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Kadınlarla Mor Bülten’e katkıda bulunan !sveç Uluslararası 
Kalkınma !"birli#i Ajansı’na (Swedish International 
Development Cooperation Agency-SIDA) ve Küresel Kadın 
Fonu’na (Global Fund for Women) te!ekkür ederiz.

Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık K!HEP !leti"im Bülteni Sahibi: 
Kadının "nsan Hakları - Yeni Çözümler Derne#i 
Sorumlu Müdür ve Yazı !"leri Müdürü: Zelal Bedriye Ayman 
Yayına Hazırlayan: Deniz Kaynak, Fulya Ayata
Katkıda Bulunanlar: Ebru Batık, Gül!ah Seral Aksakal, Karin Ronge, 
Roza Erdem, Sabâ Esin, Zelal B. Ayman 
Kapak Foto#rafı: Halil Co!kun
!leti"im Adresi: "nönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 Gümü!suyu 

Grafik Tasarım: Ça#lar Ça# 
Baskı: 
Seyrantepe / 4. Levent - "stanbul 
Mor Bülten'e internet sitemizdeki yayınlar bölümünden de 
ula!abilirsiniz: www.kadinininsanhaklari.org Bu bültende 
yayımlanan yazı ve foto"ra#ar sahibinden izinsiz kullanılamaz.
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Bu sayı bizim için özel. Niye mi? Bu sayı, Kadının !nsan 
Hakları E"itim Programı’nın (K!HEP) sahadaki 18’inci yılını 
ardımızda bıraktı"ımız #u günlerde Mor Bülten’in 15’inci 
sayısı. K!HEP e"iticilerine yazılan mektuplarla ba#layan bu 
serüven boyunca e"iticilerden, katılımcılardan, yerel, ulusal 
ve uluslararası kadın hareketinden beslenen ve kadınların 
mücadelesini elinden geldi"ince desteklemeye çalı#an bir 
yayına dönü#me çabalarımız…

!#te bu sayıya Mor Bülten serüvenimizi anlatarak ba#lıyoruz. 
Ardından e"iticilerimizden ve katılımcılardan gelen K!HEP 
haberlerini okuyabilirsiniz. 8 Mart sonrasında çıkan bu sayıda 
elbette 8 Mart haberleri eksik de"il. 8 Mart haberlerinin 
ardından, geçen sayımızdan bu yana kadın hareketinin 
gündemini en fazla me#gul eden yeni #iddet yasasıyla ilgili 
bir yazıyı sunuyoruz. Mor Bülten yayına hazırlanırken yasayla 
ilgili tartı#malar devam etti"i için önümüzdeki sayıda daha 
ayrıntılı bir incelemeye yer verece"imizi #imdiden duyuralım. 

Bu sayıda Van’ı unutmadık, bölgedeki çalı#malarla ilgili 
Van ve Mu#’tan gelen yazıları payla#tık sizlerle. “Kadınlar ve 
Örgütlenme” bölümümüzde bundan böyle kadın örgütlerini 
tanıtaca"ız, ilk sırayı Türkiye’deki kadın hareketinin gözbebe"i 
Mor Çatı’ya verdik. !ki yenilik daha var bu sayımızda. !lki, 
ilk sayılarımızda yer verdi"imiz sevgili Piyale Madra’nın 
çizimlerine yine gülümseyerek yer veriyoruz sayfalarımızda. 
!kinci yenilik ise yasal haklarımız bölümüyle ilgili. Artık bu 
bölümde avukat sevgili Özlem Ayata’nın hazırladı"ı rehber 
yazıları takip edebileceksiniz. 

15’inci sayısında Mor Bülten’i be"enmeniz dile"iyle…

Fulya Ayata
Kadının !nsan Hakları – Yeni Çözümler Derne"i  

3 
4 Mor Bülten’in Tohumları
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5 Daha Çok K"HEP "çin Daha Çok E#itmen!
6 K"HEP Bana Bir Hayat Kazandırdı
8 Biz Bunu Hak Ediyoruz!
8 Umudu Taze Tutmak…
9 K"HEP’le Kendinizi Ortaya Çıkarın
9
9 Mor Bülten’i Elime Aldı#ımda  
10
10 Demir Çeneli Melekler
11
12
12 Ba#ımsız Kadın Enstitüsü Projesi
13 Kadınlık Bizde Kalsın 
13 Bir El de Sen Ver!  
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14 Yeni $iddet Yasası Yürürlükte
15 Van’ı Unutmuyoruz
15
15 MUKADDER Van’ı Anlatıyor
17
17 Yaka-Koop Dayanı!maya Ça#ırıyor
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20 Beauvoir Ödülü Tunuslu Kadınlara 
20 Dünya Kadınları "stanbul’da Bulu!uyor 
21
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21 Ademler ve Havvalar 
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22 Tarihi Soyadı Kararı
22 Yeni Akit’ten Kaos GL’ye Tazminat
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-
larında, Dernek’te Mor Bülten’i hayal etmeye ba!ladı-

Mor Bülten -

K"HEP’i daha da yaygınla!tırmanın, güçlendirmenin, 
payla!manın yollarını bulmak pe!indeydik. Geçti#i-

bine yakın kadına, yıllardır kararlılıkla programı saha-

ilde K"HEP’li kadınların kurdu#u ba#ımsız kadın ör-
gütlenmelerine, çok insanın yolu geçti K"HEP’ten. Sa-
nırım “biz bu programı ve dayanı!mamızı nasıl daha 

kılabiliriz, birbirimizle ve di#er kadınlarla daha çok 
-

du. "!te Mor Bülten de bu sorulara yıllar içerisinde ver-

-
-

çen dönemde program geli!ti, güçlendi, dönü!tü ve 
kök saldı. Yaygınla!ıp geli!tikçe, yıl be yıl süreklili#ini 
peki!tirdikçe, aramızdaki ba# da kuvvetlendi. K"HEP 

-
lamaları olmanın çok ötesinde Türkiye’nin her yerin-

ortak bir söz üretti#i bir dayanı!ma a#ı haline geldi; 
kadının insan hakları, haklarımızın hayata geçmesi, 

Mor Bülten K"HEP’in süreli ve 
-

le ve daha geni! kitlelerle payla!mamıza olanak sa#-
lıyor, hem de K"HEP’in, dünyadaki ve Türkiye’deki ka-
dın hareketinin, kadın örgütlenmelerinin bir nevi iz-
le#ini tutuyor. 
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Kadının !nsan Hakları – Yeni Çözümler Derne"i Ba#kanı 
!stanbul 

Geçti#imiz be! yıl içerisinde yayınlanan Mor Bülten’ler 
bir yandan da ya!adı#ımız gündemin ve tarihin yan-

-
-
-
-

gütlerinin !iddetten ekonomik haklara, siyasal hak-

-
ları... Bunları payla!mak bizleri ve K"HEP’i güçlendirdi-

-

Mor Bülten’in hayal-

ve kuruma ula!arak K"HEP’i güçlendirdi#ini, yüzler-
-

yanı!mamızı görünür kıldı#ını mutlulukla payla!ıyo-
ruz. Bütün bu süreçte Mor Bülten’i okuyup yaygın-
la!tıran herkese, bülteni her sayısında taze bir heye-

-
Mor Bülten’i var 

-
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KADININ "NSAN HAKLARI -
YEN" ÇÖZÜMLER DERNE%"
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Gül#ah Seral Aksakal

Kadının !nsan Hakları – Yeni Çözümler Derne"i
K!HEP Grup Yönlendiricisi – !stanbul 

-
gi bir sonbahar günü. Ama bu gün, benim için Mor 
Bülten’in ilk tohumunun atıldı#ı gün, o nedenle de 

-
ker görü!mü!, herkesin hangi noktada oldu#unu 

Kim, kimlerle, nerede, kaç ki!iyle, ne zaman grup ya-

arkada!lara destek vermeye çalı!mı!tım. Ev sahipli-
-
-
-

Artık Dur 
Demenin Zamanı Geldi! Hakla-
rımız Var! kitapçı#ını da (o zamanlar dört kitaplık bir 
seri de#il, tek bir yayın!) matbaadan bekledi#imizi 
yazmı!ım. 

"lk mektubu yazdı#ımda aklımda Mor Bülten gibi 

-
manla Kadının "nsan Hakları Yasal Okuryazarlık Prog-

-

ayrılsam da, hem ekibimiz güçlenerek büyüdü, hem 

Kadının insan hakları kavramını sizlerle birlikte, ye-
relde oldu#u kadar ulusal ve uluslararası alanda da 

-
yüdü. Ve Mor Bülten artık bir gereklilik haline geldi. 
O zamanki ekip harika bir çalı!mayla ilk sayıyı çıkar-

-
dan da Türkiye’den ve dünyadan kadınlarla ilgili ha-

-
nen Mor Bülten -
le birlikte. Kadının insan hakları konusunda her bi-
rimizin çabalarıyla geldik bugüne. Mor Bülten’in her 
sayısı bize Türkiye’nin dört bir yanında, K"HEP e#iti-
mi sayesinde benzer deneyimlerden geçmi!, benzer 

-

bulmu! bir hali gibi. Ama bir o kadar da ortakla!arak 
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Müslüman Toplumlarda Cinsel ve 
Bedensel Haklar Koalisyonu 
2. Genel Kurulu’nu Gerçekle!tirdi
Kadının !nsan Hakları – Yeni Çözümler Derne"i’nin (K!H-YÇ), 
uluslararası koordinatörlü"ünü yürüttü"ü, Orta Do"u, Kuzey Afrika, 
Güney ve Güneydo"u Asya’da 15 ülkeden 39 üye örgütüyle cinsel 
ve bedensel haklar alanında 10 yıldır mücadele sürdüren Müslüman 
Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu'nun (CSBR) ikinci 
Genel Kurulu, 5 - 8 Mayıs tarihleri arasında !stanbul’da gerçekle#ti.

