriyoruz. Bu yaklaşımı, aileci sosyal hizmet uygulamalarında gördüğümüz 
gibi kadınların ezildiği bir aile anlayışını dayatma ve LGBTİ+ düşmanlığını 
körükleme amaçlı aile temalı eylemlerde ve son olarak anayasada aileyi 
tanımlama çabasında da görüyoruz. Aile hakkında yürütülen bu çalışma, 
politika, eylem ve söylemler aileyi koruma iddiasıyla toplumsal cinsiyet 
eşitliğine saldırıyor. Kadınların ve LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğradığı ve şid-
dete maruz kaldığı toplumsal koşulları koruma çabası güden bu saldırılar 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde sürüyor. Bu koşullarda, top-
lumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmenin ve ayrımcılığa karşı durma-
nın toplumsal bir görev olduğunu düşünüyoruz.

Aile odaklı politikaların kadınlar üzerinde, özellikle de şiddetten uzak-
laşma mücadelelerini zorlaştıran çok yönlü etkisi var. Örneğin; Aile 
Mahkemeleri’nin kadınların maruz kaldığı şiddeti ve bu şiddetin kadınlar 
ve varsa çocukları üzerindeki etkisini değerlendirmeden verdiği kararlar 
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle velayet ve görüş hakkı 
konularında, süregiden şiddetin çocuğa etkisi ve çocuğun üstün yararı göz 
önünde bulundurmadan, babalık hakkı odağa alınarak kararlar veriliyor. 
Ailenin korunması ve babalık haklarını merkeze alan bir yargı, kadınların 
ve çocukların şiddetten ve şiddetin etkilerinden uzaklaşabilmesinde önemli 
bir köstek olarak ortaya çıkıyor. Biz de 2022 yılında, mahkeme salonlarına 
giderek kimi zaman yıllara yayılan adalet mücadelelerine tanıklık ettik ve 
kadınlarla dayanışma kurduk. Aile mahkemeleri ve ceza davalarında sü-
ren adaletsizliğin kadınlar lehine dönüşmesi için çalışmaya ve mücadele 
etmeye devam ediyoruz.

Erkek şiddeti ile mücadele, toplumun her alanında süren eşitlik mücade-
lesinden, ifade ve örgütlenme özgürlüğünden bağımsız düşünülemez. Bu 
yıl kadın örgütlerine açılan kapatma davalarının yanı sıra 8 Mart Feminist 
Gece Yürüyüşü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 
Günü eylemlerinde toplanma ve örgütlenme özgürlüğümüzün kısıtlandığı 
bir yıl oldu. Türkiye’de erkek şiddeti ile mücadele, 1987’de düzenlenen 
Dayağa Karşı Dayanışma eylemi ile başladı. Kamusal alanda taleplerimizi 
dile getirmek temel bir anayasal hak olmanın yanı sıra, kadınların ma-
ruz kaldıkları ayrımcılığa karşı söz üretmesi ve mücadele etmesi için en 
önemli araçlardan biri. Bu hakkımızdan ve hayatın her alanında sürdürdü-
ğümüz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Bu yıl dayanışma merkezinde ve sığınakta kadınlarla kurduğumuz da-
yanışmayla ve yürüttüğümüz izleme ve farkındalık çalışmalarıyla erkek 
şiddetine karşı feminist mücadelemizi sürdürdük. Okuyacağınız raporda, 
dayanışmamızda tanık olduklarımız ve edindiğimiz deneyimin yanı sıra 
mücadele yöntemlerimize dair kapsamlı bilgi ve analizi de bulabilirsiniz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmamızı Mor Çatı gönüllüleri ve dostları-
nın dayanışması mümkün kıldı. Kadından yana yaklaşımla çalışma iradesi 
ve pratiği gösteren kurum ve çalışanlar sayesinde toplumsal dönüşümü 
birlikte yaratıyoruz. Türkiye’de erkek şiddeti ile mücadeledeki kazanımla-
rımızı ve raporda tarif etmeye çalıştığımız zorlu koşullarda mücadelemizi 
mümkün kılan ise feminist hareket oldu. Türkiye’de her yıl daha da ka-
labalıklaşarak büyüyen feminist hareketin parçası olmanın verdiği güçle 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Raporumuzun Türkiye’de kadına yönelik 
şiddetle mücadele katkı sunmasını diliyoruz.

GİRİŞ
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DAYANIŞMA MERKEZİ
Kadınlar maruz kaldıkları şiddetten uzaklaşmak, şiddeti durdurmak, ya-
şadıklarını anlamlandırabilmek, şiddetin adını koymak, haklarını ve yapa-
bileceklerini öğrenerek planlar yapabilmek için Mor Çatı’nın dayanışma 
merkezine ulaşabiliyor. Mor Çatı’da kadınlarla kurduğumuz dayanışma 
ve bu bağlamda yürüttüğümüz sosyal çalışmayı feminist ilkelerle kuruyo-
ruz. İlk olarak kadınların paylaşmak istediklerini derinlemesine dinliyoruz. 
Ardından 32 yıl içinde dayanışma kurduğumuz tüm kadınların deneyimle-
rinden yola çıkarak kadınların hem yapmak istediklerine hem de ihtiyaçla-
rına birlikte işaret ettiğimiz bir dayanışmayı kuruyoruz. 

Kadınlarla kurduğumuz dayanışma ve dayanak aldığımız feminist ilkeler, 
kadına yönelik erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynak-
landığı ve kadın olduğumuz için bu şiddeti yaşadığımız ortaklığına işaret 
eder. Kadınların ve içinde bulundukları durumların biricik olduğu bilgisi 
ile hareket eder. Mor Çatı’da kadınlarla kurduğumuz dayanışma süresin-
ce, kadınların güçlerini, kaynaklarını, bu zamana kadar şiddetten uzak-
laşmasını zorlaştıran ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan 
köstekleri ortaya çıkarıyoruz. Kadınların şiddetten uzaklaşması için ka-
dına yönelik şiddetle mücadele için var olan mekanizmaları zorlayarak ve 
kadın dayanışmasından güç alarak kadınlarla birlikte plan yapmayı önem-
siyoruz. Kadınlarla yaptığımız görüşmeler kimi zaman kadınların şiddet 
ve türlerinin ismini koymasıyla başlıyor, bazı görüşmelerde ise kadınlar 
sadece, sistematik bir biçimde uygulanan bu davranışın şiddet, buna karşı 
koymanın ise normal olduğu ve kadınların şiddetten uzak bir yaşamı hak 
ettiğini duyma ihtiyacında oluyorlar. Bu ihtiyaç, şiddet uygulayanların ka-
dınları kontrol etmek için şiddet uygulamalarından, bu şiddeti uygulamayı 
kendilerine hak görmelerinden ve kadınların bunu yaşamasını normal ola-
rak yansıtmalarından kaynaklanabiliyor. Kadın dayanışma merkezlerinde 
kurulan kadından kadına dayanışma ve yürütülen sosyal çalışma, şiddetsiz 
bir ortamda kadına yönelik erkek şiddetinin adını koymayı ve şiddete karşı 
kadınların haklarını ve yapabileceklerini konuşma ortamını sağlıyor. 

Mor Çatı’da kadınlarla kurduğumuz dayanışma, kadınların ayrımcılık ve 
şiddet nedeniyle edinemediği veya yitirdiği gücü geri kazanması ya da 
edinmesini sağlıyor. Verilen destek sayesinde, kadınlar kendi potansiyelini 
görüp şiddetin etkileriyle ve şiddetten uzaklaşmasının önündeki engeller-
le başa çıkabiliyor. Bunun yanı sıra mevcut mekanizmaları ve kadınların 
yapabileceklerini kadınlarla birlikte değerlendirip, kadınları plan yapma-
ları ve bu planları uygulamaları konusunda destekliyoruz. Daima en son 
kararı kadınlara bırakıp, herhangi bir adım atmak konusunda zorlamıyo-
ruz. Maruz kaldıkları şiddeti paylaşıp haklarına dair bilgi edindikten sonra 
hemen bir adım atmak zorunda olmadıklarını, dilerlerse ileride harekete 
geçmek için görüşebileceklerini iletiyoruz. 
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Kadınlarla dayanışma kurarken derinlemesine görüşmeler yapmak ka-
dar, kadınların ve durumlarının biricikliğinden hareketle, bize ulaştıkla-
rı andaki akut durumlarını değerlendirip dayanışma kurmak da önemli. 
Kadınlar bize ulaştıklarında acil olarak bulundukları ortamdan çıkmaya, 
bir sığınağa gitmeye ya da kolluk kuvvetlerini harekete geçirmeye, çok 
yakın zamanda maruz kaldıkları bir cinsel saldırı varsa ve bununla ilgili 
şikayetçi olmak istiyorlarsa ilgili kurumlara gitmeye, yaşadıkları bir fi-
ziksel şiddet varsa sağlık desteği almaya ve şiddeti raporlamaya ihtiyaç 
duyabiliyorlar. Bu ve benzeri durumlarda kadınların güvenlikleri, kendi 
talepleri doğrultusunda deliller kaybolmadan şikayetçi olmak ya da ra-
porlamak, sağlıklarının yerinde olduğundan emin olmak ya da bununla 
ilgili destek almak daha öncelikli olabiliyor. Böyle durumlardaki ilk gö-
rüşmelerde zaman kısıtını da göz önünde bulundururak, derinlemesine 
görüşme yapmadan o an için en temel ve acil durum bilgilerini verip 
ileride daha ayrıntılı görüşmek üzere planlama yapıyoruz.

Kadınlar Mor Çatı’ya çoğunlukla telefonla olmak üzere e-posta aracılı-
ğıyla ya da direkt dayanışma merkezimize gelerek ulaşıyorlar. Kadınların 
doğrudan ulaşmasının yanı sıra, arkadaşları, akrabaları ya da hizmet al-
dıkları doktor, avukat ve sosyal çalışmacı gibi uzmanlar da belirli konuları 
danışmak için Mor Çatı’ya ulaşabiliyorlar. Kadınları dinleyip erkek şidde-
tinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını paylaşıyoruz; ka-
dınların ihtiyaç ve taleplerini dinleyip birlikte risk analizi yaparak destek 
alabilecekleri mekanizmalara ve kurumlara işaret ediyoruz. Şiddetten 
uzaklaşmaya çalışırken de şiddete maruz kalmak, şiddetin yoğunlaşması 
ya da biçim değiştirmesi olasıdır. Bu noktada önleyici çalışma yapmak; 
kadınların maruz kaldığı şiddet, şiddetin kadınlar üzerindeki etkileri, 
kadınların kaynakları ve şiddet uygulayan kişiye ilişkin bilgiler bu risk 
analizini kadınlarla birlikte yaparken önemli oluyor. Dayanışma Merkezi 
üzerinden verdiğimiz sosyal destekleri, tüm bu görüşmeleri yapıp hem 
kadınların hem de varsa çocuklarının ihtiyaçlarını dinlediğimiz, destek 
alabilecekleri mekanizmalara işaret edip yönlendirdiğimiz, gerektiğinde 
kadınların onayıyla kurumlarla görüşüp aldıkları desteği takip ettiğimiz 
ve bu bağlamda Sosyal İnceleme Raporları yazdığımız çalışma oluşturu-
yor. Kadınlarla kurduğumuz dayanışmayı, kadının şiddetten uzaklaşması 
için gereken destek mekanizmalarını paylaşıp takibini yaparak, kadınla-
rın hayatlarında değişim yaratabilmesi için kendi gücünü ve potansiyelini 
görerek, ona unutturulan ve onda yıkıma uğratılan öz saygı ve güveninin 
yeniden kazanması için gereken desteği vererek, kadının ihtiyaçlarına 
bütünsel bir yaklaşımla bakıp, kararlarına saygı duyarak kuruyoruz. Bu 
dayanışma sürecinde kadınlarla cinsiyetçi yaklaşımlara birlikte işaret 
ediyor, mekanizmaların kadınların şiddetten uzaklaşmalarına gereken 
desteği verememesinin arkasındaki nedenlere birlikte bakarak cinsiyetçi 
uygulamaları deşifre ediyoruz. Bunların yanı sıra kadınların ve çocukla-
rının özellikli ihtiyaçlarına göre Mor Çatı gönüllüleri tarafından verilen 

hukuki ve psikolojik destekler, şiddetten uzaklaşırken ve şiddetin etkileri 
ile baş edip hayatlarını kurarken kadınlar ve çocuklar için önemli oluyor.

Hukuki Destekler: Şiddetten uzaklaşırken mevcut yasal hakları-
mızı bilmek kadınlar olarak hangi seçeneklere sahip olduğumuzu görüp 
karar vermemizi kolaylaştırıyor. Kadınlarla dayanışma kurarken edindi-
ğimiz deneyim, şiddete uğrayan kadınların çoğu zaman yasal haklarını 
bilmediğini gösteriyor. Bildikleri durumda ise, haklarının uygulanması 
sırasındaki yaşadıkları hukuka uygun olmayan uygulamaları, adalete 
erişimde yaşadıkları zorlukları, yasaların uygulanmasındaki eksik veya 
yanlış durumları da bizimle paylaşıyorlar. Kadınlar Mor Çatı’dan boşan-
ma sürecine ve 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararlarını nasıl 
istediğimiz ve uygulatabileceğimize dair temel bilgiler, kadınların avukat 
tutmak için kaynağı yoksa bu desteği nereden alabileceğine dair yön-
lendirmelerin yanı sıra kapsamlı hukuki destek ihtiyaçları için de destek 
isteyebiliyor. Bu destekler kadınlarla bire bir dayanışma kuran Mor Çatı 
gönüllüleri ve Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından sağlanıyor. Bu 
dayanışma ile hem yasal düzenlemelerin hem de uygulamaların kadın-
ların şiddetten uzaklaşmasındaki etkisini, önemini ve önleyici veya etkin 
olmadığında köstek oluşunu ortaya çıkarmış oluyoruz. 

Psikolojik Destekler: Kadınlar şiddete maruz kaldıklarında fizik-
sel, sosyal ve ekonomik olduğu kadar ruhsal anlamda da etkilenebilir ve 
çeşitli zorluklar yaşayabilirler. Maruz kaldıkları erkek şiddeti sonucu ka-
dınlar suçluluk, korku, çaresizlik, utanç ya da şiddet uygulayanın değişe-
ceğine ve düzeleceğine dair umut gibi karmaşık duygular hissedebilirler. 
Zaman zaman da kadınların yaşadığı şiddetin sonucunda günlük hayatın 
sorumlulukları ve mecburiyetleri ile baş etme kapasiteleri zarar göre-
bilir. Şiddete maruz kalan her kadının mutlaka psikolojik destek alma-
sı gerekmeyebilir ancak kadınların şiddetten ya da şiddetin etkilerinden 
uzaklaşma ve iyileşme süreçlerinde ihtiyaç duyduklarında şiddetin ruhsal 
etkileri üzerine çalışmak açısından psikolojik desteklerle buluşabilmesi 
önemlidir. Kadınların Mor Çatı’da ilk olarak sosyal çalışmacılarla yap-
tığı görüşmelerde bazen doğrudan kendileri psikolojik destekleri talep 
ederken, bazen de dayanışmayı kuran gönüllüler kadınlar için bu desteği 
önerebilirler. Mor Çatı gönüllülerinin yürüttüğü psikososyal destek ve 
psikolojik ilkyardımın yanı sıra daha derinlikli ruhsal çalışma da kadın-
larla kurduğumuz dayanışmanın bir parçasıdır. Kadınlarla ve çocuklarla 
şiddetin dinamiklerini, yarattığı duygu ve etkilerin üzerine çalışılan daha 
uzun erimli ve derinlikli ruhsal çalışma, yıl boyunca Mor Çatı’nın gönüllü 
psikologları tarafından sağlanıyor.
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Mor Çatı’da kadınlarla kurduğumuz dayanışmayı kadınlarla birebir gö-
rüşerek kurmayı önemsiyoruz. Kadınların ihtiyacına bütüncül bir şekilde 
bakabilmek; risklerini, kaynaklarını, isteklerini, engellerini ve güçlerini 
anlayarak her kadına özgül en uygun dayanışmayı kurabilmek için kadın-
ların kendisi ile kadınlarla bire bir dayanışma kuran Mor Çatı gönüllüsü 
mümkünse derinlemesine görüşme yapıyor. 

Destek almak ve dayanışma kurmak isteyen kadınlar çoğunlukla Mor 
Çatı’ya kendileri ulaşırken, kadın veya çocukların doğrudan kendilerinin 
iletişime geçemediği ya da onlara destek olmak isteyenlerin bulunduğu 
durumlarda çevrelerindeki insanlar Mor Çatı’ya ulaşıyor.

İlk defa ulaşan 
897 kadın ile 2417 
görüşme yapıldı.

Geçmiş yıllarda 
ulaşan 209 kadın 
ile 928 görüşme 

yapıldı.

2022 yılında toplam 
1105 kadın 

ile görüşme yapıldı. 

Dayanışma merkezi üzerinden 
kadınlarla yapılan görüşme 

sayısı: 3345

Mor Çatı’ya bu yıl ilk kez ulaşan 897 kadından 806’sı bize 
kendisi ulaşırken 91’i için ise kendilerinden önce başkaları 
bize ulaştı ve ilk görüşmeyi onlarla gerçekleştirdik. Kadınlar 
yerine bizi arayanlar arasında kadınların akrabaları, tanıdık 
ya da arkadaşları, destek aldıkları avukatlar, kurumlar, 
psikologlar, sosyal çalışmacılar, polisler, öğretmenler ya 
da hiç tanımadıkları yabancılar bulunuyor. Geçen yıla göre 
kadınların kendileri dışında birinin bize ulaşmasında %6 
oranında bir azalma oldu. Bu azalmaya, pandemi koşullarının 
ortadan kalkmasıyla okula, işe, kamusal ve sosyal ortamlara 
dönebilmenin, özellikle ev içinde faillerden uzak iletişim 
araçlarını kullanabilme imkânının ve dışarı çıkarak başvurmak 
için dayanışma merkezlerine gelebilmenin yol açtığını 
söyleyebiliriz. 

Başka bir kadın ya da çocuk adına Mor Çatı’ya ulaşıldığı 
durumda, bahsi geçen kadın ya da çocuğun kendisinin bize 
ulaşmasının yollarını beraber düşünerek uygun olabilecek 
iletişim yöntemlerimizi kendilerine iletmelerini istiyoruz. 
Hiçbir şekilde iletişim kurma imkanının olmadığı durumlarda 
ise akut durum ve haklara dair temel bilgileri arayan kişi ile 
paylaşıyoruz.

Kadınlar yerine tanıdıklarının ulaşması: 2022 yılında

2022 yılında ilk 
defa dayanışma 

merkezine 
ulaşan kadınların 

iletişim kurmak 
için kullandıkları 

yöntemler:

Yüz yüze: %4

Mektup: %0.1

Telefon: 
%64

E-posta: 
%22
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Pandemi sürecinin getirisiyle daha sık kullanmaya başladığımız, çevrim içi 
görüşme yöntemlerini sıklıkla kullanmaya devam ederek çalışmamızın bir 
parçası haline getirdik. Bu yönteme ihtiyaç ve imkanlar dahilinde başvura-
bilmemizi sağlayan en büyük etmen, kadınların dijital okuryazarlığının bu 
süreçte artması oldu. Çevrimiçi iletişim araçlarını kullanabilmek; İstanbul 
içinde yaşayan ama kısıtlanma, sakatlık gibi herhangi bir sebeple evden 
çıkması mümkün olmayan, Türkiye’nin diğer şehirlerinde hatta başka bir 
ülkede yaşayan kadınlarla sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştire-
bilmemize imkan sağladı. Bu deneyim bize kadınlar için dijital okuryazar-
lığın ve dijital araçların erişilebilirliğinin önemini tekrar gösterdi. Kadına 
yönelik erkek şiddetiyle mücadele etmekle yükümlü kurumların kadınlara 
hizmet sunarken kullanması gereken alternatif araçları çalışmasına kat-
masının önemini bir kez daha gördük.

Mor Çatı’ya İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ulaşan kadınlar 
arasında Türkiye’de yaşayan göçmen ya da mülteci kadınlar da bulunuyor. 
Ayrıca yurt dışında yaşayan Türkiyeli ya da diğer ülkelerin vatandaşı kadın-
lar da ulaşıyor. Bunun yanı sıra Türkiyeli bir erkek ile evlilik yapmış ya da 
ilişkisi olmuş, başka bir ülkenin vatandaşı olan kadınlar adına yurt dışından 
bize ulaşan kurum ya da kişiler olabiliyor. Türkiye’deki göçmen ya da mül-
teci kadınlar burada maruz kaldıkları şiddet ve alabilecekleri desteklerle 
ilgili ulaşırken, yurtdışından arayan kadınlar ya da onlar için iletişime geçen 
kurum veya kişiler, kadınların Türkiye’deyken maruz kaldığı şiddet ve yine 

Görüşme yöntemleri:

Dayanışma merkezinde yaptığımız görüşmelerin biçimi kadınların bize 
ulaşma sebebine, taleplerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor. Sadece 
bir kere görüştüğümüz, kadını dinleyerek dayanışma kurduğumuz, hakla-
rını paylaşarak kurum yönlendirmesi yaptığımız ve dilerse ihtiyaç halin-
de bize tekrar ulaşabileceğini söyleyerek sonlandırdığımız görüşmelerin 
yanı sıra kadının isteğine ve ihtiyacına bağlı olarak birden fazla görüşme 
de yapabiliyoruz. Bu görüşmeler sayesinde kadınların maruz kaldıkları 
şiddetten uzaklaşma mücadelelerinde, yaşadıkları hak ihlallerini, hangi 
kurumlardan nasıl desteklere ulaşabildiklerini ya da ihtiyaç duyulduğu 
halde destek sağlamayan kurumları görebildiğimiz gibi, kadınların hangi 
kurumlarda kötü uygulamalara maruz kaldıklarını da izleyebiliyoruz. Bu 
durumda kadınlar planlarını adım adım uygularken birden fazla görüşme 
ile dayanışmayı devam ettirebiliyoruz. Kadınlarla doğrudan yaptığımız gö-
rüşmeler dışında, kadınların destek aldığı, destek almayı düşündüğü ya da 
destek başvurusuna olumlu dönüş alamadığı kurumlarla da çeşitli görüş-
meler de yapıyoruz. Faaliyet raporunda sunduğumuz deneyimin önemli bir 
kısmını da yaptığımız bu izlemeler ve görüşmeler oluşturuyor. 2021 yılında 
pandeminin etkilerinin ve eve kapanmaların azalması ile kadınlarla kur-
duğumuz dayanışmayı ve yaptığımız görüşmeleri dayanışma merkezine 
taşıyabilmiştik. 2022’de ise 2021’e de kıyasla daha büyük oranda dayanış-
ma merkezinde yüz yüze görüşme gerçekleştirdik. Yüz yüze görüşmeler 
yapmayı kadınlarla kurduğumuz dayanışmada kadınların gücünü ortaya 
çıkaran etmenlerden biri olarak değerlendiriyoruz. Kadınların kısıtlanma 
durumu yoksa dayanışma merkezine gelmeleri yönünde teşvik etmek ve 
dayanışma merkezine geliş yolunu birlikte planlamak da bu dayanışma-
nın bir parçası. Tüm bunlarla beraber Türkiye’nin her yerinden ve farklı 
ülkelerden başvuru alan bir kadın örgütü olarak dayanışma merkezinde 
yaptığımız görüşmelerde en çok tercih edilen yöntemin yine telefon oldu. 

Kadınların 
vatandaşlıkları:  

Göçmen ve mülteci 
kadın sayısı: 

Çifte vatandaş olan 
kadın sayısı: 

59
11

Kadınların vatandaşı oldukları ülkeler: 
ABD, Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, 
Endonezya, Filipinler, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, 
Kanada, Kolombiya, Mısır, Moldova, Rusya, Suriye, Tacikistan, Tunus, 
Türkmenistan, Ukrayna

Kadınların ya da kurumların bize yurtdışından ulaştığı ülkeler: 
ABD, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Hollanda, 
Mısır, İngiltere, Rusya, Suriye, Tacikistan

Kadınların %48’i ile birden fazla defa görüşme yapıldı.

Yüzyüze: %6

Mesajlaşma araçları: %4

Çevrimiçi platformlar: %2

Mektup: %0.2

Telefon: 
%61

E-posta: 
%17
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Türkiye’de alabilecekleri destek mekanizmalarına dair bilgi edinmek için ula-
şıyor. Göçmen ya da mülteci kadınların Mor Çatı’ya ulaşmalarında yaşanan 
artışta hem güncel koşulların hem de Mor Çatı ile görüşmelerinde tercüme 
desteği sağlanıyor olmasının etkisi olduğunu gördük. Aynı zamanda Türkiye 
gündemindeki değişimler, pandemi koşullarındaki mülteci ve göçmenlere 
yönelik ikamet bölgesinden hizmet alabilmek gibi uygulama değişiklikleri-
nin ve sağlanan sığınak desteğindeki kısıtlılıkların da bize ulaşmalarında 
etken olduğunu tespit ettik. Bunun yanı sıra göçmen ya da mülteci kadınla-
rın başvurularının %25’inde kadınlar adına bir başkası bize ulaştı. İlk başvu-
rusu başkaları tarafından yapıldıktan sonra kadınlar kendileri bize ulaştılar. 
Kadınlar yerine bir başkasının aramasında özellikle dil bariyeri ve ayrımcılık 
nedeniyle kadınların kendileri başvurduğunda destek alamayacakları dü-
şüncesi yatarken aynı nedenle devlet mekanizmaları yerine kadın örgütleri-
ne başvuruyorlar. 2022 yılında dayanışma kurduğumuz göçmen ve mülteci 
kadınların %23’ü cinsel şiddete maruz kaldığını paylaştı, %43’ü sığınak tale-
binde bulundu. Çoğunlukla kocası ve ailesi tarafından ölüm tehdidinden ka-
çıp sığınak talebinde bulunan bu kadınlar ayrıca göçmen ve sığınmacı olarak 
sağlık haklarına erişimde güçlük çekme, haklarına dair bilgiye ulaşmakta 
zorlanma, hukuki desteğe ihtiyaç duyma ve çocuklarının kaçırılması ya da 
çocuklarına zarar verilmesi tehditlerine karşı güvenlik sağlama ihtiyaçları 
nedeniyle destek talep ettiler. Kadınların bir kısmı zaten aldıkları ölüm teh-
didi ve şiddetten uzak yeni bir hayat kurma sebebiyle Türkiye’ye geldiklerini 
ve burada da şiddetin devam ettiğini paylaştılar. Bir kısmı da Türkiye’den 
gitmesine destek olmamız için başvurdu. Göçmen ve mülteci kadınlarla da-
yanışma kurarken psikolojik ve psikiyatrik destek, kürtaj, haklarına dair bilgi 
edinme, maddi destek gibi ihtiyaçları için başvurdukları kurumlarda des-
tek alamadıklarına tanık olduk. Kadınlar sıklıkla Türkiye’de ya da başka bir 
ülkede olan çocukları ile tehdit edildiklerini paylaştılar. Türkiyeli bir erkek 
ile ortak çocukları olan kadınların, çocuklarının velayetleri üzerinden tehdit 
edildiğini ve çocukları ile yurt dışına tatile diye gönderilip Türkiye’ye girişle-
rinin bir biçimde engellendiğini gördük. Örneğin, bize ulaşan kadınlardan bi-
rinin oturum süresini uzatması için gerekli kurumlara belirli bir tarihe kadar 
başvurusunu tamamlaması gerekirken kadın kocası tarafından son tarihe 
kadar oyalanmış ve son tarihlerinde de eve kilitlendiği için oturum hakkını 
kaybetmişti. Bu sebeple kadının sınır dışı edilmesi gündeme geldi. Başka 
bir kadın, ortak çocukları olan kocası tarafından ailesini görsün diye yurt 
dışına gönderilmiş fakat kocası tarafından yurt dışına çıkıp o tarih aralığın-
da Türkiye’ye gelmezse oturum hakkını kaybedeceği bilgisi saklandığından 
Türkiye’ye bir daha gelememişti. Kadınlar erkeklerin çocukların sorumlulu-
ğunu almadığını ve şiddete karşı geldiklerinde çocuklarını kaçırmakla tehdit 
edildiklerini paylaştılar. Kocaları tarafından kadınların oturumu kaybetmesi 
için bilerek ya da zorla başvuru ve harç süresinin geçirildiğini, pasaportla-
rına el konulduğunu ve kadına karşı şikayette bulunup Türkiye’den çıkış-
larının engellendiği durumlara tanık olduk. Çifte vatandaşlığı olan kadınlar 
sıklıkla erkeklerin pasaportlarına el koyduğunu, çocukların pasaportunu ve 
kimliklerini sakladığını ve çocukların yurtdışına çıkışına engel koyduklarını 
paylaştılar. Kadınların sosyal destek alabilecekleri, şiddetten uzakta yaşa-
yabilecekleri olanaklardan mahrum bırakıldıklarına tanıklık ettik.

