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Bakanlığa Faks Çekiyoruz!
ÖRGÜTLENİYORUZ
Kırıkkale'de İki Yeni Kadın Derneği

Merhaba

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Bundan dört yıl önce, geliştiricisi olduğumuz Kadının İnsan
Hakları Eğitim Programı (KİHEP) sahada uygulandığı on
iki koca yılı ardında bıraktığında, onlarca farklı ilden KİHEP
uygulayıcıları, katılımcıları ve diğer KİHEP çalışanları arasında
iletişim ve dayanışmayı nasıl daha canlı kılabiliriz diye yola
çıktık. Herkesin haberlerini, deneyimlerini, duygularını,
düşüncelerini yazabileceği, resim ya da öyküleriyle kendini
ifade edebileceği sürekli bir yayınımız olsa dedik. Sonuç,
elinizde 14. sayısını tuttuğunuz Kadınlarla Mor Bülten oldu.
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Mor Bülten, Türkiye’nin dört bir köşesinde haklarının farkına
varan, haklarını yaşama geçirmek için dayanışma içinde
olan, örgütlenen, çaba gösteren tüm kadınların olsun istedik.
2007 yılından bu yana da bunun için çabalıyoruz—elbette
deneyim ve duygularını tüm içtenlikleriyle bizimle paylaşan
KİHEP grup yönlendiricileri ve katılımcılarının büyük katkısı
sayesinde.
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Bu sayıyla, KİHEP vasıtasıyla oluşmuş kocaman ve güçlü
ağın dinamizmine yetişebilmek için Mor Bülten’de hem
içerik hem de görsel bazı değişiklikler yapmak istedik.
Gelecek sayımızda yepyeni bir Mor Bülten’e “merhaba”
diyeceğiz. Dosya konularıyla zenginleştirilecek, röportajlarla
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2012’ye yaklaşırken…
Mor Bülten’in son sayısından bu yana hem Dernek
hem de kadın hareketi olarak gündemimizde pek
çok konu vardı. Bunların öne çıkanlarını siz sevgili KİHEP katılımcıları ve eğiticileriyle paylaşmak istiyorum. Hükümet geçen haziran ayında yapılan genel seçimlerin hemen öncesinde, 8 Haziran 2011 tarihli bir Kanun Hükmünde Kararname ile neredeyse
30 yıldır bakanlık düzeyinde var olan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı lağvederek, adında kadın kelimesinin bile geçmediği Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nı kurdu.
Bu önemli değişim sürecinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
(SHÇEK) yeniden yapılanması kararı da alındı. Bu süreç, seçimlerle gerçekleşen kabine
değişikliği ve sonrasının yaz
dönemine denk gelmesi yüzünden uzun bir zaman belirsizliğini korudu. Biz özellikle SHÇEK ile 1998’den bu yana ortak yürüttüğümüz
KİHEP’in Ocak 2012 sonrasında yeni bakanlık ile nasıl
yürütülebileceğiyle ilgili yeni bakan Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere, pek çok kişi ve kurum ile temaslarda bulunduk. Hâlihazırda yeniden yapılanma
devam ettiğinden, bu sürecin yeni yılda daha da netleşmesini umuyoruz.
Bunun dışında, 2011’in başından beri gündeme
daha çok gelen kadına yönelik şiddete karşı yeni bir
yasal koruma mekanizmasını öngören yasa taslağıyla ilgili çalışmalarımız da hız kazandı. Geçen yazdan
başlayarak konuyla ilgili hem kendi aramızda hem de
diğer kadın örgütleriyle birlikte pek çok çalışma yürüttük. Özellikle eylül ayından bu yana, yeni bakanlığın hazırladığı hükümet taslağına alternatif bir yasa
taslağı hazırladık. Bildiğimiz gibi, 1998 yılında çıkarılan 4320 Sayılı ve üç temel maddeden oluşan Ailenin Korunmasına Dair Kanun, şiddete karşı devletin
en önemli yasası konumunda ve şiddete uğrayan ka-

dınlar tarafından hem çok talep edilen hem de çok
uygulanılan bir yasa. Milyonlarca kadını ilgilendirmesi bakımından kilit konumdaki bu yasa şu anda hükümetin taslağında 30 maddeye çıkarılmakta, bizim
alternatif taslağımız ise gerekçeleriyle birlikte 33 sayfayı geçiyor. Türkiye’de ortalama her gün beş kadının
öldürüldüğü düşünüldüğünde, yasanın biz kadınların isteği doğrultusunda hazırlanıp kabul edilmesinin
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ekim ayındaki
yoğun çalışmalarımız sonucunda 222 kadın örgütünün imzasıyla Bakanlığa ilettiğimiz taslak metnimizdeki taleplerimizin kabul edilmesiyle
ilgili çabalarımız hâlâ sürüyor.
Bu çerçevede, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele ve Dayanışma
Günü’nde Türkiye’nin her yerinden imzacı kadın örgütleri
olarak metnimizi Bakanlığa ve
basına tekrar gönderdik. Ayrıca, İstanbul Feminist Kolektif’in bir bileşeni olarak 25
Kasım için İstanbul’da kurulan stantlarda bildiri dağıttık ve ortak yürüyüşe katıldık.

2012 AWID Forumu kayıtları başladı, kayıt yaptırmak için:
http://www.forum.awid.org/forum12/tr/kayit/

Kadına yönelik şiddet ağında bulunan kadın örgütlenmelerinin 1998’den bu yana her yıl düzenli olarak
toplandığı Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma
Merkezleri Kurultayı bu sene, 19-21 Kasım tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleşti. Feminizm, devlet ve hükümet ile ilişkilerin tartışıldığı ve 300’e yakın kadının
katıldığı bu Kurultay’da özellikle şiddet yasasıyla ilgili
bilgilerin paylaşılması çok önemliydi.
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Zelal B. Ayman - KİHEP Koordinatörü
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği
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Türkiye çapındaki kadın hakları aktivistlerini bir araya getiren bu Kurultay haberinden sonra, uluslararası düzeyde yapılan en geniş, en renkli, en çeşitli kadın buluşması olan Kalkınmada Kadın Hakları Derneği (AWID) Forumu’nun bu yıl nisan ayında, İstanbul’da
düzenleneceğini sizlerle paylaşmaktan çok büyük
mutluluk duyuyorum. Zira bu heyecanlı buluşma biz
Türkiyeli kadın hakları aktivistlerini dünyanın her yerinden, her kıtasından, her ırk grubundan kadınla bir araya getirecek. Forumda ayrıca bu senenin teması olan
“Ekonomik Güçlenme ve Adalet” başlığı altında dört
büyük panel ve 100 küçük çaplı panel, pek çok başka
içerikli toplantı, sanatsal ve kültürel gösteriler de olacak. Foruma katılmak için başvuru süreci başladı, katılım için kişisel başvuru yapmak gerekiyor. KİHEP eğiticileriyle bu bilgiyi KİHEP e-posta grubu üzerinden
paylaştık. Eğiticilerimizden ricamız gruplarındaki kadınları da başvuru için cesaretlendirmeleri.
Bunlara ek olarak, hatırlarsanız 2011 yılı başlarında
KİHEP’in bağımsız bir araştırmacı tarafından değerlendirilmesi sürecini başlatmıştık. Bu süreç devam
ediyor ve hazırlanan rapor 2012’nin ilk aylarında nihai
hale gelecek, ardından bunu hepinizle ve ilgili diğer
tüm kesimlerle paylaşacağız.

