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● Kadına yönelik şiddet 
ve bu şiddetin 
temelindeki toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle 
mücadele 

● Atölyeler  düzenleyerek 
Vakıf gönüllülerine, 
sivil toplum örgütleri ve 
kamu kurumları 
çalışanlarına yönelik 
bilinç yükseltme 
çalışmaları 

● Üniversitelerde ve mahalle 
çalışmalarıyla toplumsal 
cinsiyet rolleri ve kadına 
yönelik şiddet konularında 
farkındalık çalışmaları

● Siyasi iradelerin ilgili yasaları 
yürürlüğe koymaları ve 
uygulamaları, kadınlara 
yönelik hizmetler için 
finansman sağlamaları, 
kurumların sorumluluklarını 
yerine getirmeleri için 
savunuculuk faaliyetleri 

● 2005 yılında insan 
ticaretine maruz kalan 
kadınlar için açılan ve 
2016 yılında kapatılan 
kadın ticareti sığınmaevi 
ve insan ticareti 
çalışmaları

● 1991 yılından bu yana 
süren Kadın Danışma 
Merkezi faaliyetleri 

● Yayınlar aracılığıyla 
kadına yönelik şiddet ve 
şiddetle mücadele 
mekanizmalarıyla ilgili 
bilgi üretmek

ÇALIŞMALARIMIZ



KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ

● Ankara’da şiddete maruz kalan 
kadınlara destek veren bağımsız 
tek danışma merkezi

● Vakıf bünyesindeki Kadın Danışma 
Merkezinde şiddete maruz kalan 
kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki 
ve psikolojik destek sunuyoruz

● Kadınlarla mağdur dili kurmadan, 
onları maruz bırakıldıkları şiddet 
nedeniyle yargılamadan ve 
aramızda hiyerarşi kurmadan 
ilişkileniyoruz



ÇALIŞMA İLKELERİ
● Yardım değil dayanışma temelli

● Feminist ilkelerle

● Gizlilik esasıyla

● Kadının beyanı esas alınarak

● Mağdur dili kurmadan

● Karşılıklı güçlenmeyi hedefleyerek



Sivil Düşün Desteğiyle Yürüttüğümüz 
Çalışmalar
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2014-2015
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18-19 Ocak 2014
Bolu

● Kadına yönelik şiddete maruz kalan 
kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki ve 
psikolojik destek veren Kadın Danışma 
Merkezi ve İnsan Ticareti Sığınma Evi 
personelinin atölye çalışmalarıyla  
güçlendirilmesi 

● Çalışmanın konusu şiddete maruz 
bırakılan kadınlarla çalışırken yaşanan 
zorluklar ve bu zorluklarla baş etme 
yöntemleri. 



Faaliyetler

● Süpervizyon: 
Çalışmaya Hacettepe 
Üniversite’sinden bir 
akademisyen ve 
Afad’dan bir terapist 
katıldı. 

● Grup çalışmalarının 
yanı sıra sanat terapisi 
de (kil kullanılarak) 
yapıldı.

Faydalanıcılar

● Çalışmadan vakfın 5 
ücretli çalışanı, 5 
gönüllü çalışanı 
doğrudan yararlandı. 

● Bu çalışmadan dolaylı 
olarak vakfa şiddet 
nedeniyle başvuran ve 
sığınma evimize 
yönlendirilen insan 
ticareti mağduru 
kadınlar yararlandı. 

Hedefler/sonuçlar

● Şiddete maruz kalan 
kadınlara destek veren 
vakıf çalışan ve 
gönüllüleri,  bu 
süreçlerde yaşadıkları 
sorunları paylaşma 
imkanı bulabildi. 

