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MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ 

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULUŞU: Dernek 2012 
yılında genel merkezi Bursa olarak kadın hakları aktivistleri tarafından 
kurulmuştur.  

Derneğin profesyonel olarak ücretli çalışanı yoktur ve derneğin tüm 
çalışmaları gönüllülük esası ile yürütülmektedir.  

MOR SALKIM ÜYE PROFİLİ: Dernek üyeleri psikolog, sosyolog, sosyal 
hizmet çalışanları, avukatlar, özel sektör yönetici, öğretmen, üniversite 
öğrencileri, belediye ve kamu kurum çalışanlarından ve konusunda uzman 
kadın hakları aktivistlerinden oluşmaktadır.  

Üniversite psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet ve psikolojik 
danışmanlık alanlarında öğrencilerden oluşan Mor Salkım Gençlik 
Gurubu 2015 yılında oluşturulmuştur. 

Üniversitede akademik çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlerin tez 
ve çalışmalarına destek verme hedefli Mor Salkım Akademi Birimi 
kurulmuştur. 

Dernek kayıtlı 26 üyesi bulunmaktadır. Dernek en az 6 ay gönüllü 
olarak ekibe dahil olan ve  tüm iç eğitimleri alan kişiler üye 
olabilmektedir. Çünkü dernek çalışmaları gizlilik arz eden (sığınma 
evinde kalan ve ayrılan, kimlik numaraları değiştirilmiş, koruma 
kararı olan kadın ve çocuklar) kişilere hizmet vermektedir. Derneğin 
farkındalık ve halka açık etkinliklerine destek sağlayan 100 kişiye 
yakın gönüllü grubu mevcuttur. 



 
MOR SALKIM ŞİDDET HATTI: Tamamen gönüllülük esası ile 
yürütülen ve tüm Türkiye’den telefonlar alan 7 gün 24 saat hizmet 
veren şiddet hattına sahiptir. 2012 Nisan-2017 Ocak tarihleri 
arasında şiddet hattına ulaşan 3260 kadın, 3 Trans kadın ve 7 erkek 
olmuştur. 
 
*Trans Kadın görünürlüğünü sağlamak için verilerde ayrı olarak gösterilmiştir. 

 
MOR SALKIM ÇALIŞMA ALANLARI: Erken yaşta ve zorla evlilikler, insan 
hakları, kadınların sosyal hayata katılımı, çocuk evlilikler, ensest, taciz, 
tecavüz, kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi, ayrımcılıkla 
mücadele, Sığınaklar, ilk adım istasyonları, izleme ve da(ya)nışma 
merkezleri konusunda çalışma yaparak sayının artması, mobbing (bezdiri), 
kadının karar alma mekanizmalarında yer alması gibi çalışma alanlarından 
birkaçıdır. 
 
MOR SALKIM ÜYE OLDUĞU PLATFORM VE BİRLİKLER 
Kadın Koalisyonu üyesi 
Avrupa Kadın Lobisi TK yönetim kurulu üyesi 
Bursa Valiliği şiddet önleme üst kurul ve teknik kurul üyesi (tek stk) 
Bursa ilinde Bursa Kadın Platformu ve Kadın Cinayetlerine Hayır 
platformu üyesi 
Ulusal düzeyde Türkiye kadın örgütlerinin bir araya geldiği platformlar 
Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu 
Eşitiz Platformu 
İstanbul sözleşmesi grubu 
Kadın Kurultayı platformu 
Sığınaklar Kurultayı Bileşeni 
Cinsel Şiddete Hayır Platformu 
Kürtaj Haktır Platformu ve birçok platformun da üyesidir. 
Uludağ Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Danışma Kurulu üyesidir. 
(Ulusal ağ içerisinde kadın örgütleri ile ortak deklarasyonlar 
yayınlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır) 



