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Kadın Dayanışma Vakfı olarak bir yıl boyunca 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik 

şiddetle mücadele çalışmalarımızı gönüllü destekler 
ve dayanışmayla yürüttük.

2017 yılında Kadın Danışma Merkezimize maruz bırakıldığı şiddet nedeniyle 
destek almak için 364 kadın başvurdu.

Başvuran kadınların %85’i psikolojik, 50%’si fiziksel, %45’i ekonomik, %18’i cin-
sel, %9’u ise dijital şiddete maruz bırakılmıştı. 

Danışanların %67’sine Kadın Danışma Merkezimizde sosyal çalışmacılar ve gö-
nüllüler aracılığıyla sosyal destek; %40’ına avukatlar aracılığıyla hukuki destek; 
6%’sına ise psikologlar aracılığıyla uzun süreli psikolojik destek sunduk. 

Kadınların maruz bırakıldıkları şiddete dair anlatıları bize, erkek şiddetinin bo-
yutlarını ve kadınların şiddete karşı nasıl direndiğini gösterdi.
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Kadın danışma merkezimize başvuran kadınlara uygulanan erkek şiddeti
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Şiddete maruz kalan kadınların Ka-
dın Danışma Merkezimizde bize ak-
tardığı olumlu/olumsuz deneyimle-
rin rehberliğinde, şiddetle mücadele 
mekanizmalarının ve yasaların işle-
yişi üzerine “Kadına Yönelik Şiddet-
le Mücadele Mekanizmaları İzleme 
Raporu”nu yayınladık.

Bu raporla kadınların şiddetle mü-
cadele mekanizmalarına dair dene-
yimlerini ve şiddetsiz bir yaşamı var 
etmenin önündeki temel engelleri 
görünür kılmayı hedefledik. Rapo-
run erkek şiddetiyle mücadele eden 
tüm kadın örgütleri, kurum ve ku-
ruluşlar için bu anlamda yararlı bir 
kaynak olacağını umuyoruz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 
MEKANİZMALARI İZLEME RAPORU’NU 
YAYINLADIK

Kadın Danışma Merkezimizde sosyal, hukuki ve psikolojik 
destek sunan gönüllülerin dahil olduğu çalışma gruplarını 
büyütmek için gönüllü atölyeleri düzenledik. Dörder gün 

süren atölyelerde 50 kadınla bir araya geldik. Atölyelerde 
toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve şiddetle 

mücadele, yasal haklar, travma, ikincil travma ve korunma 
yöntemleri, şiddete maruz kalan kadınlarla görüşme 

yöntemleri ve şiddetsiz iletişimden konuştuk.
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ÜNİVERSİTE PANELLERİ

TED Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’n-
de katıldığımız panellerle 100’den fazla öğrenci ile buluşarak top-
lumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, şiddetle 
mücadele ve kadın dayanışması hakkında konuştuk. Ayrıca yıl bo-
yunca kadına yönelik şiddet konulu çalışmaları için bilgi almak iste-
yen öğrenciler ve akademisyenlerle görüşmeler yaparak çalışmala-
rına katkıda bulunduk. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve kapatılan Muş 
Kadın Derneği ile birlikte yürüttüğümüz proje 
kapsamında 14-15 Ocak tarihlerinde ”Kadına 
Yönelik Şiddet Alanında Çalışan Avukatlara 

Yönelik Bilgi ve Deneyim Paylaşım Atölyesi”ni 
düzenledik. Atölyeye Türkiye’nin bir çok şehrin-
den kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 

çalışan kadın avukatlar katıldı.
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MAHALLE BULUŞMALARI
Ankara’nın 5 ilçesinde 10 ayrı ev/mahalle buluşmasıyla 150 kadına 
ulaştık. Bir araya geldiğimiz kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliği, ka-
dına yönelik şiddet, şiddet karşısında yasal haklarımız, destek alabi-
leceğimiz yerler, şiddete maruz kaldığımızda veya tanık olduğumuz-
da yapabileceklerimiz hakkında konuştuk. Buluşmalara 2018 yılında 
da devam edeceğiz.

Ocak ayında Aynur Demirdirek’le “19. Yüzyıl 
Osmanlısından Cumhuriyetin İlk Yıllarına Feminizm 

Tarihimiz”i konuştuğumuz bir buluşma gerçekleştirdik.

Şubat ayında Hasbiye Günaçtı’dan “Hazzın Erkek 
Egemen Kurgusuna Karşı Kendimizi Tanıyor Muyuz?” 

anlatısını dinledik.

