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Kadınlarla

mor
bülten

Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın
(KİHEP) düzenli yayınıdır.
1995 yılında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiş olan KİHEP,
1998 yılından bu yana Dernek
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun işbirliği
içerisinde yürütülmektedir. 2002
yılında bu işbirliğine Çanakkale’de
Kadın El Emeğini Değerlendirme
Derneği (ELDER), İzmit’te Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Van’da Van Kadın Derneği
(VAKAD), 2005'te Diyarbakır
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) ve
2008'de Ayvalık Bağımsız Kadın
İnisiyatiﬁ de dâhil olmuştur.
Kadınlarla Mor Bülten, Türkiye’nin
42 ilinde 8000'den fazla kadına
ulaşmış olan KİHEP’in grup yönlendiricilerinin ve katılımcılarının
katkılarıyla hazırlanıyor.
Kadının insan hakları ihlallerine
son veren, aile içi şiddeti sonlandıran, kendi bedenleri üzerinde
söz sahibi olan, eğitim yaşamına
geri dönen, işgücü piyasasına, yerel yönetimlere ve siyasete katılan,
bağımsız yerel kadın örgütleri kuran KİHEP dayanışma ağına hoş
geldiniz!

Kurumlar arası başarılı bir işbirliğiyle
6 ayda 700'den fazla kadın KİHEP'e katıldı
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi ve Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) işbirliğinde yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok İnsana Yakışır İş İmkânı”
projesi kapsamında, meslek eğitim kurslarının katılımcılarıyla yapılan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) son buldu.

Proje kapsamında, KİHEP gruplarıyla 700’den fazla katılımcıya ulaştık. Üç ilde uygulanan projede; Ankara’da 20 KİHEP grubunda 455
kadın, Konya’da 6 KİHEP grubunda 110 kadın ve Gaziantep’te 7
grupta 162 kadın programı tamamlayarak KİHEP ailesine katıldı.
Bu başarılı işbirliğinin benzer ortak çalışmaların önünü açmasını
umuyoruz. Bu çalışmada emeği geçen KİHEP grup yönlendiricilerine teşekkür ediyor, programa katılmış olan tüm kadınlara “KİHEP
ailesine hoş geldiniz!” diyoruz.

"Sokaklar bizimdir, hesap sorulmaz;
12'den sonra büyü bozulmaz!"
Bu yıl 8 Mart’ta, İstanbul’da yapılan yürüyüşün ardından
kadınlar, 8 Mart’ın yüzüncü yılını sokak şenliğiyle kutladılar. Gece İstiklal Caddesi'nde yapılan şenlikte sokak
performansları, ritm gösterileri, müzik dinletileri gerçekleştirildi.

KİH - YENİ ÇÖZÜMLER’DEN

Uluslararası savunuculuk için
Kadının Statüsü Komisyonu’ndaydık
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54. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
(KSK) oturumu 1-12 Mart tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin
delegasyonları ve sivil
toplum temsilcilerinin
geniş katılımıyla gerçekleşen ve Pekin +15
adı verilen bu oturumunun amacı, Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Planı (1995) ile Pekin +5 Özel
Oturumu (2000) kararlarının uygulanış süreçlerini
gözden geçirmekti. Kadının Statüsü Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Komitesi ise dünyanın
dört bir yanından New York’a gelen kadın örgütlerinin temsilcilerine, 54. KSK oturumu öncesi ortak
bir strateji belirleyebilecekleri bir zemin sunmak
amacıyla, 27-28 Şubat tarihlerinde Pekin +15 STK
Küresel Forumu’nu gerçekleştirdi. Bu etkinliklere
uluslararası lobi ve savunuculuk yapma amacıyla
Türkiye’den Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Lambdaİstanbul LGBTT Derneği ve
Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu katıldı.
54. Kadının Statüsü Komisyonu oturumu kapsamındaki etkinlikler üç ana kategoriden; hükümet delegasyonlarının resmi toplantıları, BM üyesi ülkelerin
düzenledikleri paralel toplantılar ve kadın örgütlerinin düzenledikleri etkinliklerden oluştu. Türkiye
hükümet delegasyonu resmi heyetinin yanı sıra,
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi
milletvekillerinin de katıldığı geniş bir heyet ile 54.
KSK oturumuna katıldı.
Oturuma Türkiye’den katılan sivil toplum örgütleri
olarak üç kategorideki çeşitli toplantılara katılarak
Türkiye’deki öncelikli sorunları dile getirmeye ve
gerek Türkiye Hükümetinin, gerekse BM’ye üye diğer ülke hükümetlerinin sorunların çözümü için somut sözler vermelerine katkıda bulunmaya çalıştık.
Türkiye hükümet delegasyonunda yer alan kadın
milletvekilleri Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur ve Doç.

Dr. Aşkın Asan ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda sivil
toplum örgütleriyle işbirliğinin altının çizdik.
KSK oturumlarının yanı sıra, Kadının İnsan Hakları –
Yeni Çözümler Derneği kurucu üyesi Pınar İlkkaracan gerçekleştirilen iki önemli panelde konuşmacı
olarak bulundu. Küresel Kadın Fonu (Global Fund
for Women) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte
Pınar İlkkaracan, KİH-YÇ olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdi ve çalışmalarımızı, uluslararası kadın hareketinin programı ve sorunları bağlamında değerlendirdi. Kadının Küresel Liderliği
Merkezi’nin (Center for Women’s Global Leadership)
organize ettiği 20. yıldönümü etkinliklerinde ise kurucuları arasında yer aldığımız Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu’nun
(CSBR) kuruluş hikayesini ve 9 Kasım 2009’da gerçekleştirdiği “Ortak Mücadele – Hep Birlikte” adlı
uluslararası kampanyayı katılımcılarla paylaştı.

Urfa'da "GAP ve Kadının
Güçlendirilmesi" paneli
Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Şanlıurfa Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nün işbirliğinde “GAP ve Kadının Güçlendirilmesi” paneli gerçekleştirildi. Başbakan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 7 Mart tarihinde gerçekleşen panele, Kadının İnsan Hakları-Yeni
Çözümleri temsilen, Gaziantep’ten Dernek gönüllümüz sevgili Nihal Tütüncüler katıldı. Şanlıurfa
ve çeşitli illerden kamu kurumlarının temsilcileri,
üniversite rektörleri, çeşitli ülke elçiliklerinden temsilciler ve değişik illerden kadın örgütleri temsilcilerinin katıldığı panelde, “kadının yasal hakları”, “kadın
ve eğitim”, “kadın ve sağlık” ve “Türkiye'deki kadın
istihdamı ve girişimciliği” konuları ele alındı. Ayrıca,
program kapsamında “Güneydoğu'nun Işığı Kadınlar" fotoğraf sergisi ile ÇATOM "Göz Nuru El Ürünleri"
sergisi düzenlendi.

Kadın isterse…

Geçtiğimiz günlerde Derneğimiz, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle “Kadın İsterse...”
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Panelde Sevim K.
Dinç (eğitimci, yazar), Hanife Türkseven (yazar) ve
Sinem Meral (yazar) konuşmacıydı. Kadın-erkek
ilişkilerindeki geleneksel yapıya başkaldırabilmiş
kadınlarla, bu geleneksel yapının değişebileceği
konusunda hiç umudu olmayan kadınlar bir aradaydı. Bu
açıdan ilginç bir söyleşi oldu.
Hanife, dışarıda çalışmayan
ama evde çocuk bakımı, yaşlı
bakımı, temizlik, çamaşır, bulaşık yıkama, yemek pişirme

işlerini gören ev kadınlarının aslında ne kadar çok
çalıştığının göz ardı edilmesinden duyduğu rahatsızlığı belirtti. Tüm bu işleri gören kadının “görünmez emek” sahibi olduğunu ve bu emeğin aslında
milli gelirde bir yerinin olması gerektiğini belirtti.
Ayrıca dışarıda, gelir getiren bir işte çalışan kadının
da yine tüm bu ev işlerinden sorumlu tutulduğu
konuşuldu.
Sevim, bir kadının kendine sorular sormaya başlamasının ve dünya genelinde kadın hakları alanında
verilen mücadeleyi öğrenmesinin onu ne kadar değiştirebileceğini anlattı. Bir arada olursak kadınlar
üzerindeki çevre baskısının da azalacağı, böylece
kadının sosyal haklardan daha çok yararlanabileceği konuşuldu.
Kendi adıma çok şey kazandığım bir
söyleşi oldu.