 
MOR SALKIM STRATEJİK PLAN 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği kuruluşundan itibaren dernek 
üyeleri ile beraber 3 yıllık stratejik planını hazırlayan Bursa ilinde tek sivil 
toplum kuruluşudur. 2012 yılında kurulan Mor Salkım 3 yıllık planını 
tamamlayarak 2015 yılında revize çalışmasını tamamlamıştır. 
Ayrıca Mor Salkım Tüm yerel yönetimlerin 5 yıl ara ile hazırladığı belediye 
stratejik planlarına öneri sunan ve önerilerinin de faaliyet ve hedefler 
içerisinde yer almasını başarı ile sağlayabilmiş tek sivil toplum 
kuruluşudur.  
Kuruluşunda stratejik planında yer alan Mor Salkım patenti 2016 yılında 
alınmıştır ve marka olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 
 
MOR SALKIM HİZMET VERDİĞİ HEDEF KİTLE 

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği; 

Şiddet gören kadın ve çocuklara hizmet sağlamaktadır. Sığınma evinde 
mevcut kalan, sığınma evinden ayrılan ve hayatını kurmaya çalışan, şiddet 
gören ve şiddet hattına ulaşan tüm kadınlara destek sağlamaktadır. 

Öncelikli olarak şiddet hattına gelen acil çağrılara sorunları çözümlemek 
amacı ile kurumlara yönlendirmeleri yapılmaktadır, kadın ve çocuklara 
gönüllü psikolog ve avukatlarla destek sağlanmaktadır. Sığınma evinden 
ayrılan ve kendine yaşam kurmaya çalışan kadınların ihtiyaçlarını 
karşılamanın yanı sıra iş temini edilmesinde de destek sağlamaktadır. 
Kadın ve çocuklara güçlendirici çalışmalar yapmaktadır. 

MOR SALKIM STAJYERLER 

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği kuruluşundan itibaren ortalama 
aylık periyotlarda değişim programları ya da üniversiteleri ile anlaşma 
yaptığımız yabancı stajyerleri ve üniversiteleri konuk etmiştir. Almanya 
Kassel üniversitesi gençleri ve öğretim görevlilerini konuk etmiştir. İtalya, 
Fransa, Danimarka, Almanya, Mısır, Fas, Tunus, Polonya, Rusya 
ülkelerinden öğrenci stajyerler ile ortak çalışmalar yürütmüştür.  



MOR SALKIM VE YEREL YÖNETİMLER 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Bursa ilinde tüm belediyelerle ortak 
projeler yürütmektedir. Projeleri hazırlayan ve ana sahibi olan Mor Salkım, 
çalışmaları içerisine yerel yönetim ve kamu işbirliğini dahil ederek 
Türkiye’de yeni adım atılan kamu-stk işbirliğini gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir. Yerel yönetimlerin stratejik planlarına öneri dosyaları 
hazırlayan Mor Salkım belediyelerin kadın ve çocuklar ile dezavantajlı 
bireylerine ait birimleri ile çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle 
çalışma alan konularında farkındalık sağlayacak aktivitelerde yerel 
yönetimler ile Bursa ilinde çalışmanın daha fazla ses getirmesini 
sağlamaktadır. Özellikle mahalle çalışmalarında yerel yönetimlerin 
logosunun yer alması halka yaklaşmakta veri toplamada çalışmayı kimi 
zamanlar kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. 
Yerel yönetimlerin proje içerisine dahil edildiği ve Mor Salkım tarafından 
yürütülen projeler;  
Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi ‘Kadınlar ne ister’ 
Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ‘Şiddetsiz bir dünya’ 
Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ile 
‘Bilinçlen Şiddeti Önle’ projelerin sadece birkaçıdır. 
Nilüfer Belediyesi desteği ile sayısız sergi, farkındalık çalışması, toplantı, 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir ve belediyelerin yürüttüğü Mor Salkımın 
destekçi yer aldığı çok sayıda proje mevcuttur. 
 
