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2015 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Kadın Danışma Merkezine 329 
kadın başvurdu. 90 kadın yüz yüze başvuru yaparken, 201 kadın Da-
nışma Merkezine telefonla, 33 kadın e-mail ile, 5 kadın ise mektup 
göndererek ulaştı. Birçok kadınla yüz yüze ve/veya telefon üzerin-
den, birden fazla görüşme yaptık. Telefon ve e-mail ile başvuru ya-
pan kadınları mümkün olduğu durumlarda daha detaylı görüşebil-
mek için Kadın Danışma Merkezimize davet ettik. Ankara dışından 
yapılan başvurularda görüşmelerimizi telefon ve e-mail üzerinden 
sürdürdük.

Kadın Danışma Merkezimize başvuran 329 kadının %40’ı Kadın Da-
yanışma Vakfı’na internet üzerinden edindikleri bilgi aracılığıyla ulaş-
tı. Kadınların %23’ü ise arkadaşları/tanıdıkları tarafından yönlendi-
rildi. Danışma Merkezine başvuranların %76’sı kendisi için; %24’ü 
ise yakınları için başvurdu. Bir başkası adına yapılan başvurularda 
daha sağlıklı bilgi alabilmek ve kişinin kendisiyle dayanışabilmek için 
sonraki görüşmelere kadınların kendileriyle devam etmeye çalıştık.
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MEDENİ DURUM 

2015 yılında Danışma Merkezine başvuran 329 kadının 164’ü resmi 
nikahlı, 48’i boşanmış, 8’i dini nikahlı, 3’ü ise eşleriyle ayrı yaşayan 
kadınlardı. Buna göre danışanların 68%’i daha önce evlilik yaşamış, 
ve/veya halen evlilik ilişkisi içinde olan kadınlardı. Ayrıca başvuran 
57 kadın bekarken, 4’ü ise eşleri vefat etmiş kadınlardı.

ÇOCUK SAYISI 

Kadın Danışma Merkezimize başvuran 70 kadının çocuğu yoktu. 71 
kadının tek çocuğu, 70 kadının 2 çocuğu, 31 kadının 3 çocuğu, 5 
kadının ise 4 çocuğu vardı. Başvuran 78 kadının ise çocuk sayısına 
dair bilgimiz yok.
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MESLEK 

Danışanların %44’ü, yani yarıya yakını (146 kadın), başvuru yaptığı 
sırada ücretli bir işte çalışmadığını beyan etti. Geriye kalan 183 ka-
dının 74’ü ücretli bir işte çalışırken, 109 kadının ise çalışıp çalışmadı-
ğına dair elimizde bilgi yok.

Bize başvurdukları dönemde ücretli bir işte çalışıp çalışmamaların-
dan bağımsız olarak, danışanların 73’ü kendisini ev kadını olarak ta-
nımladı. Başvuran 50 kadın (%15) temizlik işçiliği, tekstil işçiliği, sek-
reterlik, satış elemanlığı, aşçılık, terzilik, hasta/yaşlı/çocuk bakıcılığı, 
ofis elemanlığı, ilaç mümessilliği, kuaförlük, vb. işlerde çalışıyordu. 
15 kadın eğitim, 9 kadın ise sağlık sektöründe yer alıyordu. Başvu-
ran 22 kadın öğrenciyken, 6 kadın ise emekliydi. Danışma Merkezine 
başvuran kadınlar arasında bankacı, kimya teknisyeni, muhasebeci, 
avukat, mühendis, borsacı, gazeteci, kendi iş yerinin sahibi, kabin 
memuru kadınlar (%5) da vardı.

MARUZ KALINAN ŞİDDET 

2015 yılında Kadın Danışma Merkezimize başvuran 329 kadının 293’ü 
psikolojik şiddet gördüğünü beyan etti. Buna göre başvuran kadınların 
%88’i hakaret, aşağılama, kadına ve/veya yakınlarına zarar vermekle 
tehdit etme, üzerinde baskı kurma, hareketlerini kontrol etme ve kısıt-
lama, suçlama, vb. biçimlerde psikolojik şiddet deneyimlemişlerdi.
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Kadın Danışma Merkezine başvuran 184 kadın ise fiziksel şiddete ma-
ruz bırakıldığını beyan etti. Fiziksel şiddet uygulayanlar genellikle ka-
dınların eşleri, eski eşleri, eski partnerleri, kendi aile bireyleri, eşin ailesi, 
arkadaşları, vb. kişiler; yani kadınların en yakınlarındaki kişiler oldular. 
Çeşitli şekillerde fiziksel şiddete maruz bırakılan danışanlar arasında 
kısa veya uzun süreli tedavi görmek zorunda kalanlar olduğu gibi, be-
deninde kalıcı izler ve/veya sakatlıklar kalan danışanlar da vardı.

