
2020 yılında tüm dünya ile aynı anda deneyimlediğimiz koronavirus salgını 
nedeniyle Mart itibariyle uzaktan çalışmaya başladık. Bu sürede şiddete ma-
ruz kalan kadınlarla görüşmelerimize telefon, e-mail ve başka dijital araçlar 
yoluyla devam ettik, dayanışmayı sürdürdük.

2020 boyunca kadın danışma merkezimize 585 başvuru aldık, başvurular bir-
çok farklı nedenle yapıldı. 216 kadın, erkek şiddetiyle mücadele ederken destek 
almak için başvurdu. Kadınlarla şiddetle mücadele yolları hakkında görüşme-
ler yaparak dayanışma kurduk. 95 kadın ise şiddet hikayesini paylaşmaksızın, 

şiddet karşısında yapabilecekleri ve destek me-
kanizmaları hakkında bizden ayrıntılı bilgi 

almak için ulaştı. Sığınaklara ulaşma 
yolları ve pandemide artan işsizlik ve 
ekonomik ihtiyaçlarla paralel olarak 
sağlanan desteklere dair bilgi almak 

isteyen kadınlar çoğunluktaydı. 

Kadın danışma merkezi çalış-
mamızdan yola çıkarak hazır-
ladığımız “Pandemi ve Şiddet 
Kıskacında Kadın Mücadelesi De-

neyimleri” raporumuzda, şiddetle 
mücadele mekanizmalarındaki eksikliklere 

değinerek, kadınların deneyimlerini aktardık. 
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Yaptığımız görüşmelerde, kadınların bazen sonuç alacaklarına inanmasalar 
da, şiddetle mücadele mekanizmalarındaki tüm sorunlara rağmen, şiddet 
karşısında hayatlarının kontrolünü ellerine almaya büyük bir dirençle devam 
ettiklerini görüyoruz. Uzun zamandır şiddet gören bir kadın, erkeğin kendi-
sinin boğazını sıkması üzerine şikayetçi olarak yasal süreç başlattığını “O 
benim nefesimi kesmeye çalışınca daha fazla dayanamadım, susamadım, 
sesimi kesmedim.” cümleleriyle aktarıyordu. Kadınların anlatıları, yaşadık-
ları şiddetin boyutlarını ortaya koyarken, direniş hikayeleri ise güç veriyor.

KADINLARIN ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI 
DİRENİŞ HİKAYELERİNİ DİNLEDİK

SURİYELİ KADINLARLA 
MAHALLELERDE BULUŞTUK 

PANDEMİNİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİK

Henüz pandemiden habersiz olduğumuz tarihlerde, 8, 20 ve 21 Ocak’ta 
Suriyeli kadınlarla mahalle toplantılarında buluştuk. Altındağ ve Keçiö-
ren’de yaptığımız bu buluşmalarda kadına yönelik şiddetle mücadele 
yollarını, şiddete maruz kaldığımızda başvurabileceğimiz mekanizma-
ları, 6284 Sayılı Kanun’dan nasıl yararlanabileceğimizi ve en önemlisi 
kadın dayanışmasını konuştuk. Tanıştık, hikayelerimizi dinledik ve bir-
birimizden güç aldık. 

2 Nisan’da paylaştığımız “Erkek Şiddeti ile Koronavirüs Arasında 
Kalmayacağız!” başlıklı açıklamada salgın dönemlerinde kadınların ve 
erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle farklı sorunlar yaşadıkla-
rını, bu nedenle ilgili tüm kurumların politikalarını belirleyip uygularken 
kadına yönelik şiddetin boyutlarını dikkate almaları gerektiğini yineledik 
ve taleplerimizi sıraladık.
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SİVİL TOPLUMU GÜÇLENDİRME PLATFORMU 
YÖNERGESİNE KATKIDA BULUNDUK

 BÜYÜKŞEHİR 2021 BÜTÇESİ İÇİN 
ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