MOR SALKIM VE KAMU KURUMLARI 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği kamu kurumu statüsünde yer alan 
Valilik, Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl 
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü gibi tüm kamu 
kurumları ile işbirlikleri ve ortak projeler yürütmektedir. 
Bursa ilinde Valilik bünyesinde kurulan Şiddet önleme üst kurulunda kamu 
kurumları ile beraber yer alan Bakanlık tarafından onay verilen tek sivil 
toplum kuruluşu Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğidir. Türkiye’de 12 
ilde bulunan Bursa ilinin pilot il olduğu Aile ve sosyal politikalar İl 
Müdürlüğüne bağlı Şiddet önleme ve izleme merkezi ile koordinasyonlu 
çalışma yürütmektedir. İlde var olan tüm sığınma evleri ve Dayanışma 



Merkezleri sorumluları ile iletişim halindedir. Broşürleri belediyelere ait 
iki ve Valiliğe ait sığınma evleri ve ilk adım birimi ve şiddet önleme ve 
izleme merkezinde bulunmaktadır. Kadınlar istediklerinde Mor Salkım’a 
ulaşabilmektedirler. 
 
MOR SALKIM DERNEK İÇİ EĞİTİMLER 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği; Bursa ili sivil toplum kuruluşları, 
yerel yönetimler, özel firmalara kadın ve çocuk hakları üzerine birçok 
eğitim gerçekleştirmesinin yanı sıra dernek gönülleri ve üyelerine de 
dernek içi eğitimler gerçekleştirmektedir. Dernek üye olacak her kişinin 
alması zorunlu eğitimler bulunmaktadır. 
Eğitmenler kimi zaman dernek içinde olmakta kimi zaman dernek üyeleri 
ortak masrafları karşılamak üzere farklı uzmanlardan eğitimler 
alınmaktadır. 
 
Bu eğitimlerden bazıları: 
• Toplumsal cinsiyet eşitliği, 

• Kadın Hakları 

• Şiddetle Nasıl Başa Çıkarız 

• Dilin Cinsiyeti 

• Feminizm 

• İletişim 

• Çatışma çözme teknikleri 

• Ekip Çalışması 

• Gönüllülük ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğinde gönüllü 
olma esasları 

• Savunuculuk 

• Hak temelli sivil örgütlenme 
• Şiddet gören kadınlar ve çocuklar ile iletişim 



• Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yerel ve ulusal 
mekanizmalar 
• Şiddet önleme ulusal ve uluslararası sözleşmeler 
• Aşk, evlilik ve boşanma adaptasyonu 
• Ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele 
• Çocuklarla İletişim 
• Ebeveyn çocuk ilişkisi 
• Çocuklara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
• Kadın Sağlığı Eğitimi 
• Şiddetle Mücadelede destek Mekanizmaları 
• Çocuklarda Cinsel Eğitim, Tuvalet Eğitimi ve Beden Dokunulmazlığı 
• Aileiçi İletişim 
• Barış ve Çocuk 
 
MOR SALKIM VE ULUSAL KAMU KURUMLARI 
Mor Salkım Kadın dayanışma Derneği; şiddet gören kadın ve çocuklarına 
hayata tutunmaları açısından bir yandan güçlendirecek destekler 
verilmekte bir yandan da yerel ve ulusal, uluslararası platformlarda kadın 
hakları politikaları üreten bir dernektir. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Şiddet Önleme Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna talep edildiği ve gerek görüldüğü 
zamanlarda raporlar hazırlanıp gönderilmektedir. Türkiye Kadın 
Hareketinin üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına periyodik 
dönemlerde ziyaret edilmektedir. Bakanlığa rutin raporlar hazırlanmakta 
ve paylaşımda bulunulmaktadır. Alandaki sorunlar ve yapılması gerekenler 
hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.  
 
MOR SALKIM VE DİLEK AĞACI  
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği tasarım ve patenti derneğe ait dilek 
ağacı ile alanda istatistik veri toplamaktadır. Kadınlar ne ister, Şiddetsiz bir 
dünya için dilekler ve birçok alanda elde edildi ve kamuoyu ile paylaşıldı. 
Dilek ağacı, Bursa ilinde 40 mahalle ve 3 büyük alışveriş merkezinde çok 
sayıda insana ulaşmıştır. Kadınlardan yerel yönetim taleplerini de sorarak 
yerel yönetimlerle paylaşmıştır. Tüm veri çalışmalarında kadın, erkek, 



gençler ve çocuklarla çalışmış, verileri bu alanda toplayarak kamuoyuyla 
paylaşmıştır. 
 