Başvuran 136 kadının, mahkeme tarafından belirlenen nafakayı er-
keğin ödememesi, tarafları ilgilendiren ekonomik kararları erkeğin 
tek başına alması, evin giderlerini/ihtiyaçlarını karşılamama, kadı-
nın çalışmasına izin vermeme, kadının işten çıkmasına/çıkarılması-
na sebep olma vb. ekonomik şiddet biçimlerine maruz bırakıldığını 
gördük.

Danışma merkezine başvuran 50 kadın ise cinsel şiddete maruz bı-
rakılmıştı. Cinsel şiddet failleri ise kadınların eşleri, eski partnerleri, 
kendi aile bireyleri, eşin ailesi, iş arkadaşları, arkadaşları ve yabancı 
kişiler oldu.

11 kadın kendi rızası olmadan fotoğraflarının ve/veya görüntülerinin 
kaydedilmesi, bu fotoğrafların/görüntülerin sosyal medyada payla-
şılması, failin kendi uygunsuz fotoğraf ve/veya görüntülerini kadına 
göndermesi, internet üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderilmesi 
şeklinde dijital şiddet deneyimlemişti. Ayrıca 2 kadın ısrarlı takibe, 1 
kadın ise mobbing’e maruz bırakılmıştı.
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ŞİDDET UYGULAYANLAR 

Başvuran kadınların %53’üne, yani 176 kadına uygulanan şiddetin 
failleri kadınların eşleriydi. Eşlerden sonra en çok şiddet uygulayan-
larsa kadınların eski eşleri, kendi aile bireyleri, ve tanıdık/arkadaşları 
oldu. Şiddet nedeniyle başvuru yapan boşanmış kadınların neredey-
se tamamına yakınının maruz kaldıkları şiddetin failleri eski eşlerdi.

15 kadın partnerinin şiddetine maruz kalırken, 11 kadına yabancı 
birisi, 9 kadına ise eski partneri şiddet uyguladı. 20 kadın ise yaşadığı 
şiddetin failine dair bilgi paylaşmadı.

Birden fazla kişinin uyguladığı şiddete maruz kalan kadınların ikincil 
olarak şiddet gördükleri kişilerin başında %5 oranıyla eşin ailesi, %4 
oranıyla da kendi aile bireyleri geldi.
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BAŞVURULAN KURUMLAR 

Kadın Danışma Merkezine yaşadıkları şiddet nedeniyle başvurarak 
destek talep eden kadınların %56’sı, bize ulaşmadan önce başka 
kurumlara başvuru yapmıştı.

Danışma Merkezine başvuran 80 kadın boşanma/ceza/velayet da-
vası açmak, 6284 sayılı kanun kapsamında başvuru yapmak, bir 
avukatla görüşüp bilgi almak vb. nedenlerle Savcılık, Mahkeme, 
Baro, Adli Yardım Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi gibi adli 
kurumlara başvurmuştu. Adli Yardım Merkezlerine başvuran kadın-
lar kendilerinden istenen fazla sayıdaki evrakı tamamlamakta zor-
landıklarını belirtti.

78 kadın polis karakolu, hastane polisi, jandarma karakolu, ve 155 
Polis İmdat Hattı gibi kurumlara şiddet esnasında veya hemen 
sonrasında, bu şiddeti durdurmak, ve/veya şiddet uygulayandan 
şikayetçi olmak için başvurmuştu. Kolluğa başvuru yapan kadınlar 
arasında eksik bilgilendirilen, şikayeti/ifadesi kayda geçirilmeyen, 
yargılayıcı/suçlayıcı muameleye maruz kalan kadınlar vardı. Örne-
ğin karakola yaptığı başvuru sırasında bazı polis memurlarının “sen 
de kocanı tahrik etmeseydin” veya “eşinize karşılık vermeseydiniz 
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o da sizi dövmezdi” gibi cinsiyetçi ifadelerine maruz kalan kadınlar 
olmuştu. Ankara dışında küçük bir ilde gerçekleşen şiddet olayında, 
şiddetin hemen sonrasında 112 Acil Hattı’nı arayan kadının evine 
sağlık ekipleriyle birlikte gelen polisler, failin tanıdıkları bir polis me-
muru olduğunu görünce olay hakkında kayıt tutmadan ayrılmıştı. 
6284 sayılı kanun kapsamında başvuru yaparak failler için önleyi-
ci tedbir kararları çıkarttıran kadınlar arasında, failin tedbir kararı 
ihlallerini kolluğa şikayet eden, ancak karakol polislerinin “suçüstü 
yakalamadan bir şey yapamayız” ifadesiyle karşılaşanlar oldu. Bir 
danışan ise önleyici tedbir kararını ihlal eden eski eşi için polis ça-
ğırdığında, fail henüz oradayken gelen polis memurlarının faili olay 
yerinden uzaklaştırmakla yetindiklerini belirtti. Benzer durumları ya-
şayan kadınların bu polis memurlarıyla tekrar karşılaşmamak için 
durumlarının daha da zorlaşabileceğine dair endişeleri, ve yaşadık-
ları yılgınlık nedeniyle maruz kaldıkları bu muamele hakkında ayrıca 
işlem yapmamayı tercih edebildiklerini gözlemledik.