Cezayir, Endonezya, Filistin, Filipinler, Lübnan, Malezya, Mısır, Pakistan, 
Tunus ve Türkiye’den koalisyon üyesi 20 örgütün temsilcileri bir araya 
gelerek koalisyonun geçmi# dönemde ses getiren çalı#malarını 
de"erlendirdiler ve gelecek döneme dair stratejik planı belirlediler. 
(devamı sayfa 2’de) 

K"HEP 7. E#itici E#itimi De#erlendirme Toplantısı 

Ekim 2010’da gerçekle#tirdi"imiz K!HEP 7. E"itici E"itimi’nin ardından, 
yeni illerde ve Kıbrıs’ta taze e"iticilerimizin yönlendiricilik yaptı"ı 
K!HEP grupları açıldı ve yüzlerce kadın K!HEP dayanı#ma a"ına 

katıldı. 15-16 Haziran’da !stanbul’da 
gerçekle#tirdi"imiz, SHÇEK Kadın 
Hizmetleri $ube Müdürü N. Füsun 
Alpay’ın da katıldı"ı E"itici E"itimi 
De"erlendirme Toplantımızda, Ekim 
ayından bu yana sahada ya#anan 
deneyimler payla#ıldı ve gelece"e 
dönük planlar konu#uldu. Ardından, 
K!HEP grup çalı#malarını ba#arıyla 

tamamlamı# e"iticilerimiz sertifikalarını aldı. Herkes toplantıdan 
önümüzdeki dönemde ba#lataca"ı K!HEP gruplarının heyecanıyla 
ayrıldı. 
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Kadınlarla Mor Bülten, Kadının !nsan 
Hakları E"#t#m Programı’nın (K!HEP) 
düzenl# yayınıdır.

1995 yılında Kadının !nsan Hakları–Yen# 
Çözümler Derne"# tarafından gel!"t!r!lm!" 
olan K#HEP, 1998 yılından bu yana Der-
nek !le Sosyal H!zmetler ve Çocuk Es!rgeme 
Kurumu’yla !"b!rl!$! !çer!s!nde yürütülmek-
ted!r. 2002 yılından bu yana, bu !"b!rl!$!ne 
K#HEP katılımcılarının kurdu$u Çanakka-
le El Eme$!n! De$erlend!rme Derne$! – Ka-
dın Danı"ma Merkez! (ELDER), Van Kadın 
Derne$! (VAKAD) ve Marmar!s Kadınlar-
la Dayanı"ma Derne$!’n!n yanı sıra D!yar-
bakır Kadın Sorunlarını Ara"tırma ve Uygu-
lama Merkez! (D#KASUM), Ayvalık Ba$ım-
sız Kadın #n!s!yat!f!, #zm!r Büyük"eh!r Be-
led!yes! Kadın Danı"ma Merkez!, Van Ya-
"am Kadın Çevre Kültür ve #"letme Koope-
rat!f! (YAKA-KOOP),  Nusayb!n Beled!ye-
s! Gül"!lav Kadın Ev!, Kozadan #pe$e Ev Ek-
senl! Çalı"an Kadınlar Kooperat!f! ve Kuzey 
Kıbrıs’tan Fem!n!st Atölye de dâh!l olmu"tur.

Kadınlarla Mor Bülten, 2011 yılı !t!bar!yle 
Türk!ye’n!n 52 !l!ne ve Kuzey Kıbrıs’a ula-
"an, "!md!ye kadar 9500'den fazla kadının 
katıldı$ı K#HEP’!n, e$!t!c!ler!n!n ve katılım-
cılarının katkılarıyla hazırlanıyor. 

Kadının #nsan hakları #hlaller#ne son ve-
ren, a#le #ç# $#ddet# sonlandıran, kend# be-
denler# üzer#nde söz sah#b# olan, e"#t#m 
ya$amına ger# dönen, #$gücü p#yasasına, 
yerel yönet#mlere ve s#yasete katılan, ba-
"ımsız yerel kadın örgütler# kuran K!HEP 
dayanı$ma a"ına ho$ geld#n#z! 
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Benim Miladım K!HEP
-

lü kadınlara K"HEP adlı bir e#itim verdi#ini anlatan 
-

nı Türkan Bakır beni de programa katılmaya özen-
dirdi. Aralarında bir tek bendim bireysel çalı!mala-

toplum kurumlarında çalı!malarım olmu!tu; ne var 
ki eksik yanlarım varmı!. 

-
de daha etkin görevler aldım. De#i!ik komisyonlar-

ya!ayarak ö#rendim. Bir adım daha ilerleyerek yeni 
ilçe olan Bayraklı’da Türk Kadınlar Birli#i’nin !ubesi-
ni kurduk. 

K!HEP Dostlukları Bitmez
Dört yıl sonra yine bir !ubat ve yine Konak Beledi-

yeri Asarlık Toplum Merkezi’nde ziyaret etmek için 
-

manki güleç yüzü ile bizi kapıda kar!ılarken hepi-
miz duyguluyduk. Sohbet arasında Türk Kadınlar 
Birli#i Bornova $ubesi Onursal Ba!kanımız Perihan 
Yılmaz örgütlenmenin öneminden, Karaba#lar Ka-

Emine $ado#lu da K"HEP’in okullarda kabul görme-
si gereklili#inden söz etti. 

Bir arada olmaktan o kadar sevinçliydik ki zama-
-

Daha sonra yine K"HEP’ten Süheyla Diker arkada!ı-
mıza taziye ziyaretinde bulunmak üzere yola koyul-
duk. Ne güzel dostluklar edinmi!tik K"HEP sayesin-
de, ne!ede ve hüzünde payla!ımların önemini bir 
kez daha ya!adık. 

Bayraklı’da K!HEP Grubu

Mutlaka e#itmen olmaya ve bu e#itimi açmaya ken-
dime söz verdim. Aradan geçen zamanda örgütlen-
menin önemini ya!adım. Güzel bir dernekte kadın-
larımızı örgütledim. Hem ö#reniyor hem e#leniyo-

inanıyorum. Ama en önemlisi bir sivil toplum örgü-
tü, semt merkezi ve belediye olarak bir araya geldik. 
Bayraklı Belediye Ba!kanımız Sayın Hasan Karaba#’ın 
bize tahsis etti#i Mansuro#lu Semt Merkezimizde, 

-

K"HEP çalı!ması ba!lattık. 

Bütün çabamız K"HEP’i Bayraklı’da sürekli e#itim ola-

-
kada!larımın dü!lerini kurmaya ba!ladım bile. E#i-

Daha çok K"HEP için daha çok e#itmen!

'DKD�¡RN�.ñ+(3�ñÁLQ�'DKD�¡RN�
(ðLWPHQ�

Nihal Bulmamı#  
Türk Kadınlar Birli"i Bayraklı $ubesi Ba#kanı

K!HEP Katılımcısı – !zmir

K!HEP’liler grup çalı#ması bittikten sonra da görü#meye devam 
ediyor, sevinç ve üzüntülerini payla#ıyorlar… 
(Foto"rafı gönderen: Nihal Bulmamı#)

Bayraklı’da ilk K!HEP grubu çalı#ması, sevgili Sevgül Öncü 
liderli"inde ba#ladı. (Foto"raf: Kazete)
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K"HEP’le tanı!mak beni ba!tan yarattı. Öyle bir ha-
yata sürüklenmi!tim ki, kader oldu#unu dü!ünüp 
sürünüyordum. "stemedi#im, benden 39 ya! büyük 

-
-
-

-
dı#ım neydi bilemiyordum… Kader miydi, ba!kala-
rının  benim üzerimdeki hakları mıydı ya da yetkile-

K"HEP ile tanı!ana kadar ya!adıklarının kader oldu-
#unu ve bu ya!antıya devam etmek zorunda oldu-

-
ki o#lumla Zihinsel E#itim Programı’na katıldı#ım-
da ne oldu#unu bile bilmiyordum, anladı#ım kada-

-

bir anne olarak benim için çok 
önemliydi. "!te toplum merkeziy-
le böyle tanı!tım, K"HEP progra-
mına da orada katıldım. Bu prog-
ramda yasalardaki kadın hakları-
nı ö#rendim. Yani benim ya!adık-
larım kader de#ildi, yani isteme-
di#im ki!iyle aynı evde ya!amak  
zorunda olmam kader de#ildi. Bu 
durumu, o istedi#i ve ailem izin 
verdi#i için, benimse seçme hak-
kım olmadı#ı için ya!ıyordum. 

de#i!ti. Kadındım ve benim de 
haklarım vardı. Benim ailemde 
kadınlar erkeklerin yönetimin-
deydi, erkekler ne derse kadınlar 
yapmak zorundaydı. Yeteri kadar ne sevgi gördüm 
ne saygı! Her !eyin do#rusunu erkekler bilir, her ka-
rarı erkekler verir, erkekler istedi#i her !eyi konu!a-
bilir, kızlar konu!maz, sesli gülemez, kızlar evine, eri-
ne hizmet etmek için evlendirilir, büyüklerin yanın-

-
tolon giyemez, kızlar a#abeyleri götürmezse hiçbir 

yere yalnız gidemez… Büyüdü#üm ortam böyley-
-
-

mından sonra anladım.

-

ya!amak zorunda kalmazdım. Mesela istemedi#im 
ki!iyle ya!amak zorunda de#ildim veya dayak yedi-

bulunabilirdim, hatta evlilik çatısı adı altında zorlan-

-
du#unu  ö#rendim. $imdiden sonra yapmam gere-
kenleri yapmalıydım. 

-
mi dü!ünmeye ba!ladım. Ne ailemden birileri var-

vardı kendi hayatımı idame 

uygun !artları bulabilmek-
-

!ındaydı, di#eri ise bebek-
-

rılmak gibi bir !ansım yoktu. 
Bu yüzden, sabırla hayatı ö#-
rettim kendime. Sanki vazo-
da bir çiçek besler gibi kitap 
okumaya yo#unla!tım, top-

-
sel e#itim programlarına ka-
tılmaya ba!ladım, özgüve-
nimi kazandım ama yine de 
engelleri kısa sürede a!ama-
dım. K"HEP e#itmenimiz sev-
gili Nilgün Gürel Honi’ye çok 

Ke!ke toplum merkezinde kalabilseydi; ben !imdi 
üniversite mezunuydum. Tıpkı yürümeyi yeni ö#-

kendimi savunmaya ba!lamı!tım, artık ba!kalarını 
da savunuyordum. "mza topladım, mahalleyi aya#a 
kaldırdım Nilgün hanım gitmesin diye.