65 yaş üstündeki kadınlardan gelen başvurular bu yıl da sayıca azdı ve 
başvuruların bir kısmında kadının çocuğu, gelini gibi bir başka aile üyesi 
bize ulaştı. Kendisi arayan kadınlar ise bir yakınının bahsetmesi üzerine 
bize ulaştılar. Görüşme yapabildiğimiz kadınlar bulundukları şiddet orta-
mından uzaklaşmak konusunda çekince yaşadıklarını, var olan düzenlerini 
değiştirmek istemediklerini ya da huzurevi gibi bir ortamda olmaktan en-
dişe duyduklarını paylaştılar. Kadınların şiddet gördükleri ortamdan uzak-
laşamamasının pek çok nedeni var ve yaş almış kadınlar için bu nedenler 
arasında yeni bir düzene alışmanın yaratacağı zorluklar, aile ilişkilerinin 
bozulacağına dair kaygı ya da çocuklarına iyi örnek olamama endişesi baş-
lıca dile getirilen arasında bulunuyor. Özellikle çocukları evli olan kadın-
ların “Onlara iyi örnek olma” arzusuyla şiddetle baş etmeye çalıştıklarına 
dair paylaşımları oldu. Kendi çocukları tarafından şiddet gören kadınlarsa 
çocuklarını şikayet etmek ya da 6284 sayılı Kanun’a başvurarak çocuk-
ları için uzaklaştırma talep etmek üzerine konuştuğumuzda, çocuklarını 
uzaklaştırma ya da şikayet etmenin çocuklarına zarar verebileceğini veya 
çocuklarının başını başka bir derde sokabileceğini düşündükleri için bu 
yöntemleri bir alternatif olarak değerlendirmediklerini paylaştılar.

2022 yılında ilk defa başvuran kadınlardan 
yaşını bildiklerimizin sayısı: 622 

15 yaş 
ve altı:   

16-24 
yaş 

25-34 
yaş

35-44 
yaş

45-54 
yaş

55-64 
yaş

65 yaş 
ve üstü

%2

%24

%36

%30

%10

%4

%1



14 15Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı   2022 Yılı Faaliyet RaporuMor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı   2022 Yılı Faaliyet Raporu

2022 yılında ilk defa ulaşan kadınlardan 
medeni durumunu bildiklerimizin sayısı: 671

2022 yılında ilk defa ulaşan kadınlara 
şiddet uygulayanlar: 

Birden fazla kişinin şiddetine maruz kalan kadın: 13

*Diğer: Patronu, eski patronu, üvey baba, arkadaşının babası, 
komşu, polis, ünlü bir oyuncu, ev sahibi, iş arkadaşı.

Resmi 
nikahlı %61

Evlenmemiş
%27

Boşanmış
%18

%53
Koca

%2
Erkek 
kardeş

%6
Baba

%1
Kurum

%9
Kadının 
ailesi

%2
Kadının 
akrabası

%4
Eski  

partner

%1
Sözlü/
nişanlı

%6
Yabancı

%2
Kocanın/
Partnerin 
Akrabası

%2
Çocuğu

%4
Diğer*

%1
Arkadaş

%2
Partner

Dini nikahlı: %2

Kocası ölmüş: %2

Kuma: %0.3

Sözlü/Nişanlı: %0.3

%7
Eski koca

Mor Çatı’ya başvuran kadınların birçoğu evli; şiddet uygulayanlar ise büyük 
çoğunlukla kocaları ya da eski kocalarıydı. Geçmiş yıllarda da gördüğümüz 
bu olguya rağmen aile odaklı politikalar şiddeti görmezden gelerek evli-
liğin sürdürülmesini dayatıyor. Kadınlar hem şiddetten uzaklaşmak için 
başvurdukları mekanizmalar tarafından hem de kendi aileleri, sosyal ağ-
ları tarafından evlenmeye ya da evliliklerini sürdürmeye yönelten söylem-
lere maruz kalıyor. Boşanmanın hem sosyal açıdan hem de hukuki açıdan 
uzun ve zorlayıcı bir süreç olması, kadınların bağımsızlaşmasını ve devlet 
tarafından sağlanan sınırlı sosyal kaynaklara erişimini güçleştiriyor. 

Kadınlar hem içinde büyüyüp yaşadıkları ailede hem de bir erkekle kur-
dukları ailede şiddete maruz kalıyorlar. Özellikle aileleri ve toplum tara-
fından aile bütünlüğünü korumanın en önemli öncelik olduğuna dair ma-
ruz kaldıkları baskı, aileleri tarafından gördükleri şiddeti dile getirmelerini 
güçleştiriyor. Kadınların babaları, abileri ya da kocaları tarafından sıklıkla 
şiddetin sorumlusu ve hak edeni olarak görülmeleri ve sistematik olarak 
bu eşitsiz güç ilişkisine maruz bırakılmaları; kadınların yaşadıkları karşı-
sında ses çıkarmalarını, hissettikleri utanma ya da kendini suçlama hali 
nedeniyle de yaşadıklarını dile getirip destek istemelerini zorlaştırıyor.

Kadınların yaşadıklarının etkisiyle sosyal ağlar üretememesi, var olan sos-
yal ağlarını kaybetmesi ya da bunlara erişememesinin yanı sıra, devletin 
sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği ailenin tek destek mekaniz-
ması olarak değerlendirilmesine neden oluyor. Ekonomik ihtiyaçlar, çocuk 
bakımı, barınma ve beslenme gibi temel gereksinimleri karşılamak zorlaş-
tığında kadınlar bu destekleri devletin sosyal destek mekanizmalarından 
edinmeden önce aile içinde karşılamaya çalışıyor. Pek çok kadın devletin 
var olan sistemlerine çeşitli destekler için başvuru yaptığında bunların so-
nuçlanması ya çok uzun soluklu oluyor ya da medeni durumlarının “evli” 
görünmesi nedeniyle pek çok zaman olumsuz yanıtlanıyor. 

Boşanma davaları sürerken ya da sonuçlandığında nafaka alamamak, tek 
ebeveyn olarak çocukların bakımı konusunda düzenli ve uygun ücretli kreş 
desteğine erişememek, geniş aileyi özellikle de çocuk bakımı için bir al-
ternatif olarak görmek zorunda kalmak, evli olmayan kadınlar için devletin 
sağladığı düzenli sosyal desteklerin olmayışı kadınların boşanma kararla-
rını etkiliyor. Baba veya abilerinden gördükleri şiddet nedeniyle kendi aile-
lerinden uzaklaşarak ailesi ile yaşadığı evden ayrılmayı planlamak, güncel 
ekonomik koşulların etkisiyle kendi bağımsız yaşamını kuramamak ya da 
toplumsal değer yargılarının etkisiyle aile evine dönerek destek alamamak 
kadınların şiddet gördükleri ilişkide kalmak için var olan güçlerini kullan-
malarını bir mecburiyete dönüştürüyor.
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Psikolojik 
şiddet

Fiziksel 
şiddet

Ekonomik 
şiddet

Cinsel 
şiddet

Israrlı 
takip

Dijital 
şiddet

Flört 
şiddeti

%35

%28

%18

%10

%4

%3

%1

Şiddet Biçimleri

2022 yılında ilk defa başvuranlardan maruz kaldığı 
şiddet biçimini bildiğimiz kadın sayısı: 755

sal bütünlük ve sınırlarına yapılan sistematik ihlalleri adlandırabiliyorlar. 
Bazı kadınlar psikolojik şiddeti fiziksel şiddetle kıyaslayarak “Daha kötü”, 
“Aslında asıl işkence o” diyerek kendi üzerlerindeki etkilerine işaret edi-
yor. Kadınlar alay etme, baskı uygulama, suçlama, tehdit etme, hakaret 
etme, öldürmekle tehdit etme, evliliğe zorlama, evden atma, failin kendi-
sine zarar vermekle ya da intihar etmekle tehdit etmesi, aldatma, kadınla-
rın arkadaşları ya da aileleri ile görüşmesini engelleyerek izole etme gibi 
psikolojik şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını paylaştılar. Genç kadınlar 
özellikle aileleri ya da yakınları tarafından yaşam biçimlerine, kıyafetlerine, 
arkadaşlık ilişkilerine müdahale edilmesi, bununla ilgili baskı oluşturul-
ması, “Senin mesleğin önemli değil, namusun, evliliğin önemli” diyerek 
ailenin istediği şekilde giyinip davranmamaları halinde okula gitmelerine 
engel olmakla tehdit etme ve herhangi bir sosyal ilişki kurmalarına izin 
vermeme gibi psikolojik şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını paylaştılar. 
Şiddet uygulayanlar kadınları yakından tanıdıkları için kadınların duygusal 
olarak değer verdikleri kişilere, evcil hayvanlarına ya da eşyalara zarar 
verme ya da bununla tehdit etme yöntemlerini seçerek de şiddet uygulu-
yorlar. Kadınları çocuklarını kaçırmakla, çocukları göstermemekle tehdit 
etme, ailesine ya da arkadaşlarına ulaşma, onlara zarar vermekle tehdit 
etme, evcil hayvana zarar vermekle ve bakım vermemekle tehdit etme psi-
kolojik şiddetin ulaştığı boyutları gösteriyor.

Akut veya kronik ruh sağlığı hastalıkları her zaman günlük 
hayatı devam ettirme önünde engel değildir. Her hasta ilaç 
kullanımına da ihtiyaç duymayabilir. Bireysel terapi, grup 
terapisi, ilaç desteği gibi destek biçimleri ile günlük hayatı 
devam ettirmek ve hayatının kontrolünü elinde tutmak o kişi için 
mümkün olabilir. Kadınların herhangi bir ruh sağlığı hastalığı 
bulunduğunda bununla ilgili ayrımcılığa uğramalarının yanında, 
damgalanmaları, hastalıklarının şiddetin bir aracı haline 
getirilmesi, ruhsal desteklere erişimin engellenmesi ve kadınlara 
deli muamelesi yapılması kadınları kontrol etmek ve baskı 
altına almak için uygulanan psikolojik şiddet biçimleridir. Bu 
baskılama ve damgalama kadınların günlük hayatını zorlaştırdığı 
gibi, damgalanmaktan korkmak kimi zaman kadınların psikolojik 
destekleri almaktan korkmasına, sonrasında diledikleri gibi 
günlük hayatlarına devam etmekte zorlanmalarına sebep 
olabilmektedir. Psikolojik şiddete maruz kalan ve psikiyatrik 
destek alan bir kadın “Siz feminist bir kurumsunuz kadınlar için 
daha destekleyicisinizdir. Toplumdaki kadın yapamaz kafasında 
değilsiniz, gittiğim yerler yapamazsın sorunlusun dediler hep 
ama ben sizden ‘bunlar güçlü yanlarınız’ı duydum” diyerek 
kurumlarda yaşadığı damgalanmayı ve kendisine verilen desteğin 
ne kadar güçlendirici olduğunu paylaştı.

Kadına yönelik erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynak-
lanır ve bu eşitsizliği devam ettirmek için erkekler tarafından bilinçli bir 
şekilde uygulanır. Kadınlara karşı sistematik bir şekilde uygulanan şiddet 
tutum ve davranışları, erkek şiddetini oluşturur. Önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da kadınların deneyimleri, çoğunlukla bu şiddeti uygulayanların 
evin içerisindeki ya da bir zamanlar aynı haneyi paylaştıkları koca, part-
ner, baba gibi aktörlerden geldiğini gösteriyor. Erkekler kadınları kontrol 
etmek, baskı altına almak, kadınlar üzerinden bir çıkar sağlamak, öfke 
boşaltmak için şiddet uygularlar ve bu şiddet fiziksel, psikolojik, cinsel, 
ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takip biçimlerini alabilir.

Erkekler kadınlara aynı anda birden fazla şiddet biçiminin uygulayabili-
yorlar. 2022 yılında Mor Çatı’ya ilk defa ulaşan kadınların maruz kaldıkları 
şiddet türlerine baktığımızda, önceki yıllara benzer bir şekilde kadınların 
en çok psikolojik şiddete maruz kaldıklarını gördük. Kadınların duygusal 
bütünlüğüne ve ihtiyaçlarına kadınları kontrol etmek, küçük düşürmek ve 
bir çıkar sağlamak için saldırıldığı ya da bu sınırların yok sayıldığı tutum 
ve davranışları psikolojik şiddet olarak tanımlıyoruz. Psikolojik şiddetin 
belirtilerini, kadınların ruhunda bıraktığı etkileri fiziksel şiddetten fark-
lı olarak fark etmek daha zor olabiliyor. Kadınlar kimi zaman psikolojik 
şiddetin adını koymadığı gibi “sözel/duygusal şiddet” diyerek kendi duygu-
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Fiziksel şiddet kadınların psikolojik şiddetten sonra en sık maruz kaldıkla-
rını şiddet biçimi. Kadınların fiziksel ve bedensel sınırlarının ihlal edildiği 
ya da bu sınırlara saldırmakla tehdit edildikleri; fiziksel ve bedensel gücün 
kadınları kontrol etmek, baskı altına almak, güç göstermek için kullanıl-
dığı tutum ve davranışları fiziksel şiddet olarak tanımlıyoruz. Fiziksel şid-
deti vücutta bıraktığı izler ve yaralarla gözlemlemek mümkün olduğu gibi, 
kimi zaman şiddet uygulayanlar fiziksel şiddeti iz bırakmayacak şekilde 
uygulayabiliyorlar. Kadınlar bu şiddet türüne karşı bir şikayette bulunmak 
istediklerinde görünür bir iz bulunmadığında şikayetleri işleme alınma-
yabiliyor, haklarını aramaktan caydırılabiliyorlar. Şiddet sonrası gözle gö-
rünür iz olmadığı için muayene yapmamak, darp raporu için yönlendir-
memek, adli süreçleri başlatmamak kadınlar için şiddet sonrası adalet 
duygusunu zedeleyici etmenlerden biri olabiliyor. Kadınlar dayak atma, 
üzerine yürüme, bıçak çekme, evdeki eşyaları kırma, ateşli silahla yara-
lama, saç çekme, uyuşturucu maddeye maruz bırakma, zorla uyuşturucu 
verme, boğmaya çalışma, arabayla üzerinden geçme, yakmaya çalışma, 
sağlık hakkına erişimden yoksun bırakma gibi fiziksel şiddet biçimlerine 
maruz kaldıklarını paylaştılar. Maruz kaldıkları fiziksel şiddetin kadınlar 
üzerinde organlarda işlev kaybı, uzun süre sağlık desteğine bağımlı hale 
gelme, işe gitmek ve kendine bakım vermek gibi günlük işleri hallede-
memek gibi fiziksel, yüksek korku, kaygı, çaresizlik gibi ruhsal sonuçları 
olabiliyor. Fiziksel şiddetin bir diğer sonucu ise kadınların yaşamına mal 
olması. Yıl içerisine maruz kaldığı şiddet sonrası hayatını kaybeden kadın-
ların yakınları Mor Çatı’ya ulaşarak dayanışma talebinde bulundular. Bu 
kadınların çevresini de etkileyen bir sonuç olduğu için kadınların yakınla-
rıyla görüşmeler yaptık, atılabilecek adımlar ve alınabilecek desteklerle 
ilgili paylaşımlarda bulunduk.

Şiddet uygulayanlar ev içerisinde fiziksel şiddeti çocuklara da uygulaya-
biliyor ya da çocuklar annelerinin maruz kaldığı şiddete tanıklık etmek 
zorunda kalabiliyorlar. Çocukların, fiziksel şiddet türlerine maruz kalması, 
kişisel sınırlarının ihlal edilmesi, yeme, içme, yeteri kadar uyku alma, be-
zini değiştirmeme gibi ihmallere maruz bırakılması kadınlar için özellikle 
şiddet gördükleri ilişkiden çıkmalarını hızlandıran etmenlerden olabiliyor.

Mevcut yaşam düzeninde hayatımızı devam ettirmemiz için önem arz eden 
ekonomik kaynakların kısıtlanması, bu kaynaklara erişimin çeşitli şekil-
lerde engellenmesi erkeklerin kadınları kontrol etmek için kullandıkları 
yöntemlerden biridir. Ekonomik şiddet, kadınların ekonomik güç ve geli-
şimleri önleyerek kararları ve hayatlarının kontrolü erkeklerin eline ver-
mek için uygulanıyor. Kadınların maruz kaldıklarını paylaştıkları şiddet 
biçimleri arasında ekonomik şiddet önemli bir yer tuttu. Kadınlar yaştay-
ken eğitimden alıkoymak, yetişkinlikte eğitime devam etmesine izin ver-
memek, çalışmaktan alıkoymak, zorla çalıştırmak, kazancına el koymak, 
eve para bırakmamak, nafaka ödememek, çocukların maddi ihtiyaçlarına 
dair sorumluluk almamak, barınma ve eğitimle ilgili hiçbir maddi destek 
sunmamak, evlilik birliği sonrası ortak edinilen mallara el koymak, bunları 

satmak ya da zarar vermek ve çalışırken sigorta yaptırmasına engel olmak 
gibi ekonomik şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını paylaştılar.

Artan yoksulluk, derinleşen ekonomik kriz, sosyal desteklerin yetersizliği 
ve erişimdeki zorluk ekonomik şiddetin etkisini artırdı. Şiddetten sonra ya-
şamı kurmak, ev kiralamak, eşya almak ve eğitimine devam eden kadınlar 
için okul ihtiyaçlarını karşılamak daha da zorlaştı. Birkaç kadın, erkeklerin 
birlikte taşınmaya zorlayarak kendi kurulu ev düzenlerini bozdurduklarını, 
birlikte taşındıktan sonra şiddet uygulayarak kadınları evden attığını ya da 
kadınlar şiddetten uzaklaşmak için o evden ayrılmak zorunda kaldıklarını 
fakat mevcut ekonomik koşullarda yeniden önceki gibi ev kurmanın kendi-
leri için imkansız olduğunu paylaştılar. Kadınlar, şiddet uygulayan erkek-
lere karşı uzaklaştırma kararı alındıktan sonra erkeklerin kişisel eşyala-
rını alma bahanesi ile eve girdiğini, fakat bu esnada evdeki eşyalara zarar 
verip çocukların bilgisayarı, kumbarası ve internet modemi gibi değerli 
eşyaları aldığını ve elektrik, su gibi faturaları kapattırdıklarını aktardılar. 
Tüm bu davranışlar, erkeklerin kadınlara bilinçli bir şekilde, temel ihtiyaç-
larından yoksun bırakarak şiddet uyguladığını gösteriyor.

Cinselliğin kadınlar üzerinde güç göstermek, aşağılamak, baskı kurmak, 
kadınları sömürmek için kullanılması ve kadınların cinsellikle ilgili sınır-
larının ihlal edilmesi cinsel şiddettir. Cinsel şiddet çoğunlukla özel alanda 
gerçekleştiği ve tanığı olmadığından kadınlar için konuşması ve kanıtla-
ması zorlayıcı bir şiddet türü. Maruz kaldıkları cinsel şiddet sonrası ka-
dınlar utanç, çaresizlik ve suçluluk duyguları hissedebiliyor. Evlilik birliği 
içinde ya da dışında tecavüz, zorla anal ilişki, fuhuşa ve para karşılığı sanal 
sekse zorlama, grup sekse zorlama, cinsel yönelimine ilişkin aşağılama, 
başkasıyla cinsel ilişkisini anlatma ya da seyrettirme, zorla pornografik 
içerik izletme, zorla hamile bırakma, korunmayı reddederek cinsel yol-
la bulaşan enfeksiyon aktarma, bekaret testine zorlama kadınların ma-
ruz kaldıklarını paylaştıkları cinsel şiddet biçimleri arasında bulunuyor. 
Kadınlar yetişkinken yaşadıkları şiddeti paylaşmalarının yanı sıra, çocuk-
ken maruz kaldıkları şiddet ve istismar biçimlerini de aktarıp ve destek is-
tiyorlar. Çocukken yaşadıkları cinsel şiddetin kadınlar üzerinde güvensiz-
lik, suçluluk, öfke, sürekli tetikte olma ve günlük hayata devam edememe 
gibi etkileri olabiliyor. Cinsel istismar ev ve aile içinde yaşandığında, çocuk 
ya da yetişkinken aile ile paylaşıldığında aile bireyleri çocuktan/kadından 
yana yaklaşım göstermediğinde ve kişi bununla ilgili suçlandığında şid-
detin etkilerini katmerleniyor. Bu durum kadınlara güvensiz, güvencesiz, 
suçlu hissettirebiliyor. Öte yandan kadınlar ev dışında yaşadıkları cinsel 
şiddeti aileleri ile paylaşmaktan ve desteklerini istemekten çekinebiliyor. 
Bu kimi zaman ailenin suçlayan bir pozisyon alıp kadınların güvenliklerine 
tehdit oluşturacaklarına dair çekinceden kaynaklanabildiği gibi, kimi za-
man kadınlar maruz kaldıkları şiddetten dolayı ailelerini üzmekten ve yük 
olmaktan korkuyor. Kadınlar şiddeti yaşamış olmaktan suçluluk duyuyor, 
aileleriyle ya da yakınlarıyla paylaşmıyor. Ailelerinden herhangi bir duygu-
sal, sosyal destek alamayıp, şiddetin etkileriyle tek başlarına baş etmek 
zorunda hissediyor ve bu şekilde adım atıyorlar.
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Dijital ve teknolojik araçlar, erkeklerin kadınları kontrol etmek, baskı altı-
na almak, güç göstermek, şiddet uygulamak için kullandıkları araçlar ara-
sında yer alıyor. Bu araçların kısıtlanması, bu araçları kullanarak tehdit 
etmek, kadınların nasıl kullandığına müdahale edilmek, teknolojik okurya-
zarlığın engellenmesi, kadınların dijital dünyadaki mahremiyetlerinin ihlal 
edilmesi ile dijital şiddet uygulanıyor. Elektronik iletişim araçlarına erişimi 
kısıtlama, kadınların video ya da fotoğraflarını yayınlama ya da bununla 
tehdit etme, kadınlar adına dijital platformlarda izinsiz hesap açma, ileti-
şim bilgilerini 3. kişilerle paylaşma, özel konuşma ve mesajları paylaşma, 
dijital araç ve platformların şifrelerine el koyma kadınların maruz kaldık-
larını paylaştıkları dijital şiddet biçimleri arasında bulunuyor. Kadınların 
iletişim bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılması başka kişiler tarafından rahat-
sız edilmesine ve sürekli telefon numaralarını, sosyal medya hesaplarına 
değiştirmek zorunda kalmalarına neden oluyor. Kadınların ses, resim ya 
da video görüntülerinin paylaşılması ya da bununla tehdit edilmeleri ka-
dınların çeşitli tedirginlikler yaşamalarına neden oluyor. Erkeklerin ka-
dınların rızaları dahilinde ya da onayları olmadan alınan bu kayıtları pay-
laşmakla tehdit etmesi üzerine kadınlar hukuki destek istemek için Mor 
Çatı’yı arayabiliyorlar. Kadınlara ait kayıtların paylaşılması, kadınların kimi 
zaman ailelerinden de tehdit ve şiddet görmelerine ve yalnızlaştırılmala-
rına sebep oluyor. Erkeklerin kadınları kontrol etmek ve güçsüzleştirmek 
için uyguladıkları bu şiddet, kadınlara kendilerini zayıf hissettirip var olan 
güçlerini görmekte zorlanmalarına neden oluyor.

Kadınların sürekli diken üstünde, güvensiz ve tedirgin hissedip günlük ha-
yata devam etmesine engel olan bir diğer şiddet biçimi ısrarlı takip. Türlü 
iletişim yöntemleri ile kadınların sınırlarını ihlal etmek, yanına gelerek ya 
da iletişim araçlarıyla kadına ulaşmak, kadınları evlerinde, işyerlerinde ra-
hatsız etmek gibi sistematik davranışları ısrarlı takip olarak tanımlıyoruz. 
Kadınların beklenmedik yerlerde karşısına çıkma, sürekli mesaj, e-posta 
atma ya da arama, sosyal medya araçlarıyla sürekli takip etme, ailesine 
haber vermekle tehdit etme, romantik ya da ürkütücü hediyeler gönderme 
kadınların maruz kaldıkları ısrarlı takip biçimleri arasında yer aldı. Israrlı 
takip bu yıl kadınların özellikle paylaştıkları şiddet türlerinden biri oldu. 
Israrlı takip sonrası kadınlar işlerine devam edemez hale geliyor, sürekli 
evlerini ve çocuklarının okullarını değiştirmek zorunda kalabiliyor. Israrlı 
takip kadınlara sürekli diken üstünde hissettirmenin yanı sıra, sosyal ağ-
larının bozulmasına, iletişim araçlarından uzak kalmalarına, varsa çocuk-
larının günlük düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Israrlı takip şiddet 
biçimi 2022 yılında ceza kanununa bir suç türü olarak eklenmiş olmasına 
rağmen görüştüğümüz kadınlar şiddet uygulayan faillerin bu kanun kap-
samında ceza aldığına dair henüz bir paylaşımda bulunmadılar. Elektronik 
kelepçe, kimi zaman, ısrarlı takip uygulayan, uzaklaştırma ve gizlilik tedbir 
kararlarına uymayıp şiddet uygulamaya devam eden faillere karşı kadın-
lara ulaşmalarını önleyen bir tedbir olarak uygulanabilmekte. Dayanışma 
merkezine ulaşan bazı kadınlar bu yöntemin kendilerine önerilmediğini 

ya da failin elektronik kelepçe tedbirine dahi uymayıp şiddet uygulamaya 
devam ettiğini anlattılar. Bir kadın ısrarlı takip uygulayan failin elektronik 
kelepçeyi parçalayarak kadına ulaşıp şiddet uyguladığını, fakat sonrasın-
da kamu malına zarar vermekten ceza aldığını paylaştı. Mevcut sistemde 
tedbirlere uymayan faillere karşı caydırıcı cezalar verilmemektedir. Ancak 
kamu malına zarar verme gibi bir suçtan ceza alıp failin kadından uzak 
tutulması ise şiddetle mücadelenin öncelikli bir konu olmadığını göster-
mektedir.

Patriyarkanın sonucu olarak kadınlar şiddeti hak ettiğine ya da şiddetin 
kabul edilebilir, normal olduğuna dair ikna olabiliyor. Kadınlar kimi zaman 
ilişkilerinde bir şeylerin ters gittiğini düşünerek arıyor. Bu görüşmelerde 
şiddetin adını birlikte koyup, uygulanan şiddetin bir suç olduğunu ve bunu 
kadınlar olarak bir şeyi yanlış yaptığımız için değil kadın olduğumuz için 
yaşadığımızı paylaşıyoruz. Kadınlar için yaşadıkları şiddetin başkaları tara-
fından “görülüp” kabul edilmesi, kendilerine destek olunması ve faile karşı 
yaptırım uygulanması çok önemli. Bu durum kadınların attıkları adımları, 
destek isterken önceliklerini belirleyebiliyor. Örneğin ilişki içerisinde psi-
kolojik şiddet varsa kadınlar “Boşanma aşamasında bunu nasıl kanıtlarım” 
diye soruyorlar. Kadınlar evde babadan ya da erkek kardeşten yoğun bir 
psikolojik şiddet görüyorlarsa, destek için polis çağırdıklarında bunu nasıl 
kanıtlayacaklarını sorup, herhangi bir kanıt olmadan dikkate alınmayacak-
larından endişe edebiliyorlar. Keza kolluk kuvvetlerinin “Aile içinde olur 
böyle” yaklaşımını bu yıl da birçok kadından dinledik. Kadınlar için maruz 
kaldıkları şiddetin dışarıdan da kabul görmesi, ancak bu şekilde destekle-
re erişebildikleri için önemli oluyor.

Bir kadın babasının uzun yıllardır psikolojik, ekonomik ve fiziksel 
şiddetine maruz kaldığını, genel anlamda geniş aile içerisinde 
bunun bilindiğini, fakat ancak babasının kamusal alanda fiziksel 
şiddet uygulaması ve polislerin sürece dahil olması sonucu geniş 
ailesinin ikna olup kendisine destek olduklarını paylaştı. Bu örnek 
kadınların maruz kaldıkları şiddeti neden kanıtlamak zorunda 
hissettiklerine bir örnek oluşturuyor.