  
MOR SALKIM KISA FİLM 
2015 Mayıs ayı içerisinde destekçiler ile yerelde farkındalık sağlamak ve 
şiddet gören kadınların Mor Salkım’a daha hızla ulaşabilmesi, bilinirliğin 
artması için 1.5 dakikalık bir film çekilmiştir ve Filmin lansmanı tüm yerel 
medya ve Bursa halkı ile paylaşılmıştır.  
(https://www.youtube.com/watch?v=U9u_xTlWIz8) linkten izlenebilir. 
 
MOR SALKIM VE MEDYA 

Mor Salkım; Yerel görsel ve yazılı medya ile etkili çalışmalar 
yürütmektedir. Yazılı basında ulusal medyada da haberleri yer almakta ve 
röportajlar vermektedir. Dernek her yıl geleneksel olarak medya 
buluşması düzenlemektedir. Yıllık faaliyetlerini ve gelecek yıl hedeflerini 
aktarmaktadır. Medya’da dilin cinsiyeti üzerine farkındalık çalışmaları 
yapmaktadır. Dernek kurucusu Dilek Üzümcüler ve Burcu Üzümcüler 
Bursa ilinin ilk ve tek kadın gazetesinde gazetenin kuruluşundan itibaren 
köşe yazıları yazmakta ve kadının insan hakları konusunda ilde farkındalık 
sağlamaktadır.  

Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir çalışmaya medya alanında Mor Salkım 
imza atmıştır. Türkiye seçim sürecinde yerel televizyon Line Tv 
ekranlarında sunumunu Burcu Üzümcüler’in gerçekleştirdiği ‘2015 Seçim 
Mor Salkım Soruyor’ adlı canlı yayın 45 dakika süren program 
gerçekleştirmiştir. Siyasi kadın adaylarının konuk edildiği kadın, eşitlik ve 
dezavantajlı gruplar için siyasi parti hedefleri konuşulmuştur. Program 
Bursa ili ve ulusal düzeyde ilgi görmüştür. Ayrıca BBC Türkçe tarafından 
çalışma hakkında röportaj yapmıştır.  

2016 yılında bir yıl boyunca ulusal ve yerel ağda izlenen Line tv 
ekranlarında 35 farklı program ile ‘Farkında mısın?’ adlı tv programını 
yürütmüştür. Programda İnsan hakları, kadın ve çocuk hakları, 

https://www.youtube.com/watch?v=U9u_xTlWIz8


dezavantajlı bireylerin sorunları, LGBTİ, cinsel istismar, ensest, taciz, 
tecavüz …vb ana konular ele alınmıştır. 

MOR SALKIM VE KAMPANYALAR 

Derneğe ulaşan kurumlar ile kampanyalar düzenlemiştir.  

İtalyan Alfa Pharma firmasının başvurusu ile 3 aylık kampanya 
düzenlenmiştir. Bu kampanya ile Türkiye’de 200 kuaförde standlar 
oluşturulup broşürlerin basımı yapılmış ve dağıtılmıştır. 

Eker Süt Ürünleri A.Ş. firması 4 yıl boyunca her hafta dayanışma 
merkezimizden destek alan kadın ve çocuklara süt ürünleri ve kahvaltılık 
desteğinde bulunmuştur. 

Mücevher exclusive firmasıyla, ünlülerin tasarımlarını gerçekleştirdiği 
mücevherler nostaljik bir mekanda açık arttırmayla Bursa basınının 
katılımıyla program gerçekleştirilmiştir. Geceden alde edilen gelir kadın ve 
çocukların hayatına desteklemiştir. 

Grammer firması ile 1 yıl hedeflenen kampanya başlatılmıştır. Çalışan 
işçilerle ortak bir dayanışma kampanyası oluşturulmuştur. 

Şiddetsiz Yaşamı Sigortalıyoruz kampanyası ile Business Sigorta ‘yla 
yapılan ferdi kaza sigortası  destek kampanyası düzenlendi ve devam 
etmektedir. 