.ñ+(3�%DQD�%LU�+D\DW�.D]DQGÜUGÜ
Ay#e Aksoy 

K!HEP Katılımcısı – Antalya 
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Sürekli e#itim kitapları okumaya ba!ladım. O#lu-

kalite yönetiminde bulundum. Engelleri yava! yava! 
kırmaya ba!lamı!tım. Okul müdürümüz haksızlık ya-
pılarak müdürlükten alınmı!, ba!ka okula ö#retmen 
olarak atanmı!tı; hâlbuki okula çok hizmeti var-
dı. Topladım mahalleliyi Milli E#itim Müdürlü#ü’ne 

Okul Aile Birli#i ba!kanını da alıp beraber gittik, ge-
rekeni izah ettik. Müdürümüz bizim okula döneme-
di ama ba!ka okula müdür olarak atandı. Bir zaman-
lar kendi sorunlarım için a#lamaktan ba!ka bir !ey 

Artık i!e girmem gerekiyordu. Düzenli bir  i!e gir-
meyi ba!aramadım.  "!e girmek için yasal olarak e! 
izni gerekmedi#ini bili-
yordum ama bunu uy-
gulama !ansım yoktu. 

-
mizli#e gitmeye ba!la-
dım ve parayı ona ver-
mek zorundaydım, pa-
rayı vermezsem çalı!-
mama izin vermezdi. 
Bu duruma zorunlu kat-
lanırken, dürüstçe mü-

-

-
lerdi, artık neyin do#-
ru neyin yanlı! oldu#u-
nu da anlayabiliyorlar-
dı. Artık ö#rendi#im ya-
saları ve haklarımı uy-
gulama zamanı gelmi!-
ti. Sigortalı i!e girdim. "zin istemedim. Bana uygula-

-
lı#a suç duyurusunda bulundum. Beni dövdü#ün-
de rapor aldım, bo!anma davasıyla birlikte adliyeye 
ba!vurdum. Bu durumu hazmedemedi#inden do-
layı hayati tehlike ya!ıyordum, evden ayrıldım. Da-

param vardı. Barodan avukat istedim. Evden uzak-
la!tırmak için dava açtım. Artık bana dokunamazdı. 

-

-
-

la çıktım.

K"HEP sayesinde !imdi açık ö#retimde okuyorum. 

her !eyi alıp giyemesek de, her istedi#imizi yiyeme-
-
-

mızı, tartı!malarımızı saygı çerçevesinde yapıyoruz. 
-

"!te K"HEP beni böyle ba!tan hayata kazandırdı. 
E#er toplum merkeziyle tanı!masaydım ya!adı#ım 

olumsuzluklara katla-
nabilmek için günde 
be! tane psikiyatri ila-

belki ya!ıyor, belki de 

Karar vermek ba!arma-
nın yarısıdır. Karar ver-

ve ba!ardım. Benim 

ben tek ba!ıma ba!ar-
dıysam herkes ba!ara-
bilir. E#er yasal hakları-
mızı bilirsek ve en do#-
ru !ekilde kullanırsak 
bu erkek egemen top-
lumda ya!arken biz de 
kadınlar olarak bir e!ya 
gibi de#il, en do#ru !e-

kilde ya!ama hakkına sahip olabiliriz. "steyen herkes 
ba!arabilir. Ya!adı#ımız olumsuzlukları ba!kalarının 
çözmesini beklemek o bahane arkasına sı#ınmaktır, 

-

ayrılamam gibi dü!ünerek, kader deyip katlanmak 
gibi. Kendim için bir !eyler yapmak yerine ailemin 
ya da ba!kalarının beni korumasını ya da kurtarma-

-
tır diye dü!ünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini 
yapmak gerekti#ini dü!ünüyorum ve böyle hisse-
diyorum.

K!HEP’le hayatına bamba#ka bir yön veren sevgili Ay#e’nin azmi ve iradesi 
gözlerine yansımı#. 
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8PXGX�7D]H�7XWPDNe
Sultan Çamur 

K!HEP Grup Yönlendiricisi – AnkaraMerhaba sevgili kadınlar,

-
-
-

katıldı#ımda bu e#itimi sosyal hizmet uzmanlarının 
-

gulamanın hayalini kurmu!tum. Sosyal hizmet uz-
manları mesleklerini uygularken çalı!tıkları her alan-
da kadın sorunlarıyla kar!ıla!ıyorlar ve sorun çözü-

-
-

bilgilerle sorunlara müdahale ettiklerini görmek be-
nim için büyük sevinç kayna#ı oluyor. Ben de katı-

-
zi besleyerek geli!iyoruz. Her birimizin geli!ip aydın-

-
dınlanması anlamına geliyor. Her yeni K"HEP grubu, 

-
ne ili!kin umudumu artırıyor. Bu umudumu taze 
tuttukları için tüm kadınlara te!ekkür ediyorum.

.
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Sevgili Sultan, Ankara’daki 8 Mart yürüyü#ünde K!HEP 
katılımcılarıyla birlikte. (Foto"rafları gönderen: Sultan Çamur)

%L]�%XQX�+DN�(GL\RUX]��
!lknur Kazer

K!HEP Katılımcısı – Ankara 

Stajımın en verimli geçen zamanlarındandı K"HEP 
çalı!maları. Hayatımın her döneminde hissetti#im, 
gördü#üm, maruz kaldı#ım ve beni rahatsız eden 
birçok konuyu en samimi ve en açık !ekilde konu-
!abilmemi sa#layarak bu ya!ıma kadar bilinçaltıma 
attı#ım ya da toplumsal de#erler yüzünden baskı 
altında tuttu#um birçok !eyi gün yüzüne çıkardı. 

-
-

ne ba!layalı çok kısa olmasına ra#men ö#rendikle-
rimi di#er kadınlara aktarmaya, küçük bir adım ola-
rak kadınları bilinçlendirmek için çalı!malara ba!-
ladım. Staj yerimde di#er arkada!larımla beraber 

-
dik. Aldı#ımız geribildirimler mükemmeldi. Bizi en 
çok mutlu eden kadınların bilgilenmeye, katılmaya, 

kendilerini geli!tirmeye açık olmalarıydı. Bu durum, 

bir !eyleri düzeltebilirim, dememi sa#ladı. K"HEP be-
nim için bir uyanı!, bir anahtar oldu diyebilirim. Mor 
Bülten ve K"HEP ile tanı!mam geç oldu ama bundan 
sonra hem özel hayatımın hem de mesleki ya!antı-

-
kü Mor Bülten’de okudu#um her !ey hayatın o ka-
dar içinden ki; bunları görmezlikten, duymazlıktan 
gelmek, yani yok saymak imkânsız olur benim için! 

-
-
-

sel obje ve köle gibi görülmedi#i, hiçbir türlü !idde-
te maruz kalmayan, ezilmeyen kadınlar olmalı artık! 
Çünkü biz bunu hak ediyoruz! 

 Kadının !nsan Hakları E"itim Programı kapsamında kadınlar 
"$iddete Kar#ı Stratejiler"i tartı#ıyorlar. 



&RíNXOX��+H\HFDQOÜ�YH�
0XWOX\XP�

Perihan Bozkurt
K!HEP Katılımcısı – Ankara

-
-

yi daha sesli, güçlü söylemek için, bir arada olma-
yı ba!ardı#ımız için kadınlarımızla ve kadın olmak-
la gurur duydum. "lk, annem, ya!adı#ım yer aklıma 
geldi; küçük bir yerde ya!ıyorum toplumsal baskı-
nın oldu#u, haklar konusunda bilgi sahibi olunma-
yan bir yerde ya!ıyorum. Bu konuda daha çok bilgi 
edinip annemden ba!lamak üzere haklar konusun-

-
zel sa#lam adımlar oldu#unu dü!ünüyorum. Sos-
yal hizmet uzmanı adayı olarak K"HEP grubunda ol-
mak, bu grup dinami#ini payla!mak, bilgilenmek 

-

-

9
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0RU�%ÖOWHQnL�(OLPH�
$OGÜðÜPGD

$ükran Kara
K!HEP Katılımcısı – Ankara 

Kadınlarla Mor Bülten’i elime aldı#ım zaman kapak-

gülümseme beni etkiledi. Bu gülümsemenin, K"HEP 
hayatlarına girdikten sonra kaybettikleri !eylere tek-
rar kavu!manın gülümsemesi oldu#unu aklımdan 
geçirdim. Kadınlarımızın gözlerinde sönmü! ı!ı#ı 
tekrar yakmayı amaçlayan K"HEP, bütün kadınlara 
haklarını ö#reterek insan onuruna yakı!ır bir biçim-
de ya!ama olana#ı sunuyor. Bu e#itim programının 
içinde olmak hayatıma öylesine önemli bir artı kattı 
ki… Hem bir kadın hem de bir sosyal hizmet uzma-

.ñ+(3nOH�.HQGLQL]L�
2UWD\D�¡ÜNDUÜQ

Ye#im TUNÇER 
K!HEP Katılımcısı – !zmir 

24 ya!ındayım ve dört ki!ilik bir çekirdek ailede bü-

ve benimle birlikte kadınların ço#unlukta oldu#u 
bir ev. Buna ra#men evde son söz hep babaya ait 

!eyin oldu#unu, K"HEP e#itimine katıldıktan son-

yere basan bir birey olmam için ekonomik özgür-
lü#ünü eline almayı ba!armı! bir genç olmam ve 
bunun için kendi kararlarımı verebilmem gerekti#i-

-

-
de, ileti!im yöntemlerini yerinde kullanarak buluyo-
rum.