Cinsel şiddet de özellikle özel alanlarda, kapalı kapıların ardından başka 
tanığın olmadığı ortamlarda gerçekleştiği için kadınlar Mor Çatı’ya ulaştık-
larında ilk olarak bu şiddeti nasıl kanıtlayabilecekleri konusunda konuş-
mak isteyebiliyor ve hukuki destek talep edebiliyorlar. Kadınların maruz 
kaldığı cinsel şiddet kurumsal bir yapı içerisinde bir arada bulundukları 
erkekler tarafından uygulanıyorsa, kurumun faile yaklaşımı kadınlar için 
şiddet sonrası yaşamlarını ve iyileşme süreçlerini etkileyen etmenlerden 
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biri oluyor. Bu kurumlarda şiddet uygulayan kişi, kendileriyle eşit konum-
daki bir öğrenci, eğitici ya da süpervizör gibi farklı pozisyonlarda olabiliyor. 
Kimi zaman kadınlar, kurumların herhangi bir hukuki süreç başlamadan 
faile yaptırım uygulamayacaklarını söylediklerini aktarıyorlar. Bu, kadınlar 
için faille aynı ortamda olmaya devam etmeye zorlanmak anlamına geliyor. 
Kadınlar yaşadıklarını kurumla paylaştıktan sonra kurumların herhangi 
bir yaptırım uygulamayıp failin kurum içerisindeki rolünü devam ettirmesi, 
kadınlar için kimi zaman kendi gerçekliklerinin sorgulanması anlamına 
gelebiliyor. Kadınların cinsel şiddete maruz kaldıklarında hukuki destek-
lere odaklanmak zorunda hissettiklerini, ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik 
ya da sosyal destekleri erteleyebildiklerini gözlemleyebiliyoruz. Kadınlarla 
kurduğumuz dayanışmada, alabilecekleri diğer desteklerle ilgili bilgilen-
dirip mekanizmalara işaret ediyoruz. Kurumsal yapıların olası şiddete 
karşı kurum içi şikayet ve yaptırım süreçleri belirleyip politika belgeleri 
hazırlamalarının şiddeti önleme ve kadınların şiddetten sonraki yaşamları 
ve iyileşme süreçleri için de önemli olduğunu görüyoruz.

Cezasızlık

Kadınlar maruz kaldıkları şiddeti ne şekilde kanıtlayıp faile karşı yaptırım 
ve koruma alabileceklerini düşünürken bir diğer yandan cezasızlık enge-
li ile karşılaşıyorlar. Şiddet uygulayan erkekler ceza alsa dahi hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması uygulanması ile cezaevine girmedikleri-
ni, aldıkları cezanın para cezasına döndürülerek taksitlendirildiğini ve bu 
uygulamaların erkekler için caydırıcılığı olmadığını görüyoruz. Boşanma 
aşamasında olan bir kadın, defalarca kez şiddet uygulayan kocasına karşı 
çeşitli ceza davaları olduğunu, kocasının ancak birkaç dava sonucu hüküm 
giymesi ve cezaevine gireceğinin kesinleşmesi ile şiddetin durduğunu pay-
laştı. Başka bir kadın, bir kolluk görevlisi olan kocasının kendisine şiddet 
uygulaması üzerine polise gittiğinde caydırıldığını, kocasının işinden ola-
bileceğinin söylendiğini ve bu yüzden şikayetçi olmaktan korkup şikayetçi 
olamadığını söyledi. Sonrasında ise bir yaptırım uygulanmadığı ve kendisi 
şikayetçi olamadığı için kocasının “Sonradan daha çok havalandığını” ve 
şiddet uygulamaya devam ettiğini söyledi. 

Erkekler kadınları baskı altına almak için şiddet uygularken çeşitli yön-
temler geliştirebiliyorlar. Cezasızlıktan cesaret bulmanın yanı sıra erkek-
ler hukuki süreçleri kadınları yormak ve uğraştırmak için de kullanabili-
yorlar. Bu yıl kadınlar özellikle maruz kaldıkları şiddet sonrası şikayetçi 
olduktan sonra failin de kendileri hakkında şikayetçi olduğunu öğrendikle-
rini ve hukuki süreçlerle kendilerini yıpratmaya çalıştıklarını ifade ettiler. 
Bir kadın kendisini ağır bir şekilde darp eden kocasını polis yardımıyla 
evden uzaklaştırabildikten iki gün sonra kocasının darp raporu alarak şi-
kayetçi olduğunu, başvuran kadın defalarca suçsuz bulunmasına rağmen 
her seferinde itiraz ederek kadını hukuki süreçle uğraştırarak bezdirmeye 

ve tekrar tahakküm altına almaya çalıştığını aktardı. Başka bir kadın, kar-
şılıklı uzaklaştırma kararı aldıkları kocasının, geçici velayet kadındayken 6 
kere çocuklarını kaçırdığını, devlet kurumlarına adresini bildirmediği için 
çocuğunu bulamadıkları bir yere götürdüğünü ve kocasına “Çocuğum ne-
rede, bana getir” diye mesaj attığı için uzaklaştırma kararını ihlalden 2 
kere olmak üzere 4 ve 6 gün zorlama hapis cezası aldığını paylaştı. Başka 
bir kadın ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eski partnerinin 
“hayır”ı asla kabul etmediğini, ayrılmanın çok zor olduğunu, fiziksel şiddet 
sonrası şikayetçi olduğunu ancak mahkeme günü gittiğinde partnerinin de 
kendisinden şikayetçi olmuş olduğunu öğrendiğini paylaştı. “Zar zor kur-
tuldum, özgüvenim yeni yeni kendine geliyor” dediği ilişkinin bitmesinin 
ardından, tekrar bir hukuki süreçte kendisini savunmak zorunda kalma-
nın yarattığı zorluğu paylaştı. Partnerinin kendisinden şikayetçi olurken 
“Karşılıklı şikayetçi olursak o kendi şikayetini çeker” diye düşündüğünü 
aktardı. Maruz kaldığı ve zor çıktığı şiddet ortamından sonra bu hukuki sü-
reci takip etmek zorunda kalmanın yarattığı çaresizliği paylaştı. Yukarıda 
bahsettiğimiz, şiddet uygulayan kocası kolluk mensubu olan kadın, daha 
sonra şikayetçi olunca ifadesini değiştirerek şikayetini çekmesi için ko-
casının türlü baskılar kurduğunu fakat kendisinin de kadından şikayetçi 
olmasına rağmen bunu çekmediğini ve şikayetini çekmek için kadının da 
bunu yapmasını şart koştuğunu aktardı. Başka bir kadın, boşanma ger-
çekleştiği gün kocası tarafından 6 ay eve kilitlenip iletişim araçlarına el 
konularak işkence düzeyinde şiddet gördüğü halde 8 yıldır hukuki sürecin 
devam ettiğini, 4 kere şehir değiştirip adresini kaybettirmeye çalıştığını ve 
artık eski kocasına elektronik kelepçe takılma kararı çıkarılmasına rağ-
men devlet görevlileri tarafından sığınakta kalmazsa elektronik kelepçey-
le adresini bulmasının daha kolaylaşacağı söylendiği için sığınağa gitmek 
zorunda kaldığını aktardı. Bu örnekte kadının eski kocası tutuklanmadığı 
ve kadına yönelik tehditlerine karşı faili engelleyecek bir çare bulunama-
dığı için geçici bir çözüm olarak sığınağa gönderildiğini görüyoruz. Bu du-
rumda fail yerine kadının cezalandırıldığı ve şiddete maruz kalan kadının 
anayasal haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Başka bir kadın ise kendisi-
ne ekonomik, psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddet uygulayan kocasının ayrı-
ca darp raporu alarak kadından şikayetçi olduğunu, mahkeme süreçlerine 
gitmek zorunda kaldığını aktardı. Tüm bu örneklerde, erkeklerin kadınlar 
üzerinde tahakküm kurmak, baskı kurmak, çaresiz bırakmak için kadınları 
hukuki süreçler ile de bezdirmeye çalıştıklarını ve bu gücü de cinsiyet-
çi yaklaşımlardan, ayrımcı uygulamalardan, yasal uygulamaların eksik ve 
yanlış olarak pratiğe geçmesinden güç alarak yaptığını görüyoruz.

Şiddetten Uzaklaşan Kadınları Arayanlar

Mor Çatı dayanışma merkezinin telefonuna ulaşarak, numaranın sığına-
ğa ait olduğu ve Türkiye’deki tüm sığınakların Mor Çatı olarak adlandırıl-
dığı yanlış algısıyla, sığınağa giden kadınların yerini öğrenmek, kadınlar 
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hakkında bilgi almak veya onlara mesaj ulaştırmak isteyenler tarafından 
2022 yılında 417 kez arandık. Cevap olarak sığınakların yerlerinin gizli ol-
duğu bilgisini verdiğimiz bu aramaların 278’i erkekler tarafından yapıldı. 
Aramaların büyük bir çoğunluğu kadınların kocası/eski kocası, babaları 
ve erkek akraba tarafından yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi ara-
yanlar kadınların sığınağa gitme sebepleri hakkında sıklıkla “Küçük bir 
tartışma yaşamıştık, şiddet yoktu”, “Psikolojisi bozuktu” gibi gerekçeleri 
öne sürdüler. Sığınaklara dışarıdan ulaşılamayacağı bilgisinin yaygınlaş-
masının bir sonucu olarak kadınlar hakkında bilgi almak isteyen erkekler 
sıklıkla “Çocuğumu merak ediyorum”, “Beni aradı, gelip almamı istedi”, 
“Az önce konuşuyorduk, telefon kesildi” gibi manipülatif bahanelere baş-
vurdular. Kadınlar sığınağa gittiklerinde dahi erkekler ısrarlı takibini sür-
dürdü. Tekrarlı aramalarla 18 kadının sığınakta olup olmadığı veya hangi 
sığınakta olduğu hakkında bilgi alınmaya çalışıldı.

Feminist Ruhsal Çalışmamız 

2022 yılında da ruhsal destekler hem dayanışma merkezi hem sığınakta 
kadınlarla yürüttüğümüz destek çalışmalarının ve dayanışmanın önem-
li bir parçası oldu. Mor Çatı’da yürüttüğümüz feminist ruhsal çalışmada 
kadınların kimi zaman yaşadıkları sıcak şiddetin, kimi zaman da önceki 
şiddet deneyimlerinin devam eden ruhsal etkileri üzerine çalışma yürüt-
tük. Bu sene de şiddetin kadınların ruhsallığına ne denli karmaşık etkileri 
olduğunu gördük. Bunun yanı sıra kadınların yaşadığı şiddet deneyimleri 
kadar sonrasında sosyal çevrelerinden ve toplumun genelinden aldığı yar-
gılayıcı ve olumsuz tepkilerin, çoğu zaman desteksiz bırakılma hallerinin 
de kadınları şiddet deneyimlerinin kendisi kadar olumsuz etkileyebildiğini 
gözlemledik. Bu sene de ruhsal çalışmada kadınların güncel şiddet de-
neyimlerinin yanı sıra çocukluk çağında yaşadıkları şiddet deneyimleri de 
ruhsal çalışmanın önemli bir parçası oldu. Bu deneyimleri ruhsal çalış-
maya katmak kadınların güncel deneyimleri üzerine çalışırken aydınlatıcı 
oldu. Ayrıca kadınların şiddet yaşadıkları ilişkilerden çıkmasının önündeki 
ruhsal engeller, uzun süre şiddet döngüsünün içinde olma halinin yarattı-
ğı suçluluk, çaresizlik, utanç, korku, şiddet uygulayanın değişeceğine dair 
umut gibi duygular çalışmada öne çıktı. Bu sene ruhsal çalışmada kadınlar 
tarafından getirilen ve odaklanılan önemli konulardan biri de kadınların 
şiddetten ya da şiddetin etkilerinden uzaklaşma sürecinde destek meka-
nizmaları bakımından yaşadıkları deneyimlerin ruhsal iyilik halleri açı-
sından ne kadar belirleyici olduğuydu. Kadınların şiddetten ya da şiddetin 
etkilerinden uzaklaşmak için başvurdukları kurumlarda yaşadığı olumsuz 
deneyimler, destek alamamaları, yargılayıcı ve suçlayıcı tutumlar, özellik-
le yargı süreçlerindeki yıpratıcı koşulların ruhsal zorluklar yarattığını gör-
dük. Dolayısıyla bu deneyimler de zaman zaman şiddet deneyimleri kadar 
ruhsal çalışmada yer buldu. 

2022 deneyimimiz de şiddete maruz kalan kadınların şiddet odağında fe-
minist perspektifle çalışan uzmanlar tarafından ruhsal anlamda destek-
lenmesinin önemini bir kere daha ortaya koydu. Bu desteğin kamusal ya 
da özel klinikler bağlamında erişilebilir olmadığı da kadınların deneyim-
lerinden edindiğimiz bir diğer bilgi oldu. Bu nedenle Mor Çatı’da yürütü-
len feminist ruhsal çalışma, sistemde erişilebilir olmayan ve yaklaşımsal 
olarak da yaygın olarak bulunamayan bir destek olarak önemli bir boşluğu 
doldurdu.

Kadınlar şiddetten uzaklaşırken hayatlarını kurmak ya da şiddetten uzak-
laşma planlarını yapabilmek için kendi durumları, ihtiyaçlarına göre çeşitli 
desteklere ihtiyaç duyabilirler. Her kadının ihtiyacı ve talep ettiği destekler, 
kadınların yapmak istedikleri, planları, çocuklarının olup olmaması, mev-
cut kaynakları, sosyal ağları, aileden aldıkları ya da alamadıkları destek, 
öncelikleri, maruz kaldıkları şiddet biçimi, bu şiddete karşı atmak iste-
dikleri adım, şiddet uygulayana karşı herhangi bir hukuki süreç işletmek 
isteyip istememeleri gibi durumlara göre değişebilmektedir. Mor Çatı’da 
kadınları derinlemesine dinledikten sonra, kendi güçleri ve kaynakları-
na da işaret ederek hem kadınların yapmak istedikleri ve taleplerine dair 
destek alabilecekleri yerler ve mekanizmalar hakkında bilgi veriyoruz hem 
de yıllardır kadınlarla süregelen dayanışmamız sonucu edindiğimiz dene-
yimlerle, kadınların ihtiyaç duyabileceğini düşündüğümüz diğer destekleri 

Kadınların şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç 
duydukları destekler

* İş bulma, kürtaj, ev bulma, tıbbi yardım, çocuğuna/çocuklarına psikolojik destek, 
kreş/okul desteği.

Şiddetle 
mücadele 

süreçlerine dair 
paylaşım: %64

Hukuki 
destek: 

%12

Sığınak: %9

Sosyal yardım veya 
sosyal destek: %8

Psikolojik destek: %4

Diğer: %3*

Bir kadınla birden fazla kez görüşme yaptığımızdan her seferinde başka 
talepler gelebiliyor. Bu durumda 2022 yılı içinde dayanışma merkezine 
gelen tüm taleplere baktığımızda
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paylaşıyoruz. Kadınlar yıl boyunca yaptığımız görüşmelerde çeşitli talep-
lerini dile getirebiliyorlar. Kadınlar bu yıl çoğunlukla yaşadıklarını paylaş-
mak, hukuki bilgi almak ve sığınak desteği talep etmek için ulaştılar. Mor 
Çatı’ya ilk ulaşmalarında temel hukuki haklara dair bilgiler Mor Çatı gö-
nüllüleri tarafından paylaşılıyor. Yıl boyunca kadınların özgül durumlarına 
göre hukuki danışmanlık, Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından verilip 
kadınların soruları yanıtlanmaya çalışıldı. Sonrasında kadınlar bir hukuki 
süreç yürütmek isterse baroların adli yardım birimlerine avukat deste-
ği için yönlendirildi. Kadınlara ŞÖNİM ve belediye sığınaklarını anlatarak 
sığınak desteğini nasıl alabilecekleri konusunda mutlaka bilgi veriyoruz. 
Kadınların sığınak talepleri ise yine Mor Çatı’nın kapasitesi doğrultusunda 
değerlendiriliyor. Mor Çatı sığınağında yer olması ve kadınların ihtiyaç ve 
taleplerine yanıt verebileceği konusunda ortaklaşmaya varıldığı durumda 
kadınlar çocuklarıyla birlikte Mor Çatı sığınağına kabul edildi. 

Bunların yanı sıra kendileri ya da çocukları için psikolojik destek talep et-
mek kadınların gündemleri arasındaydı. Bu yıl dayanışma merkezinde ka-
dınlar özellikle çocukları için psikolojik destek talep ettiler. Çocuklarının 
ev içerisinde direkt fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet dolayısıyla istisma-
ra maruz kalması, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmayarak ihmal 
edilmesi, annelerinin ya da kardeşlerinin maruz kaldıkları şiddete tanık-
lık etmek zorunda kalmaları, çocukların özel durumlarının olması ve özel 
eğitim ve/ya psikolojik desteğe ihtiyaç duymaları kadınların çocuklarına 
dair psikolojik destek ihtiyacının gerekçeleri arasındaydı. Kadınların ken-
dileri ya da çocukları için talep ettikleri psikolojik destek ihtiyacını değer-
lendirmek için mutlaka yüz yüze ya da çevrimiçi görüşmeler gerçekleştiri-
yoruz. Bu sayede ihtiyaç ve talebi derinlemesine anlama fırsatı yakalıyoruz. 
Derinlemesine görüşmelerden sonra kadınları kendileri ve çocukları için 
psikolojik desteklere yönlendiriyoruz. Bu yıl hem Mor Çatı gönüllüsü ruh 
sağlığı uzmanları kadınlara ve çocuklara psikolojik destekler sundular 
hem de kadınlar belediye, sosyal hizmet merkezleri, hastaneler gibi bu 
hizmeti veren kamu kurumlarına yönlendirildiler. 

Kadınlar şiddetten sonra hayatlarını kurarken şiddetin etkileriyle baş etmek 
ya da düzenlerini kurmak için farklı desteklere de ihtiyaç duyabiliyorlar. İş 
bulma, ev bulma, çocukları için okul ya da kreş desteği kendi düzenlerini 
kurmak ve sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları 
destekler arasındaydı. İstenmeyen bir gebelik yaşadıklarında kürtaj hakkıy-
la ilgili yönlendirmeler talep ettiler. Şiddetin fiziksel ve ruhsal sağlıklarında 
etkileriyle ilgili destek almak için tıbbi yardım talepleri de oldu. Kadınlara 
hakları ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalara dair bilgi verilip 
yönlendirmeler yapıldı ve bu bağlamda sosyal destek sağlandı.

Kadınların bu yıl getirdikleri ihtiyaçlar arasında sosyal yardım talepleri 
önemli bir yer tuttu. Pandemiyle birlikte devam eden ekonomik kriz ve 
enflasyon, temel ihtiyaçlar ve konut giderlerindeki artış kadınların şiddet 

sonrası yaşam için plan yapmalarını zorlaştırdı. Geçen yılki deneyime ben-
zer bir şekilde, maruz kaldıkları şiddeti paylaşmaksızın sadece maddi des-
tek ihtiyacını dile getiren kadınlar oldu. Özellikle üniversite öğrencisi genç 
kadınlar burs, yurt, bilgisayar gibi dijital araçlar, okul kitapları, kıyafet gibi 
eğitimlerine devam edebilmek için ihtiyaç duydukları temel gereksinimle-
re erişebilmek için bize ulaştılar. Kimileri için ailenin okula devam etme-
meleri konusunda baskı uygulaması, temel ihtiyaçlarını karşılamamaları 
nedeniyle ya da ev yerine yurtta kalmak şiddetten uzaklaşmanın bir aracı 
olduğu için bize ulaştılar. Kimi kadınlar da ekonomik koşullardan ötürü ai-
lelerinin hiçbir temel ihtiyacı karşılayamadığını, kendileri ve zaman zaman 
kardeşleri için bu desteklere ihtiyaç duyduklarını söyleyerek ulaştılar. Bu 
bağlamda kadınları destek alabilecekleri, burs veren kurumlara yönlen-
dirdik. Genç kadınlara özel dinamikler, bu grubun özellikli destek ihtiyacı 
olduğunu göstermekte. Öte yandan hali hazırda bu grubun yönlendirile-
bileceği özellikli hizmet birimleri bulunmadığını, mevcut mekanizmala-
rınsa bu grubun ihtiyaçlarını karşılamadığını fark ettik. Kadınları zorlayan 
bir diğer konu artan konut kiraları oldu. Önceki yıllara kıyasla özellikle 
İstanbul’da olmak üzere tüm şehirlerde ev kiralarının artması kadınların 
kendi evlerini tutmalarının önündeki engellerden biriydi. Oransal olarak 
büyük artışlar, emlakçı ve ev sahiplerinin iki depozito istemesi gibi deği-
şiklikler zaten az olan kaynaklarıyla bu gereklilikleri karşılamalarını daha 
da zorlaştırdı. Kamu kurumlarınca verilen sosyal yardımlar ise mevcut 
enflasyon gerçekliğini karşılayamadı. Bu bağlamda kadınları alabilecek-
leri desteklere yönlendirirken değerlendirebilecekleri ev paylaşımı, yatılı 
bakım işleri gibi çeşitli seçenekleri de paylaştık.

Dayanışma Merkezinde Çocuk-Ergen Çalışması 
2022 yılında dayanışma merkezinde 19 defa çocuklarla doğrudan görüşme 
yapıldı. Çocuklar kendi maruz kaldıkları şiddetle ilgili nereye ulaşabile-
ceklerini ve sıklıkla, aileleri ya da yakın çevreleri tarafından şiddet ya-
şadıkları için, evden, bulundukları ortamdan ayrılmanın, başka bir yerde 
kalmanın imkanlarını sordular. Diğer yandan çocukların maruz kaldıkları 
şiddete sosyal medya paylaşımları üzerinden tanıklık eden yetişkinler de 
neler yapılabileceğini danışmak üzere Mor Çatı’ya ulaştılar. Bu görüşme-
leri çocukların güvendikleri bir yetişkinle birlikte yapmaları ya da annele-
riyle beraber başvurmaları üzerine gerçekleştirdik. 

Mor Çatı’da yürüttüğümüz sosyal çalışmanın bir parçası da kadınları ço-
cuklarıyla ilgili yaşadıkları zorluklar konusunda desteklemek ve ebeveyn-
lik konusunda güçlendirmek. Bu yıl görüştüğümüz kadınlardan 30’u bazen 
doğrudan ilk aramalarında bazen de devam eden sosyal çalışma sürecinde 
çocuğu için sosyal, psikolojik ya da psikiyatrik destek talep etti. Hem bu 
durum, hem de son yıllarda özellikle 15 yaş üzeri çocukların doğrudan 
kendilerinin başvuru yapması şiddetin çocuklar üzerinde yarattığı etkiyi 
daha da görünür kılıyor. Kadınlarla kurduğumuz ilişkide çocuklarının da 
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şiddet ortamında olması sebebiyle şiddetten etkilendiklerini, erkeklerin 
çocukları ihmali sebebiyle kadınların ebeveynliğe dair tüm sorumluluğu 
üstlenmek zorunda kaldığını ve çocuklarını şiddetten korumak için geliş-
tirdikleri yaklaşımın bazı durumlarda fazla korumacı olduğunu ve çocuk-
larla bağımlı bir ilişki geliştirmeye sebebiyet verdiğini gözlemledik. Kimi 
durumlardaysa kadınlar şiddetten uzaklaşabilmek için çocuklarını şiddet 
uygulayanla bırakmak durumunda kaldı. Bu zorluğu yaşayan kadınlarla 
da çocukları için güvenlik planı ve güvenli bir ortama geçişlerinin plan-
lanması üzerine çalışıldı. Çocukların gelişimsel süreçleri, ebeveynleri ve 
yaşıtlarıyla kurdukları ilişkileri, eğitime erişimleri ve öğrenme becerileri, 
beslenme, dil gelişimi ve uykuyla ilgili yaşadıkları zorluklar, şiddet davra-
nışlarını ne kadar normalleştirdikleri gibi konuları odağa aldığımız sosyal 
çalışma görüşmelerinde kadınların çocuklarına dair ihtiyaçları konusunda 
güçlenmelerini ve çocukları için talep ettikleri sosyal ve psikolojik destek-
lere erişimini planlamayı hedefledik. 

Kadınların şiddet ilişkisinde kalma sebeplerinden biri de, çocuklarının ba-
balarından ayrı yetişmesinin ve boşanmanın çocukların gelişimini olumsuz 
etkileyeceğine dair inançları olarak ön plana çıkıyor. Zamanla çocuklarının 
da zarar gördüklerini fark etmeleriyle birlikte kadınların ilişkiden çıkmak ya 
da çocukları için de destek almak için adım attıklarını duyuyoruz. Bununla 
bağlantılı olarak kadınların doğrudan çocukları için psikolojik destek talep 
etme durumunun giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu gibi doğrudan talep-
lerde kadınların paylaşımlarında bazı ortaklıklar gözlemledik. Çocukların 
da şiddete maruz kalmasının kadınlar için artık son nokta olması, çocuğu-
nun şiddete tanıklık ederek büyümesini istememesi, bu ortamda kaldıkça 
çocuğunun da yaşıtlarına ya da kendisine şiddet uygulamaya başlaması 
ya da giderek şiddeti normalleştiren davranışlar sergilemesi, çocukların 
akademik başarılarında azalmanın olması ve çocukların yaşadıkları duy-
gusal, gelişimsel zorlukların çocuğun yaşadığı şiddetle ilişkili olduğunu 
fark etmek gibi nedenler kadınların çocukları için doğrudan destek talep 
etmesine neden oldu.

Çocuklarla yaptığımız çalışmada bu sene de gördük ki çocuk koruma me-
kanizmaları çocukları şiddetten korumak ve uzaklaştırmak için yetersiz 
kalıyor. Özellikle çocukların doğrudan başvuru yaptıkları durumlarda baş-
vuruların dikkate alınmayarak hiç inceleme başlatılmadığı ya da çocuk ka-
çırma gibi yüksek riskli durumlarda dahi başkaları tarafından ihbar edil-
diğinde incelemenin çok geç başladığı yine de herhangi bir müdahalenin 
yapılmadığı görüldü. Öte yandan 12 yaş üstü oğlan çocuğu olan kadınla-
rın devlet sığınaklarına alınmadığı için kadınların şiddetten uzaklaşmakta 
zorluk yaşamaya devam ettiği anlaşılmıştır. Cinsel istismara maruz kalan 
çocukların ise adli süreçlerde yaşanan kurumlar arası koordinasyonsuz-
luk ve süreçlerin uzamasından dolayı zorluklar yaşadığını gözlemledik. 
Çocukları ikincil travmatizasyondan korumak adına oluşturulan Çocuk 
İzlem Merkezlerinde çocukların ifadesinin alınması ve gerekli muayenele-

rinin yapılmasına rağmen, çocukların mahkeme süreçlerinde tekrar tek-
rar ifadesinin alınması veya ÇİM raporlarının dikkate alınmayarak farklı 
kurumlardan raporlar istenmesi çocukları yıpratmakta ve travmatik olayın 
etkilerinin sürmesinde etkili olduğu görülmektedir.

Çocuklarla yapılan sosyal ve ruhsal çalışmada çocukların şiddetten farklı 
şekillerde etkilendiklerini gözlemledik. Şiddet ortamında büyüyen çocuk-
lar, babalarının şiddetine yalnızca tanıklık etmiyor, doğrudan maruz ka-
lıyorlar. Çocuklardan dinlediğimiz şiddet anlatılarında, kadınlara gücünü 
gösteren ve kontrol eden erkeklerin, çocukları üzerinde de kullandıkları 
güçle çocuklarını fiziksel, psikolojik ve cinsel olarak istismar ettiklerine 
tanık olduk. Örneğin bir çocuk babasının şiddet uyguladıktan sonra ço-
cuklarının hareket etmesine, yüz ifadelerinin dahi değişmesine izin ver-
mediğini ve hareket ettiklerinde tekrar şiddet uyguladığını aktarmıştır. 
Çocukların bedenleri ve zihinleri üzerinde bu denli kontrol ve güç kulla-
nılmasının çocuklarda sosyal uyum sorunları, kaygı, özgüven ve özsaygı 
düşüklüğü, uyku ve beslenme sorunları, kendine zarar verme ve intihar 
girişimleri gibi sorunlara yol açtığını gözlemliyoruz. Çocuklarla çalışma-
mızda şiddet türlerine dair dikkat çeken bir başka konu ise, şiddetin farklı 
türlerinin her çocuğu farklı düzeylerde etkileyebildiği oldu. Örneğin, ailesi 
dışından birinin cinsel istismarına maruz kalan bir çocuk ev içinde yaşa-
nan şiddetten dolayı çok daha güvensiz ve kaygılı hissettiğini aktarmıştır. 
Toplum tarafından sanılanın aksine, şiddetin olduğu güvensiz bir ortamda 
büyümek ve istismarın en yakınlarından gelmesi, çocukları en az cinsel 
istismar kadar travmatize edebiliyor. 

Çoğunlukla kırılganlık ve zayıflık atfedilen ve ev içi şiddet durumlarında 
görünmez kalan çocukların yaptığımız birebir çalışmalara hızlı yanıtlar 
vermesi, çocuklarla şiddetin etkileri üzerine çalışmanın ne kadar önemli 
olduğunu bize bir kere daha gösterdi.

