MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ (MOKİD)
2022 YILI I. 6 AYLIK MOKİD KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPOR

I

01.01.2022-30.07.2022

2022 Yılı I. 6 Aylık Kadın Danışma Merkezi Raporu

Raporu Hazırlayan:
Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbahar Candan Evcil
Katkı Sağlayanlar
Yönetim Kurulu Bşk. S. Hülya Çelebioğlu
Proje Koordinatörü Pınar Gülseren
Psikolog Nalin Kılıç
Avukat Nurettin Kılıç
Çocuk Eğitimcisi Sevilay Coşkun
Proje Asistanı Hilal Burç

Bu rapordan kaynak gösterilmek kaydı ile yararlanılabilir.
Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği’nin izni olmadan fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik
yöntemlerle çoğaltılamaz.

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
MOKİD
2022

2

01.01.2022-30.07.2022

1. İçindekiler

KISALTMALAR ........................................................ Error! Bookmark not defined.
GİRİŞ ...................................................................................................................... 5
2.

MOKİD’İN PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜĞÜ FAALİYETLER ........................ 7

3.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI .......................................................... 8
3.1 KDM’ye Yapılan Başvurular Verilerin Toplanması Metodoloji ............................... 8
3.2 İlk Başvurularda Görüşme Şekli ............................................................................ 9
3.3 Başvurular Ve Dağılımları ..................................................................................... 9
3.4 MOKİD’e Yapılan Başvurular Ve Yönlendirme Yapan Kuruluşlar ....................... 10
3.5 Hangi Mahallelerden Başvuru Yapıldı ................................................................. 11
3.6 Başvurularda Yaş Dağılımı ................................................................................. 12
3.7 Başvurularda Medeni Durum .............................................................................. 13
3.8 Başvuran Kadınların Evlilik & Beraberlik Süreleri ............................................... 13

4.CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET .................................................................................... 14
4.1 Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası
mevzuat ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
CEDAW .................................................................... Error! Bookmark not defined.
İstanbul Sözleşmesi ................................................. Error! Bookmark not defined.
6284 sayılı Kanun ve ŞÖNİM’ler ........................................................................... 14
4.2 Kadına yönelik şiddet .......................................................................................... 14
4.2.1 Ekonomik şiddet ........................................................................................... 18
4.2.2 Fiziksel şiddet............................................................................................... 19
4.2.3 Cinsel şiddet ................................................................................................. 20
4.2.4 Psikolojik şiddet ............................................................................................ 22
Şiddet uygulayan profili ......................................................................................... 23

4.

3.4 Şiddet Döngüsü .................................................................................................. 24
5.

Şiddet ve Baskılamayla Ne Amaçlanıyor?............................................................. 25

6.

Çocuk Yaşta Zorla Evlilik....................................................................................... 27

7.

Kadın Danışma Merkezinde Sunulan Destekler .................................................... 28
7.1

Sosyal Danışmanlık......................................................................................... 28

7.2

Psikolojik Danışmanlık .................................................................................... 28

7.3

Hukuki Danışmanlık ........................................................................................ 30

7.4 Çocuk Odası Etkinlileri ........................................................................................ 30
7.5 Danışan Yönlendirilen Ve İşbirliği Yapılan Kurumlar .......................................... 33
8

Başvurularda Karşılaşılan İhtiyaçlar ve Tavsiyeler ................................................ 35

9

Mülteci Çocuklara Yönelik İzlenimler ..................................................................... 38

10

Yerel Çocuklara Yönelik İzlenimler ..................................................................... 39

Artuklu’nun Mülteci Kadınları ........................................................................................ 40

3

01.01.2022-30.07.2022

11

Artuklu’nun Yerel Kadınları ................................................................................. 41

12

Sonuç ................................................................................................................. 42

13

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 45

Şekil ve Grafik Tablosu
ŞEKİL 1: KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDETİN TEMELLERİ ...............................................................................................16
ŞEKİL 2: ŞİDDET DÖNGÜSÜ .....................................................................................................................................24
ŞEKİL 3: ŞİDDETİN BAHANELERİ ..............................................................................................................................26

GRAFİK 1:İLK BAŞVURU GÖRÜŞME ŞEKLİ ............................................................................................................. 9
GRAFİK 2:VATANDAŞLIK DAĞILIMI.........................................................................................................................10
GRAFİK 3:MOKİD'E YÖNLENDİRME YAPAN KURULUŞLAR .....................................................................................11
GRAFİK 4:BAŞVURU YAPAN MAHALLELER .............................................................................................................12
GRAFİK 5:YAŞ ARALIĞI .........................................................................................................................................12
GRAFİK 6:MEDENİ DURUM ...................................................................................................................................13
GRAFİK 7:EVLİLİK / BERABERLİK SÜRESİ ..............................................................................................................13
GRAFİK 8: 104 DANIŞAN ÜZERİNDEN ŞİDDET DAĞILIMI .........................................................................................16
GRAFİK 9: EŞ ZAMANLI MARUZ KALINAN ŞIDDET DAVRANIŞLARI ............................................................................17
GRAFİK 10:ŞİDDET UYGULAYAN PROFİLİ ..............................................................................................................23
GRAFİK 11:KDM DANIŞAN DESTEK DAĞILIMI ......................................................................................................33
GRAFİK 12:DANIŞAN YÖNLENDİRİLEN KURUMLAR ................................................................................................35

Kısaltmalar
MOKİD

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

KDM

Kadın Danışma Merkezi

SUY

Sosyal Uyum Yardımı

SYDV

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

KYŞ

Kadına Yönelik Şiddet

TCE

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

WHH

Welt Hunger Hilfe

4

01.01.2022-30.07.2022

GİRİŞ
İlkel çağda hayatta kalmak amacıyla insanlar tarafından savunma mekanizması olarak
kullanılan

kaba kuvvet; insanlığın uygarlaşma sürecinde bir baskı ve kontrol aracına

dönüşmüştür. Yüzyıllardır süregelen ataerkil yapının hazırladığı, erkeklerin kadının üzerinde
sınırsız haklara sahip olduğu öğretisi ve düşüncesiyle kadına yönelik şiddet ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliği artarak devam etmektedir. Kadınların hayata etkin katılımının, haklarına
erişmesinin, kendini gerçekleştirmesinin önünde dünya üzerinde yaşayan farklı toplumlarda
farklı düzeylerde engeller bulunmakta, kadına karşı cinsiyetçi baskıcı ve ayrımcı tutumlar
sürmekte, kadınlar öğrenilmiş çaresizliğe mahkûm edilmektedir. Ulusal ve uluslararası hukuki
düzenlemelere dayanarak haklarını arayan kadınlar ataerkil zihniyetin öfke ve şiddetine maruz
kalmaya devam etmekte ve bu alanda mücadelesini kesintisiz ve daha güçlü bir biçimde
vermeye çaba göstermektedir. Kadının insan hakları ihlalleri ana akım medyada yeteri kadar
yer bulmamakta, şiddet ve ayrımcılık haberleri ele alındığında da çoğu zaman kadından yana
olmayan bir dil ve üslup kullanılmakta, çözüm üretmeye yönelik yolların önü kesilmekte, medya
tarafından genel olarak kadınların her gün öldürülmesine izleyici kalınmaktadır.
Ataerkil toplumlarda erkek şiddeti toplumsal bir norm olarak kabul edildiğinden bu
şiddeti uygulayan erkekler çevre ve toplum tarafından eleştirilmek bir yana “elinin kiri”,
“namusumu temizledim” gibi söylemlerle erkekler tarafından uygulanan şiddet ve işlenen
cinayetlere göz yumulabilmekte, hatta takdir edilebilmektedir. Kadına yönelik baskı ve şiddeti
uygulayanlar ise genellikle kadına en yakın erkeklerdir.
2007 yılından bu yana Mardin’de şiddet ve ayrımcılığa uğrayan kadınlara destek sunan
MOKİD Kadın Danışma Merkezi’nde (KDM) yapılan görüşmeler süresince kadınlar hayat
hikâyelerini anlattıkça şiddeti ne kadar normalleştirdiklerini fark ettiklerini dile getirmektedirler.
Kadınlar, MOKİD tarafından sunulan eğitim, etkinlik veya danışmanlık sonrası şiddet
farkındalığına sahip olmakla birlikte maruz kaldıkları şiddeti anlatarak konu ile ilgili destek
almak istemektedirler. Başvuru genellikle kadın; şiddette son evreye gelince gerçekten ayrılma
kararı aldıysa net bir dil ile şiddetten kurtulma amacıyla yapılmaktadır. Şiddete maruz
kalmasına rağmen şiddet ortamından uzaklaşmadığını belirten danışanların büyük bir
çoğunluğu şiddet ortamından ayrılıp yeniden düzen kurmak istenecek olursa bu sürecin çok
zor ve imkânsız olduğunu belirtmektedir. Başta çocuklarından ayrı kalma korkusu ve
çocuklarının ve kendilerinin ekonomik ihtiyaçlarının bu süreçte karşılanması konusunda bir
garantilerinin olmamasından dolayı, kadınlar tanıdık şiddetini, güvencesiz bir özgürlüğe tercih
etmektedirler. KDM’de kadınlarla yapılan görüşmelerde kadınların sordukları sorular
korkularının ve kaygılarının ne yönde olduğunu yansıtmaktadır; “Eşim kesin olarak bana
ulaşamayacak mı?” “Bu sırada ekonomik ihtiyaçlarımızı kim ve nasıl karşılayacak?” “Çalışmak
isterim ama yetkinliğim yok veya sağlık sorunlarım var!” “Çocuklarımı nereye bırakacağım?”
“Tedbir nafakası veya velayet kararlarının çıkması ne kadar zaman alır?” “Mahkemeyi açan
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taraf olursam haklıyken haksız duruma düşecek miyim?” gibi. Umut ve güvence olmadığı
noktada ise kadınlar “Belki bir gün düzelir!” diye avunarak şiddet ortamında kalmaya devam
etmektedirler. Diğer bir grup kadın ise, sadece kültürel nedenlerden dolayı toplum tarafından
“idare eden” ve “cefakâr kadın” olarak tanımlandığı ve şikayetçi olması halinde “terbiyesiz
kadın” olarak nitelendirilip, sosyal çevresi tarafından örseleneceğini belirtmiştir.
Yasalar çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması

kapsamında

ilgili

dayanaklar

vardır.

Aynı

zamanda

bu

dayanakların

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kadınların hak ve destek mekanizmalarını biliyor olması, bunları
talep ediyor olması, ilgili mekanizmaların erişilebilir olması ve bunların işler vaziyette olması
şiddeti azaltacak, beraberinde toplumsal refah önündeki en büyük engellerden birini
kaldıracaktır. KYŞ alanında kadınların haklarını bilmesi tek başına yetmemekte, var olan
mekanizmaların iyi işliyor olması gerekmektedir. Bu nedenle farkındalık arttırıcı rapor, eğitim,
savunuculuk ve lobicilik çalışmaları sürdürülecektir.
2017-2018 yıllarında yürütülmüş olan “Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Projesinin
1. Fazı” süresince 6 ayda 1 olmak üzere 4 rapor yazılmıştır. Projenin devamı niteliğinde olan
“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla
Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Faz II Projesi” kapsamında 36 ay yürütülecek projede
6 ayda 1

rapor olmak üzere 6 raporun 5’i yazılmış olup 1 raporun daha yazılması

planlanmaktadır. Düzenli aralıklarla yazılan bu rapor zaman içerisinde yaşanan değişikliklerin
izlenmesini kolaylaştıracaktır.
Bu rapor içerisinde; MOKİD faaliyetleri ve KDM çalışmaları, Cinsiyet temelli şiddet ve
şiddet türleri, şiddet uygulayan profili ve şiddet bahaneleri ve çocuk yaşta evlilik, KDM’in de
sunulan desteklere dair raporlar karşılaşılan sorunlar ve tavsiyeler, sonuç ve kaynakçalara yer
verilmiştir.
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1. MOKİD’İN PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜĞÜ FAALİYETLER
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Farkındalık
Eğitimleri
 Kadınlara Örgütlenme Ve İstihdam Eğitimleri
 Kadınlarla Tematik Toplantılar
 Mahalle Çalışmaları ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
konusunda Eğitici Eğitimleri
 Mesleki Beceri Kursları (Kursiyerlere harçlık ödemesi yapılmaktadır.)
 Türkçe Okuma-Yazma Kursları
 Sosyal Uyum- Kaynaştırma Etkinlikleri
 Erkeklere, Muhtarlara, İlgili Kamu Kurumlara, Mardin Barosuna ve STK’lara Farkındalık
Arttırıcı Eğitimler
 Erkeklere Yönelik Eğitici Eğitimleri
 Oyun Odası Hizmetleri
 Kadın Danışma Merkezi Hizmetleri verilmektedir.
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2. KADIN DANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Haftanın 5 günü sosyal çalışmacı tarafından tüm danışanların başvuruları alınır.
Danışanın öyküsü dinlenip, gelen danışana MOKİD’te yapılan tüm faaliyetler anlatılarak,
danışanla birlikte ihtiyaçları belirlenir. Her danışan için ilk görüşme formu doldurulmaktadır.
Görüşmeler her zaman soru cevap şeklinde ilerlememektedir. Danışanın içinde bulunduğu ruh
hali gözetilerek, adı dahil istemediği hiçbir bilgiyi paylaşmak zorunda olmadığı belirtilip,
paylaşmak istediği bilgiler alınır.