Kadın Yazarlar Derneği ile ilgili bilgi için:
www.kadinyazarlardernegi.org.tr

Gülden Madencioğlu Tezeren
KİHEP katılımcısı – İzmir

KADIN HAREKETİNDEN

2008 yılında, İzmir’de kurulan Kadın Yazarlar Derneği olarak, kadın yazarların dayanışmasını amaçlıyoruz ve her türlü toplumsal sorunda kadınların
etkilenme durumlarını izleyip konu hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

3

KA-DER: Kadınlar
istatistiklerde yok
sayılıyor!
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’na Türkiye'nin kadınlarla ilgili istatistik politikasının değiştirilmesi için başvuru yaptı.
Komisyon bünyesinde kaKadının durumuna
dın STKlarının da katılacağı
ilişkin bir ilerleme
bir çalışma kurulu oluşturulya da gerileme olup
masını talep etti.
olmadığının tespit
edilebilmesi açısından
Türkiye’de istatistikler cinsi“cinsiyetlendirilmiş”
yet farklılıklarını gözeterek
istatistikî verilere sahip
olmak şart. İstatistiklerde tutulmuyor, varolan az sakadınları “yok sayma”, yıdaki istatistikî veriler ise,
mevcut durumu yansıtmak“görünmez kılma”
tutumu, yaşanan derin tan oldukça uzak. Bu neeşitsizlikleri saklama
denle, Türkiye’de, kadınların
çabasının bir parçası.
ekonomik, toplumsal, siya-

sal ve kültürel yaşamdaki verili durumunun tespit
edilmesi imkansız. KA-DER bu konudaki başvurusunun ardından yaptığı açıklamada; “kadının durumuna ilişkin güvenilir istatistikî verilerin olmaması sorunların ve sorunların boyutlarının tespit
edilmesini zorlaştırdığını” belirtti.

KAHDEM 3. yılında 9 milyon
okuyucuya ulaştı
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), Türk
Hukuk Sitesi Kadın Hakları Çalışma Grubu tarafından kurulan ve yönetilen sanal bir destek merkezi.
KAHDEM, kadın hakları ihlalleri ile karşılaşan kadınların, internet ortamında kimliklerini gizleyerek
sorunlarını paylaşmalarına ve Çalışma Grubu üyelerinin destek mesajlarına ulaşmalarına yardımcı
oluyor. Kadın hakları ve aile hukuku konusuyla
sınırlı olmak üzere internet aracılığı ile kadınlara hukuki destek veriyor. Soru sormak için ziyaret
etmeniz gereken internet adresi: http://www.turkhukuksitesi.com/hukuksayfa_kahdem_sorulari.htm

Başarılı işbirliği meyvelerini verdi

KISA KISA KİHEP

Sertifika töreninden...
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Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler, SHÇEK, ILO
ve İŞKUR’un başarılı işbirliğiyle meslek edindirme
kurslarına katılan kursiyerlere Kadının İnsan Hakları
Eğitimi verildi. 8 Ocak’taki KİHEP sertifika törenimiz
çok samimi ve neşeli bir ortamda gerçekleşti. Meslek
edinme amacıyla bilgisayar kursuna gelip KİHEP’e
katılan 55 kadından oluşan şirin bir gruptu sertifikalarını alan. Aynı kurstan Nalân Uysal, Gökşen Uçan
ve benim gruplarıma ortak bir sertifika töreni yaptık.
Törene, SHÇEK Ankara İl Müdürümüz Neriman Koca,
İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, SHÇEK Sincan İlçe

Müdürü Salih Çakırgöz, Natoyolu Toplum Merkezi
Müdürü Ali Geçimli ve ILO’dan Özge Berber Ağtaş
katıldı. Ayrıca, meslek kursunu düzenleyen HTT bilgisayar şirketi yetkilileriyle KİHEP gruplarındaki kadınların erkek arkadaşları aramızdaydı. KİHEP grupları adına Sevda ve Kader konuştu. Katılımcıların
KİHEP’te öğrendiklerini unutacağı varsa bile bu
neşeli törenden sonra asla unutmayacaklarını düşünüyorum.
Aslıhan Han
KİHEP Grup yönlendiricisi – Ankara

Antakya’da KİHEP'liler
8 Mart’ı hep birlikte
kutladı

Söke’deki ilk KİHEP
grubu sertifikalarını aldı

Antakya’daki ikinci
KİHEP grubu, 9 Aralık 2009 tarihinde
ilk grup çalışmasını
yaptı. 31 Mart tarihinde de son grup
çalışmamızı yapacağız. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında birinci ve ikinci KİHEP grubum çok güzel çalışmalar yaptı. Yaptığımız kermes çok beğeni topladı.
Kutlamalar sırasında düzenlenen kermesin açılısına
Hatay Valisinin eşi sayın Zehra Lekesiz de katıldı.
KİHEP grupları olarak bu kermesi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. KİHEP eğitimini almak isteyen
çok kadın var. Şimdilik 30 kişi hazır, benim 3. grubu
kurmamı bekliyorlar.
Cemile Güvercin Sayın
KİHEP Grup yönlendiricisi – Antakya

KİHEP ailesine Söke’den yeni üyeler katıldı.

Söke’deki ilk KİHEP grubu Kent Konseyi Kadın
Meclisi ve Kadın Sığınmaevi Yapma ve Yaşatma
Derneği’nin üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın Meclisi ve Kadın Sığınmaevi Yapma ve
Yaşatma Derneği’nin ve KİHEP grup yönlendiricisi
sevgili Aynur Kurtay’ın yoğun emeği sonucu açılan
ilk grup programı tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Katılımcılara sertifikaları Aydın Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Bilal Çenet, Söke İlçe Kaymakamı’nın eşi
Derya Demirezer ve Söke Belediye Başkanı’nın eşi
Zümrüt Özekmekçi tarafından verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi 1999 yılından bu yana, gezici ekip sistemi ile
aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda merkez bünyesinde çağrı merkezi ve danışma bölümlerinde çok sayıda danışan ile görüşülüyor. Merkez
çalışanları, ihtiyaçları saptama, danışanlara yardımcı olma ve doğru yönlendirme noktasında hizmet
içi eğitimler ile destekleniyorlar. 30 Ekim 2009 – 22
Ocak 2010 tarihleri arasında, Kadın Koordinasyon
Merkezi’nde sevgili Deniz Hayat Han’ın yönlendiriciliğinde KİHEP gerçekleştirildi. 18 Merkez çalışanının katılımında tamamlanan eğitim programı ile
amaçlanan, konu ile ilgili önce katılımcıların bilinçlenmesi, sonrasında ise edinilen bilgilerin çalışma
alanlarında kullanılması.

yapması gerektiği, nafaka ve çocukların velayeti
konularında bilgilendirdim. Ayrıca eğitim sonrasında yakın çevremdeki kadınların katıldığı bir
toplantı düzenledim ve kadın hakları konusunda
edindiğim bilgileri aktardım.”*
Elif
KİHEP Katılımcısı- İstanbul
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını İstanbul Bülteni’nin Şubat 2010 sayısından