LBT+’larla Yürüttüğümüz Çalışma

Dayanışma merkezine maruz kaldığı şiddet dolayısıyla destek almak için 
başvuran her kadınla yaşadıkları şiddeti asla hak etmediklerini, onları 
şiddete maruz bırakanların suç işlediğini ve tüm bunları kişisel sebep-
lerle değil toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle yaşadıklarını paylaşıyo-
ruz. Kadınlar, cinsiyet kimliklerinin yanı sıra yine patriyarkanın bir sonu-
cu olarak cinsel yönelimleri sebebiyle de şiddete maruz kalıyorlar. LGBTİ 
+’lar heteronormatif ikili cinsiyet sistemine uymadıkları için çok katmanlı 
şiddete maruz kalıyorlar. Özellikle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri 
sebebiyle kadınlar, kız çocukları ve LGBTİ+’lar toplum tarafından sosyal 
dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalarak kontrol ve baskı 
altına alınmaya çalışılıyor. 
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Dayanışma merkezinde kurduğumuz dayanışmada kadınlara cinsel yö-
nelim ve cinsiyet kimliklerini sormuyor ve her bir başvuruda olduğu gibi 
kadınların kendi paylaşmak istedikleri bilgileri dinlemeye odaklanıyoruz. 
2022 yılında bize ulaşan ve kendini lezbiyen, biseksüel, trans olarak ifade 
ederek şiddet deneyimini paylaşan kadınlar ile dayanışma kurma deneyi-
mimiz oldu. Dolayısıyla deneyimimiz dayanışma kurduğumuz kadınlardan 
kendisini LBT+ olarak tanımlayıp bunu bizimle paylaşan kadınların akta-
rımları ve bizim gözlemlerimiz ile sınırlı. 2022’de bize ulaşan LBT+’lardan 
bir kısmı kendisi ulaşırken onlar adına bize ulaşanlar da oldu. 

Bir erkekle evli LB+ bir kadın hariç LBT+ların tümü ailelerinin uyguladığı 
şiddet nedeni ile Mor Çatı’ya ulaştı. Çoğunlukla aileleriyle LBT + oldukla-
rını paylaş(a)madıklarını, bunun sebebini de paylaştıkları durumda maruz 
kalacaklarını bildikleri şiddete bağladıklarını gördük. Paylaşmadıkları hal-
de öğrenildiği ya da tahmin edildiği durumda ailelerin hayatlarını kısıtla-
dıklarını; fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetle tehdit edebildik-
lerini ve kimi başvurularda da söz konusu şiddet biçimlerine zaten maruz 
kaldıklarını gördük. Eve kapatma, eğitim hayatından alıkoyma, maddi ihti-
yaçlarını karşılamama, sosyal hayatını kısıtlama, çalışmasına engel olma, 
telefonuna ve diğer iletişim araçlarına el koyma ve evliliğe zorlama gibi 
şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını paylaştılar. Evliliğin, öğretilen top-
lumsal kabul görme yöntemi olarak sunulmasının LBT +’ların hayatları-
na ve kararlarına nasıl etki ettiğine ve bu süreçte psikolojik desteğe ihti-
yaç duyabildiklerine şahit olduk. Ailesiyle yaşayan reşit olmayan LGBTİ + 
çocuklar adına bize ulaşan başkalarının aktarımlarında ve yine ailesiyle 
yaşayan genç LGBTİ+ların şiddete maruz kalmamak için kendi yaşamları 
hakkında karar almaktan taviz vererek uzlaşmaya gittiklerini ve bu sırada 
da her halükarda şiddete maruz kaldıklarını gördük. 

Mor Çatı’ya ulaşan trans kadınlar aileleri tarafından sıklıkla ölüm tehdidi 
aldıklarını, saçlarının kesildiğini, hormon almalarının engellendiğini pay-
laştılar. Ayrıca iş bulmakta zorlandıklarına, iş bulsalar da iş ortamında 
şiddete maruz bırakılarak işi bırakmaya zorlandıklarına, ailelerinin evin-
den atılmakla beraber ev kiralamak istediklerinde ayrımcılığa maruz kal-
dıklarına ve ekonomik imkanlardan da yoksun bırakıldıklarına tanıklık et-
tik. Bu nedenlerden dolayı sığınak talebiyle Mor Çatı’ya ulaştılar.

LB+ bir kadın evli olduğu erkeğin cinsel yönelimini öğrenmesinin ardından 
kendisine şiddet uyguladığını, LB+ olduğunu herkese söylemekle tehdit 
ettiğini, kadın arkadaşlarıyla aldattığını iddia ettiğini ve çocuklarının ah-
lakını bozmakla suçladığını paylaştı. Bunun yanı sıra evlilik birliği devam 
ederken ya da sonlandırma kararı verildiğinde, kurumlarla ilişki esnasın-
da kadının LB+ olmasının ahlak dışı ve evlilik birliğinde işlenen bir kusur 
olarak yansıtıldığını ve bunun da kadına şiddet olarak döndüğünü gördük. 
Boşanma aşamasında ve çocukların velayeti söz konusu olduğunda kadının 
ahlak dışı ve kusurlu olduğunun iddia edildiğini ve kurumlarda LBT+ ka-

dınlara yönelik hak ihlallerinin yaygın olduğunu gördük. Bunun bir sonucu 
olarak LBT+’ ların, herhangi bir kurumdan destek alma ihtiyacı olduğunda 
şiddete maruz kalacağını düşündüğü için başvurmadıklarını, başvurdukla-
rı durumlarda ise şiddete maruz kalabildiklerini görmüş olduk.

Bize başvuran kadınlardan LGBTİ + çocuklarının maruz kaldığı şiddeti bi-
zimle paylaşarak bizden destek alanlar da oldu. Bu gibi durumlarda bizi 
LGBTİ+ çocuğu için arayan kadınlarla ayrıca çocuğuna yönelik ötekileşti-
ren, ayrımcı düşünce, tutum ve davranışları için de çalışma yürütebildik.

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemekle Yükümlü 
Kurumlardan Talep Edilen Destekler

Kadınlar maruz kaldıkları şiddetten uzaklaşmak için pek çok kuruma baş-
vuru yaparak çeşitli destekler talep ediyorlar. Başvurdukları kurumlara 
baktığımızda, bu yıl da kolluğun öne çıktığını görüyoruz. Kadınların şiddete 
maruz kaldıklarında can güvenliklerini korumak ya da şiddeti şikayet et-
mek için kolluğa gitmelerinin yanı sıra, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle 
mücadelede mekanizmalarında baş aktör olarak kolluğun belirlenmiş ol-
ması da bu yoğunlaşmayı açıklıyor.

Kolluk

Sağlık Kurumları

Mahkemeler

Barolar

ŞÖNİM

Belediyeler

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı
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Kadınların maruz kaldıkları şiddet ve diğer destekler için Alo 183 Sosyal 
Destek Hattı’na yaptıkları başvurulara dair paylaşımları, aradıklarında 
doğrudan ulaşamadıkları ya da yaptıkları görüşmede yeterli bilgi verilme-
den, ihtiyaçları ayrıntılı şekilde dinlenmeden, ihtiyaç analizi yapılmadan 
yanlış yönlendirmelerle karşı karşıya kaldıklarını gösterdi. Bu bilgi Alo 
183’ün akut müdahalede bulunmak ya da acil durumlarda inisiyatif alarak 
hızlı harekete geçmekten uzak kaldığını gösteriyor. Özellikle sığınak konu-
sunda bilgi almak için kadınların Alo 183’ü aradığı durumlarda “Karakola 
gidin” bilgisiyle sınırlı, anlık yaşanan durumlarda güvenliklerini riske atan 
bir etmen olup olmadığını dikkate almaktan uzak bir yaklaşımın olduğunu 
görüyoruz. 

Şiddete maruz kalan kadınlara sosyal, ekonomik, hukuki ve psikolojik 
destek sunmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla ku-
rulan ŞÖNİM’in bu görevini yerine getirmediğini ve şiddetle mücadele-
de tek adresin kolluk olarak öne çıkmasının da etkisiyle pek çok kadının 
ŞÖNİM hakkında bilgisinin olmadığını görüyoruz. ŞÖNİM yönetmeliğinde 
tanımlanan sosyal, hukuki ve psikolojik destek sağlama işlevi, kadınlara 
bu destekler sunulmadığı için kağıt üzerinde kalıyor. Kadınların ŞÖNİM’e, 
yaşadıkları zorlukları paylaşmak, bu zorluklar karşısında hissettiklerini 
ve ihtiyaçlarını dile getirmek, bunlara dair destek alabilecekleri mekaniz-
maları ya da kendi ürettikleri kaynakları nasıl kullanabilecekleri üzerine 
konuşmak, şiddetten uzaklaşma mücadelesinde yaşadığı zorluk ve karşı-
laştığı engellere dair görüşebilmek gibi amaçlarla da erişebilmesi gere-
kiyor. Mor Çatı’da kadınlara bu yönde bilgi vermemiz sonucunda kadınlar 
ŞÖNİM’i aradıklarında pek çok zaman “Sizin gibi dinlemediler, ilgilenme-
diler” diyerek bize geri bildirimde bulunuyorlar. Oysaki yönetmeliklerinde 
yer aldığı şekilde kadınlara destek sağlayan bir sistemin varlığı, kadınların 
şiddetten uzaklaşabilme konusunda alternatifler üretebilmesine, sosyal 
ve hukuki hakları konusunda bilgi edinebilmelerine ve sığınağa gitmeden 
de güçlenmelerine katkı sağlayacaktır.

Önceki yıllarla benzer şekilde bu yıl da kadınların mevcut yasal hakları-
na erişmekte oldukça güçlük yaşadığını, bu konuda var olan yasal düzen-
lemelerin hiç uygulanmadığını ya da aksaklıklarla uygulandığını gördük. 
Kolluğun kadınların maruz kaldıkları şiddet nedeniyle başvurabilecekleri 
ilk mekanizma olması dolayısıyla en sık başvurdukları yer olması, uygula-
ma aksaklıklarını sıkça görmemize neden oluyor. 

Kadınlar kollukta uzun süre bekleme, barışma ya da uzlaştırmaya zor-
lanma, şikayetlerinin ciddiye alınmaması ya da tutanağa geçirmeme gibi 
sorunlar yaşadıklarını paylaştılar. Bunların yanı sıra kolluğun 6284 sayılı 
Kanun kapsamında acil durumlarda karar verme yetkisine sahipken ka-

dınlara aile içi şiddet büro amirliklerine gitmelerini söyleyip yönlendirme-
de herhangi bir rol almamaları, maruz kalınan şiddetin ardından kadınlar 
için uğraştırıcı ve yorucu bir etki yaratıyor. Kanunu uygulamayla yükümlü 
kolluk kuvvetlerinin keyfi ve özensiz yaklaşımı gibi durumlar kadınların 
sahip oldukları haklara erişimini zorlaştırıyor.

Kolluğa yapılan başvurularda kadınların beyanını almaktansa şüpheyle 
yaklaşıldığı uygulamaların giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Kadınlar ma-
ruz kaldıkları şiddetin hemen ardından karakola başvurdukları durumlarda 
kocalarıyla, babalarıyla, abileriyle ya da şiddet uygulayan her kimse onun-
la uzlaştırılmaya, barıştırılmaya çalışıldıklarına paylaşıyorlar. Şiddetin he-
men ardından yapılan başvurularda kadınlar polisin “Emin misin bak sonra 
üzerinden zaman geçince pişmanlık hissedebilirsin” diyerek caydırmaya 
çalıştığını aktarıyor. Kolluk görevlileri, kadınların karşılarındaki kişiyi “ce-
zalandırmak” niyetiyle başvuru yaptıklarına dair bir algı ile hareket ediyor. 
Kadınlar amaç/ihtiyaç/hakları maruz kaldıkları şiddeti bildirmek ve bu suça 
yönelik işlem yapılmasını talep etmekken kolluk kuvvetlerinde “Emin misin 
bu pek ilerlemez, sonunda bir şey çıkmaz, uğraştığına değmez” gibi yo-
rumlarla karşılaştıklarından caydıklarını ya da cayma noktasına geldikleri-
ni paylaşıyorlar. Diğer yandan bir kadının sistematik olarak maruz kaldığı 
şiddete dair farklı zaman aralıklarında tekrar eden kolluk başvurusu varsa 
giderek ciddiye alınmadıklarını “Senin de hep aynı mevzu, zaten barışırsın 
yarına çekersin geri şikayetini” gibi söylemlerle karşılaştıklarını ve yaşadı-
ğı durumun değersizleştirilerek dikkate alınmadığını aktarıyorlar. Oysaki 
hem tekil olaylarda hem de tekrar eden durumlarda kolluğun temel görevi 
önleyici bir rol oynamak ve kadınların tekrar bir risk ya da can güvenliği 
tehdidi yaşamaması için gereken sorumluluğu almaktır. 

Kadınların adli birimlere yaptıkları başvurularda da pek çok kötü uygula-
mayla karşılaştıklarını gördük. Her şeyden önce kadınların yeterli zaman 
ve dikkat ayrılarak dinlenmemesi tüm mekanizmalar için ortaklaşan bir 
kötü uygulamaydı. Bunun yanı sıra eksik ve yanlış bilgi verilmesi, yasal 
hakları konusunda taraflı bilgi paylaşılması, caydırıcı söz ve davranışlara 
maruz kalmak, başvurusu sonucunda pek bir şey çıkmayacağı ve “zaman 
kaybı “ olduğuna dair yorumlara maruz kalmak kadınların şiddeti anlat-
mak ve destek isteme pratiklerini olumsuz anlamda etkiledi. 

Verilen tedbir kararlarında sürelerin giderek daha da kısaldığını, tedbir 
kararlarının uzatılması için yapılan başvurularda ise ortaklaşan bir uygu-
lamanın olmadığını gözlemledik. Bazı mahkemeler tedbir kararının süresi 
dolmak üzereyken uzatma için başvuru yapan kadınların talebini onaylar-
ken bazı mahkemeler süresi bitmeksizin işlem yapılamayacağı ve süre bi-
timinin ardından yeniden talep etmesi gerektiği şeklinde kadınları yönlen-
dirdi. Hem şehirden şehire hem de aynı şehirde mahkemeden mahkemeye 
değişen bu uygulama farklılıkları kadınların hak kaybı yaşamasına da ne-
den oldu. Kadınların başvurularının ardından 6284 sayılı Kanun kapsa-
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mında koruyucu-önleyici tedbirlerin verilmemesi ya da çok kısa sürelerle 
verilmesi, uygulanmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin alınmaması, 
kurumlar arasında yeterli koordinasyonun olmayışı ve oluşturulmaması 
kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelesini zorlaştıran etkenler arasın-
da yer alıyor.

Savcılık başvurularında soruşturma ve kovuşturma aşamasının çok uzun 
sürmesi, duruşma tarihlerinin oldukça ileriye verilmesi, mahkemelerde 
kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak bütüncül şekilde bakılmaksızın so-
mut ve tekil durumlara göre karar verme eğiliminin olması, şiddet uy-
gulayanın ceza almaması ve kadınları ilişkide maruz kaldıkları şiddetten 
sorumlu tutan erkek egemen ve yargılayıcı söylemler kadınların yargı sü-
reçlerinde en sık karşılaştığı sorunlardı.

Aile Mahkemeleri tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik, 
geçici velayet ve geçici tedbir nafakası kararının uygulamada giderek daha 
az verildiği ya da doğrudan buna ilişkin taleplerin reddedildiği örneklerle 
karşılaştık. Bu durum şiddetten uzaklaşma sürecinde kadınlarla birlikte 
çocukları da doğrudan etkiledi. Bu kararların çocuklar için çıkmaması, 
şiddet uygulayanların yine çocukların bilgileri üzerinden kadınlara ulaş-
masında etkili oldu. Özellikle göçmen kadınların geçici velayet kararını 
edinememesi ya da çok geç edinebilmesi kadınların çocuklarıyla beraber 
ülkelerine dönmek ve şiddetten uzaklaşabilmek yönündeki planlarını ol-
dukça geriye düşüren bir durum oldu. 

Sosyal Destek ve Yardımlar

Ekonomik krizin de etkisiyle kadınlar sıklıkla ekonomik destekler için baş-
vuruda bulunuyorlar. Pek çok görüşmede kadınlar şiddetten uzaklaşma 
sürecinde ekonomik desteğin yanı sıra sosyal ağlarından desteklere ih-
tiyaç hissettiğini dile getirdi. Özellikle de çocuklu kadınların paylaşımla-
rında yalnızca fiziksel bir uzaklaşma ve düzenin değil çocuklarıyla ilgili 
planlamaları da kolaylaştıracak bütünlüklü desteklere ihtiyaç duyduklarını 
gözlemledik. Bu noktada kadınlar iş aramak, meslek kurslarına yazılmak, 
kreş desteğine erişmek, kendileri ya da çocukları için psikososyal desteğe 
erişmek gibi ortaklaşan amaçlarla bu kurumlara daha önceden başvuru 
yapmıştı. 

Mor Çatı’da kadınlarla yapılan sosyal çalışma, ihtiyaç duydukları destek-
ler için çeşitli yönlendirmeleri de içeriyor. Bu yönlendirmelerde kadınların 
hem sosyo-ekonomik desteklere ulaşmaya çalışırken kurumlarla karşı-
laşmalarına dair pek çok deneyimi hem de özellikle iş hayatına katılımı 
zorlaştıran faktörleri duyduk. Maruz kaldığımız toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği ve cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle eğitim, mesleki beceri ve 
donanıma sahip olamamak; iş piyasasındaki ayrımcılık nedeniyle daha az 

deneyime sahip olmak; aile tarafından çalışmanın ve eğitimin engellenme-
si, çalışmama ve bakım yükümlülüğünü üstlenme konusundaki beklentiler 
ve baskılar düzenli bir ekonomik gelir getiren işte çalışmayı kadınlar açı-
sından zorlaştırıyor.

Bu etkenlerin yanı sıra güncel ekonomik koşullar ve ekonomik krizin etki-
leri kadınların genellikle ancak günlük ve düzensiz işler ya da ev içi parça 
başı işlerde istihdam edilmesine neden oluyor. Genellikle çocuk bakımı 
için ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalan kadınlar, elde ettikleri gelirin 
büyük bir kısmını bunun için harcamak durumunda kalıyor. Çocuk bakımı 
kamu tarafından sunulması gereken bir hizmetken günümüzde Türkiye’de 
çocukların bakımı ve eğitimine yönelik düzenli bir kamusal sistemin olma-
yışı çocuk bakımından sadece kadınların sorumlu olduğuna dair anlayışı 
pekiştiriyor. Dayanışma kurduğumuz pek çok kadın başvuru yaptığı be-
lediye, kaymakamlık, bakanlık gibi kurumlar aracılığıyla kamu tarafından 
sunulan hizmetlere erişebildiğinde çalışma yaşamına dahil olmanın ken-
dileri için kolaylaştığını ve buna yönelik plan yapabildiklerini paylaştı.

Yalnızca çocuk bakımı değil yaşlı, engelli ve hasta bakımı konusunda da 
kadınların “ sorumlu” görülmediği, bu bakım yüküne dair hizmetlerin dev-
letin sorumluluğunda planlandığı, mahalle, iş yeri ya da benzeri kreşlere 
erişimin kolaylaştığı, ücretsiz ve nitelikli kreşlerin kadınların çalışma sa-
atlerine göre hizmet sağladığı bir sistem, kadınların şiddetten uzaklaşabil-
mesi için temel bir gereksinimdir. Bu desteklerin kadınların hayatlarında 
neleri değiştirebildiğini, kadınların deneyimlerinden görüyoruz. 

Şiddetin Sağlığa Etkileri ve Sağlık Çalışanlarının 
Yaklaşımları

Kadınlar maruz kaldıkları şiddete dair sağlık kurumlarına da sıklıkla 
başvuru yapıyorlar. Bu başvuruların temel odağını ruhsal sağlıkları için 
desteğe erişmek, yaşanan akut durum sonrası darp raporu istemek ya 
da sistematik şiddetin yarattığı fiziksel ya da psikosomatik etkilere dair 
tedavi oluşturuyor. Özellikle devlet hastanelerinde kadınların uzun vadeli 
psikiyatrik destek ya da psikoterapi almasının mümkün olmadığına tanık-
lık ediyoruz. Devlet hastanelerinde gün geçtikçe kısalan muayene süreleri, 
kadınların yaşadıklarını anlatabilmek için yeterli olmadığı gibi doktorların 
ve diğer sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalı-
ğa sahip olmaması kadınların getirdiği sağlık sorunlarının şiddetle ilişkili 
olabileceğine dair bağlantı kurma olanağını ortadan kaldırıyor. Örneğin 
kadınların aynı doktoru düzenli şekilde görememesi, şiddete bağlı olarak 
yaşadığı psikosomatik durumları birbiriyle bağlantılı değerlendirmeyi güç-
leştiriyor. Diğer yandan sağlık çalışanlarının şiddet yaşadığını beyan eden 
kadınlara gereken özenle destek olmaması, kadınların yaşadıkları şiddete 
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dair tüm somut bulguları içerir şekilde darp raporu alamamalarına ya da 
güvenlik riski içeren acil durumlarda nerelerden destek alabilecekleri bil-
gisinin eksik kalmasına neden oluyor.

Kronik ağrılar, günlük hayatında yoğun şekilde stres ve kaygı yaşamak, 
kendine güveninin zedelenmesi, insanlarla ilişki kurma ve destek isteme 
noktasında çekince yaşamak maruz kaldıkları sistematik şiddetin kadınlar 
üzerindeki en sık görülen etkileri arasında bulunuyor. Diğer yandan özel-
likle fiziksel ve cinsel şiddet sonrası akut durumlarda hastanelere erişen 
kadınların darp raporu ya da adli tıp raporu aldığı durumlarda, hekimle-
rin fiziksel bulgular kadar psikolojik etkileri de gözeterek değerlendirme 
yapması ve hastanelerin sosyal hizmet birimleriyle de koordine çalışarak 
kadınların ihtiyaç duyduğu olası desteklere erişebilmeleri için bütüncül bir 
değerlendirilme yapması hem kadınların sağlık haklarına erişimine hem 
de olası hukuki süreçler için hak kaybı yaşamamasına katkı sağlıyor.

Kadınların kurumlarda karşılaştığı kötü 
uygulamalardan bazıları:

 ŞÖNİM ’i arayan bir kadına telefonu açan erkek personelin “Aynı gece 
almamız zor olur siz en iyisi geceyi otogarda geçirin” diyerek bilgi verdiği 
ve kadının sığınağa ulaşabilmesi için kolluğa da erişebileceği bilgisini 
paylaşmadığı, 

 Birden fazla örnekte kadınların sığınakta yemek, sigara, telefon ve 
bahçe kullanım saatlerinin sınırlı olması ve fazla sayıda kişiyle oda 
paylaşmak durumunda kalmaları nedeniyle sığınak koşullarının zorlayıcı 
geldiği ve pek çok zaman henüz bir sosyal çalışmacıyla derinlemesine 
görüşme yapmamışken kısa süre içerisinde sığınaktan çıkış yapmak 
zorunda hissettikleri,

 18 yaşına girdiğinde kurum bakımından ayrılan bir kadının daha sonra 
sosyal hizmet merkezine alabileceği destekler için başvuru yaptığında 
kendisine sorulmadan, onamı alınmadan doğrudan karşısında annesinin 
arandığı ve “Annenize dönün siz. Büyükşehir yutar, zorlanırsınız” gibi 
söylemlerle kadının hem bulunduğu yere dair bilginin verildiği hem de 
kararlarının ve isteklerinin gözetilmediği,

 KADES’i kullanarak polis çağıran kadınların pek çok kez polislerin çok 
geç geldiğine dair paylaşımları oldu. Bir kadının KADES sonrası gelen 
polislerle yaşadığı örnekte “Emin misin evlilikte böyle tartışmalar olur” 
diyerek vazgeçirmeye yönelik konuştukları ve bir işlem yapmadıkları,

 Kolluk tarafından şiddet uygulayana karşı verilen uzaklaştırma 
kararlarında “Eşyalarımı alayım bari” diyen erkeklerin eşyalarını 
alabilmesi için kısa süreliğine müsaade edilmesinin yine kolluk 
tarafından önerildiği örnekleri gördük. Ancak bu bahaneyle eve giren 
erkeklerin evdeki eşyalara zarar verdiği, elektrik, su veya gaz gibi şeyleri 
kapatma girişiminde bulundukları, kumbara, birikmiş para, laptop vb. 
eşyaları alarak evden ayrılması halinde kadınların bunu yine polise 
bildirdiği ve karşılığında “En fazla tutanak tutarız, ne yapabiliriz ki kendi 
evi” benzeri sözlerle karşı karşıya kaldığı,

 Uzaklaştırma kararı olan bir kadının ihlali polise bildirmesi üzerine 
savcılığa, savcılığa ulaşması üzerineyse tekrar karakola yönlendirildiği; 
bu durumun birden fazla kadının karşılaştığı bir örnek olduğu ve 
uzaklaştırma ihlalini bildirildiğinde işlem yapmanın kurumların ortak 
sorumluluğu olmasına rağmen bunun uygulamada karşılık bulmadığı,

 Daha önce uzaklaştırma kararı olan bir kadının yeniden tehdit edilmesi 
nedeniyle tekrar uzaklaştırma için başvuru yaptığında “2 yıldır bir şey 
yapmadığından yapmayacağına kanaat getirdim” denilerek mahkeme 
tarafından uzaklaştırma talebinin reddedildiği, ancak bu 2 yıllık süre 
zarfında uzaklaştırma ihlallerine dair kadının birden fazla kez karakol 
başvurusu olmasına rağmen işlem yapılmadığı,

 Jandarma karakoluna başvuran bir kadının “Sığınağa gidebilir miyim?” 
sorusu üzerine komutanın “Gidersen bir daha çıkamazsın iyi düşün” 
dediği, kadının “Devlete de gidemezsem şikayet de edemem, çünkü 
şikayet etsem adamla nasıl kalayım?” diye düşünerek tekrar evine 
dönmek zorunda hissetmesine neden olunduğu,

 Pek çok örnekte kolluğa yapılan başvurularda “Barışın”, “Kendi 
imkanlarınızla gidip darp raporu alın”, “Fiziksel şiddet yoksa işlem 
yapamayız”, “ Kocanız ya da eski kocanız değilse işlem yapamayız aileden 
biri olmalı” gibi söylemlerle karşılaşıldığı,

 Kendisine ve dükkanına saldıranları şikayet için başvuran bir kadın, 
ifadesi alınmadan önce avukat istediğinde polisin “Avukat isteyemezsin, 
geçici koruma isteyemezsin” diyerek hem caydırıcı davrandığı hem de 
eksik ve yanlış bilgi verdiği,

 Yaşadığı şiddet sonrası hastanede ilk müdahalesi yapılan bir kadının 
yanına gelen polis memurunun “Adamın da intihar girişimi oldu, o da 
hastanede durumu kritik zaten” diyerek kadını şikayetçi olmaması 
yönünde ikna etmeyi denediği, aynı polis memurunun daha sonra aslında 
şiddet uygulayanın tanıdığı bir polis olduğu ve yapılan iş ve işlemlerde bir 
yetkisi olmaksızın orada bulunduğu,
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 Pazar günü yaşanan bir cinsel saldırı nedeniyle çarşamba günü 
kolluğa ulaşan bir kadına “Artık çok geçmiş olayın üstünden” denilerek 
hastaneye götürmeye gerek görülmediği ve darp raporu almak için 
kadının kendisinin hastaneye ulaştığı,

 Birden fazla örnekte intihar girişimi nedeniyle acil servise başvuran 
kadınlara fiziksel acil müdahale dışında hiçbir takibin yapılmadığı, 
hastanenin psikiyatristi ya da varsa sosyal hizmet birimi tarafından 
kadınla görüşme sağlanmadığı,

 Cinsel şiddet sonrası polise başvuran bir kadına hastaneye gitmek 
ve darp raporu alınması için polisin eşlik etmediği, kadının kendi 
imkanlarıyla hastaneye ulaşmasının ardından polis tarafından 
aranarak “İşiniz bitmedi mi? ifadeye gelmiyor musunuz?” dendiği, ifade 
sonrasındaysa şiddet uygulayanı yakalamak için kadına “Siz buluşma yeri 
söyleyin oraya gelsin biz de orada tutuklar ifadeye alırız” dendiği yani 
hem kadının acil ihtiyaçlarını, psikolojik durumunu gözetmeksizin bir 
yaklaşım sergilerken hem de yapılması gereken işlemlerde yine kadına 
sorumluluk yüklendiği,

 Kreş desteği için sosyal hizmet merkezine başvuru yapan bir kadının 
başvuru esnasından telefon bilgisi dahil pek çok bilgi ve evrakının 
alınmadığı, bu eksik ve baştan savma yaklaşım nedeniyle kadının kreş 
talebinin aylara yayılan bir süre sonunda ancak sonuçlanabildiği pek çok 
kötü uygulama kadınlar tarafından paylaşıldı.