Danışanın öyküsü dinlenip danışana yalnız olmadığı,

dayanışma ruhuyla, yaşadıkları durumların KYŞ ve TCE eksenindeki tanımı ve karşılığı
anlatılır. MOKİD’te yapılan faaliyetler anlatılarak danışan kadın ile ihtiyaçları belirlenir.
Danışanın talep etmiş olduğu danışmanlık, yönlendirme veya eğitimler ile ilgili kayıtlar alınır.
Danışanın talep etmiş olduğu destekler MOKİD bünyesinde verilemediği takdirde
danışan, desteğin sağlanabileceği STK veya kamu kurumlarına ilgili birime bilgilendirme
yapılarak, kurumlar arası yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda
kurumlara yönlendirilen, iletişim bilgilerini paylaşmak isteyen kadınların, kurumlarda
karşılaştıkları zorluklar ve aldıkları destekler bir form üzerinden izlenmektedir. Tüm veriler
gizlilik esaslarına uygun şekilde basılı ve dijital ortamda arşivlenmektedir.
MOKİD KDM’de haftada iki gün ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık verilmektedir.
Sosyal çalışmacı tarafından hazırlanan danışmanlık randevuları psikolog ve avukata
bildirilmektedir. Sosyal, psikolojik, hukuki danışmanlık raporu 5. Bölümde yer almaktadır.
Diğer yandan Kadınlara Yönelik Güçlenme Eğitimleri, Türkçe Okuma – Yazma Kursları,
Mesleki Beceri Kurslarına ve KDM’den danışmanlık almak için gelen kadınların çocuklarına,
çocuk oyun odasında çocuk eğitimcisi ve çocuk bakıcısı tarafından bakım ve eğitim desteği
verilmektedir. Çocuk odası faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri içeren Çocuk Eğitimcisi tarafından
yazılan rapor 5. Bölümde yer almaktadır.
Rapor içerisinde danışanların hikayelerine yer verilmiştir. Danışanların hiçbir ayırt edici
özelliğinden bahsedilmemiştir. Mardin’in küçük bir il olmasından isim verilememekle birlikte
kişilerin tanınabilme olasılığına karşı, yaşanmış hikayelerden örnekleri ve ayrıntıları kısıtlı
tutmayı tercih edilmiştir. Kendilerinin toplum içerisinde tanınma olasılığı yoktur. Bu raporda
danışan hikâyelerinin ne şekilde aktarılacağının izni alınmıştır.
3. KDM’ye Yapılan Başvurular Verilerin Toplanması Metodoloji
Kadın danışma merkezinde başvuru formu üzerinde veriler toplanarak Excel tablo
üzerinde dijital ortama aktarılmaktaydı. Danışan takibi ve istatikleri bu tablo üzerinden
sağlanmaktaydı. Bu şekilde hazırlanan verileri ayıklayarak istatiğe dönüştürmek zaman ve
insan kaynağı tüketmekteydi. Aynı zamanda MOKİD’in yürütmekte olduğu faaliyetler ve hizmet
sunduğu kitle sayısı artması nedeniyle daha geniş kapsamlı bir veri tabanı sistemine ihtiyaç
duyulmuştur. Veri toplama yöntemi değiştirilerek daha gelişmiş dijital bir formda verileri
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toplanıp istatiksel veriler eş zamanlı olarak analiz edilmekte ve grafiklere dönüştürülmektedir.
Bu da verilerin işlenmesi ve raporlanmasını kolaylaştırmıştır.
Raporda “Mülteci” kelimesine rastlanmaktadır. Geçici koruma, uluslararası koruma,
Şartlı Mülteci, sığınmacı veya kimliksiz, TC vatandaşı olmayan herkes için “Mülteci” bir çatı
kavram olarak kullanılmaktadır. CEDAW kapsamındaki gibi mülteci haklarına sahip
olmadıklarını dikkatinize sunarız.
Zaman zaman danışanlar merkezden mükerrer hizmetlerden faydalanmaktadır.
Mükerrer hizmetlerden kişiler “faydalanıcı” kelimesiyle, kişi sayısı değil faydalandıkları hizmet
sayısına işaret etmektedir.
İlk Başvurularda Görüşme Şekli
Kadınlar MOKİD KDM’den her istediklerinde, istedikleri her konuda ister yüz yüze ister
telefonla görüşme yapabilmektedir. KDM’ye yapılan başvurular

büyük oranda yüz yüze

sürdürülmekteyken, Kovid-19 Pandemi etkisiyle telefon üzeri görüşmeler sıklıkla başvurulan
kanal olarak tercih edilmekteydi fakat Pandeminin etkisinin azalmasıyla yüz yüze görüşler
yeniden artığı gözlenmiştir.1
Grafik 1:İlk Başvuru Görüşme Şekli

İlk başvuru görüşme şekli
12, 5%
17, 6%

Yüz yüze
Telefon
E-posta

244; 89%

Başvurular Ve Dağılımları
2022 Yılının I. 6 ayında; KDM’ye danışmanlık ve destek talebiyle 273 kadın
başvurmuştur. Danışanlar farklı konularda farklı alanlardan hizmet talebinde bulunmuş, birden
fazla görüşme sağlanmıştır. Danışanlarla; sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık hizmetleri
sunulup, istihdam, okuma – yazma / mesleki beceri kursları, sosyal etkinlikler ile ilgili konularda

1

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği, 2022 Yılı 1. Altı Aylık MOKİD Kadın Danışma Merkezi verileri
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görüşmeler geçekleşmiştir. Danışanların büyük bir kısmının ihtiyacının karşılanması için kayıt
ve yönlendirmeler yapılmıştır. Çoğunlukla, danışanların birden fazla konuda hizmet talebi
olmuştur. 899 Kadına talepleri doğrultusunda hizmet sağlanmıştır. Başvuruları alınmış olup
takip sürecinin devam ettiği danışanlarda mevcuttur. Zaman zaman ihtiyaç duyulan destekler
sağlanamamıştır. Hizmet verilen konular dışında olması, sınırsız ihtiyaç, sınırlı kaynaklar ve
danışanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle destek verilemeyen danışanlar da olmuştur.
Bunlar genellikle nakdi destek, avukat vekalet ücretleri, idari para cezaları, kaçak elektrik cezası,
ülke dışında bulunan ve haber alınamayan eşi ile boşanma işlemleri, eşleri ve kendileri için
istedikleri istihdam talepleri, öğrenci çocukları için burs ve yurt desteği, kadının istemesine
rağmen okulda çocuğu olması nedeniyle kurs ve eğitimlere gelememesi gibi konularda da
maalesef ki tam olarak destek olunamamıştır.
Çocuk odasına annesiyle gelen 364 çocuk adına kayıt açılmıştır. Anneler, Mesleki
Beceri ve Okuma- Yazma Kurslarına, Farkındalık Eğitimlerine, Etkinliklere katıldıkları sırada
893 Çocuk, çocuk odasından faydalanmıştır.
2022 yılının I. 6 ayında MOKİD KDM çalışmalarından faydalanan danışanlardan; %46’sı
Yerel, %51’i Mülteci, %3’ü ise çifte vatandaştır. KDM faydalanıcı sayısı 899 kadın, 895 çocuk
olmak üzere genel toplam 1794 kişidir.
Projenin başından bu yana 30 aylık süreçte 4979 kadına, 3058 çocuğa kadın danışma
merkezinde hizmet verilmiştir.
Grafik 2:Vatandaşlık dağılımı

9,
3%

Vatandaşlık Dağılımı

125, 46%
139, 51%

Yerel

Mülteci

Çifte vatandaş

MOKİD’e Yapılan Başvurular Ve Yönlendirme Yapan Kuruluşlar
MOKİD’in daha önce gerçekleştirmiş olduğu

faaliyetlerinden; Kadın Güçlenme

Eğitimleri, Erkek Eğitimleri, Okuma – Yazma kursları, Mesleki Beceri Kursları, Mahalle
Çalışmaları, Kaynaşma Etkinlikleri, Kamu Kurumu Çalışanlarına yönelik eğitim katılımcılarının
yönlendirdiği ve KDM’nin verdiği hizmetlerden faydalanan kadınlar başvurmaktadırlar. Daha
önce

MOKİD

faaliyetlerinden

faydalanan
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danışanlar

çevrelerindeki

insanları
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yönlendirmektedir. Bu doğrultuda yapılan ilk başvuruların %83’ü doğrudan MOKİD’e
yapılmıştır. Diğer kurumlardan ve muhtarlardan yapılan yönlendirmelerin oranı %17’dir.
MOKİD’e başvuran kadınların %17’lik dilimini; MOKİD’in KDM faaliyetlerini tanıyan ve
işbirliği yapılan kurum veya kişiler tarafından yönlendirilmiş olup yapılan yönlendirmelerin
oransal dağılımında en büyük dilimini %37 oranıyla muhtarlar oluşturmaktadır. Muhtarların
yönlendirme oranlarının yüksek olması genellikle mahallelerde muhtarlarla işbirliği ile eğitim ve
etkinlik yapılması, muhtarları hedef alan farkındalık eğitimi yapılmasıdır. %28’lik oranla Welt
Hunger Hilfe (WHH) alman derneği takip etmektedir.
Grafik 3:MOKİD'e Yönlendirme yapan kuruluşlar
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Hangi Mahallelerden Başvuru Yapıldı
Mardin’in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ve Savur ilçelerinden başvurular
gerçekleşmiştir. Mardin Artuklu’dan %94, Kızıltepe’den %2, Midyat ilçesinden %1, diğer
ilçelerden %3 oranlarında başvuru gerçekleşmiştir. Merkez ilçe Artuklu dışından doğrudan
iletişime geçen danışanlar; genellikle Mardin’de bulunan kadınların sorunlarıyla ilgilenen
derneklerini araştırırken MOKİD’e ulaşmıştır.
MOKİD ofisinin de içinde bulunduğu Mardin’in merkez ilçesi olan Artuklu ilçesinden; 29
mahalleden başvuru gerçekleşmiş olup, en çok başvuru (%23) 13 Mart mahallerinden
gelmiştir. Erişimin diğer mahallelere nazaran daha kolay ve hızlı olmasından kaynaklanmış
olmasının yanında, mahallenin diğer mahallelere göre Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan
insanların yoğunlukla yaşamakta olduğu mahallelerden biridir. Yakın çevrelerinin ya da
komşularının MOKİD hizmetlerinden faydalanmış olması da başvurmasında motive edici
olmuştur.

“Geçerken tabelanızı gördüm sizleri tanımak istedim.” diyerek maruz kaldığı
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şiddet hikayesini anlatanlar olmuştur. Merkeze uzak mahallelerden başvurularda
muhtarlarında iş birliğiyle mahallelerde yapılan eğitimlerden sonra başvurular artmıştır.
Grafik 4:Başvuru yapan mahalleler
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Başvurularda Yaş Dağılımı
MOKİD KDM’ye başvuru sırasında yaşlarını paylaşan 196 kadının

yaşı baz alınarak

hesaplanmıştır. KDM’ye 14 -79 yaş aralığındaki kadınlar başvurmuştur. 14-17 yaş arası %3
oranında, 18-29 yaş arası %16 oranında, 30-45 yaş arası %59 oranında, 46-59 yaş arası %15
oranında, %8 oranında ise 60 yaş üzeri kadın başvurmuştur. Bu verilerin tamamı şiddete
maruz kalanları ifade etmemektedir. MOKİD'e okuma yazma kursları, mesleki beceri kursları,
farkındalık eğitimleri, sosyal etkinlikler, kişisel gelişim ve iş olanakları vb. için gelen ve bu
konularda görüşmek isteyen kadınlar başvurabilmektedir. 18-45 yaş arası üretken ve hayata
etkin katılmak isteyen kadınların başvurularının sayısı genellikle yüksektir. Biraz daha izole
hayat sürdüren, şiddete maruz kalan kadınlar ya da ileriki yaştaki kadınlar, MOKİD' den daha
önce eğitim/danışmanlık alan veya alanların yakınları tarafından yönlendirilerek KDM’ye
başvurmuştur.
Grafik 5:Yaş aralığı
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Başvurularda Medeni Durum
MOKİD KDM’ye başvuran kadınlardan medeni durumunu paylaşan, 187 kadının medeni
durumundaki oransal dağılımı grafik 6’da gösterilmiştir. Önceki KDM raporlarına bakılınca
resmi nikahlı evli danışan başvurularının artmış olduğu görülmektedir. Özellikle mültecilerdeki
resmi nikah artışlarının aile fertlerinin kayıtlarına göre SUY vb. destekler veriliyor olması onları
resmi nikah işlemlerinin yapılmasına yönlendirdiği görülmektedir. Aynı zamanda başvurularda
büyük oranlara sahip mülteci danışanları; Göç İdaresi İl müdürlüğü tarafından tamamlanan
adres teyidi Pandeminin yarattığı ekonomik ve eşlerini terk etme davranışları gibi nedenlerle
boşanma sayısı artmıştır. Genellikle mülteciler de çok karşılaştığımız eşini ve çocuklarını terk
edenlerin sayısı oldukça yükselmiştir. Sosyo–ekonomik seviyesi ve yaşam becerisi düşük olan
kadınlar; çocukları ile risk altında yaşamaktadır.
Grafik 6:KDM’ye başvuran danışanların Medeni Durumu
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Başvuran Kadınların Evlilik & Beraberlik Süreleri
Başvuran kadınlardan evli olanların %33’i 5 yıl ve daha az süredir evlidir.
Kadınların %31’i ise 6 ila 10 yıl, kadınların %45’si 11 yıldan daha uzun süredir evli/birliktedir.
5 yıldan daha az sürede evli olanların oranları azalarak %20’lere düşmüştür. 11 yıl üzeri evli
olanların oranları 2021 yılı I.6 ayda %61 iken 2022 yılı I. 6 ayda %45’e düşmüştür. Yaş ve
medeni durum grafiğine bakıldığında, bu düşüşün; boşanma ve terkediliş oranlarının yükselmiş
olmasının yanında, başvuranların daha çok 30-45 yaş aralığında
olduğundan kaynaklanmış olabileceği gözlemlenmektedir.
Grafik 7:Evlilik / Beraberlik süresi
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3. CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası
mevzuat
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Madde1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar
bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla
davranmalıdırlar. Madde 2: Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden
kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi
bir ayrım gözetilmeksizin, Tüm insanlar bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere
sahiptir. Kaynak Bkz.

