


Buca’da kadınlar yalnız değil
‘Çaresiz Değiliz… Çare Biziz…’

Kadına yönelik şiddet bir insan hakları sorunudur. Dünyanın 
hemen hemen her köşesinde karşımıza çıkan bu sorunun 
temelinde, erkek egemenliğindeki toplumsal yaşamda kadının 
“birey” olarak kabul görmemesi yatmaktadır.

Yüz yıllar boyunca, “evinin kadını” olarak duvarların arasına 
mahkûm edilen kadınların, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda 
karşı cinsle birlikte yer alma talepleri, bir büyük hak mücadelesi 
olarak halen devam etmektedir.

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği yolundaki mücadeleleri 
günümüzde ne yazıktır ki; hak mücadelesinden öte, yaşam 
mücadelesine dönüşmüş durumdadır.

Kadınlarımız bugün “erkek şiddeti” karşısında hayatta kalabilme 
mücadelesi vermektedir. Psikolojik, ekonomik veya fiziksel 
şiddet gören, öldürülen kadınlarımız için toplumsal duyarlılığı 
geliştirmenin yolu ise yine kadınlardan geçmektedir.



Kendileri ve tüm hemcinsleri için “kadın sorunlarına” dikkat 
çekmek isteyen, hak mücadelelerini “dayanışma” ruhuyla 
sürdüren kadınlarımızın günümüzde örgütlenme yelpazesi 
sadece dernek veya vakıflarla sınırlı değildir.

Kadın sorunlarına çok daha lokal çözümler bulunmasını 
sağlayan Kadın Danışma Merkezleri (KDM),  çözüm yolunda 
başarılı çalışmalara imza atmaktadır. İlçelerde, bölge veya 
mahalle bazında örgütlenen KDM’lerde, sadece aile içi şiddet 
değil, günlük yaşamın her aşamasında karşılaşılan sorunlara 
karşı çalışmalar yapılmaktadır.

Kadına yönelik şiddet konusunda ülkemizin simge ismi haline 
gelen, vahşice katledilen genç kızımız Özgecan Aslan’ın adını 
taşıyan Kadın Danışma Merkezimizde sosyal, psikolojik ve 
hukuki destek sağlıyoruz. 

Buca Belediyesi olarak, sosyal demokrat belediyeciliğin 
sorumluluğuyla açtığımız Merkezimizde kadınlarımızın “birey” 
olma mücadelesine destek veriyoruz. Eşitlikçi, özgürlükçü 
ve cinsiyetçilikten uzak bir bakış açısıyla, kadınların yaşam 
haklarının ellerinden alınmadığı daha yaşanabilir bir dünya için 
verilen mücadelede biz de varız diyoruz.

Levent Piriştina
Buca Belediye Başkanı



Kadın ve Aile Hizmeti Müdürlüğü,

Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeksizin başvuruda 
bulunabildikleri, ücretsiz olarak psikolojik, hukuksal 

danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti veren, 
sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli 

meslek gruplarıyla kadına yönelik şiddet, bunun 
nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği konularında sosyolojik farkındalık 

çalışmaları yürüten birimdir.

Kadın Danışma 
Merkezimize başvuran 
kadınlar ihtiyaç 
duydukları danışmanlık 
hizmetini ücretsiz olarak 
alabiliyor.
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Merkezimize başvuran kadınların çocukları da çocuk gelişim 
uzmanı gözetiminde oyun odalarında keyifli zaman geçiriyorlar.

Kadın Danışma Merkezimizin Faaliyetleri,

• Psikolojik, hukuksal ve sosyal danışmanlık 
sağlamak,

• Şiddetle mücadele yolları hakkında bilgilendirmek,

• Sığınma evlerine yönlendirmek.

• Sosyal ve kentsel yaşama aktif katılımlarına destek 
olmak,

• Sosyal destek mekanizmalarına ve hizmetlerine 
ulaşmalarını kolaylaştırmak,

• Kadın grupları ile ihtiyaç duyulan alanlarda 
farkındalık çalışmaları yapmak,

• Başvurular ile ilgili veri tabanı oluşturmak,

• Araştırmalar ve raporlama faaliyetleri ile kadına 
yönelik şiddet konusunda mücadele stratejileri 

oluşturmak,

• Başvurular ile ilgili veri tabanı oluşturmaktır.



Aile içi ŞİDDET   



insan hakları 
sorunudur! 



Şiddet Gördüğünün Farkında Mısın?

Kendi kararlarını kendin veremiyor, küçümseniyor, 
incitiliyor ve dayak yiyorsan şiddet görüyorsun 
demektir.
Tüm bunların nedeni güvendiğin, aynı evi paylaştığın 
veya birlikte olduğun biriyse, aile içi şiddete 
uğruyorsun demektir.

Artık susma, farkına var,
sesini duyur, şiddeti durdur!
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Biliyor Musun?

Türkiye’de kadınların yaklaşık yüzde 40’ı fiziksel 
şiddet görüyor.

Her ay eşi veya eski eşi tarafından 11 kadın 
öldürülüyor.



