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KİHEP 8. EĞİTİCİ EĞİTİMİ “KİHEP, SEN BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİN!”
KİHEP ORDU’DA KEİG:‘KADIN İSTİHDAMI YASA TASARISI: KİME MÜJDE?’
BARIŞ, KADIN VE GÜVENLİK TRANSFOBİK NEFRET MAĞDURLARI

KADININ İNSAN HAKLARI
YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ

Bu Sayı

İÇİNDEKİLER

Merhaba sevgili Kadınlarla Mor Bülten okurları,

2 BU SAYI

KİHEP’in son eğitici eğitimi 25 yeni ve heyecanlı eğiticimizle
23 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Bu sayıda
sizlerle bu muhteşem kadınların heyecanlarını, KİHEP’e dair
umutlarını paylaşacağız. Bizler de Kadının İnsan Hakları – Yeni
Çözümler olarak yeni eğiticilerimize hoşgeldiniz diyor, açmaya
başladıkları ve açacakları tüm gruplarda keyifli çalışmalar
diliyoruz.

3 BİZDEN HABERLER

Bu sayıda ayrıca kadın ve barış konusuna yoğunlaştık.
Hem ulusal hem de uluslararası çatışmalardan en çok
etkilenen kesim kadınlar iken müzakere masasında yer
alamamaları, kadınların yaşadığı ayrımcılıkların ve sorunların
giderilmemesi durumu daha da kötüleştiriyor. Ancak durum
elbette ki umutsuz değil; ulusal ve uluslararası barış için kadın
insiyatifleri uluslararası arenada Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin kararları ile de desteklenmekte.

5 KİHEP, Sen Benim Hayatımı Değiştirdin!

Geçtiğimiz aylar kadın hareketi için de oldukça yoğun aylardı.
Kadın istihdamını arttırmaya yönelik olduğu söylenilen,
ancak kadınları daha çok eve bağlayacak öneriler içeren
düzenleme için Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG)
yaptığı basın açıklamasına sayfalarımızda yer verdik. Ayrıca,
özellikle doğurganlık haklarına yapılan saldırılara karşı
kadın hareketinin tepkisini de sayfalarımızda bulacaksınız.
Türkiye’nin transseksüellere karşı işlenen nefret cinayetleri
konusundaki kötü karnesini de ele aldık.
Barış ve kadın konusunda Türkiye’deki en kapsamlı girişim
olan Barış için Kadın Girişimi hakkında sizlere daha detaylı
bilgi vermek istedik. Ayrıca yeni eğiticilerimizden Fezel bizim
için Kıbrıs’ta barış ve kadınlar konusunu ele aldı. Dünyadan
bölümünde ise Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
olarak dahil olduğumuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri sürecini ve Avrupa çağındaki Freja
girişimini okuyabilirsiniz.
Kadınlarla Mor Bülten’ i bu sayıda da keyifle okuyacağınızı
umuyoruz...
Şehnaz Kıymaz Bahçeci
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
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Bizden Haberler
2013 KİHEP Eğitici Eğitimi
1995 yılında yapılan ilk pilot eğitim ile başlayan bu
serüven, 2013 yılına geldiğimizde iki pilot eğitimle
beraber toplamda onuncu eğitimimizdi. Türkiye çapında
sekizincisi gerçekleşen Kadının İnsan Hakları Eğitim
Programı (KİHEP) Eğitici Eğitimi’ni bu yıl Sabancı Vakfı
Hibe Programları’nın desteği ile gerçekleştirdik.
Bu eğitimle aramıza yeni katılan yirmi beş grup
yönlendiricimiz ile birlikte Türkiye çapında yedi yeni il
daha (Ağrı, Bitlis, Hakkari, Giresun, Ordu, Trabzon,
Şanlıurfa) KİHEP ağına katılmış oldu. Böylece KİHEP’in
Türkiye genelinde 58 ilde ve Kıbrıs’ta daha çok kadına
ulaşarak yayılacağına ve ailemizin daha çok büyüyeceğine
inancımız sonsuz.

KADININ İNSAN
HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI
(KİHEP) NEDİR?
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP),
1995 yılında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler
Derneği (KİH-YÇ) tarafından geliştirildi. 18 yıl içinde,
Türkiye’nin 58 iline ve Kıbrıs’a ulaşan programa şimdiye
kadar 10 binin üzerinde kadın katıldı. 16 hafta süren
KİHEP, kadınların çok çeşitli alanlarda karşılaştıkları insan
hakları ihlalleri konusunda toplumsal bilinci artırarak,
kadınların bu sorunlar karşısında çözümler üretmelerine
yönelik donanımı kazanmalarını sağlamayı, feminist
bir bilinç oluşturmayı, kadınların Türkiye’de
demokratikleşme sürecine özgür ve eşit bireyler
olarak katılmalarını ve kendi bağımsız
örgütlenmelerini yaratmalarını
desteklemeyi amaçlıyor.

Grup yönlendiricisi olan arkadaşlarımızı, gösterdikleri
özveri ve özen için bir kez daha tebrik ediyor ve yeni
açacakları gruplarda başarılar diliyoruz.
Yolunuz açık olsun.

KİHEP Eğitici Eğitimi, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

kadınlarla mor bülten BIZDEN HABERLER

Bizi takip edebileceğiniz Facebook ve Twitter
adreslerimiz,
www.facebook.com/KadininInsanHaklariYeniCozumler
www.facebook.com/haklarimizlavariz
@haklarlavariz
@kadinih

20. Yılımıza Giriyoruz
1993 yılından bugüne Kadının İnsan Hakları – Yeni
Çözümler Derneği, kadın ve insan hakları odaklı bağımsız
bir sivil toplum örgütü olarak, ulusal ve uluslararası
düzeyde birçok proje yürütmüştür.

