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Danıșma
Merkez�

Raporumuz



Bu rapor vaka ek�b�m�z tarafından  kolekt�f
b�r șek�lde hazırlanmıștır. 

 
Deney�m aktarımının kadın mücadeles�nde

öneml� b�r  yerde olduğuna �nanarak,
danıșma merkez�m�z�n �lk 6 aylık raporunu
K-B�leșenler� bașta olmak üzere tüm kadın

kurumları �le paylașmak �sted�k. .
 

Sığınaksız ve daha eș�t b�r dünya umuduyla
ve dayanıșmasıyla 

G�r�ș



Ön Sözümüz
İstat�st�kler�m�z 
Saha Çalıșmalarımız 
D�j�tal Çalıșmalarımız
Eğ�t�m ve Atölyeler
Sonuç

İçer�k



Ö N
S Ö Z Ü M Ü Z

Kadına karșı her türlü ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına ve toplumun her alanında kadınların
güçlend�r�lmes�ne katkıda bulunmak amacıyla  21

Temmuz 2020 tar�h�nde  İstanbul Ș�șl�’de kurulan b�r
kadın kurumudur.

Danıșma merkezler�n�n önem�; yașadığı ș�ddet sebeb�yle
bașvuruda bulunan b�r kadının, mücadele sürec�nde

bel�rley�c� rol oynamasındandır. Kadın danıșma merkez�
kadınların kend�ler�n� �fade edeb�leceğ�,

yargılanmayacağı,  b�r ortam sağlar. Ș�ddet vakalarının
artıșı neden�yle olușan destek taleb�ne yetmekte zorluk
çeken kurulușlar bakımından bașvuru yapan kadınların

yönlend�r�leb�leceğ� yen� kurulușlar dayanıșmanın
güçlenmes�n� sağlayacaktır. Kadınların bu merkezlerden

dayanıșma temel�nde alacağı destekler, ș�ddet �le
mücadele sürec�nde çok öneml� rol oynar. B�z de Kadın
Sığınakları ve Da(ya)nıșma Merkez� b�leșen� olmamızla

beraber �ç çalıșmalarımızı tamamladıktan sonra
Ağustos 2021 tar�h� �t�bar�yle danıșma merkez�m�z�

açtığımızı �lan ett�k. 
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B A Ș V U R U
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Danıșanların ekonom�k durumu
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Bașvurulan kurumlar
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-Sosyal medya hesaplarımız, web
s�tem�z ve basınla paylașılan
danıșma merkez�m�z� tanıtan

materyaller hazırlandı. 

- Danıșma merkez�m�z� anlatan
broșürler basılarak mahallelerde

dağıtımı yapıldı. 

D�j�tal ve Saha
Çalıșmalarımız



- 3 farklı �lçede kadınlarla b�r araya
gelerek panel düzenlend�. Danıșma
merkez� çalıșmalarımız aktarıldı. 

- Ș�ddet türler� ve tanımını
açıkladığımız Podcast hazırlandı.

-Kürtçe bașvuru aldığımıza
da�r çağrı v�deoları hazırlandı. 



- Ps�kolog Ș�nda Barıș 
 Kadına Yönel�k Ș�ddet ve 

Ps�kososyal Müdahale

- KADAV 
 Göçmenler�n hukuk� statüler� hak ve

yükümlülükler�
Vaka sürec�nde ek�p çalıșması,

görüșme tekn�kler� ve dolaylı travma

Eğ�t�m ve Atölyeler



- TİHV
İk�nc�l Travma

- TİHV
Süperv�zyon Eğ�t�m�

Eğ�t�m ve Atölyeler



Kadına karșı her türlü ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına ve toplumun her alanında kadınların

güçlend�r�lmes�ne katkıda bulunmak �ç�n çıktığımız bu
yol zorlu fakat kadın mücadelem�z� besleyen ve

güçlend�ren b�r yerde durması açısından çok öneml�.
Kadın Zamanı olarak b�z�m �ç�n öneml� olan d�ğer b�r

nokta da ș�ddet bașvurusu alırken danıșanlara
toplumsal c�ns�yet eș�tl�ğ�n� aktaran ve ș�ddet�
engelleyeb�lecekler� konumda olmalarını da

sağlamaktır. 
 