● Kadına yönelik şiddetle 
mücadele ederken 
yaşanan ikincil 
travmatizasyona dair  
güçlenme çalışmaları 
yapıldı. 
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Kızılcahamam
1-2 Ekim 2015

By rail
123 Address St
Anytown, ST 12345

By air
123 Address St
Anytown, ST 12345
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Kızılcahamam
1-2 Ekim 2015

● Çalışma, şiddete maruz kalmış ve 
travma yaşamış bireylerle çalışanların 
ikincil travmaya maruz kaldıkları için 
iyileştirme ve güçlenme amaçlı hem 
meslek, hem de alan ile ilgili eğitim ve 
sosyal faaliyetleri içerdi. 

● Atölye Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Hizmet bölümünden akademisyenler 
tarafından yürütüldü. 



Güçleniyoruz...



Ankara Gönüllü 
Psikologlar Ağı



Ankara Gönüllü 
Psikologlar Ağı 

Eğitim Çalışması
21 haziran – 6 Temmuz 2014

● Kadın Danışma Merkezimizdeki ücretsiz 
psikolojik destek çalışmalarına dahil 
olabilecek bir gönüllü psikolog ağı 
oluşturularak, psikologlara toplumsal 
cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele eğitimleri verildi. Şiddetle ve 
travma ile çalışırken hangi terapi 
yöntemlerinin kullanılması gerektiğine ve 
şiddet/travma ile çalışırken psikologların 
kendini koruma yöntemlerine dair 
bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 

● Gönüllü psikolog ağındaki bu eğitimlerle 
hem alanda psikologların kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda 
uzmanlaşmalarını sağlamak hem de 
kadınlara sağlıklı, ulaşılabilir ve kaliteli 
psikolojik destek vermek amaçlandı. 



Ankara Gönüllü 
Psikologlar Ağı 

Eğitim Çalışması
21 haziran – 6 Temmuz 2014

● Kadın Danışma Merkezimizdeki psikolojik 
destek, şiddete maruz kalan kadınlara, bu 
şiddetin yarattığı travmanın etkilerini 
azaltmak, kadınların duygu durumlarını 
dengelemek, kendi yaşamları ile ilgili 
karar vermelerini sağlamak ve birlikte 
güçlenmek için veriliyor. 

● Gönüllü psikologlarımız tarafından 
sunulan psikolojik destek, 50 dakika süren 
ve danışanın ihtiyacına göre altı ay ila bir 
yıl arasında devam eden görüşmelerle 
veriliyor. 



Ankara Gönüllü 
Psikologlar Ağı 

Eğitim Çalışması
21 haziran – 6 Temmuz 2014

● Ankara Gönüllü Psikologlar Ağı 
çalışmasına toplam 30 başvuru alındı ve 
yüz yüze görüşmeler sonrasında 18 
kişiyle atölye çalışması yapıldı. 

● Atölye çalışmasından sonra ağdaki 
gönüllü psikologlara danışan 
yönlendirmesi yapıldı.

● Psikologlarla düzenli süpervizyon 
çalışması yapıldı.



Kadın Dayanışma 
Vakfı Görünürlük 

Projesi
2016-2017

● Kadın Dayanışma Vakfı web sitesinin 
yeniden tasarımı ve yönetimi

● Vakfa ait sosyal medya hesapları için 
sosyal medya yönetimi desteği alınması



Kadın Dayanışma 
Vakfı Görünürlük 

Projesi

● 2016-2017 dönemini kapsayan izleme 
raporumuza göre Kadın Danışma 
Merkezimize başvuranların %48’i Kadın 
Dayanışma Vakfı’ndan internet 
aracılığıyla haberdar olduklarını ifade 
ediyor.

● Bu bilgi kolay erişilebilir, güncel, düzenli 
ve anlaşılır bir internet sitesine sahip 
olmanın ve sosyal medyanın aktif 
kullanımının şiddete maruz kalan 
kadınlara ulaşmakta ne kadar önemli 
olduğunu açıkça ortaya koyuyor



Güncelleme öncesindeki web sitemiz



Güncelleme sonrasındaki web sitemiz



Sosyal medya çalışmalarımızdan örnekler… 



Sosyal medya çalışmalarımızdan örnekler… 



Sosyal medya çalışmalarımızdan örnekler… 



Teşekkürler...


