
Kadın Dayanışma Vakfı’nın geçmişi 1980’li yılla-
rın sonunda bilinç yükseltme toplantıları ile bir 
araya gelen kadınların 1991 yılında bir yerel yö-
netim iş birliği ile Ankara’nın ilk Kadın Danışma 
Merkezini açmasına dayanıyor. Resmi olarak 
1993 yılında kurulan Vakıf, aynı yıl Türkiye’nin ilk 
feminist kadın sığınağını yine bir yerel yönetim iş 
birliğiyle hayata geçirdi. Şiddete maruz bırakılan 
kadınlarla dayanışma kurduğumuz bağımsız Ka-
dın Danışma Merkezi çalışmamız ise sürüyor. 

Kadın Dayanışma Vakfı, kurulduğu günden bu-
güne toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yö-
nelik şiddetle mücadele ediyor. Bu kapsamda:
• Kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlaya-

cak yasal düzenlemelerin yapılması ve hayata 
geçirilmesi için oluşturulan platformlarda yer 
alıyoruz. 

• 1998 yılından beri Türkiye’de kadına yönelik 
şiddetle mücadele eden kadın örgütlerini bir 
araya getiren Kadın Sığınakları ve Da(ya)nış-
ma Merkezleri Kurultayı’nın ana bileşeniyiz.

• CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde 
oluşturulan Türkiye resmi raporlarına ilişkin 
gölge raporları hazırlayan sivil toplum örgüt-
lerinin dahil olduğu CEDAW Sivil Toplum Yü-
rütme Kurulu ve İstanbul Sözleşmesi Türkiye 
İzleme Platformu üyesiyiz.

• Avrupa’da kadına yönelik şiddetle mücadele 
eden kadın örgütlerini bir araya getiren Avru-
pa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı (WAVE Network) 
bileşeniyiz. Yürütme Kurulunda da yer aldığı-
mız Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyo-
nu’nun üyesiyiz.

• Ankara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl 
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Ko-
misyonu’nda yer alıyoruz.
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• Erkek egemenliğine karşı mücadelede ortak ka-
dınlık bilincinin önemli olduğuna inanıyoruz.

• Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yön-
temlerimizi feminist bakış açısıyla belirliyoruz.

• Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması 
amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki 
iş birliklerini önemsiyoruz. 

• Kararlarımızı hepimizin sürece dahil olmasını 
sağlayacak yöntemlerle alıyoruz.

• Şiddetsiz yöntemlerle çalışıyor ve herkesin ken-
dini daha iyi ifade edebileceği yeni yöntemleri 
araştırıyoruz.

• İç işleyişimizi ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi ya-
tay örgütlenme temelinde yürütüyoruz. 

• Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini des-
tekleme yönünde kullanmaya çalışıyoruz.

• Kadınların yüz yüze ve samimi ilişkiler kurması-
nın, ortak kadınlık durumuna ilişkin farkındalığa 
ulaşmada önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kadın Danışma Merkezi

Şiddete maruz bı rakılan kadınlara, bu şiddetle mü-
cadele ederken ihtiyaç duydukları sosyal, hukuki ve 
psikolojik des teği ücretsiz olarak sağlıyoruz. “Yar-
dım” değil, “dayanışma” esasıyla işleyen merke-
zimizde, kadınları maruz bırakıldıkları şiddet ne
deniyle asla suçlamıyor ve yargılamıyoruz. Şiddetin 
hiçbir zaman hak edilmeyeceği ön kabulüyle hare
ket ediyor, kadınların beyanlarını esas alıyoruz. Hi-
yerarşi yaratmadan gerçekleştirdiğimiz görüşmeler 
sayesin de dayanışma kuruyor, birlikte güçleniyoruz. 

Merkeze çalışma saatleri içerisinde telefonla, yüz 
yüze veya email ile başvurulabiliyor. Başvurularda 
kimlik vb. bir evrak aramıyoruz. Sosyal, hukuki ve 
psikolojik destek dışındaki ihtiyaçlar içinse başvuru-
cuyla gerekli bilgiyi paylaşarak ilgili kurumlara yön-
lendiriyoruz. 