SHERATON Otel çalışanlarıyla ihtiyaç kumbarası oluşturularak farkındalık 
kampanyası düzenledik. 

Kadın ve Umut sergi kampanyası, Kadın Aktüel Dergisinin organizasyonu ile 55 
Kadın sanatçının eserleri satışa çıkarıldı elde edilen gelirle kadın dayanışmasını 
güçlendirmesi sağlanmıştır. 

Yastığında İyilik Saklı kampanyası, Estetik İnternational organizasyonu ile 
kadına yönelik şiddet ile mücadelede toplum içersinde farkındalık yaratılarak 
elde edilen gelir kadının güçlenmesi için harcanmıştır.  



CARGİLL firmasıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede ki mekanizmalar ve 
dayanışma merkezinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılarak şirket personeli 
ile kampanya düzenlendi ve dayanışma merkezi için destek sağlanması devam 
etmektedir. 

COATS İplik Türkiye ile kampanya başlattık. Mor Salkım broşürlerini bastırarak 
şirketin %51 kadın olması sebebiyle dayanışma merkezimizin tanıtımı yapıldı ve 
kadınların yönlendirilmesini sağlayacaklar. 

He For She kampanyası, İBİS Otel personeliyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
Kadına yönelik şiddetle mücadele, video çekimleriyle farkındalık sağlandı. 

MOR SALKIM PROJELER 

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğinin projeleri, hibe alarak, yerel 
yönetim destekleri ve özel sektörle tamamen gönüllülük esası ile 
yürütülmektedir.  

Avrupa Birliği fonlu ‘Bilinçlen Şiddeti Önle’ 

Birleşmiş Milletler ‘Şiddetsiz bir dünya’ 

Yerel Yönetim destekleri ile ‘ Kadınlar ne ister’ 

Yerel Yönetim destekleri ile ‘Gelinlik Giydirildi, Çocukluk Sobelendi’ 

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün Destek programı  ‘Almanya 
ziyareti’ 

Almanya Hessen Entegrasyon Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sosyal 
Bakanlık işbirliği ile 4 yıldır devam eden projemiz devam etmektedir. 

Yeşim Tekstil ile ‘Evde İşte Eşitlik’ projesine dair protokol imzalanmıştır. 
Proje çerçevesinde personele şiddetle mücadele hakkında bilgilendirme 
yapılarak 1100 çalışana anket düzenlendi ve eğitimler verildi. Yaptığımız 
anket verilerinin sonuçları Yeşim Tekstil yönetimiyle paylaşıldı. Yeşim 
Tekstil kreşinde çocuklar ve ebeveynleri ayrıca eğitimcileriyle 7 ay süren 
belgeli eğitimler düzenlendi. Program tamamlandı. 



FİLMMOR Kadın Filmleri Festivali Bursa’da ilk kez ev sahipliğimiz de 
gerçekleşti. 

MOR SALKIM FARKINDALIK ÇALIŞMALARI 

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği çalışma alanları kapsamından 
farkındalık hedefli her yıl birçok çalışmaya imza atmaktadır. Bu 
çalışmalarından bazıları; ‘Mor İz’ adlı her yıl kadın haberlerinden oluşan 
gazete küpürleri sergisidir. Şiddete karşı konvoyların oluşturulması, 
alanda basın açıklamaları, halka açık düzenlenen paneller ve söyleşiler, 
şiddete karşı dans ve konserler gibi büyük hedef kitlelere ulaşacak 
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sayısız farkındalık sağlayan 
çalışmaya imza atmaktadır. 

MOR SALKIM ÖDÜLLER 

Mor salkım Kadın dayanışma derneği gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok 
kamu kurumları ve yerel yönetimden ve ortak çalıştığı sivil toplum 
kuruluşlarından plaket almaya layık görülmüştür. 

Ödül statüsünde ise yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarının oluşturdukları projelerle yarıştığı ve hak kazandığı 3 ayrı 
ödül kazanmıştır. 