Son ama belki en güzel haberimiz aramıza yeniden
katılan arkadaşımız sevgili Gülşah Seral Aksakal ile ilgili. Bazılarınızın gayet iyi hatırlayabileceği gibi Gülşah, KİHEP’e büyük emek vermiş, programı yürütmüş, El Kitabı’nın yazarlarından, süpervizyon yapan
ve kendisi de bir KİHEP eğiticisi olan bir arkadaşımız.
Gülşah mevcut KİHEP materyallerinin tümünün revizyonunu ve yeni KİHEP materyallerinin üretilmesi süreçlerini koordine edecek. Gülşah’ın ekibe tekrar
katılmasından dolayı çok mutluyuz ve aramıza hoş
geldin diyoruz.

Kadın Dostu Kentler ve
KİHEP’liler
Sevgi Abacı Eker - KİHEP Grup Yönlendiricisi – Alanya/Antalya

Alanya’dan sevgiler,
2008 yılında katıldığım Eğitici Eğitimi’nden
sonra ben de KİHEP ailesine dahil oldum. Çok
heyecanlıydık, hepimiz dönüşümler geçirmiştik
içimizde. Hemen dönüşte yeni grubumu açtım
ve iki yıl içinde 50 KİHEP katılımcısı ile programı
tamamladım. Hâlâ çoğunluğu ile görüşüyorum.
2010 yılında, Kent Konseyi Kadın Meclisi kurduk
Alanya’da. KİHEP’lilerin pek çoğu bu oluşumun
içinde yer aldı. Özel nedenlerle geçen sene grup
açamadım. 2011 Eylül ayı itibariyle merkezimizde
yine koşturma ve ne olup bitecek telaşı başladı.

Şimdi işler yolunda… Yeni gruplar kurulacak.
Bu arada Antalya ili, Kadın Dostu Kentler-2 Projesi’ne
dahil oldu. Alanya ilçesi olarak biz de heyecanla bu
projede neler yapabiliriz, nasıl yer alabiliriz diye
düşündük. Acaba nasıl kadın dostu kent olabilirdi
Alanya? Elbette süreç devam ediyor ve yapılacak
çok iş var.
2012 geliyor ve ben herkesin insanca yaşayabileceği
bir dünya diliyorum herkese. Benim umudum var…

TOPLUM MERKEZLERİNİN ÖNEMİ
TARTIŞILMAZ
KİHEP’in etkin yürütülmesine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde yıllarca emek veren
Toplum Merkezleri eski Şube Müdürü sevgili Neşe Özen’in 2010 yılında grup yönlendiricilerimiz arasına katılması
tüm KİHEP’liler için büyük mutluluk oldu. Eğitim sonrası hızla KİHEP çalışmalarına başlayan grup yönlendiricimiz
aşağıdaki yazısında, KİHEP’in kadınlar üzerindeki etkisinin sürdürülebilirliğinde toplum merkezlerinin varlığının
önemini vurguluyor. SHÇEK’te geçirdiği yılların deneyimine temellenen böyle bir vurgu, özellikle artık Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı altında faaliyet gösterecek olan toplum merkezlerinin yapısal değişim geçirdiği bugünlerde
çok değerli.

Çubuk’ta İlk KİHEP Grubu
Neşe Özen - KİHEP Grup Yönlendiricisi – Ankara
Emekli olunca en çok yapmak istediğim şey KİHEP
eğiticisi olmaktı, bunu gerçekleştirebilmek için 2010
yılındaki KİHEP Eğitici Eğitimi’ne katıldım. İlk grup çalışmalarıma da emekli olmadan başladım. Çalışmalarım diyorum, çünkü aynı zamanda üç gruba birden
başladım.

Bu gruplara paralel olarak, Altındağ Toplum Merkezi
Müdürü Demet Özgün’ün belediyenin kadın merkezlerinden birinde hazırlamış olduğu gruba birlikte girdik. KİHEP’in ilk uygulayıcılarından biri olan
Demet’i grupta izlemek, tecrübelerinden yararlanmak benim için çok önemliydi. Onun yoğun olduğu, gruba katılamadığı zamanlarda çalışmayı ben
üstlendim. Böylece grup sürecini aksatmadan, haziran ayında sonlandırabildik. Bu üçüncü grupta kendimi daha iyi hissettim.
Genç üniversite öğrencileriyle yaptığım çalışmadaki
en büyük eksiklik, toplum merkezi gibi bir ortamda
olmamasıydı. Programın kadınlar üzerindeki etkisinin sürdürülebilirliği açısından toplum merkezlerinin varlığı ve önemi bence tartışılmaz.

Kırıkkale ilinde görevli KİHEP eğiticisi arkadaşlarımın
altyapısını hazırlamış olduğu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik ve Çocuk
Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan iki ayrı grupla çalıştım. Şubat-Haziran 2011 döneminde devam eden bu çalışma hem benim için
hem de öğrenciler için çok güzel bir deneyim oldu.
Benim heyecanım onların heyecanıyla bir araya gelince her oturum dolu dolu geçti.

Bu dönemde Çubuk Aile Danışma ve Toplum
Merkezi’ndeyim. 17 Kasım’da tanışma toplantısını gerçekleştirdim. Çubuk Aile Danışma ve Toplum Merkezi yeni hizmet vermeye başladığından,
benim KİHEP grubum Çubuk’ta ilk olacak. Çok heyecanlı ve hevesliyim. Özellikle toplum merkezinde olması, tam istediğim gibi. Gerçi ben haftada bir
gün orada olacağım ama burada çalışan arkadaşlarımın KİHEP katılımcısı kadınları başka çalışmaların
içine katacaklarından eminim.
Herkesi sevgi ile kucaklıyorum.

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Herkese iyi okumalar diyor ve sevgili Neşe Özen’in emekliliğin keyfini KİHEP ile çıkarmasını diliyoruz.

5

Bir yergi sözü: “Erkek Fatma”
N. Gökçe Coşkun - KİHEP Katılımcısı – Çanakkale

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Benim çocukluğumda kızlar sokakta ip atlar, top oynardı. Ben bisiklete biner, kaykay kullanırdım. Erkeklerle futbol da oynardım. Başlarda kızım diye benimle oynamayıp dalga geçerlerdi. Bir süre sonra mahalle maçlarının vazgeçilmez ismi olmuştum. Panter ayakkabılarımı kaptım mı maça…
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Ortaokul yıllarımda atletizm takım kaptanıydım. Kızlarla voleybol da oynardım ama futbol oynuyorum
diye adım “erkek Fatma”ya çıkmıştı. Bu sıfattan hoşlanmasam da hoşlandığım şeyleri yapmama engel olmasına izin vermedim. Yıllar geçti iş hayatına
atıldım. Üstlendiğim görevleri başarıyla gerçekleştirdim. Benim için zor yoktu. Eğer biri yapabiliyorsa ben de yapabilirdim. Bu cümle hayat felsefemdi.
Ama bu yaşam tarzı “erkek Fatma” sıfatını daha sıkı
yapıştırdı üzerime. Gerek iş arkadaşlarım gerekse işverenlerim, yüzüme karşı ya da arkamdan “sağlam
kızdır, erkek gibidir,” derlerdi. Bu cümleden de hoşlanmasam da umursamadım. Üzerinde durmadım.
Yıllardır motosiklet kullanırım. Bir motosiklet kulübüne üyeyim. Benimle aynı hobiye sahip arkadaşlarım bile hakkımda “erkeklerin gelemediği yollara gelir bizimle, sıkı motorcudur,” diye bahsederlerdi. Yani bir işte üstünlük belirtisi “erkek” ya da “erkek
gibi” olmaktan geçiyordu.