2

6284 Sayılı Kanun ve ŞÖNİM’ler
8 Mart 2012 tarihinde kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kabul edilen 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin İzlenmesine Dair Kanun (kısaca 6284 sayılı Kanun)
şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin
önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir. Kanunda şiddet; kişinin, fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan
veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanır. 3
17 Mart 2016 tarihinde yayımlanan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik
ile şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin
verildiği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuştur.4 Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ŞÖNİM'ler Yönetmelik gereği yeterli ve gerekli
personelin görev yaptığı, tercihen kadın personelin istihdam edildiği ve çalışmaların yirmi dört
saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir.5
Kadına yönelik şiddet
İstanbul Sözleşmesi’ne göre “‘Kadına yönelik şiddet’, bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik
ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin,
kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek
olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi

2

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk

3 6284 sayılı Kanun’un tam metni için bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6284.pdf

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm
4

5

tam

metni

için

ŞÖNİM’lerin listesi için bkz. https://www.aile.gov.tr/iletisim/bakanlik-iletisim-bilgileri/sonim/
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olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir.” Sözleşmeye göre “‘aile içi şiddet’, aile
içerisinde veya hanede, mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da eski veya şimdiki
eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya
ekonomik eylemi anlamına gelir.”6
Araştırmaların gösterdiği üzere, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının var olan potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en önemli engellerden
birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle kız çocukları ve kadınlar, çekirdek aile içinde, geniş
aile bağlamında, sokakta, okulda ve iş hayatında fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete
maruz kalmakta; yaşanan şiddetin kız çocuklarının okuyamamasından kadınların toplumsal
hayata etkin katılamamalarına, kadınların çocuklarına uyguladıkları şiddetin artmasından
istenmeyen evliliklere, sakatlıklardan ölümlere kadar çok kapsamlı sonuçları olmaktadır.
Namus adına işlenen cinayetler bu şiddet türünün en ölümcül ve görünür biçimlerinden biridir.
Ancak daha az görünür biçimleriyle de kadına yönelik şiddet, Türkiye'de yaşayan milyonlarca
kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Aile içi şiddet, özellikle koca şiddeti,
kadınların yaşamlarının ‘belirleyici bir boyutunu’ oluşturmaktadır.” 7
MOKİD KDM tarafından kadınlarla yürütülen çalışmalar sırasında kadınlar şiddetten ilk
evrede bahsetmekte zorlanmaktadırlar. Ya da kadınlar, maruz kaldıkları şiddeti başka
gerekçeler altına gizleyerek, şiddetin ardındaki (kayınvalide, kuma,- ekonomik nedenler, eşin
madde kullanımı vb.) koşulların değişmesi halinde şiddete maruz kalmayacağına
inanmaktadırlar. KDM görüşmeleri süresince kadınlar hayat hikâyelerini anlattıkça şiddeti ne
kadar normalleştirdiklerini ve

kendilerinin de çocuklarına karşı benzer şekilde şiddeti

uyguladıklarını dile getirmektedirler. Kadınlar, eğitim, etkinlik veya danışmanlık sonrası şiddet
farkındalığına sahip olmakla birlikte maruz kaldığı şiddeti anlatarak konu ile ilgili destek almak
istemektedirler. MOKİD KDM’ye yapılan şiddet başvuruları genellikle kadın şiddette son evreye
gelince, gerçekten ayrılma kararı aldıysa net bir dil ile şiddetten kurtulma amacıyla
yapılmaktadır.
6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddeti; “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik
açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren,

6 İstanbul Sözleşmesi’ne göre "’toplumsal cinsiyet’, kadın ve erkek için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak

inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına”, “‘kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’,
kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları aşırı biçimde etkileyen şiddet anlamına”, "’mağdur’, a ve b
bentlerinde belirtilen davranışlara maruz kalan gerçek kişi anlamına gelir”. "’Kadın’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız
çocuklarını da kapsar.”
Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim (2007), Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet,
https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2020-09/turkiyede-kadina-yonelik-siddet.pdf
7
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toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya
ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlamıştır. 8 Bu raporda KYŞ, fiziksel şiddet,
ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ısrarlı takip/ flört Şiddeti olarak beş kategoride
toplanmıştır.
Şekil 1: Kadına ve çocuğa şiddetin temelleri

ATAERKİL
TOPLUM YAPISI

KADINA VE
ÇOCUĞA
ŞİDDET

Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği

ŞİDDET MİRASININ
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN
DEVREDİLMESİ
2022 Yılının I. 6 ayında şiddet başvurusuyla gelen 104 kadından şiddet başvurusunda
bulunan kadınlar; (22) %21 Fiziksel şiddet, (26) %25 Psikolojik Şiddet, Cinsel Şiddet (21) %20,
Ekonomik Şiddeti dile getiren (20) %19, Sosyal şiddet ve ısrarlı takip (15) %14 oranında maruz
kaldıkları şiddet davranışlarını dile getirmiştir. Aynı anda hem psikolojik hem ekonomik şiddete
maruz kaldığını dile getiren kadınlar (56) %47 oranındadır.
Grafik 8: 104 Danışan üzerinden Şiddet dağılımı
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MOKİD KDM’ye yapılan başvurular genel olarak değerlendirildiğinde;
Şiddete maruz kalan kadınlar eş zamanlı olarak farklı şiddet türlerini de yaşamaktadır. Bu
nedenle oransal olarak birbirinden ayırmak mümkün olmadığından şiddet türlerini yansıtan her
oran KDM’ye başvuru sırasında kadınların beyanları üzerinden hesaplanmıştır. (Fiziksel
şiddete maruz kalan bir kadının aynı zamanda psikolojik şiddete de veya cinsel şiddete maruz
kalan kadının aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kalması kaçınılmazdır.)
KDM’ye başvuran kadınlarla yapılan görüşmeler sırasında tespit edilen ve danışanlar
tarafından bildirilen şiddet türleri kadınların eşzamanlı olarak maruz kaldıkları diğer şiddet
davranışlarını göstermektedir.
Grafik 9:Eş zamanlı maruz kalınan şiddet davranışları
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TCE ve KYŞ duyarlılığı olmayan kadınlar veya farkındalığa sahip fakat toplumun baskısı
nedeni ile maruz kalınan şiddeti dile getirmekten çekinen danışanlarımız bulunmaktadır.
MOKİD KDM’ye yapılan başvurular değerlendirildiğinde görülmektedir ki kadınlar maruz
kaldıkları şiddeti dile getirme ve şiddete uğradıkları için haklarını arama konusunda kendilerini
güçsüz hissetmektedirler. Bunun ana nedenlerinden biri de kültürel olarak yaşadıkları
toplumun baskısını fazlasıyla üzerlerinde hissetmeleri olduğu düşünülebilir. Kültürel yapıda var
olan “Kol kırılır, yen içinde kalır.” düşüncesi yaygın bir şekilde bilinçaltına yerleşmiş olmasından
kaynaklanan bu davranış biçimi maalesef ki halen yaşatılmaktadır. Ayrıca; Mardin’de bireysel
kimliklerden öte mensup olduğu ailelerin kimliğini taşıyor olmak, herhangi bir olay sonucunda
başka insanların nasıl değerlendireceği kaygısı, aileye mâl olacağı düşüncesi ile kadınlar
baskıyı fazlasıyla hissetmektedirler. Bu nedenle şiddete maruz kalan kadınlar ailenin imajını
korumak düşüncesiyle şiddete sessiz kalarak haklarını aramaktan feragat etmeyi tercih
edebilmektedirler. MOKİD KDM’ye başvuru yapan kadınlardan şiddete maruz kalan birçok
kadın KDM’ye ilk başvurularını şiddete uğradıklarını tanımlayarak yapamamaktadırlar. Ya da
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maruz kaldığı şiddeti başka gerekçeler altına gizleyerek, şiddet gerekçelerinin (kayınvalidesi –
kuması- ekonomik nedenler- eşinin madde kullanımı vb.) koşulların değişmesi halinde şiddete
maruz kalmayacağına inanan kadın sayısı oldukça fazladır. Görüşmeler süresince hayat
hikâyelerini anlattıkça şiddeti ne kadar normalleştirdiklerini ve kendilerinin de çocuklarına karşı
benzer şiddeti uyguladıklarını dile getirmişlerdir.
Kadınlar KDM’ye genellikle sosyal ihtiyaçlarını, çocuklarının ihtiyaçlarını, mesleki beceri
kursu kaydı, okuma-yazma kursu, istihdam ve kişisel gelişim konularında danışmanlık almak
gibi gerekçelerle ilk başvurularını yapmaktadırlar. Kadınlar zaman içerisinde kendilerini
güvende hissedince, eğitimlere katılarak hakları doğrultusunda bir bakış açısı kazanıp ve
burada yaptıkları görüşmeler sonucunda ikna olduktan sonra yaşadıkları şiddeti sosyal
çalışmacı ile paylaşmakta ve destek veya çözüm talep edilmektedir. Kadınlar psikolojik ve
hukuki danışmanlık başvurularına gelirken zaten devam eden MOKİD faaliyetlerine
katılıyormuş gibi çevrelerine yansıtarak gelmenin rahatlığı ile kaygı duymadan danışmanlık
hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu yüzden MOKİD olarak kadınların kendilerini güvende
hissederek MOKİD’e gelmelerinin ve haklarına erişmelerinin yolunu açabilmek amacıyla
danışmanlık faaliyetleri ile eş zamanlı olarak eğitim, kurs, sosyal etkinlik gibi faaliyetleri de
yürütmeye özen gösterilmektedir.

Ekonomik şiddet
Maddi güç ve üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük
düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik şiddet” söz
konusudur. En yaygın ekonomik şiddet biçimleri arasında, kadının çalışmasına, meslek
edinmesine, okulu ya da kursu bitirmesine veya işinde yükselmesine engel olmak, gelir ve
birikimine el koymak, borçlandırmak (kadının adına kredi çektirmek, senet imzalatmak, şirket
açtırmak ve kredi kartını kullanmak), para biriktirmesine, hesap açmasına ve yatırım
yapmasına engel olmak, oldukça düşük miktar harçlıklarla günlük yaşamını sürdürmesini
istemek ve bu olmadığında ise fiziksel yada psikolojik şiddet uygulamak, para için yalvartmak,
kadının maddi gelirini sömürmek, maddi ihtiyaçlarını kadını denetlemek adına keyfi ve tutarsız
bir şekilde karşılamak yer alır.9
KDM’ye başvuran kadınlar, boşanma halinde eski eşleri tarafından kendilerinin ve
çocukların nafakalarının ödenmediğini, her türlü istismara açık halde terk edildiklerini dile
getirmektedirler. KDM’ye danışanlardan ekonomik destek talebinde bulunanların büyük
çoğunluğu aslında eşlerinin çeşitli bahanelerden çalışma sorumluluğunu yerine getirmeyip
kadınları bakıcılık, temizlik vb. işlere göndermeleri ve kadının el emeği ile kazandığı parayı

9

a.g.e.
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zorla ellerinden aldıklarını belirtmektedirler. Mülteci kadınlar ile yapılan görüşmelerde eşinin
çalışma durumu sorulduğunda büyük oranda eşinin “sırt ağrısı” nedeni ile çalışmadığını dile
getirmektedirler. Mülteci kadınlar, eşlerinin çalışmayı reddettiğini, çalışmak, evin geçimini
sağlamak, ev işleri ve çocuk bakımının yine kadından beklendiğini ve bunun da kendilerine çok
fazla sorumluluk yüklediğini belirtmişlerdir.
Mülteci erkekler, kendilerinden beklenen evin geçimini sağlama konusunda yetersiz
kalmaları durumunda kadın eşlerini sosyal destek bulmak için kurumlara ve STK’lara giderek
destek bulması için yönlendirmektedir. Kadınlar bu destekleri bulamayıp, gıda, mama, bez gibi
açık hâlde bırakmaktadırlar.
Yerel kadınlar da, erkeğin Mardin’de ekonomik yönden güçlü, eğitim düzeyi yüksek
olmasına rağmen kadına ekonomik yönden baskı ve kısıtlama yapmakta olduklarını, kendi
ihtiyaçlarını çocuklarının harçlıklarından sağlamaya çalışmakta olduğunu belirtmişlerdir.
Fiziksel şiddet
Bedensel güç veya üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük
düşürmek, aşağılamak veya cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fiziksel şiddet” söz
konusudur. Bu şiddet biçimi, fiziksel üstünlük kurarak, bedene temas ederek ya da eşya
kullanarak uygulanabilir. Yumruk atmak, tokat atmak, ısırmak, boğmak, tekmelemek, bıçakla
yaralamak, kafasına sandalye fırlatmak fiziksel temas içeren şiddet biçimlerine örnektir.
Bağırmak, yumrukla tehdit etmek, korkutucu şekilde bakmak, kapıyı tekmelemek, eşya kırmak,
sağlık sorunları olduğunda doktora gitmesine izin vermemek ise sindirmek amacıyla fiziksel
üstünlük kullanılarak uygulanan şiddet biçimlerine örnektir. 10
KDM’ye başvuran bir kadın danışan yaşadıklarını şu cümlelerle aktarmıştır: Şiddet

görüyordum ama köyde olduğumuz için ne iletişim kurabileceğim kişi ne bir kurum,
kimseyi tanımıyordum. Zorla evlendirilmek üzere çıkarıldığım çeyiz alışverişi sırasında
sokakta gördüğüm polisten yardım istedim ve beni karakola, ardından darp raporu için
hastaneye, oradan da ŞÖNİM’e götürdü. ŞÖNİM’deki psikoloğa; bana saldıranların abim
ve babam olması nedeniyle gidecek yerim olmadığını söyleyince sığınma evinde
kalabileceğimi anlattı. Yazılı onayımı aldıktan sonra sığınma evine naklimi sağladılar.”
Neyse ki kanunlar var, şiddete uğradığım zaman gidecek yerim yoktu. Devlet kapılarını
açmasaydı dayak yediğim, ölümle tehdit edildiğim yere geri dönecektim. Haklara yönelik
çok bilgim yoktu, fakat en son yaşadığım darptan sonra caddede gördüğüm polise
yaptığım başvurudan sonra koruma kararı süresince haklarımı öğrendim. Sığınma

10
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talebim karşılandı, gizliliği yüksek bir yerdi. Elektronik eşyalardan ilaçlara kadar bir çok
şey güvenlikçi gözetiminde kullanılıyordu. Bu durum bazen kadınlar ve çalışanlar
arasında tartışma ortamı oluşturmaktaydı fakat bence kısıtlamalar güvenlik için
gerekliydi. Sığınma evinde bir süre kaldıktan sonra iş buldum ve çıkmak istedim. … Bu
süreçten sonra çalışıyor, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Yarım kalan eğitimimi
tamamlayacağım. Güvenlikçi sertifikası alacağım. Hobi olarak da bağlama çalacağım.”
Bu danışanın hikayesiyle benzerlik gösteren yüzlerce hikâye var. Hikâyesi örnek verilen
danışanda birden fazla şiddet uygulayıcısı vardır, Kök ailesiyle başlayan şiddet, eşinin ailesi
ve eşinin uyguladığı şiddetle devam etmiştir.
Cinsel şiddet
Cinselliğin, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak
amacıyla şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet” denir. Kadınlar, sıklıkla fiziksel
şiddet sonrası cinsel şiddete maruz kalırlar. Ancak utandıkları ve kendilerini suçlu hissettikleri
için çoğu kez cinsel şiddeti açıklayamazlar. Bu yüzden, evlilik içinde ve dışında cinsel şiddet
çok yaygın olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda cinsel şiddet oranının diğer şiddet
biçimlerine göre daha düşük olduğu görülür. Tecavüz etmek, cinsel ilişkiye zorlamak,
istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, “Hayır” dendiğini duymazdan gelmek, rızası olmadığı
halde hoyratça ve acıtarak cinsel ilişkiye girmek, zorla ilaç, alkol veya uyuşturucu madde
kullandırarak cinsel ilişkiye zorlamak, istemediği zamanlarda cinsel ilişkiye zorlamak ve cinsel
bölgelerine dokunmak, cinselliği bir ceza/ödül yöntemi olarak kullanmak, başka kişilerle cinsel
ilişkiye girmeye zorlamak, seks işçiliğine zorlamak, başka kişilerle cinsel ilişkiye girerken
seyretmeye veya seyredilmeye zorlamak, cinsel ilişki için kadının rızasını tehdit, korkutma gibi
yollarla inşa etmeye çalışmak, karşıdakinin ihtiyaç ve beklentilerini görmezden gelmek, sözle
ve fiziksel yolla taciz etmek, teşhircilik yapmak, pornografik görüntüler izlemeye zorlamak,
sürekli takip ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da
konuşmalarla rahatsız etmek, onay almadan çıplak cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel
içerikli görüntüleri yaymak ve yaymakla tehdit etmek, kadın bedenini ve cinselliğini
aşağılayacak şekilde konuşmak yaygın görülen cinsel şiddet biçimleridir. 11
Gençlere yönelik yapılan çalışmalarımız doğrultusunda genç ve bekar kesimin maruz kaldığı
şiddetler üzerinde gelen başvurular artmıştır. Bekar ve genç kadınların sıklıkla flört şiddet, ısrarlı
takip başta olmak üzere cinsel saldırı suretiyle cinsel şiddete maruz kalanların sayısı arttığı
gözlenmiştir.