Haziran ayında Women Aga-
inst Violence Europe (WAVE) 
Network yürütücülüğündeki 
Sivil Toplum Geliştirme Plat-
formu bileşenleri olarak, Sır-
bistan, Arnavutluk, Karadağ, 
Makedonya, Kosova ve Bos-
na-Hersek’ten kadın örgüt-
leriyle COVID-19 süresince 
şiddete maruz kalan kadınla-
ra daha iyi destek sağlanması 
adına bir yönerge hazırladık 
ve eş zamanlı olarak kamu 

kurumlarıyla paylaştık. Pandemi sürecinde şiddete uğrayan kadın-
lara destek sağlanırken dikkat edilmesi gerekenleri ve acil önlemleri 
içeren yönergeyi websitemizden okuyabilirsiniz. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı 2021 
bütçesini birlikte hazırlama çağrısı üzerine, 10 Eylül’de biz de görüşle-
rimizi ilettik. Kadın politikalarına ilişkin bütçe planlanarak kamuoyuna 
duyurulması, kadın örgütleriyle işbirliği halinde şiddete karşı başvuru 
noktalarının yaygın olarak duyurulması ve kamu spotlarının hazırlan-
ması, cadde ve sokakların aydınlatılması, Ankara nüfusuyla orantılı 
olarak yeni kadın sığınaklarının açılması, kadın örgütleriyle birlikte za-
bıtalara toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmesi vb. çalışmalara kaynak 
ayrılması yönünde önerilerimizi sunduk.
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Pandemi döneminde düzenleyicisi olduğumuz ilk çevrimiçi etkinliği-
mizi 30 Kasım, 2 ve 4 Aralık günlerinde “Feminist İlkelerle Kadın Da-
nışma Merkezi İşleyişi” atölyesiyle gerçekleştirdik. Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden toplamda 50 kadınla bir araya geldiğimiz atölyede 3 
gün boyunca toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık, mülteci ka-
dınlar, “özel olan politiktir” ve “kadının beyanı esastır” ilkeleri, kadın 
mücadelesinin hukuksal kazanımları, kadın danışma merkezlerinin 
önemi ve görüşme yapma, ikincil travma ve tükenme gibi başlıklarda 
hep birlikte konuştuk. 

16-17-18 Aralık tarih-
lerinde ise, İzmir Kadın 
Dayanışma Derneği 
ile gerçekleştirdiğimiz 
“Kadın Danışma Mer-
kezi İşleyişi” atölye-
sinde bu defa İzmir’de 
kadına yönelik şiddet-
le mücadele alanında 
çalışan kamu kurum 
temsilcileri ve belediye 
çalışanlarıyla buluştuk. 
Atölyenin ilk günün-
de, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini, mülteci 
kadınların yaşadığı 
ayrımcılığı ve şiddetle 
mücadele pratikleri-
mizi konuştuk. Üç gün 

boyunca devam eden atölyede, kadınların hukuksal kazanımların-
dan İstanbul Sözleşmesi’ne, şiddetle mücadele mekanizmalarından 
ikincil travmaya kadar geniş bir çerçevede deneyimlerimizi paylaştık.

ÇEVRİMİÇİ ATÖLYELER DÜZENLEDİK
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ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI VE/VEYA 
KATILIMCI OLDUK

• 22 Nisan’da EŞİTİZ tarafından düzenlenen “Kadın Örgütleri Kovid 
Sürecinde Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleyi Konuşuyor” söyleşi-
sine katılarak henüz yeni başlayan karantina sürecindeki dene-
yimlerimizi, şiddetle mücadele alanında yer alan kurum ve kuru-
luşlarla ilişkilerimizi ve danışma merkezimize başvuran kadınların 
şiddetle mücadele deneyimlerini paylaştık. Söyleşinin kaydını 
buradan (https://www.youtube.com/watch?v=Tb3-Y3u0ZSY) iz-
leyebilirsiniz. 

• 24 Haziran’da gerçekleşen “COVID-19 Bağlamında Ev İçi Şid-
detle Mücadelede Yenilikçi Uygulamalar üzerine Çok Ülkeli TAIEX 
Atölyesi”ne katıldık. Atölyede İspanya, Fransa, Litvanya, Türkiye, 
Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Make-
donya’dan kamu temsilcileri pandemide kadına yönelik şiddetle 
ilgili eylem planları ve tedbirler hakkında bilgi paylaştı. Konu baş-
lıkları arasında karantinada artan şiddet, acil önlemler ve hizmet-
lerin dönüştürülmesi, şiddetle mücadeleye ek kaynak ayrılması ve 
sivil toplum örgütlerine maddi desteğin önemi de vardı.

• 25 Haziran’da Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından yü-
rütülen “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı 
Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi” ihtiyaç analizi 
toplantısındaydık. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tem-
silcileriyle birlikte, projede işbirliği yapılan kamu kurumlarındaki 
meslek gruplarının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları 
üzerine konuştuk.