KİHEP UŞAK’TA

KİHEP ile tanışmam, mensubu olduğum Çanakkale
Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği sayesinde oldu. Bu eğitim, gözümde canlandırabildiğim fakat kâğıda dökemediğim bir resmi kâğıda dökebilmemi sağladı. Burada öğrendiklerim okuldaki gibi
ezbere dayalı olmadığı için “şunu öğrendim, bunu
öğrendim,” demiyorum; “bilinçlendim,” diyorum. İnsan beynine tutulan bir ışık gibi. Ve anladım ki yıllardır beni övmeye çalışan insanlar kadın-kız olmanın
bir hiç olduğunu, erkek olmanın ise bir başarı ölçütü olduğunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak bana yaşatıyorlarmış. Beni övmek yerine kadın olmamı yeriyorlarmış. Üstelik kadın olmasa erkek olunamayacağını göz ardı ederek.
Sevgili Nesrin Güzelay’ın grubuyla ilgili geçen sayımızda yer
alan güzel yazısını, bülten yayına hazırlanırken yaşanan bir
aksilik nedeniyle yanlış imza ile yayınlamış olduğumuz için
kendisinden özür diliyor, yazısına kendi imzasıyla tekrar yer
veriyoruz. İyi okumalar…

Kadınlar artık kendileri için bir şeyler istiyor
Nesrin Güzelay - KİHEP Grup Yönlendiricisi – Uşak

2010 yılı Ekim ayında, 7. KİHEP Eğitici Eğitimi’ne katılmamın ardından geleceğe bakışımla ilgili büyük değişiklikler oldu. Öncelikle “kız”, “bayan”, “hatun”, “hanım” kelimelerinden uzaklaşıp doğusuyla batısıyla
ve çeşitli yaşanmışlıklarda “KADIN” kavramında buluşmak ve odaklanmak beni çok mutlu etmişti. Kendini ifade etmekte zorlanan, her anlamda mağdur

ve muhtaç kadınlarla ilgilenmek, ülkede kadın cinayetlerinin artması, her anlamda şiddetin artması, kadınların çeşitli baskılara maruz kalması bu alanda çalışan ve şikâyetleri birincil ağızlardan dinleyen bir kadın olarak beni mutsuz etmeye başlamıştı ki—katıldığımda çok farkında olmasam da—imdadıma
KİHEP’in yetiştiğini söyleyebilirim.

Katılımcıların toplantılarda yaşamlarından verdikleri
örnekler ve grup oyunları ile toplantılarımız her zaman aktif ve dinamik geçti. Üyelerimizden biri çalışmaya başladı. Bir üyemiz şimdiye kadar istediği fakat

cesaret edemediği için gidemediği ehliyet kursuna
devam etti ve ehliyetini aldı. İki üyemiz siyasi partilere üye oldu. Kadın olarak kendi güçlerinin farkına varan grup üyelerimle gurur duyuyorum.
Bense her grup toplantısından çıktığımda kendimi
hafiflemiş, rahatlamış ve paylaştıkça çoğalmış hissettim.
Katılımcı kadınların hepsinin anne olmaları ve kız çocukları için mücadele verip onlar için güzel bir gelecek düşlemeleri, mutlu ve yarınlar için umutlu olmamı sağladı. Kendim ve tüm grup katılımcılarım için
teşekkürler KİHEP ailesi!

Kadın Cinayetlerine Son!
Nalan Aküzüm- KİHEP Katılımcısı – Çanakkale

Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) Kadın Danışma Merkezi, bu yıl 25
Kasım’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle tek yürek olarak düzenledikleri etkinliklerle kadınlara karşı şiddeti protesto ettiler. Pankart ve
mor kurdelelerle donattıkları araçlarla konvoy düzenleyen kadınlar, Çanakkale turundan sonra kordon boyunca “Kadına yönelik şiddete hayır,” “Kadın
cinayetlerine son,” “Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz,” “Kimsenin namusu olmayacağız,” “Kadın cinayetleri politiktir” ve “Cinsel haklarımız insan
haklarımızdır” sloganlarıyla yürüdüler. Gerçekleştiri-

len basın açıklamasının ardından, yürüyüşe katılanlar şiddet görerek hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının üzerinde yer aldığı balonları gökyüzüne uçurdular.

Kız Çocuklarına Karşı Cinsel Tacizi
Önleme Günü
19 Kasım’da, Çocuklara Karşı Tacizi Önleme Dünya
Günü ve Çocuk Hakları Günü nedeniyle Çanakkale Esenler Toplum Merkezi’nde, Vali Güngör Azim
Tuna’nın eşi Pervin Tuna, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan
Höke ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda KİHEP
grup yönlendiricileri sevgili Nigar Etizer Karacık ve

Nuray Gümrükçü de çocuk haklarının korunmasında ailelere düşen sorumluluklarla ilgili bilgi verdiler.
Etkinlik çocuklara, özellikle de kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet, ihmal ve istismar konularında toplumsal sorumlulukları hatırlatmak, duyarlılık oluşturmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla
gerçekleştirildi.