11

a.g.e.
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Son 6 ay içerisinde başvuru aldığımız danışan hikayelerinden bazıları şöyledir;
Danışan, evden çıktığı sırada 11 yaşındaki kızı yalnız kalmış ve eve babası gelmiş. O sırada
TV izleyen kızına cinsel istismar girişiminde bulunan babasının dudağını patlatarak evden
kaçmıştır. İlerleyen günlerde anne ve kıza susmaları için tüm aile tarafından baskı yapılmış ve
fiziksel şiddet uygulamıştır. Okulda öğretmenlerine durumu paylaşan çocuk yasal süreç
başlayınca annesi; korkmuş, sinmiş ve şikâyet etmekten vazgeçmişti. Anne kurumuzdan aldığı
danışmanlık sırasında güçlenmiş ve cesaretlendirilmiştir. Hukuki süreçte kızının yanında
olacağı konusunda karar vermiştir. Kısa süre içinde UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile
Mücadele Derneği ile işbirliği yapılmış olup süreç birlikte takip edilmektedir.
Tabu bir konu olduğundan ensest ilişkiler konuşulmamakta ve örtbas edilmektedir. Ama
konuşulmayan ve önlem alınmayan bu cinsel şiddet türü, konuşulmadığı için yaşanmıyor
değildir. Özellikle kırsal kesimde önüne geçilmeyen bu cinsel şiddet karşısında birçok çocuk risk
altındadır. Ensest veya cinsel diğer saldırılar üzerine konuşup çözüm aranmadığı, mağdurun
güvenli koşullarda ve güvenilir kişilere yaşadıklarını anlatıp failler cezalandırılmadığı sürece
kapalı kapılar ardında her türlü cinsel saldırı yaşanmaya devam etmektedir. KDM’ye yapılan
başvurularda; çocuğun savunmasız veya engelli olmasının, failleri bu davranışları sergilemeleri
konusunda cesaretlendirdiği sonucuna varılmıştır.
Eşleri tarafından cinsel şiddete maruz kalan evli kadınların anlatılarına bakıldığında ise
kadınların cinsel şiddetin aslında şiddet olmadığını, eşlerine karşı sorumlulukları olduğunu
düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Kendi düşüncelerini önemsemediklerini dile getiren kadınların
uğradıkları cinsel şiddeti, şiddet olarak tanımlamadıkları görülmüştür.
Danışan kadınlar, bakamayacakları kadar çocuk doğurmak zorunda bırakıldıklarını, bütün bu
koşullara itiraz etmeleri durumunda kuma getirme ile tehdit edildiklerini dile getirmişlerdir. Çok
çocuk istemelerinin altındaki en sık karşılaşılan etmen; “çok sayıda erkek çocuğa sahip olmak”
isteği olduğu belirtildi. Bu aynı zamanda kız çocuklarına karşı da bir ayrımcılıktır. Ve şiddetin bir
diğer boyutudur. Danışan kadınlar, bakamayacakları kadar çocuk doğurmak zorunda
bırakıldıklarını, bütün bu koşullara itiraz etmeleri durumunda kuma getirme ile tehdit edildiklerini
dile getirmişlerdir.
Kadınların ayrıca SUY desteğinden faydalanmak için de çok sayıda çocuk doğurmaya
zorlandıkları, doğum kontrol yöntemlerinden yararlandırılmadıkları da görülmüştür.
Cinsel şiddete neden olan etmenlerden biri olan erken evlilikler de adölesan gebeliklerle
sonuçlanmaktadır. Adölesan gebelikler hem çocuk annenin hem de doğacak çocuğun hayatını
riske

atmakla birlikte

biyolojik, sosyal ve psikolojik yönden
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sonuçlanabilmektedir. Bu konu ilerleyen sayfalarda “Çocuk yaşta zorla evlilik” başlığı altında
detaylandırılmıştır.

12

Bir danışan: Kocası, HIV virüsüne sahipken kadını hastalığa karşı korumamış, eşini,
çocuklarının bulaşma riskine karşı endişelenene kadar uyarmamış, hastalığına yakalanmış
olduğunu eşine söylemediğini dile getirmiştir.
Psikolojik şiddet
Duygusal güç veya ihtiyaçlar, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak,
cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılıyorsa “psikolojik şiddet” söz konusudur.
Fiziksel şiddetin aksine psikolojik şiddeti tarif etmek daha zordur. Psikolojik şiddetin olduğu her
ilişkide fiziksel şiddet olmayabilir ancak, fiziksel şiddetin olduğu her ilişkide psikolojik şiddetin
bazı öğeleri bulunur. Psikolojik şiddet sıklıkla fiziksel şiddetten önce başlar ve tecridin eşlik
ettiği yoğun psikolojik şiddet, fiziksel şiddetin uyarıcısı olabilir. 13 Psikolojik şiddet biçimlerinin
bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir:
●

Duygusal ihtiyaçların (sevgi, ilgi, destek, değer vb.) kontrol sağlamak için keyfi şekilde
karşılanması veya karşılanmaması,

●

İstediklerini yaptırmak için cezalandırıcı, küçük düşürücü, yaralayıcı, tehdit edici davranış ve
tutumlar sergilemek,

●

Duygu sömürüsü yapmak, suçlu hissettirmek, utandırmak, küsmek, surat asmak, küfür ve
hakaret etmek, beceriksiz, zayıf, muhtaç ve bağımlı hissettirmek,

●

Kıskançlık adı altında, davranışlarla denetlemek, sosyal ilişkilerini kontrol altında tutmaya
çalışmak, yalnızlaştırmak; ailesi veya arkadaşları başta olmak üzere yakınlarından fiziksel
veya duygusal olarak uzaklaştırmaya çalışmak, sevilmediğini, istenmediğini söylemek,

●

Hasta, sorunlu ya da deli olduğunu hissettirmek,

●

Kişiliği, fiziksel görüntüsü, ailesi vb. ile ilgili hakaret etmek,

●

Gerçekleştirilmesi imkânsız taleplerde bulunmak, yerine getirildiğinde ise talepleri
değiştirmek,

●

Kadın adına tanımlamak, onun adına kararlar almak,

●

Çocukları, suçlu hissettirmek için kullanmak, çocuğunu göstermeyeceği, elinden
alınacağına ilişkin tehditler savurmak; çocuklara şiddet uygulamak. 14

12 Adölesan gebeliklerle ilgili detaylı bilgi için bkz. Aydın,

Diler (2013), “Adölesan Gebelik ve Adölesan Annelik”, Anadolu
Hemşirelik
ve
Sağlık
Bilimleri
Dergisi,
2013;16:4,
https://www.researchgate.net/publication/290303425_ADOLESAN_GEBELIK_VE_ADOLESAN_ANNELIK
13

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Şiddet Biçimleri

14

a.g.e.

22

01.01.2022-30.07.2022

KDM danışanı kadınlar kendilerine yönelik

psikolojik baskı ve şiddet olduğunu, eşlerinin

sadakatsizliklerini öğrenmelerine rağmen gidecek yerleri olmadığı, eşlerinin uyguladığı kötü
muamelenin bir yaptırımının olmayacağı için rahatlığıyla bu davranışlarını sürdürdüklerini,
boşanmak istemediklerini, eşlerinin bir gün döneceği konusunda umut beslediklerini
anlatmaktadırlar.

4. Şiddet uygulayan profili
Kadına yönelik şiddet çoğunlukla kadınlara en yakın erkekler tarafından uygulanmaktadır.
Büyük oranda babası, ağabeyi, eşi ve sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığı kadınlar
tarafından ifade edilmektedir. Hayatını birlikte devam ettirdikleri eşlerini hayat arkadaşı değil
erkeğin sunduğu her koşula göz yuman, onlara itaat eden, hizmet eden ve her türlü ihtiyacını
gidermekle yükümlü olan, onlara boyun eğmek zorunda olan bireyler olduğu fikri kadınlara
dayatılmaktadır.
MOKİD’in danışanları arasında eşinden boşanmış fakat ayrıldığı erkek tarafından yeniden
düzen kurması sindirilemeyen kadınlar bulunmaktadır. Eski kocalar kendileri evlenseler dahi,
eski eşlerini kontrol etmeye çalışmakta,

kadınlar üzerindeki şiddet ve baskılarını

sürdürmektedir. MOKİD’in genç danışanlarından, erkek arkadaşları tarafından şiddet ve baskıya
uğradıklarına dair başvurular artmış bulunmaktadır. Erkekler, beraberlik süresince kadınları
ilişkiye zorlamakta, kadınlar ayrılmak istediklerinde tehdit ve baskı ile ilişkiyi sürdürme çabasına
gitmektedirler. Diğerleri, daha çok kadınların hayatlarını kontrol altında tutma, yönetme ve
baskılama şeklinde eğitime, sosyalleşmeye ve istihdama engel olma yoluyla şiddet
göstermektedirler.
Grafik 10:Şiddet uygulayan profili
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Şiddet Döngüsü
Gerginlik dönemi: Şiddet uygulayan kişi çeşitli sorunları bahane ederek gerginlik yaratır.
Şiddet uyguladığı kişinin davranışlarını kontrol etmeye çalışır. Yapması ve yapmaması
gerekenleri söyler. Mağdur kendini endişeli hisseder, gergin atmosferi hafifletmeye, sözleri ve
davranışları konusunda dikkatli olmaya çalışır.
Kriz dönemi: Şiddet uygulayan, sözlü, psikolojik, fiziksel, cinsel veya ekonomik olarak
karşısındaki kişiye saldırır. Mağdur kendini aşağılanmış, üzgün hisseder ve haksızlığa uğrar.
Pişmanlık dönemi: Şiddet uygulayan, pişman olup veya pişman olduğunu söyleyip mağdurun
gönlünü almaya çalışır ve olumlu bir tutum sergiler. Mağdur, şiddet uygulayanın çabalarını
olumlu karşılar.
Bahane dönemi: Şiddet uygulayan, davranışları için bahaneler üretir. Mağdur, şiddet
uygulayanın bahanelerini (gerekçelerini) anlamaya çalışır, değişmesi için yardım eder, kendi
algılarından şüphe eder ve durum için kendini sorumlu hisseder. 15
Şekil 2: Şiddet döngüsü
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Ruh sağlığı alanında birçok uzmanın ortaklaştığı bir gerçek; kişilerin çocukluğunda babasının
annesine ve kendisine uyguladığı şiddeti öğrenmesiyle aynı şiddeti kendi eşine ve çocuklarına
yaşatabilme olasılığının çok yüksek olduğudur. Bu döngü kırılmadığı sürece gelecek nesillere
istenmeyen miras olarak aktarılmaya devam edecektir.
Şiddet döngüsünü etkileyen en önemli etmenlerin biri de çocuk durumudur. Kadınlar
Çocuklarının yüksek yararını sağlamak niyetiyle şiddete göz yummaları gerektiğini düşünmekte
veya çocukları için şiddetten kurtulmaya karar vermektedir. İstek ve ihtiyaçlarının farkında
olmaları, nitelik ve ekonomik yönden yetebilecekleri kadar çocuk doğurma konusunda
farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda hem psiko-sosyal hem sağlık yönüyle çift
başlı eğitimlerin verilmesi elzemdir.
Şiddetin olmadığı adil bir dünya için şiddet döngüsünün kırılması ve gelecek nesillerin bu
farkındalığı kazanmış nesiller olarak yetişmesi gerekmektedir. Önce kadınları eğitilmesi ve
istihdamın

bu döngünün kırılması için önemli bir adım olduğundan, bu nedenle eğitim ve

istihdamın arttırılması gerekmektedir. Bu sırada kadınların istihdamının önündeki en önemli
engellerden biri olan çocuklar için kadın istihdamı sırasında çocuk dostu alanların göz önünde
bulundurulması, bu sırada yaşları ve gelişim düzeylerine göre bakım- eğitim almaları
gerekmektedir. Lakin çocuklar sadece o ailenin değil toplumun geleceğidir ve en başta devletin
sorumluluğu altındadır.