KİHEP Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Kasım, 2012 (Arşivden)

Kadının insan haklarına bütüncül bir bakış açısıyla
yaklaşarak, kadına karşı şiddet, eğitim, ekonomik
ve yasal haklar, cinsellik ve doğurganlık hakları
gibi konularda çalışmalarını yürüterek, ulusal ve
uluslararası düzeyde karar
mekanizmalarında etkin rol
oynamıştır. Kadının İnsan
Hakları Eğitim Programı
(KİHEP) bu bütüncül yaklaşımın
en güzel örneklerindendir.
Bizi, 20 yıllık bu mücadele
süreci boyunca yalnız
bırakmayan üyelerimiz,
gönüllülerimiz, katılımcılarımız,
eğiticilerimiz ve kadın
hareketinde yer alan tüm
dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
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2013 KİHEP Eğitici Eğitimi Değerlendirmesi
1995 yılından beri Kadının İnsan Hakları–Yeni Çözümler
Derneği (KİH-YÇ) olarak gerçekleştirdiğimiz Kadının İnsan
Hakları Eğitim Programı’nın (KİHEP) yurt çapındaki
8. Eğitici Eğitimi’ni, Van Kadın Derneği (VAKAD) ve İzmir
Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında, 23 Eylül-4 Ekim
2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
20 yıla yakın süredir yürütülen KİHEP grup çalışmalarında,
yıllar içinde sayıları 166’ya varan KİHEP eğiticilerinin özverili
çalışmaları sayesinde Türkiye’nin 58 ilinde ve Kıbrıs’ta 10
binin üzerinde kadına ulaştık ve bu sayı yeni eğiticilerimizin
katılımıyla her geçen gün artmaya devam ediyor.
Bu yılki eğitici eğitimine Türkiye’nin 32 farklı ilinden ve
Kıbrıs’tan yaklaşık 120 kadın başvurdu. Eğitici eğitimine
böylesine yoğun ilgi gösterilmesi ancak aday sayısının sınırlı
tutulması zorunluluğu seçme yapmayı da oldukça zorlaştırdı.
Adayların seçilmesindeki temel kriterlerimizi KİHEP eğiticisi
bulunmayan illerden ve KİHEP’e talebin çok olduğu ancak
aktif eğitici sayısının yetersiz olduğu illerden adaylara öncelik
vermek olarak belirledik. Başvuru formları değerlendirilen
adaylarla ayrıntılı telefon görüşmeleri yaptık ve kriterlere
uygun olan 25 adayla 12 günlük KİHEP Eğitici Eğitimi’ni
Silivri Family Hotel’de gerçekleştirdik.

kadınlarla mor bülten BIZDEN HABERLER

Yoğun geçen 12 günlük eğitim boyunca kadın örgütü ve
belediyelere bağlı olarak çalışan eğitici adayları farklı il
ve bölgelerden yaşadıkları deneyimleri aktardı, yaşanan
sorunlara beraber çözüm yolları üretmeye çalıştık.
Oturumların tümü katılımcı ve keyifli geçti. Grup çalışmaları
ise eğitici adaylarının kendilerini daha iyi ifade etmesine,
grup önünde sunum yapmasına ve somut politikaların
üretilmesine olanak sağladı, gerek katılımcılar gerekse KİHYÇ ekibi için geliştirici deneyimler oldu.
2013 Eğitici Eğitiminin değerlendirme sonuçları da eğitici
adaylarındaki gelişim ve değişimi destekler nitelikte.

2013 Eğiticimiz Sevgili Özlem Arıcı’nın Ağrı, Doğubayazıt’ta açtığı grubundan kare.
(Fotoğraf : Özlem Arıcı)

4

2013 Eğiticimiz Sevgili Özlem Arıcı’nın Doğubayazıt’ta açtığı grubundan kare.
(Fotoğraf : Özlem Arıcı)

Eğitici eğitiminin çıktılarına geçmeden önce eğitici adaylarının
profil bilgileri konusunda bilgi vermek yerinde olacak.
Eğitici eğitimi katılımcılarının yaş ortalaması 31’dir. Eğitici
adaylarının büyük kısmı (%64) hiç evlenmemiştir, evli
olanların oranı %24’tür. Eğitici adaylarının %18’i üniversitede
öğrencidir, %58’i üniversite, %25’I ise yüksek lisans
mezunudur. Eğitici adaylarının %38’i daha önce bir grup
çalışmasına katılmadığını, %25’i eğitim öncesinde herhangi
bir örgütlenme girişiminde bulunmadığını ifade etmiştir.
Eğitici adayları eğitimin sonunda yaptıkları değerlendirmede,
kadınlar olarak sahip oldukları haklar konusunda bilgi
edinmenin yanı sıra iletişim becerilerinin geliştiğine,
kendilerini daha güçlü ve donanımlı hissettiklerine vurgu
yaptılar. Eğitici adaylarının neredeyse tamamı diğer
katılımcıların farklı bölge ve illerden gelmesini olumlu
bulduğunu, bunun deneyim paylaşımlarını zenginleştirdiğini
ifade ettiler. Değerlendirme anketlerinde, iletişim ve
doğurganlık hakları oturumları %96 ile eğitimin en yararlı
oturumları olarak belirtilmiştir. Onları %88 ile kadının insan
hakları, anayasal ve medeni haklar ve cinsellik oturumları
takip etmektedir. Eğitimin içeriği, işlenişi ve eğitim
süresince dağıtılan ekleri çok iyi olarak değerlendirenlerin
oranı %88’dir. Eğitici adayları aldıkları eğitim sonucunda
çevrelerine kaynak kişi olmayı (%88), kadınların taleplerini
dile getirmeyi (%63), yeni bir grup oluşumda yer almayı
(%58), dernek ve/veya sendika üyesi olmayı (%50) ve
karar mekanizmalarında aktif bir şekilde yer almayı (%25)
istediklerini ifade etmişlerdir. KİHEP’in olabildiğince çok
kadına ulaştırılması tüm eğitici adaylarımızın hem temennisi
hem de yakın gelecek için planları arasındadır.
Tüm eğitici adaylarımıza eğitime katılımları ve katkıları için
teşekkür ediyor, açacakları KİHEP gruplarında kolaylıklar ve
başarılar diliyoruz.