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Bugüne kadar bize gelen müracaatçılar genelde çocukları, eşleri hatta anne ve babaları için bir şeyler istiyorlar, fakat kendi kimlik ve mutluluklarını unutuyorlardı. Uşak Aile Danışma Merkezi’nde, 2010 Kasım
ayının ilk haftalarında açtığım birinci KİHEP grubu ile
kadınların önce kendileri için bir şeyler istiyor ve mücadele veriyor olmaları, her türlü hava koşulunda ve
her durumda toplantılara gelmeleri ve katılımda bulunmaları çok mutluluk verici bir gelişme idi.
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Kırıkkale’de iki yeni kadın derneği kuruldu
KADINLAR ÖRGÜTLENİYOR, KIRIKKALE’DE İLKLER YAŞANIYOR
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Muradiye Oral - KİHEP Grup Yönlendiricisi – Kırıkkale
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Toplum merkezinin eski evraklarını kurcalarken eski
bir dolaba el attığımda üzerinde KİHEP yazan bir
klasör ile karşılaştım. O zaman Kırıkkale’de ilk KİHEP
meşalesinin Zekiye* tarafından yakıldığını fark ettim. Ben de Kırıkkale’nin ilk KİHEP grup yönlendiricileri bizleriz sanmıştım. Belki daha o zaman yakılan
ilk meşalenin bizlerin 2010-2011 döneminde beş
KİHEP grubu oluşturmamıza katkısı olmuştur. Nagihan, Samiye, Neşe ile birlikte
güzel bir dayanışma ve işbirliğiyle oluşturduğumuz gruplarımızı paylaşmıştık. Üç tanesi
toplum merkezi başvurucularından, iki tanesi üniversite öğrencisi ve öğretim üyelerinden
oluşan gruplarımız yaz döneminde meyvelerini verdiler.
En büyük sıkıntımız Kırıkkale’de bir yerel kadın örgütünün olmayışıydı. İlk adım KİHEP’li ev kadınlarından
geldi. Bütün cesaretlerini toplayarak Kırıkkale’nin sadece kadın odaklı ilk derneği olan Kırıkkale Kadın
Platformu Derneği’ni kurdular. İkinci adım üniversitedeki KİHEP’lilerin desteği ile üniversitede çalışan
kadınlardan geldi; Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’ni kurdular. Bir yıl önce hiç kadın örgütlenmesi olmayan Kırıkkale’nin şimdi iki kadın derneği var. Bu örgütlenmeler gerçekten çok sevindirici
tabii, ancak henüz yolun çok başındalar; onları gözlemlediğimde henüz bilinçlenmeye ve eğitime devam ettiklerini görüyorum. Bir de derneklerin maddi giderlerini nasıl karşılayacakları konusunda girişimlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bir yandan küçük
çaplı proje fonları ile kaynak oluşturacak bir yandan
da faaliyetlere başlayacaklar.
İki dernek arasında güzel bir dayanışmaya şahit oldum. Kırıkkale Kadın Platformu Derneği başkanı Ayten’i Nevşehir’deki Kadın Sığınakları Kurultayı hakkında bilgi vermek için aradığımda, bana artık Kırıkkale’deki tek kadın derneği olmadıklarını, bir
dernek daha kurulduğunu ve onların da bilgi edinmesi gerektiğini hatırlattı. KİHEP gruplarında üzerin-

de durulan dayanışma ruhunu hissettim birden. Bu
çok hoşuma gitti. Umarım hep böyle gider.
Küçük heyecanlara da bu arada şahit oldum. Dernek vasıtasıyla bir eğitime katılacak bir arkadaşımın
beni arayarak “Ben ilk defa yalnız başıma şehir dışına
gidip bir otelde kalacağım,” demesi, coşkulu sesindeki o “ben kendimi aştım” mesajı beni çok etkiledi.
Yine KİHEP eğitimi alan bir başka arkadaşımızın “Ben kadın olarak haklarımı biliyorum,” diyerek Vali Bey’in
dikkatini çekip işe girme mücadelesi vermesi de oldukça gurur vericiydi.
Bu sene Kırıkkale’de tek grup yönlendiricisi olarak kaldım. Samiye
ve Nagihan’ın tayini çıktı. Neşe bizim ekibe Ankara’dan katılmıştı. Ancak geçen yıl
ve daha önce atılan tohumların filizlenmesine ve
ufak meyveler vermesine şahit oldum. Bu meyvelerin artacağına inanıyorum. Yeni KİHEP grup taleplerinin olması da bunun bir göstergesi sanırım. Tabii
ben de örgütlenen arkadaşlarımın yanında yer alıp
aynı zamanda yeni gruplarla yola devam edeceğimi umuyorum.
* Sevgili Zekiye Özdil, Ankara’da KİHEP gruplarına yönlendiricilik
yaparak aramıza yeni KİHEP’liler katmaya devam ediyor.

Kırıkkkale Kadın Platformu Derneği'nin açılışı

Kırıkkale Kadın Platformu Derneği
Ayten Polat - Kırıkkale Kadın Platformu Derneği Başkanı
KİHEP Katılımcısı – Kırıkkale

Başlangıç olarak derneğimize üye yaptığımız kadınlara KİHEP’te öğrendiğimiz haklarımızı anlatarak
edindiğimiz farkındalıkları paylaştık. Dernek üyelerimizle birlikte valilik, emniyet, üniversite, belediye,
sosyal hizmetler, yerel basın ve diğer sivil toplum
örgütlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kadarı bile
pek çok arkadaşımızda özgüven yarattı; zira bir arkadaşımız adliyeye şahitlik için gittiğinde hafakanlar
geçirdiğini ve ciddi bir korku yaşadığını anlatmıştı.
Derneğe girdikten sonra daha rahat davranıyordu.
Sivil toplum örgütlerine yaptığımız ziyaretlerde gördük ki sadece maddi destek yapan birkaç dernekte
kadın üyeler var, diğer derneklerde kadın üye yok.
Amacımız kadınların siyasette, basında, iş hayatında
daha çok yer aldığını görmek. Bunları yapabilmek
için öncelikle üyelerimizin bilinç yükseltmeye yönelik eğitim ve seminerlere katılmalarını sağlıyor, daha

sonra dernek üyelerimizle edinimlerimizi paylaşıyoruz. Edindiğimiz farkındalığı sadece kendi derneğimizde değil, diğer sivil toplum örgütlerindeki kadın
üyelerle de paylaşarak sivil toplumun bilincini yükseltmeyi hedefliyoruz. Artık görüyoruz, duyuyoruz
ve konuşmak istiyoruz. Bizde yarattığın farkındalık
için teşekkürler KİHEP!

Kırıkkale Kadın Platformu Derneği, bağımsız fikirlere saygılı, ırk, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin kadını merkeze koyan bir dernektir.
Kırıkkale Kadın Platformu Derneği, demokratik
katılım, hukukun üstünlüğü, toplumsal eşitliğin
sağlanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi
için kadınların eğitim, kültür, sağlık, ekonomik ve
sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar.
Kırıkkale Kadın Platformu Derneği amaçları doğrultusunda;
• kadınların evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki,
sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve
pratik çözümler üretmek,
• toplumun tüm kesimlerinden, her gruptan kadınlarla onurlu bir yaşam ortak paydasında bir platform olarak bir araya gelip, yasalara uygun her türlü çalışmayı gerçekleştirmek,
• kadınların mevcut durum ve problemlerini tespit etmek yönünde çalışmalar yapmak,
• her türlü şiddet karşısında farkındalık yaratmak,
• kadın istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar
yapmak,
• kadınlarda üretken ve girişimci ruhu uyandırmak,
• kadınlar arası iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak için faaliyet yürütür.
İletişim adresi: Kızılkanat İş Merkezi Kat: 1 No: 175 71100
Kırıkkale E-posta: kap-der@hotmail.com

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Tekrar merhaba. Bir önceki yazımda KİHEP eğitiminde kazanmış olduğumuz bilgi, deneyim, tecrübe ve farkındalıklardan bahsetmiştim. Eğitime başladığımızın dördüncü haftasında grup yönlendiricimiz sevgili Muradiye Oral’a heyecanla “Kırıkkale’de
bir kadın derneği var mı, hemen üye olalım,” dediğimde, “Yok, inşallah siz kurarsınız,” demişti. 16 hafta sonunda, 8 Mart’ta sertifikalarımızı aldık. O heyecanla Mor Bülten’e ilk yazımı göndermiş ve dernek
kurma hayalimi paylaşmıştım, artık duramazdık! 15
Nisan’da başvurumuz kabul edildi ve bir dernek kurduk. Bizim için anlamı çok büyük olan küçük bir ofis
kiraladık, temizledik, boyadık, ikinci el mobilyalar
ayarladık, perdelerini de taktık. Yaşasın telefonumuz
da bağlandı. Zaten güçlü olan kadının bunun farkına varması için haydi kadınlar el ele! Tam da o günlerde Mor Bülten’in nisan sayısında sertifika törenimiz yer alıyordu ki, motivasyonumuz daha da arttı. 17 Mayıs’ta güzel bir açılış yaparak bir adım daha
attık. İlk mektuptaki temennim gerçekleşti; “İnşallah
bir dernek oluruz ve bir sonraki mektubumda bunu
sizlerle paylaşırız” diyordum ya, artık “Kırıkkale Kadın
Platformu Derneği”yiz. Yeniyiz, heyecanlıyız, umutluyuz ve çok şey yapmak istiyoruz.
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Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği
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Müzeyyen Özhavzalı
Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı- Kırıkkale

Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’ni 20 Mayıs 2011’de kurduk. Derneğimizin kurucu üyeleri arasında Kırıkkale Üniversitesi’nden Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazife Yiğit,
Mantar Uygulama ve Araştırma Laboratuarı Müdürü Doç. Dr. Perihan Güler, Yrd. Doç. Dr. Aygen Çakmak, AB Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Müzeyyen
Özhavzalı (yani ben), Öğr. Gör. Fatma Bulat Alswedan, Öğr. Gör. Alev Aslan, Zübeyde Berk ve Nuray
Özder bulunuyor. KİHEP katılımcısı iki arkadaşımızın
dernek kurma fikriyle başlattığı bu örgütlenme süreci giderek genişledi. 7 Eylül’de gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurulumuzda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Doç. Dr. Nazife Yiğit seçildi.

Derneğimiz, siyasal ve toplumsal alanda kadının etkinliğinin artırılması ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde faaliyetler yürütmekle birlikte, kadın istihdamını sağlayacak projeler geliştirmeyi amaç ediniyor.
2011 Ahilik Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz “Evliliğe Hazırlıkta Etkili İletişim” isimli projemiz kabul edildi ve uygulamasına başlandı. Bu başlık altında 75
kadın iletişim, aile içi iletişim, kadın ve eş, kadın ve
çocuk iletişimi, kadının hakları, kadının istismarı, kadına karşı şiddet gibi kadının toplumsal farkındalığını artıracak konularda eğitime katılacak. Bunun dışında, çeşitli kurumlara sunulmak üzere yurt içinde
uygulanacak iki, yurt dışında uygulanacak bir proje hazırladık.
Ekim ayında “Daha İyi Bir Gelecek İçin Kadın İstismarına Son” başlıklı bir toplantı düzenledik, Kasım
ayında ise 14. Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’na katıldık. Bu süre içerisinde 40’tan fazla üye kazandık, yeni üyelikler içinse ilimizdeki tüm kadınları aramıza davet ediyoruz.
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İletişim adresi: H. Hahya Mah. Y. Selim Cad. A. Şıh Apt. No: 7/E
Kırıkkale E-posta: kddd_tr@hotmail.com

Sıla Murat
KİHEP Katılımcısı – Kıbrıs

Fezile Osum
KİHEP Katılımcısı – Kıbrıs

Yaşadığım sorunlar karşısında
susup oturursam, bu sorunun
tekrarlanmasına davetiye çıkaracağımı biliyorum ve yaşadığım
her soruna karşı çözüm üretme
noktasında kendimi daha güçlü
hissediyorum. Bireysel direniş ve
etrafını etkilemenin dışında, örgütlenip sorunlarla baş etme, yaşanan eşitsizliklere
karşı çözüm üretme noktasında artık kendime daha
çok güveniyorum.

KİHEP benim için bir uyanış dönemi oldu diyebilirim. Aslında
hep rahatsız olduğum ama bir
türlü adını koyamadığım ve çevreme anlatamadığım, toplumun
biz kadınlara dayatmış olduğu
bütün kalıplara ve baskılara dair
uyandım. Bunları yaşarken yalnız
olmadığımın farkına vardım, benim gibi düşünen
kadınlarla tanıştım.

BAKANLIĞA FAKS ÇEKİYORUZ!
Bu yıl 19-21 Kasım’da toplanan 14. Kadın Sığınakları ve Dayanışma/Danışma Merkezleri Kurultayı 25 Kasım etkinlikleri
çerçevesinde, 222 kadın örgütünün imzasıyla desteklediği “4320 Sayılı Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddet ve Ev İçi Şiddetin
Önlenmesi, Şiddetle Mücadeleye Dair Kanun” taslağının aynen yasalaşması talebiyle, aşağıdaki metnin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na iletilmesi çağrısı yaptı. 25 Kasım’da fakslar gönderildi, ancak süreç devam ediyor, vaktiniz var; siz de
aşağıdaki metni kuruluşunuz adına Bakanlığın 0(312)4225555 numaralı faksına gönderebilirsiniz.

Yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir süredir kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahip olacak “Kadın ve Aile Bireylerinin
Şiddetten Korunmasına Dair Kanun” üzerinde çalışıyor. Bu süreçte, 222 kadın örgütü olarak yasaya ilişkin 33 sayfalık kendi önerilerimizi hazırlayıp bakanlığa sunduk.
“4320 SAYILI KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET
ve EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ŞİDDETLE MÜCADELEYE DAİR KANUN” adıyla sunduğumuz önerilerimiz,
gerek Bakanlıkça hazırlanmış taslağa yönelik eleştirilerimizi, gerekse de alternatif önerilerimizi içeriyor.
Alanda çalışan kadın örgütleri olarak, yasaların uygulanması sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile
yargılama faaliyetinde ortaya çıkan aksaklıkları ve bu
aksaklıkların getirdiği kadının insan hakları ihlalleri
konusunda sahadan gelen bilgi birikimimizi hazırlamış olduğumuz taslağa yansıttık.
Kadın örgütleri olarak kadına karşı şiddetin, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanan bir ayrımcılık ve kadının insan
hakları ihlali olarak açıkça tanımlanmasını talep
ediyoruz. Çıkartılacak şiddet yasasının, şiddeti önleyici, saldırganları caydırıcı ve şiddete maruz kalan
kadını, çocuklarını, yakınlarını ve şiddetin tanıklarını etkin bir biçimde koruyucu mekanizmalar içermesi (bu çerçevede, Türkiye çapında etkin ve yaygın bir sığınak ve cinsel şiddet kriz merkezleri ağı-

nın oluşturulması, yasanın uygulanmasını takip için,
KSGM koordinasyonunda, kadın örgütleri temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir izleme mekanizması kurulması) gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Gerekli kurumsal mekanizmalar içermediği, etkin bir takip sistemi kurulmadığı ve bunların gerçekleşmesi için yeterli bir bütçe ve kadının insan
hakları eğitiminden geçmiş (sayısal olarak kadınerkek eşitliği de gözetilen) nitelikli bir personel
tahsisi sağlanmadığı takdirde çıkartılacak hiçbir
yasanın sorunu hafifletmeye bile yetmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, kurumsal mekanizmalar
konusunda “yeterli bütçe yok” savunusunu hiçbir
biçimde kabul etmiyoruz.
Bizler ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın
cinayetlerinin hızla arttığı bugünlerde sözümüzü
bir kez daha yineliyor;
• 222 kadın örgütünce hazırlanmış olan yasa taslağının en kısa sürede ve bir bütün halinde yasalaşmasını,
• “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”nin bir an önce Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesini ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasının bu sözleşme esas
alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz.