“Bedenim ve Ben”
kitabının çevirisi ve
adaptasyonu devam
ediyor
KISA KISA KİHEP

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kadın
Koordinasyon Merkezi’nde
ilk KİHEP grubu tamamlandı

“Eğitimde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda danışanlarımızı doğru yönlendirebiliyorum. İstanbul genelinde konu ile ilgili olabilecek birimlerin
iletişim bilgilerini içeren bir doküman hazırladım
ve çağrı merkezi personeline dağıttım. Böylece
telefon görüşmeleri sırasında o anda ilgili yönlendirmeleri yapabiliyoruz. Evli bir kadın olarak doğurganlık hakları ve medeni haklar konusundaki
eksik bilgilerimi tamamlamış oldum.”*
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Seda
KİHEP Katılımcısı- İstanbul

“Eğitim öncesinde kadın hakları konusunda bu kadar detaylı bilgi sahibi değildim. Şimdi biliyorum
ve yaptığım görüşmelerde artık daha bilinçliyim.
Boşanmak isteyen ve şiddet görmekten korkan
bir kadını İstanbul Barosuna ve diğer birimlere
yönlendirdim. Yakın çevremde boşanmak isteyen
ve şiddet gören bir kadını, şiddet gördüğünde ne

Proje, Mavi Kalem Kadın Çalışmaları Grubu’nun
koordinatörlüğünde, Kadının İnsan Hakları - Yeni
Çözümler’in de dahil olduğu 14 kadın kuruluşunun
danışmanlığında yürütüyor. “Bedenim ve Ben” (Our
Bodies, Ourselves) kadın sağlığı ve cinselliği konusunda kadınlar tarafından, kadın bakış açısıyla yazılmış önemli bir kaynak kitap. Projeye test okur ya da
uzman okur olarak, yaşam öykülerinizi paylaşarak
veya tanıtımına destek olarak katkı vermeniz mümkün. Başucu kitabı niteliğindeki bu kitabın hazırlık
aşamasında gönüllü KİHEP grup yönlendiricileri
de yer alıyor. Şimdiye kadar 21 dile çevrilmiş kitap
ve adaptasyon çalışması hakkında ayrıntılı bilgi
edinmek için web sitesine bakabilirsiniz:
http://www.bedenimveben.org/bvbproje.htm

Alanya’da “Kadın Meclisi” kuruldu
geziydi. 8 Mart sabahı 58 kadınla başlayan gezimizin ardından mahalleye döndüğümüzde hepimiz
yürüyemeyecek kadar yorgunduk. Ancak herkesin
yüzünden okunan mutluluk ve teşekkür ifadesi görülmeye değerdi. Aynı gün İskele Meydanı’nda, 30
civarında kadınla, Kadın Meclisi ve Toplum Merkezi
işbirliği ile “El Emeği, Göz Nuru” sergisi açıldı. Herkes çok mutluydu ve gün anlamına ulaşmıştı bence.
Kadın Meclisi kurma ve bu oluşumda yer alma kararımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha
gördüm. Meclisimizin önümüzdeki günlerde güzel
ve başarılı işlere imza atmasını umuyorum.

ÖRGÜTLENME

Alanya Kadın Meclisi Genel Kurulu
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Geçtiğimiz yıl KİHEP’e katıldık, ardından bir arada
olabilmenin yollarını aradık. Kent Konseyi bünyesinde kurulacak “Kadın Meclisi”nde yer almak istedik.
İşte hikâye bundan sonra başladı.
Öncelikle, Kadın Meclisi için geçici yönetim oluşturmamız gerekiyordu. Mümkün olduğunca çok kadına
ulaşmak için çevremizden başlayarak tüm kadınlara
bu oluşum hakkında bilgi verdik. Kadınların yoğun
olarak çalıştığı kurumlarda duyurular yaptık. Sonra
10 kişilik geçici yönetim kurulu oluşturduk. Dünya
İnsan Hakları Günü’nde, "İnsan Haklarına Kadın Bakış
Açısı" konferansının ardından, Kadın Meclisi'nin tanıtımı yapıldı ve üye kaydına başlandı. 12 Ocak’taki
seçimde Kadın Meclisi'nin başkanlığına Toplum
Merkezi müdürü ve KİHEP grup yönlendiricisi Sevgi
Abacı Eker, başkan yardımcılığına KİHEP katılımcısı
Nefise Kaya seçildi. Yürütme kurulunda çoğumuz
KİHEP'liyiz, olmayanlar da yeni başlayan grup çalışması ile KİHEP'li olma yolunda.
Kadın Meclisi olarak ilk işimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğiydi. 5 Mart’ta yerel televizyonda
Kadın Meclisi hakkında bilgi verildi. Gazetelere verilen demeçlerle tanıtımımız yapıldı. Alanya’nın tek
kadın muhtarı Seher Yaman’ı ziyarete gittik ve
mahallesindeki kadınlarla birlikte bir gezi düzenledik. Bu, yaşadığı ilçenin tarihi ve turistik yapılarını görme şansı olmayan kadınlara ilçeyi tanıtan bir

Fadime Altuntaş
Alanya Kadın Meclisi yürütme kurulu üyesi
KİHEP Katılımcısı – Alanya

Yozgat Üretici
Kadınlar Dayanışma
ve Yardımlaşma
Derneği’nden
haberler
2007 yılında Yozgat Toplum Merkezi Müdürlüğü'nde
açılan KİHEP eğitimine katıldığımız arkadaşlarımızla birlikte, eğitim sonunda kadınlara yönelik faaliyet
gösteren bir dernek kurmaya karar verdik. Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği’ni (YÜKED) kurduk. Derneğimizi büyük bir
heycanla kurduktan sonra birçok etkinlik düzenlemeye ve faaliyette bulunmaya başladık.
Derneğimizin amacı;
5 kadınlar arası birlik ve dayanışmayı sağlamak,
5 kadınların üretime yönelik güçlerini birleştirmek,
5 kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan kişi,
kurum ve kuruluşlara destek vermek,
5 Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmak
için istihdam sağlamaktır.

Derneğimiz kurulduktan sonra birçok kadın üyemiz
oldu. Böyle bir derneğe ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.
Yozgat Valisi ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti
için oy kullanıldı. Belediye Başkanı ile bire bir görüşmelerde bulunduk ve bunlar bizim için bir ilkti.

Yozgat Sürmeli Festivali kapsamında düzenlenen
fuara katılım sağlandı. İstanbul Feshane Fuarı'nda
yer alındı. AB projeleri çalışmaları çerçevesinde
kadınlara ve çocuklara yönelik etkinliklere destek
vermek amaçlı projeler gönderildi. Aile içi şiddete
yönelik komisyon içerisinde yer alındı.

Yozgat Cehirlik lalesinin incelenmesi için TÜBİTAK’la
görüşmeler yapıldı, örnekler incelenmeye gönderildi. Çevre Orman Müdürlüğü ile çocuk yuvasına 200
adet fidan dikildi. Aerobik ve tel kırma kursları açıldı.
Belediye ile işbirliği yapılarak, belediyenin yapmış olduğu dükkanlardan, kadınların ürettikleri
el emeklerini satacakları yer temin edildi. Yozgat
Dernekler Platformu üyesi olundu.

Bunlarla heyecan duyduk, birçok konuda fikirlerimizi
iletme fırsatı yakalamayı başardık. Her şeyden önce
bizlere saygı duyuldu. Hep birlikte güçlendik ve birlikte yolumuza devam edeceğiz. Tüm bunları başarmamızda bizlere destek olan ve yolumuza ışık tutan
KİHEP ekibine ve Emel Ünal’a teşekkür ederiz.