Şiddet ve Baskılamayla Ne Amaçlanıyor?
İlkel çağda hayatta kalmak için insanoğlunun savunma mekanizması olan kaba kuvvet,
insanlık uygarlaşmaya çalıştıkça kullandığı baskı ve kontrol aracına dönüşmüştür. Şiddetin
haklı hiçbir gerekçesi olamayacağı bilinmekle birlikte, şiddet uygulayıcılarının bahanelerini (ne
ile mücadele ettiğimizi) bilmeden, şiddeti destekleyen nedenleri ortaya koymadan şiddetle
mücadelemiz eksik kalacaktır. KDM’ye yapılan başvurular ve yapılan eğitimler sırasında şiddet
uygulayıcıların bahaneleri/ gerekçeleri sorulduğunda genellikle benzer cevaplar alınmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği altında birçok kişi ve kesim tarafından kadına yönelik şiddet
uygulanabilmektedir. Ataerkil toplumlarda erkek şiddeti toplumsal bir norm görüp kabul
edildiğinden bu şiddeti uygulayan erkekler çevre ve toplum tarafından eleştirilmek bir yana
“Elinin kiri”, “Namusumu temizledim.” gibi söylemlerle uyguladıkları şiddet ve cinayetler takdir
edilebilmektedir.
Araştırmalara göre şiddet uygulayan kişinin psikolojisinde genelde yetersizlik duygusu
hakimdir, ancak şiddet uygulayarak kişiliğini ortaya koyabileceği inancındadır. Komplekslidir,
ancak bu kişilik özelliği ve toplumsal bakış açısı değişmediği sürece şiddet uygulamaya
devam edecektir. Bilindiği gibi kıskançlık ve reddedilme, toplumda kabul görmediğini düşünme
en sık rastlanan nedenlerdir. Bunu dile getirmeyenler çok basit nedenlerle şiddet uygularlar.
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Burada daha ziyade ev dışında erkeğin yaşadığı kişiliğine yönelik yaralanmaların öfkesini
evdeki kadına, bazen de çocuklara yöneltmesi söz konusudur. Örneğin; yemeğin
beğenilmemesi, çamaşır, temizlik, ütü gibi ev işlerinde kusur bulunması gibi.
Bir erkeğin, eşini akşam yemeği hazırlamaması nedeniyle dövmesi sadece bunu bir kez
daha tekrarlamamasını tembih yöntemi değil aynı zamanda kendisine hizmetçilik edilmesi
gerektiği algısının bir göstergesidir. Bir başka örnek ele almak gerekirse; bir erkeğin
randevuları esnasında bir kadına cinsel taciz/şiddet uygulaması erkeğin fiziksel tatminin hakkı,
tek taraflı bile olsa, olduğu algısından kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, birçok kadının
ifade ettiği gibi, şiddete yol açan sadece iktidar paylaşımındaki eşitsizlikler değil aynı zamanda
erkeklerin bilinçli ama çoğunlukla bilinçsiz biçimde ayrıcalık taşıma hakkına sahip oldukları
algısıdır.

-

Kaynak Bkz. 16

KDM’ye yapılan başvurular ve yapılan eğitimler sırasında şiddet uygulayıcılarının
bahaneleri ve gerekçeleri sorulduğunda genellikle benzer cevaplar alınmıştır. Bu gerekçeler
aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:
Şekil 3: Şiddetin bahaneleri
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İTAATSİZLİK
GEÇİMSİZLİK
PSİKOLOJİK SORUNLAR & ÖZGÜVEN
EKSİKLİĞİ
KONTROL VE ÜSTÜNLÜK SAĞLAMA
AMACI
ACİZ VE GÜÇSÜZ KİŞİLİK YAPISI
GELENEKSEL TOPLUMSAL NORMLAR
KISKANÇLIK
AŞIRI BEKLENTİ
REDDEDİLME
AYRICALIK HAKKI

(Kaufman-erkek-kaynakli-siddetin-7-nedeni S.2)
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Çocuk Yaşta Zorla Evlilik
Erken ve zorla evlilikler şiddetin hem nedeni hem sonucu olmuştur.
Yerel ve mülteci danışanlarımızın belirttiği üzere toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı olmaması
ve genellikle evliliğin bir sosyal güvence olarak görülüyor olması nedeni ile ekonomik zorluk
çeken kızlar, aileye daha fazla yük olmaması gerektiğini düşünerek erken evlendiklerini
belirtilmişlerdir.
Ataerkil düzenin getirdiği düzeni yaşayan- yaşatan, çok çocuklu ailelerde kızların evde kardeş
bakımı, yemek yapımı, temizlik vb. konularda katkı sağlaması beklenmekte, hanenin kalabalık
olması ve erkek çocuklarına öncelik verildiğinden duygusal ihtiyaçları başta olmak üzere birçok
ihtiyacının zamanında karşılanmadığından dolayı genç kızlar; sevildiğini düşündüğü erkeklerle,
çocuk yaşta olmasa da erken yaşta evliliklere karar vermektedir. KDM’ deki görüşmeler sırasında
yukarıda belirtilen nedenlerle evlilik gerçekleştirdiğini belirtenler son 6 aydaki başvuruların (47
kadın) %14’ünü oluşturmaktadır. Bazıları boşanma kararı almış, yeni düzen kurmak istemekte,
Diğerleri kurulan düzene zamanla alışmış olduğunu ya da alışmaya çalışacağını belirtmiştir.
Çocuk veya erken yaşta yapılan bu evlilikler yanlış eş seçimine ve genç kadınların, eşlerine
karşı savunmasız kalmasına, eğitim hayatından uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Kendi
ayakları üzerinde durmak, hakkını aramak ve savunmak gibi becerileri kazanamamakta, kendini
ifade edememekte yaşam becerileri kazanamamaktadır.
Adölesan döneminde (10-19 yaş arası) gerçekleşen doğumlar sağlıklı nesillerin oluşmasında ve
ülkelerin gelişmesinde önemli bir sorun oluşturduğundan günümüzde dikkatle ele alınması
gereken toplumsal sorunlardan birini oluşturmaktadır.
Adölesan dönemi geniş anlamıyla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle çocukluktan
erişkinliğe geçiş dönemi olup adölesan gebeliği de 10-19 yaş arasındaki kızların gebeliği
anlamında kullanılmaktadır. Adölesan dönemde gerçekleşen gebelikler hâlen tüm dünyada
önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Ergenlik döneminde yaşanan gebeliklerin riskleri
yüksektir. Ergenlik döneminde yaşanan gebeliğin risk faktörleri çok yönlü ve karmaşıktır. Erken
doğum tehdidi, gebelikte hipertansiyon, anemi, düşük doğum ağırlığı, konjenital anomali riski,
müdahaleli doğum gibi riskler bulunmaktadır.17 Erken evlilikler çocuk gelinlere ve doğan
çocuklara biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden ağır sonuçlara neden olmaktadır. Kadın ve
çocukların nezdinde tüm topluma ve gelecek nesillere aktarılacak hasarlara neden olmaktadır.

17https://www.researchgate.net/publication/290303425_ADOLESAN_GEBELIK_VE_ADOLESAN_ANNELIK
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5. Kadın Danışma Merkezinde Sunulan Destekler
Sosyal Danışmanlık
MOKİD KDM’de haftanın 5 günü Sosyal danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışana
sorulan hiçbir soruyu açıklamak zorunda olmadığı ve gizliliğin öncelikli ilkemiz olduğu
açıklanmaktadır. Danışanın ruh haline göre gerekli durumlarda danışanın ihtiyaçlarını
karşılayabilmek adına demografik bilgiler vb. soruları görüşmenin sonuna doğru sorulmaktadır.
Görüşmeler sadece soru-cevap şeklinde değil sohbet şeklinde de yürütülmektedir. Kendilerini
dayanışma ruhuyla dinleyecek birilerinin varlığını bilmek görüşmeleri kolaylaştırmaktadır.
İlk görüşmede danışanın anlatmak istediği konu ve ihtiyaçları dinlenir. Danışanın hayat
koşulları, ihtiyaçlar, haklar ve destekler hakkında birlikte ihtiyaçlar ve çözümler sıralanır.
Danışana MOKİD’in tüm faaliyetleri anlatılarak talep ettiği destekler üzerinde planlama yapılır.
Danışanın talep ettiği destekler MOKİD bünyesinde sağlanamadığı durumlarda da destek
sağlayabilecek kamu kurumları ve STK’lara, bilgilendirme formu iletilerek yönlendirme
yapılmaktadır. Yönlendirme yapılan danışanların durum takibi yapılmaktadır. Kaydı ve takibi
yapılan tüm veriler gizlilik ilkelerine uygun olarak MOKİD KDM’de arşivlenmektedir.
Mültecilerle tercümansız doğrudan Arapça danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışanların
hastane vb. kurumlarda ihtiyaçları halinde telefon üzerinden tercümanlık desteği verilmektedir.
Yerel ve mülteci kadınlardan psikolojik ve hukuki danışmanlık almak isteyenler için
sosyal çalışmacı tarafından, psikolojik ve hukuki danışmanlık randevuları düzenlenip gerekli
bilgiler paylaşıldı.
2022 Yılının ilk 6 ayında 817 faydalanıcıya hizmet sağlandı. 166’sı sosyal hizmetler
kapsamında bilgi, danışmanlık, yönlendirme talep ederken, 651 faydalanıcı diğer kurum ve
kuruluşlara yönlendirme formlarıyla yönlendirilmiştir. Diğer kurumlardan verilen desteklerle
ilgili detaylara ilerleyen sayfalarda yer verilmiştir.

02.01-2020-

30.06.2022

tarihlerini

kapsayan projenin 30 aylık sürecinde 2913 kişi Sosyal Danışmanlık alarak, nakdi destek,
medikal malzemeler, kırtasiye kitleri, kira desteği, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerden
faydalanmıştır.

Yapılan bütün görüşmeler mahremiyet dâhilinde olup, görüşme formaları gizlilik
ilkesi dâhilinde, KVKK18 çerçevesinde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğince
arşivlenmektedir.
Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Destek; Kadın Danışma Merkezinde 01.01.2022-31.06.2022 tarihleri
arasında toplamda 43 kadın ve 2 çocuk ile görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan

18 Kişisel verilerin Korunması Kanunu
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danışanların %40’ı mülteci, %60’ı ise yerel kadınlardan ve oluşmaktadır.

Proje

başlangıcından itibaren toplamda 2020-2022 yılı boyunca 184 danışanla görüşme
yapılmıştır. Psikolojik destek için başvuran yerel kadınlar, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin yüklediği sorumluluklar altında ezildiğini, fiziksel ve psikolojik şiddete
maruz kaldıklarını belirterek bu konuda yaşadıklarını paylaşmak istediklerini ve destek
almak istediklerini belirtti.
Yaşamının bir döneminde cinsel istismara ve cinsel şiddete maruz kalmış, ensest
vakaları oldukça fazlaydı. Yerel kadınlarda psikosomatik rahatsızlıklar, kaygı
bozukluklarının, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun yoğunlukta olduğu
gözlemlenmiştir. Başvuruda bulunan yerel kadınlardan bazıları yaşadıkları olumsuz
olaylar karşısında destek alabilecekleri bir yer bulunmadığını, bu nedenle psikolojik
rahatsızlıklarının da ağır bir seyir gösterdiği gözlemlenmiştir. MOKİD’e başvuran
kadınlar psikolojik destek aldıklarında anadilleri ile sorunlarını ifade edebilmiş ve
anadillerinde psikolojik destek almışlardır.
Bütün bu süreçler dikkate alınarak yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik
destek alan Suriyeli kadınlar ve yerel kadınlar psikolojik rahatsızlıkları iyileşme
göstermiş, kendilerine olan özgüvenleri artmış, yaşadıkları durumu kabul ederek
bugünü nasıl inşa edebilecekleri konusunda güçlendirilmiştir.
Cinsel istismar veya cinsel şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için projede
görev alan avukat ile görüşülerek adli süreçler başlatılmıştır. Görüşmeler sonucu 4
kadın ve 1 çocuk yasal süreçleri devam etmektedir.
MOKİD e başvuruda bulunan ve psikolojik destek isteyen bütün kişiler ile izleme
çalışması yapılarak yaşadıkları psikolojik rahatsızlıkların takibi yapılmıştır. Alınan
bilgiler doğrultusunda herhangi bir geri dönüşle karşılaşmadığı gözlemlenmiştir. Terapi
süreci biten danışanlar elbette yaşam içerisinde problemlerinin olduğunu ancak
bunlarla bazen zorlansalar da başa çıkabildiklerini, terapi sürecinin bu konuda
kendilerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Bu projede ayrıca LGBT’li 4 kişiye
psikolojik destek verilmiş,
Birçok kadın dil bilmediği için daha önce psikolojik destek alamadığını ve bu
durumun hayatlarını iyice güçleştirdiğini belirtti. Bu proje birçok kadının hayatına
yeniden başlamasını ve sürdürmesini sağlayarak toplumsal açıdan ve cinsiyet
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması açısından oldukça büyük bir katkı sağlamıştır.

29

01.01.2022-30.07.2022

Yapılan bütün görüşmeler mahremiyet dâhilinde olup, görüşme formaları gizlilik ilkesi
dâhilinde,

KVKK19

çerçevesinde

Mardin

Ortak

Kadın

İşbirliği

Derneğince

arşivlenmektedir.
Hukuki Danışmanlık
Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği tarafından hukuki danışmanlık hizmeti
başlamıştır. Tarafımdan haftanın iki günü olmak üzere, randevulu sistem üzerinden
danışanlara görüşme günü için gün ve saat verilmiştir. 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri
arasında toplam 37 kişi ile görüşme yapılmıştır.
Görüşmelerde hukuki destek başvurusu yapanların evrakları incelenerek
konularına göre göç idaresi ve ilgili yerlere yönlendirilmiştir. Hukuki destek için
başvuranların sorunları tespit edildikten sonra; avukat tarafınca konunun araştırılması
ve yerinde destek sağlamak adına ilgili kurum ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
Görüşmeler durumun aciliyeti göz önüne alınarak yüz yüze ve telefon üzerinden
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerin boşanma talebi, yaşanan
şiddet olayı nedeni ile uzaklaştırma kararı, geçici koruma kimlik sorunları konuları ile
ilgili görüşme gerçekleştirilmiştir. Başvuruda bulunan kadınlar Mardin barosuna
yönlendirilerek hukuki sürecin takibi sağlanmıştır.
Yapılan bütün görüşmeler mahremiyet dâhilinde olup, görüşme formaları gizlilik
ilkesi dâhilinde, KVKK çerçevesinde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğince
arşivlenmektedir.
Çocuk Odası Etkinlileri
MOKİD çocuk oyun odasından 03.01.2022- 30.06.2022 tarihleri süresince 364
çocuk yararlanmış olup tekrar eden katılımları olmak üzere 893 çocuk faydalanmıştır.
Bu çocukların 421’i kız 472’si erkek çocuklarından oluşmaktadır.163’ü yerel 730’u
mülteci çocuklardır. Bu çocukların yaş aralığı 1 ile 6 arasında olup yaş ortalamaları
4.48’ tir.
MOKİD çocuk oyun odasından, okuma ve yazma, kaynaştırma etkinlikleri,
tematik toplantılar, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler farkındalık seminerlerine katılan
ve ayrıca kadın danışma merkezine gelen kadınların çocukları faydalandı.