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Kadına şiddete karşı çıkmak yetmez!
Kadın örgütlerinin taslağı yasalaşmalı!
Yeterli bütçe ayrılmalı!
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“Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi
ve Neyi Koruyor?”
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İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Mahkemesi
hâkimleriyle savcı ve avukatların 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun’u
nasıl algılayıp nasıl uyguladıklarını anlamaya yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirdi. Bu konuda yeni
bir yasal düzenlemenin
gündemde olduğu şu dönemde, araştırma yeni yasanın içerik ve uygulamasının nasıl olması gerekti-

ğine dair önemli ipuçları sunuyor. Öne çıkan bulgular, yorum ve uygulamanın kişiden kişiye değişmesi,
uzmanlaşmanın yetersizliği, uygulamadaki güçlükler, aile ve aile içi şiddet tanımına ilişkin farklı algılar,
Kanun’un özellikle kadınlar tarafından bilinmemesi
gibi farklı başlıklar altında ele alındı. Araştırma bulguları 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Kimi ve Neyi Koruyor? Hâkim, Savcı, Avukat Anlatıları adıyla yayımlandı.
Kitaba ulaşmak için: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.
edu.tr/docs/AILENIN_KORUNMASI.pdf

Petrol-İş’te Kadınlar Lehine Tüzük
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş)
bağlı Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası
(Petrol-İş), 17-18 Eylül’de yaptığı 26. Olağan Genel
Kurulda gerçekleştirdiği tüzük değişikliği ile kadınlar lehine son derece önemli değişikliklere imza attı.
Petrol-İş Kadın Dergisi çatısı altında kadın çalışmaları
yürüten sendika, kadın-erkek eşitliği için her alanda
mücadele etmeyi tüzüğüne koydu. Bundan böyle,
sendika yönetiminin bu eşitliğin yaşama geçirilebilmesi için toplu pazarlık politikasının nasıl olması gerektiği konusunda çalışma yürütmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, sendikada kadın komisyonları ve kadın büroları oluşturulması bir tüzük maddesi olarak
kabul edilerek, bu kurullar yöneticilerin inisiyatiflerine ya da atamaya bağlı olmaktan çıkarıldı ve böylece süreklilik kazanmalarının önü açıldı.
Yapılan tüzük değişikliklerin en önemlilerinden biri
ise kuşkusuz cinsel taciz veya şiddete uğrayan kadının beyanının esas alınması ve karşı tarafın aksini ispatla yükümlü olması. Kadınların yaşadıkları

cinsel taciz veya şiddeti dile getirme cesaretini gösterebilmesi için yapılan düzenleme, kadının beyanıyla taciz yaptığı söylenen kişinin doğrudan suçlu kabul edilmesi demek değil; kadının beyanını soruşturma açıp soruşturmayı ciddiyetle yürüterek sonuçlandırmak açısından temel almak ve söz konusu
kişiye, iddiaya karşı kendi konumunu açığa kavuşturma fırsatı vermek anlamına geliyor.

Tüm bu olumlu değişikliklerin diğer sendikalara da
örnek olmasını diliyoruz.

(Kaynak: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Gör. Gülay Toksöz’ün yazısı için bkz. : http://petrol-is.org.tr/haber/petrol-isincabasinin-sendikalara-ornek-olmasini-diliyorum-4263)

Avrupa Konseyi Sözleşmesi Onaylandı

Sözleşme, 18 yaş altı kız çocuklarını da kapsayacak şekilde kadınlara yönelik şiddete ilişkin çok
önemli hükümler içeriyor; taraf
devletleri bu konuda gerekli yasal ve diğer tedbirleri almakla yükümlü kılıyor. Sözleşme ile kamusal ya da özel alanda kadınlara karşı şiddet, şiddetin “aile içi bir mesele” olarak ele alınmasının önü-

ne geçecek şekilde bir “insan hakkı ihlali” ve “ayrımcılık” olarak tanımlanıyor. Şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, zoraki kürtaj ve namus cinayetleri gibi konularda da taraf devletlere sorumluluklar yükleyen Sözleşme, devletin kadınlara karşı şiddet konusunda sorumluluktan muaf tutulamayacağını vurguluyor.
Sözleşmede kadınların şiddete maruz kalmadan
önce ve şiddete uğradıktan sonra korunmasıyla ilgili
düzenlemelerin yanı sıra, koruma
emirlerinin zaman geçirilmeden
çıkarılması, kadın şikâyetini geri
alsa dahi savcılık makamının soruşturmayı devam ettirmesi gibi
özel bazı düzenlemeler de yer alıyor. Şiddet gören kadınlar için sığınma evleri ve 24 saat hizmet
veren çağrı merkezleri bulunması, kolay erişilebilir, fiziki ve psikolojik tedavi ve destek merkezleri kurulması ise sözleşmenin bir diğer hükmü.

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR:
Kadını korumayan polis suçlu!
Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahip olan 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun’un yenilenmesi gündemde, yasa tartışmaları sırasında kadın örgütleri yasa metni kadar yasanın
uygulanmasının da ne kadar büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uygulamaya dair tartışmalar sürerken, Ankara 10. Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa
Ateş, ekim ayında önemli bir karara imza attı. Ateş,
boşanmak istediği kocası tarafından tehdit edildiği için yasadan yararlanarak koruma talebinde bulunan Naile’yi korumayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kocası tarafından şiddete maruz kalan ve boşanma
davası açan Naile, kocası tarafından tehdit edildiği
için koruma talebinde bulunmuş, mahkeme de ko-

cası için Naile’ye yaklaşmama kararı vermişti. Karara
rağmen kocası, Naile’nin yaşadığı eve girmeye çalışınca komşular ve Naile polise ihbar etmiş, ancak
gelen polisler saldırgan kocayı bulamayıp hiçbir önlem almadan evden ayrılmıştı. Bu olaydan 24 saat
sonra, kadın cinayetleri listesine Naile’nin adı da eklendi; Naile kocası tarafından katledildi. Cinayetin
ardından Hâkim Mustafa Ateş, polislerin koca hakkında işlem yapmayarak görevlerini ihmal ettiklerine hükmederek suç duyurusunda bulundu.
Uygulamada ihmali olan tüm devlet ve kamu görevlilerine karşı, kadınlar lehine benzer yargı kararlarının alınması, kadınların şiddete karşı yürüttükleri
mücadele için büyük önem taşıyor.