Çanakkale Kent Konseyi “Kadın Meclisi”
Kadın Meclisi, kadınlara yönelik ayrı ayrı çalışan grupları “ortak çatı” altında buluşturan
yepyeni bir yapılanma modelidir.
Kadın Meclisi'nin hedefleri arasında;
5 kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olmalarını,
5 kent

ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını,

Çanakkale Kent Konseyi’ne bağlı olarak, kadın hakları alanında çalışan STK temsilcileri, meslek kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler, derneklerden
temsilciler, merkezi ve yerel yönetim ile üniversiteden temsilcilerin katılımıyla ''Kadın Meclisi''nin
kurulması için ilk adım atılarak Kadın Meclisi
Yönergesi hazırlanmıştır. 26 Aralık 2009'da Sevgi
Uluşal (ELDER-Kadın Danışma Merkezi), Yasemin
İlhan Yalçın (Tabipler Odası), Şebnem Çıtak (Çanakkale Barosu), Didem Gürdoğan (Bedensel Engelliler
Derneği), Günay Dereli (Kadın Girişimci İş Kadınları
Derneği), Sevil Hoşgör (Tüm Bel-Sen), Belgin Gönül
Başaran’dan (İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı) oluşan
yürütme kurulunun seçilmesiyle Kadın Meclisi'nin
kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır.

5 kent yaşamına katılımlarını sağlamak
5 kadınların girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek
sıralanabilir.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde, kentimizde yaşayan tüm kadınları el ele, omuz omuza çalışmaya ve “kadınız varız” demeye çağırıyoruz.

Sevgi Uluşal
Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
KİHEP Katılımcısı- Çanakkale

ÖRGÜTLENME

Yasemin Can
KİHEP Katılımcısı - Yozgat
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Alanya’dan sevgiler…
Öncelikle onbeşinci yılınızı kutlamak isterim. Nice
uzun yıllara! Hayatın koşmacası içersinde hepimizin
görevleri var. Bence bu görevlerin başında insanlara
yararlı olmak geliyor ki siz bunu başarmışsınız onca
yıl.

KATILIMCILARDAN

2007-2008 yılı kış döneminde Sevgi Abacı Eker’den
KİHEP eğitimi aldım. Çok şey öğrendim. Zaman
zaman gülüp, zaman zaman ağladım. İçimde yılların biriktirdiği tortuları dökmem ne kolay olmuştu.
Çünkü eğitimden çok etkilenmiştim. Bu eğitimi yıllar önce alsaydım yaşadığım iki mutsuz evliliğin
belki de birini kurtarma şansım olabilirdi.
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Şimdi 55 yaşındayım. Hayat acısıyla, tatlısıyla geçiverdi ellerimin arasından. Ama teşekkür etmeliyim KİHEP için. Umarım KİHEP’ten daha çok kadın
yararlanır ve hayata bilgi penceresinden bakmayı
becerirler. Şimdilerde KİHEP'li arkadaşlarla, Yerel
Gündem 21 çatısı altında “Kadın Meclisi” kurma
çalışmalarına başladık. Çıktığımız bu yolda eminim
herkese örnek olacağız.
Fadime Altuntaş
KİHEP Katılımcısı – Alanya

Nice başarılı yıllara!
Sevgili Türkan Bakır sayesinde KİHEP’le tanışalı 2 yıl
oldu. Konak Kadın Meclisi üyesi olarak bu eğitimi
aldım. İnanılmaz güzel bir kadın bilinçlendirme eğitim programı olarak KİHEP, derneğimizin amaçlarıyla
birebir örtüşüyor. 4 aylık eğitim sürecinde derneğimi
tanıma fırsatı bulan grup arkadaşlarımdan iki tanesi
derneğimize üye oldu. Eğitimin örgütlenme amacı
gerçekleşmiş oldu. Daha sonraki eğitimlere katılan
üye sayımız 2 yıl içinde artarak, toplam üye sayımızın yarısına ulaştı. Bu gidişle KİHEP eğitimi almamış
üyemiz kalmayacak. Bu güzellikleri yaşatanlara binlerce teşekkür…
Perihan Yılmaz
Türk Kadınlar Birliği Derneği
Bornova Şube Başkanı
KİHEP Katılımcısı - İzmir

“seni kundaklara sarmayacağım
adını özgür koyacağım
ben büyüyünce
seni doğurunca…
özgürce büyüsün elin, ayağın
düşüncelerin özgürce gelişsin
diye.”*
Dünyanın birçok yerinde kadın olarak doğmak, yaşama geriden başlamaktır. Tarihte çoğu zaman kadınlar; fizyolojik ve biyolojik özelliklerinden dolayı
baskı altına alınmıştır. Kadın, ona biçilen geleneksel
rol gereği toplumsal yaşamda ikincil durumdadır.
Türkiye’de okuma yazma bilmeyen kadın sayısı oldukça yüksektir. İstihdam konusunda da durum pek
farklı değil. Hatta işsizliği önlemenin bir yolunun,
kadınların evlerine dönmeleri olduğunu düşünenler bile var. Erkek çalışır, kadın görünmez emeği ile
ev içi faaliyetlerini sürdürür. Ya da genellikle sosyal
güvenceden uzak, ucuz iş gücü olarak çalışmaya
devam eder. Yönetici kademelerinde, siyasette vb.
birçok alanda kadının geride kaldığı aşikârdır.
Kadınlarımızın öncelikle “ben” diyebilmeleri, duygu
ve düşüncelerini ifade etmeleri gerekiyor. Yüzyıllardır ben yerine “sen”e daha açık olan biz kadınların
bunu başarabilmek için eğitime, pozitif ayrımcılığa
ihtiyacımız var. KİHEP bir kadın bakış açısı geliştirme
noktasında önemli. KİHEP ile yasal haklarımızı öğrenebiliriz. Haklarımızı yaşama geçirmek konusundaki becerilerimizi geliştirebilir, ortak sorun ve ihtiyaç
çerçevesinde dayanışmayı ve örgütlenmeyi başarabiliriz. Kadına karşı şiddeti durduracak ve daha
önemlisi şiddetin ortaya çıkmasını engelleyecek
koşulları yaratabiliriz. Kendimizi daha etkin ifade
etmeyi öğrenebiliriz.
Geçtiğimiz hafta Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Sığınmaevi Yapma ve Yaşatma Derneği’nin 25
üyesinin katılımıyla Söke’deki ilk KİHEP grubu başladı. Hedefimiz KİHEP’in Söke’de daha fazla kadına
ulaşması.
Edilgen değil etken kadınlarla birlikte yaşanılır bir
dünya için…
Sevay Açıcı
Söke Kadın Meclisi
Kültür Sanat Çalışma Komisyonu Başkanı
KİHEP Katılımcısı- Söke
* Şiir, Muazzez Menemencioğlu’na aittir.

Çok eski zamanlarda, Ortaçağ'da kadınlar bir eli belinde, diğer eli kepçede kazan başlarında derman
bulurlarmış her derde. Şifalı otlardan merhemler yapar, hem yüzlerine sürerlermiş hem de gönüllerine.
Ortada ne dert kalırmış ne tasa. Bütün kötülükleri
kara kaplı kazanlarda kaynatıverirlermiş.

olmadan olmaz" demişler, bizler bacak aramız kadar
var olmuşuz. Yetmemiş savaşı akıtmışlar üzerimize
yağmur niyetine, iktidarları için üzerimize basarak
yükselmişler. Sonra "sokak yasak" demişler, hepimiz dört duvar arasına kapatılmışız. Bulaşık, temizlik, ütü… Önceleri kepçelerle şifa yaratan bu eller
yaşlanıvermiş birdenbire. “Yok böyle olmaz, güzellik
şart” demişler; bizleri bizden edip bedenimize küstürmüşler.