İyi Örnekler

 Evinden ayrılan ve ilçe belediyesine başvuran bir kadına kendisiyle 
sığınak ihtiyacına dair hemen görüşemeyecekleri ve kadının da kalacak 
yeri olmadığı için bu acil durum nedeniyle belediye tarafından kısa süreli 
konaklama desteğinin sağlandığı,

 Bir kadının yaşadığı şiddeti polise şikayetinin ardından şiddet 
uygulayana karşı verilen 15 günlük uzaklaştırma kararını “Benim 
evim burası ne olacak ki” diyerek ihlal eden erkeğe iki bin liralık para 
cezasının verildiği,

 Yaşadığı süreç nedeniyle psikiyatriste giden bir kadın doktorun “Adamın 
uyguladığı şiddet, Mor Çatı’yı arayabilirsiniz” demesi üzerine bize ulaştığı, 
evde yaşadıkları için kendisinin sorumlu gösterilmemesinin rahatlatıcı bir 
adım olduğunu,

 Bir kadına evden ayrılma planı için karakolla görüşmesinde şiddet 
uygulayan evde değilken eşyalarını alabileceği ve bu esnada polisten 
destek alabileceği, herhangi bir durumda taşınmadan ve evden 
ayrılmadan bir gün önce karakola gidip 2-3 saatlik kolluk desteği 
isteyebileceği bilgisinin paylaşıldığı,

 Hastanelerden psikiyatrik destek almakta olan kadınlardan bazılarının 
doktorlarıyla tanımlanan randevu süresinden daha uzun görüşebildiği ve 
doktorları tarafından düzenli takibe ya da mahkemelerinde kullanmak 
üzere rapor desteği alabildikleri,

 Bazı ilçelerde bulunan kadın kültür merkezlerine ulaşan kadınlara 
sığınaklar ve kadına yönelik şiddet konusunda temel bilgilerin verildiği ve 
kadınların bu kanallar aracılığıyla bize ulaştığı,

 Bulunduğu şehirde sığınakta kalan bir kadının risk durumu ortaya 
çıktığında gecikmeksizin araç sağlanarak bir başka şehre naklinin 
gerçekleştirildiği,

 Bir büyükşehir belediyesine kendisi ve çocukları için ekonomik destek 
amacıyla başvuran bir kadına ilçe belediyesi tarafından da irtibata 
geçilerek destek sağlandığı, aynı zamanda dosyasının kaymakamlığa da 
iletildiği bilgisinin verilmesi ile kurumlar arası bir yönlendirmenin kadının 
her bir yere ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmaksızın sağlanabildiği,

 Uzaklaştırma kararı olan bir kadının jandarma tarafından düzenli olarak 
karakola çağrıldığı ya da aranarak herhangi bir ihlal olup olmadığının 
takip edildiği,

 Kocası tarafından eve kapatılan bir kadının polisi aramasının ardından 
polisin çilingirle beraber kapıya gelip kadını ve çocuklarını çıkardığı, 
kadın bir başka şehirde sığınağa gitmeyi hedeflediği için eşyaları ve 
çocuklarıyla sığınağa ulaşımını kolaylaştırmak için polis aracıyla şehir 
değiştirmesine destek sağlandığı,

 Hastanede darp raporu alan bir kadının daha sonra hastanenin sosyal 
hizmetler birimi tarafından aranarak durumunun takip edildiği,

 Savcılığa başvuru yapan bir kadına hem gizlilik kararının hem de şiddet 
uygulayana elektronik kelepçe kararının 1 yıl süreyle çıkarıldığı,

 6284 sayılı Kanun’dan yararlanmak için başvuru yapan bir kadına bu 
işlem adına atanan avukatın devam eden süreçte boşanma avukatı olarak 
da yeniden atandığı,
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 15 yaşındayken ailesi tarafından şiddet gören ve şu an yetişkin olan bir 
kadının çocukluğunda gördüğü şiddetin okulda öğretmenleri tarafından 
fark edildiği ve bildirim yapıldığı; bunun ardından 18 yaşına kadar kurum 
bakımında koruma altında kalabildiği,

 Adli yardım başvurusunda kullanmak üzere muhtarlıktan belge alan bir 
kadının yaşadığı şiddeti paylaşması üzerine muhtarlığın yönlendirmesi 
ile kadının bulunduğu sokakta daha sık bekçi dolaşması üzerine plan 
yapıldığı,

 Güvenlik nedeniyle bulunduğu şehirdeki sığınaktan ayrılmak zorunda 
kalan, kendi imkanlarıyla ve çocuklarıyla birlikte şehir değiştiren bir 
kadına ulaştığı büyükşehirde zabıtalar tarafından 10 günlük konaklama 
desteğinin sağlandığı,

 Özel bir hastanenin acil servisine başvuran bir kadına yaşadığı 
komplikasyonun ilişkiye zorlanma yani tecavüz sonrası bir durum olduğu 
bilgisinin verildiği, şu an paylaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz ancak daha 
sonra adli süreç başlatmak isteyebilirsiniz denilerek bulguların yer aldığı 
bir raporun kendisine verildiği iyi örneklerle karşılaştık.

Kadınların başka kurumlarla karşılaşmalarına dair anlatılarında en çok 
ortaklaşan “dinlenilmek” konusuydu. Acil yardım, ekonomik, hukuki ya 
da psikolojik destek, çocuklar için çeşitli destekler gibi amaçlarla ku-
rumlara yapılan başvurularda temel beklentinin kadınlara kendilerini 
anlatmaya fırsat verilmesi olduğunu ve talep ettikleri destek sağlana-
masa dahi temel bilgileri verip yaşadıkları şiddeti anlayarak yaklaşıl-
masının kadınlar üzerinde oldukça rahatlatıcı bir etkisi olduğunu fark 
ettik. Hem bu beklentinin hem de iyi uygulama olarak nitelendirdiğimiz 
çoğu örneğin aslında kurumlar tarafından sağlanması gereken temel hiz-
metler olduğunu biliyoruz. Kadınların kurumlarda yaklaşımsal olarak da 
bu temel desteği görmesinin yaşadığı şiddet karşısında ihtiyaç duyduğu 
diğer desteklere erişmek üzere yapmayı planladığı başkaca başvuruları da 
kolaylaştırdığını ya da bunları takip etmekle ilgili güçlerini olumlu yönde 
etkilediğini ve bunların zaman içerisinde şiddetten uzaklaşma sürecinde 
değişim yaratan bir rol oynadığını gördük.

MOR ÇATI SIĞINAĞI
Mor Çatı’ya başvuran kadınların deneyimlerinden de biliyoruz ki şiddetin 
kaynağında temel olarak güç ve kontrol isteği yatıyor. Erkekler, kadınla-
rı baskı ve kontrol altında tutmak, öfke boşaltmak ya da cezalandırmak 
amacıyla şiddet uyguluyorlar. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital 
şiddet ve ısrarlı takip aracılığıyla kadınların beden, emek ve cinselliği de-
netlenmeye çalışılıyor. 

Kadınların hikayelerini anlatmaya başlamaları, özgürleşme/bağımsızlaşma 
ve şiddetsiz bir yaşama dair yeni hikayeler yazma sürecinin önemli bir par-
çası. Bu doğrultuda 2022 yılında da birçok kadının yolu Mor Çatı’dan geçti. 
Kadınlar yaşadıkları şiddeti anlatmak ve şiddetle baş etmenin yollarına, al-
ternatiflerine dair bilgi almak için ulaştı ve deneyimlerini paylaştı. Bu pay-
laşımların devamında başvuran her kadının ihtiyaç ve isteklerine bakılarak 
şiddetten uzaklaşabilmesi için birçok alternatif sunuldu. Bu alternatifler-
den biri, şiddet yaşayan kadın ve çocuklara güvenli ve gizli kalabilecekleri, 
ihtiyaç duydukları desteklere erişebilecekleri, erkek şiddetinden uzak bir 
yaşam kurabilmek için plan yapabilecekleri bir alan sağlayan sığınaklar.

Her kadının yaşadığı şiddet karşısında gücünü, direncini ortaya koyma hali 
birbirinden farklı. Bu gücü harekete geçirmenin bir yolu da şiddet yaşayan 
diğer kadınlarla bir araya gelebilecekleri ve birbirlerinin deneyimlerinden 
güç alabilecekleri bir alan olan sığınakta sürdürülen çalışma. Raporun bu 
kısmında Mor Çatı’dan sığınak desteği alan kadınların aldıkları destek so-
nucunda yaşamlarında ne gibi değişiklikler olduğunu, kurduğumuz daya-
nışmanın kadınların ve çocukların şiddetten uzaklaşma, şiddetin etkilerine 
bakma ve güçlü yanlarını fark etme süreçlerini ne şekilde etkilediğini or-
taya koymaya çalışacağız.

2022 yılında, 2021’den itibaren destek alan 9 kadın ve 4 çocuğun yanı sıra, 
2022’de sığınak kabulü yapılan 27 kadın ve 26 çocuk olmak üzere toplamda 
66 kişiye sığınak desteği verildi. Mor Çatı’da sığınak kabulü yapılırken ve 
gerekli destekler sağlanırken kadınlar arasında yaş, dil, din, cinsel yöne-
lim, cinsiyet kimliği, etnik köken ve yasal statü ayrımı yapılmadı. 2022’de 
sığınağa gelen kadınların yaşları 18 - 51 arasında değişirken çocuklarınki 
ise 0-17 yaş arasında değişkenlik gösterdi. Kadınların 7’si ilkokul, 10’u or-
taokul, 2’si üniversite terk, 13’ü lise mezunu, 5’i ise üniversite mezunuydu. 

Anneleri ile gelen 0-18 yaş arasındaki oğlan çocukları, 18 yaşına kadar 
herkesin çocuk olduğu ilkesi ile yaş sınırı olmaksızın sığınağa kabul edili-
yorlar. Mor Çatı sığınağında çocuklarla ve ergenlerle düzenli bireysel gö-
rüşmeler ve yaşlara uygun grup çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda kız 
ve oğlan çocuklarıyla bir arada şiddetsiz bir yaşam, toplumsal cinsiyet rol-
leri, beden ve güvenli sınırlar üzerine tematik oturumlar gerçekleştiriliyor 
ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuluyor. 
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Mor Çatı sığınağına gelen kadınlar için standart bir kalış süresi koyulmu-
yor, bu sebeple her kadının sığınakta kalma süreleri, kaynakları, koşulları 
ve hedefleri doğrultusunda değişkenlik gösterdi. Diğer yandan ekonomik 
kriz nedeniyle kadınların kendilerine bir yaşam kurma sürecini planlama-
da zorlandıklarını, hedefledikleri zaman diliminde ev kurmaya dair güçlük 
yaşayabildiklerini gözlemledik.

Kadınların Mor Çatı Sığınağına Başvurma Nedenleri 
ve Maruz Kaldıkları Şiddet Biçimleri

 28 kadın evlilikleri içerisinde kocaları tarafından fiziksel, psikolojik ve 
ekonomik şiddete maruz bırakıldığını, bu kadınlardan 7’si fiziksel şiddetin 
yaralanma boyutunda olduğunu,

 8 kadın evlilikleri içerisinde kocaları tarafından cinsel şiddete maruz 
bırakıldığını, 

 7 kadın aileleri içinde baba ve/veya erkek kardeşleri tarafından maruz 
kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddet dolayısıyla sığınağa başvurduğunu,

 8 kadın çocuk yaşta ailesi tarafından zorla evlendirildiğini ve sonra 
kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını,

 11 kadın evlendiği gün itibariyle kocası ve kocasının ailesi tarafından 
uzun yıllar boyunca evde izole edildiğini ve dışarıya yalnız çıkamadığını,

 1 kadın erkek kardeşleri tarafından eğitim hakkından yoksun bırakılma 
ve fiziksel şiddet nedeniyle evden ayrıldığını,

 5 kadın ailelerinde yaşadıkları şiddetten kaçmak için evliliği seçmek 
zorunda kaldıklarını, evlilikleri boyunca kocalarından psikolojik, fiziksel, 
ekonomik ve cinsel şiddet gördüklerini,

 1 kadın partneri tarafından sistematik olarak cinsel şiddete maruz 
bırakıldığını, ilişkiden çıkmak istediğinde ısrarlı takibe maruz kaldığını, 
partnerinin hem ailesini hem de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini,

 12 kadın yaşadığı şiddetin çocuk yaşta aile içinde başladığını, duygusal 
ve fiziksel ihmal ve istismar yaşadığını, 

 2’si göçmen 3 kadın, kocası tarafından psikolojik, ekonomik ve fiziksel 
şiddete maruz kaldığını, şiddet nedeniyle evden ayrılmak istediğinde 
kocasının ülkeden çıkışını yasakladığını ve izole ettiğini, 

 1 kadın çocuk yaşta ailesi tarafından cezaevinde olan akrabasıyla 
nişanlandırıldığını ve reşit olduktan sonra evlenmek zorunda bırakıldığını, 

 1 kadın kocasının kendisinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek 
psikiyatrik destek almaya zorladığını, ardından bunu bebeğin velayetini 
almak için kullandığını, 

 6 kadın ailesinin okuldan alması ya da erken yaşta evlendirilmeleri 
nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakıldığını paylaştı. 

Önceki senelerde olduğu gibi kadınlarla sığınağa geldiklerinde yapılan de-
rinlemesine görüşmeler sonucunda birçok kadının yukarıda sayılan se-
beplerle sığınağa kabul edilseler de başka kişilerden de çeşitli şiddet bi-
çimlerine maruz kaldıkları anlaşıldı. Örneğin 2022 yılında sığınakta kalan 
kadınlardan 3’ü çocukken cinsel istismara; 27’si ise kendi aileleri ya da 
akrabaları, eşinin ailesi ya da akrabaları tarafından fiziksel, psikolojik ve 
ekonomik şiddete maruz bırakıldıklarını paylaştılar.

KADINLARIN DENEYİMLERİ

Raporun bu bölümünde, 2022 yılında sığınakta desteği alan ve yukarıda 
yaşadıkları şiddet biçimlerine değindiğimiz kadınların ve çocukların de-
neyimlerine odaklanacağız. Sığınakta kalan kadınlar ve çocuklarıyla yü-
rütülen sosyal çalışma, bu çalışma çerçevesinde düzenli yapılan bireysel 
görüşmeler ve grup çalışmaları, Mor Çatı’ya başvurma nedenleri olan 
şiddet dışında maruz kaldıkları şiddet biçimlerine ve kadınların şiddetten 
uzaklaşma sürecinde ihtiyaç duydukları desteklere dair ayrıntılı bilgi edin-
memize olanak tanıyor.

Yapılan görüşmelerde erkeklerin uyguladıkları şiddeti kadınları suçlayarak 
ya da normalleştirerek meşrulaştırmanın yollarını aradıkları görüldü. İki 
kadın, kocasının “Bizim yaşadığımız ne ki insanlar neler yaşıyor” diyerek 
uyguladığı şiddeti meşrulaştırdığını, bir başka kadın kocasının kendisine 
uyguladığı cinsel şiddetin ertesinde cinsel şiddetin nedeni olarak kendisi-
ni suçladığını paylaştı. 3 kadın kocalarının alkol ve uyuşturucu maddeleri 
ev içinde ve çocukların olduğu anlarda kullandıklarını paylaştı. Erkeklerin 
zaman zaman alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında olmayı şid-
detin bir gerekçesi olarak sundukları görüldü. Bir başka kadın da şiddeti 
hak ettiği yönündeki söylemlerin olduğundan söz etti. Kadınlarla yapılan 
görüşmelerde şiddetin kadınların suçu olmadığını, patriyarkal sistemden 
kaynaklandığını ve erkeklerin bu şiddeti uygulamayı seçtiğine dair bilgi 
ve deneyimleri paylaşmanın kadınların güçlenme, şiddetin etkileriyle baş 
etme sürecinde destekleyici olduğu görüldü.

1 kadın yükseköğrenim görmüş, yurt dışında önemli pozisyonlarda çalışan 
kocasının dışarıda çok sempatik, tam bir kadın hakları savunucusu gibi gö-
ründüğünü ancak kendisi ve kızlarını eve izole ettiğini hem psikolojik hem 
de fiziksel şiddet uyguladığını ve kendisinin çalışmasına izin vermediğini 
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paylaştı. Bu örnekler şiddet uygulayan kişilerin profilinin tek bir sosyo-
ekonomik sınıftan gelmediğini ve şiddetin iradi ve seçilen bir davranış 
olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

Fiziksel Şiddet

2022 yılında Mor Çatı’dan sığınak desteği alan kadınlarla yapılan görüş-
melerde, erkeklerin uyguladığı fiziksel şiddetin kadınların üzerinde ciddi 
ve kalıcı fiziksel ve ruhsal sonuçları olduğu görüldü. Erkekler dayağın yanı 
sıra saç çekme, tokat ve yumruk atma, kemerle vurma, saçından sürükle-
me, vücuda cisimle vurma, eşya fırlatma, boğma/boğmaya çalışma, üzeri-
ne yürüme, bıçak çekme, satırla üzerine yürüme, bıçaklama, diline bıçak 
dayama, balkondan sarkıtarak ölümle tehdit etme, kollarını sıkma, yüzüne 
vurma, alıkoyma, psikolojik ve psikiyatrik desteğe erişimini engelleme, ba-
cağını bıçakla kesme ve izole etme gibi yöntemlerle kadınlara zarar verdi-
ler. Ayrıca 11 kadın çocukken ailesinde fiziksel şiddet yaşadığını paylaştı.

1 kadın kocasından gördüğü sistematik fiziksel şiddet nedeniyle görme 
yetisini neredeyse kaybettiğini ve vücudunda kronik ağrılara sebep olan 
kırıklar oluştuğunu ifade etti. Başka bir kadın kocasının hastanede müda-
hale gerektirecek şekilde göz çevresini hedef alarak şiddet uyguladığını 
paylaştı. 1 kadın trans kimliği ailesi tarafından öğrenildikten sonra babası-
nın 6 saat boyunca fiziksel şiddet uyguladığını ve boğazını sıkarak nefessiz 
kalmasına neden olduğunu aktardı. 1 kadın partnerinin zorla arabaya bin-
dirdiğini, arabayı kontrolsüz kullanarak kaza yaparak kendisini öldürmek-
le tehdit ettiğini belirtti. 

Fiziksel şiddetin en ciddi boyutu olarak kadınlar şiddet uygulayan erkekler 
tarafından sık sık ölümle ya da ailelerine zarar vermekle tehdit edildik-
lerini, bazen bu tehdidin silah, bıçak ya da sopa gibi araçlarla gerçekleş-
tiğini ve en çok da kadınların ayrılacaklarını, çocuklarını yanlarına almak 
istediklerini ya da boşanacaklarını ifade ettiklerinde bu tehditlerin arttı-
ğını anlattılar. Bir kadın ayrılma planı yaptığı süreçte kocasının kendisine 
“Çocuklar olmasa çoktan öldürürdüm seni” diyerek tehdit ettiğini paylaştı.

Hamilelik döneminde de kadınlara yönelik fiziksel şiddetin devam ettiği, 
hamilelik sırasında yetersiz beslendikleri, anne ve bebek sağlığı için ge-
rekli düzenli sağlık kontrollerine gitmelerinin engellendiği, hamilelik sıra-
sında zor fiziksel koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları, doğum sırasında 
yalnız kaldıkları öğrenildi. 1 kadın hamileliği sırasında düşük riski nede-
niyle kocası ve onun ailesi tarafından hareketlerinin kısıtlandığını, evden 
dışarı çıkmasına izin verilmediğini, 2 kadın hamileliği sırasında kocasının 
karnına tekmeyle vurduğunu, 1 kadın hamilelik dönemindeyken kocası-
nın kendisini bıçakla tehdit ettiğini, kemerle vurduğunu, dilini ve bacağı-
nı kesmek istediğini paylaştı. Kadınlar doğum sırasında yalnız başlarına 

kaldıklarını, lohusalık döneminde bebek bakımını tek başlarına üstlenmek 
zorunda kaldıklarını paylaştılar. Sezeryan ile doğum yapmak zorunda olan 
1 kadın desteksiz bırakıldığı için ameliyat yerinin enfeksiyon kaptığını ve 40 
gün tedavi gördüğünü aktardı. Doğum sonrası desteksiz kalmak, düzen-
li sağlık kontrollerine gitmelerinin engellenmesi kadınların kronik kadın 
sağlığı sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. 

Ailesinden şiddet gören 1 genç kadın erken yaşta eğitim hakkından mah-
rum bırakıldığını ve çalışmaya zorlandığını, bir partneri olduğu babası ta-
rafından öğrenildiğinde fiziksel şiddete maruz kaldığını ve eve kapatıldığını 
anlattı. 1 kadın, üniversiteyi kazanmış olmasına rağmen ailesi engellediği 
için kayıt yaptıramadığını ve sınava hazırlanmaya devam ettiği fark edilince 
kız kardeşiyle birlikte fiziksel şiddete maruz kaldıklarını aktardı. 

Kadınlar genellikle ilişkilerinin değil, şiddetin bitmesini istiyorlar. İlişkinin 
bitmesi yönünde karar alıp bu doğrultuda adım attıklarında ise birçok en-
gelle karşı karşıya kalabiliyorlar. Şiddetin döngüsü, ekonomik, kişisel veya 
toplumsal nedenlerden ötürü tekrar eve döndüklerinde bu dönüşle ilgi-
li de şiddet uygulayanın şiddetini arttırdığı kadınlar tarafından paylaşıldı. 
Özellikle kolluk kuvvetlerine ya da sığınak başvurusu yaptıktan sonra tek-
rar eve geri dönen kadınlar hakaret, iftira, suçlama gibi psikolojik şiddetin 
yanı sıra, ağır darp biçimlerine de maruz kalıyorlar. Şiddetten uzaklaş-
mak için ailesinden destek alma yönünde yol izleyen kadınlar ailelerinin 
yanına gittiklerinde de şiddet yaşayabiliyorlar. 1 kadın sığınaktan ayrılıp 
eve geri döndüğünde tek başına bir odaya kapatıldığını, küçük çocuklarıyla 
görüşmesinin engellendiğini, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, 
1 kadın kocasının şiddetinden uzaklaşıp ailesinin yanına döndüğünde psi-
kolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet yaşadığını aktardı. 1 kadın da ailesinin 
yanına gittiğinde yaşadığı psikolojik şiddeti “Ailemin yanına sığamadım” 
sözleriyle ifade etti. 

Sığınaklar kadınların yaşadıkları şiddeti konuşabilecekleri, etkileri üze-
rine çalışabilecekleri, hakları, ihtiyaç duydukları sosyal destek meka-
nizmaları konusunda bilgi alabilecekleri ve ilgili kurumlara yönlendi-
rilebilecekleri, hukuki ve psikolojik destekler alabilecekleri yerlerdir. 
Kadından yana bakan, kadının güçlü yanlarını odağına alan bir sosyal 
çalışma desteği sağlandığında kadınlar yaşadıkları şiddetten güçlenmiş 
bir şekilde uzaklaşabilirler. 

Yapılan görüşmelerde kadınların yaşadıkları şiddet sonrasında kendilerine 
destek olması gereken kurumlara başvurduklarında birçok farklı biçimde 
kötü muameleye maruz kaldıkları, ihtiyaç duydukları desteklere erişmek-
te güçlükler yaşadıkları görüldü.

7 kadın geçmişte sığınak desteğinden yararlanmış olsa da sığınakta kalır-
ken nitelikli sosyal çalışmanın eksikliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu hukuki, 
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sosyal ve psikolojik desteklere erişemedikleri için tekrar şiddet ortamına 
geri dönmek durumunda kaldığını, 1 kadın kaldığı sığınağın kocası tara-
fından bulunması sebebiyle şiddet ortamına geri dönmek durumunda kal-
dığını ve döndüğünde şiddetin artarak devam ettiğini paylaştı. 2022 yılında 
Mor Çatı’dan sığınak desteği alan bir başka kadının yerinin ifşa olması 
nedeniyle sığınak desteği sonlandırılarak destek alabileceği başka bir sı-
ğınağa yönlendirildi. Sonraki görüşmelerde kaldığı sığınağın koşulları, bi-
rebir çalışma yürütülmemesi, bir sosyal çalışmacıya ulaşmanın zorluğu 
nedeniyle kadının birçok güçlük yaşadığı bilgisi edinildi.

Cinsel Şiddet ve Evlilik İçi Tecavüz

2022 yılında Mor Çatı’dan sığınak desteği alan birçok kadının tecavüz, ço-
cuklara şiddet uygulama tehdidiyle cinsel birlikteliğe zorlama, güç kulla-
narak anal birlikteliğe zorlama, korunmayarak kadını zorla hamile bırak-
ma, cinsel ilişkiye zorlama, habersiz cinsel içerikli fotoğraflarını çekme ve 
paylaşma, reddedildiği durumlarda tehdit etme, grup sekse zorlama, is-
tenmeyen gebeliği sonlandırmasına engel olma, cinsel birlikteliği reddet-
me, kadının bedenini aşağılama suretiyle cinsel şiddet yaşadığı görüldü. 
1 kadın, kocasının kendisini “Sen kadından başka her şeye benziyorsun” 
diyerek bedenini aşağıladığını ifade etti. 

8 kadın partnerleri/kocaları tarafında cinsel ilişkiye zorlandıklarını, 1 ka-
dın ilişkiyi reddettiğinde kocasının yüzüne yumruk attığını, 1 kadın koca-
sının kemerle vurduğunu ve ardından tecavüz ettiğini, 1 kadın cinsel ilişki 
sırasında fiziksel şiddet gördüğünü “Cinsel ilişkide hayvanmışım gibi dav-
ranıyordu” sözleriyle ifade etti. 4 kadın kocasının tecavüzü üzerine hami-
le kaldığını, 3 kadın kocasının doğum kontrol yöntemlerini kullanmasına 
izin vermediğini, 1 kadın küçük çocuğu yanında uyurken kocasının cinsel 
şiddetine maruz kaldığını aktardı. 1 kadın partnerinin ilişkilerini ailesine 
söylemekle tehdit ederek cinsel ilişkiye zorladığını, karşı koyduğunda ve 
ilişkiyi sonlandırmak istediğinde ise ısrarlı takip uygulayarak hem kendisi-
ni hem ailesini tehdit ettiğini paylaştı.

3 kadın çocukluk çağında da cinsel istismar yaşadığını paylaştı. Çocukluk 
çağında cinsel istismara maruz kalan kadınların, çoğunlukla ilk görüşme 
yerine devam eden görüşmelerde bu deneyimi paylaşmaya hazır hissettik-
leri görüldü. Bu durum sığınakta kadınların ihtiyaçlarını bütüncül olarak 
anlamayı ve dayanışma kurmayı mümkün kılan düzenli görüşmelerin öne-
mine işaret ediyor.

8 kadın ailesi tarafından çocuk yaşta ya da erken yaşta zorla evlendirilmiş 
veya evlenmeye zorlanmış olduğunu paylaştı. Ailesi tarafından erken yaşta 
evlenmeye zorlanan kadınların çocuk yaşta nişanlandırıldığı kimi durum-
larda, resmi nikah için reşit olmalarının beklendiğini aktardılar. 1 kadın ni-

kah kıyılabilmesi için kimlikte yaşının büyütüldüğünü, 1 kadın başlık parası 
karşılığında evlendirildiğini paylaştı. 

Yapılan derinlemesine görüşmelerde kadınların cinsel ilişkiyi istemedik-
leri halde görev haline getirebildikleri, kimi zaman kendisinin veya ko-
casının ailesindeki kadınların bu görevi yerine getirmesi gerektiğine dair 
ikna çabaları olduğu gözlemlendi. Erken yaşta zorla evlendirilen 1 kadın, 
evlendiği yaşta cinselliğe dair hiçbir bilgi ve deneyimi olmadığını, cinsel 
ilişkiden yalnızca erkeğin zevk aldığını düşündüğünü ifade etti. İlerleyen 
yaşlarında başka kadınlarla olan temasında kadınların da orgazm olabi-
leceğini öğrendiğinde çok şaşırdığını ve bu bilgiye inanmadığını, seneler 
sonra internetten araştırması sonucunda bu bilginin kendisi için inandırıcı 
olabildiğini paylaştı. 

Psikolojik ve Dijital Şiddet

Bir diğer şiddet biçimi olarak erkeklerin kadınların özgüvenini kırmaya, 
kadınları korkmuş, çaresiz hissettirmeye ve kontrol etmeye yönelik olarak 
psikolojik şiddet uyguladıkları görüldü. 2022 yılında Mor Çatı’dan sığınak 
desteği almış kadınların tümü, kocalarından, partnerlerinden ya da akra-
balarından (baba, abi vb.) psikolojik şiddet gördüklerini ifade ettiler.

Kadınların deneyimlerinden erkeklerin bağırma, hakaret etme, iftira 
atma, küfretme, seks işçiliği yapmakla suçlama, ayrımcılık, şüphecilik, 
alınan tedbir kararlarına rağmen devam eden ısrarlı takip, çocuğunu ka-
çırma, çocuğunu okula göndermeme, çocuğun öğretmenleriyle arasını 
bozma ve kadının iletişim kurmasına izin vermeme, telefonunu alma, ev-
den atma, kadına akıl ve ruh sağlığında bir sorun varmış gibi hissettirme, 
kötü bir anne olmakla suçlama, baskı uygulama, habersiz resim ve video 
kaydı yapma ve yayınlama, mail ve e-devlet şifrelerine el koyma, telefo-
nunu kontrol etme gibi biçimlerde psikolojik ve dijital şiddet uyguladık-
ları görüldü.