KADINLARLA MOR BÜLTEN

Avrupa Konseyi’nin Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs’ta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülke tarafından
imzalanmıştı. 29 Kasım’da onaylanan Sözleşme,
Cumhurbaşkanı’na imzaya gönderildi. Kadın örgütlerinin, bugünlerde gözden geçirilerek geliştirilen
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde esas alınmasını istediği Sözleşme’nin Türkiye tarafından çekincesiz kabul
görmesi çok olumlu bir adım.
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Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar
Koalisyonu (CSBR) 4. Cinsellik Enstitüsü
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Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak kurucuları arasında olduğumuz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu
(CSBR) ile birlikte 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla Malez¬ya, Türkiye ve Endonezya’da gerçekleştirilen Cinsellik Enstitüsü’nün dördüncü¬sünü, bu
yıl 16-23 Temmuz tarihleri arasında Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenledik. Müslüman toplumlarda cinsellik konulu ilk uluslararası eğitim olan
Enstitü’ye bu yıl 10 farklı ülkeden, aralarında cinsel
haklar konusunda aktivizm ve savunuculuk yapan,
araştırmalar yürüten ve bu hakların uygulanmasında çaba sarf eden, hepsi alanlarında öncü 21 kişi katıldı. Enstitü Endonezya, Filipinler, Filistin, İran, Kırgı-

zistan, Lübnan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Sudan ve
Türkiye’den katılımcıları bir araya getirdi. Enstitü’de
her sene olduğu gibi cinsel haklar, cinsel şiddet,
LGBT hakları savunuculuğu, cinsellik eğitimi, gençlik cinselliği gibi farklı konularda çalışan aktivistler
bir araya geldi. Cinsellik Enstitüsü’nde, cinsellik üzerine sunulan tarihsel perspektifin yanında katılımcıların cinsel haklar savunuculuğu alanında yerel ve
uluslararası düzeyde çalışmalar yürütebilmeleri için
gereken bilgi ve donanımı sağlamak amacıyla güncel tartışmalar da yürütüldü. CSBR ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.kadinininsanhaklari.org/musluman_toplumlarda_cinsellik.php (Türkçe) ve http://
www.csbronline.org (İngilizce) adreslerinde.

Kıbrıs’tan Mesaj Var! Erkek Adalet Değil,
Gerçek Adalet

Doğuş Derya - Feminist Atölye (FEMA)
KİHEP Grup Yönlendiricisi – Kıbrıs

					

5 Aralık 2011

Sevgili kadınlar merhaba, 			
					
Ben Feminist Atölye’den Doğuş. Kadınlara Yönelik
Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Kıbrıs’ta
da onaylanması için bir aydan fazla bir süredir kampanya yürütüyorduk. 4000’den fazla imza toplayarak, 25 Kasım’da Sözleşme’yi KKTC Meclis Başkanı’na
sunmuştuk. Az önce oybirliği ile Meclisten geçti. Bu
sevinci sizlerle de paylaşmak istedim.
Ayrıca, KİHEP’in buralarda çok etkili olduğunu söylemek istiyorum. Şu andaki KİHEP grubuma katılan,
daha önce Meclis Başkanlığı yapmış bir kadın milletvekili arkadaşımız bugün Mecliste, Sözleşme’nin
kabulü için yapmış olduğu konuşmada, KİHEP’te ne
öğrendiyse cümle cümle kullandı. Ben ise sevinç
gözyaşları ile izledim konuşmasını...

Hâkimler ve Savcılar Yüksel Kurulu’nun (HSYK) yaptığı çalışmalarda hâkim ve savcıların, iş yükünü azaltmak ve işleyişi hızlandırmak için dile getirdiği bazı
öneriler büyük tartışma yarattı. Hazırlanan “Yargıda
Durum Analizi” isimli raporda “Tecavüze uğrayan kadının tecavüzcüsüyle evlenmesi halinde dava düşürülmeli,”“Adli Tıp’tan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için ‘beden ve ruh sağlığının bozulup
bozulmadığı’ araştırması yerine sadece ‘beden sağlığının bozulup bozulmadığı’ araştırılmalı,” “15 yaşından küçüklere karşı rızaen cinsel ilişki suçlarının
ceza miktarları düşürülmeli,” gibi öneriler yer alıyor.
Uluslararası sözleşmelere, Anayasa ve mevcut kanunlara aykırı, kadını yok sayan, kadının tecavüzden
sadece bedensel olarak zarar göreceğini varsayan
bu öneriler, yargıdaki erkek zihniyetini gözler önüne seriyor. Bunları “sadece birer öneri” diye geçiştiremeyiz; bu konularda yıllarca mücadele ederek kadınlar lehine yasal düzenlemelerin geçmesini sağlayan hep kadın hareketi oldu. Şu noktada da kadınlar, bazı hâkim ve savcıların yargılama sürecini kısaltıp yargının yükünü azaltma kisvesi altında şiddete, cinsel saldırıya uğrayan kadın ve çocukların haklarının ihlal edilmesine yönelik taleplerine göz yumacak değiller. Kadınlar erkek adalet değil, gerçek
adalet istiyor!

HAKLARIMI ÖĞRENMEK VE ŞİDDETLE İLGİLİ DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALMAK İÇİN
NERELERE BAŞVURABİLİRİM?
DİYARBAKIR SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Kurt İsmail Paşa 7. Sok. Orkide Apt. 1/3 Diyarbakır
Tel: 0 (412) 224 77 28 E-posta: seliskadin@mynet.com

ALO 183 ŞİDDET HATTI
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı

EPİDEM KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Şehitlik Mah.Yaradanakul cad. Eski Köy Hizmetleri Lojmanları
Yenişehir Diyarbakır Tel: 0 (412) 226 60 02
E-Posta: epidem@mynet.com

BARO ADLİ YARDIM SERVİSLERİ
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)
Çevreyolu Mimar Sinan Kültür Kompleksi Altı Pink karşısı Adana
Tel: 0 (322) 453 53 50
E-posta: akdam_adana@mynet.com / info@akdam.org.tr
ANKARA BAROSU ALO GELİNCİK HATTI
Tel: 0 (312) 444 43 06
ANKARA KADIN DAYANIŞMA VAKFI
Mithatpaşa 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 DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Şarampol Cad. 106. Sok. Sezer Apt. No:2/4 Antalya
Tel: 0 (242) 248 07 66
ANTALYA YEREL GÜNDEM 21 KADIN MECLİSİ
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi No:55 Antalya
Tel: 0 (242) 243 69 92
BAĞLAR BELEDİYESİ KARDELEN KADIN EVİ
Kardelen Kadın Araştırma ve Politika Merkezi Mevlana Halit Mah. Hat
Boyu Cad. 462 Sok. Örde Gök Apt. No:1 Bağlar Diyarbakır
Tel: 0 (412) 236 39 11 E-adres: http://kardelen.baglar.bel.tr
BAĞLAR KADIN KOOPERATİFİ
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 DERNEĞİ
Peyas Mah. Fırat Bulvarı Ekin Parkı İçi Kayapınar Diyarbakır
Tel: 0 (412) 251 10 81 E-Posta: cerenkadin@hotmail.com
CİZRE BELEDİYESİ SİTTİ YA ZİN KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Nusaybin Cad. İpekyolu Ap. Kat:3 No:5/6 Cizre Şırnak
Tel: 0 (486) 616 14 67
ÇANAKKALE KADIN DANIŞMA MERKEZİ (ELDER)
Cevatpaşa Mah. Celal Atik Sok. Kent Apt. 1/2 Çanakkale
Tel: 0 (286) 217 06 03 E-posta: elder17@mynet.com
ÇANKIRI KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Belediye Cad. Düvenciler Sok. Zafer İş Hanı 4.Kat No:411 Çankırı
E-Posta: iletisim@kadindayanisma.org
ÇINAR BELEDİYESİ JİNWAR KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Çınar Belediyesi Hizmet Binası Kat:3 Çınar
Diyarbakır Tel: 0 (533) 698 67 73
DİYARBAKIR KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM)
İstasyon Cad. Sümerpark Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı Diyarbakır Tel: 0 (412) 226 22 98 Dahili: 147
E-posta: dikasum@hotmail.com

