KADIN DAYANIŞMA VAKFI
2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU
1 OCAK – 31 ARALIK 2014
2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi’ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze
başvuru yaparken, 232 kadın telefonla, 20 kadın e-mail, 1 kadın ise mektupla başvurdu. Birçok kadınla
birden fazla görüşme yaptık. Başvuran kadınlarla sonraki görüşmeleri, mümkün olan durumlarda, yüz
yüze yapabilmek için kadınları Danışma Merkezi’ne davet ettik. Ankara dışından başvuranlarla
görüşmelerimizi telefon ve e-mail üzerinden sürdürdük.
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Danışma Merkezi’ne başvuran 354 kadının 147’si bize internet üzerinden edindikleri bilgi aracılığıyla
ulaştılar. 91 kadın ise arkadaşları/tanıdıkları tarafından yönlendirildi. Geriye kalanlar ise diğer STK’lar
ve resmi kurumlardan yönlendirilirken, 1 kadın bize düzenlediğimiz bir etkinlikte ulaştı.
Danışma Merkezi’ne başvuranların %73’ü (260 kadın) kendisi için; %27’si (94 kişi) ise yakınları için
başvuru yaptı. Yakınları için başvuranlar kadın akrabaları, arkadaşları, komşuları, öğrencileri, iş
arkadaşları için bize ulaştılar. Başkası adına başvuru yapılan durumlarda sonraki görüşmelere
mümkün olduğunca kadınların kendileriyle devam ettik.
MEDENİ DURUM
2014 yılında başvuran kadınların yarısına yakını (167 kadın) resmi nikahlı kadınlardı. Ayrıca başvuran
kadınların 52’si boşanmış, 14’ü eşi ile ayrı yaşayan, 3’ü ise imam nikahlı kadınlardı. Bu sayılara
bakarak Danışma Merkezi’ne başvuran kadınların yarısından fazlasının, başvurduğu dönemde veya
öncesinde, evlilik hikayesi olduğunu söyleyebiliriz.
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ÇOCUK SAYISI
2014 yılında başvuran 82 kadının çocuğu yoktu. Tek çocuğu olan 82 kadın, 2 çocuğu olan 75 kadın, 3
çocuğu olan 23 kadın, ve 4 çocuğu olan 9 kadın başvurdu. Ayrıca başvuranlar arasında 5, 6, 9 çocuklu
birer kadın vardı.
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MESLEK
Danışanların %56’sı (198 kadın) başvuru yaptığı sırada ücretli bir işte çalışmadığını beyan etti. Geriye
kalan 156 kadının 75’i ücretli bir işte çalışırken, 81 kadının ise çalışıp çalışmadığına dair elimizde bilgi
yok. Bize başvurdukları dönemde ücretli bir işte çalışıp çalışmamalarından bağımsız olarak
mesleklerine baktığımızda kadınların %25’inin (90 kadın) kendini ev kadını olarak tanımladığını
görüyoruz. Başvuru yapan 42 kadın hizmet sektöründe çalışıyor (terzi, aşçı, emlakçı, işçi, sekreter,
hasta/yaşlı/çocuk bakıcısı, temizlik görevlisi, çaycı, kasiyer, fotoğrafçı, çağrı merkezi çalışanı, vs.). 30
kadın eğitim sektöründe (ilköğretim/lise/dershane/halk eğitim öğretmeni, araştırma görevlisi), 7
kadın sağlık sektöründe (eczacı, hemşire) yer alıyor. Başvuranların %5’i (19 kadın) öğrenci, %1’i (4
kadın) ise emekli.
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MARUZ KALINAN ŞİDDET
2014 yılında Danışma Merkezi’ne başvuran 298 kadın psikolojik şiddet gördüğünü beyan etti. Bu sayı
başvuran kadınların %84’ünün hakaret, aşağılama, kadına ve/veya yakınlarına zarar vermekle tehdit
etme, üzerinde baskı kurma, hareketlerini kısıtlama, mobbing vb. şekillerde psikolojik şiddete maruz
kaldığı anlamına geliyor. Başvuran kadınların %51’i (181 kadın) ise fiziksel şiddete maruz bırakıldığını
belirtti. Fiziksel şiddete maruz kalan danışanlar arasında bu nedenle kısa veya uzun süreli tedavi

görmek zorunda kalanlar, bazı durumlarda ise bedeninde kalıcı izler, ve/veya sakatlıklar kalanlar
olduğunu gözlemledik.
Başvuran kadınların 138’inin ekonomik şiddet deneyimlediğini gördük. Kadınlar ekonomik şiddeti
genellikle şu şekillerde deneyimlediler: kadının ücretli bir işte çalışmadığı/gelirinin olmadığı
durumlarda erkeğin ev, çocuklar, ve/veya kadının kişisel ihtiyaçları için yetersiz para vermesi, veya hiç
vermemesi; kadının gelirinin elinden alınması; evlilik öncesinde, sırasında, ve sonrasında tarafları
ilgilendiren ekonomik kararları erkeğin tek başına alması; nafakaların ödenmemesi; kadının iş yerinde
olay çıkartarak işten çıkarılmasına sebep olma; kadının çalıştığı veya sahibi olduğu iş yerine zarar
verme; vb.