Ben Güçlüyüm ve
Yalnız Değilim
Şule Yiğit
KİHEP Katılımcısı – İzmir
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nda birçok konuyu
işleyen 16 haftalık KİHEP eğitimi alan şanslı ve ayrıcalıklı
kadınlardan biriyim. Bir kadın olarak bilmediğim şeylerle,
hatta doğru bildiğim birçok yanlışlarla yüzleştim.
KİHEP eğitiminde, bir kadın olarak ne kadar şiddete maruz
kaldığımızı, yasal haklarımızı çok iyi bilmediğimiz için
çaresizliğimizi, iletişimde kendimize toz kondurmadığımızı,
ancak iletişimin sadece cümle kurmaktan ibaret olmadığını
çok açık bir şekilde yaşadım ve gördüm.
Bu eğitimi almadan önce birisi bana “Şiddet görüyor musun?”
diye sorduğunda cevabım “Hayır” olurdu. Çünkü şiddete
sadece dayak olarak bakıyordum. KİHEP eğitiminde şiddeti
işlerken, kaybettiğim enerjimin, çaresizliğimin, kaygılarımın,
güvensizliğimin, sürekli bir çıkış yolu bulabilmek için
çırpınmamın maalesef maruz kaldığım duygusal şiddetten
kaynaklandığını öğrendim. Üzüleyim mi sevineyim mi
bilemedim o an. Kendimi çok yoksul hissettim. Kendime
ne kadar geç kaldığımı anladım ve sonra o derin uykudan
uyandım.

KİHEP Eğitici Eğitimi grup çalışmalarından, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

Bu eğitimin bana kattıklarını hayatıma geçirdikçe daha
doğrusu içselleştirdikçe hayata daha güçlü, cesaretli, kaliteli,
daha bilinçli bakmaya ve yaşamaya başladım. Üzerini
kapadığım yaralarımı sardım. Çaresiz kaldığım sorunları
aslında çaresizlikten değil, cesaretsizlikten ve pasiflikten
içimde büyüttüğümü anladım. Ben de buradayım, bu benim
hakkım, bana böyle davranamazsın gibi cümleleri kullanmaya
başladım. Artık kendime değer veriyorum, önemsiyorum
ve karşı tarafa “Ben güçlüyüm ve yalnız değilim” mesajı
gönderiyorum, inanın bana, meyvelerini de topluyorum.
Umarım KİHEP eğitimini almak her kadına ve hatta erkeğe
nasip olur.
KİHEP eğitimini almamızda büyük katkıları olan Konak
Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tartan’ a, sabrıyla,
enerjisiyle, heyecanıyla bizden emeğini esirgemeyen
sevgili Ayla Erdoğan’a ve sıcak dostluklarını hep yanımda
hissettiğim grup arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

kadınlarla mor bülten KİHEP’ten HABERLER

KIHEP, Sen Benim Hayatımı Değiştirdin!
Damla Dinç
KİHEP Grup Yönlendiricisi - Giresun
Ben Giresun’dan Damla Dinç. KİHEP 2013 Eğitici Eğitimi’ni
alan şanslı kadınlardan biriyim.
KİHEP yaşadığım ilde pek bilinmiyor. Bir dönem bu eğitim
verilmiş, ancak uzun zamandır bu eğitim ve içerdiği
bilgilerin çoğu hakkında yaşadığım ilde çok çalışma
duymadım. Umarım ilk grubumu en kısa zamanda açacağım
ve KİHEP’in bana yaşattıklarını ben de yaşadığım yerdeki
kadınlarla paylaşacağım.
Peki, bu tür çalışmaların yapılmadığı bir yerde yaşamama
rağmen ben KİHEP’i nereden biliyorum?
Ben KİHEP eğitimini 2009-2010 yılları arasında Ankara’da
Natoyolu Toplum Merkezi’nde staj yaptığım dönemde,

KİHEP’li Şule Sepin’den aldım. Eğitime başladıktan son
haftaya (16. haftaya) kadarki süreçte Toplum Merkezi’ne
müracaat eden kadınlardaki değişime şahit oldum.
Öyle ki eğitime katılan kadınlar 8 Mart 2010 tarihinde
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili türkü dinletisinde
yer aldılar. Hepimizin yaşadığı bu değişimin farkında
olmak beni çok etkiledi. Okul bittikten sonra Giresun’a
döndüğümde arkadaşlarımla konuştuğumuz konularda
KİHEP sayesinde onlara pek çok bilgiyi anlatabildiğimi,
yalan yanlış düşünceleri bu sayede değiştirdiğimi fark
ettim. O andan itibaren, mesleğimi elime aldığım zaman
bu eğitimi yaşadığım ildeki kadınlara sunmak için
elimden geleni yapacağım, dedim. Ve artık bir KİHEP grup
yönlendiricisiyim. Giresun’da kadın hareketini güçlendirmek
için, Sacayak Sosyal Eşitlik Derneğimizle beraber gönüllü
çalışmalarıma başlamak için gün sayıyorum.
KİHEP, sen benim hayatımı değiştirdin, ben de bu değişimi
yaşadığım şehirdeki her kadına yaşatmak istiyorum.