Genel anlamda hayatından memnun biri olarak ye-
ti!mi! olsam da, insanlar büyüdükçe çevrelerinde 
olup bitenlerden soyutlanmı! bir !ekilde ya!ama-
ya devam edemiyor. "!te ben de bu durumda olan 
gençlerden biriyim. Ya!anan olumsuzluklar, göz 
göre göre çi#nenen ya!amsal haklar, kendini birey 
kabul etmenin ve ettirmenin zorlu#u, toplum için-
de kabul görmenin, mutlu olmanın yollarının çet-

-
-

ö#rendi#ini payla!mayı seven biri olarak sorunlara 
-

rendim. Her kadın ileri demokrasinin vazgeçilmezi 
olan kadın-erkek e!itli#inin oldu#u bir toplumda 
ya!amayı hak ediyor. K"HEP e#itimi hayatın içinde 

-
lu de#i!imiyle de#er kazanıyor. Bu ba#lamda, han-
gi ya!ta olursanız olun iç dünyanıza gezinti yapıp 
kendinizi, kadın oldu#unuzu e#er bir yerlere sakla-

-
nizi ö#renmek K"HEP sayesinde çok kolay…
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Zekiye $im#ek

K!HEP Grup Yönlendiricisi – Eski#ehir

-
-
-
-

larına K"HEP vermek istemi!tim, kısmet bugüneymi!. 
-

le, "l Müdürümüzden kurulu! çalı!malarını aksatma-
mak ko!uluyla çalı!anların üç saat izinli sayılmasıy-
la ilgili oluru aldık. Eski!ehir Aile ve Sosyal Politika-
lar "l Müdürlü#ü’ne ba#lı tüm kurulu!lardaki kadın 
çalı!anlara K"HEP’in tanıtılmasını ve programın du-
yurulmasını, ardından programa katılmak isteyenle-
rin isim ve görev listelerini istedik. Toplum Merkezi 

ba!vuru vardı. Grup listesini de#i!ik görevlerdeki ka-
-
-

gılandırsa da bunu önlemek için elimden geleni ya-
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olabilir diye dü!ündüm. 

-
lu! müdürleriyle i!birli#i içinde 23 çalı!anı seçtik ve 
programı ba!lattık. Yirmi ki!ilik katılım oldu. "lk gün 

-
-

zel geçti. Hiyerar!ik bir ortam ya!anmadı. Gruba bu 
-

programdan mutlu ayrıldılar ve beklediklerinin dı-
-

tan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Eski!ehir Aile ve Sosyal Politikalar "l Müdürlü#ü’ne 
ba#lı tüm kurulu!lardaki kadın çalı!anlarla K"HEP’i 
gerçekle!tirmek benim için gerçekten çok önem-

-
rı merak ediyorum. Umarım bu programdan sonra 
katılmayan kadınlar da programa ilgi duyarlar.
 
Mor Bülten -

hevesi uyandırıyor. Kadınlarla ilgili haberleri Mor 
Bülten’de payla!mak çok güzel bir duygu. Payla!ımı-
mı yeni sayıda yayınlarsanız çok sevinirim.

-
nünüzü kutluyorum. Sevgiler… 

K!HEP katılımcıları 8 Mart’ta hep birlikte film izlediler. 
(Foto"raf: Nilüfer Aydemir)

K!HEP aile içi ileti#imi güçlendiriyor… (Foto"raf: Nilüfer Aydemir)

Ay#egül Aksoy
K!HEP Grup Yönlendiricisi – Denizli

'HPLU�¡HQHOL�0HOHNOHU

-
-

lerde yer aldılar. ABD’de kadın haklarının do#u!u-
nu anlatan Demir Çeneli Melekler

-

gelin ve en büyük destekçisi kayınvalide kol kola 
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Çanakkale Kadın El Eme#ini De#erlendirme Derne-

-
çi Kadınlar Günü’nde Çanakkaleli kadınlarla bir ara-

-

altında çe!itli etkinlikler gerçekle!tirdik.

��0DUW��Çanakkale Belediyesi  Tiyatro Toplulu#u’nun 
hazırlayıp, Mehmet E!li yönetmenli#inde sundukla-
rı Bu Bir Oyun De"il isimli kadına yönelik her türlü 
!iddetin anlatıldı#ı tiyatro oyunuyla kadınlarla bir 
araya geldik.

��0DUW�

-
Kadının Adı Yok isimli ti-

yatro oyununu oynadı, üyelerimizin kızları hazırla-
-

sonunda gelinimize geleneksel olarak kına yakıldı. 

��0DUW��
Adliyesi önündeydik. Yaptı#ımız basın açıklamasıyla 

-
-

riyet Meydanı’nda me!alelerimizle basın açıklama-
mızı yaptık. Ya#mur, so#uk dinlemeden !arkılar e!li-
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¡DQDNNDOHnGH���0DUW�+DIWDVÜ
Nalan Aküzüm

K!HEP Katılımcısı – Çanakkale

��0DUW�� “Kadına Yönelik Her Türden "nsan Hakla-

çerçevesinde, moderatörlü#ünü Sevgi Ulu!al’ın 
yaptı#ı bir panel düzenledik. Panelistlerimizden 

-
dirilmesi konusunda; avukat Habibe Yılmaz Kayar, 
aile hukukunda kadının edinilmi! hakları konusun-
da; psikolog Hilal Eyüpo#lu ve aile terapisti Nigar 

etkileri konusunda bizleri bilgilendirdiler. Aynı gü-
nün ak!amı, Kız Yeti!tirme Yurdu’ndaki kızlar için bir 

���0DUW� -

bizden olanlarla, yüre#i bizden olanlarla ba#ırdık: 
8 Mart’ı kadınların dayanı!tı"ı, isyan etti"i gün olarak 
selamlıyoruz. Ya!asın kadın dayanı!ması!

Geleneksel “Kına Gecesi”nde kadınlar tiyatro gösterisi, defile, #iir ve 
müzik dinletisi ile kına yakma töreni e#li"inde e"lendi. 
(Foto"raf: ELDER – KDM)

Farkındalık atölyesinin sonunda kadınlar “Tacize Hayır!” pankartı 
açtı. (Foto"raf: ELDER – KDM) 

Panel katılımcıları #iddetin travmatik etkileri, cinsel #iddete kar#ı 
yasal hakları ve aile hukukundaki hakları ile ilgili bilgilendi. 
(Foto"raf: ELDER – KDM) 
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Ba"ımsız Kadın Enstitüsü Projesi kabul edildi. Projede 
çe!itli konularda seminerler ve K"HEP gerçekle!tiri-

-

23’ünde protokol imzalıyoruz. 

var, nisan ayında da VAKAD’da yeni bir grup ba!lata-
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$\YDOÜNOÜ�.DGÜQODU���0DUWnWD�<DQ�<DQD
Nebahat Dinler

K!HEP Grup Yönlendiricisi – Ayvalık/Balıkesir

-

-

-

günü Cumhuriyet Alanı’nda yaptı#ımız basın açık-
lamasıyla ba!ladı. Gerçek e!itlik için, kadın eme#i-
nin sömürüsüne dur demek için, özgürlük için, ka-

-
larda oldu#umuzu söyleyerek, “Sahte !iddet yasası-

-
-
-

rimizle !iddet yasasına dikkat çektik. 

(AYKEP) tezgâhlarında Ayvalık kadınlarının el emek-

yapılırken, aile içi !iddet ve görünmeyen eme#imi-
ze vurgu yaptı#ımız sergi dikkat çekti. Sergiyi gezen 
kadınlar mor kâ#ıtlara yazdıkları taleplerini “Kadın-

kadınlara resmi tatil ilan edilmesi için ba!lattı#ımız 
imza kampanyası da büyük ilgi gördü.

-
A!k Grevi -

Lisistrata adlı ese-
rinden uyarlanan oyunda, sava!a kar!ı barı! için ko-

sanan ve bundan çıkarı olan erkek düzeninin ironi 

-
-
-
-

kartları, renkli dövizleri ve sloganlar e!li#inde gele-
neksel yürüyü!ümüzü yaptık. Halaylar çektik, !ar-
kılar, türküler söyledik. Etkinliklerimiz, "smet "nö-
nü Kültür Merkezi’nde gerçekle!en, Evrensel Kültür 

-

ba!lıklı panelle son buldu.

Ayvalıklı kadınlar 8 Mart’ta alanlardaydı. (Foto"raf: Halil Co#kun)

Zozan Özgökçe
Van Kadın Derne"i (VAKAD) Ba#kanı 

K!HEP Grup Yönlendiricisi – Van

Sokak sergisinde kadınlar taleplerini yazıp "Kadınlar Ne !stiyor?" 
panosuna astı.  (Foto"raf: Halil Co#kun)
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-
-

lerle payla!mak istedim. 

-

Mart’ı salonların dı!ına çıkarak sahillere ta!ıma kara-

bulundukları en yakın sahile ça#ıran çalı!malar yap-
-
-
-
-

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinli#e Türk Kadın-
lar Birli#i, Tülay Akta! Gönüllü Kurulu!lar Güçbirli-

-
kı!larla kadın hak ihlalleri protesto edildi. Kar!ıyaka 
sahilinde bir araya gelen kadınlar da, el ele vererek 
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$ükriye Gürsoy 

K!HEP Grup Yönlendiricisi – Marmaris/Mu"la

Ergül’ün özverili çalı!masıyla Yılmaz Erdo#an’ın Ka-
dınlık Bizde Kalsın adlı oyunundan dört skeç oyna-
dık. Kadınlara uygulanan !iddete dikkat çekmek is-
tedik. Ço#unlu#u K"HEP’li kadınlardan olu!an ama-

-
-

leyenler vardı. Etkinli#imizin haberi yerel televiz-
yonlarda gösterildi. Marmaris’te bir tiyatro salonu-
muz yok, o yüzden bu etkinlikler sık olmuyor. 

%LU�(O�GH�6HQ�9HU
Ayla Erdo"an

K!HEP Grup Yönlendiricisi – !zmir

-
rüyü!ü için Taksim’deydik. “Aile De#il Kadınız, Femi-

-
-
-

#ımlı kılmaya çalı!an heteroseksist aile biçimi sürdük-

dile getirdik.

-

“Kadınım, lezbiyenim, transım, ahlaksızım, susma-

gibi dövizler ta!ındı. “Dünya yerinden oynar, kadın-
-
-
-

!arkıları söyledi, ardından bir basın açıklaması ger-
çekle!tirdik.