Nisan ayında Feray Salman ile “Kadınların OHAL’i”ni 
konuştuk. 
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12 Kasım Pazar günü Adım Adım ile birlikte 39. İstanbul Marato-
nu’na katılarak ilk kez yardımseverlik koşusu yaptık. “Kadına Şidde-
te Karşı Dayanışmayı Büyütüyoruz” projemize kaynak ve farkındalık 
yaratmak için katıldığımız maratonda gönüllü koşucularımız saye-
sinde 1 ay süren bağış kampanyası ile 649 bağışçıya ulaştık. Adımla-
rını kadına yönelik şiddete karşı atan gönüllü koşucularımıza teşek-
kür ediyoruz. Toplanan bağışlar Kadın Danışma Merkezimizde daha 
fazla kadına ücretsiz sosyal, hukuki ve psikolojik destek sunulmasını 
sağlayarak şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışmayı büyütecek!

RADYO KAMPANYASI
Bu yıl görünürlük faaliyetlerimize radyoları da ekledik. 

Ulusal ve yerel radyolar için hazırladığımız radyo spotlarıyla 
kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici 
içerikler paylaştık. Böylece Kadın Danışma Merkezimizde 
sunduğumuz desteklere dair bilginin daha fazla kadına 

ulaşmasını sağladık.
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KADIN DAYANIŞMA VAKFI YAYINLARI

Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllü ol-
mak, gönüllü çalışma alanları ve grup-
ları hakkında bilgi içeren “Gönüllü El 
Kitabı”nı yayınladık. Tüm yayınları pdf 
olarak websitemizden görebilirsiniz. Ba-
sılı olarak edinmek için bizimle iletişim 
kurabilir, veya Vakfa gelerek temin ede-
bilirsiniz.

2017 yılında toplumsal cinsiyet, ka-
dına yönelik şiddet, farklı şiddet tür-
leri, şiddet döngüsü, erkek şiddetinin 
kadınlar üzerindeki etkileri, şiddet 
hakkında yanlış inanışlar gibi konu-
ları içeren “Kadına Yönelik Şiddet” 
kitapçığını;

Farklı şiddet türleri karşısında sahip 
olduğumuz yasal haklarımız ve yasal 
yollara başvururken dikkat etmemiz 
gerekenleri içeren “Kadına Yönelik 
Şiddet Karşısında Yasal Haklarımız” 
kitapçığını;
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SOSYAL MEDYA KAMPANYALARI

Bu yıl yürüttüğümüz 
ilk sosyal medya kam-
panyasında kadına 
yönelik şiddet, ka-
dın danışma merke-
zi gibi kavramları ve 
farklı şiddet türlerini 
açıklayan görselleri 
sosyal medya hesap-
larımızdan paylaştık. 
Kadına yönelik şiddet 
konusunda farkındalık 
geliştirmek için hazır-
ladığımız görseller sa-
yesinde sosyal medya 
üzerinden çok sayıda 
kadına ulaştık.
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Diğer sosyal medya kam-
panyamızda ise yıl boyun-
ca Kadın Danışma Merke-
zimize başvuran kadınların 
şiddet karşısındaki yasal 
haklarımıza dair en sık öğ-
renmek istediklerinden der-
lediğimiz bilgileri görseller 
halinde #ŞiddeteKarşıHak-
larımız hashtag’i ile paylaş-
tık. Görselleri 1 milyondan 
fazla kişi görüntüledi. 

Her iki kampanyanın gör-
sellerini Facebook, Instag-
ram ve Twitter hesapları-
mızdan görebilirsiniz.
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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve kapatılan Muş Kadın Derneği ile 
birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında 15-21 Ocak tarihlerinde 
Avusturya (Viyana) ve İsveç (Stockholm)’de kadına yönelik şiddetle 
mücadele mekanizmalarının işleyişini gözlemlemek amacıyla Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli 
Belediyelerinden temsilciler ile sığınak ve kadın danışma merkezi 
çalışması yürüten kadın örgütleri ve belediyelerle görüşmeler ger-
çekleştirdik.

11-12-13 Kasım’da Antalya’da düzenlenen 20. Kadın Sığınakları ve 
Dayanışma Merkezleri Ana Kurultayına katıldık. “20. Yılında Kurul-
tay: Kazanımlarımıza Sahip Çıkmak ve Erkek Şiddeti ile Mücade-
lemizi Sürdürmek” başlığıyla düzenlenen kurultayın ilk gününde 
Kadın Dayanışma Vakfı gönüllü avukatlarından Huriye Karabacak 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin Açtı-
ğı Alanlar” başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı. 





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