SİVİLAY derneğinin her yıl düzenlediği ve ülke çapında ses getiren 
projelerin ödüllendirildiği çalışmada ‘Şiddetsiz Bir dünya’ projesi ile ödül 
hakkı kazanan sivil toplum örgütü olmuştur. 

Uludağ üniversitesi akademisyenlerinin oluşturduğu SUBİTED adlı 
kuruldan dünya ülke gençleri ile gerçekleştirdiği ‘Bilinçlen şiddeti önle’ 
adlı proje ile ödüle layık görülmüştür. 

2015 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından ‘En Başarılı Dernek’ ödülü 
hakkını kazanmıştır. 

2016 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından ‘En Savunucu Dernek’ ödülü 
kazanmıştır. 



2015 yılında Halkla ilişkiler derneğinin HİÇ ödülleri Türkiye çapında 
düzenlenmiştir. 37 başvuru projesi içinden 6 kurum ödüle layık 
görülmüştür. Sivil toplum alanında Türkiye’de tek ödülü ‘Kadınlar ne ister’ 
projesi ile Mor Salkım Kadın dayanışma Derneği almıştır. 

2016 yılında ulusal proje başvuruları olan 47 proje içerisinden sivil toplum 
alanında ‘şiddetsiz bir dünya’ adlı projesi ile ödül kazanmıştır. 

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA 
MERKEZİ 

Mor Salkım, merkezi Bursa olan bir dernektir. Türkiye’nin her bölgesinden ve 
yurt dışından başvuran kadınlara ve çocuklara da destek vermektedir. Mor 
Salkım’a 3260 Kadın ulaştı. 

Başvuranların Yaş Ortalaması 

 

Şiddet Uygulayanlar 
Şiddet uygulayanların neredeyse tamamı kadınların yakının da güvendiği 
erkeklerdi. Görüşme yapılan kadınların sadece % 9’utanımadığı veya az tanıdığı 

erkeklerin şiddetine 
maruz kaldıklarını 
ifade ettiler. 

  

 

 



Şiddet Biçimi 
Mor Salkım’a başvuran kadınların en fazla maruz kaldıkları şiddet biçiminin 
Fiziksel şiddet olduğu görüldü. Kadınların % 22’si psikolojik şiddet adı altında 
tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldıklarını paylaştılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM DURUMU 
Mor Salkım’a başvuran kadınların çoğu orta öğrenim kurumlarından mezun 
kadınlardır. 

 

EKONOMİK DURUMU 

Başvuran kadınların çocukları ile birlikte evlerinden çıktığı için aile desteği 
alamıyorlar. Kadınlar çocuklarını bırakmıyor. Kadınların çoğu ekonomik 

özgürlüğünü eline almamış kadınlar. Başvuran kadınların %70’i erken 
yaşta evlilik yapmış. 

Eğitim Durumu Oranı 

İLKOKUL %28 

ORTAOKUL %30 

LİSE %30 

ÖNLİSANS %5 

LİSANS %5 

HİÇBİRİ %2 



 

Verilen Destek 
Mor Salkım’a başvuran kadınlar ve çocukların deneyimleri kadından yana bir 
bakış açısıyla ve Şiddetin haklı bir gerekçesi olmadığı ön bilgisiyle dinlenerek 
kadının sahip olduğu gücü ortaya çıkarmak için kadın dayanışması kurulur. 
Dayanışma merkezinden başvuran kadın ve çocukla ilk görüşmeyi sosyal 
çalışmacı yapar. Bu görüşmede, kadınlarla şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç 
duydukları desteklerin neler olduğu ve bu desteklere nasıl erişebilecekleri 
paylaşılır. Sosyal çalışmacı, kadın ve çocukların ihtiyaçlarına göre görüşme 
yapmaya devam eder. Bu görüşmelerde, kadınların şiddetsiz bir hayat 
kurabilmeleri için hangi adımları ne zaman, nasıl atabileceklerine ya da devlet 
kurumlarında karşılaştıkları zorlukları nasıl aşabileceklerine sosyal çalışmacı ve 
kadın birlikte karar verirler. Kadınlar en fazla hukuki ve sosyal desteğe ihtiyaç 
duydukları için başvurdular. Kadınların şiddetsiz yaşamlarını kurarken 
güçlendirici destekler ve çalışmalar da yaptık. 