ñVWDQEXOnGD�)HPLQLVW�
*HFH�<ÖUÖ\ÖíÖ

Katılanları hem e#lendirdik, hem güldürdük, hem 

-
ran olmak üzere eme#i geçen herkese, K"HEP’li ka-

K!HEP e"iticilerinden sevgili $ükriye, yorucu oldu"u kadar e"lenceli geçen 
provalarda Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi ve K!HEP üyeleriyle 
birlikte… (Foto"rafı gönderen: $ükriye Gürsoy)
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Ailenin Korunması ve Kadına Kar!ı $iddetin Önlen-

TBMM Genel Kurulu’nda oybirli#iyle kabul edilerek 
-
-

narak yürürlü#e girdi. Düzenlemenin uygulanması-
na ili!kin usul ve esaslar ise altı ay içerisinde Aile ve 

-

Her gün ortalama be! kadının öldürüldü#ü, pek 

ya!andı#ı Türkiye’de, kadına yönelik !iddet, Kadının 
-

-
na Dair Kanun, kadına yönelik !iddetle yasal zemin-

sa#lasa da, yasanın içeri#i, temel aldı#ı de#erler ve 
uygulanmasındaki eksiklikler yasada de#i!iklik ya-

-

çalı!ılmaya ba!lanan yeni yasa süre-
-

litikalar Bakanı olan Fatma $ahin’in 

-

katılımıyla yasayla ilgili görü! alı!ve-

-

Altı ay gibi kısa bir süre içerisinde 
yasala!an, Ailenin Korunması ve Ka-
dına Kar!ı $iddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı-

-
gütlerinin ortakla!a bir çalı!ma yürütmesi, devlet 
kurumlarıyla ili!kiler ve sivil toplum örgütlerinin ka-
nun yapma a!amalarına katılımı gibi pek çok kritik 

Kanun’un olu!turulma süreçlerinde edinilen dene-
-

nunda kadın örgütlerinin bazı talepleri yasada yer 
bulurken, bir dizi talep de dı!arıda bırakıldı. Bu da 

-

Mor Bülten’in elinizde tuttu#unuz sayısı yayına ha-
zırlanırken kadın örgütleri arasında ve kamuoyun-
da yasayla ilgili tartı!malar devam ediyordu. Önü-

müzdeki sayıya kadar yasayla ilgili 
-

memiz için gereken bilgi ve görü!-
lerin, özellikle de $iddete Son Plat-

sonrası süreçte nasıl bir yol izlene-
-

ni umuyoruz. 

Bu süre içerisinde sizlerin de hem 
yasayla hem de yasanın olu!turul-

-
zim için büyük önem ta!ıyor. Özellik-
le yasanın uygulanmasına tanık olan 
K"HEP bile!enlerinin deneyimlerini 

-

Yasanın tam metnini okumak isteyenler http://www.
tbmm.gov.tr/kanunlar/k6284.html adresinden fayda-
lanabilir. 
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$iddete Son Platformu 3 Mart'ta, 14 ilde e#zamanlı düzenledi"i 
basın açıklamasıyla, "Ailenin Korunması Ve Kadına Kar#ı $iddetin 
Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı"na ili#kin tepki ve taleplerini dile 
getirdi. (Foto"raf: Bianet)
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-

yanı!ma yürütüyor ve kentte artık kadın çadırları ve konteynırları var. Mor Bülten 
-

ruz sizlerle…

9DQnÜ�8QXWPX\RUX]�

(UFLínWHQ�0HNWXS�9DU

-
#i Ba!kanı Asiye Baburhan. Derne#imiz 23 Ekim Er-

kızlarımızın ihtiyaçları için çalı!ıyor. Ba!ta "zmir, An-
kara, Hopa ve "stanbul’dakiler olmak üzere tüm 
Türkiye’den sivil toplum kurulu!ları ve üniversitele-
rimiz bizimle sürekli irtibat halinde oldu. Kadınları-

-
lı!tık. Depremde dernek binamız ve evlerimiz yıkıntı 

-
tık, ama yo#un kı! !artları ve barınma yetersizli#in-

$imdi artık bir konteynır dernek büromuz var. $u 
anda burada temizlik ve hijyen ürünleri, gıda ve gi-

-
-

yor bize. Gerekli bilgilerimiz a!a#ıda. Bu konudaki 
duyarlılı#ınıza !imdiden te!ekkür ediyorum.

Asiye Baburhan
Erci# Kadınları Koruma ve Dayanı#ma Derne"i Ba#kanı 

K!HEP Katılımcısı – Van 

08.$''(5�9DQnÜ�$QODWÜ\RU�
9DQ�r�(UFLí�'HSUHPL�YH�.DGÜQ�2GDNOÜ�¡DOÜíPD

-

örgütlenmesinden gönüllüler olarak deprem bölge-
-

lemledik. Mu!’tan be! kadın olarak çıktı#ımız so#uk 
-

nın yetersizli#iyle kanımız dondu. Mu! Kadın Derne-
-
-

silen, ilk anda krize müdahale etmek ve kadınlarla 
dayanı!ma içinde elimizin dokunabildi#i her alanda 

kaldırma, çadır kurma ve yardım hizmetlerine katıl-

yönelik ihtiyaç tespiti yaptık, bu ihtiyaç listelerini ka-
dın örgütlerine gönderdik, kadın örgütleriyle sürek-
li bilgi payla!ımında bulunduk. "lk günlerde yardım-
lar do#rudan Van’a gönderilemiyordu, bundan do-

Van’a götürüyorduk. "zmir ve "stanbul’daki kadın ör-
gütleri sosyal medyada payla!ım grupları olu!turdu. 
Ba!ta "stanbul ve "zmir kadın örgütlenmeleri olmak 

a#ları olarak barınma, gıda, giyim, hijyen malzemesi 

Nurcan Çetinba#
Mu# Kadın Derne"i (MUKADDER) Ba#kanı

K!HEP Katılımcısı – Mu#
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yardımlarının organizasyonunu, e#itim ve ayni ya da 
nakdi sosyal destek hizmetlerinin sunulmasını koor-
dineli bir biçimde, hep birlikte sa#ladık ve çalı!ma-
ları stratejik gereksinimler ba#lamında devam ettir-
mekteyiz. 

Kadın örgütleri olarak kamu kurulu!larıyla bölgede 
-

dın a#larının sunması gereken ve dayanı!ması zo-
runlu olan temaları, ya!am deneyimleri üzerinden 
yapılandırdık. Çalı!mamızın ba!langıç ve izleme sü-

-

-
yardım e#itimi almaları ve kriz anında sahaya müda-
hil olmaları,

-

anında i!birli#i yapmak güçle!ti#inden, kadın sivil 
-

tak çalı!maya yönelik bir protokolün olu!turulması,

-
-
-

nin yapılandırılması,

!iddet, sosyal problemler, kriz durumuna yönelik ey-
lem planının olu!turulması, kadın danı!ma/dayanı!-
ma merkezlerinin çadır kentler içinde açılması,

-
kisini azaltmak için meslek edindirerek normal ya-

-
lerin çadır/sahra alanlarında kurulması,

ula!ılabilirli#i artırma noktasında; kadın sivil toplum 

ve devamlılı#ın sa#lanması gerekti#ini gözlemlemi! 
ve eylem haline getirmi! bulunmaktayız.

MUKADDER olarak, Van Kadın Derne#i (VAKAD) ile 

Kar!ıyaka Mahallesi’nde konteynır kentin kar!ısında 
-

nelik psiko-sosyal çalı!malar yürütüyoruz. Kadınlar-
la sa#lık, hijyen, üreme sa#lı#ı ve Kadının "nsan Hak-
ları E#itim Programı (K"HEP) gibi çalı!malar yapıyo-

çizme, kukla gösterileri gibi hem e#lendiren hem de 
hayatlarının normalle!mesine katkı sa#layan teknik-
leri uyguluyoruz. Bu uygulamalarda "stanbul Femi-

bırakmıyor, ayni ve nakdi yardımlara da devam edi-
yoruz.

Deprem sonrası kadına yönelik !iddet ve istismar 
-

için, biz kadınlar el ele!  

Kadınlar Mu# Kadın Derne"i, Van Mor Dayanı#ma ve !stanbul 
Feminist Kolektif’in ortakla#a kurdu"u kadın çadırında bulu#uyor. 
(Foto"rafı gönderen: Nurcan Çetinba#)

Deprem sonrasında sevgili Nurcan, Mu! Kadın Derne"i 
(MUKADDER) Ba!kanı olarak afet bölgesindeki kadınlara 
yönelik !iddet ve cinsel istismar olaylarının arttı"ına 
ili!kin bilgilerini ve bu konudaki de"erlendirmelerini 
basınla payla!tı"ı için, hakkında bazı erkek kö!e 
yazarları “Vanlılara hakaret etti"i gerekçesiyle” tehditkâr 
yazılar yazdı. Nurcan bu nedenle tehdit telefonları 
almaya devam ediyor. Bu yazılar ve telefonlarla ilgili 
suç duyurusunda bulunuldu. Mor Bülten herkesi, ilk 
günden beri tüm gücüyle afet bölgesindeki kadınlarla 
dayanı!ma gösteren MUKADDER’in sevgili üyelerine ve 
Nurcan’a gerçekle!tirilen bu cinsiyetçi saldırı kar!ısında 
MUKADDER’e deste"e ça"ırıyor. (MUKADDER’in irtibat 
bilgilerini arka kapakta bulabilirsiniz.)
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Kadın Derne#i’nin (VAKAD) yaptı#ı basın açıklama-

depreme ra#men aralıksız bir !ekilde devam etti#i 
dile getirildi. Katılımın yo#un oldu#u açıklamada !u 
sözlere yer verildi:

Bu yıl 8 Mart’ı çadırda kutluyoruz. (…) Kadın olmanın 
zorluklarını sı"dırıyoruz yeni evlerimize. Deprem bizi yıl-
lardır mücadele etti"imiz hiçbir !eyden alıkoyamadı, 
koyamayacak. Bu yıl daha yüksek sesle “Biz varız, bu-
radayız” diyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
tam da bizim günümüz. Emeklerimizle bugüne kadar 
dimdik ayakta durduk. Ne deprem ne depremden sonra 
ya!ananlar umudumuzu kırdı. (…) Kadın olmak dün-
yanın belki de en güzel ve en özel durumu. Bunun aksi-
ni iddia edenlere her gün varlı"ımızla cevap veriyoruz. 