Danışma merkezine başvuran kadınların %19’u ise cinsel şiddete maruz bırakılmış. Cinsel şiddet
faillerinin arasında eş, eski eş, sevgili, tanıdık/arkadaş, baba, ağabey, dayı, kuzen, komşu, yabancı, iş
arkadaşı, vs. var.
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FAİLLER
Başvuran kadınların %49’una, yani 170 kadına uygulanan şiddetin failleri kadınların eşleriydi. Eşlerden
sonra en çok şiddet uygulayanlarsa kadınların kendi aileleri ve akrabaları oldu. Danışanların %8’i eski
eşlerinden şiddet görürken, 17 kadın partnerinin şiddetine maruz kaldı. 15 kadına tanıdık/arkadaşı, 12
kadına babası şiddet uygularken, 8 kadın tanımadığı yabancı bir kişinin şiddetine maruz kaldı.
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Birden fazla kişiden şiddet gören kadınların ikincil olarak şiddet gördükleri kişilerin başında %5
oranıyla eşlerinin ailesi, %4 oranıyla da kendi aileleri geldi.
VAKIF DESTEĞİ
Danışma Merkezi’ne başvuran kadınlarla ilk görüşmeleri sosyal çalışmacılar yaptı. Bu görüşmelerde
kadınların mevcut durumları, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda faydalanabilecekleri şiddetle
mücadele mekanizmaları ve seçilebilecek alternatiflere dair bilgi aktararak, kadınların kendileri için
bir yol haritası çizmelerine destek olduk.
Başvuran kadınların %37’sine (131 kadın) yasal süreçlere dair ihtiyaç duydukları bilgileri danışma
merkezindeki sosyal çalışmacılar ve gönüllü avukatlar aktardı. Kadın Dayanışma Vakfı gönüllü
avukatları kadınlarla Danışma Merkezi’nde yüz yüze veya telefonla görüşerek ücretsiz hukuki
danışmanlık desteği verdiler. Bu alandaki yasaların özellikle uygulamalarındaki karmaşıklık, ve birçok
kadının maddi sıkıntılar nedeniyle avukat ücreti ödeyemeyecek durumda olması, Kadın Dayanışma
Vakfı gönüllüsü avukatlarca sağlanan ücretsiz hukuki desteğin ne kadar kıymetli olduğunu bize
gösterdi.
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Psikolojik destek talep eden kadınları sosyal çalışmacılar Danışma Merkezi psikoloğuna yönlendirdi.
Bu şekilde 72 kadına Danışma Merkezi psikoloğu ve gönüllü psikologlar tarafından ücretsiz psikolojik
danışmanlık verilerek, kadınların maruz kaldıkları şiddete karşı güçlenmelerine destek olundu.
Psikiyatrik destek ihtiyacı tespit edilen kadınlar, yine psikologlar tarafından hastanelerin psikiyatri
kliniklerine yönlendirildi.
Başvuran kadınlardan 12’si için iş bulma konusunda çeşitli yollarla Vakfa ulaşan eleman taleplerinden
uygun olanlara yönlendirme yaptık. Ancak Vakfa iletilen bu talepler genellikle düşük ücretli bebek,
yaşlı, hasta bakımı ve ev temizliği gibi işlere ait olduğu olduğu için çoğu kez karşılık bulmadı. Bazı
durumlarda ise kalacak yer sorunu yaşayan danışanlar için yatılı iş ilanları barınma sorunlarını
çözmeye yardımcı oldu. Ayrıca 3 kadına eşya ve maddi destek sağlandı.
VAKIF DIŞINA YÖNLENDİRME
Başvuran kadınların %32’si (115 kadın) için Vakıf dışında hukuki destek alabilecekleri kurumlara
yönlendirmeler yaptık. Bu kurumlar genellikle Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Baro Kadın Hakları
Merkezleri, Adli Yardım Büroları, Savcılık, vb. oldu.
Danışma merkezine başvuran 68 kadın için ise sığınma ihtiyaçları ile ilgili kurumlara yönlendirmeler
yaptık; kadınlarla ve gerekli durumlarda yönlendirme yaptığımız kurumlarla görüşmeleri sürdürerek
süreçleri takip ettik. Yönlendirme yaptığımız kurumlar genellikle ŞÖNİM’ler, ASPB İl ve/ya İlçe
Müdürlükleri, Belediye Kadın Danışma Merkezleri oldu.
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Kadınların ekonomik ihtiyaçları konusunda destek alabilmeleri için yönlendirme yaptığımız kurumlar
Valiliklere ve Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ASPB İl Müdürlükleri,
ŞÖNİM’ler, Belediyeler, vs. oldu. Ayrıca kadınların diğer ihtiyaçları için yönlendirme yaptığımız diğer
kurumlar arasında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın örgütleri, belediyelerin
kadın danışma merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, sağlık kuruluşları, İŞKUR, polis/jandarma
karakolları, emniyet müdürlükleri, vs. gibi kurumlar da yer aldı.