 

Görüşmeler 
Dayanışma merkezin’e başvuran kadınların %60’ı yüz yüze olarak kendisi ile 
yapıldı. 

 

Göç/Mülteci 

Danışmanlık: 60 (Romanya, Moldovya, Çin, Suriye, Afganistan, İran, 
Kazakistan..) 

Fiziksel, Ekonomik, Cinsel şiddet çoğunlukla T.C. sorunu sığınak ve yard. 
Desteği alamayışları hakkında taleplerini aldık. Geçici T.C. olan kadınlar 
sığınaklara alınıyor. 

 

 

 



 

TRANS KADIN BAŞVURUSU: 

3 Trans kadın başvurdu. 2 trans kadın güçlendirici faaliyette bulunuldu. Bir 
trans kadına hukuksal destek verildi. Davası devam etmektedir ve kamuoyu 
oluşturduk. Halen mavi kimlikli trans kadınlar sığınaklara alınmıyor. Bu konuda 
kamuoyu oluşturmaya devam etmekteyiz.  

Mor Salkım'a Ulaşma: 
Mor Salkım’a Tanıdık arkadaş ile başvuran kadınlar çoğunlukta oldu. Kurum 
yönlendirmesi ile %35 başvuru aldık. 

 

Başvuranların Durumu: 
Başvuran kadınlar boşandığı ve boşanmak istediği için şiddete uğruyor ve 
şiddetle mücadele ediyor. 



 

Evlilik Süreleri: 
Başvuran Kadınların 57% si 6-10 yıllık evliliği olduğunu uzun süre kadınların 
şiddet döngüsü içinde yaşadığı ve ses çıkarmadığı görünüyor. 

 

Başvuranların 

Başvuran 920 kadını sığınağa yönlendirdik ve sığınaktan ayrılıp ev tutan 1680 
kadına güçlenmesi için destek verildi. 
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Evlilik Süreleri 



 

Adli Destek/Hukuksal 
Şiddetle mücadele ederken adli yardıma yönlendirdiğimiz ve destek verdiğimiz 
kadınların; 2215’i koruma ve tedbir kararı, 4’ü kimlik değişimi, 450’i gizlilik 
kararını aldı. 

 

Ev 
Başvuran kadınların güçlenip ev tutabilmesi için destek mekanizmalarına 
yönlendirmelerini yaptık. 



Yönlendirilen Kurumlar 
Kadınların ihtiyaç duydukları destekleri vermekle yükümlü olan kurumlara 
yönlendirmeler yaptık. 

 

Güçlendirme Etkinlikleri 

 



İSTİHDAM VE EKONOMİK GÜÇLENME 

Başvuran kadınların %60-65’i işe yerleştirildi ve yaşam standartlarında tek 
başına çocuklarına bakmak zorunda oldukları için %20 kadın ek iş yapıyorlar. 
Başvuran %40 kadın ev eksenli çalışıyor. Fason iş, temizlik işi ve evde üretimle 
geçim yapıyor. Devlet desteği olan çocuk parası sigortalı işte kesildiğinden 
dolayı sorun yaşıyor. 

 

KADIN ÇALIŞMALARI VE DAYANIŞMASI 

Dayanışan kadınlar, kadın dayanışmasını önemsiyorlar. Birbirleri ve bizlerle 
olan deneyim paylaşımlarında görünüyor. 12 kadın dayanışmamızda var oldu. 
Kadınların %30’u kadın çalışmalarında olmayı hedefliyor. Başvuran ve 
güçlenme sürecinde olan kadınların hiçbiri şiddet yaşadığı yere geri dönmedi. 



 

 

 

 

 

 



Yönlendirme, Bilgilendirme 
Kadın: 101000 
Erkek: 40000 

 

 

 

 

ŞİDDET SUÇDUR VE HAKLI GEREKÇESİ YOKTUR! 

 
Çıkış yolunun güzel olacağını ve asla geri 

dönmeyeceğimi umarım… 
Frida Kahlo 

 