Bağımsız bir kadın sivil toplum örgütü olan Kadın 
Dayanışma Vakfı’nı bağışlarınızla destekleyerek top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele çalışmalarımıza siz de katkı verebilirsiniz. 
Böylece, şiddete maruz bırakılan kadınlara Kadın Da-
nışma Merkezimizde sunduğumuz ücretsiz desteğin 
daha fazla kadına ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Des-
teğiniz için teşekkür ederiz.

Kredi kartı ile tek seferlik veya düzenli bağış yapmak 
veya kendi bağış kampanyanızı oluşturarak destek 
olmak için web sitemizden veya bizimle iletişim kura-
rak bilgi alabilir, bağışçımız olabilirsiniz.

Banka havalesi veya EFT ile bağış yapmak için:
Vakıfbank Kızılay Şubesi

TL Hesap No: 00158007260671024

TL IBAN No: TR69 0001 5001 5800 7260 6710 24

“NASIL DESTEK OLABİLİRİM?” “BAĞIŞ YAPABİLİRİM!”TEMEL İLKELERİMİZ

Farkındalık yaratma & Savunuculuk

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şid-
detle mücadele konularında farkındalık yaratmak 
için Vakıf gönüllüsü olmak isteyen kadınlara, lise ve 
üniversiteler de bir araya geldiğimiz öğrencilere ve 
mahalle çalışma larında buluştuğumuz kadınlara yö-
nelik atölyeler dü zenliyoruz. Kadına yönelik şiddetle 
mücadele alanında yer alan kadın örgütleriyle birlik-
te çalışmalar yürütüyoruz.
Kamu kuruluşlarının ve belediyelerin ilgili birimle-
rindeki çalışanlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. 
Şid detle mücadele mekanizmalarının işleyişine ve 
uluslara rası sözleşmelerin uygulanmasına dair izle-
me yaparak raporlar yayınlıyoruz. Böylece kadınların 
şiddetle müca dele deneyimlerini ve bu süreçte karşı-
laştıkları zorlukla rı görünürleştiriyor, sorunların gide
rilmesi için savunuculuk yapıyoruz. 
Çalışmalarımıza dair daha detaylı bilgi için web 
sitemi ze göz atabilirsiniz. 

Sığınak çalışmaları

Kadın Dayanışma Vakfı bugüne dek üç kez sığınak ça-
lışması yürüttü. İlki Vakfın kurulduğu yıl olan 1993’te 
açıldı. İkinci sığınak çalışması 2003 yılında başladı. 
Her iki çalışma da Ankara’da belediye iş birliği ile ha-
yata geçti. Ancak sığınakların her ikisi de yerel seçim-
ler sonrası yönetim değişiklikleri ve yeni yönetimlerin 
kararları nedeniyle sekteye uğrayarak kapandı. 

Üçüncüsü ise 20052016 yılları arasında kadın tica-
retine maruz bırakılan kadınlar için yürüttüğümüz 
sığınak çalışmasıydı. Bu çalışmayla 286 kadın ve 11 
çocuk ile dayanışma kurduk; onlara kendi dillerinde 
sosyal, hukukî ve psikolojik destek sağladık. Sığınak 
çalışmaları Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birlikle-
ri ile yürütüldü.

Çalışmaların çoğunlukla gönüllü emekle yürü-
tüldüğü Kadın Dayanışma Vakfı’na siz de katkı-
da bulunabilirsiniz. Kadın Dayanışma Vakfı’nda 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hareketi ve fe-
minizm, kadına yönelik şiddet, kadın danışma 
merkezleri ve sığınakları vb. konularda düzenle-
diğimiz atölyelere katılarak gönüllü olunabiliyor. 
Vakıf gönüllüsü olma nın en önemli kriteri Vakfın 
çalışma biçimlerini de belirleyen ilkelerinde ve 
amaçlarında ortaklaşmaktır. Feminist ilkeler, top-
lumsal cinsiyet eşit liği, kadına yönelik şiddet gibi 
konularda ortak bir dili konuşabilmektir. Farklı 
şekillerde verilebilecek gönüllü destek hakkında 
bilgi almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.