KİHEP Eğitici Eğitimi, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği! Sana -tüm
ekibe- şükranlarımı borçluyum.
Kadınlar Vardır, Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde…
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İyi ki Ben KIHEP’li Oldum!
Reyhan Kaplan
KİHEP Grup Yönlendiricisi - İzmir
Sevgili KİHEP’li arkadaşlarım,
Çok taze bir KİHEP’liyim, henüz süpervizyon bile görmedim.
KİHEP’li olmak bir artı getiriyor insana ve biraz da zorluk.
Daha önce de kadın çalışmaları ve eğitimleri yaptığım
halde, KİHEP’li olunca kendimi daha ağır bir yük altında
hissettiğim anlar oldu. Benim gibi dağınık zihinli bir kadın
için elindeki programı uygulamak gayet zordu, KİHEP diğer
çalışmalardan daha anlamlı fakat daha meşakkatli geldi
açıkçası.
Grup oluşturma sürecinde zaman belirlemek ise hayli
önemli bir iş halini aldı. Kadınlardan gelen farklı taleplere

karşı direnmem zor oldu. Neyse ki taleplere de dikkat
ederek haftada bir kez 4 saat olarak çalışmaya başladık.
Grubu oluştururken, çalıştığım merkeze kayıtlı çocukların
velileri olan annelerini bir araya getirebilmek için zaman
dışında da biraz uğraş gerekti. Yaşamın yükleri hep
kadınların omuzlarında olduğu için, kendimize zaman
ayırma konusunu düşünemediğimiz, kendi iyiliğimiz için
karar verirken, ailemizi, çocuğumuzu, onların işe, okula
gitme saatini takip etmek, akşam yemek yapmaya yetişmek
gibi sorumlulukları almak vb. nedenlerle karşılaşıp
yenmeye çalıştık.
Bütün bu yükleri başkaları ile paylaşma yoluna
gidilebileceği konusunda netleşmeye başladık. Bence bu
büyük bir kazanım ve bu durum bana da çok iyi geldi.
8. KİHEP Eğitici Eğitimi’nde tanıştığım KİHEP’li ve KİHYÇ’li tüm kadınlara sevgiler, selamlar, hepinizi ayrı ayrı çok
sevdim. Bana kattıklarınız, öğrendiklerim, dostluklarım ve
güzel el kitabımla İzmir’e döndüm.

KİHEP Eğitici Eğitimi grup çalışmalarından, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

İyi varsınız, iyi ki ben KİHEP’li oldum, bana bu imkanı veren
kadın hareketine, feministlere, KİHEP eğitimcilerine ve
KİH-YÇ derneği üyelerine, dernekte çalışan tüm kadınlara
sevgiler. Hepinizi hasretle kucaklıyorum.

kadınlarla mor bülten KİHEP’ten HABERLER

KIHEP’in Sihirli Değneği
Sema Özdemir
KİHEP Grup Yönlendiricisi - Muş
KİHEP’e Muş Kadın Çatısı’ndan katıldım. KİHEP ile
ilk tanışıklığım Van Kadın Derneği’nin bu programı
kadınlara vereceğini duymamla başladı. Van’da üniversite
öğrencisiyim. O zamanlar bu eğitime katılma imkanını
bulamamıştım. Daha sonra KİHEP Eğitici Eğitimi’nin
İstanbul’da verileceğini derneğimiz vasıtasıyla öğrenince
hemen başvurumu yaptım ve kendimi KİHEP ailesinin
içinde buldum. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü
kendimi, insanları, durumları, olayları daha genel
bir ifadeyle tüm dünyayı sorgulamaya ciddi anlamda
başladığım zaman yolunda gitmeyen onca şey vardı.
Ve bu kadar güçlüğün altından bir kadın vurgusunun
sürekli yapılarak kaldırılması söz konusuydu. Tüm bu
yapılan bilinçli sorgulamalar, özellikle kadın mecrasında,
okuduğum bölümle yani sosyoloji ile de paralel
gidince KİHEP’in vereceği eğitim benim için çok önemli
olacaktı. Zira KİHEP kadınlara bir evrim yaşatıyordu.
KİHEP’in sihirli değneği, önünü göremeyen karanlıkta
kalmış kadınların yoluna ışık tutuyor. Kadınlara yalnız
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KİHEP Eğitici Eğitimi grup çalışmalarından, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

olmadıklarını hissettiriyor, neler yapılabilir tartışıyor,
farkındalığı arttırıyor, haklarını hatırlatıyor. Kadınları
ortak bir paydada buluşturup pek çok şehirden farklı
farklı kadınların değerli paylaşımları ile ortamı bir renk
cümbüşüne çevirip birçok alanda da besliyor.
Eğitimden sonra Van’a dönüp kendi KİHEP grubumu
oluşturmak için harekete geçtim. Heyecanımı anlatıyorum
kadınlara. Birkaç önemli rötuştan sonra açabileceğim
grubumu. KİHEP nehre atılan bir taş gibi. İlkin sizin içinize
düşüyor, etkiliyor, heyecanlandırıyor, bilgilendiriyor, yer
yer hüzünlendiriyor, gülümsetiyor, paylaşımın güzelliğini
hatırlatıyor, yalnız olmadığını hissettiriyor. Ama her
şeyden önemlisi güçlü hissettiriyor, ben varım dedirtiyor.
Sonra dalgalar senden diğer kadınlara yayıldıkça yayılıyor.
Güzellikleri bırakıyor o nehrin kıyısına. Ben de bu nehirde
bir kadın olmanın huzurunu yaşıyorum.

KİHEP Ordu’da!
Aysun Aydın
KİHEP Grup Yönlendiricisi - Ordu
‘Karadeniz kadını başkadır!’ diye bilinir. Oysa Karadeniz’de
de erkek egemen sistemin dayattığı gibidir kadın.
Önce ana, bacı ve hatta yenge... Yani, bir türlü sadece
kadın olarak kabul görmeyip mutlaka bir erkek
üzerinden tanımlanır ya da tamamen cinsiyetsizleştirilip
kadınlığından arındırılarak ‘hanım’ oluverir.
Tabi bunun yanı sıra ‘başka’ kadınları da vardır
Karadeniz’in. Kadına kadın diyebilen, kadın ve kadın
hakları için çalışan, kadınların önündeki engelleri
kaldırmak için uğraşan ve kadınlara dayatılan şiddet
kültürüne karşı çıkan kadınlar.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, bu derneklerden
sadece bir tanesi. Dernek, toplum içinde dezavantajlı
durumda olan kadınların ve çifte dezavantaja sahip olan
engelli kadınlar, genç kadınlar ya da yoksul kadınların
topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar
yürütüyor.