19
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Mesleki beceri ve okuma yazma kurslarına katılan bazı kadınların çocuklarında
7 yaş öncesi ayrılık anksiyetesi olduğu gözlemlendi. Okul öncesi çocukların bu
dönemde olumsuz duyguları yoğun olarak yaşamaması için, temel güven duygusunun
oluşmuş olması çok önemlidir. Temel güven duygusu gelişmemiş çocuklarda aşırı
korku, kıskançlık, sabırsızlık, saldırganlık gibi anti-sosyal davranışlar gözlemlendi.
Çocukların 4-6 yaşlarında duygusal tepkileri bilinçli olup bu dönemde çocukların
çevresindekilerin olumlu tepkileri güven duygusunu geliştirdiği gözlemlendi.
Çocuk oyun odasında yapılan faaliyetler:
Bölme- katlama, kesme–yapıştırma, çizgi birleştirme, boyama, hikâye
anlatama, hikâye tamamlama, şarkı söyleme, tekerleme, sınıflandırma, ayrıştırma,
birleştirme, sayı sayma, sıralama, puzzle, oyun hamuruyla oynama vb. etkinlikler
yapıldı. Ayrıca çocukların öz bakım, psikomotor, ince ve kaba motor, sosyal ,duygusal
ve bilişsel becerilerini geliştirecek etkinlikler yapıldı. MOKİD’in bahçesinin olması
avantajıyla da çocuklarla; ip atlama, sandalye kapmaca, halat çekme, saklambaç, ebe
vb. oyunlar oynayarak çocukların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlardan bir nebze
de olsa uzaklaşmalarını sağlamaktadır.
MOKİD çocuk oyun odasında etkinlikler düzenlenerek çocukların gelişimleri
gözlemlenmiş olup çocukların gelişimlerini ve ihtiyaçlarını destekleyecek etkinlikler
yapıldı. MOKİD çocuk oyun odasında yapılan etkinlikler çocukları merkeze alan, aktif,
yaparak yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde düzenlendi. Çocukların
hayal gücü, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, grupla birlikte işbirlikçi
çalışmayı, empati ve farkındalık, etkin dinleme, güven ve özgüven kendilerini ifade
etmelerini sağlamayı eleştirel bakabilmeleri, problem çözme ve neden sonuç ilişkileri
kurma gibi bilişsel becerilerini geliştirici yönde olmuştur. Her çocuğun gelişimi hakkında
çocuğun annesine geri bildirimlerde bulunuldu.
Çocuklara mahremiyet eğitimi verilerek iyi dokunuş / kötü dokunuş nedir, yabancılara
karşı nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi verildi. Çocukların olası bir durumda
‘’Hayır’’ diye bağırabilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çocuklardan

birinin

çocuk

oyun

odasında

yapılan

faaliyetlere

katılım

göstermediği, sorulan sorulara dönüt vermediği, akranlarıyla iletişim kuramadığı
görüldü. Annesiyle yapılan görüşmede çocuğun aslında ev ortamında ebeveynleriyle
de iletişim içerisinde olmadığını, tek çocuk olduğundan dolayı çocuğun her isteklerini
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yerine getirdiklerini, çocuğun sadece televizyon ve tablet ile zaman geçirdiğini dile
getirdi. Anne ile yapılan görüşme sonrasında psikolojik desteğe yönlendirildi.
Aile içerisinde çocuklarıyla oyun oynayan kadınlar çocuklarına karşı hep yenilen
ve oyun kurallarına riayet etmediklerinden çocuklar başka bireylerle bir araya
geldiğinde oyunu ya kendi kuralları içerisinde oynatmaya çalışmakta ya da oyun vb.
faaliyetlere katılım göstermemekte oyunu sessiz bir şekilde izlemekte olup çocukların
sosyal-duygusal gelişimini olumsuz etkilediği gözlemlendi.
Kaynaştırma etkinliği olarak yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
yerel ve mülteci çocuklarla birlikte palyaçolar eşliğinde birçok etkinlik ve oyunlarla
kutlandı. Yerel ve mülteci çocukların bir arada olduğu kutlamada çocuklar ip atlama,
halat çekme, sandalye kapmaca, şarkı söyleme, müzik eşliğinde dans etmeleri
kendilerini mutlu ve çoşkulu hissettirmelerini sağladı. Mardin İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ile işbirliği yapılarak düzenlenen şenliğe Uyum ve İletişim Grup Başkanı katılarak
çocuklara oyuncak bebekler ve boyama kitapları hediye edildi. Çocuklar için hazırlanan
satranç takımları çocuklara dağıtıldı ve nasıl oynayabilecekleri konusunda tanıtım
yapılarak çocukların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri ve aile içi iletişimlerini
arttırabilecekleri önerildi. Etkinlik sonunda çocuklara hamburger ve limonata ikram
edilerek çocuklar 23 Nisan’ı tam anlamıyla bayram havasında kutlanıldı.
Çocuk Odası Bakıcısı
Çocuk odası bakıcısı tarafından çocuk odasının temizliği yapılıp oyuncaklar dezenfekte
edildi. Çocukları karşılayarak çocuk odası tanıtıldı. Maskesi olmayan çocuklara maske
verildi. Gelen çocukların özbakım, hijyenlerine ve beslenmelerinde destek oldu.
Eğitimler ve etkinlikler esnasında çocuk eğitimcisine destek oldu.
Bakım; öz bakımları, üstlerinin değişimi bakıcı tarafından yapılması ile beraber, yaşı
gereği uyuması gereken çocukların uyutulması da sağlanmıştır. Çocuklara Kovid-19
koruma ve tedbirlerinin azaltılmasıyla aslında virüsün hala var olduğunun ve rota virüs
vb. hastalıklara karşı her daim hijyene ve beslenmelerine dikkat ederek hastalıklara
karşı temkinli olmaları konusunda bilgilendirilme yapıldı.
Beslenme: MOKİD ofisteki çocuk odasında çocuklara kahvaltıda (kek, meyve suyu,
süt, gofret), simit ikramlarında bulunuldu. Eğitim ve kaynaştırma etkinliklerinde ise
çocuklara yemek verildi. (Döner, kebap vb. ) çocukların bu gibi yiyeceklere fazla
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erişimin olmaması sebebiyle çocukların verilen ikramdan çok mutlu oldukları
gözlemlendi.
Eğitim ve Eğlence; Etkinliklerin ilk aşamasında yakınlık hissetmeleri amaçlı Türkçe
selamlaşma kendini tanıtma ve nezaket kuralları anlatıldı. Türkçe renkler sayılar,
şarkılar eşliğinde öğretildi. Yüz boyama, oyun hamurları, boyama kitaplarında boyama
faaliyetleriyle kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine destek sağlandı.
Grafik 11:KDM Danışan Destek Dağılımı
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6. Danışan Yönlendirilen Ve İşbirliği Yapılan Kurumlar
KDM’ye başvuran yerel ve mülteci kadınlarla yapılan görüşmelerde, kadınların
Türkiye’deki yasal düzenlemeler, kadına yönelik şiddet mekanizmaları, sosyal hizmetle
bağlamında başvurulacak kurumlar, kurumların verdikleri hizmetler, ayrıca; mülteci kadınlara
yönelik mülteci hakları, Mardin’de mültecilere destek sağlayan kurum ve kuruluşlar hakkında
bilgi ve danışmanlık paylaşımına ihtiyaçları olduğu görüldü. Proje kapsamında ilgili başlıkları
içeren bilgiler hem yerel kadınlar hem de mülteci kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak
hazırlanmış olan broşürler kadınların ulaşabileceği noktalara dağıtıldı. Proje kapsamında
hazırlanan, KDM başvuru formunda yer alan, danışan yönlendirilen kurumlar, aldığı/alamadığı
hizmetler, iyi kurum uygulamaları, karşılaşılan problemler başlıkları altında iletişim bilgilerini
paylaşan danışanlar izlendi.
MOKİD KDM tarafından 651 faydalanıcı kadın STK ve kamu kurumlarına yönlendirilmiş olup
işbirliği ile sağlanan desteklerin oransal dağılımı Grafik 9’da verilmiştir.
●

Mardin Valiliği İl Göç İdaresi; Geçici Koruma Statüsüne ilişkin sorunları için Mardin
Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi. MOKİD uzmanları tarafından işlemleri
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hızlandırmak için telefonla ya da doğrudan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne refakat edildi.
Odak kişilerle doğrudan görüşülerek sorunun çözümüne destek olundu.
●

WHH- Welt Hunger Hilfe Derneği’ne; Kira Desteği- Tıbbi Materyal Desteği- Çocuk
Psikolojik danışmanlıkları (Mental problemlerle ilgili ölçeklendirmeler için), konularında
danışanlar yönlendirilmiştir. Yönlendirilen danışanlara desteklere destek sağlanmıştır.

●

Kızılay Toplum Merkezi Mardin Şubesi; Gıda, kira ve psiko-sosyal destekler için
yönlendirilmiştir.

●

Mardin Barosu; Velayet, cinsel saldırı, ev içi şiddet ve boşanma davaları için Mardin
Baroya Yönlendirme yapılarak, adli yardım talebinde bulunarak Kadın Komisyonu ve
Mülteci Komisyonundan destek alınmıştır. Adli yardım kapsamında talep edilen
avukatlar atanmış, avukatlar tarafından mahkeme süreci takip edilmiştir.

●

ŞÖNİM- Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi; Kadının şiddet yaşadığı süre zarfında acil
güvenlik desteğinin ulaşabilmesi ve takip eden sürede de ASHB desteklerinden
faydalanabilmesi için yönlendirildi.

●

TKV- Türkiye Kalkınma Vakfı: Gıda malzemesi sağlanması için işlemler devam
etmektedir. Ayrıca danışların çocukları da kurumun yürütmüş olduğu Okul öncesi, Psikososyal aktiviteleri ve Okul destek programlarına dahil edileceğini belirtildi.

●

MSYD-Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme

Derneği: Mardin yerelinde ofisi bulunmamakta fakat MSYD derneği e-posta
üzerinden yönlendirme kabul etmektedir. Tıbbi materyal desteğinin her türlü
kimlik, yaş, cinsiyete sahip bireylere sağlamaktadır. Yönlendirmiş oluğumuz
danışanları desteklemeye başlamıştır. Süreç devam etmektedir.
●

MAREV- Mardinliler Eğitim Ve Dayanışma Vakfı: Ekonomik durumu düşük
yönlendirdiğimiz bireylere gıda kartı, gıda kolisi, burs desteği sağlamıştır.

●

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi: Gençlere yönelik yapılması planlanan
spor aktivitelerine ve açılacak kurslara katılım sağlamaları için gençler yönlendirilmiştir.

●

SYDV- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına: Sosyal Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı: MOKİD bünyesinde nakdi destek hizmet bulunmadığından destek
sağlanabilecek diğer kurumlara transfer edilmektedir. Yönlendirilen danışanların SUY ve
ŞEY

desteklerinin

aksamadan

yatırılmaya

devam

etmesi

için,

hızlı

çözüm

sağlanmaktadır. Çözüm önerileriyle danışanlara destek verilmiş olup işlemleri
hızlandırarak tamamlamışlardır.
●

Milli Eğitim İl Müdürlüğü Halk Eğitim ile yapılan iş birliği protokolü ile Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezinin modüllerine uygun olarak Mesleki Beceri
Kursları ve Okuma-Yazma Kursları açılmıştır/açılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi
bünyesinde kurslar için ihtiyaç duyulan ağır makineleri ve mutfak materyallerini

34

01.01.2022-30.07.2022

kullanmak amacıyla MOKİD; SUYE eğitimleri ve MBK, Okuma yazma kurslarının A1 ve
üzeri diğer kurslar için yönlendirme yapılmıştır.
●

İş- Kur: İş bulmak için danışan danışanlar İş-kur’a yönlendirildi.

●

Muhtarlar; Mahallelerde MOKİD faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına
destek olmuşlardır. Mahallelerinde kadınların yaşamış olduğu şiddet vakalarında
MOKİD ile bilgi alışverişine girmiş, destek talep etmiş ve kadınları MOKİD’e
yönlendirmişlerdir.

Grafik 12:Danışan Yönlendirilen Kurumlar
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Başvurularda Karşılaşılan İhtiyaçlar ve Tavsiyeler
❖

Mültecilere yönelik değişen sağlık hizmetleri prosedürleri nedeni ile muayene/tedavi ve
tıbbi materyallere erişimde zorluk çeken mülteci kadın ve çocuklar olmuştur. Fizik tedavi,
hasta alt bezi, hasta Yatağı, rehabilitasyon merkezi desteği, şeker/tansiyon ölçüm cihazı
ve tekerlekli sandalye ihtiyaçları vardır. Bazı STK’ların mülteciler için bu ihtiyaçlara yönelik
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destekleri sağladıklarını öğrenen aynı ihtiyaçlara sahip yerel halktan danışanlarda
başvurmaya başlamıştır.
❖

Mardin yerelinde hem yerel hem mülteci halklardan insanlar sağlık hizmetlerinden
faydalanamamaktadır. Randevu alma sorunu yanında randevu alındığında da hastanede
doktorun iptali ile sık sık karşılaşılmaktadır. Günün en erken saatinde bile hastaneye
gidildiği taktirde muayene sırası verilmemektedir.

❖

Kadınların, boşanma halinde eski eşleri tarafından kadınların ve çocukların nafakalarının
ödenmediği, kadın boşanma sonrasında yeni düzen kurmak ihtiyacından dolayı bebek
maması ihtiyacı- gıda gibi hayati konularda da zorluk çeken danışanlarımız olmuştur.
Yeniden düzenlerinin kurulması aşamasında gıda, ilaç, kira ve iş imkânı sağlanması risk
altındaki kadınlar ve çocukları için hayati önem taşımaktadır.

❖

Kadınlar aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla iş imkânları arayışında bulundu.
İşsizlik – yoksulluk yerel halkın olduğu gibi mültecilerinde büyük sorunu olması nedeniyle
iş kuma ve sürdürülmesi üzerine bilinçlenip kendileri bu işleri yürütmek istemektedir.

❖

Mardin’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı

gibi

kurumlara

yönelik

atölyeler

düzenlenmeli;

yol

ve

yöntem

gösterilmelidir. Bunun yanı sıra bu kurumlarda çalışanların hangi ilkeler ve yaklaşımlarla
çalışması gerektiğine ilişkin hazırlanacak yönergelerle yetki, görev ve sorumlulukları net
olarak belirlenmeli, çalışma standartlarını yükseltmek için sorumluluk alınmalıdır.