$u an bu açıklamayı yaptı"ımız çadırı, kadınlarla el bir-
li"iyle kurduk. “Senin yerin ailenin yanıdır” diyenlere “Ben 
buradayım, burada ya!ayaca"ım” dedik. Birlikte daha 
çok sesimizi yükselttik.

Feminizmi çirkin ve yalnız kadınlara özgü bir erkek dü!-
manlı"ı olarak görmeyenlerin, feminist bir erkek olma-
nın Fenerbahçeli ya da Be!ikta!lı olmaktan daha övü-
nülecek bir özellik oldu"unun farkında olanların, sade-
ce “ben bir fiske bile vurmam” la övünmeyip kendilerine 
sunulan ataerkil mirastan—talep edilmese dahi—fera-
gat edebilenlerin, “Kadın kadının kurdudur” inancında 
olmayanların, “O erkekleri yine kadınlar yeti!tiriyor” diye 
suçu kadınlara atmayanların, yıllardır kendilerinin ölçü-
len ahlakından muzdarip olmalarına ra"men ba!ka bir 
kadını ahlakıyla yargılamayanların, cinsiyetinin adının 
“kadın” olmasını “kaba” bulmayanların, kadın dayanı!-
masına, kadın eme"inin gücüne inananların artması 
dile"iyle… 

Kadın çadırındaki 8 Mart etkinli"inden. (Foto"raf: Zozan Özgökçe)

Bu yıl Van’da 8 Mart, ba"ımsız kadın çadırında kutlandı. 
(Foto"raf: Zozan Özgökçe)

<DND�.RRS�'D\DQÜíPD\D�¡DðÜUÜ\RU�

-
aliyetlerini bir konteynırda sürdürmeye çalı!ıyor. Yaka-Koop ile dayanı!ma göstermek için a!a#ıdaki hesap 
numaralarına ba#ı! yapabilirsiniz.
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"iddete Kar#ı Mücadeleyi Örgütlemek
-

ya, kadınların hem soka#a çıkmasını hem de hakla-

yeni adımlar atılmasını sa#ladı. Kar!ıla!tı#ı !iddet ne-

eden kadınların varlı#ı, dayanı!ma a#larının olu!-

-
-
-

de ortaya çıktı. $iddetle yüz yüze olan kadınlarla da-
yanı!mayı sürdürmek, aile içindeki !iddete kar!ı mü-

Mor Çatı’nın !u an bir dayanı!ma merkezi ve bir sı-
#ına#ı var. Kadın sı#ınakları, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlı#ı veya belediyelerin denetiminde i!leti-
liyor. Mor Çatı ise ba#ımsız sı#ınak projesiyle, örnek 

-
ları destek sayesinde !iddet gördükleri ki!iden uzak-

bir hayat kurmu!lar.

Feminist Yöntemlerle 
Çalı#mak
Mor Çatı’da erkek !iddetine kar-

-
re dayalı olarak yürütülüyor. Er-
kek !iddetinin, toplumda kadın-
larla erkekler arasında var olan 
e!itsizliklerden kaynaklandı#ı, 
kadın dayanı!masını güçlendi-

-
dele etmenin gerekli oldu#u 

Mor Çatı’da destek verilirken, 
kadınlar adına karar verilmiyor 

kendi kararları ne olursa olsun destek veriliyor. Karar-
larından dolayı kadınlar yargılanmıyor.

ve hiyerar!ik mekanizmalar bulunmuyor. Yetki ve so-
rumluluklar konusunda dönü!ümlü bir çalı!ma uy-

-
mamasına çalı!ılıyor. Çalı!malar gönüllülük temelin-

-
rını kendi belirledikleri sınırlar içinde yerine getirme-

kadar bu süreçlerin nasıl gerçekle!ti#ine de önem 
veriliyor. Karar alırken oylama yapılmaksızın tartı!-

Sı$ına$a Nasıl Ba#vurulur?
!lk Görü#me ve !htiyaç Tespiti 

Mor Çatı’da kadınlarla yapılan sosyal çalı!manın iki 
aya#ı var. Bunlardan biri dayanı!ma merkezi, di#eri 
ise sı#ınak. Sı#ınak bu sosyal çalı!manın önemli bir 
parçası olmakla beraber, kadınların ilk ba!vuru yap-
tıkları yer dayanı!ma merkezi. Mor Çatı’nın sı#ına#ı-
nın kapasitesi, buraya sı#ınak için ba!vuran kadınla-

Mor Çatı’ya ya!adıkları !iddet 
nedeniyle ba!vuran kadınlar-

-
rü!ülüyor, ardından yapılan yüz 
yüze görü!mede seçenekler bir-
likte gözden geçiriliyor. Kadınlar 
talepleri do#rultusunda sı#ına-

dayanı!ma merkezinden psiko-
lojik, sosyal ve hukuki destek al-
mayı sürdürebiliyorlar. 

E#er Mor Çatı’nın sı#ına#ında 
yer varsa, dayanı!ma merkezine 
ba!vuran kadınla Mor Çatı’nın 

-
me yapıyor. Bu görü!mede, ba!-

ùLGGHWH�NDUúÕ�P�FDGHOH�ELU�GHYOHW�
SROLWLNDVÕ�RODUDN�HOH�DOÕQPDOÕ��
.DGÕQODUÕQ�\HUL�JHOGL÷LQGH�FDQ�
J�YHQOL÷LQL�VD÷OD\DQ�VÕ÷ÕQDNODUÕ�

$LOH�YH�6RV\DO�3ROLWLNDODU�
%DNDQOÕ÷Õ¶\OD�EHOHGL\HOHU�DoPDOÕ�
YH�NDGÕQODUÕQ�LKWL\DoODUÕQD�
HQ�X\JXQ�úHNLOGH�LúOHWHFHN�

PHNDQL]PDODUÕ�ROXúWXUPDOÕ��0RU�
dDWÕ�EX�G�ú�QFHGHQ�KDUHNHWOH��EX�
\|QGH�EDVNÕ�SROLWLNDVÕ�ROXúWXUPDN�

�]HULQGHQ�oDOÕúPDODUÕQÕ�
V�UG�U�\RU�
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ile çözüm olabile-
-
-

bulü yapılıyor. 

Tüm !llerden Ba#vuru Mümkün mü?

yüz yüze ba!vurunun gerekti#i bir durum söz konu-
-

gütleriyle ileti!ime geçmesi isteniyor. 

Sı$ına$a Kabul Ko#ulları
Mor Çatı’nın sı#ına#ına kabul için 

-
-

rik rahatsızlık gibi durumlar sı#ına#a 
kabul edilmeme gerekçesi olarak su-

-
mı kadının ihtiyaçlarını kar!ılamaktan 

-
ler üzerinde yo#unla!ılıyor.

Sı$ına$a Çocuklar Kabul Ediliyor mu? 

yapabiliyorlar. Mor Çatı’nın sı#ına#ında yapılan sos-
-

Sı$ınakta Ya#am
Mor Çatı kadınları korumaya yönelik de#il, kadın-
ların kendisini koruyabilmeyi ö#renmesine yönelik 
çalı!malar yapıyor. Sı#ınakta kalan kadınların hepsi 
için bireysel güvenlik planları olu!turuluyor. Güven-
lik planı herhangi bir !iddet mekanizmasıyla kar!ı-
la!tı#ında kadının yapması gereken !eyleri içeriyor. 
Kapıda güvenlik usulünü de#il, kolluk kuvvetleriyle 
(polis, jandarma vd.) sıkı bir çalı!ma ve elektronik gü-

-
da kolluk kuvvetlerinin bir dakika içinde sı#ına#ın 

ya!am var. Kadınlar günlük hayatın birlikte ya!ama 
kurallarını belirliyorlar ve ortak bir !ekilde sı#ına#ı 
yürütüyorlar. Mor Çatı sı#ına#a ayrılan bütçeyi sı#ı-

-

Güçlenme ve Sı$ınaktan Ayrılma Kararı
-
-
-

dan uzakla!ıp güçlenmesini sa#lamak. Sı#ınaktaki 
her kadının talebi üzerine, kadınla birlikte ihtiyaçla-
rı belirleniyor, bireysel güvenlik planları hazırlanıyor, 

görü!meler yapılıyor, i! bulabilmesi ve/veya hukuki 

-

güçlü hissettiklerinde ya da ayrılmak iste-
diklerinde bu çalı!mayı sonlandırabiliyor.
 
Sı$ınaktan Sonraki Süreç
Sı#ınaktan ayrıldıktan sonra, ne için ayrıl-
mı! olursa olsun dayanı!ma merkezi ile 

-
larla payla!ılıyor. Ço#unlukla kadınlar sı-
#ınak sonrasında dayanı!ma merkeziyle 
ba#lantısını sürdürüyor.

 [Yazıyı hazırlarken sı#ınak ve dayanı!ma merkezinin 
i!leyi!i ile ilgili sorularımızı yanıtlayan sevgili Açelya 
Uçan’a te!ekkür ederiz .]

Kaynak: www.morcati.org.tr
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/133349-bir-siginmaevi-ornegi-
mor-cati
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/133359-siginmaevlerinde-hayat
 

MOR ÇATI’YA ULA!MAK "Ç"N

arasında ula!abilirsiniz.

MOR ÇATI'YA BA#I!TA BULUNMAK "Ç"N
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ki!i ve kurulu!lara verilen Kadınların Özgürlü"ü için 
Simone de Beauvoir Ödülü’ne bu yıl Tunuslu De-
mokrat Kadınlar Derne#i layık görüldü. "lk kez 9 

-

-

Çin, "ran, Banglade! ve Hollanda’da 
kadın haklarıyla ilgili çalı!malarıyla 
tanınan altı ki!i ve kuruma verilmi!ti.

Tunuslu Demokrat Kadınlar Derne-
#i
bilinen devrim dalgasının ba!ladı#ı 
Tunus’ta, kadın hakları ve özgürlük-
lerinin yaygınla!tırılmasında ve pro-

örgütlenmesinde oynadı#ı büyük 
rol ile ödülü aldı. Kadının "nsan Hak-

üyesi oldu#u Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Be-
densel Haklar için Dayanı"ma A#ı (CSBR) içinde yer 

-
-

#u ve kadınların sivil ve siyasi haya-
ta katılımı için çalı!ıyor.