• 30 Haziran’da katıldığımız ve Sabancı Vakfı tarafından düzenle-
nen “COVID-19 Salgınının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından 
Etkileri ve Çözüm Önerileri” toplantısında, alandan temsilcilerle 
salgının kadınlar üzerindeki etkileri, sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışıldı, kadın sivil toplum örgütleri arasında deneyim paylaşımı 
yapıldı. 
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• 11 Eylül’de Çağdaş Hukukçular Derneği’nin talebi üzerine der-
nek avukatlarına Vakıf gönüllü psikoloğu tarafından “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliği Sonucu Ruhsal Travma ve Görüşme Teknikleri” 
eğitimi verildi. Dijital ortamda yapılan eğitimin amacı şiddete ma-
ruz kalan kadınlarla çalışan avukatların özellikle travma ve trav-
manın etkileri konularında bilgi sahibi olmasını sağlamaktı. 

• 18 Eylül’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın dü-
zenlediği “Pandemide Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmet Emekçile-
ri” panelinde konuşmacıydık. Kadın danışma merkezi deneyimimiz 
üzerinden kadına yönelik erkek şiddeti ve şiddetle mücadelenin 
pandemi ve karantina sürecindeki görünümlerinden bahsettik. 

• 7-8 Ekim’de, üyesi olduğumuz Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar 
(WAVE) Ağının pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlediği 
yıllık konferansa katıldık. Bu yıl “Yapısal Eşitsizlik: Kadına Yöne-
lik Şiddet Küresel Pandemisinin Kaynağı” başlığıyla gerçekleşen 
konferansın panel oturumlarında pandeminin şiddete uğrayan 
kadınlara yönelik uzman destek hizmetlerine etkisi, destek hiz-
metlerini değişen koşullara göre dönüştürme; eşzamanlı atölye-
lerde ise İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik gittikçe artan saldırılar, 
cinsel şiddet ve onay kavramının tanımı gibi başlıklar Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden katılımcıların paylaştıkları deneyimler üzerin-
den tartışıldı.

• 14 Ekim’de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın düzenlediği “Göçmen 
ve Mülteci Kadınların Şiddetle Mücadele Deneyimleri” yuvarlak 
masa toplantısına katıldık. Mülteci kadınlarla kurduğumuz ilişki-
lerde daha eşitlikçi bir dil kurma ve mülteci kadınlarla çalışan sivil 
toplum örgütleri arasındaki işbirliği olanakları üzerine konuşulan 
toplantıda biz de Suriyeli kadınlarla kadın danışma merkezinde 
kurduğumuz dayanışmadan, mahalle çalışmaları deneyimleri-
mizden, tanıklıklarımızdan ve mülteci alanında feminist ilkelerle 
çalışma yürütmenin kadınlarla ilişkimizi nasıl dönüştürdüğünden 
bahsettik. 
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• 20 Ekim’de, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonun-
da “2021 - 2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Ey-
lem Planı” hazırlığı için çevrimiçi yapılan çalıştayın “Koruyucu ve 
Önleyici Hizmetler” oturumuna katıldık. Oturumda diğer feminist 
kadın örgütlerinden katılımcılar, kadın akademisyenler ve hukuk-
çularla birlikte başta İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Ka-
nun’un uygulanması olmak üzere, devletin kadına yönelik şiddetle 
mücadeledeki yükümlülüklerini ve taleplerimizi dile getirdik. Ancak 
sözlerimiz gün sonundaki kapanış oturumuna aktarılırken İstanbul 
Sözleşmesi hakkındaki sözler dışarıda bırakıldı. Alanda deneyimi 
ve uzmanlığı olan kadın örgütleri ve feministlerin sözünün tüm poli-
tika yapım süreçlerinde dikkate alınması için mücadelemiz sürecek.

• Bileşeni olduğumuz ve bu yıl 23.’sünü düzenlenen Kadın Sığınak-
ları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Covid-19 pandemisi ko-
şullarında, 7-10 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçek-
leştirildi. “Pandemide Şiddet, Bakım Emeği ve Eşitlik Mücadelesi” 
başlığı altında, 27 farklı ilden aralarında kadın örgütleri, LGBTİ+ 
örgütleri, bağımsız feministler, belediye ve kamu kurumlarında 
çalışan katılımcıların olduğu 270 kadın bir araya gelerek kadına 
yönelik erkek şiddetiyle mücadele alanında yürütülen politikaları, 
uygulamaları ve mücadele yöntemlerimizi tartıştık. Kurultay sonuç 
bildirgesine Sığınaksız Bir Dünya websitesinden ulaşabilirsiniz.
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• 13 Kasım’da Aramızda Derneği’nin “Kadına Yönelik Şiddet ile 
Mücadelede Sığınaklar” söyleşisinde konuşmacıydık. Söyleşide 
sığınakların önemini, koşullarını ve sığınaklara başvuru yollarını 
konuştuk. Sığınaklarda gizliliğin esas alınmasının, kadınların her 
yaştan çocuklarıyla kalabilmelerinin, yaş ve vatandaşlık statüsü 
nedeniyle ayrım yapılmamasının ve bunların pandemi koşulların-
da da sağlanmasının önemini aktardık. Güçlenmeyi hedefleyen 
bir sığınak çalışmasının kadınların şiddetsiz bir hayat kurmasın-
daki rolünü hep birlikte konuştuk. 