Kadınlar özellikle cinsiyetçi küfür ve hakaretlerle bedenlerinin ve cinsel-
liklerinin aşağılandığını paylaştılar. Cinsiyetçi iş bölümüne uymadıklarında 
ya da erkeklerin istediği gibi gerçekleştirilmediğinde kötü bir anne ve kötü 
bir eş olduklarına dair alay, küçük düşürme, aşağılama ve hakaret kadın-
ların anlatılarında sık sık yer aldı. 

Erkeklerin kadınları uzun yıllar aldatmak, dini nikahla birden fazla evlilik 
yaptığını saklamak ya da başka birisiyle ilişkisini kadınlara anlatarak on-
ları 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. 1 kadın evlen-
dikten sonra kocasının daha önce dini nikahla evlendiğini, bu evlilikten 
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çocukları olduğunu ve ayrı bir evi olduğunu öğrendiğini aktardı. Başka bir 
kadın aldatıldığını düşünen kocasının şüphelendiği erkeği bıçakladığını 
paylaştı.

2 kadın, kocalarının ev içinde attıkları her adımı denetleyerek baskı uygu-
ladıklarını paylaştılar. 1 kadın, eski kocasıyla konuştuğunu düşünen koca-
sının kendisi tuvalete girdiğinde bile kapıyı kapatmasına izin vermediğini, 
sürekli eski kocasının Whatsapp’ta çevrimiçi olup olmadığını takip ettiğini, 
çevrimiçi olduğu vakitle tuvalete girdiği vakit eşleştiği takdirde kendisini 
eski kocasıyla konuşmakla suçladığını paylaştı. Başka bir kadın kocasının 
eve kameralar yerleştirdiğini, banyoda uzun süre geçirdiğinde sorgulan-
dığını aktardı. 1 kadın kocasının yaptığı her davranışı hatalı davranmış gibi 
söylediğini, sürekli videoya çekerek mahkemede kullanacağına dair tehdit 
ettiğini paylaştı. 

Ayrıca kadınlar ayrılmak istedikleri erkekler tarafından kendilerine, aile-
lerine ve çocuklarına zarar vermekle tehdit edildiklerini sıklıkla dile ge-
tirdiler. Bunlara ek olarak, şiddet uygulayanların kadınları cezalandırma 
amacıyla odaya hapsetme, evin anahtarını yanına alıp dışarıya çıkmasını 
engelleme, iletişim araçlarına el koyma, kimlik ve pasaportlarına el koy-
ma/yırtma, internet erişimini uzaktan kontrol etme ya da engelleme gibi 
yollarla kadınları yalnızlaştırma gibi yöntemler kullandığı anlaşıldı. 

Ailelerinden yaşadıkları şiddet sebebiyle sığınağımıza başvuran genç ka-
dınların da babaları ve erkek kardeşleri tarafından sıklıkla psikolojik şid-
dete maruz bırakıldıkları anlaşıldı. Genç kadınların aileleri tarafından zor-
la evlendirmeye çalışma, çalıştırarak gelirine/birikimine el koyma, eğitim 
hakkından mahrum bırakma, zorla başını örttürme, fiziksel şiddetle ve 
ölümle tehdit etme, hakaret etme, cinsiyet kimliğinden dolayı izole etme, 
odaya kilitleme, telefonuna el koyma gibi psikolojik şiddet türlerine maruz 
bırakıldıkları anlaşıldı. Erken yaşta eğitim hakkından mahrum bırakılan ve 
çalışmaya zorlanan 1 kadın, mesajlaşmalarının sürekli olarak babası tara-
fından kontrol edildiğinden, bir partneri olduğu öğrenildiğinde fiziksel, psi-
kolojik ve ekonomik şiddet yaşadığını paylaştı. Telefonu, kimliği ve birikimi 
elinden alındığı için 1 ay boyunca destek alabileceği kimseye ulaşmasına 
izin verilmemiş olan 1 kadın, odasına kilitlendiğinden, sadece yemek ve 
tuvalet için odasından çıkabildiğinden ve kardeşleriyle dahi konuşmasına 
izin verilmediğinden söz etti.

Evliliklerinde şiddet yaşayan kadınlar şiddet ortamından uzaklaşmak is-
tediklerinde aileleri tarafından da desteklenmeyerek ciddi bir psikolojik 
şiddet yaşamaktadır. Şiddetten uzaklaşma planı yaptığı süreçte ailesinden 
destek isteyen 1 kadın, çocuklarını bıraktığı takdirde eve gelebileceği söy-
lendiğini, 1 kadın ailesinin istemediği bir evlilik yaptığı için ailesinin kendi-
sini evlerine kabul etmediğini ifade etti. 

1 kadın abisinin kendisini “O evden ölün çıkar.” diyerek tehdit ettiğini, 1 ka-
dın da kocasıyla barıştırıldığını ifade etti. Ailelerin bu yaklaşımı kadınların 
şiddet içerisinde desteksiz hissetmelerine neden olmaktadır.

Birçok kadının dile getirdiği bir diğer şiddet türü ise dijital şiddet oldu. 
Kadınlar sosyal medya hesaplarının partnerleri veya kocaları tarafından 
sürekli denetlendiğini ve kullanımının yasaklandığını, e-posta hesaplarının 
kontrol edilerek kendilerinin yerine yazışmalar yapıldığını, e-devlet, e-na-
bız ve banka hesap işlemleri için kullanılan şifrelere eriştiklerini, özellikle 
ayrılacaklarını bildirdiklerinde mesajlarla tehdit edildiklerini ve cezalan-
dırma amacıyla telefonlarının elinden alındığını paylaştılar.

Yabancı uyruklu 1 kadın kocasının internet erişimini uzaktan kontrol ede-
bildiğini, akıllı telefon kullanmasını engellediğini ve evde olmadığı zaman-
larda hem evden çıkmasının engellendiğini hem de iletişim kanallarının 
elinden alınarak yalnızlaştırıldığını paylaştı. Kocasının kadının ülkesine 
geri dönme çabalarına her defasında engel olduğunu, Türkiye’de kaldığı 
sürede yeni insanlarla tanışmasına, kültüre entegre olmasına ve dil öğ-
renmesine engel olduğunu bu nedenle şiddetten uzun yıllar çıkamadığını 
paylaştı. Yabancı uyruklu bir başka kadın kocası ve kocasının ailesi tarafın-
dan maruz kaldığı ayrımcılıktan bahsetti. Yabancı olduğu için sıklıkla hem 
kendisinin hem de oğlunun aşağılayıcı, cinsiyetçi ve ırkçı küfürlere maruz 
kaldığını paylaştı.

Göçmen 1 kadın sığınağa geldikten sonra ailesinden polis tarafından aran-
dığını, derhal eve dönmesini, gönderdikleri bir numara üzerinden polis ol-
duğunu iddia ettikleri kişi ile görüşmesi gerektiğini aksi takdirde ülkeden 
atılacağını ya da ceza alacağını söyleyerek baskı uygulamaya devam ettik-
lerini paylaştı.

Kadınlar şiddetten uzaklaşma yönünde karar verdiklerinde ve adım at-
maya başladıklarında birçok farklı riskle karşı karşıya kalıyorlar. Tam da 
bu risklerden kaynaklı olarak ayrılık, kadınlar ve çocuklar için ilişkinin en 
tehlikeli dönemi. 2022 yılında da erkeklerin boşanma/ayrılma sürecinde 
olduklarında kadınlara birçok şekilde şiddet uyguladığı görüldü. Özellikle 
çocukların velayeti konusunda erkeklerin kadınları ve çocukları psikolojik 
ve ekonomik şiddete maruz bıraktıkları gözlemlendi. Evlilik boyunca ço-
cukların bakımı, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları anlamında hiçbir sorum-
luluk almayan erkeklerin yalnızca kadınları yıldırmak, onların üzerinde 
baskı kurmak ve kontrol ilişkisini sürdürmek için ısrarla çocuklarının ve-
layetlerini istediği görüldü. Bu da boşanma davalarının çekişmeli devam 
etmesine ve çok uzun sürmesine neden oldu. Kadınların bu süreçlerde 
psikolojik olarak çok fazla yıprandıkları gözlemlendi. Kadınların, uzayan 
boşanma davalarını bağımsızlaşarak şiddetten uzakta bir yaşam kurmanın 
önünde bir engel olarak gördükleri görüldü. 1 kadın boşanma davasının 
uzaması nedeniyle adalet duygusunun zedelenişini “Adalet dedikleri şey 
lafta. Sadece televizyonlarda var kadın hakları” diyerek ifade etti.
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Kadınlar sığınaklarda kalırken de şiddet uygulayan kişilerin ısrarlı takibine 
maruz kalmaları nedeniyle sürekli yer ya da şehir değiştirmek durumuna 
kaldıklarını paylaştılar. 1 kadın kaldığı şehirde kocasının ısrarlı takibine 
maruz kaldığı ve kendini güvende hissetmediği için şehir değiştirerek sığı-
nak başvurusunda bulunduğunu paylaştı. Kocasının şiddetine maruz kalan 
bir başka kadın da sığınağa geldikten sonra dijital şiddet yoluyla ısrarlı 
takibe maruz kaldı. 

Sosyal İzolasyon

Bu yıl da erkeklerin kıskançlık bahanesiyle kadın ve çocukların evden dışarı 
çıkmasını ve başka kişilerle iletişim kurmasını engelleyerek kadınlara siste-
matik bir izolasyon uyguladıkları görüldü. 11 kadın bu anlamda aileleri ya da 
kocaları ya da birlikte oldukları kişi tarafından sosyal anlamda ciddi şekilde 
kısıtlandıklarını, ev hapsi, telefonlarına el konulması, tek başına dışarı çık-
masına izin verilmemesi, komşularıyla ve yakınlarıyla ilişkisinin zayıflatıla-
rak yalnızlaştırma şeklinde sosyal izolasyona maruz kaldıklarını paylaştılar. 

1 kadın alışveriş yapmak için dahi evden çıkmasının yasaklandığını, ev içe-
risinde ise perdelerin ne kadar açık olduğunun kocası tarafından kontrol 
edildiğini paylaştı.

1 kadın kocasının komşularıyla ilişkilerini bozduğundan, böylelikle kendi-
sini yalnızlaştırmaya ve desteksiz bırakmaya çalıştığından söz etti. Benzer 
deneyimi olan bir başka kadın, kocasının kendisine uyguladığı sosyal izo-
lasyon sonrasında tek başına bir şey yapmaktan çok korktuğundan söz etti. 

Cinsiyet kimliği nedeniyle ailesinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet 
gören göçmen 1 trans kadın, çocukluğunda kurum bakımında iken maruz 
kaldığı ayrımcı uygulamaları paylaştı. Ailesinin şiddetinden kaçarken uzak-
laştırma kararı olmasına rağmen polis tarafından “Hem eşcinselsin hem 
yabancısın” denilerek ailesine verilmek istendiğini, Türkiye’de birçok fark-
lı kurumda kaldığını ve kaldığı her kurumda benzer ayrımcı uygulama ve 
söylemlerle karşılaştığını, örneğin pandemi koşullarında karantina 15 gün 
iken kendisinin 1 ay karantinada tutulduğunu, kimsenin kendisini istemedi-
ğinin sürekli olarak söylendiğini, “Sen normal değilsin, burada kalamazsın” 
denilerek farklı şehirlerdeki kurumlara gönderildiğini, diğer çocuklarla 
konuşmasının yasaklandığını, yurtta diğer çocuklardan ayrı bir blokta tek 
başına kaldığını, sosyal etkinliklere katılmasının engellendiğini, son kaldı-
ğı kurumda ise okula gitmesine izin verilmediği için lise eğitimine devam 
edemediğini paylaştı. Reşit olmasıyla kurum bakımından ayrılma sürecinde 
bağımsız bir hayat kurabilmesi ve şiddet ortamından uzakta kalabilmesi 
için herhangi bir sosyal çalışmanın yapılmadığı öğrenildi. Trans kadınların 
şiddet yaşadıklarında devlete bağlı sığınaklarda kalmaları mümkün olma-
dığı gibi önleyici ve koruyucu tedbirlerin de uygulanmadığı görüldü. 

Ekonomik Şiddet

Geçtiğimiz yıllardaki gibi, 2022 yılında da erkeklerin kadınların ekonomik 
kaynak oluşturma ve kullanma özgürlüğünü kısıtladığı birçok örnekle kar-
şılaştık. 21 kadın şiddet uygulayan erkekler tarafından çalışmasının en-
gellendiğinden, eve çok az para ile evin giderlerini, yemek masraflarını 
ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamasını beklendiğinden, çalıştığı durumda 
maaşına el konulduğundan, birikim yapmasının engellendiğinden, varsa 
birikimine el konulduğundan, çocukların ihtiyaçlarına dair sorumluluk 
alınmadığından, banka kartlarına el konulduğundan ve kredi çekmeye zor-
landığından söz etti. 

Kadınlar açlık derecesinde yoksullaştırıldıklarını, en son evde yiyecek hiç-
bir şey kalmadığında sığınağa gelmek zorunda kaldıklarını paylaştılar. 1 
kadın kocasının yeterli miktarda kazancının olmasına rağmen bu kazancı 
evin ihtiyaçlarına kasıtlı olarak ayırmadığından söz etti. Aynı kadın sığınak 
kabulü öncesinde gerçekleştirdiği şehirlerarası seyahatte aç yolculuk yap-
tıklarını, evde ekmek olmadığı için elindeki malzemelerle ekmek yapmaya 
çalışıp çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını paylaştı. 

Bir başka kadın, önceki evliliğinden olan çocuğunun kocası tarafından gıda 
tüketiminin kısıtlandığından, “Çok yemek yiyor. Sen iki boğazsın”, “Sen 
evde oturacaksın ne getirsem onu yiyeceksin” gibi sözlerle ekonomik ve 
psikolojik şiddet uygulandığını paylaştı.

Önceki yıllarla benzer biçimde kadınlar sıklıkla birikimlerine, banka kart-
larına şiddet uygulayan kocaları ve babaları tarafından el konulduğunu 
paylaştılar. 1 kadın banka kartlarına kocasının el koyup kredi çekmeye 
zorladığından, 1 kadın çalışarak oluşturduğu birikimi babasının el koydu-
ğundan söz etti.

Ayrıca kadınların büyük bölümü erkeklerin şiddet uyguladıktan sonra ken-
dilerini evden kovduklarını ya da kovmakla tehdit ettiklerini paylaştı. 1 ka-
dın, kocasından ayrıldıktan sonra kızıyla beraber ev kurduklarını fakat eski 
kocası yeni kurulan eve gelip yerleştiği için birden fazla kez ev ve şehir 
değiştirmek zorunda kaldığını ve ev değişiklikleri nedeniyle birden fazla 
kez borçlanmak zorunda kaldığını paylaştı.

Ailesinden şiddet gören 1 kadın 2021 yılındaki pandemi tedbirleri nede-
niyle 3 hafta sürecek olan sokağa çıkma yasağı haberini aldığında yasak 
öncesi kalacak yere ve gıdaya ihtiyacı olduğu için daha önce tanışmadığı bir 
adamla evlenmeyi kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. 

Bebek, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Erkek Şiddeti

Çocuklar şiddetten daha anne karnında iken etkilenmeye başlayabiliyorlar. 
Hamilelik sırasında annenin sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması, 
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maruz kalınan ekonomik şiddet sebebiyle yetersiz beslenme, şiddet nede-
ni ile erken doğum gibi durumlar bu etkiler arasında sayılabilir. 

Çocuklar için güvenli bir alan olması gereken ev ortamı yaşanan şiddet 
sebebiyle güvenli bir alan olmaktan çıkmakta, çocukların sağlıklı zihinsel, 
bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimi için gerekli koşullar ihlal edilmiş ol-
maktadır. 

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

Şiddetin tanığı olmak çocukların annelerinin zarar göreceğine dair korku 
geliştirmelerine, ayrılık kaygısı yaşamalarına sebep olmaktadır. Sığınakta 
kalan çocukların annelerinden ayrılmakta zorlandıkları, sıklıkla kısa ay-
rılıklarda dahi ağlama nöbeti yaşadıkları ve sakinleşmekte zorlandıkları 
gözlenmiştir. Bu tanıklık çocukların sosyal ve akademik gelişimlerini de 
olumsuz yönde etkilemektedir.

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

 0,10,15 yaşındaki 3 çocuğun evlilik içi tecavüz sonucu dünyaya geldiği,

 Sığınakta kalan tüm çocukların babasının annesine uyguladığı fiziksel 
ve psikolojik şiddete doğrudan ya da dolaylı olarak (şiddet yaşandığı 
sırada odalarına gönderildikleri ancak yaşananları duymaları gibi) tanık 
olduğu,

 1,5 ve 3 yaşında 2 çocuğun bebeklik sırasında ciddi sağlık sorunu 
yaşadıkları ve babalarının hastaneye götürmeyi reddettiği, 

 3 ve 6 yaşında 2 çocuğun, babaları tarafından kış ayında sürekli 
evden kovulduğu, babalarının kadın ve çocukları bıçak zoruyla otobüs 
terminaline bırakarak terk ettiği,

 6 yaşında 1 çocuğun evin fiziksel koşulları ve yaşadığı ihmal nedeniyle 
3. kat balkondan düştüğü, hayati risk oluştuğunu ve bu kazanın kronik 
nörolojik hasara sebep olduğu, zihinsel ve bilişsel gelişiminde problemler 
yaşadığı, hayat boyu sürecek rutin hastane kontrollerine gitmesi gerektiği 
ancak babası tarafından ihmal edildiği, 

 15 ve 17 yaşlarındaki oğlan çocuklarının evdeki sistematik şiddete tanık 
oldukları ve babalarının cinsel istismarına maruz kaldıkları,

 3 yaşında 2 ve 6 yaşında 1 çocuğun yaşadıkları/tanık oldukları şiddet 
sonrası konuşma geriliği, kekemelik yaşadığı, 

 3 yaşında 1 çocuğun evdeki şiddete tanık olduğu, babasının psikolojik ve 
fiziksel şiddetine, babasının akrabalarının ise psikolojik şiddetine maruz 
kaldığı,

 8 yaşında 1 çocuğun yaşadığı şiddet nedeniyle kendisine zarar verme 
davranışlarında bulunduğu,

 17 yaşında bir çocuğun evdeki şiddete tanık olduğu, annesinin 
partnerinin manipülasyonlarına maruz kaldığı, ölüm tehditleri aldığı 
görülmüştür.

Çocukların hikayelerinde dikkat çeken noktalardan biri, çocukların ev için-
de hem duygusal hem de fiziksel olarak ihmal edilmiş olmasıdır. Güvenli 
bir alanda büyüme, sağlıklı beslenme, oyun oynama, sağlık, eğitim gibi 
en temel çocuk haklarından mahrum bırakılmışlardır. Çocukların şidde-
te tanık olmaları ebeveyn sorumluluklarını üstlenmelerine, anne-çocuk 
ilişkisindeki rollerin yer değiştirmesine ve çocukların annelerinin bakım 
verenine dönüşmelerine sebep olmaktadır. 15 ve 17 yaşında 2 çocuk anne-
lerinin şiddetten çıkabilmesi için sorumluluk almış ve evden çıkış planını 
anneleriyle birlikte yapmışlardır. Annesinin fiziksel şiddete maruz kaldığını 
duyan 17 yaşındaki çocuğun anne-babasının yatak odasına girerek baba-
sına vurduğu, bunun üzerine babasının bıçakla çocuğun üzerine yürüdüğü 
öğrenilmiştir. Sığınak içerisinde de annelerinin takip etmesi gereken hu-
kuki, sosyal süreçlerde sorumluluk almaktadırlar. Yapılan görüşmelerde 
bu durumun çocukların kaygı ve öfkeli olmalarına sebep olduğu, psikolojik 
belirtiler geliştirdikleri ve geleceğe karşı umutsuzluk duydukları görül-
müştür. 

2022 yılında yaşanan ekonomik kriz çocukların yeni bir yaşam kurmadaki 
zorluğu bir yetişkin kadar kaygı ile karşıladıklarını göstermiştir. Yapılan 
görüşmelerde 10 yaş ve üzeri çocukların ev kirasını, faturaları anneleri ka-
dar düşündükleri, bir an önce çalışmaya başlamaları ve annelerine destek 
olmaları gerektiğini düşündüklerini belirttikleri gözlenmiştir. 

Erkeklerin çocukların bakımı ve temel ihtiyaçları konusunda hiçbir sorum-
luluk almaması, kadınların çocuklarıyla ilgili tek başına sorumluluk almak 
zorunda kalmalarına ve çocuk bakımında zorlanmalarına sebep olmuştur. 
Erkekler bir yandan sorumluluk almazken diğer yandan kadınların ver-
diği bakım üzerinden kadınları eleştirmekte, iyi anne olmamakla suçla-
makta, bebeğin velayetini almakla tehdit ederek şiddet uygulamaya devam 
etmektedirler. 1 kadın kocasının bebeğinin tüm ihtiyaçlarını karşılaması-
na rağmen olmadık zamanlarda banyo yaptırması, emzirmesini istediği-
ni, yapmadığı zaman kadını videoya aldığını ve bebeği elinden almak için 
kanıt olarak kullanacağını söyleyerek tehdit ettiğini paylaşmıştır. Kadınlar 
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sıklıkla çocuklarının bakımı için oldukça çabalamalarına rağmen yeterli 
olmadıkları hissiyle çocukların velayetinin babada kalacağı korkusunu ya-
şamaktadır. 

Bir diğer dikkat çeken durum ise erkeklerin çocukları üzerinden kadın-
lara psikolojik şiddet uygulamasıdır. Çocukları kaçırarak kadınlara gös-
termemekle tehdit etmek, çocuklara anneleriyle ilgili yanlış ve olumsuz 
hikayeler anlatmak, annelerinin psikolojik sorunları olduğunu paylaşmak 
gibi durumlarla karşılaşılmış ve bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz 
etkiler yarattığı görülmüştür. 

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 düzen-
li olarak sosyal çalışmacısı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler 
şiddetin mekanizmalarının ve dinamiklerinin tanınmasını ve yaşanılan şid-
detin kadınların kendi suçu olmadığının fark edilmesini güçlenmenin ilk 
adımı olarak gören bir yaklaşımla yürütüldü. Bu görüşmelerde kadınlar 
şiddetten uzak bir yaşam kurabilmek için hedeflerini ve planlarını, bu he-
defleri hayata geçirebilmek için sahip oldukları kaynaklarını ve süreç bo-
yunca karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceklerini düzenli görüştükleri 
sosyal çalışmacı ile birlikte ele aldılar. 

Bu yılki sığınak çalışmasında gözlemlediğimiz bir durum da kadınların 
ailelerinin desteğini alabilmek için evden uzaklaşıp çok kısa süreliğine 
sığınakta kalmaları oldu. Şiddetsiz bir yaşam kurma konusundaki karar-
lılıklarını ailelerine göstermek isteyen kadınların kısa süreliğine de olsa 
sığınağa geldiklerini gördük.

Sığınaktan aldıkları destekler ile şiddeti ve şiddetin etkilerini fark etme ve 
bu etkiler üzerine çalışmanın alanını bulan kadınlar, yalnızca aileyi koru-
ma üzerine kurulu sistemleri kendi özgürleşmeleri için zorlamaya baş-
ladılar. Hedef odaklı çalışma aracılığıyla eğitim, sağlık gibi temel hakları 
konusunda ısrarcı olabildiler. Şiddetin etkisiyle yaşamları üzerine karar 
vermek, ihtiyaçlarını tanımlamak konusunda zorluk yaşayan kadınlara 
ihtiyaçlarını tanımlayıp, hangi mekanizmaları kullanarak haklarını talep 
edebileceklerini fark etmeleri için destek olundu. 1 kadın yıllarca izole 
edildiği ve hem ailesi hem komşularıyla ilişkilerinin koparıldığını, bu izo-
lasyonun bir etkisi olarak yalnız başına dışarıda bir şey yapmaktan, ku-
rumlara gitmekten korktuğunu, sığınakta yapılan bireysel görüşmeler ve 
grup çalışmaları sayesinde yeniden yalnız başına bir şeyler yapabildiğini ve 
bunun kendisine çok iyi geldiğini paylaştı. 

Kadınlar sığınağa geldikten kısa bir süre sonra işe başlamak, boşanma 
davası açmak gibi planlarını hayata geçirmek istemekteler. Mor Çatı’da 
yürütülen sığınak çalışmasında kadınların ihtiyaçları ve önceliklerini gö-
zetiyoruz ve kadının sığınağa geldiği ilk günleri dinlenip hedeflerini dü-
şünebilmeleri için önemli buluyoruz. Evdeki şiddet ortamından kaçmanın 
yarattığı etkiler üzerine bütüncül çalışmanın önemini gözeterek ihtiyaç 
duydukları konularda alabilecekleri desteklerin bilgisini paylaşıyoruz. Bu 
sürenin devamında her kadının ihtiyacı ve durumu gözetilerek birlikte bir 
plan yapılmakta, bu plan doğrultusunda düzenli olarak sosyal çalışma 
desteğinin yanı sıra bir yandan hukuki süreçleri ile ilgilenip diğer yandan 
şiddetin etkileri üzerine çalışabilecekleri grup çalışmaları ve bireysel psi-
kolojik desteklerden yararlanabilecekleri bir alan sağlanmaktadır. Sığınak 
sürecinde var olan psikolojik destekler kadınların güçlenmelerine önemli 
katkılar sağlamaktadır.

Sığınakta gündelik yaşamın akışını planlamak ve birlikte yaşamı güçlendir-
mek için yetişkinlerin katıldığı haftalık toplantılar düzenli olarak gerçekleş-
tirildi. Ayrıca çocukların ihtiyaçlarını ve sözlerini göz ardı etmemek adına 
çocuk toplantıları yapıldı. Bu toplantıların kadın ve çocukların şiddetsiz yön-
temlerle sorun çözme becerilerinin gelişmesine, sığınakta toplu yaşama 
dair sorunların konuşulması ve çözülmesine katkı sunarak bir dayanışma 
alanı yarattığı görüldü. Görüşmeler ve toplantılar hem yüz yüze görüşmeler-
le hem çevrimiçi araçların kullanımıyla düzenli olarak devam etti.

Gündelik yaşamı düzenlemek için yapılan toplantılar sırasında çıkan grup 
ihtiyaçlarına yönelik ayrımcılık, şiddetsiz yaşam, toplu yaşama pratikleri, 
kadın dayanışması gibi belirgin konularda bilgi ve deneyim paylaşımı ya-
pılabilmesi için Mor Çatı gönüllülerinin yürüttüğü buluşmalar planlandı. 
Benzer şekilde kadın sağlığı üzerine 6 haftalık bir seminer dizisi düzenlen-
di. Doğurganlığın düzenlenmesi, kadın sağlığı sorunları, güvenli annelik, 
çocuk ve ergen sağlığı, güvenli cinsellik gibi başlıkları olan söz konusu se-
minere katılan kadınlardan biri hayatla uğraşırken kendini, kendi bedenini 
unuttuğunu söyledi. Bir başka kadın hamile kaldığında kocasının kendisine 
“Bizim annelerimiz doktora mı gitmişler sen niye gidecekmişsin?” diyerek 
doktor kontrollerine gitmesine engel olduğundan söz etti. 1 kadın, sadece 
gebelikte doktor kontrolüne gittiğinden, düzenli doktor kontrolünün öne-
mini seminerlerle birlikte fark ettiğini paylaştı. 

Mor Çatı’nın dayanışma merkezine başvuran ve Mor Çatı’dan sığınak des-
teği alan kadınların katılım sağladığı, şiddetin dinamikleri, etkileri ve başa 
çıkma yolları üzerine derinlikli çalışma olanağı yaratan 10 haftalık bir grup 
çalışması gerçekleştirildi. Bu grup çalışmasının neticesinde, dayanışma 
merkezinden destek alan ve düzenli olarak takibi yapılan 1 kadın, grup 
çalışmasına katılan ve sığınakta kalan kadınlardan aldığı güç ve cesaretle 
çocuklarıyla birlikte sığınağa geldi. Bu grup çalışmasına ek olarak yalnızca 
Mor Çatı’dan sığınak desteği alan kadınların katılımına açık benzer şekilde 



56 57Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı   2022 Yılı Faaliyet RaporuMor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı   2022 Yılı Faaliyet Raporu

şiddetin dinamikleri, birlikte yaşama, dayanışma ve çatışma halleri gibi 
konuları içeren sanat aracılığıyla terapötik bir grup çalışması düzenli ola-
rak gerçekleştirildi. 

Anne-çocuk iletişimini desteklemek, çocukların ortak yaşamla ilgili yaşa-
dıkları zorlukları konuşmak ve kuracakları yeni hayatta karşılaşabilecek-
leri sıkıntıları birlikte aşabilmelerini sağlamak için düzenlenen annelerle 
toplantılara devam edildi.