Sonra ne mi olmuş? Kendi kazanlarında kaynatmışlar kadınları “cadı” diye. Kazan başlarına geçen
erkekler önce korkuyu serpmişler üzerimize, sonra
iktidarı, savaşı, şiddeti… İyice karıştırmışlar kazanı,
suyumuza acı tat vermiş her biri. Önceleri isimlerimizi kaybetmişiz; Ahmet’in kızı, Osman’ın kardeşi,
Hasan’ın karısı olmuşuz. İzinsiz çarşıya çıktığımızda
35 yerimizden bıçaklanmış, kot pantolon giydiğimiz için öldürülmüşüz, çok geziyoruz diye burnumuz, kulağımız kesilmiş. Güldünya gibi vurulmuş
ve güleceğimiz dünyalara hasret kalmışız. "Namus

Ama bizler artık kendi sözümüzü söyleme derdine düştük, kendi cümlelerimizle kurmaya başladık
dünyamızı. Ataerkilliği, savaşı, şiddeti odun niyetine
yakacağız kazanlarımızın altında. Kazanda tabiat
anadan aldığımız otları kaynatacak, çıkan dumandan özgürlük koklayacağız. "Barış" diyeceğiz inatla,
suyundan bir yudum alıp güzel gözlerle bakacağız
dünyaya.
Sonay Ustabaş
Pamukkale Üniversitesi öğrencisi
KİHEP Katılımcısı - Denizli

Konaklı kadınlar KİHEP’e doymuyor
Kadın Meclisi'nde 4. KİHEP grubu başladı
Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi KİHEP eğitimlerine devam ediyor. 2008 yılında sevgili Türkan Bakır’la başlayan KİHEP gruplarının ikincisini sevgili Ayla Erdoğan gerçekleştirdi. Ayla’nın
halen devam eden Konak Kadın Meclisi 3. KİHEP
grubuyla birlikte KİHEP’e katılmak isteyenlerin taleplerine yetişemediğimiz için 4. KİHEP grubunu

doymuyor. Grup yönlendiricilerimiz grup açtığı sürece biz KİHEP'i devam ettirmeye kararlıyız.
Kadınların her türlü haklarını öğrendiği, bildiği ama
belki unuttuğu haklarının hatırlatıldığı, farkındalık
yaratan KİHEP’e toplumun her kesiminden kadınlar
katılıyor. Aralarında doktor, eczacı, öğretmen gibi
farklı mesleklerden kadınların olduğu 3. grup KİHEPçiler eğitimi
biraz daha uzatmak, 4 ayda bitirmemek için sevgili Ayla Erdoğan’a
baskı yapıyorlar.
Kadınların eğitimini ve mutluluğunu kendisine amaç edinen
Konak Kadın Meclisi’nden tüm
KİHEP'lilere sevgiler...

oluşturmaya karar verdik. Sevgili Sevgül Öncü ile
4. KİHEP grubunu da başlattık, ama yeni başvurular hala devam ediyor. Yani, Konaklı kadınlar KİHEP’e

Latife Şencan
Konak Kadın Meclisi Başkanı
KİHEP Katılımcısı – İzmir

KATILIMCILARDAN

Cadıca bakış
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KATILIMCILARDAN

KİHEP sonrası
değişen hayatlar
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2007 yılında KİHEP’e katılmadan önce güçsüz, cesaretsiz, ürkek biriydim. Eğitimde öğrendiklerimin
hayatımı bu kadar değiştireceğini düşünmemiştim.
Basında sık sık duyduğum insan hakları kavramının
sadece Avrupa Birliği ülkelerinde ve para gücüne
sahip kesimlerde geçerli olduğunu düşünürdüm.
Şiddete maruz kalan kadınların yaşadıklarını kadere
bağlardım. Bunu ölene kadar yaşacaklarını kanıksamıştım. Onlara yardım etmek yerine “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” sözünü hatırlayıp uzak
dururdum. Toplum içinde yalnızlığımı hissederdim.
Bütün bunları yaşarken KİHEP’le tanıştım. İlk öğrendiğim şey; toplum içinde var olduğumu anlamaktı.
Yavaş yavaş özgüvenimi kazandım. Kendimi güçsüz
zannederken aslında güçsüz olmadığımı gördüm.
Şimdi bir zamanlar benim gibi düşünen kadınların
yanında olup onlara yardımcı olmaya çalışıyorum.
Yolda giderken şiddete uğrayan bir kadın gördüğümde kenara çekilip izlemiyorum. Polisi aramaktan çekinmiyorum.
Aslında anlatacak o kadar çok şey var ki KİHEP’le
değişen hayatlar hakkında. Her şeyden önce biz kadınlar da insanız ve hepimiz tek bir yüreğiz, KİHEP’le
daha birçok hayatı değiştirmek için el eleyiz…

Söke’de KİHEP
Sivil toplum örgütü temsilcileri, ev kadınları ve
gençlerden oluşan grubumuzla katıldığımız KİHEP
artık bitti. Heyecanla sertifikalarımızı alacağımız
günü bekliyoruz.
Ben emekli öğretmenim. Emekli olunca seçilme
hakkımı kullanarak muhtarlık seçimlerine katıldım.
Söke’nin ilk kadın muhtarı oldum. Bir sonraki seçimlerde belediye meclis üyeliğine seçildim ve belediye başkan yardımcılığı yaptım. KİHEP bana ne
katabilir noktasında açıkçası çok beklentim yoktu.
Ancak konular ilerledikçe bildiklerimizi gözden geçirmemiz, kendimizi irdelememiz, grupla iletişim,
terapi tadında geçen toplantılar... Bize bu programı tavsiye eden Konak Belediyesi Kadın Meclisine
ve eğitmenimiz Aynur Kurtay’a teşekkürler. O’nu
çok sevdik.
Hatice Sarınç
Söke Kadın Meclisi Başkanı
KİHEP Katılımcısı- Söke

Yasemin Can
KİHEP Katılımcısı - Yozgat
Evlendikten sonra hayatımdaki artan şiddetten dolayı, Toplum Merkezinde eğitimlere katılmaya başladım. Aldığım eğitimler sırasında KİHEP ile tanıştım.
Eğitim sonrası sertifikalı eğitimlere devam ettim.
Almanca, İngilizce, bilgisayarlı muhasebe, hasta
ve yaşlı bakımı kurslarına katıldım. Eksikliklerimi tamamladım. Evlenmeden önce başladığım Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesinde 3 sınıfa kadar geldim. Ama maddi imkânsızlıktan bitiremedim. Bu yıl
tekrar üniversite sınavına giriyorum.
KİHEP sonrasında etkin çalışmalarımla başta anneme örnek oldum. Annem 60 yaşında ehliyet aldı.
Aynı benim gibi toplum merkezlerinde her ne ko-

nuda istiyorsa kurslara katıldı. En son geçen yıl Osmanlıca dil kursunu bitirdi.
Şu an oğlumun okul aile birliğinde gönüllü çalışıyorum. Çocuklara satranç gibi dersler, velilere eğitimler veriyorum. Amacım, kadınları hakları konusunda bilgilendirip her mahalleden bir kadın muhtar
çıkarabilmek, bu konuda da yine bir kadın derneğinden destek almaktayım.
Hedeflerimi bana verdiğiniz için candan
teşekkürler...
Azize Atar
KİHEP Katılımcısı – Adana

İzmir'den hepinize selamlar… Kadın dayanışmasının ve
kurumlar arası işbirliğinin
Merhaba arkadaşlar,
Beni çoğunuz Ankara’dan Ayla diye hatırlıyorsunuz, güzel örneklerinden biri:

Bu arada, dün akşam KİHEP grubumda bulunan 15
kadınla birlikte Van Tamara Tiyatrosu’nun oyununu
seyretmeye gittik Van Kadın Derneği'ne (VAKAD)
yansıyan gerçek hikâyelerin üzerine kurulmuş bir
oyundu. Bu oyunu sahneye koyan herkesin emeğine sağlık. Çok güzel ve etkileyici bir oyundu. Herkesi
tebrik ediyorum.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, İzmir SHÇEK ve Konak Belediyesi’nin kurumlar arası
işbirliği ile İzmir’de KİHEP ağı genişliyor. Hâlihazırda
sevgili Ayla Erdoğan ve Sevgül Öncü'nün Konak
Belediyesi'ne katkıları ile iki KİHEP grubu devam
ediyor. Ben de Konak Belediyesi Kadın Meclisi'nin
benden ve Ayla arkadaşımızdan KİHEP almış üyelerinin duyuruları ile bir araya gelmiş yaklaşık 25
kadınla KİHEP grup çalışmasına başladım. Perşembe günleri Konak Belediyesi Kadın Danışma
Merkezi'nde buluşuyoruz. Çok renkli bir grubum
var: emekliler, genç anneler, üniversite öğrencileri, işsiz üniversiteliler, STKlarda yer alanlar, yüksek
lisans öğrencileri, ev kadınları, kendi işini kurmak
için ilk adımı atanlar…
Türkan Bakır
KİHEP Grup yönlendiricisi - İzmir

Ayla Erdoğan
KİHEP Grup yönlendiricisi – İzmir

Sıcak bir Erzurum
gününden herkese
merhaba
Yaklaşık yedi ay önce göreve başladığım Erzurum’da,
merkezimizi kurma çalışmalarına başladığım o
günlerde Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler’den
Evre’nin beni arayarak sıcak sesiyle dostça, güzel temennilerde bulunması ve desteğini sunması KİHEP
ailesinin gücünü benim için bir kez daha ortaya
koydu. Biliyordum yalnız değildim, beni düşünen,
arayan, destek olan birileri var. O günden bugüne
geçen zamanda buradaki işleri yoluna koyarak Aile
Danışma Merkezi'ni Ocak 2010 tarihiyle faaliyete
açmanın gururunu taşıyorum. Sanki sıcak yeni bir

yuva gibi. Ve biliyorum ki burası Erzurumlular için
de öyle olacak. Henüz çok yeni olan bu merkezde
bir an önce ilk KİHEP grubumu açmayı sabırsızlıkla
bekliyor ve her yeni KİHEP grubu haberini imrenerek okuyorum. Bütün grup yönlendiricisi arkadaşlarımı kutluyorum. İyi ki varsınız!
Ayla Aydeniz
KİHEP Grup yönlendiricisi- Erzurum

GRUP YÖNLENDİRİCİLERİNDEN

fakat artık İzmir'de yaşamaktayım. Buraya geldikten
sonra, KİHEP grup yönlendiricisi sevgili Türkan Bakır sayesinde iyi bir çevre edindim. Ve Konak Kadın
Meclisiyle birlikte ortak çalışmamız sayesinde 1,5
senede üç KİHEP grubu açtım. Son grup çalışmamı da Mart sonunda bitireceğim. 16 Aralık’ta avukat
Ayla Eğit'le birlikte Yeni Asır TV’de KİHEP eğitimini
anlatan canlı yayına katıldık. Ve yine 1 Mart’ta Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin davetiyle "Kadının İnsan Hakları" ile ilgili bilgilendirme
toplantısına konuşmacı olarak katıldım. Önümüzdeki yıl çalışma programımız uyarsa orada bir KİHEP
grubu açmayı planlıyoruz.
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TÜRKİYE’DEN KADIN HABERLERİ

İTÜ'de “Bilim, Mühendislik ve
Teknolojide Kadın Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi”
açıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat alanlarında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak
amacıyla “Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BMT-KAUM)” kuruldu. Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in
müdürlüğünde çalışmalarına başlayan Merkez ilk
etkinliğini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdi. “İTÜ'de Kadın ve Bilim” temalı panelde
bilim, mühendislik ve mimarlık alanlarında, bilime
ve İTÜ'ye önemli katkılarda bulunan kadın öğretim
üyeleri Prof. Dr. Hande Suher, Prof. Dr. Ayşe Erzan ve
Doç.Dr. İdil Arslan Alaton konuşmacı oldu.

İzmir Konak’ta “Kadın
Danışma Merkezi”
açıldı
Şiddete maruz kalan kadınların profesyonel hizmet
alabilecekleri bir binaya sahip olması için Konak Kadın Meclisi’nin de çabalarıyla, Konak ilçesinde Kadın Danışma Merkezi açıldı.
5 Aralık 2009’da açılışı gerçekleştirilen Merkez binası,
Ayla Ökmen tarafından bağışlandı ve Konak Belediyesi tarafından restore
edildi. Sosyolog, hukukçu ve psikologların görev
aldığı Konak Belediyesi
Kadın Danışma Merkezi
çalışmalarına başladı.

40 yaşında
40 cesur kadın
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Türkiye’nin ilk kadın
müzesi açılıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde açılması planlanan Türkiye'nin ilk kadın müzesi olan
Leyla Gencer Müzesi, Mayıs ayında açılacak. Müzede Gencer'in Milano'daki evinden getirilecek özel
eşyalar sergilenecek, piyanosu eşliğinde dinletiler
düzenlenecek.
Leyla Gencer Müzesi, kadın tarihini unutturmamak,
belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan, dünyada sayısı 60'ı geçmeyen ender kadın müzelerinden biri
olacak.
Kaynak: BİA Haber Merkezi
(05.02.2010) http://www.bianet.org/kadin/kadin/119889leyla-gencer-muzesi-mayistaaciliyor

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı“40’ında
40 kadın” adlı belgesel ve fotoğraf sergisinde, hayatlarında değişim kararı alan ve bunu kamera karşısında cesaretle anlatan, İstanbul'un her semtinden, her
sosyal çevreden gelen kadınları anlatıyor. Tekelioğlu,
pek çok kadının 40 yaşına geldiğinde kendisine; “hayat geçiyor, bugüne kadar hep kocam, çocuğum,
ailem için çabaladım ama kendim için ne yaptım?”
diye sorduğunu söylüyor. Projeye başlama nedenini
şöyle açıklıyor: “Çevremde 40'ına gelmiş
arkadaşlarım vardı.
Onların yaşadıklarını
gözlemlerken, yoğun
bir değişim içine girdiklerini fark ettim. Bazıları hayatını tamamen değiştirdi, bunu
aktarmak istedim.”
“40’ında 40 kadın” çalışmasında KİHEP katılımcıları
da yer aldı ve hayatlarındaki değişimleri aktardı.
Kaynak: http://tuluhantekelioglu.blogspot.com/

Ankara 8. Aile Mahkemesi, 16 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine izin vermeyip, ailesinin ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesine ve okula
yönlendirilmesine hükmetti. Bu, erken ve zorla evlendirmeleri sadece hukuksal değil, toplumsal bir
olay olarak görüp sosyal devlet ilkesinin gereklerini
hatırlattığı için çok önemli bir karar.
Kaynak: BİA Haber Merkezi (28.01.2010)
http://bianet.org/bianet/kadin/119710-hakim-karinca-16-yasindakif-s-yi-evlendirmedi

Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldürmekten tutuklanan H.D. için Antalya 3’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada savcı, iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı,
H.D.nin boşanmak yerine eşini öldürmesinin suçu
daha da ağırlaştırdığını belirterek, “Boşanmak yerine öldüren sanık için Türk Ceza Kanunu’ndaki
(TCK) indirim maddelerinden yararlandırılmasına
yer yoktur” dedi. Şimdiye kadar aldatma şüphesiyle
kocaları tarafından öldürülen kadınların benzer pek
çok davasında “haksız tahrik” indirimi uygulanıyordu.
Kaynak: Radikal (29.11.2009) http://www.radikal.com.tr/Radikal.asp
x?aType=RadikalDetay&ArticleID=966726&Date=29.11.2009&Categ
oryID=77

Anayasa değişikliği ve kadınlar
“Pozitif ayrımcılık” yetmez, kadınlar “fiili eşitlik” istiyor
Anayasa değişikliği taslağında, Anayasa’nın 10. maddesine “kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi
amacıyla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” cümlesinin eklenmesi öngörülüyor. Kadın örgütleri ise
Anayasa'nın 10. maddesi:
“Devlet, kadın erkek
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,
arasında fiili eşitliğin
siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
sağlanması için gemezhep ve benzeri sebeplerle
rekli tüm önlemleri
ayırım gözetilmeksizin kanun
almakla yükümlüdür”
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekşeklinde bir düzenleler eşit haklara sahiptir. Devlet,
me talep ediyor.
bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa
imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadırlar.”