KİHEP Eğitici Eğitimi grup çalışmalarından, 23 Eylül - 4 Ekim 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

Dernek ayrıca gönüllü eğitmenler vasıtasıyla Ordu’da
kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet duyarlılığı,
ayrımcılıkla mücadele ve bilgisayar okur / yazarlığı
eğitimlerini yaygınlaştırıyor.
Ordu Kadını Güçlendirme Derneği bu yıl bünyesine büyük
bir heyecanla yeni bir tecrübe ekliyor. Bu heyecanın adı
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı. 1995 yılından bu
yana kadınların çeşitli alanlarda yaşadığı insan hakları
ihlalleri karşısında bir toplumsal bilinç oluşturmayı
amaçlayan programın eğitmen havuzunda artık Ordu da
var. 23 Eylül – 04 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşen KİHEP Eğitici Eğitimi’ndeki heyecanı ve 13
ilden 25 yeni KİHEP eğiticisinin dayanışmasını yerelimize
yansıtmak için hazırız.

kadınlarla mor bülten KİHEP’ten HABERLER

Ordu’da kadın konusunda çalışma yürüten beş kadın
derneği bulunuyor. Bu beş kadın derneği, kadın hakları için
çalışan yaklaşık 400 örgütlü kadına tekabül ediyor. Farklı
derneklerde çalışıyor olsalar bile kadına yönelik şiddet
konusunda ortak çalışarak tek vücut oldular. Ordu Valiliği
ve Ordu Belediyesi’ne Sığınma Evi’nin açılması konusunda
baskı uyguladılar ve bu konuda başarılı oldular.

Kadın Her Şeyin Başlangıcıdır!
Fatma Akbaba
KİHEP Katılımcısı - İzmir
Bu eğitime isteyerek, arkadaşımın tavsiyesiyle başladım
ve zevkle devam ettim. Yeni şeyler öğreniyordum. Bir gün
bu eğitimin sıradan olmadığını, yeğenimin bazı konularda
bana sorular sormasıyla keskin bir şekilde anladım.
Psikoloji, sosyoloji, pedagoji gibi eğitimler almış, üstelik
doktora öğrencisi ve aynı zamanda bir öğretmen olan
yeğenim, benim bilgime başvurmuştu. O zaman anladım
ki bu sıradan bir eğitim değildi, aksine yüksek eğitimli
insanları bile ikna edebilecek bir öğretiydi.
Peki, ne kazandım? Bu eğitimle, doğru sandığım birçok
yanlışım olduğunu gördüm, bizleri koruyan birçok
yasanın varlığından haberdar oldum. İletişim becerisinin

ne olduğunu, pozitif yaklaşımın önemini ve yöntemlerini
öğrendim. İnsanlara duyduğum sevgiyi içimde yaşamak
yerine bu sevgiyi onlarla paylaşmanın yapıcılığını
öğrendim.
Pek çok eksikliğimi kazandıklarımla kapatabildim.
Arkadaşlarımın yaşamsal tecrübelerini, kendiminkilerle
birleştirerek, hayata daha büyük gözlerle bakmayı
öğrendim. Anlaşmazlıklarda insanları suçlamanın kolay
ve yanlış olduğunu, asıl değişimin bende başlaması
gerektiğini öğrendim ve daha birçok şey…
Özellikle kadınların bu eğitimi almaları gerekir. Kadın her
şeyin başlangıcıdır. Kadın, her kadının her erkeğin annesi,
ilk öğretmenidir. Kadın bu gücünü böylesi bir eğitimle
katmerlendirirse, işte o zaman hem kendi hayatına hem
de başkalarının hayatına ışık tutmayı öğrenir.
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KEİG:‘Kadın İstihdamı Yasa Tasarısı: Kime Müjde?’
KADIN ISTIHDAMI PAKETI:
KADINLARA DEĞIL, SERMAYEYE MÜJDE!

KADINLARIN İSTIHDAM PAKETI İLE
ILGILI TEMEL TALEPLERİ

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin de
bir bileşeni olduğu Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi
(KEİG) Platformu, “Kadınları dışlayarak hazırlanan kadın
istihdam paketi kadınlara gelecek vaat etmiyor” dedi.
İstihdam paketinin kadın örgütlerinin çalışma ve önerileri
doğrultusunda yeniden yazılmasını istedi.

Kadın istihdamında, tam zamanlı ve güvenceli istihdam
hedeflenmelidir.
İnsan onuruna yaraşır iş koşullarına sahip olan, yasal bakım
izinlerine, izin sonrası işe dönme garantisi hakkına ve
sosyal haklara erişimi temel alan kayıtlı istihdam standart
hale getirilmelidir.

KEİG, yaptığı yazılı açıklamayla bundan sonraki süreçte, emek
ve meslek örgütleri ile kadın örgütlerinin bir araya geldiği 40’ın
üzerinde kurumdan oluşan Kadın Emeği Platformu’nun içinde
ortak mücadeleye devam edeceğini de açıkladı.

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları’nda
ve Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik’te belirtildiği üzere 150’den çok kadın işçi
çalıştıran işyerlerine kreş açma zorunluluğu getiren madde,
kadın ya da erkek fark etmeksizin 50 işçi çalıştıran işyerleri
olarak değiştirilmelidir. Sadece kadın çalışanlar temelinde
işverene kreş açma zorunluluğu getirilmesi, çocuk bakımını
salt kadınlara ait bir sorumluluk olarak gören cinsiyetçi
bakış açısının kanunlara yansımasıdır ve kadın istihdamını
caydırıcı etkide bulunmaktadır.

İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en
önemli engellerden birinin hane-içi bakım yükü olduğuna
dikkat çeken KEİG, kadınlar üzerindeki “çok çocuk doğur ve
bakımlarını tek başına üstlen” baskısının İstihdam Paketiyle
meşrulaştırıldığını dile getirdi.

kadınlarla mor bülten KADIN HAREKETINDEN

Bu politikanın kadınların aile içindeki eşitsiz konumunun
devamını teşvik ettiğini, kadınlardan evin tüm
yükümlülüklerini aksatmadan ücretsiz olarak yerine
getirmeleri beklenirken ucuz emek gücü olarak yarı
zamanlı, düşük statülü, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde
çalışmalarının da açıkça desteklendiği belirtildi.

Tek başlarına çocuk yetiştiren kadınların ve erkeklerin
varlığı göz ardı edilmemelidir. Eşitlik ilkesi gereği,
kadınların/erkeklerin her türlü bakım hizmetine ulaşımının
kolaylaştırılması ve bu hizmetlerden faydalanmaları
desteklenmelidir.
Detaylı bilgi ve metnin tamamı,
http://www.keig.org/content/haberler/KEP-ito%20
aciklama%20metni%2022%20kasim%202013.pdf
*Bu haberde bianet.org sitesinden yararlanılmıştır.

Nerede, Nasıl, Kimle? Tayyip Bunlardan Sana Ne!
İstanbul Feminist kolektif çağrısı ile 17 Kasım’da kadınların
Taksim’de Başbakan’ın “kızlı erkekli” açıklamalarını protesto
etmek için yaptıkları gösteride okunan basın bildirisinden
bir bölüm: “Nerede, nasıl ve kiminle yaşadığımız Erdoğan
başta olmak üzere kimseyi ilgilendirmiyor. Evlilik ve
çocuk teşvikleriyle dayatmaya çalıştığı yaşam biçimlerine
direniyoruz. Bize ne giyineceğimizi, kiminle sevişeceğimizi,
kaç çocuk doğuracağımızı, nasıl yaşayacağımızı söyleyen
başbakana ve bu sözlerin savunuculuğunu yaparak bizi
denetlemeye çalışan kadın düşmanlarına ve homofobiklere
sesleniyoruz: Boşuna heveslenmeyin, biz kadınlar erkek
egemenliğine boyun eğmediğimiz gibi sizlerin kadın
düşmanlığınızı ifşa etmeye devam edeceğiz. Heteroseksüel
aile kurumunuza sıkışıp kalmayacağız.
Kadın düşmanlığını “meşru” görmeyen, “ahlak” ve “namus”
anlayışı kadın üzerinden belirlenmeyen, Erdoğan’ın kızlı
erkekli yaşatmayız açıklaması ile “hassasiyetleri” zedelenen
kadınlar olarak Başbakan’dan şikayetçiyiz.
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(Fotoğraf:www.sosyalistfeministkolektif.org adresinden alınmıştır.)

Kadın – erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirdiği, erkek
egemenliğini güçlendirdiği ve kadınların, eşcinsel ve trans
bireylerin yaşamlarını tehdit altında hissetmesine neden
olduğu için Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerin kadınlara
karşı ayrımcılığı ve şiddeti yasaklayan hükümlerini ihlal
eden Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”
Detaylı bilgi ve metnin tamamı,
http://www.sosyalistfeministkolektif.org/feminist-gundem/
haberler-duyurular-basin-aciklamalari/772-tayyipbunlardan-sana-ne.html

Arkadaşımı Merak Ediyorum
Reyhan Kaplan
KİHEP Grup Yönlendiricisi - İzmir
Mücadeleye devam bu daha başlangıç diyerek, kadına
yönelik şiddetle mücadele ve barışa olanak tanımak için,
İzmir’de neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum.
İzmir Kadın Platformu olarak, Gezi sürecinde tutuklanan
kadın tutsaklarla yaşadıkları devlet şiddetini protesto
etmek ve bu anlamda dayanışmak için “Arkadaşımı
Merak Ediyorum” kampanyasını başlattık. Kampanyayı
cezaevlerinde, kadın bedenine yönelik cinsel taciz ve
saldırıların haberlerini aldıkça, genişletip yaygınlaştırdık.
Kampanyayı feministlerle, kadın örgütlerinden,
karma örgütlerden, partiler ve sendikalardan gelen
kadınlarla dayanışma içinde sürdürüyoruz. Kampanyayı
yaygınlaştırmak için Facebook’ta sayfa açtık, blog oluşturduk
ve eylemlerde #direntutsakkadın hashtaglerini kullandık,
eylemlerde yerleri ve duvarları stencillerle süsledik. Adliye
önlerinde arkadaşlarımızın duruşmalarını izledik, dava
süreçlerini takip ettik. Bu yıl İzmir’de kadına yönelik şiddete
karşı mücadelemizin bir boyutu da bu kampanya oldu.

Ayrıca, üyesi olduğum İzmir Kadın Dayanışma Derneği ile
kadınlardan kadınlara güzel bir dokunuşu gerçekleştirmek
ve barışın toplumsallaşmasına katkı için bir proje
çalışmasına dahil olduk.
Kadınların, etnik kimlik ve dil farkı ile büyük şehirlerde
nasıl yaşadığı, bizlerin bundan ne kadar haberimiz
olduğu, ne kadar dayanışma gösterebildiğimiz ve Türkçe
bilmediği için doktora gidemeyen, yerel yönetimlerden
hizmet alamayan kadınları ne kadar desteklediğimiz
gibi çeşitlendirilebilecek ve bu konularda birlikte
düşünebilmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinde
çalışmak ve yaşamlarımızı yakınlaştırabilmek için bu
projenin içinde yer almaya karar verdik.
Bu projeyi genç öğrenci kadınlar yürütüyor. Bu
bilgileri sizlerle aslında hep olması gereken barışın
toplumsallaşmasına katkıyı yine kadınların koyabileceği
inancıyla paylaştım. Herkese barış dolu, şiddetsiz ve
kadınca günler diliyorum.
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