• 13 Kasım’da Tüsiad, Türkonfed ve UnWomen’ın Covid-19 salgı-
nının özel sektör üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla gerçek-
leştirdiği “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkile-
ri” araştırmasının tanıtım toplantısına katıldık. Araştırmaya göre 
pandemide kadın ve erkek çalışanların sorun olarak gördükleri üç 
konuya bakıldığında, kadınların %99’unun artan ev işleri ve bakım 
sorumluluğu, %97’sinin evden çalışma ile artan iş yükü, %95’inin 
ise endişe, stres ve tükenmişlikten; erkeklerin ise %74’ünün salgın 
döneminde gelir yetersizliği, %69’unun iletişim ve bilişim tekno-
lojilerine kısıtlı erişim ve %65’inin stres ve tükenmişlikten bahset-
tiği aktarıldı. Bunlarla paralel biçimde, kadınların salgından daha 
fazla ve farklı şekilde etkilendiği, artan ev işleri ve bakım yüküm-
lülüğü nedeniyle eşitsizliğin derinleştiği, pek çok kadının iş kaybı 
yaşadığı ve şiddete maruz kalan kadınların pandemi koşullarında 
desteğe erişmekte zorluk yaşadığı bizim de kadın danışma mer-
kezi başvurularında gözlemlediğimiz temel başlıklar oldu.

• 29 Kasım’da Atılım Üniversitesi’nin düzenlediği “Ayrımcılığı Önle-
me Prensibi: AB, Türkiye ve Sivil Toplum” toplantısına konuşmacı 
olarak katıldık. Toplantıda, Suriye’de yaşanan savaş ve çatışma 
ortamından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve Ankara’da 
yaşayan Suriyeli kadınların şiddet deneyimlerini ele aldığımız 
“Ben Susmadım Diğer Kadınlar da Susmasın” araştırmamızın ay-
rıntılarını ve sonuçlarını aktardık.
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FARKLI KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARLA 
BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞTIK

Pandeminin kadına yönelik şiddet üze-
rindeki etkileri hakkında bilgi almak iste-
yen birçok kurum, kuruluş, sivil toplum ör-
gütü, öğrenci, araştırmacı ve gazeteciyle 
dijital araçlar ve telefonla görüşmeler 
yaptık veya anket yoluyla bilgi paylaştık. 
Bunların arasında Birleşmiş Milletler Ka-
dın Birimi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Sa-
bancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, 
Uluslararası Af Örgütü, Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Cin-
siyet Eşitliği ve İzleme Derneği, Equality 
Now, WAVE Network, Global Citizen, Bi-

anet ve Jin News vardı. Yayımlanan röportaj ve haberlerin bazılarının 
başlıkları şöyleydi:  

Korona Kapıdan Giremiyor Ya Patriyarka...
Kadın Dayanışma Vakfı: 2019'da şiddete maruz 
kalan 906 kadın başvurdu
Kadınları koruyacak fikir çalışmalarına geç kal-
mış değiliz
İstanbul Sözleşmesi’nden AKP neden rahatsız?
What's the Real Story Behind Those #Challen-
geAccepted Photos on Instagram? 
During lockdown, the world experienced what 
women have experienced for years due to the 
patriarchal system 
Ataerkil sistemin evlere sıkıştırdığı kadınların ka-
rantina psikolojisini herkes deneyimlemiş oldu 
Kadın Dayanışma Vakfı'ndan: Kadınlar şiddete 
karşı çözümlere ulaşamadı
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ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUK

YAYINLARIMIZI SİZLERLE BULUŞTURDUK

Her yıl kadına yönelik şiddete dair farkındalık yaratabilmek için öğren-
cilerle bir araya geliyoruz. 16 Ocak'taki ilk buluşmamızda Etimesgut Ni-
zam Bahri Kutluözen Ortaokulu’nda öğrenci ve velilerin katılımıyla kadı-
na yönelik şiddeti ve mücadele mekanizmalarını konuştuk. 