Mahkeme süreçlerinin hızlı sonuçlanması, günümüz ekonomik koşulları doğrultusunda
gerçekçi nafaka tutarlarına hükmedilmesi gereklidir.



Mardin’de KYŞ ile mücadeleye yönelik mekanizmaların ve ilgili hizmetlerin, birçok
imkândan haberdar olamayan kırsal mahalle ve köylere tanıtılıp, kadınların haklarını
öğrenmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekmektedir.



Sosyal adaletin sağlanması için hukuki sürecin hızlanması çok önemli bir diğer yapı
taşıdır. Kadınların mekanizmalara erişimlerinin kolaylaştırılabilmesi için hukuki sürecin
hızlı bir biçimde sonuçlanması gerekmekte, kadınlar ise KYŞ ile mücadele
mekanizmalarına erişim konusunda cesaretlendirilmelidir.



İkincil travmalara veya yeni bir sorunun yaşanmaması için başta şiddet ve cinsel saldırı
durumlarında hızlı sonuç alınmalıdır.



Mardin’de KYŞ mekanizmalarında çalışan kolluk kuvvetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı altındaki tüm birimlerin, Aile Mahkemeleri ve adli yardım
bürolarında çalışanların; kadınla sağlıklı iletişimin yanında gerçekten kadından yana bir
tutumla mağdur kadının ve çocuğun üstün yararı gözetilerek gerçekçi bir danışmanlık ve
yönlendirme sağlanmalıdır.
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Sığınaklardan çıktıktan sonra şiddet ortamına yeniden dönmemek veya yeniden şiddete
maruz kalmaması amacıyla kadınların psikolojik destek ve psiko-eğitimlere tabi tutularak
farkındalık artırımının yanında kendi ayakları üzerinde durarak güçlenmesi
hedeflenmelidir.



Kurumlarda mutlaka danışanlarla görüşme odaları kurulmalıdır.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda, KYŞ ile ilgili ulusal mevzuat ve
hâli hazırda Türkiye’nin taraf olduğu ve olmadığı kadın haklarını savunan ve güçlendirici
tüm uluslararası düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda kadına ve çocuğa yönelik şiddet
alanında çalışan kurum ve kuruluşlar KYŞ ve TCE alanında mutlaka hizmet içi eğitime
alınmalı, deneyimli uzmanlar çalıştırılmalıdır.



Mardin’de bu alanda çalışan gerek kamu kurumlarında gerek sivil toplum kuruluşlarında
Arapça, Kürtçe bilen uzmanların çalıştırılması, kadınların ekonomik olarak
güçlendirilmesini amaçlayan sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması
gerekmektedir.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kamu kurumları ve STK’lar arasında düzenli işbirlikleri
ve koordinasyon sağlanmalıdır.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşların tüm yerel kamuoyunu
etkileyecek, sağduyu artıran kampanyaların artırılması, farkındalık kazandırılması
gereklidir.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşların yasal olarak kadına yönelik
şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesi ile hareket edilmesi gerekmektedir.



Mardin’de bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşların KYŞ mekanizmalarında
çalışanları güçlendirmek, ikincil travmalara maruz bırakmamak ve duyarsızlaşmayı
önlemek için belli aralıklarla dinlenme ve motivasyon

amaçlı çeşitli etkinlikler

yapılmalıdır.


ŞÖNİM, 6284 sayılı Kanun'un ve takip eden kararların gereklerini eksiksiz ve ivedi bir
şekilde yerine getirmelidir.



ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, nitelikli sosyal hizmet uzmanı ve
psikologlardan oluşmalıdır.



Sığınak kabullerinde oğlan çocuklarının sığınaklara kabulünü engelleyen düzenlemede
iyileştirme sağlanmalıdır. Çocuğun geçici bir süreliğine de olsa annesinden ayrılması
travmaya sebebiyet verebilmektedir. 12 yaş üzeri oğlan çocukları olan annelere sığınma
evi dışında barınma desteğinin sağlanması konusunda kolaylık sağlanmalıdır.



KYŞ olayında fail olan veya fail olma riski taşıyan bireylere odak gruplarla psikoeğitimlerin verilmesi, eğitimde, şiddet, şiddeti besleyen etmenler, şiddetin hukuki ve

37

01.01.2022-30.07.2022

sosyal sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması gereklidir. Başta öfke kontrol
sorunları olmak üzere psikolojik sorunların çözümü için zorunlu katılım sağlanması için
devlet otoritesi kullanılmalıdır.


Bu sorunların giderilmesi için; kamu kurumları ve STK’larda kadına yönelik şiddet
çalışanların mutlaka insan hakları eğitimlerinden geçmesi ve bu bakış açısına gönülden
sahip bireylerin o birimlerde çalıştırılması ve mutlak liyakat ile görevlendirilmesi
gerekmektedir. Bu sadece KYŞ alanında değil birçok alanda sorunların çözümüne katkı
sağlayacaktır.



Sığınma evinde kalınan süre ve sonrası için, kadınların iş yaşamına girmesinin
önündeki birincil engel bir meslek konusunda nitelikli olmaması veya eğitimsiz olma
durumudur. Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerin artırılması ve istihdamının
kolaylaşması, riskli veya illegal çalışma alanlarına yönelmemeleri açısından çok faydalı
olacaktır.



Kadının çalışmasının önündeki engellerden ikincisini ortadan kaldırmak
üzere kadınların çocuklarını bırakabilecekleri kreşlere veya çocuk dostu alanlara bir
süre ücretsiz erişiminin sağlanması gerekmektedir.



Sığınma evinden sonra risk altındaki kadınların; yeniden hayat kurma aşamasında ev
kirası, bebek bezi, maması, gıda ve faturalar açısından desteklenmesi hayati önem
taşıyabilmektedir.



Kurumların KYŞ alanında çalışan uzmanlara süpervizyon desteği sağlanmalıdır.



Kira ödemelerinin uygun olması bakımından çürük, rutubetli ahırdan bozma evlerde
yaşamaları

sağlık

sorunlarına

neden

olmaktadır.

Evlerinin

tadilatına

ihtiyaç

duyulmaktadır.

8

Mülteci Çocuklara Yönelik İzlenimler

Suriyeli mülteci çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hedef dilden
kaynaklı bazı sorunların yaşandığı görülmektedir.
Mülteci çocuklar kendilerini yerel çocuklarla eşit görmemektedir. Akran zorbalığını
yoğun olarak yaşamakta ve kendilerini ifade etmekte kendilerine güven duymakta
sıkıntı yaşadıkları gözlemlendi.
Yerel ve mülteci çocukların; Ailelerinin sosyo-ekonomik durumunun düşük düzeyde
olması, aile içi şiddet veya aile içi iletişim sorunları olmasından kaynaklı ihmal edilen
çocuklarda öfkeli, saldırgan ve içe kapanıklık (tırnak yeme, parmak emme, emzik
bırakmama )vb. davranışlar sergiledikleri gözlemlendi. Çok nadir empatik duygu
geliştirdikleri görüldü.
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Çocukların büyük bir çoğunluğunda yaptıkları hataları kabul etmeme, özür dilememe
vb. görgü kurallarından yoksun oldukları gözlemlendi.
Mülteci ve yerel dezavantajlı çocukların ekonomik sıkıntılardan dolayı çocukların
yeterince beslenemediği bunun da bir sonucu olarak çocukların fiziksel ve bilişsel
gelişimlerini olumsuz etkilediği gözlemlendi.

9

Yerel Çocuklara Yönelik İzlenimler

Yerel ve mülteci okul öncesi dönem çocuklarının teknolojik aletlerle geçirdiği süre
onların

fiziksel,

bırakabilmektedir.

duygusal,

sosyal

gelişimlerinde

istenmeyen

izler

Çocukların bu dönemde dokunmaya, hissetmeye, keşfetmeye,

deneyimlemeye, ebeveynleriyle karşılıklı ilişki içinde olmaya ihtiyacı var iken, telefon,
tablet, bilgisayar gibi aletlerle geçirdikleri süre içinde bunlardan mahrum kalmakta ve
bu da çocukların dil gelişimlerine, sosyal becerilerine, dikkat sürelerine, öğrenme
becerilerine olumsuz etki ettiği gözlemlendi.
3 yaş ve sonrasındaki dönemlerde ise öfke patlamalarına, öfkelerini kontrol
edememelerine ve birtakım takıntılı davranışları artırmaktadır. İstediğinin olması için
ısrar etme ataklarını çoğaltmakta, daha ileri yaşlarda uyku bozuklukları, duruş
bozuklukları, kas gelişiminin bozulması, yutarak yemeyi artırdığı için yeme
bozukluklarına neden olduğu gözlemlendi. Annelere çocukların teknolojik cihazlarla
vakit geçirmesine izin vermek yerine onları gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde oyun
ve aktivitelere yönlendirmeleri gerektiği vurgusu yapıldı.
Ekonomik olarak zorluk yaşayan ailelerin çocuklarında özgüvenlerinin yitik olması
sebebiyle akranlarıyla iletişim, sosyalleşme ve paylaşımda bulunmaya çekindiği
gözlemlendi.
Yerel çocuklar kendilerini mülteci çocuklardan üstün görme davranışları gözlemlenmiş
olup buna karşın önleyici çalışmalar yapıldı.
Kovid-19 pandeminin tedbir ve önlemlerin azaltılmasıyla yerel ve mülteci çocuklar daha
özgür hareket etmeye başladı.

Böylece çocuklar akranlarıyla daha fazla vakit

geçirmekte, çocuklar akranları aracılığıyla paylaşmayı öğrenmekte, iletişim becerileri
kazanmakta duygu, düşünce ve davranışlarını düzenlemeyi öğrenmektedir. Bununla
birlikte işbirliği, gruba aidiyet, problem çözme ve iletişim becerileri kazanabilme
açısından arkadaşlar önemli bir yere sahiptir.
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Artuklu’nun Mülteci Kadınları
Verilen farkındalık eğitimleri, değişen koşulların katkıları ile ve ekonomik zorluklar
kadınları iş hayatına katılmak konusunda teşvik edici olmuştur. Aynı zamanda erkeklerin
savaştan dolayı sağlık sorunlarının olması nedeni ile yaşadıkları sakatlanmalar, kadınların iş
hayatına atılmasında itici güç olmuştur. Kadın ve çocukların ucuz iş gücü olarak görüldüğü
noktalarda kadın veya çocuk çalıştırmak tercih sebebi olmaktadır. Kadının ekonomik yönden
güçlenmesi olumlu bir hareket olsa da tek başına kadının evin geçim sorumluluğunu
üstlenmesi kadın açısından yeni bir dezavantaj doğurmaktadır. Kısıtlı istihdam alanında
kadınlar iş arayışı; mesleki beceri kursları, günlük temizlik vb. işlerde sürdürmektedir.
Son zamanlarda genç ve eğitimini ülkesinde yarıda bırakmak zorunda kalmış olan
mülteci kadınlarda; yüksekokullara katılımın yükselmeye başladığı görüldü. Ekonomik yönden
çok zorluk çektiklerini belirten danışanlardan, iş imkânı bulmak yâda ülkelerine dönmeleri
halinde eğitimleri üzerinde ilerleme kaydetmiş durumda gitmek isteyenler olmuştur. Artuklu
Üniversitesi'nin Arapça eğitim vermesi Suriyeli kadın öğrenci sayısını arttırdığı gözlenmiştir.
Danışanlardan dar gelirli olup, üniversite okuma çabası içerisinde olanların sayısı da yükseldiği
gözlemlenmektedir. Daha çok tercih edilen üniversite bölümleri; Arapça dillerinde, İşletmeİktisat–Sosyoloji- İlahiyat ve Tarih bölümleridir.
Eşlerinin çalışmama sebepleri sorulduğunda “sağlık sorunları nedeniyle” çalışmadığı
belirtilince, sağlık sorununun ne olduğu sorunca “SIRT AĞRISI” nedenini belirtenlerin oranı
6/4’tür. Mülteci erkekler ucuz iş gücü görülme nedeni ile çoğu zaman iş güvenliği olmayan
işlerde çalışmaktadırlar. Bu durum iş göremezlik seviyesinde kazalarla sonuçlanabilmektedir.
Kadınlar zaman zaman eşlerinin sadece çalışmak sorumluluğundan kaçmak için bu nedenlerin
altına sığındıkları da belirtilmiştir. Eşlerinin; iş kazası sonucu çalışamadığını ve kadınlar
kendilerinin de, küçük çocukları olması nedeni ile çalışamadığını belirten kadınlar ekonomik
yönden açlık sınırında yaşamaktadırlar.
Mülteci kadınlar doğum kontrolü ve planlı gebelik konusunda yeterli bilgiye sahip
olmalarından dolayı çok çocuk sahibi olmaktadırlar. Bazı danışanlar ve eşleri çocuk sayısını,
özellikle erkek çocuğa sahip olmayı sosyal statü olarak görmektedir. Bu kültürel bilincin yanı
sıra SUY desteğinin çocuk sayısına göre bağlanması ve ona göre yükselmesi durumu,
kadınların çok çocuk doğurması ve eşleri tarafından da zorlanmasına neden olmaktadır.
Mülteci danışanların kuma, erken yaşta veya resmi nikâhsız evlilik, çok sayıda çocuk
doğurma, boşanma veya terk etme konularına yerellere göre daha sık karşılaşılmıştır. Sosyo
ekonomik güvencenin olmadığı koşullarda; çok sayıda çocuk sahibi olmakta, dini nikâhlı veya
kumalı evlilikler yaşanmakta olduğu gözlemlendi. Evliliklerin genellikle erkeklerin sosyal
güvence” olarak görülmesi nedeniyle yapıldığı, danışanlar tarafından dolaylı olarak ifade
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edilmektedir. Bunların sonucunda sağlıklı olmayan, eşit güç dengesi olmayan birlikteliklere
başlanmakta, sonunda ya tekrar şiddet olayları yaşanmakta ya da gebe iken terk edilişlerle
karşılaşılmaktadır. Kadın ve çocuklar maddi / manevi risk altında kalmaktadır.
Önceki KDM raporlarında yer aldığı gibi erkekler; mülteci kadınlara potansiyel “ikinci eşkuma” gözüyle bakması; hem yerel hem mülteci kadınlar üzerinde baskı ve gerginlik
oluşturması konusunda bir iyileşme henüz gözlenmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle,
başlık

parası

karşılığı

resmi

nikâhsız

evlilikler-

ikinci eş- kumalı evlilikler,

hâlâ

gerçekleşmektedir. Bu durumdaki kadınların istismara açık hale gelmesi kadınların
mağduriyeti arttırmaktadır.