63 kadın Danışma Merkezimize ulaşmadan önce kamu/özel/üniver-
site hastaneleri, hastanelerin psikiyatri klinikleri, acil servisler, Adli 
Tıp gibi sağlık kurumlarına başvurmuştu. Sivil toplum örgütlerine 
başvuran 14 kadının destek aldıkları yerler bulundukları illerdeki ka-
dın örgütleri olmuştu. 13 kadın daha önce ASPB’ye ve belediyelere 
bağlı sığınaklarda bir süre kalmışlardı. Danışanların %14’ü ise bize 
ulaşmadan önce SYDV, İŞKUR, Kaymakamlık, Valilik, yardım kuru-
luşları, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı, siyasi parti, Nüfus Müdürlüğü, 
vb. kurumlara başvururken, iki mülteci danışan daha önce BM Mül-
teciler Yüksek Komiserliği’ne başvurmuştu. Çeşitli kurumlara baş-
vuran birçok kadının ortak anlatısı, resmi kurumlarda kendileriyle 
yeterince ilgilenilmemesi, bazı çalışanların yargılayıcı tutumları, ve 
yeterli desteği alamamış olmalarıydı.
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VAKIF DESTEĞİ 

Kadın Danışma Merkezimize başvuran kadınlarla ilk görüşmeleri 
sosyal çalışmacılar yaptı. Bu görüşmelerde kadınların beyanlarını 
esas alarak, ve yargılamadan dinleyerek mevcut durumları, ihtiyaç 
ve istekleri doğrultusunda faydalanabilecekleri şiddetle mücadele 
mekanizmaları ve seçebilecekleri alternatifler hakkında konuşarak, 
kadınların kendileri için bir yol haritası çizmelerine destek olduk. 
Başvuran 106 kadına ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteği 
Kadın Dayanışma Vakfı gönüllü avukatları tarafından Danışma Mer-
kezimizde yüz yüze ve/veya telefonla görüşerek sağlandı.

Psikolojik destek talep eden 31 kadına Danışma Merkezi psikoloğu 
ve gönüllü psikologlar tarafından ücretsiz psikolojik danışmanlık 
sağlandı; psikiyatrik destek ihtiyacı olan kadınlar, yine psikologlar 
tarafından hastanelerin psikiyatri kliniklerine yönlendirildi. Başvu-
ran kadınlardan 4’ü için iş bulma konusunda Vakfa ulaşan eleman 
taleplerinden uygun olanlara yönlendirme yaptık. Ayrıca 12 kadına 
Vakfa bu amaçla ulaştırılan eşya ve maddi destek iletildi.



KADIN DAYANIŞMA VAKFI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RAPORU • 2015

11

VAKIF DIŞINA YÖNLENDİRME 

Başvuran 112 kadın için yasal işlemlerini yapabilecekleri ve Vakıf 
dışında hukuki destek alabilecekleri Ankara Barosu Gelincik Merke-
zi, kadınların bulundukları illerdeki Barolar, Adli Yardım Merkezleri, 
Savcılık, vb. adli kurumlara yönlendirmeler yaptık. Danışma merkezi-
ne başvuran ve sığınak ihtiyacı olan 68 kadını ise konu hakkında bil-
gilendirerek ŞÖNİMler, ASPB İl Müdürlükleri, belediye kadın danışma 
merkezleri gibi kurumlara yönlendirdik.

25 kadını talepleri doğrultusunda ekonomik destek alabilmeleri için 
Valilik/Kaymakamlıklara bağlı SYDVler, ASPB İl Müdürlükleri, ŞÖ-
NİMler, belediyeler gibi kurumlara yönlendirdik. Kadınların yaptığı 
geri dönüşler maddi yardımlar için kurumlardan doğru bilgi alma, 
başvuru yapma, ve başvurunun sonuçlanma süreçlerinin uzun ve 
zorlayıcı olabildiğini gösterdi. Ayrıca kadınların diğer ihtiyaçları için 
yönlendirme yaptığımız çeşitli kurumlar arasında, bulunulan ildeki 
kadın örgütleri, belediyelerin kadın danışma merkezleri, sağlık ku-
ruluşları, ASPB İl Müdürlükleri, sosyal hizmet merkezi, polis/jandar-
ma karakolları, İŞKUR, özel istihdam bürosu, nüfus müdürlüğü, tapu 
müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, BMMYK, vb. kurumlar yer 
aldı.
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