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler
Derneği kurucu üyesi
Pınar İlkkaracan, yaptığı açıklamada, “fiili
eşitlik” talebini anlattı:
Devletin fiili eşitliği
sağlamakla yükümlü kılınması, değişiklik önergesindeki “alınacak önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı
yorumlanamaması” düzenlemesinden çok farklı
anlamlar içeriyor. Örneğin, düzenleme bu haliyle

aday listelerinde kota uygulamasının eşitlik ilkesine
aykırı sayılmamasını güvence altına alıyor, fakat kota
konulmasının gerekliliğine işaret etmiyor. Yani, öngörülen bu düzenleme “fiili eşitlik”i güvence altına
almıyor.

Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin öncelikli
politika ilan edilmesi gerekiyor
İlkkaracan’a göre, kadın erkek eşitliğinin öncelikli politika olması ancak somut hedefler içeren bir siyasi
program hazırlanmasıyla mümkün. Pozitif ayrımcılık,
bunun sadece bir parçası olabilir, ama pozitif ayrımcılığı gerektirmeyen ve gecikmiş birçok önlem var.
Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Opuz
Kararı’nda Türkiye yalnızca şiddeti önlememekten
değil şiddetin kaynağı olan kadın erkek eşitsizliğine karşı önlem almamaktan da suçlu bulundu.
Kararda, “Türkiye'de yasal reformlar kağıt üstünde kalıyor” denildi.
Kaynak: BİA Haber Merkezi (22 Mart 2010)
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/120831-ilkkaracan-pozitifayrimcilik-yetmez-fiili-esitlik-istiyoruz

KADINLAR LEHİNE YARGI KARARLARI VE DÜZENLEMELER

Mahkeme, 16 yaşındaki
kız çocuğunu küçük yaşta
evlilikten korudu

Boşanmak isteyen eşini
öldüren kocaya “haksız
tahrik” indirimi yok
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CEDAW’ın 30. yıldönümü

DÜNYADAN

Birleşmiş Milletlerce 1979'da kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) yürürlükteki 30. yılını doldurdu.
CEDAW, bugüne kadar neredeyse tüm dünya ülkeleri
tarafından imzalandı. Sözleşme, birçok ülkede anayasa ve diğer ulusal mevzuatın gözden geçirilmesine
ve bu dokümanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine yer verilmesine önayak oldu. Türkiye'nin 1985
yılında imzaladığı CEDAW, Türkiye bakımından 19
Ocak 1986 tarihinden itibaren yürürlük kazandı.

14

CEDAW’a taraf devletlerin tümü, Sözleşme’nin tam
anlamıyla uygulanabilmesi için kamu ya da özel kişiler tarafından gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet

temelli ayrımcılığın tüm biçimlerini ortadan kaldırmaya yönelik uygun ve etkili tedbirleri almakla yükümlü. Türkiye’de de Anayasa’nın 90. maddesi gereği yasal düzenlemelerin tümü
CEDAW’la uyumlu olmak zorunda. Ancak, devlet sadece uygun
yasal düzenlemeleri yapmakla
değil, onları etkili kullanmakla
da yükümlü. Örneğin, Türkiye’de
şiddete karşı koruma emri alınmasının yolunu açan yasal düzenleme mevcut. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun, şiddet uygulayıcısının mağdura yaklaşmasını önlemeye yönelik koruma emri de dahil pek
çok tedbiri içeriyor. Ancak, Türkiye’de yeterli sayıda
sığınak bulunmuyor. Oysa, bu durum CEDAW’a taraf
devletlerin etkin ve etkili hukuk yolları oluşturması
yükümlülüğüne aykırılık teşkil ediyor.

Yönetim kurullarında kadın kotası

Norveç

Fransa

2002 yılında Norveç’te ülkedeki bütün şirketlerin
yönetim kurulu üyelerinin yüzde 40’ının kadın
olmasını zorunlu kılan yasa teklifine iş dünyası
büyük tepki göstermişti. 2002 yılında Norveçli
kadınlar özel sektördeki yönetim kurulu üyeliklerinin
yüzde 7’sini ellerinde bulunduruyorlardı. Yasanın
yürürlüğe girmesinden yaklaşık sekiz yıl sonra,
kadın yöneticilerin oranı yüzde 40’ın üzerine çıkmış
durumda.

Fransa'da, Norveç’teki yasanın benzeri olan, büyük
şirketlerin yönetim kurullarındaki pozisyonların
en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılmasını öngören
yasa tasarısı parlamentonun alt kanadından geçti.
Tasarıda, büyük şirketlere yönetim kurullarındaki kadın oranını yüzde 20'ye çıkarmak için 3 yıl, yüzde
40'a çıkarmak için de 6 yıl süre veriliyor. Fransa'da
halen en büyük 500 şirketin yönetim kurullarının
yalnızca yüzde 8'i kadınlardan oluşuyor. Tasarının
kabul edilmesi halinde Fransa, şirketlere kadın yönetici kotası koyan en büyük ülke olacak. İspanya ve
Hollanda da aynı uygulamanın 2015’e kadar hayata geçirilmesini sağlayacak yasalar çıkarttı. Belçika,
İngiltere, Almanya ve İsveç’te de bu konuda yasal
düzenlemeler yapılması için çalışmalar yapılıyor.

Avrupa Profesyonel Kadın Ağı’na göre, 2004 yılında
Avrupa Birliği’ndeki en büyük 300 şirketin yönetim
kurulu üyelerinin sadece yüzde 8’i kadındı. 2008
yılında ise bu oran yüzde 9.7 idi. ABD’de ise ilk
500 şirketin yönetim kurulu üyelerinin yüzde 15’i
kadınlardan oluşturuyor. Çin’de ve Hindistan’da bu
oran yüzde 5, Japonya’da ise ancak yüzde 1.4.
İngilizce’den çeviren: Çimen Turunç Baturalp (International Herald
Tribune, 28 Ocak 2010)

Kaynak: BİA Haber Merkezi (22 Ocak 2010)
http://www.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/119605-fransadasirketlere-kadin-yonetici-kotasi

HAKLARIMI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM?