2013 Nefret Cinayetleri Karnesi!
kadınlarla mor bülten KADIN HAREKETINDEN

Transgender Europe’un geçen hafta yayınladığı trans
TÜRKIYE TRANSFOBIK NEFRETTE
cinayetlerini izleme raporuna göre 2013 yılında
AVRUPA BIRINCISI!
dünyada 238, Türkiye’de ise 5 trans nefret
TRANSFOBIK
2008-2013 arasında Türkiye’de
NEFRET MAĞDURLARI
cinayeti sonucunda hayatını kaybetti.
34 trans öldürüldü. Türkiye’yi
20 KASIM’DA ANKARA VE
20 Kasım Uluslararası Nefret
İSTANBUL’DA ANILDI
26 cinayetle İtalya izliyor.
Suçu Mağduru Transları Anma
20 Kasım Nefret Mağduru Trans Bireyleri
Detaylı bilgi için:
Günü öncesi yayınlanan rapor
Anma
Günü’nde
İstanbul
LGBTT
Dayanışma
http://www.
yalnızca savunuculuk yapan
Derneği
ve
Pembe
Hayat’ın
çağrısı
ile
yapılan
basın
transrespectörgütlerin verilerine dayanarak
açıklamasından:
transphobia.
hazırlandığından dünya çapındaki
org/uploads/
Rita’dan Dilek, Melek ve Çağla’ya... Dora’ya…
transfobinin yalnızca bir kısmını
downloads/2013/
Rita Hester, 20 Kasım 1998’de ABD’nin Boston şehrinde
gözler önüne seriyor. Raporda
TDOR2013english/
kendi evinde göğsüne aldığı 20 bıçak darbesiyle
eşcinsel hakları açısından büyük
öldürüldü. Dünya trans hakları hareketi Rita Hester
TvT-TDOR2013PRkazanımların yaşandığı bazı
cinayetini sembol haline getirerek, her yılın 20
en.pdf adresinden
ülkelerde dahi trans cinayetlerinin
Kasım
gününü
Nefret
Cinayeti
Mağduru
faydalanabilirsiniz.
hâlâ ciddi bir sorun olmaya devam
Trans Bireyleri Anma Günü olarak çeşitli
etmesi dikkat çekiyor. Eşcinsel
etkinliklerle toplumun gündeminde
çiftlerin geçen yıl içerisinde evlenme
tutmaya devam etmektedir.
hakkına sahip olduğu Brezilya’da 95,
Meksika’da ise 40 trans öldürüldü. ABD’de de
16 transfobik nefret cinayeti yaşandı.
2008’den beri, 60 ülkede 1,374 trans, nefret cinayeti
sonucu hayatını kaybetti. Öldürülenlerden 108’i
20 yaşın altındaki translardı.
(Fotoğraf: kaosgl.com sitesinden alınmıştır)
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Barış İçin Kadın Girişimi
BARIŞ IÇIN SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ,
ÇÖZÜMÜ GELIŞTIRECEK GÜCÜMÜZ VAR!
Barış İçin Kadın Girişimi nasıl oluşturuldu? Savaşa karşı
neden kadınlar olarak bir araya geldik?
Bizler barış için buluşan, barış için mücadele eden
kadınlarız.
Bu ülkede yaşayan ve aynı şiddetten etkilenen, farklı
politik ve sosyal çevrelerden, farklı kimliklerden, farklı
inançlardan, farklı cinsel yönelimlerden kadınlar olarak
yıllardır savaşa ve erkek egemen şiddete karşı mücadele
ediyoruz. Savaşın kadınlar için ne anlama geldiğini
biliyoruz.
Doksanlardan itibaren çeşitli zamanlarda kadın
barış gruplarında bir araya geldik. Barış için Kadın
Girişimi hep birlikte erkek egemenliğine ve savaşa karşı
sürdürdüğümüz mücadelenin sonucu olarak 2009 yılının
Mayıs ayında kuruldu. O günden beri barış talebini bütün
ülkede yükseltmek ve barışın yolunu açmak için sokakları,
evleri, okulları, işyerlerini barış noktaları haline getirmeye
çalışıyoruz.

kadınlarla mor bülten KADINLAR ve ÖRGÜTLENME

2009 Nisan’ında kadına yönelik şiddete ve savaşa
karşı  birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız neden
gösterilmeden gözaltına alındı. Barış için Kadın Girişimi bu
tutuklamaların hem savaşa hem de erkek egemenliğine
karşı mücadelemizi engellemenin bir yolu olduğu
düşüncesiyle kuruldu. Kadınlara yönelik bu saldırıların
amacı, kadınları sokaklardan ve politik alanlarından
sürmekti. O günden bugüne halka halka büyümek, barış
mücadelesinde Türkiyeli tüm kadınlar olarak birbirimize
ulaşmak, sesimizi çoğaltmak için yolumuza devam
ediyoruz. Barış koşullarının da, barışın da ancak “kadın
sözünün” etkin olmasıyla mümkün olabileceğine inanıyor,
bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz.