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDET KAMPANYASI-ACİL YARDIM HATTI
Tel: 0 (212) 656 96 96
İSTANBUL BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU
Tel: 0 (212) 251 63 25 Dahili: 148/163
İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0 (216) 542 52 00
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0 (212) 411 07 77 / Beyaz Masa
İSTANBUL MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 D:7-8 Beyoğlu
İstanbul Tel: 0 (212) 292 52 31 – 0 (212) 292 52 32
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: 0 (212) 414 20 00
İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tel: 0 (232) 616 19 80 Dahili: 191
İZMİR BAROSU KADIN KOMİSYONU
1456 Sokak Barohan No:16/ 6 Alsancak Tel: 0 (232) 463 00 14
İZMiR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
454 Sk. No:29 Çamdibi İzmir Tel: 0 (232) 461 47 94
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DAYANIŞMA
MERKEZİ VE KADIN SIĞINMA ARA İSTASYONU
Sosyal Projeler Merkezi-Kültürpark Lozan Kapısı Girişi No:50 İzmir
Tel: 0 (232) 445 56 17

KADINLARA HUKUKİ DESTEK MERKEZİ DERNEĞİ (KAHDEM)
Kuşdili Cad. Efes İş Merkezi 12/D:195/2 Kadıköy İstanbul
E-adres: www.kahdem.org.tr / E-posta: kahdem@gmail.com
KAHDEM ile yalnızca internet üzerinden yukarıdaki e-posta adresi ve
web sitesi aracılığıyla iletişim kurulabilir.
KAPADOKYA KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
Atatürk Bulvarı Merkez İşhanı No:5/77 Nevşehir
Tel: 0 (384) 212 34 51
E-Posta: kapadokyakadin@hotmail.com
KIRIKKALE KADIN PLATFORMU DERNEĞİ
Kızılkanat İş Merkezi Kat:1 No:175 (71100) Kırıkkale
E-posta: kap-der@hotmail.com
MARMARİS KADINLARLA DAYANIŞMA DERNEĞİ
Cami Avlu Mah. 544. Sok. No:13 Armutalan Marmaris Muğla
E-posta: markadder2010@hotmail.com
MERSİN BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Mesudiye Mah. Cemal Paşa Cad. No:110 Kat 2/3 (Köksel Süt karşısı)
Mersin Tel: 0 (324) 337 20 21 Tel/Faks: 0 (324) 336 50 92
E-posta: bkdmersin@yahoo.com
MUŞ KADIN DERNEĞİ
İstasyon Cad. Zirve Dersanesi Altı Kat:1 Merkez Muş
Tel: 0 (436) 212 56 66 E-posta: mukaddermus@hotmail.com
NİLÜFER BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Fethiye Mah. Fethiye Meydanı No:2 Nilüfer Kent Konseyi Hizmet
Binası Nilüfer Bursa Tel: 0 (224) 452 82 13-14
NUSAYBİN BELEDİYESİ GÜLŞİLAV KADIN EVİ
Devrim Mah. Değirmen Sok. Alman Köprüsü Yanı No:44 Nusaybin
Mardin Tel: 0 (482) 415 73 21
SİLOPİ BELEDİYESİ VİYAN KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Yenişehir Mah. Demirler Cad. 7. Sok. No:40 Şırnak
Tel: 0 (486) 518 50 51
TUNCELİ BELEDİYESİ DERSİM KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tunceli Belediye Başkanlığı Tunceli Tel: 0 (428) 212 12 93

İZMİR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
865 Sok. No:19 Kat: 4/403 Remzi Güngör İşhanı Kemeraltı İzmir
Tel: 0 (232) 482 10 77

UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Büyükelçi Sokağı No: 20/ 4 Kavaklıdere Ankara
Tel: 0 (312) 427 00 20 E-Posta: info@ucansupurge.org

İZMİR KARŞIYAKA KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tel: 0 (232) 330 58 18

URFA YAŞAMEVİ KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
Bahçelievler Mah. 8. Sok. Yılça Apt. Kat:2 No:5 Urfa
Tel: 0 (414) 315 17 25

İZMİR KONAK BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Konak Doğumevi Arkası Arap Fırını Sok. İzmir
Tel: 0 (232) 425 35 01
KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
H. Hahya Mah. Y. Selim Cad. A. Şıh Apt. No: 7/E Kırıkkale
E-posta: kddd_tr@hotmail.com
KADIN MERKEZİ (KAMER)
Aliemiri 3. Sk. Es-Şal Apt. Zemin Kat 1/1 Yenişehir Diyarbakır
Tel: 0 (412) 228 10 53 E-Posta: d.kamer@superonline.com
KADININ İNSAN HAKLARI-YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
İnönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 Gümüşsuyu 34437 İstanbul
Tel: 0 (212) 251 00 29 E-Posta: newways@wwhr.org

VAN KADIN DERNEĞİ (VAKAD)
Sıhke Cad. Yüzüncü Yıl İş Merkezi A Blok Kat: 4 No:72 Van
Tel: 0 (432) 214 45 87 Faks: 0 (432) 214 90 15
E-adres: www.vakad.org.tr
E-posta: kadindernegi@gmail.com, vankadindernegi@hotmail.com
VAN BELEDIYESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ (VAKASUM)
Tel: 0 (432) 216 57 93
VAN BOSTANİÇİ KADIN KOOPERATİFİ-MAYA KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tel: 0 (432) 213 29 85
ZİLAN KADIN DANIŞMANLIK DERNEĞİ
İsmetpaşa Mah. Millet Çeşmesi Yanı Selya İnşaa Üstü No:2 Kat:2
Merkez Şırnak Tel: 0 (486) 216 10 30

KADINLARLA MOR BÜLTEN

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BİRİMLER
İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak en yakın Toplum Merkezleri, Aile
Danışma Merkezleri, Sığınaklar hakkında bilgi alabiliriz.
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23 Ekim’de Van’da gerçekleşen depremin yıkamadığı bir şey var:
KADINLARIN DAYANIŞMASI

Erciş Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği, Van Kadın Derneği (VAKAD), Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
(Yaka-Koop) ile dayanışma göstermek için aşağıdaki hesap numaralarına bağış yapabilirsiniz.

Erciş Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği
ING Bank Van Şubesi IBAN: TR 48 0009 9005 7568 0400 1000 02

Van Kadın Derneği (VAKAD)
Denizbank Van Şubesi - Şube kodu 2500 - Hesap No 1315561-351
IBAN: TR 41 0013 4000 0013 1556 1000 01
TL Hesabı tr 84 0013 4000 0013 1556 1000 03
Dolar hesabı tr 41 0013 4000 0013 1556 1000 01
Euro hesabı tr 14 0013 4000 0013 1556 1000 02

Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Koop)
Halk Bankası Van Şubesi IBAN: TR 48 0001 2009 3390 0043 0000 73
Euro hesabı tr 54 0001 2009 3390 002p 0000 14

Haydi, Kadınlar Dayanışmaya!

(Fotoğrafını kullanmamıza izin veren sevgili Müjgan Arpat'a teşekkür ederiz.)