Alo 183 Şiddet Hattı
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
BARO ADLİ YARDIM SERVİSLERi
Pek çok ilde Baro bünyesinde Kadın Hakları ile ilgili birimler
bulunmaktadır. Bulunduğumuz ilde Baro’ya başvurarak ilgili
birimlere ulaşabilir, hukuki yardım talebinde bulunabiliriz.
ADANA KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ
DERNEĞİ (AKDAM)
Reşat Bey Mahallesi Ordu Cad. 62023 Sok. Samanyolu
Apt. No:2/B Seyhan, Adana
Tel: 0322 453 53 50
e-posta: akdam_adana@mynet.com - info@akdam.org.tr
AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, ADANA
Tel: 0322 363 36 16
AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, ANTAKYA
Kışla Saray Mah. Saray Cad. Namık Kemal Sok.
Kaçar İş Hanı No:13/3 Hatay
Tel: 0326 213 38 72
AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, İSTANBUL
Şehit Muhtar Mah. Büyük Bayram Sok.
No:2 Kat:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 251 01 54 (Avrupa yakası)
e-posta: istanbul@amargi.com.tr
ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI KURULU
Tel: 0312 311 51 15
ANKARA KADIN DAYANIŞMA VAKFI
Mithatpaşa Cad. No:10/11 Sıhhiye Ankara
Tel: 0312 430 40 05 - 0312 432 07 82
e-posta: kadindv@yahoo.com.tr
ANTALYA KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Şarampol Cad. 106. Sok. Sezer Apt. No:2/4 Antalya
Tel: 0242 248 07 66
e-posta: hicrankarabudak@hotmail.com
ÇANAKKALE KADIN DANIŞMA MERKEZİ (ELDER)
Cevatpaşa Mah. Celal Atik Sok. Kent Apt. 1/2 Çanakkale
Tel: 0286 217 06 03
e-posta: elder17@mynet.com
DİYARBAKIR KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM)
Gazi Cad. Ulu Cami Yanı (Eski Belediye Binası)
2/2 Balıkçılarbaşı Diyarbakır
Tel: 0412 228 56 84
e-posta: dikasum@hotmail.com
DİYARBAKIR SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Kurt İsmail Paşa 7. Sok. Orkide Apt. 1/3 Diyarbakır
Tel: 0412 224 77 28
e-posta: seliskadin@mynet.com
EGE KADIN DAYANIŞMA VAKFI (EKDAV)
Çobanoğlu Zeki Bey Cad. Halim Alanyalı İşhanı
Kat:3 No:316 Konak İzmir
Tel: 0232 446 32 23
e-posta: ekdav@mynet.com

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI UYGULAMA
MERKEZİ
Tel: 0212 292 77 39 / 0212 293 00 45 (Avrupa yakası)
Tel: 0216 414 68 53 / 0216 414 68 43 (Anadolu yakası)
İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0216 414 38 61(Anadolu yakası)
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0212 411 07 77 / Beyaz Masa (Avrupa yakası)
İSTANBUL MOR ÇATI DANIŞMA MERKEZİ
Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 D:7-8
Beyoğlu İstanbul
Tel: 0212 292 52 31 - 0212 292 52 32 (Avrupa yakası)
e-posta: morcati@ttnet.net.tr – info@morcati.org.tr
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI ÇOCUK İSTİSMARI VE
İHMALİNİ TANI TEDAVİ ve ÖNLEME KOMİSYONU
Millet Cad. Çapa 34093 İstanbul
Tel: 0212 523 10 23 (Avrupa yakası)
İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0232 616 19 80 Dahili:42
İZMİR BAROSU KADIN KOMİSYONU
1456 Sokak Barohan No:16/ 6 Alsancak
Tel: 0232 463 00 14
İZMiR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tel: 0232 461 47 94
İZMİR KARŞIYAKA KENT MECLİSİ KADIN DAYANIŞMA
MERKEZİ
Tel: 0232 330 58 18 - 0232 368 22 74
İZMİR KONAK BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Konak Doğumevi Arkası Arap Fırını Sok.
Tel: 0232 425 35 01
İZMİT KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0262 322 17 91 - 0262 322 39 82
KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV)
Yeni Adım Sitesi, İzmit
e-posta: yeniadimsitesi@gmail.com
MERSİN BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Mesudiye Mah. Cemal Paşa Cad. No.110 Kat 2/3
(Köksel Süt karşısı) Mersin
Tel: 0324 337 20 21 Tel/Faks: 0324 336 50 92
e-posta: bkdmersin@yahoo.com
ŞAHMARAN KADIN DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ DERNEĞİ
Kayışdağı Yolu Cad. Oker Ap. No: 26 Kat:4 Daire:8
İçerenköy istanbul
Tel: 216 573 74 33
e-posta: bilgi.sahmaran@gmail.com
VAN KADIN DERNEĞİ (VAKAD) KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Sihke Cad. 100. Yıl İş Merkezi A Blok 2 /49 Van
Tel: 0432 214 45 87 Faks: 0432 214 62 97
e-posta: vankadindernegi@hotmail.com
www.vakad.org

HAKLARIMIZI KULLANMAK İÇİN BAŞVURABİLECEĞİMİZ KURUMLAR

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA
BAĞLI BİRİMLER
İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak bize en yakın Toplum
Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Sığnaklar hakkında bilgi
alabiliriz.
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Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı (KİHEP)
Türkiye’deki en yaygın insan hakları eğitim programı olan KİHEP; kadınların anayasal, medeni, ekonomik ve doğurganlık hakları, şiddete karşı stratejiler,
iletişim,
letişim, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk
eğitimi, cinsellik, siyaset, feminizm, kadın hareketi
kapsar. Başarıları dünya
ve örgütlenmesi konularını kapsar
çapında da örnek gösterilen KİHEP, 2004 yılında “İnsan Haklarında Yeni Taktikler” adlı uluslararası proje
kapsamında “dünyada insan hakları konusunda
kullanılan en iyi taktiklerden biri” seçilmiştir.
KİHEP, ilk kez 1995’de, Kadının İnsan Hakları - Yeni
Çözümler Derneği tarafından Ümraniye Kadın Merkezi ile işbirliği içerisinde “Kadınlar için Yasal Okur Yazarlık Programı” başlığı altında gerçekleştirilen bir
seri pilot uygulama ile başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen talep üzerine 1996-1997’de
Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ikinci pilot uygulamalar ile devam etti.
Türkiye’de hayata geçirilen bu eşsiz çalışmanın ülke
çapında yaygınlaşması ve süreklilik kazanması ise,
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 1998 yılında Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği ile bir işbirliği
protokolü imzalamasıyla gerçekleşti. Protokol ile
Genel Müdürlüğe bağlı Toplum Merkezleri ve Aile
Danışma Merkezleri’nde çalışan meslek elemanları;
KİHEP Eğitici Eğitimleri’ne katılıp merkezlerinde KİHEP uygulayarak, kadınları güçlendiren bu sürecin
en önemli parçası oldular.

bütünsel bir yaklaşımla bilgi ve bilinç
Katılımcı ve bütünse
düzeyini yükseltmeyi amaçlayan KİHEP; kadınların,
edindikleri bilgileri eeyleme ve örgütlenmeye döhedefliyor.
nüştürebilmelerini he
yana, KİHEP’li kadınlar tarafından 12
1995 yılından bu yana
ilde 17 örgütlenme girişimi başlatıldı. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM)
ve Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi'nin yanı sıra,
KİHEP’li kadınlar tarafından kurulan Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) ve
Van Kadın Derneği (VAKAD) de Eğitici Eğitimleri’ne
katılarak KİHEP’in yerel kurumsal ortakları oldular.
KİHEP’li kadınların ve örgütlerin oluşturduğu dayanışma ağı, Türkiye’de kadınlar için gerçekleştirilen
birçok yasal reform sürecinde ve çalışmada etkin
olarak yer aldı. Dayanışma ağımız, düzenli olarak
yayınlanan KİHEP bülteni Kadınlarla Mor Bülten ve
NTV işbirliğiyle hazırlanan Kadınlarla Mor Dizi isimli belgesel gibi basın yayın araçlarını da kullanarak
güçlenmeye devam ediyor.

Kadınlarla... Mor Bülten’e katkıda bulunan Myra Ajans, İsveç Uluslararası Kalkınma ve
İşbirliği Kurumu (SIDA), Tides Vakfı ve AVON Türkiye'ye teşekkür ederiz...
Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık KİHEP İletişim Bülteni
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