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle etkinlikler ilk etapta 
iptal olsa da, Kasım ayından itibaren çevrimiçi etkinliklerde Ankara, 
Kapadokya, Kocaeli, Hacettepe ve Çankaya Üniversitelerinden toplam 
350 öğrenciyle bir araya geldik. Bu etkinliklerde Vakfı tanıtmanın yanı 
sıra, kadına yönelik şiddet, yasal mekanizmalar, toplumsal cinsiyet eşit-
liği, feminist ilkelerle kadın danışma merkezi çalışması, feminist sosyal 
hizmet, sivil toplum ve gönüllülük, şiddetle mücadele alanında savunu-
culuk gibi konularda konuştuk. 

20 Haziran’da “Ben Susmadım Diğer Kadınlar da Susmasın - Toplum-
sal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılık: Ankara'da Yaşayan Suriyeli 
Mülteci Kadınların Deneyimleri” başlıklı raporumuzu paylaştık. Suriyeli 
kadınlarla yaptığımız anket, odak grup çalışması ve derinlemesine gö-
rüşmelerden elde ettiğimiz verilere dayanan raporla, mülteci kadınla-
rın yaşadıkları şiddeti ve ayrımcılığı görünür kılmayı amaçladık. Ra-
porumuzun Türkçe, Arapça ve İngilizce versiyonlarına websitemizden 
ulaşabilirsiniz. 
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20 Haziran’da 
“Kadın Dayanış-
ması Yaşatır: Ka-
dın Dayanışma 
Vakfı Suriyeli Ka-
dınlarla Çalışma 
Deneyimi” başlıklı 
raporumuzu da 
paylaştık. Tem-

muz 2019 - Şubat 2020 arasında sekiz ay boyunca kadın danışma 
merkezimizde Suriyeli kadınlara sosyal ve hukuki destek sunarak 
dayanışma kurduk. Suriyeli mülteci kadınların erkek şiddetine karşı 
verdiği mücadelede yasalar ve kurumlar karşısında yaşadıkları so-
runları ve dayanışma deneyimlerimizi aktardığımız raporumuzun 
Türkçe ve Arapça versiyonlarına websitemizden ulaşabilirsiniz.

Nisan ayında ise 2019 yılına ait kadın danışma merkezi faaliyet ra-
porumuzu yayımladık. Kadın danışma merkezimizin bir yıllık çalış-
masını anlattığımız raporda şiddetle mücadele eden kadınlarla yüz 
yüze, telefonla ve e-mail yoluyla yaptığımız görüşmeleri, kadınların 
başvurduğu kurum ve kuruluşlardaki deneyimlerine dair gözlemle-
rimizi ve Kadın Dayanışma Vakfı olarak sosyal, hukuki ve psikolojik 
destek sağlayarak kurduğumuz dayanışmayı anlattık. 

Aralık ayında, iki farklı yayınımızı 
sizlerle paylaştık. İlk olarak, 2015 
yılında basımı yapılan “Kadın Da-
nışma Merkezi İşleyişi El Kitabı”mızı 
güncelleyerek yeniden bastık. Bu el 
kitabının belediyelerin ve kamu ku-
rumlarının kadın danışma merkezle-
ri ve sığınaklar gibi birimlerinde ça-
lışanların ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele eden kadın örgütlerinin 
çalışmalarını güçlendirecek bir kay-
nak olmasını amaçladık. 
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İkinci olarak ise, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: Ocak 2018 – Aralık 
2019 Kadın Danışma Merkezi Deneyimimiz” başlıklı raporu yayımladık. 
2018 ve 2019 yıllarında kadın danışma merkezimize yapılan başvu-
ruların verilerini dahil ettiğimiz raporu hazırlarken, bu iki yıl boyunca 
dayanışma kurduğumuz kadınların erkek şiddeti ve şiddetle mücadele 
mekanizmalarına dair bizimle paylaştıklarını, kendi gözlem ve dene-
yimlerimizle birlikte aktarmaya çalıştık. Yayınlarımızın basılı kopyaların-
dan edinmek için bize e-mail ve telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. 