Sığınakta çocuklar ve ergenlerle duygularını tanıma ve ifade etme, problem 
çözme, bedeni tanıma ve onay verme, yaratıcılık, üretkenlik, sosyal ilişki-
ler, şiddeti tanımlama, güvenli ilişkiler kurma ve ayrımcılık gibi alanlarda 
desteklenmeleri için grup toplantıları, bilgilendirmeler ve sanat çalışma-
ları yapıldı. Pandemi ile birlikte çevrimiçi programların artması sayesinde 
çocuklarla çevrimiçi müze gezileri gerçekleştirildi. Sığınakta çocuklarla 
sinema etkinlikleri, sığınak dışında sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. 

Sığınakta verilen desteklerin yanı sıra, kadın ve çocuklar, şiddet yaşantı-
sından çıkmaları ve güçlenmelerine katkı sağlayacak diğer kurumlar tara-
fından sağlanan desteklere ve çalışmalara yönlendirildi.

 Hukuki destekler için kadınlar İstanbul Barosu’nun Adli Yardım 
Birimi’ne ve Mor Çatı gönüllü avukatlarına,

 Psikolojik destek için kadın ve çocuklar Mor Çatı gönüllü psikologlarına 
ve belediyelerin psikolojik danışmanlık birimlerine,

 Psikiyatrik destek ihtiyacı olan kadınlar Mor Çatı gönüllüsü ya da devlet 
hastanesinde destek veren psikiyatristlere,

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

 Süreli kira desteği, sağlık ihtiyaçları, iş kurmak için gerekli nakdi 
destek konusunda İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına,

 Süreli nakdi destekler için belediyelerin Sosyal Yardımlaşma 
Birimlerine,

 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar kreş desteği için belediyelerin ve 
bakanlığın ilgili birimlerine,

 Eve çıkış sürecinde eşya ve nakliye desteği için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine, 

 Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için belediyelerin 
polikliniklerine,

 Mesleki eğitimler için İSMEK ve Halk Eğitim Merkezlerine,

 İl ve ilçe belediyelerinin düzenlediği ilgi duyabilecekleri konulardaki 
eğitim ve toplantılara,

 Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının tespit edilmesi için Rehberlik ve 
Araştırma Merkezlerine yönlendirildiler.

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

Sığınaktan Ayrılma

 Mor Çatı sığınağında kalan 2 kadın Mor Çatı gönüllülerinden aldıkları 
ekonomik ve ayni destekler ile ortak ev tutarak sığınaktan ayrıldılar.

 1 kadın farklı bir sığınaktan destek alan kız kardeşiyle beraber İstanbul 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediyeler ve Mor 
Çatı gönüllülerinden aldıkları ekonomik ve ayni destekler ile ev tutarak 
sığınaktan ayrıldı.

 1 kadın tam zamanlı bir işte çalışmaya başladıktan sonra apart daire 
tutarak sığınaktan ayrıldı.

 1 kadın iş bularak farklı bir ülkeye taşındı.

 1 kadın iş bularak iki küçük çocuğuyla birlikte bir akrabasının yanına 
taşındı.

 1 kadın iş bularak 18 yaşındaki kızıyla beraber ev tutmak üzere 
sığınaktan ayrıldı. 

 1 kadın sığınakta kaldığı süre boyunca çalışıp ilçe belediyeleri, İstanbul 
Valiliği ve Mor Çatı gönüllülerinden de ayni ve ekonomik destekler alarak 
kendi evini kurdu.

 1 kadın çalıştığı işyerine ve iki çocuğuyla beraber yaşadığı evine 
dönerek sığınaktan ayrıldı. 

 5 kadın ailesinden destek almak üzere ailesinin yanına taşındı.

 1 kadın ailesinden destek almak üzere ailesinin yanına taşındı, fakat 
sığınaktan ayrıldıktan birkaç gün sonra şiddete maruz kalmaya devam 
ettiğini ifade etti.
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 1 kadının Mor Çatı’dan aldığı sığınak desteğinin ifşa olması nedeniyle 
destek alabileceği kurumlarla irtibata geçilerek farklı bir sığınağa 
yönlendirildi.

 4 kadın şiddet yaşadığı ortama geri döndü.

 1 kadın çocuklarıyla beraber farklı bir şehirde ev tutarak sığınaktan 
ayrıldı.

 5 kadının kural ihlali nedeniyle sığınak desteği sonlandırıldı. 

 1 kadın sığınaktan habersizce ayrıldı.

Kadınların Bağımsız Yaşam Kurmalarının 
Önündeki Engeller

Kadınlar sığınağa geldikleri günden itibaren, sığınak sonrası bir yaşam ku-
rabilmek ve sürdürebilmek için sosyal desteklere ve kadından yana politi-
kalara ihtiyaç duyuyorlar. Şiddetin etkileri üzerine bütüncül bir destek me-
kanizmasının olmayışı, kadınların çözümsüz kalmasına, sığınaktan çıkış 
sürelerinin uzamasına, faile geri dönmelerine, bir yandan da dolaylı olarak 
şiddet yaşamalarına ve kendi başlarına hayat kurmakta zorlanmalarına, 
yeni yaşam kurmanın zorluğu sebebiyle çocuklarından ayrılmak zorunda 
kalmalarına sebep olabilmektedir. 

Kadınlar şiddet yaşadıklarında başvurdukları hastane, karakol gibi kurum-
larda hakları ve atabilecekleri adımlara dair bilgilendirilmemektedirler. 
Bunun bir nedeni de meslek elemanlarının yeterli bilgiye sahip olmaması 
ve çoğu zaman da şiddetin toplumsal olarak kabul edilebilir bir durum 
olduğu ile ilişkidir.

Bu yıl 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen kararların sürelerinin ge-
çen yıllara göre daha kısa olduğunu gözlemledik. Göçmen kadınlar için 
yapılan başvurularda sonuç almanın daha da zor olabildiğini deneyimle-
dik. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin verilmemesi kadınlar ve çocukların 
eğitim sağlık gibi temel haklara erişimlerinin önünde de bir engel oluş-
turmaktadır. İki çocuğuyla beraber sığınak desteği alan göçmen 1 kadının 
gizlilik tedbir talebi reddedildiği için çocuklarının okul kayıtları yapılama-
dığına ve çocukların okula ara vermek zorunda kaldıklarına tanık olduk. 

Kadınların sığınakta kaldıkları sürede ve ayrılma süreçlerinde duydukları 
en temel ihtiyaçlardan bir tanesi de çocukları için kreş desteği ve buna 
bağlı olarak çalışmak ya da ekonomik desteklerden faydalanmak. Küçük 
yaşta çocuğu olan kadınların kreşlerde kontenjan bulamaması, kreş des-
teğinden faydalanıyorsa sosyal ve ekonomik destek alamaması ya da sığı-
nakta kalmaları gerekçe gösterilerek ayrıca ekonomik destek alamaması, 

okul çağında çocuğu olan kadınlar için okul saatleri dışında bakım veren 
kurumların sınırlılığı iş bulup çalışmalarını ve dolayısıyla sığınaktan ayrıl-
ma süreçlerini zorlaştıran bir diğer etken.

Yoksullaşma Şiddetsiz Yaşam Kurmayı Zorlaştırıyor

Kadınların sığınaktan tek başlarına ya da çocuklarıyla beraber yeni bir 
eve çıkabilme sürelerinin önceki yıllara kıyasla çok daha uzun olduğu gö-
rülmüştür. Kadınlar düzenli bir gelir elde edecekleri işlere girseler dahi 
İstanbul’daki yüksek ev kiralarını, fatura giderlerini ve diğer temel ihtiyaç-
larını karşılayabilmeleri giderek zorlaşmakta; bu da kadınların sığınaktan 
ayrılarak bağımsız bir yaşam kurabilmelerinin önündeki en büyük engel-
lerden biri haline gelmektedir. 

Kadınlar bu olumsuz duruma karşı çözümü kadınlar arasındaki dayanışma 
kültürünü daha da geliştirerek çözüm buluyorlar. Bu yıl kadınlar şiddetsiz 
bir yaşam kurmanın önündeki engelleri ortak ev kurma planı yaparak ve 
çocuk bakımı konusunda birbirlerini destekleyerek aşmaya çalışmışlardır. 

Psikiyatrik Durumlara İlişkin Desteklerin Yetersizliği

Erkek şiddeti kısa ya da uzun vadede kadınların ve çocukların yaşamını et-
kilemektedir. Sığınak çalışması içinde, şiddetin etkileri bazı psikiyatrik du-
rumlarla ortaya çıkabilmektedir. Psikiyatrik belirti ve tanısı olan kadınlar 
için bütüncül bakan, destekleyici bir sistemin olmayışı kadınların iyileşme 
süreçlerini uzatmakta ve yeni bir yaşam için adım atmalarına engel olabil-
mektedir. Psikiyatrik durumu olan kadınların özelleştirilmiş bir çalışmaya 
ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. 

Sığınak Çalışanları 

Bu süre içinde sığınak çalışanları ile sosyal çalışma üzerine düzenli birey-
sel süpervizyonlar, tüm sosyal çalışmacıların katıldığı, uzman bir psiko-
log ile gerçekleşen grup süpervizyonu yine düzenli olarak gerçekleştirildi. 
Ayrıca sığınaktaki çocuk çalışmasını güçlendirmek amacıyla çocuk süper-
vizyonu çalışması da yine uzman bir psikolog tarafından gerçekleştirildi. 
Dayanışma merkezi ve sığınak çalışmasının koordinasyon içinde sürdürü-
lebilmesi için sığınak ve dayanışma merkezinde gönüllü sosyal çalışma-
cıların katıldığı düzenli koordinasyon ve vaka toplantıları gerçekleştiril-
di. Kadınlarla birebir dayanışmamızı güçlendirmek için yıl içinde düzenli 
olarak avukatlar ve psikologlarla sosyal çalışmacıların bir araya geldiği 
toplantılar yapıldı. Bu dönemde sığınakta deprem ve yangın tatbikatı ger-
çekleştirildi. Kadınlarla yapılan sosyal çalışmayı zenginleştirmek amacıyla 
kapasite geliştirme eğitimleri uzman eğitmenler tarafından verildi. 2 öğ-
renci staj çalışması kapsamında sığınak çalışmasına destek oldular.
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BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI

Gönüllü Ağının Genişlemesi

Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı verdiğimiz mücadelenin gücünü kadın-
lar tarafından oluşturulan gönüllü ağımızdan alıyoruz. Mor Çatı gönüllüsü 
olmak için belirli dönemlerde düzenlenen Mor Buluşma toplantılarına ve 
ardından gönüllü atölyesine katılmak gerekiyor. Buluşma ve atölye ça-
lışmalarında toplumsal cinsiyet, feminizm, yasal kazanımlarımız, erkek 
şiddeti ile mücadelede feminist yöntemler ve Mor Çatı politikası gibi konu-
lar ele alınarak toplumsal cinsiyet ve erkek şiddetine karşı farkındalık ve 
bilginin artması hedefleniyor. Yapılan gönüllülük çalışmaları sadece Mor 
Çatı’ya katkı sağlamaz aynı zamanda maruz kaldığımız şiddet biçimleri ve 
şiddet algımıza dair kendimizle yüzleşmemize de katkı sağlar. 2022 yılında 
1400 kişi web sitemizdeki iletişim formunu doldurarak gönüllü olmak için 
başvurdu.

Gönüllü atölyesinin ardından Mor Çatı dayanışma merkezinde kadınlarla 
birebir dayanışma kurmak isteyen gönüllülere yoğun bir deneyim ve bilgi 
aktarımı yapıldı. Yeni gönüllü olan avukatlar ve psikologlarla da meslekleri 
çerçevesinde verebilecekleri desteklerde Mor Çatı yaklaşımı odaklı dene-
yim paylaşımları yapıldı. Mor Çatı gönüllüleri olarak geçtiğimiz 2021 yı-
lında yayınlanan Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların Deneyimleri, Kurumlar 
ve Mecralar raporunu birlikte tartışmak için bir araya geldiğimiz Mor 
Muhabbet’ler düzenledik.

Şiddetten Uzaklaşmak Hakkımız!

25 Kasım 2022’ye yaklaşırken 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen des-
tekleri merkezine alan bir farkındalık kampanyası düzenledik. Şiddetten 
Uzaklaşmak Hakkımız sloganıyla kurguladığımız kampanyada 6284 sa-
yılı Kanun hakkında farkındalığı artırmayı ve kanunun kadınlar için ha-
yati önemini vurgulamayı hedefledik. 2018 yılında yayına aldığımız, 6284 
sayılı Kanun hakkında bilgiler içeren mikro sitemiz kararaldim.org’u 
yeniledik ve kadınların haklarına erişmek için başvuru yaparken fayda-
lanabilecekleri pratik bilgileri ve örnek dilekçeleri ekledik. Şiddetin suç 
olduğunu ve şiddetten uzaklaşmak için alabileceğimiz destekler oldu-
ğunu vurguladığımız video ve sosyal medya görselleri ürettik. Videomuz 
sosyal medyanın yanı sıra Metro İstanbul reklam alanlarında gösterildi. 
Büyükçekmece, Avcılar, Ataşehir, Kadıköy ve Şişli Belediyelerinin ver-
diği billboard alanlarında ise görsellerimiz yer aldı. Sosyal medya kul-
lanmayan kadınlara erişebilmek için televizyon kanallarının bant reklam 
alanlarını kullandık.

Şiddetin Etkisi Görünmez Olmasın

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesine sunmak üzere hazırla-
dığımız Türkiye’de Erkek Şiddetinin 
ve Erkek Şiddetiyle Mücadele 
Mekanizmalarının Çocuk Haklarına 
Etkisi Raporu’nun yaygınlaştırılma-
sı için Şiddetin Etkisi Görünmez 
Olmasın sloganıyla bir sosyal kam-
panyası hazırladık. Çocukların ev 
içindeki şiddete doğrudan maruz 
kalabildikleri gibi annelerinin şid-
det gördüğü ortamda şiddetin et-
kilerini yaşadıklarını fakat bu etki-
lerin görünmez olması gibi devletin 
destek sistemi içerisinde de çocuk-
ların görmezden gelindiğini vurguladık. Kampanyamız ile hazırladığımız 
raporu yaygınlaştırmanın yanı sıra çocukların maruz kaldığı ve/veya etki-
lendiği şiddete dair farkındalık yaratmayı ve destek sistemlerinin çocuklar 
lehine dönüşmesine ön ayak olmayı hedefledik.

Şiddet Yalnızca Fiziksel Değildir!

2022 yılı Ocak ayında ekonomik ve psikolojik şiddete dikkat çeken iki video 
yayınladık. Bu videolar aracılığı ile kadına yönelik şiddetin fiziksel şiddet-
ten ibaret olduğu anlayışını değiştirmeyi ve farklı şiddet türleri üzerine 
farkındalık yaratmayı hedefledik. Bu videolar kamuoyunda farkındalık ya-
ratmanın yanı sıra, kadınların kendi hayatlarındaki şiddeti fark etmelerine 
ve bu şiddetin sadece onların başına gelmediğini anlamalarına alan açıyor.

Şiddet yalnızca fiziksel değildir! sloganıyla oluşturulan videolardan ekono-
mik şiddet odaklı filmde kocası tarafından çalışması engellenen bir kadı-
nın hikayesini anlatılıyor ve şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı, bir kadının 
kocası tarafından çalışmasının engellemesinin şiddet olduğunu vurgula-
yarak son buluyor. Psikolojik şiddet odaklı filmde ise bir kadının babası 
tarafından, yakını bir kadınla görüşmesinin yasaklanması konu alınıyor ve 
video şiddetin yalnızca fiziksel olmadığı ve bir kadının yakınıyla görüşme-
sinin yasaklanmasının psikolojik şiddet olduğunu vurgulayarak sonlanıyor. 

Mahkeme Salonlarında Dayanışmamız 

Kadınların şiddetle mücadelesinde son yıllarda Aile Mahkemeleri tarafın-
dan verilen hukuka aykırı ve aileyi temel alan kararlar, bütüncül politika-
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ların olmayışı ve cezasızlık sıklıkla gördüğümüz sorunlar. Bu yıl kadınlarla 
dayanışmamızın bir parçası olarak dayanışma içinde olduğumuz üç kadı-
nın sürmekte olan duruşmalarına katılarak kadınlarla birlikte dava süreç-
lerini takip ettik; kadınların adalet arayışlarında vermek zorunda kaldıkları 
mücadeleyi ve mahkeme salonlarında karşı karşıya kaldıkları cinsiyetçi 
yaklaşım ve kararları gündemleştirdik. Eskişehir Aile Mahkemesinde ka-
tıldığımız duruşmada, Aile Mahkemesi hakimlerinin velayet ve görüş hak-
kına dair çocuğun üstün yararındansa erkeklerin babalık hakkını gözeten 
ve kadınların şiddet döngüsünden çıkmasını engelleyen kararlarına dikkat 
çektik. Basına yansıyan, sokağa bıraktığı bebeği ile ilgili haberler ile bilgi 
sahibi olduğumuz E.S.’nin İstanbul’da görülen ceza davasına katılarak şid-
detle mücadele mekanizmalarının her aşamasında gerçekleşen ihlaller ve 
kadınların seçeneksiz bırakılmalarının sonucunu yine kadınlara yıkan er-
kek egemen adalet anlayışını görünür kıldık. Son olarak, gönüllü avukat-
larımızdan birinin takip ettiği 14 yıldır devam eden ve failin zaman aşımına 
uğratmak için çabaladığı tecavüz davasının Gebze Adliyesi’nde görülen du-
ruşmasına katıldık.

Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı

1998 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri pay-
laşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında ka-
lıcı bir iletişim ağı kurmak amacıyla Mor Çatı çağrısıyla kurulan Kadın 
Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da hem ara kurultay hem de ana kurultay olmak üzere yılda iki defa 
bir araya geldi. Mor Çatı olarak daimi sekreteryası olduğumuz kurultayda 
Türkiye’nin farklı illerinde kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın ör-
gütleri olarak bir araya geliyoruz.

Bu yıl yirmi beşinci defa düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma 
Merkezleri Ara Kurultayı, 4-6 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. 
Kurultaya bileşen örgütlerden 52 kadın katıldı. 3 gün süren ara kurultay-
da, kadına yönelik şiddet konusunda yaşanılan deneyimler paylaşıldı; ana 
kurultay teması, ana başlığı, atölye çalışmaları, sunumların içerikleri ve 
hangi örgütün ev sahipliğinde gerçekleştirileceği konuşuldu.

Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
günü öncesinde Türkiye’nin farklı bir ilinde toplanan Kadın Sığınakları ve 
Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bu yıl Diyarbakır’da Rosa Kadın Derneği 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12-13-14 Kasım 2022 tarihlerinde, “Aile 
Odaklı Devlet Politikaları Kadına Yönelik Erkek Şiddetiyle Mücadeleyi Nasıl 
Güçsüzleştiriyor?” başlığıyla gerçekleştirilen kurultaya kadın örgütleri, 
LGBTİ+ örgütleri, kamu kurumu ve belediyelerden katılımcıların olduğu 
farklı illerden 310 kadın katıldı. Kurultayda ayrıca kurultayın oluşturulma-
sına katkı sunan kadınlar mücadelenin 25 yılına dair değerlendirmelerini 
paylaştılar.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimler 
ve Destek Mekanizmaları Çalıştayı

21 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’daki büyükşehir ve ilçe belediyele-
rin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek mekanizmalarında ça-
lışan kadınlar ve Mor Çatı gönüllüsü kadınların katılımı ile “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimler ve Destek Mekanizmaları 
Çalıştayı”nı düzenledik. 10 farklı belediyeden katılımın olduğu çalıştayda 
toplam 46 kadın bir araya geldik. Çalıştay boyunca kadınların şiddetle 
mücadele ederken ve şiddetten uzaklaşma süreçlerinde yerel yönetim-
ler tarafından sunulan destek mekanizmaları, bütüncül hizmetler ve 
koordinasyon üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı yaptık. Kadın danışma 
merkezleri ve sığınak politikalarının yanı sıra yoksullukla mücadele, sos-
yo-ekonomik destekler, barınma, kreş ve bakım hizmetleri, ekonomik 
güçlenme, kurumsal kültür, belediye çalışanlarının çalışma koşulları 
gibi konuları da irdelemiş olduk.

Pandemi boyunca çevrimiçi platformlarda buluştuğumuz kadınlarla yüz 
yüze tanışmanın heyecanını yaşadık. Mor Çatı olarak 2021 faaliyet rapo-
rumuz, 2020 ve 2021 yılı boyunca geliştirdiğimiz izleme raporlarımızdan 
derlediğimiz şiddetten uzaklaşmaya çalışan kadınların deneyimlerini, bize 
gösterdiklerini işaret eden “Neden bir aradayız” paylaşımını gerçekleştir-
dik. Bu paylaşım sonrası çalıştaya katılan tüm kadınlarla “Hayalimizdeki 
belediye”yi konuştuk.

Çalıştay sonunda düzenli olarak yeniden bir araya gelip bilgi-deneyim akta-
rımlarının yapılabileceği, belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede 
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destek mekanizmalarına dair kadından yana, kadınların biricik ihtiyaçlarını 
odağına alan feminist bir yaklaşımla uygulama standartları oluşturabile-
cekleri ve çalıştaydan çıkan taleplerin belediye üst yönetimlerine mektup-
la gönderilebileceği gibi öneriler paylaşıldı. Gün sonunda herkes bir araya 
gelmenin hem dayanışmayı hem iyi olma halini güçlendirdiğini, bilgi ve 
deneyim açısından benzer sorunları duymanın kendilerine iyi geldiğini ve 
çözüm noktasında yeni fikirleri duymanın motive edici olduğunu paylaştı. 
Ayrıca bu çalıştayın bir kamu kurumu tarafından düzenlenmesi gerekirken 
Mor Çatı tarafından yapılmasının önemi vurgulandı.

Şiddet Bağlamında Aileyi Yeniden Düşünmek Çalıştayı

Mayıs ayında düzenlediğimiz çalıştaya İstanbul’da yaşayan feministleri da-
vet ederek genellikle aile odaklı politikalar bağlamında tartıştığımız aileyi, 
şiddet dinamikleri ve şiddetten uzaklaşma mücadelesi bağlamında konuş-
tuk. Çalıştayın ilk kısmında Aile Hukuku ve şiddet ilişkisi ve aileden gelen 
şiddetin koca/partner şiddeti kadar görünür olmaması bize ne söylüyor 
başlıklarında sunumlar yapıldı. Öğleden sonra erkek şiddeti, patriyarka 
ve aile yapısı arasındaki ilişkiyi, devletin aileci politikalarının sosyal politi-
kaları nasıl etkilediğini, kadınların aileye nasıl muhtaç bırakıldığını ve ka-
dınların aile fikrini nasıl anlamlandırdıklarını tartıştık. Yürüttüğümüz tar-
tışmalar Mor Çatı’da kadınlarla dayanışma kurarken edindiğimiz bilgileri 
feministlerle paylaşmamıza ve bu tartışmaları beraber yürüterek edindiği-
miz fikirleri yürüttüğümüz çalışmalara uyarlamamıza olanak tanıyor.

Şiddetle Mücadele Mekanizmalarında Çocukları 
Görünür Kılmak

Erkek şiddetiyle mücadele ederken çocukların da şiddetten etkilendiği-
ne ve devletin destek mekanizmaları içinde görünmez ve desteksiz kal-
dıklarına tanıklık ediyoruz. Çocukların şiddetten nasıl etkilendiklerini ve 
çocuk koruma mekanizmaları içinde yaşadıkları hak ihlallerini görünür 
kılmak adına geçen sene hazırladığımız “Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve 
Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi” 
gölge raporunu 30 Eylül’de Cenevre’de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Komitesi’nin Ön Oturumuna katılarak sunduk ve ek olarak hazırladığımız 
bilgi notuna ilişkin komitenin sorularına cevap verdik. Velayet davaların-
da erkeklerin “ebeveyne yabancılaştırma sendromu” üzerinden çocukları 
şiddet aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu konuda kadınlar ve çocuk-
lardan edindiğimiz bilgileri, BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün 
velayet ve vesayet davaları, kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddet 
arasındaki bağlantıya ilişkin hazırladığı rapora katkı sunarak paylaştık.

Dünyanın farklı ülkelerinde çocuklar erkek şiddetinden dolayı benzer hak 

ihlallerine uğrayabiliyor. Çocukları nasıl destekleyebileceğimizi konuş-
mak, deneyimlerimizi paylaşmak adına uluslararası toplantılara katılıyo-
ruz. Bu kapsamda, WAVE ve Mediterranean Institute for Gender Studies 
tarafından düzenlenen webinarlara katıldık. Bunlardan biri, 9 Haziran’da 
“Child Contact and Violence against Women” (Çocuk Görüşü ve Kadına 
Yönelik Şiddet) başlığıyla; 23 Haziran’da “Child Safeguarding in Women’s 
Support Services” (Kadın Destek Hizmetlerinde Çocuk Koruma) başlığıyla; 
bir diğeri ise 1-2 Aralık’ta “A neglected interconnection: child custody and 
violence against women” (İhmal edilmiş bir bağlantı: Çocuk velayeti ve 
kadına yönelik şiddet) başlığıyla düzenlendi. Katıldığımız bu webinarlarda, 
farklı ülkelerdeki dayanışma merkezi ve sığınak deneyimlerinde çocuk ça-
lışması, velayet davalarında çocukların ihmal edilmesi, çocuk görüşlerin-
de kadınların ve çocukların güvenlik riskleri gibi konular üzerine deneyim 
aktarımları yapıldı.

Avrupa’daki Kadın Örgütlerine Çalışma Ziyareti

Kadına yönelik şiddet alanında çalışan feminist örgütlerin sosyal des-
tek yöntemlerini duymak ve Türkiye’ye benzer bağlamları olan ülkeler-
de karşılaşılan sorunlar ve geliştirilen çözüm önerilerini duymak için 
Haziran ayında İspanya, İtalya ve Portekiz’e çalışma ziyareti gerçekleştir-
dik. Çalışma ziyareti Mor Çatı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Beşiktaş 
Belediyesi Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi ve İstanbul Belediyesi 
Kadın Danışma Merkezi’nden olmak üzere 12 kişinin katılımı ile gerçek-
leşti. Ziyaretler boyunca Madrid’de Fundacion para la Convivencia Aspacia 
ve kadına yönelik şiddet konusunda özelleşmiş mahkemeleri, Lizbon’da 
AMCV – Associação de Mulheres contra a Violência, Eşitlik komisyo-
nu ve Portekiz Kadın Hakları Platformunu, son olarak İtalya’da Pisa ve 
Bologna’da bulunan Casa Della Donna isimli kadın örgütleri ile buluşmalar 
yaparak kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar, yasal 
düzenlemeler, sığınak çalışmaları ve politikalara dair aktarımlarını aldık 
ve kendi deneyimimizi paylaştık. Bu çalışma ziyareti, kendi yürüttüğümüz 
çalışma üzerine düşünme ve farklı yöntemleri duyarak yeni uygulamalar 
geliştirmek konusunda bize katkı sağladı.

Sağlık Çalışanları ile Toplantı

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadın STK’ları ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları 
arasında İşbirliği Projesi kapsamında üretilen rapor ve yaklaşım kılavuz-
larını Türkçe’ye çevirerek yaygınlaştırdık ve sağlık çalışanları ile bir yu-
varlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Çeşitli uzmanlık alanlarından 24 
sağlık çalışanının katıldığı bu toplantıda; şiddete maruz kalan kadın ve 
çocukların sağlık sisteminde yaşadığı zorluklarla ilgili aktarımda bulun-
duk. Şiddete maruz kalan kadınların birinci basamak sağlık sisteminde 
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şiddet deneyimlerini ifade etmesinin önündeki zorluklar, ifade ettiklerinde 
karşılaştıkları olumsuz yaklaşımlar, şiddetin sağlık çalışanları tarafından 
gözden kaçırılması, kadının beyanı halinde delillerin uygun şekilde kayıt 
altına alınmaması, yargılayıcı ve suçlayıcı tutumlar, hastanelerde sosyal 
hizmet uzmanları ile koordinasyonsuzluk, şiddet yaşayan kadınların ruh-
sal desteklere erişiminin önündeki engeller, cinsel şiddet durumunda 
özellikli ihtiyaç ve desteklere erişimdeki zorluklar ve olumsuz yaklaşımlar, 
gizlilik kararı olan kadın ve çocukların yaşadığı sistemsel sorunlar konu 
başlıkları olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra birincil basamak ve çeşitli uz-
manlık alanlarında çalışan hekimlerden; güncel sistem, randevu süreleri, 
kullanılan-kullanılmayan formlar, sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler-
den bilgiler paylaşıldı. Bundan sonrası için nasıl daha güçlü bir işbirliği 
kuracağımıza dair konuşarak toplantıyı tamamladık. 

Kadın Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile 
Buluşmalar

Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken kadınlardan edindiğimiz bilgi 
ve deneyimi kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile paylaşmak, birbi-
rimizin deneyimlerinden öğrenerek politika oluşturmak temel faaliyetleri-
mizden birini oluşturuyor. Bu doğrultuda 2022 yılında da kadın örgütleri ve 
sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yaptık, aynı platform ve kampanya-
larda bir araya geldik, atölye çalışmaları gerçekleştirdik. 2022 yılında 37 
kadın örgütü ve sivil toplum örgütü ile birlikte 52 toplantı, etkinlik ya da 
görüşmede bir araya geldik. 10 kadın örgütü ya da sivil toplum örgütüne 
ise atölye düzenleyerek alandaki deneyimizi paylaştık.

