
ÖZET VERİLER

Aşağıda göreceğiniz toplam 3965 kişi sayısı Ekim 2016 itibariyle Kasım 2018 tarihine kadar gerçekleştirdiğimiz

tüm faaliyetlerle katılan kişi sayısıdır. Yüzde 85’si Suriyeli, yüzde 15’i ise İran, Irak, Azerbaycan, Tunus, Fas gibi

çeşitli ülkelerden, Türkiye’de çeşitli yasal statülerde yaşayan göçmenlerden oluşmaktadır. Toplam cinsiyet

temelli şiddete maruz bırakılıp KADAV’dan destek talep eden kişi sayısı toplam 513 dür. Şiddetin açığa çıkması

ve destek istenmesi oranı Türkiyeliler arasında da son derece düşük (2014 rakamına göre yüzde 11) olup bu

durum mülteciler arasında çok daha yaygındır.

Ağırlıklı olarak yaşadıkları toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmak üzere çeşitli destek talepleri ile başvuran

Türkiye vatandaşı kişilerin sayısı bu rakama dahil değildir. Yılda ortalama 170 destek talebi ulaşmaktadır.

En büyük çoğunluğu oluşturan Suriyelilere büyük oranda KADAV doğrudan ulaşmıştır. Bu karşılaşmalar daha

çok Suriyeli arkadaşlarımızın kendilerinin organize her birine ortalama 15 kişinin katıldığı ev toplantılarında,

Küçükçekmece’de bulunan kadın dostu toplum merkezimizde düzenlediğimiz çeşitli eğitim ve güçlenme

atölyelerinde ve alanda çalışan diğer sivil toplum örgütlerinin merkezlerinde düzenlediğimiz bilgilendirme,

eğitim ve dayanışma atölyelerinde gerçekleşmiştir.

Belirtilen süreyi kapsayan ayrıntılı faaliyet raporumuz Şubat ortasında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde

yayımlanacaktır. Kadav.org.tr den erişilebilir olup ayrıca etkinlik katılımcıları ile paylaşılacaktır.
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Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilgili destek almak üzere kendisi KADAV’a ulaşan kişilerle daha çok

doğrudan temas kurulmuştur. Danışan acil yardım hattı üzerinden ulaşsa dahi mümkünse randevü verilerek

görüşme yapılmış ve desteklere erişimine genellikle eşlik edilmiştir.

KADAV’ın mültecilere yönelik tanıtımını Cinsiyet Temelli Şiddetle ilgili Destek bağlamında  yaptığımız halde

Başvuru sebepleri başka pek çok alanı kapsamaktadır.

Ekim 2016 – Kasım 2018 arasında çeşitli şekillerde destek sağlanan Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddette

maruz bırakılan kadın sayısı 412, Trans erkek sayısı 52, gay sayısı 18 çocuk sayısı 31 olmak üzere toplam 513

dür.



GERÇEKLEŞTİRİLEN Atölye, Eğitimler

Faaliyetler
Faaliyet
sıklığı Yararlanıcılar

  Kadınlar Çocuklar Erkekler

Farkındalık artırma ve bilgi yayma amaçlı ev toplantıları 15 oturum 165   

Mesleki eğitim ve güçlendirme atölyeleri (2016) Düzenli 165   

Kreş ve çocuk faaliyetleri Düzenli  220  

Farkındalık artırma ve bilgi yayma amaçlı ev toplantıları 25 oturum 907   

Bireysel danışmanlık Düzenli 189 19  

Mesleki eğitim ve güçlendirme atölyeleri Düzenli 174   

-  102 108  

-  46 59  

Farkındalık artırma ve bilgi yayma amaçlı ev toplantıları 29 oturum 207   

Saha Gönüllüsü (Focal Point) toplantıları 6 oturum 73   

Beden atölyesi 14 oturum 15   

Türkçe konuşma kulübü 22 oturum 15   

Ebru atölyesi 10 oturum 10   

Toplumsal cinsiyet atölyeleri ve faaliyetleri 4 oturum 123   

Çocuklara ve genç kızlara yönelik atölyeler 6 oturum  46  

Girişimcilik eğitimi 2 oturum 13   
Diğer STK'ların merkezlerinde dayanışma ve toplumsal cinsiyet

farkındalığı atölyeleri 14 oturum 252   

Sosyal uyuma yönelik ve diğer faaliyetler 9 oturum 128   
Erkeklerle ve erkek çocuklarla toplumsal cinsiyet farkındalığı

oturumları 3 oturum - 7 13

Bireysel danışmanlık Düzenli 312 44 30
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