SOSYAL MEDYADAYDIK

Karantina tedbirleri nedeniyle bir araya gelemediğimiz günlerde sos-
yal medyadaki paylaşımlarımızla sözümüzü daha fazla kişiye ulaş-
tırmaya çalıştık. Alanda birlikte mücadele ettiğimiz kadın örgütleriyle 
birlikte, pandemide alınması gereken acil önlemler, İstanbul Sözleş-
mesi, 6284 sayılı Kanun, infaz yasası, çocuk istismarı faillerine af 
girişimi gibi konulardaki ortak açıklamalarda yer aldık, paylaştık ve 
sosyal medya eylemlerine katılarak yaygınlaştırdık. 
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27 Mart’ta #KoronayaKarşıKadınDayanışması hashtagiyle paylaşma-
ya başladığımız seride, evlere kapandığımız günlerde evlerin kadınlar 
için güvenli olmadığını, kadınların şiddet karşısında pandemi sürecin-
de de sahip oldukları hakları, destek alabilecekleri hatları ve kurumları 
ve danışma merkezimizin telefon numarasını duyurmaya çalıştık. Gör-
selleri sosyal medya hesaplarımızdan görüntüleyebilirsiniz.

Aynı seride “Mülteci Kadınlar Koronaya Karşı Korunmasız” başlığıyla 
Türkçe ve Arapça çift dilli hazırlayarak paylaştığımız görsellerde ise 
salgının göçmen ve mülteci kadınlar üzerindeki farklı etkilerini vur-
guladık. Bu görsellerde mülteci kadınların dil sorunu nedeniyle sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını, “Alo 184 Korona Hattı”-
nın yalnızca Türkçe hizmet verdiğini, mülteci kadınların eve, suya, gı-
daya ve hijyen koşullarına ulaşmakta yaşadıkları sorunlar nedeniyle 
koronaya karşı daha korunmasız olduklarını dile getirdik. Görsellere 
sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 
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7 Mayıs’ta #YanlışıYıkDayanışmayıBüyüt hashtagiyle paylaştığımız 
görsellerde kadına yönelik şiddet hakkında en çok karşılaştığımız 
yaygın ve yanlış inanışlardan 10 tanesini hedef aldık. Paylaşımları-
mızın tamamını sosyal medya hesaplarımızdan görebilir ve yaygın-
laştırabilirsiniz. 

3 Nisan’da başladığımız bir diğer seride Suriyeli mülteci kadınların ma-
ruz kaldıkları ayrımcılık ve şiddeti görünür kılmayı hedefledik. Bu görsel-
leri hazırlarken "Ben Susmadım Diğer Kadınlar da Susmasın" Toplumsal 
Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılık: Ankara'da Yaşayan Suriyeli Mülte-
ci Kadınların Deneyimleri Araştırma Raporu'ndan yararlandık. Görselle-
rin tamamına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 
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25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gü-
nü”nde mesajlarımızı sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırdık. Pay-
laşımlarımızın tamamını sosyal medya hesaplarımızdan görebilir ve 
yaygınlaştırabilirsiniz. 

VİDEOLAR ÜRETTİK

6 Temmuz 2020'de sosyal medya hesaplarımızda "Kadına yönelik 
şiddet karşısında yalnız değiliz" başlıklı iki video yayımladık. "Şiddete 
maruz kalan bir kadın için ben ne yapabilirim?" sorusuna odaklanan çok 
dilli videolarda, Türkçe yazı ve seslendirme diline ek olarak, Arapça ve 
Kürtçe altyazılar kullandık. Videolara Youtube hesabımızdan ulaşabilir, 
hesabımıza abone olabilir ve videoları paylaşarak daha çok kişiye ulaş-
mamıza destek olabilirsiniz. 

Kadına yönelik şiddet karşısında 
yalnız değiliz! (Kürtçe altyazılı)

Kadına yönelik şiddet karşısında 
yalnız değiliz! (Arapça altyazılı)



Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele 
çalışmalarımızın devamlılığı için dayanışma ve desteğinizi 

bekliyoruz. Bağışlarınızla bize destek olabilir, kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye katkı vererek dayanışmayı büyütebilirsiniz! 

Şiddetsiz, eşit ve özgür bir dünya için...

KADIN DAYANIŞMA VAKFI
Mithatpaşa Cad. No:61/12 06420 Kızılay /Ankara

Tel : (0312) 430 40 05 – 432 07 82
E-posta : bilgi@kadindayanismavakfi.org.tr

kadindayanismavakfi kadin_dv

www.kadindayanismavakfi.org.tr

kadindayanismavakfi