Derne#in dı! ili!kiler sorumlusu Fat-
hia Hizem, Tunus’un tarihi bir dö-

-
lerde bu ödülü almalarının onla-
rı daha çok çalı!maya te!vik etti#i-
ni söylerken, dernek ba!kanı ve "!-
çilerin Sol Birli#i (LGO) liderlerin-

-
nin kadın-erkek e!itli#i kadar top-
lumsal adalet ve demokrasi için de 
oldu#unu vurguladı.

'ÖQ\D�.DGÜQODUÜ�ñVWDQEXOnGD�%XOXíX\RU

Kalkınmada Kadın Hakları Derne#i’nin (AWID) 
AWID 

Uluslararası Kadın Hakları ve Kalkınma Forumu, 

-
-

-

-
-

li#ini merkeze alan tartı!ma ve atölye çalı!mala-
-
-
-

sosyal adalet alanında çalı!an veya bu konulara ilgi 
duyan herkes katılabilir.

ve kurumların etki alanını geni!letmeyi amaçlayan 

-

kadın hareketlerinin küresel eylem planları yap-
masında büyük rol oynuyor.

Simone de Beauvoir'ın 1949'da yazdı"ı !kinci 
Cins, ikinci dalga feminizmin ba#langıç noktası 
olarak görülüyor.
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-
pında bir tema belirleyen Birle!mi! Milletler, bu yıl 
uluslararası kamuoyunun dikkatini kırsal bölgelerde 
ya!ayan kadınlara çekti. “Kırsalda ya!ayan kadınları 
güçlendir, yoksulluk ve açlı"a son ver -

-
rı arasında; kırsal bölgelerde ya!ayan kadınların kay-
naklara ula!ımını artırmak, karar alma süreçlerinde-

-
gulamaların önüne geçmek gibi odak noktaları var.

Birle!mi! Milletler Genel Sekreterli#i’nin yaptı#ı açık-
lamaya göre kırsal bölgelerde ya!ayan kadınlar ve 

-
ruyor. Yakla!ık yarım milyar kadın tarım i!çisi olarak 

çalı!ıyor. Türkiye’de ise Türkiye "statistik Kurumu’nun 
-
-
-
-

-

ve uygulamaların da büyük payı var.

Birle!mi! Milletler verilerine göre kadınların üretim 
kaynaklarına e!it ula!ımı, tarım alanındaki verimi ar-

-

Piyale Madra 

Mor Mizah 

Karikatürünü yayımlamamıza izin veren sevgili Piyale Madra’ya te!ekkür ederiz.
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-
-

devam ediyordu. Çünkü Soyadı Kanunu’nda “Soyadı 
seçme vazifesi ve hakkı evlilik birli"inin reisi olan koca-
ya aittir. Evlili"in feshi veya bo!anma hallerinde çocuk 
anasına tevdi edilmi! olsa bile babasının seçti"i veya 
seçece"i adı alır
yer alıyordu. Buna ba#lı olarak velayeti annelerinde 
olan, anneleriyle birlikte ve onun sorumlulu#unda 

-

durumlara neden oldu#u gibi annenin hayatında da 
birçok soruna yol açıyordu. 

-
kı kendisine verilen bir kadının açtı#ı dava sayesin-

de bu konu Anayasa Mahkemesi’ne ta!ındı. Anaya-
-

dı Kanunu’nun “Evlili"in feshi veya bo!anma hallerin-
de çocuk anasına tevdi edilmi! olsa bile babasının seç-
ti"i veya seçece"i adı alır -

-
si ve benzeri ba!ka durumları kapsamıyor. Bu karar 

-

-

-
-

Kaynak: Bianet (14.11.2011)

<HQL�$NLWnWHQ�.DRV�*/n\H�7D]PLQDW�

Yargıtay, Yeni Akit/Vakit gazetesini Kaos Gey ve 
Lezbiyen Kültürel Ara"tırmalar ve Dayanı"ma 
Derne#i’ne (Kaos GL) tazminat ödemeye mahkûm 
etti. Gazete, TBMM "nsan Hakları Komisyonu eski 

-

Bulu!ma’ya katılmasına ili!kin haberi “ -
-

“Dönmelere teminat ve-
-

lı bir de kö!e yazısına yer 
vermi!ti. KAOS GL tara-

gazeteye kar!ı tazminat 
davası açılmı!, kö!e ya-
zısını kaleme alan Serdar 
Arseven hakkında da ha-

-
vası açılması istemiy-
le Ankara Cumhuriyet 

-

-
kemesi haberi, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkeme-

-
-

mesi sonrasında Yargıtay, iki mahkemenin de verdi-
#i kararı bozdu. Bunun üzerine yerel mahkeme ga-
zeteyi 4 bin TL tazminata, kö!e yazısı nedeniyle de 

Arseven’i 2 bin TL 
tazminata mahkûm 
etti. Yargıtay, ha-
ber verme ve ele!-
tiri yapma sınırları-

edilen sözlerin Kaos 
GL’nin ki!ilik hakları-
na saldırı niteli#i ta-
!ıdı#ına karar verdi.

Kaynak: Bianet 
(09.01.2012), Kaos GL 
(09.01.2012)

 !lk kez Mayıs 2006’da gerçekle#en Uluslararası Homofobi Kar#ıtı 
Bulu#ma’nın bu yıl yedincisi yapılıyor. (Foto"raf: Kaos GL)
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Avukat – !stanbul 

Evlilik Bir Zorunluluk De$il Tercihtir
-
-

deni Kanun’la düzenlenir. Medeni Kanun’da ni!anlılık, evlenme ya!ı, evlenme ko!ulları, evlenmede kadının 
rızası, resmi nikâh, mal rejimleri gibi kadınları do#rudan ilgilendiren pek çok düzenleme vardır. 

Hiçbir Kadın Ni%anlandı$ı için Evlili$e Zorlanamaz
Ni!anlanma evlenme vaadidir, ama ni!anlandınız diye kimse sizi evlenmeye zorlayamaz. Ni!anlılık sırasında 
pekâlâ evlenmekten vazgeçebilirsiniz. Yasalara göre, kadınlar istedikleri erkekle evlenme hakkına sahiptir. 

Zorla Evlendirmeye Kar%ı Ne Yapabiliriz?
Bir kadın istemeden, zorla evlendirilemez veya istemedi#i biriyle evlenmeye zorlanamaz. E#er istemiyorsa-

-
siniz. 

Evlenmek istemedi#inizi söylediniz, ama yine de sizi zorla evlendirmeye çalı!anlar var diyelim. Bu durumda 

-
diyseniz mahkemeye ba!vurabilirsiniz. Mahkemeden zorla gerçekle!tirilen evlili#inizin iptal edilip geçersiz 
sayılmasını talep edebilirsiniz. Evlili#inizi iptal ettirmek istiyorsanız, zorla evlendirildikten sonra be! yıl içeri-
sinde dava açmanız gerekir.   

Haklarınızın ihlal edildi#ini dü!ünüyorsanız, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nin (KAHDEM) internet site-
sinde kimli#inizi gizleyerek sorularınızı payla!abilirsiniz: 

Neden Kadınlar için Hukuk Kö!esi?
Açık ve sade olması gereken hukuk dili ne yazık ki anla!ılması en güç mesleki dillerden biridir. Günlük dilde 

-
la!ılması zordur. 

Bu durum, yasaları ve yasalarla düzenlenmi! haklarımızı ö#renmemiz önündeki en büyük engeldir. Oysa 

Bir kadının yasal haklarını bilmesi, kendi hayatı hakkında söz sahibi olmasını kolayla!tırır. Örne#in; !iddet gö-
ren ama haklarını bilen bir kadın, savunmasız ve çaresiz hissetmez. Kendisine uygulanan !iddetin suç oldu-

sessiz kalmaya mahkûm olmaz, bunun yerine yetkililere ba!vurur, çe!itli önlemler alınmasını talep eder.  

"!te bu sebeple, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmesine katkı sa#layabilmek için bu sayıdan itiba-
ren Mor Bülten -



HAKLARIMI Ö#RENMEK VE DANI!MAK "Ç"N  NERELERE BA!VURAB"L"R"M?

A#LE VE TOPLUM H#ZMETLER# GENEL MÜDÜRLÜ$Ü’NE 
BA$LI B#R#MLER
#l ve #lçe Müdürlükleri’ne ba!vurarak en yakın Toplum 
Merkezleri, Aile Danı!ma Merkezleri, Sı"ınaklar 
hakkında bilgi alabiliriz.

ALO 183 %#DDET HATTI
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danı!ma 
Hattı

BARO ADL# YARDIM SERV#SLER#
Pek çok ilde Baro bünyesinde Kadın Hakları ile ilgili 
birimler bulunmaktadır. Bulundu"umuz ilde Baro’ya 
ba!vurarak ilgili birimlere ula!abilir, hukuki yardım 
talebinde bulunabiliriz.