Ulusaşırı Feminist Ağlarımız

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ulusaşırı bir feminist dayanışma ile 
mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kurulduğumuz günden bu 
yana başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bu alanda çalı-
şan feministlerle ve kadın örgütleri ile bir araya geliyoruz. Bu yıl İspanya, 
İtalya ve Portekiz’e düzenlediğimiz çalışma ziyaretinin yanı sıra uluslara-
rası alanda bir araya geldiğimiz çeşitli ziyaret, toplantı, konferans ve bu-
luşmalara katıldık. 2022 yılında WAVE (Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar) 
Ağı ve Avrupa Kadın Koalisyonu (EWL-European Women’s Lobby) bile-
şeni olmayı sürdürdük. WAVE Ağı üyesi olarak Mayıs ayında düzenlenen 
Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldık. Yine WAVE Ağı tarafından her yıl 
düzenlenen konferans bu yıl Ekim ayında Prag’da, “Kriz zamanlarında ve 
ötesinde barışın temeli olarak özellikli sosyal destek hizmetleri” başlığı 
ile gerçekleşti. Konferansın ilk gününde düzenlenen panellerden birine 
konuşmacı olarak katılarak Türkiye’deki durumu aktardık. Konferansın 

ikinci gününde Rusya’da bulunan INGI/Crisis Center for Women (Kadınlar 
için Kriz Merkezi) örgütü ile birlikte “Belirsizlik Dönemlerinde Çalışmayı 
Sürdürmek: Sürekli Krizlere Karşı Feminist Mücadeleler” başlıklı bir atöl-
ye düzenledik.

WAVE Ağı’nın tematik çalışma grubu Önleyici Çalışmalar’ın parçası olarak 
toplantılarına düzenli olarak katıldık. Yıl içinde düzenlenen “Cinsel şid-
detten etkilenen kadınları strese ve travmaya duyarlı bir yaklaşımla des-
teklemek”, “Çocuk Görüşü ve Kadına Yönelik Şiddet” ve “Kadın Destek 
Hizmetlerinde Çocuk Koruma” atölyelerine katıldık. Bu atölyeler ulusla-
rarası bağlarımızı güçlendirmenin yanı sıra gönüllülerimizin kapasitesini 
artırmak konusunda da etkili oldu.

Ekim ayında Brüksel’e 2 günlük bir çalışma ziyareti düzenledik. 
Ziyaretimizde Garance, Collectif contre les violences familiales et l’exclu-
sion, Groupe Santé Josaphat örgütleri ile bir araya gelerek Belçika’da fe-
ministlerin şiddetle mücadele deneyimleri, destek mekanizmaları ve yasal 
düzenlemeler hakkında bilgi aldık; Türkiye’de yürüttüğümüz mücadelede 
son durumu aktardık.

Uluslararası Faaliyetler

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararından bu yana, şiddet-
le mücadelede yasaların uygulanmasında hali hazırda var olan sorunların 
uluslararası alanda da etkili bir şekilde izlenmesi için farklı uluslararası 
izleme mekanizmalarını kullanıyoruz. Bu yıl da farklı uluslararası izleme 
mekanizmalarına yönelik olarak gölge raporlar hazırladık; izleme toplan-
tılarına katıldık. 

Gölge raporunun yazımında yer aldığımız Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW) izleme me-
kanizması olan CEDAW Komitesi’nin 13-15 Haziran’da Cenevre’de gerçek-
leşen 82. Oturumu’na katılarak her gün alanda yaşadığımız, kadına yönelik 
erkek şiddeti ile mücadele yasalarının uygulanmaması, polis şiddeti, kadın 
ve LGBTİ+’ların eşit ve özgür biçimde yaşayabilmeleri için kazanılmış olan 
haklara dönük saldırılar gibi birçok konuda bilgi ve deneyimimizi aktardık. 
Bu toplantı sonrasında Temmuz ayında açıkladıkları Tavsiye Kararları’nda 
Komite üyeleri Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından 
duyduğu endişeyi vurgulayarak kadınlara yönelik ayrımcılığı her alanda 
yasaklayan bir kanun yapılması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri-
nin Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak tanımlanması, çok dilli ve yalnızca 
kadına yönelik erkek şiddeti özelinde destek veren bir acil telefon hattı 
kurulması, sığınakların kapasitelerinin ve koşullarının iyileştirilmesi, ka-
dınlarla özgül koşullarını gözeterek sosyal çalışma yürütülmesi gibi gölge 
raporda da ifade ettiğimiz konuların altını çizdi.



69

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin izleme mekanizması 
olan Çocuk Hakları Komitesi’nin 30 Eylül’de Cenevre’de yapılan 93. otu-
rumuna katılarak Komite’nin Türkiye devletinin hazırlayacağı rapora yö-
nelik olarak oluşturduğu konu/soru listesine gölge raporumuzla katkı 
sunduk. Aktarımımızda Türkiye’de ev içi şiddetin çocuklar üzerindeki et-
kisinin görünür olmadığını, çocukların doğrudan kendilerinin başvurabile-
ceği mekanizmaların olmadığını, çocuğun üstün yararından ziyade ailenin 
korunmasının öncelendiğini ve kurumlar arası koordinasyon eksikliğini 
paylaştık. Sığınaklarda çocuklara yönelik ayrımcılığı, etkili sosyal çalışma 
eksikliğini ve mekânsal olarak eksiklikleri vurguladık. Aktarımlarımızın 
katkısıyla Komite, 26 Ekim’de açıklanan konu/soru listesinde kamu ku-
rumları arasında koordinasyonu sağlamak için alınan önlemleri, tüm yasal 
düzenlemelerde, idari ve adli işlem ve kararlarda çocuğun üstün yararının 
öncelenmesi için alınan önlemleri, ilgili profesyonellerin farkındalığını ar-
tırmak ve öğretmenlere yönelik her türlü şiddet olayını tanımak ve bunlara 
etkili bir şekilde müdahale etmek için alınan önlemleri sordu.

Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin izlenmesi için 19 Eylül’de 
tarihinde Cenevre’de yapılan 35. oturuma katılarak Türkiye’deki göçmen 
kadınların ev içi şiddetten uzaklaşma mücadelelerinde karşılaştıkları kötü 
uygulamaları paylaştık. Komite’nin Türkiye devletinin hazırlayacağı ikin-
ci periyodik rapora yönelik olarak oluşturduğu konu/soru listesine göl-
ge raporumuzla katkı sunduk. Komite raporumuza dayanarak, İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıkma kararını da gözeterek, kadınların şiddete maruz 
kaldıklarında başvuracakları koruma mekanizmalarına ve buralarda ma-
ruz kaldıkları ayrımcılıklara dair bilgi paylaşılmasını istedi. 

Birleşmiş Milletler Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri 
ve Sonuçları Özel Raportörü’nün Türkiye ziyareti kapsamında Haziran 
2023’de sunacağı rapora katkı sunmak üzere Temmuz 2022’de yüz yüze 
bir toplantı gerçekleştirdik ve bir rapor hazırladık. Raporumuzda şiddetle 
mücadelede aile odaklı politikaları ve siyasi irade eksikliğini, var olan ya-
saların uygulanmasındaki sorunları, destek mekanizmalarının kapasitesi 
ve niteliğine dair sorunların yanı sıra mekanizmalar arasındaki koordinas-
yonsuzluğu, göçmen kadınların destek hizmetlerine erişimde karşılaştık-
ları ayrımcılıkları ve kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına eri-
şimlerinin önündeki engelleri dile getirdik. Bunun yanı sıra Aralık 2022’de 
Raportör’ün velayet davaları, kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik 
şiddet konularında bilgi almak amacıyla açtığı çağrıya raporumuzda katkı 
sunduk. Türkiye’deki yargının erkek egemen ve aile odaklı bakışı nedeniy-
le fail babanın şiddetinin çocuklara etkisinin görünmezleştirildiğinin altını 
çizdik; risk analizi yapmadan babaya görüş hakkı verilerek kadınların ve 
çocuklarının tehlikeye atıldığını vurguladık ve velayet hakkının psikolojik 
şiddete araç olarak kullanıldığını dile getirdik. 

AİHM’de görülmüş olan ve karara bağlanmış olan Opuz Grup Davaları’nın 
izlenmesi için 2 yıl aradan sonra bu yıl da Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi (AKBK)’ne bir gölge rapor sunduk. Opuz Grup Davaları kadınları 
şiddete karşı koruma ve adaletin sağlanması odaklı olduğu için bu raporda 
“etkili soruşturma ve cezasızlık” konusuna odaklandık. Ayrıca 28 Kasım’da 
Bakanlar Komitesi delegeleri ve temsilcilerine raporumuzu ele alan bir 
bilgilendirme sunumu yaptık. 

Belediye ve Kamu Kurumları ile Buluşmalar

Mor Çatı’da kadınlarla dayanışma kurarken edindiğimiz bilgi bizlere şid-
detle mücadele için gerekli mekanizmaların ne olduğu konusunda bilgi 
sunduğu gibi var olan mekanizmalarda ve şiddetle mücadele etmekle 
yükümlü kurumlarda karşılaşılan güçlüklere dair de veri sunuyor. Kamu 
kurumları ve belediyelerle görüşürken deneyimimizi aktarıyor, standart-
ları ve yükümlülüklerini hatırlatıyor ve ihtiyaç duymaları halinde destek 
sunuyoruz.

18 Ocak’ta İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ile bir 
toplantı gerçekleştirerek karşılıklı deneyim aktarımında bulunduk. Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 
Komisyon çalışmaları kapsamında 19-20 Ocak’ta İstanbul Valiliği ve 
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı toplantısına 
katıldık. 4 Nisan’da İstanbul ŞÖNİM’in sekretaryasını yürüttüğü Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonu Toplantısı’na katıldık. Bu tarihten sonra herhangi bir toplantı 
çağrısı tarafımıza ulaşmadı. Bunun üzerine 2 Aralık’ta uygulamada karşı-
laştığımız ihlal ve kötü uygulamalara yönelik bilgi paylaşımında bulunmak 
ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirebilmek üzere İstanbul ŞÖNİM’e 
bir ziyaret gerçekleştirdik.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne iletti-
ğimiz ziyaret taleplerimiz ise İstanbul ŞÖNİM’e yaptığımız ziyaret gerekçe 
gösterilerek olumsuz karşılandı.

15 Aralık’ta Ankara’da düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının organize etti-
ği Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı toplantısına, kadın ör-
gütlerinin toplantının yapılacağı yerde basın açıklaması yapılmasına engel 
olunması ve toplanan kadınlara şiddet uygulanması nedeniyle katılım sağ-
lamadık.

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Çocuk Birimi ve 
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Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İBB İSADEM ve mahalle evleri, İstanbul 
Planlama Ajansı, İBB Kent Konseyi Kadın Meclisi ile çeşitli toplantı-
lar, atölyeler, etkinlikler, ziyaretler aracılığıyla çok kez bir araya geldik. 
İBB’nin yanı sıra İstanbul’da Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Beşiktaş 
ve Kadıköy Belediyeleri ile birebir görüştük, deneyim paylaşımı buluş-
maları gerçekleştirdik. 21.04.2022 tarihinde düzenlediğimiz “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimler ve Destek Mekanizmaları 
Çalıştayı” aracılığıyla bahsi geçen belediyelere ek olarak Kartal, Ataşehir, 
Beylikdüzü ve Maltepe belediyelerinden kadınlarla da bir araya geldik.

Bununla beraber Diyarbakır Çınar Belediyesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve Ankara Çankaya Belediyesi ile çeşitli etkinliklerle bir araya 
gelerek görüş alışverişinde bulunduk. İBB ile Cinsel Şiddet Danışmanlık 
hizmetinin kurgulanması ve hayata geçirilmesi çalışması kapsamında sık-
lıkla bir araya geldik, bunun dışında ihtiyaçları anlama, karşılıklı deneyim 
bilgi paylaşımında bulunduk. Kimi belediyelerden bazılarına yürüttükleri 
kadın danışma merkezi ve sığınak çalışmacı için destek sunduk ve dene-
yimlerimizi paylaştık.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki haklarımızı kullanarak kamu kurumları 
ve belediyelere toplam 42 bilgi edinme başvurusunda bulunarak kadına yö-
nelik şiddetle mücadele alanındaki faaliyetlerine dair sorular yönelttik.

Baro ve Avukatlarla Buluşmalar

Şiddetle mücadelede kadınlara verilen hukuki desteklerin kapasitesinin ve 
niteliğinin iyileştirilmesi ve kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi 
için bu yıl da İstanbul’dan ve diğer illerden barolar ve avukatlarla atölyeler 
ve toplantılar yapmayı sürdürdük. Mersin ve Muş Barosu ile yüz yüze de-
neyim paylaşım atölyeleri düzenledik. İstanbul’da bulunan aile mahkeme-
lerinde sıklıkla karşılaştığımız kadından yana olmayan bir yaklaşımla ve 
hukuka aykırı olarak verilen kararlarla ilgili olarak İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Uygulama Komisyonu ile iki kez toplantı yaptık; deneyimlerimizi 
aktardık ve Baro’nun kötü uygulamaların ortadan kaldırılmasındaki rolü-
nün altını çizdik. Opuz Grup Davaları Gölge Raporu içeriğini oluşturmak 
üzere Mor Çatı gönüllüsü olan avukatların da içinde olduğu, ceza dava-
larında deneyimi olan İstanbul’dan ve diğer illerden avukatlarla bir odak 
grup toplantısı gerçekleştirdik.

Sosyal Çalışmacı ve Psikologlarla Atölye Çalışmaları

Dayanışma merkezi ve sığınakta kadınlarla kurduğumuz dayanışma, ka-
dına yönelik şiddetle mücadelede sosyal çalışmanın ve ruhsal desteklerin 
nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi ve deneyim biriktirmemizi sağlıyor. Bu 

deneyimi alanda çalışma yürüten uzmanlarla paylaşmak için çeşitli atöl-
yeler ve paylaşımlar gerçekleştirdik. 2020 yılından bu yana düzenli olarak 
yaptığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Sosyal Çalışmacılar 
Atölyelerinin üçüncüsünü, 18-19 Haziran tarihlerinde farklı il ve ilçelerde 
şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklarına hizmet sağlayan sosyal ça-
lışmacılarla beraber İstanbul’da gerçekleştirdik. Alanda çalışan psikolog-
larla ise 30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da “Kadına Yönelik Şiddet 
Alanında Psikolojik Destek Çalışmaları Atölyesi”nde bir araya geldik. 
Atölye çalışmalarında alanda çalışan uzmanların kadına yönelik şiddet ko-
nusundaki farkındalıklarının artırılması, şiddete maruz kalan kadınlarla ve 
çocuklarla verilen hizmetlerin daha etkili verilmesi, ikincil travma ile başa 
çıkma yöntemleri konusunda desteklenmeleri amaçlandı. Çalışanların ya-
şadıkları çeşitli zorluklara ilişkin çözüm önerileri üzerine birlikte düşünül-
dü ve atölyeler sayesinde kurulan dayanışma ağları yıl boyunca iletişimi-
mizi sürdürmemizi sağladı.

Mor Çatı’da ruhsal destekler konusunda biriken bilgi ve deneyimi farklı bu-
luşmalarda da paylaştık. 2022 yılında Kartal Devlet Hastanesi’nde çalışan 
psikiyatrislere ve Yol Psikoloji ekibinde çalışan psikologlara yönelik atölye 
çalışmalarında bu bilgi ve deneyimi aktardık. Ayrıca Mor Çatı gönüllüleri, 
alanda çalışma yürüten tanıdığımız uzmanlar ve atölye çalışmalarıyla bir 
araya geldiğimiz psikolog ve psikiyatristlerin katılımıyla “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadelede Ruhsal Destek Çalışmalarına Feminist Yaklaşımlar 
Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Mor Çatı’nın ruhsal destek sis-
temi, feminist psikoterapi ve feminist ruhsal çalışmada alan deneyimleri-
miz üzerine konuştuk.

Mor Çatı olarak alandaki deneyimimizden yola çıkarak hazırladığımız göl-
ge raporlar için Mor Çatı gönüllülerinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle 
mücadele alanında kamu ve diğer kurumlarda çalışan sosyal çalışmacı-
larla odak grup çalışmaları gerçekleştirdik. Opuz Grup Davaları Kural 9.2 
kapsamında hazırlanan gölge rapor için 27 Temmuz’da, 2023 yılında ya-
zılacak izleme raporu kapsamında KADES uygulamasına ilişkin deneyimi 
konuşmak için ise 25 Ekim’de odak grup toplantılarında bir araya gelerek 
sosyal çalışmacıların bilgi ve deneyimlerini dinledik.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yürütülen çocuk çalışmalarına 
ve çocukların ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalarımızı da sürdürdük. 2022 yı-
lında bu alanda deneyim paylaşımı için çocuklarla çalışan uzmanlarla bir 
araya geldiğimiz yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik.

Gençlere Yönelik Çalışmalar

Mor Çatı’da yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları arasında gençlere yöne-
lik düzenlediğimiz ve katıldığımız etkinlikler önemli bir yer tutuyor. 2022 
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yılında da ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile seminer, ders katılımı, 
söyleşi ve panel gibi vesilelerle bir araya gelerek temas etme olanağı ya-
kaladık. Şiddet ve etkileri, yasal kazanımlarımız, Türkiye’de kadına yönelik 
şiddetle mücadele ve haklarımız ile Mor Çatı çalışmasını aktardığımız 47 
etkinliğe katıldık.

Öğrenci ve Araştırma Görüşmeleri

2022 yılında aralarında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli okul ve üniversite-
lerde okuyan öğrenciler ile araştırmacıların bulunduğu toplam 66 görüş-
me yaparak araştırmalarına katkı sunduk. Görüşmelerde kadına yönelik 
şiddet, Türkiye’de şiddetle mücadelenin durumu, feminist sosyal çalışma, 
sığınak çalışması ve psikolojik destek ve Mor Çatı’nın çalışma ve kadınlar-
la dayanışma yöntemlerine dair bilgiler paylaştık. 

Özel Sektör Buluşmaları

Özel sektör kurumları ile talepleri üzerine bir araya gelerek kadına yönelik 
şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bilgi ve deneyimimizi aktardık. 
3 şirkete kadına yönelik şiddet ve mücadele yöntemlerine dair seminer 
düzenledik, 2 sosyal medya şirketi ile bir araya gelerek olası işbirliklerini 
tartıştık.

Basında Biz

Kadına yönelik şiddet ve Türkiye’de şiddetle mücadele hakkında kamuoyu-
nu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve Türkiye’de şiddetle mücadele 
mekanizmalarını kadınlar lehine dönüştürebilmek için basın açıklamaları 
yayınlıyoruz ve basına görüş veriyoruz. Bu yıl da Türkiye ve dünyadan farklı 
basın kuruluşlarına görüş verdik; yayınlarımız, faaliyetlerimiz ve işbirlik-
lerimiz haber yapıldı. 

2022 yılında 9 ana akım, 103 bağımsız, 63 yerel olmak üzere toplam 
238 haberde yer aldık. 1 defa ise uluslararası basında hakkımızda haber 
yapıldı.

Mor Çatı’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağa 
destek olması amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarının parçası 
oluyoruz ve bağış kabul ediyoruz. 2022 yılında sosyal sorumluluk işbirlik-
leri ve bağış vesilesiyle 56 haberde yer aldık. 

Sosyal Medya Kampanyalarımız

2022 yılında kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık yaratmak, izleme ve 
politika oluşturma çalışmalarımızı duyurmak ve politika önerilerini yaygın-
laştırmak için sosyal medya kampanyaları düzenledik. 2022 yılı kampanya-
larına Şiddet Yalnızca Fiziksel Değildir! videoları ile başladık. Bu videolar 
sosyal medya kullanıcı tarafından yüksek etkileşim alarak geniş bir kulla-
nıcı kitlesine ulaştı.

2021 yılında yayınladığımız Erkek 
Şiddetiyle Mücadelede Koordinas-
yona İlişkin İzleme Raporu’nda ŞÖ-
NİM’lerin çalışmasındaki sorunlara 
işaret etmiştik. ŞÖNİM’in işlevini ve 
vermesi gereken destekleri vurgula-
dığımız bir sosyal medya kampanya-
sı düzenledik. 2022 yılında hazırla-
dığımız Türkiye’de Erkek Şiddetinin 
ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Meka-
nizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi 
Raporu’nun yaygınlaştırılması için 
ise Şiddetin Etkisi Görünmez Olma-
sın sloganıyla bir sosyal kampanyası 
hazırladık ve çocukların ev içi şiddetten nasıl etkilendiğini ve destek me-
kanizmalarının çocukları desteklemek konusunda eksikliğini vurguladık.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, feminist eylemlerde sıklıkla kul-
landığımız sloganlardan biri olan “Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür 
Olsa” sözüyle video ve görseller üreterek feminist dayanışmamızın müca-
delemizdeki yerini vurguladık.
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2021 yılı faaliyet raporumuzu yayınlaştırmak için, raporumuzun dayanışma 
merkezi kısmında öne çıkan, kadına yönelik şiddetin dinamiklerine dair 
bilgileri kampanyalaştırdık. Bu seride İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın 
kadınlar üzerindeki etkisini, şiddetten uzaklaşmak sürecinde ailenin ka-
dınların hayatında oynadığı rolü ve bir ekonomik şiddet biçimi olarak borç-
landırılma durumunu sosyal medya görselleri ile öne çıkardık.

Şiddetten Uzaklaşmak Hakkımız kampanyamız dahilinde hazırladığımız vi-
deo ve görseller aracılığı ile şiddetin suç olduğunu ve 6284 sayılı Kanun 
kapsamında haklarımız olduğunu vurguladık. 

Yılın son kampanyası ise Opuz Grup Davaları’nın izlemesi için hazırladığı-
mız rapor ve raporda öne çıkan noktaların kamuoyunda yaygınlaştırılması-
na yönelik olarak hazırlandı. Kadına yönelik şiddet suçlarında etkin soruş-
turmanın önemi ve Türkiye’de bu suçlarda süregiden cezasızlık hakkında 
görseller hazırlandı.

Yayınlar

Mor Çatı’da kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimleri ve yürüttüğü-
müz izleme çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıy-
la yeni yayınlar hazırladık; eski yayınlarımızı yenileyerek yeniden bastık. 
Yayınlarımızın çevirilerini yaparak hem Türkiye’de yaşayan ve Türkçe ko-
nuşmayan kadınlara hem de Türkiye’deki kadına yönelik şiddetle mücade-
leyi izleyen uluslararası kişi ve kurumlara ulaşabilmeyi hedefledik. Üyesi 
olduğumuz uluslararası feminist örgütlenmelerin rapor ve broşürlerinden 
Türkiye’de ihtiyaç gördüğümüz kaynakları Türkçe’ye çevirerek yayınladık. 
Yayınlarımızı ilgili kurum ve kişiler ile çevrimiçi ve basılı olarak paylaştık.

Bu yıl AİHM nezdinde görülen ve Türkiye’nin mahkum edildiği Opuz Grup 
Davaları’nda verilen kararların izlemesini yürüten Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’ne sunmak üzere bir gölge rapor hazırladık. Raporumuzun 
Türkçe ve İngilizce olarak baskısını gerçekleştirdik.

Bu yıl ayrıca Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşen-
leri ile birlikte kadınların şiddetle mücadele mekanizmalarında karşılaş-
tıkları güçlükleri başvuru alan kadın örgütlerinin deneyimleri ve şiddetle 
mücadele etmekle yükümlü kamu kurumlarına bilgi edinme başvuru-
ları yaparak edindiğimiz bilgiler ışığında analiz ederek Türkiye’de Erkek 
Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri isimli bir izle-
me raporu hazırladık. Ayrıca Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri 
Kurultayı’nı anlatan bir broşür hazırladık.

Bu yıl uzun zamandır baskısı tükenmiş olan, feminist akademisyen Eva 
Lundgren tarafından yazılmış Şiddetin Normalleştirilme Süreci’ni, kitabın 
çevirmeni Berna Ekal’in yenilenmiş önsözü ile yeniden hazırladık. Erkek 
Şiddetini Önlemede 6284 sayılı Kanun broşürümüzü Kürtçe’ye çevirerek 
yayınladık; ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yeniden bastık. Ayrıca 
bu yıl Mor Çatı’yı anlatan kurumsal broşürümüzü Türkçe olarak yeni-
den bastık. Erkek Şiddetine Maruz Kaldığınızda veya Şiddet Tehditi Altında 
Olduğunuzda 6284 Sayılı Kanun’a Başvurabilirsiniz el broşürümüzü yeni-
leyerek yeniden bastık ve Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri 
Kurultayı bileşenlerinden bir kısmının katılımı ile Türkiye’nin farklı illerin-
de dağıttık.

Bu yıl üç yayınımızı İngilizce’ye çevirerek yayınladık. Kurumlar arası koor-
dinasyon eksikliğinin kadınların şiddetle mücadelesinde yarattığı zorluk-
ları odağına alan Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme 
Raporu’muzu, 2021 yılı Faaliyet Raporu’muzu ve Kadın Sığınakları ve Da(ya)
nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak hazırladığımız Türkiye’de 
Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri raporu-
muzu İngilizce olarak yayınladık.
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Avrupa-Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE) tarafından hazırlanan Batı 
Balkanlar ve Türkiye’de Kadın STK’ları ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları rapo-
runu Türkçe’ye çevirerek yayına hazırladık. Ayrıca Avrupa-Şiddete Karşı 
Kadınlar Ağı (WAVE) tarafından hazırlanan Sağlık Çalışanları için Kadına 
Yönelik Şiddete Yaklaşım Kılavuzu’nu Türkçe’ye çevirerek yayınladık.

Bu yıl Youtube kanalımızda yayında olan Mor Çatı Anlatıyor video serimize 
Türkçe altyazı ekledik.

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu’muzu ve 
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak 
hazırladığımız Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)
nışma Merkezleri raporlarımızı diğer yayınlarımızla birlikte 81 ilde bu-
lunan ŞÖNİM’lere, Belediyelere ve Baroların Kadın Hakları Birimlerine 
basılı olarak ve e-posta yoluyla dağıttık. Erkek Şiddetiyle Mücadelede 
Koordinasyona İlişkin İzleme Raporu’muzu, 2021 yılı Faaliyet raporumuzu ve 
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenleri olarak 
hazırladığımız Türkiye’de Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sığınaklar ve Da(ya)
nışma Merkezleri raporlarımızı İstanbul Valiliği’ne, İstanbul Barosu’na, be-
lediyelerin ilgili birimlerine, bakanlıktan ilgili kişilere ve konuyla ilgilenen 
milletvekillerine gönderdik. 2021 yılı Faaliyet Raporu’muzu, Hak Kayıpları 
Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı raporumuzu ve ayrı-
ca 6284 broşürümüzün Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, İspanyolca ve 
Portekizce çevirilerini ve tematik broşürlerimizi İstanbul’da bulunan bütün 
belediyelerin kadınlar ve göçmenlik üzerine faaliyet yürüten tüm birimleri-
ne gönderdik. 2021 yılı Faaliyet Raporu’muzu, Hak Kayıpları Sürerken Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı raporumuzu ve Şiddetin Normalleştirilme 
Süreci kitabımızı 81 ilde bulunan ŞÖNİM’lere, Belediyelere ve Baroların 
Kadın Hakları Birimlerine gönderdik. 2021 yılı Faaliyet Raporu’muzu ve 
Hak Kayıpları Sürerken Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı rapo-
rumuzu Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından ger-
çekleştirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı eğitimcilerine 
gönderdik. Yayınlarımızı Mersin Barosu ve Muş Barosu ile düzenlenen de-
neyim paylaşım atölyelerine katılan avukatlara gönderdik. 2021 yılı Faaliyet 
Raporu’muzun İngilizce çevirisini Konsolosluklara gönderdik.

Yayınlarımızı ayrıca Hisar Schools, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, ODTÜ Verimlilik Topluluğu, Altunizade 
Sevinç Koleji, Üsküdar Üniversitesi, AIESEC gibi eğitim kurumlarına ve 
öğrenci gruplarına, Muğla Valiliği İl Göç İdaresi, İzmir Çiğli Belediyesi 
Kadın Yaşam Merkezi, Tekirdağ Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, 
Ordu Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir aile içi şiddet savcılığı 
gibi İstanbul’da ve diğer illerde bulunan yerel kamu kurumlarına, Türk 
Tabipler Birliği Kadın Komisyonu, SPOD, İlkadım Kadın Kooperatifi, Sevgi 
ve Kardeşlik Derneği gibi meslek örgütleri, göçmen, kadın LGBTİ+ örgütle-
rine ve kurultay bileşenlerinden Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma 
Derneği ve Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği’ne gönderdik.
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