Vaka ek�b�m�zle ș�ddet bașvurusu alırken kr�t�k
gördüğümüz nokta; danıșanların kend�n� güvende ve

özgür h�ssetmes�d�r. Bu noktalar yaptığımız
eğ�t�mlerde de temel aldığımız b�r konudur.

 
Danıșma merkez�m�z� �lan ett�ğ�m�z Ağustos ayından

bu yana aldığımız bașvurularda gözlemler�m�z� ve
eks�k kaldığını düșündüğümüz �ht�yaçlarımızı s�zlerle

de paylașıyoruz. 

Sonuç



 
- Kadına yönel�k ș�ddetle mücadelem�zde b�rçok
farklı kurum, farklı alanlarda ș�ddet tanımı ve 

 ș�ddetle mücadele konusunda çalıșmalar yapmıștır-
yapmaktadır. Bazı danıșanlarımızla

görüșmeler�m�zde ve saha çalıșmalarımızdak�
gözlemler�m�zde fark ett�k k� maalesef bazı

durumlarda hala ș�ddet� doğru tanımlayamamakta
ve bundan kaynaklı da ș�ddetle mücadele

yöntemler�ne er�ș�lememekte. Farkındalık ve saha
çalıșmalarımıza devam etmen�n ne kadar öneml�

olduğunu b�r kez daha görmüș olduk. 
 

- Yönlend�rme �le kadınlara destek olab�l�r m�y�z
sorusu �lk günden �t�baren soru �șaret� �d�. Danıșan

almaya bașladığımız andan �t�baren �se; kadın bakıș
açısıyla, fem�n�st yol ve yöntemlerle d�nley�p, aktarım

yapmanın ve doğru tanımla doğru kurumlara
yönlend�rmen�n hem b�ze hem danıșana büyük güç

ve moral verd�ğ�n� gözlemled�k. 
 



- İstanbul Sözleșmes�’n�n �ptal�, 6284 sayılı kanunun kolluk
ve bazı resm� kurumlarda yokmuș g�b� davranılması

danıșanlarda b�r güvens�zl�k ve end�șe yaratmıștır. Ș�ddete
maruz kaldığında kolluğa g�tmey� reddeden, bașvuru

yaptığında karșılık bulamayacağını düșünen danıșanlara
haklarını yen�den aktarıp, kazanımlarımızla bunlardan

yararlanab�leceğ�m�z� aktardığımızda olumlu b�r karșılık
bulduğumuzu fark ett�k. Kollukta karșılaștıkları caydırma

pol�t�kasına karșı kadın danıșma merkez�m�zdek� dayanıșma
danıșana b�r�c�k olduğunu ve yașamı �ç�n mücadele etmes�

gerekt�ğ�n� b�r kez daha hatırlatmıștır. 
 

- M�lyonlarca Kürt kadının d�l�n�n yok sayılması kend�n� �fade
edemeyeceğ�n� düșündüğü �ç�n yașadığı ș�ddet�

anlatmaktan ve yașadığı ș�ddete karșı mücadele etmekten
kaçındığı b�r dönemdey�z. Kadın Zamanı olarak  kadınların

kend� anad�l�nde kend�ler�n� �fade noktasında sorun
yașamadan ș�ddetle baș edeb�lmeler� �ç�n Kürtçe bașvuru

aldığımızı deklare ett�ğ�m�z
andan �t�baren farklı kadın kurumlarından yönlend�r�lenler
ve b�lg� ed�nmek �ç�n danıșma merkez�m�ze bașvuranların

sayısının arttığını gözlemled�k.
 



5. ayımızı tamamladığımızda kurumsal olarak
bel�rled�ğ�m�z �ht�yaçlardan

b�r  d�ğer� de ps�koloj� kom�syonumuzun olmaması
�d�. Șu an �t�bar�yle kurumumuzda gönüllü

ps�kologlarımızın olduğu b�r kom�syon olușturuldu ve
danıșan almaya bașlanmıștır.  

 
 



İnönü Mah.  Bab�l Sok. No:11/A
Harb�ye Ș�șl� İstanbul
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0542 602 69 62