ADANA KADIN DANI%MA MERKEZ# VE SI$INMA EV# 
DERNE$# (AKDAM)
Çevreyolu Mimar Sinan Kültür Kompleksi Altı Pink 
kar!ısı Adana Tel: 0 (322) 453 53 50
E-posta: akdam_adana@mynet.com / info@akdam.
org.tr

ANKARA BAROSU ALO GEL#NC#K HATTI
Tel: 0 (312) 444 43 06

ANKARA KADIN DAYANI%MA VAKFI
Mithatpa!a Cad. No:10/11 Sıhhiye Ankara
Tel: 0 (312) 430 40 05 – 0 (312) 432 07 82
E-posta: kadindv@yahoo.com.tr

ANTALYA KADIN DANI%MA VE DAYANI%MA MERKEZ#
%arampol Cad. 106. Sok. Sezer Apt. No:2/4 Antalya
Tel: 0 (242) 248 07 66

ANTALYA YEREL GÜNDEM 21 KADIN MECL#S#
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi No:55 Antalya
Tel: 0 (242) 243 69 92

BA$LAR BELED#YES# KARDELEN KADIN EV# 
Kardelen Kadın Ara!tırma ve Politika Merkezi Mevlana 
Halit Mah. Hat Boyu Cad. 462 Sok. Örde Gök Apt. No:1 
Ba"lar Diyarbakır Tel: 0 (412) 236 39 11 
E-adres: http://kardelen.baglar.bel.tr

BA$LAR KADIN KOOPERAT#F# 
Hat boyu cad. Mevlana Halit Mah. 415. Sok. Hat Boyu 
Apt. Kat:2 No:6 Diyarbakır  Tel: 0 (412) 234 26 47
E-posta: amedyeliz@hotmail.com, 
baglarkadin@hotmail.com

CEREN KADIN DERNE$#
Peyas Mah. Fırat Bulvarı Ekin Parkı #çi Kayapınar 
Diyarbakır Tel: 0 (412) 251 10 81  
E-posta: cerenkadin@hotmail.com

C#ZRE BELED#YES# S#TT# YA Z#N KADIN DANI%MANLIK 
MERKEZ#
Nusaybin Cad. #pekyolu Ap. Kat:3 No:5/6 Cizre %ırnak
Tel: 0 (486) 616 14 67

ÇANAKKALE KADIN DANI%MA MERKEZ# (ELDER)
Cevatpa!a Mah. Celal Atik Sok. Kent Apt. 1/2 Çanakkale
Tel: 0 (286) 217 06 03  E-posta: elder17@mynet.com

ÇANKIRI KADIN DANI%MA VE DAYANI%MA DERNE$#
Belediye Cad. Düvenciler Sok. Zafer #! Hanı 4.Kat No:411 
Çankırı E-posta: iletisim@kadindayanisma.org 

ÇINAR BELED#YES# J#NWAR KADIN DANI%MANLIK 
MERKEZ#
Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Çınar Belediyesi Hizmet Binası 
Kat:3 Çınar Diyarbakır Tel: 0 (533) 698 67 73

D#YARBAKIR KADIN SORUNLARI ARA%TIRMA VE
UYGULAMA MERKEZ# (D#KASUM)
#stasyon Cad. Sümerpark Büyük!ehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Ba!kanlı"ı Diyarbakır Tel: 0 (412) 226 22 
98 Dahili: 147 E-posta: dikasum@hotmail.com

D#YARBAKIR SEL#S KADIN DANI%MANLIK MERKEZ#
Kurt #smail Pa!a 7. Sok. Orkide Apt. 1/3 Diyarbakır
Tel: 0 (412) 224 77 28 E-posta: seliskadin@mynet.com
EP#DEM KADIN DANI%MANLIK MERKEZ#
%ehitlik Mah.Yaradanakul cad. Eski Köy Hizmetleri 
Lojmanları Yeni!ehir Diyarbakır Tel: 0 (412) 226 60 02 
E-Posta: epidem@mynet.com 

HÜRR#YET A#LE #Ç# %#DDET KAMPANYASI-AC#L YARDIM 
HATTI
Tel: 0 (212) 656 96 96

#STANBUL BAROSU ADL# YARDIM BÜROSU
Tel: 0 (212) 251 63 25 Dahili: 148/163

#STANBUL KADIKÖY BELED#YES# KADIN SI$INA$I
Tel: 0 (216) 542 52 00 

#STANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELED#YES# KADIN SI$INA$I
Tel: 0 (212) 411 07 77 / Beyaz Masa 

#STANBUL MOR ÇATI KADIN SI$INA$I VAKFI
Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 D:7-8 
Beyo"lu #stanbul Tel: 0 (212) 292 52 31 – 0 (212) 292 52 
32  E-posta: morcati@ttnet.net.tr,  info@morcati.org.tr

#STANBUL ÜN#VERS#TES# #STANBUL TIP FAKÜLTES#
SOSYAL PED#ATR# B#L#M DALI ÇOCUK #ST#SMARI VE
#HMAL#N# TANI TEDAV# ve ÖNLEME KOM#SYONU
Millet Cad. Çapa 34093 #stanbul Tel: 0 (212) 414 20 00 

#ZM#R AL#A$A BELED#YES# KADIN DANI%MA MERKEZ#
Tel: 0 (232) 616 19 80 Dahili: 191

#ZM#R BAROSU KADIN KOM#SYONU
1456 Sokak Barohan No:16/ 6 Alsancak T
el: 0 (232) 463 00 14

#ZMiR BORNOVA BELED#YES# KADIN DANI%MA MERKEZ#
454 Sk. No:29 Çamdibi #zmir  Tel: 0 (232) 461 47 94

#ZM#R BÜYÜK%EH#R BELED#YES# KADIN DAYANI%MA 
MERKEZ# VE KADIN SI$INMA ARA #STASYONU
Sosyal Projeler Merkezi-Kültürpark Lozan Kapısı Giri!i 
No:50 #zmir Tel: 0 (232) 445 56 17

#ZM#R KADIN DAYANI%MA DERNE$#
865 Sok. No:19 Kat: 4/403 Remzi Güngör #!hanı 
Kemeraltı #zmir Tel: 0 (232) 482 10 77

#ZM#R KAR%IYAKA KADIN DANI%MA MERKEZ#
Tel: 0 (232) 330 58 18 

#ZM#R KONAK BELED#YES# KADIN DANI%MA MERKEZ#
Konak Do"umevi Arkası Arap Fırını Sok. #zmir
Tel: 0 (232) 425 35 01

KADIN DAYANI%MA VE DESTEKLEME DERNE$#
H. Kahya Mah. Y. Selim Cad. A. %ıh Apt. No: 7/E Kırıkkale 
E-posta: kddd_tr@hotmail.com

KADIN MERKEZ# (KAMER)
Aliemiri 3. Sk. Es-%al Apt. Zemin Kat 1/1 Yeni!ehir 
Diyarbakır Tel: 0 (412) 228 10 53 
E-posta: d.kamer@superonline.com

KADININ #NSAN HAKLARI-YEN# ÇÖZÜMLER DERNE$#
#nönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 Gümü!suyu 34437 
#stanbul Tel: 0 (212) 251 00 29  
E-posta: newways@wwhr.org
E-adres: www.kadinininsanhaklari.org

KADINLARA HUKUK# DESTEK MERKEZ# DERNE$# 
(KAHDEM)       
Ku!dili Cad. Efes #! Merkezi 12/D:195/2 Kadıköy #stanbul
E-adres: www.kahdem.org.tr 
E-posta: kahdem@gmail.com
KAHDEM ile yalnızca internet üzerinden yukarıdaki 
e-posta adresi ve web sitesi aracılı"ıyla ileti!im 
kurulabilir. 

KAPADOKYA KADIN DAYANI%MA DERNE$#
Atatürk Bulvarı Merkez #!hanı No:5/77 Nev!ehir
Tel: 0 (384) 212 34 51
E-posta: kapadokyakadin@hotmail.com

KIRIKKALE KADIN PLATFORMU DERNE$# 
Kızılkanat #! Merkezi Kat:1 No:175 (71100) Kırıkkale
E-posta: kap-der@hotmail.com

MERS#N BA$IMSIZ KADIN DERNE$#
KADIN DANI%MA MERKEZ#
Mesudiye Mah. Cemal Pa!a Cad. No:110 Kat 2/3 (Köksel 
Süt kar!ısı) Mersin Tel: 0 (324) 337 20 21 Tel/Faks: 0 
(324) 336 50 92 E-posta: bkdmersin@yahoo.com

MU% KADIN DERNE$#
#stasyon Cad. Zirve Dersanesi Altı Kat:1 Merkez Mu!
Tel: 0 (436) 212 56 66 
E-posta: mukaddermus@hotmail.com

N#LÜFER BELED#YES# KADIN DANI%MA MERKEZ#
Fethiye Mah. Fethiye Meydanı No:2 Nilüfer Kent Konseyi 
Hizmet Binası Nilüfer Bursa Tel: 0 (224) 452 82 13-14

NUSAYB#N BELED#YES# GÜL%#LAV KADIN EV#
Devrim Mah. De"irmen Sok. Alman Köprüsü Yanı No:44 
Nusaybin Mardin  Tel: 0 (482) 415 73 21

S#LOP# BELED#YES# V#YAN KADIN DANI%MANLIK MERKEZ#
Yeni!ehir Mah. Demirler Cad. 7. Sok. No:40 %ırnak
Tel: 0 (486) 518 50 51

TUNCEL# BELED#YES# DERS#M KADIN DANI%MA MERKEZ#
Tunceli Belediye Ba!kanlı"ı Tunceli Tel: 0 (428) 212 12 93

UÇAN SÜPÜRGE KADIN #LET#%#M VE ARA%TIRMA DERNE$# 
Büyükelçi Soka"ı No: 20/ 4 Kavaklıdere Ankara
Tel: 0 (312) 427 00 20 E-posta: info@ucansupurge.org
E-adres: http://www.ucansupurge.org

URFA YA%AMEV# KADIN DAYANI%MA DERNE$#
Bahçelievler Mah. 8. Sok. Yılça Apt. Kat:2 No:5 Urfa
Tel: 0 (414) 315 17 25

VAN KADIN DERNE$# (VAKAD) 
Vali Mithat Bey Mah. Hastane Bulvarı Mehmet Baran #! 
Merk.  Kat:4 No:15 Van  
Tel: 0 (432) 214 45 87 -  0 (541) 711 06 65 
Faks: 0 (432) 214 90 15
E-adres: www.vakad.org.tr 
E-posta: kadindernegi@gmail.com, 
vankadindernegi@hotmail.com 

VAN BELEDIYES# KADIN SORUNLARI ARA%TIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZ# (VAKASUM) 
Tel: 0 (432) 216 57 93

VAN BOSTAN#Ç# KADIN KOOPERAT#F#-MAYA KADIN 
DANI%MA MERKEZ#  
Tel: 0 (432) 213 29 85

Z#LAN KADIN DANI%MANLIK DERNE$#
#smetpa!a Mah. Millet Çe!mesi Yanı Selya #n!aa Üstü 
No:2 Kat:2 Merkez %ırnak Tel: 0 (486) 216 10 30