AİLE İÇİ ŞİDDET GÖRÜYOR MUSUN?
KENDİNE SOR!

Aşağıdaki sorulardan bir veya daha fazlasına evet 
diyorsan,

Aile içi şiddet görüyorsun demektir.

Eşin ya da birlikte olduğun kişi;

• Seni hiç korkuttu mu?

• Başkalarının önünde aşağıladı mı?

• Ailenle veya arkadaşlarınla görüşmene yasak 

getirdi mi?

• Seni veya çocuklarını incitti mi, yaraladı mı veya 

yaralamakla tehdit etti mi?

• Seninle istemediğin bir zamanda, yerde ve biçimde 

zorla cinsel ilişkiye girdi mi?

• ‘Kıskanıyorum’ gerekçesiyle seni hiç takip etti mi, 

telefonunu, mesajlarını, facebook hesabını izinsiz bir 

şekilde kontrol etti mi?

• Onu terk etmen halinde kendini öldürmekle ya da 

başkasına zarar vermekle seni tehdit etti mi?

• Parana, telefonuna hiç el koydu mu, çalışmanı 

engelledi mi?

• İş bulmak için ihtiyaç duyduğun eğitimden seni 

mahrum bıraktı mı?

• Paranın her kuruşunun hesabını sordu mu?
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PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜN FARKINDA 
MISIN?

Eşin ya da birlikte olduğun kişi;

• Sana duygusal istismar yapıyorsa,

• Gözdağı veriyorsa,

• Çocuklarını kullanarak seni tehdit ediyorsa,

• Dışarı çıkmanı, başka insanlarla görüşmeni 

engelliyorsa,

• Seni sürekli suçluyor ve küçümsüyorsa,

Psikolojik şiddet görüyorsun demektir!

CİNSEL ŞİDDET
GÖRDÜĞÜNÜN FARKINDA MISIN?
Eşin ya da birlikte olduğun kişi;

• İstemediğin yerde, zamanda ve biçimde seni cinsel 

ilişkiye zorluyorsa,

• Çocuk doğurmana veya doğurmamana müdahale 

ediyorsa,

• Fuhuşa zorluyorsa,

• Cinsel organlarına zarar veriyorsa,
Cinsel şiddet görüyorsun demektir!



FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜN FARKINDA 
MISIN?

Eşin ya da birlikte olduğun kişi;

• Seni itip kakıyorsa,

• Tartaklayıp tokatlıyorsa,

• Seni tekmeliyorsa,

• Kesici ve vurucu aletlerle bedenine zarar veriyorsa,

• Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakıyorsa,

• Sağlık hizmetlerinden yararlanmana engel 

oluyorsa,

Fİziksel şiddet görüyorsun demektir!
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EKONOMİK ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜN FARKINDA 
MISIN?

Eşin ya da birlikte olduğun kişi;

• Para harcamanı kısıtlıyorsa,

• Çalışmana izin vermiyorsa,

• Zorla çalıştırıyorsa,

• Para harcama konusunda görüşünü almıyorsa,

• Az parayla çok şey yapmanı istiyorsa,

• Paranı elinden alıyorsa,

• İşten atılmana neden oluyorsa,

• İş bulman için gerekli eğitimlerden seni mahrum 

bırakıyorsa,
Ekonomik şiddet görüyorsun demektir!

AİLE İÇİ ŞİDDET NEYE NEDEN OLUR?

Fiziksel yaralanmalar, Ölüm, Düşük doğumlar
Fırsatları kaybetme (İş fırsat ve eğitim fırsatları)

Özgüvenini kaybetme, Depresyon



25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü” nedir?

25 Kasım 1960 Dominik Cumhuriyeti’nde, Trojillo 

Diktatörlüğü’ne karşı direniş sergileyen Mirabel 

Kardeşlerin, cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret 

ettikten sonra tecavüz edilerek öldürülmelerinin 

tarihidir. Bu olayın ardından tüm dünyada kadına 

yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiş, 

1981 yılında da Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 

toplanan 1.Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 

Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün 

olan 25 Kasım“ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar 

Arası Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu 

kararı benimseyen Birleşmiş Milletlerin 1999’daki 

kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi “kadına yönelik 

şiddete karşı uluslararası dayanışma günü” olarak 

anılmaktadır.
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SANA VEYA ŞİDDETE UĞRADIĞINI BİLDİĞİN 
BİRİNE YARDIM ETMENİN BİR ÇOK YOLU VAR, 

SESSİZ KALMA!

Aile içi şiddet görüyorsam, nereye 
başvurabilirim?

• Üniversite hastanelerinin acil servisleri ve adli tıp 

birimleri

• İzmir Barosu Aile İçi Şiddet Danışma Hatı

0 232 400 00 04

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

0 232 446 33 52

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Alo 183 şiddet hattı

• Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma 

Merkezi

0 232 216 21 46

Efeler Mah. Koşuyolu Cad. No:12 Şirinyer / Buca

kadinaile.hizmetleri@buca.bel.tr  