10 Artuklu’nun Yerel Kadınları
Yerel kadınlarda; ataerkil yapının ve kültürel tabularının henüz yıkılmamış olması, şiddet
döngüsünün içinden çıkılamamış olması, bazı alışılagelmiş cinsiyet eşitsizliğine dayalı
tutumların şiddet olarak tanımlanmıyor, (kız çocuklarının okutulmaması, ailenin geçim
kaynaklarından yararlanma konusunda erkek çocuklarına öncelik verilmesi, miras hakkı vb.)
gelenek ve göreneklerin sorgulanmadan kabul ediliyor olması gibi nedenlerden dolayı zaman
zaman dirençlerle karşılaşılmaktadır.
Eğitimlerin ve danışmanlıkların ilk aşamasında özellikle yaşı ilerlemiş olan yerel
kadınlar, ataerkil sistemi ve şiddeti içselleştirmiş olduklarından; ataerkil hayatın gerekliliği
otorite sağlamak için şiddetin gerekebileceğini, kadınların kendilerini korumamaları halinde;
şiddet, taciz ve tecavüzün kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler. Şiddet ve istismarın çözümü için
kadının izole hayat sürdürmesinin ve kadınların; baba, abi, eşe itaat etmeleri halinde sorun
yaşamayacakları inancında olan kadınların sayısı oldukça fazlaydı. Örneğin ‘‘Kadın erkeğe
itaat etse şiddet uygulanmaz’’, “Kadınların okutulması bilinçlenmesiyle öz güven kazanması iyi
bir şey değil”, “Özgüvenli bilinçli kadın söz dinlemez, itaat etmez, yoldan sapar.’’ gibi yorumlar
yaparak şiddete karşı durmak yerine toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun söylemlerde
bulunmuşlardır.
Eğitim ve etkinliklere katılan kadınlara, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve

yasal düzenlemeler üzerine verilen bilgiler sonucu kalıp yargılarının da kırıldığı

görülmüştür. Yerel kadınların, MOKİD’in yürütmüş olduğu projeler kapsamında yapılan
eğitimler, mesleki beceri kursları ve etkinliklere katılımlarını arttırarak kadınlarda bu toplumsal
baskının kırılması, kadınların şiddeti tanımlayarak şiddet döngüsünden çıkması, kadınların
bilinçlenerek güçlenmesine katkı sağlamıştır.
Görüşmeler sırasında yerel kadınlar, ailelerinin kendilerini toplumsal cinsiyet rollerini
gerekçe göstererek okula gitmeyi istedikleri halde gönderilmediklerini, bu duruma
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direndiklerinde ise ağır fiziksel veya psikolojik şiddetle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Kadın
danışma merkezine başvuruda bulunan yerel kadınların en büyük sorunlarından biri de
toplumsal baskılardır. Toplumsal normlar, bütün kadınları otoritesi altına almış olup bu
normlara uyulmadığı takdirde; kınama, hor görme, iletişim kurmama ve kadının eşi, babası ve
erkek kardeşlerine toplumsal alanlarda ağır sözler sarf ederek küçük düşürme gibi durumlarla
karşılaştıklarını belirtmiştir. KDM’ye başvuru yapan yerel kadınların mülteci kadınlara oranla
yaşadıkları zorlukları anlatmakta, kendini açmada güçlük çektiği, daha önce yaşanan bu
zorlukları kimseyle paylaşamadıkları, gizlilik ve güvenlik kurallarına oldukça hassas oldukları
gözlemlenmiştir.
MOKİD’in eğitim ve etkinliklerine katılan yerel kadınlardan danışmanlık almak isteyenler;
çoğunlukla hayatlarında devam eden

şiddet unsurlarının farkında olmayıp bunu günlük

hayatın koşulları olarak değerlendirmekte oldukları yapılan görüşmeler sırasında fark
edilmiştir. Eğitim imkanlarına erişim, ailenin maddi imkanlarından eşit yararlanma, evlilik
kararlarında söz/tercih hakkı, sosyal alanda ve aile içerisinde alınan kararlarda söz sahibi olma
vb. konularda kültürel öğretilerin normalleşmesi ile maruz kalınan kadın erkek eşitsizliği dile
getirilmemektedir. Eğitimler ve etkinliklerde üzerinde durulan konular bu anlamda etkili
olmuştur.
KDM’ye başvuran yerel kadınların yaşadıkları şiddete boyun eğmelerinde ekonomik
bağımsızlıklarının olmamasının şiddeti tetikleyen önemli bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Yerel
kadınlarda dikkat çeken bir husus da başvuruya gelen evli ve çocuklu, yaşça daha büyük
kadınların iş hayatına katılma istekleridir. İş başvurusu, kendi yeteneklerini nasıl fark edecekleri
ve geliştirebilecekleri ile ilgili bilgi almak istemeleri, iş başvurusu yapmaları kadınların ekonomik
bağımsızlıklarını elde etmek istediklerini göstermektedir.
Danışmanlık alan yerel kadınların bazıları ise sosyal ve ekonomik statüleri iyi
olmasından; fiziksel, cinsel, sosyal, ekonomik ve duygusal şiddette maruz kalmalarına rağmen
sahip oldukları statüler nedeniyle bunu dile getirememekte veya bilinmesini istememektedir.
Bunun bir etkisi olarak çevrelerinde şiddete uğrayanlar konusunda daha hassas ve savunucu
roller üstlenmekte oldukları gözlemlenmiştir.

11 Sonuç
Kadına yönelik şiddet, dünya nüfusunun yarısını temsil eden kadınların baskı altına alınması ve
kontrol altında tutulmasını hedeflemekte ve kadınların var olan potansiyelinin gelişmesi
önündeki en büyük engellerdendir. Ruh sağlığı alanında birçok uzmanın ortaklaştığı bir gerçek;
kişilerin çocukluğunda babaların, annelerine ve kendisine uyguladığı şiddetin öğrenilerek aynı
şiddeti kendi eşine ve çocuklarına yaşatabilme olasılığının çok yüksek olduğudur. Bu döngü
kırılmadığı sürece şiddet, gelecek nesillere istenmeyen bir miras olarak aktarılmaya devam
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edecektir. KYŞ, kadının insan haklarına saldırıdır. Şiddetin öğrenilerek gelecek nesillere
aktarılması ve şiddetin iletişim dili olarak sürdürülmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan tüm toplumları olumsuz yönde etkilemektedir.
Şiddete uğrayan kişide özgüven kaybı oluşmakta ve gitgide kendini koruma amacıyla
eyleme geçme cesareti de kalmamaktadır. Şiddete maruz kalan, ihmal ve istismara uğrayan,
eğitime erişemeyen, çocuklar; öfke kontrol sorunu, depresyon, kaygı bozuklukları, uyuşturucu
madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklara sahip olmak gibi birçok zorlu yaşam koşullarına terk
edilmektedir. Kişilerin bu şartlar altında kendi kaderini tayin edemeyen bireyler olma olasılığı da
kaçınılmazdır. Topyekûn şiddete dur denilmediği, zihniyetlerin değişmediği sürece raporda
anlatılan örneklerde olduğu gibi binlerce şiddet vakası yaşanmaya devam edecektir.
Görüşmelerde özellikle kırsal kesimden yerel kadınların ve mülteci kadınların kültürel
yönden toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmadıkları görülmüş; toplumsal cinsiyet
eşitliği, kadına yönelik şiddet, medeni haklar, erken yaşta ve zorla evlilik konularında kadınların
farkındalık kazanıp, güçlendirilmesi, meslek edindirilmesinin ne kadar hassas ve önemli konular
olduğu, bu alanda yürütülen bütün çalışmaların artırılarak sürdürülmesi gerektiği görülmüştür.
Tabu bir konu olduğundan ensest meselesi konuşulmamakta ve örtbas edilmektedir. Ama
konuşulmayan ve önlem alınmayan bu cinsel şiddet türü, konuşulmadığı için yaşanmıyor
değildir. Başta KYŞ mekanizmalarına ve farkındalığa uzak olması nedeniyle önüne
geçilemeyen bu cinsel şiddet karşısında birçok kadın ve çocuk risk altındadır. KDM’ye yapılan
başvurularda ensest mağdurlarının; savunmasız, içe kapanık, engelli olması veya ailenin
kalabalık olması çocuğun göz önünde olmamasını sağlamakta, cinsel istismar uygulayanları bu
suçu işlemeleri konusunda cesaretlendirdiği izlenmiştir. Ensest ve cinsel istismar faillerinin
cezalandırılması caydırıcılık açısından etkili olacaktır.
KDM’ye başvuran çoğu danışan şiddetle mücadele mekanizmalarının varlığından
habersizdir. Danışanlar ayıplanmaktan veya hor görülmekten korkmaktadır. Şiddete uğrayan
danışanın KYŞ mekanizmasına erişmesi genellikle en son ve en çaresiz kaldıkları zaman
gerçekleştiği göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaç duyulan mekanizmalara erişme sürecinde
odak kişisine erişim ve danışanın cesaretlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Lakin şiddete
maruz kalan kişinin; bir daha kurumu arayamaması, cesaretinin kırılması, korkutulup tehdit
edilme olasılıkları yüksektir. Çözülemeyen şiddet vakaları kartopu gibi büyümekte ve tüm toplumu
olumsuz yönde etkileyen bir soruna dönüşmektedir.
Tüm KYŞ mekanizmalarında konunun uzmanları tarafından; danışanın hikayesi anlayış
ve dayanışma ruhuyla dinlenmeli, danışanın anlatmadığı, mağdur olduğu başka konuların da var
olduğu dikkate alınmalı, danışanın hikayesi hassasiyetle, gizlilik ilkesine göre alınıp kayıt
edilmelidir. Kadından yana bir tutumla mağdur kadınların ve çocukların üstün yararı gözetilerek
verimli bir danışmanlık ve yönlendirmenin sağlanması gereklidir. Kadınların ve çocukların hakları,
kurumlardaki destek ve hizmetler anlatılıp bilgilendirme yapılarak yönlendirme yapılmalıdır.
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Danışmanlık alarak geçirmekte oldukları bu süreç içinde kadınlara kendi

hayatlarının

sorumluluğunun sadece kendi ellerinde olduğu, kendi hayatları ile ilgili karar verecek kişinin
kendisi olduğuyla ilgili psiko-eğitimler verilmeli, kadınlar cesaretlendirilmelidir. Uzmanlar,
danışanı kuruma yönlendirdikten sonra da danışanla iletişim halinde kalmaya devam etmeli,
sorunu çözülene kadar olayın takipçisi olunmalıdır.
Gerek kamu kurumlarında gerek sivil toplum kuruluşlarında Arapça, Kürtçe bilen
uzmanların çalıştırılması, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçlayan sosyal
politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
İşbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi bu çalışmada önemli bir yapıtaşını
oluşturmaktadır. Destek verilen danışanlar buzdağının görünen kısmıdır. Maruz kaldığı şiddet
altında yaşamaya devam eden kadınların; hukuki desteğin

olamaması, sürecin yavaş

ilerleyeceği düşüncesiyle “belirsiz gözüken kurtuluşa alıştıkları şiddeti tercih ettikleri” izleme
çalışmasının sonuçlarına yansımıştır. Kadın bu sebepten şiddete ve zorlu yaşam koşullarına
maruz kalmaya devam etmektedir.
KYŞ mağdurlarının sıklıkla KYŞ mekanizmalarına erişememe sebeplerinden biri de “Ya
sonra?” sorusudur. İnsanların işbirliği içinde olmamalarının sebebi baskı temelli olmalıdır. Bu
nedenle başta KYŞ mağdurlarına ve diğer tüm kadınlara fırsat eşitliği sağlanması ve Sosyoekonomik hayata etkin katılımı çok gereklidir. Bu durum, başta kadının ve kadın nezdinde tüm
toplum refahının sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Kadınlara, İş ve kreş imkanlarının
sağlanması; sağlıksız ve güvencesiz gelir elde etme yollarına başvurmasını engelleyecektir.
Annenin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının yanı sıra çocuğun da; çocuk dostu bir
alanda yaşının gerektirdiği bakım ve eğitim imkanlarından faydalanması hem Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin gereği hem de sosyal devlet anlayışına sahip devlet sorumluluğundadır çünkü
çocuklar sadece o ailenin değil; toplumun geleceğidir.
KYŞ ile mücadeleye yönelik mekanizmaların ve ilgili hizmetlerin, birçok imkândan
haberdar olamayan kırsal mahalle ve köylere tanıtılıp kadınların haklarını öğrenmeleri ve
cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Toplumda sesi duyulmayan, dezavantajlı kesimlere erişmek
ve bu kişilerin koşullarını iyileştirmek; kamu kurumları ve alanda sorumluluk alan herkesin
vazifesidir. KYŞ ile mücadeleye yönelik mekanizmaları bilmediğinden dolayı kişilerin ihtiyaca
yönelik hizmetlerden faydalanamıyor olması istatistiklere her şeyin yolunda olduğu şeklinde
yansımamalıdır. Bu bireylere; kaynak ve imkanlara erişimde fırsat eşitliği sağlanmasından sonra
başvuruların düşük olması şiddet sorununun gerçek anlamda çözüldüğünü gösterecektir.
Sosyal adaletin sağlanması için hukuki sürecin hızlanması çok önemli bir diğer husustur.
Kadınların mekanizmalara erişimlerinin kolaylaştırılabilmesi için hukuki sürecin hızlı bir biçimde
sonuçlanması gerekmekte, kadınlar ise KYŞ ile mücadele mekanizmalarına erişim konusunda
cesaretlendirilmelidir. Bu durum mağdurların daha fazla zorlu yaşam koşullarına maruz kalmasını
engelleyecek, hem de failleri ve olası failleri caydıracaktır. Aynı zamanda kamuoyunun adalete
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olan güvenin yeniden tesisi mümkün olacak ve yeni mağduriyetler yaşayanların zaman
kaybetmeden KYŞ mekanizmalarına güvenle erişimi sağlanacaktır.

Kadınların refahı ve güçlü bir gelecek için katkı sağlayan; hibe sağlayıcımız Avrupa Birliği
Delegasyon ’ununa, paydaşlarımız olan kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, muhtarlara,
MOKİD ekibine ve bizlerle dayanışma gösteren tüm kadınlara teşekkürlerimizi sunar,
Kadına yönelik şiddetin son bulmasını; gelecek nesillere şiddetsiz, eşit ve adil bir toplum
bırakma yoluna katkı sağlamış olmayı ümit ederiz.
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