ÖLDÜRMEYE DEĞİL,
YAŞATMAYA BÜTÇE İSTİYORUZ
Dünyadaki değerlerin üçte ikisini biz yarattığımız halde,
dünyanın ve bütün canlıların yaşamını yok eden ve
zehirleyen savaşa karşı fikri sorulmayanlarız. Savaşların
göç, yoksulluk, şiddet, tecavüz, ayrımcılık gibi sonuçlarını
en fazla biz kadınlar yaşıyoruz.
Kadınların dışlandığı politikalarla kadınların dışlandığı
yönetimlerce alınan kararlar sonucunda kadınların
eğitimine, sağlığına, güven içinde yaşamasına, kendini
geliştirmesine, yeryüzünün korunmasına ayrılacak paylar
savaşa, askeri operasyonlara ölüme, bombaya, mayına
harcanıyor.
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Kadınlar koca ya da
baba şiddetinden
kurtulabilecekleri sığınma
evlerinden, para kazanma
ve hayatlarını sürdürme olanaklarından yoksun bırakılıp,
fuhuşa, sokakta yaşamaya, şiddet gördükleri evlerine geri
dönmeye ve ölüme terk edilirken, ülke bütçesi savaşa
harcanıyor. Kadınların kazanılmış sosyal hakları ellerinden
alınıyor. Anadilde eğitim hakkı olmaması bir yandan
kadınların eğitiminin önünde engel teşkil ederken, diğer
yandan kadınları kamusal hayatın dışında bırakıyor. Göçlerle
sürüklendikleri yeni dünyalarda daha da yalnızlaşmalarına,
erkeklere mahkûm olmalarına yol açıyor.
Savaş, göç, köylerin boşaltılması, ormanların yakılması,
canlı hayatın yok edilmesi, yaşanan toprakların terk
edilmek zorunda kalınması demek. Zengin ülkelerin
yoksulları, yoksul ülkelerin en yoksulları olan biz kadınlar
göçler sonunda daha da yoksullaşıyoruz, hayatın iyice
kıyısına itiliyoruz.

SAVAŞ, ERKEK CİNSELLİĞİNİ
SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Savaş, ülkeyle, vatanla, bayrakla özdeşleştirilen kadın
bedenlerinin yağmalanması demek. Savaş kadınların
gündelik hayatlarında da saldırının, tecavüzün, dayağın,
kapatılmanın bir kez daha meşrulaşmasının yolunun
açılması demek.
Kadın bedeniyle özdeşleşen toprağın istilası, ele
geçirilmesi, erkek cinselliğini savaş aracına dönüştürüyor.
Savaş erkek cinselliğini silaha dönüştürüyor.
Savaş ve askerileşme, kadınları da daha çok
doğurmaya, ev ve aile içinde kalmaya, hayatla ilgili
taleplerinden vazgeçmeye yöneltiyor, zorluyor. Kadınların
anneliği hayatta sahip olabileceği tek özellik olarak
benimsemesine yol açıyor.
Her türlü ev içi emeğin, yoksulluğun yükü iyice biz
kadınların sırtına biniyor. Savaş, milliyetçilik ve ırkçılığı
yükseltiyor, insanları birbirine düşman ediyor, komşuların
birbirinin katiline dönüşmesi tehlikesi yaratıyor.
Savaşta da barışta da şiddet günlük yaşamımızın
ayrılmaz bir parçası. Evde koca ya da baba şiddetine,
sokakta hak aradığımızda devlet şiddetine, gözaltına
alındığımızda cinsel saldırılara, tacize ve tecavüze
maruz kalıyoruz. Erkek egemen sisteme ve savaşa
karşı seslerimiz bastırılmak isteniyor, politik mücadele
alanımıza müdahale ediliyor. Savaş kadınların ayrımcılığa,
görünmez kılınmaya, erkek egemenliğine karşı
mücadelesini zorlaştırıyor, zayıflatıyor.

Savaş yaşadığımız toprakları erkeklerden ve silahlardan
ibaret kocaman bir kışlaya çeviriyor. Eril dil ve erkek
şiddet sokağa egemen oluyor. Savaş “erkeklik” anlamına
geldiği için erkekliği zedelediği, aileye karşı olduğu
düşünülen her türlü varoluş biçimi, her zamankinden
daha fazla bastırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Savaş
esnasında zaten var olan LGBT bireylere düşmanlık
ve  şiddet de artıyor.

Bizler savaş ve savaştan rant ve çıkar sağlayanların bizleri
inandırmak istediği gibi ‘Kürt sorununun’ çözümsüz
olduğunu düşünmüyoruz. Kimsenin düşüncelerinden,
inançlarından, kimliğinden, cinsel yöneliminden dolayı
ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmayacağı, barış içinde bir

Mor Mizah

Karikatürlerini
yayımlamamıza izin veren
sevgili Piyale Madra’ya
teşekkür ederiz.

(Fotoğraf: Barış İçin Kadın Girişimi arşivinden)

yaşam mümkün. Barışın bize hediye edilmeyeceğini,
bunun için mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Barış
için ısrar ediyoruz. Biz kadınlar yeryüzünün bütün canlıları
için yaşanabilir bir dünya istiyoruz.
Kadınlar olmadan barış olmaz.
Barış İçin Kadın Girişimi’ne ulaşmak için:
E posta: barisicinkadinlar@gmail.com
Web: http://www.barisicinkadinlar.com

kadınlarla mor bülten KADINLAR ve ÖRGÜTLENME - MOR MİZAH

Bizler kadınlara karşı savaşın silahlı-silahsız,
ordulu-ordusuz olarak bütün şiddetiyle sürmekte
olduğunu düşünüyoruz. Günlük hayatta sevgi, şefkat,
annelik, evlilik bağlarını içine alan düşünce ve inanışlar
bu şiddetin üstünü örtüyor. Çatışma alanlarında kadınlara
yönelen şiddet, barışta meşru addedilen bu şiddet
sayesinde mümkün olabiliyor.
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Barış Sürecinde Kadınlar
Fezel Nizam
KİHEP Grup Yönlendiricisi - Kıbrıs
Feminist Atölye Aktivisti
Barış süreci keşke çocukluğumuzdaki küsme-barışma
ritüelleri kadar kolay olabilse de öpüşüp barışsa
“dargınlar”. Oysa ki nefret söylemi ve militarist öğelerle
birleşen savaş kültürü, bazı kesimlerce öylesine
benimsenmiştir ki, aksi düşünülemez olmuştur. Milliyetçi
akımlar sayesinde ötekileştirme ve düşmanlaştırma
yaygınlaşmıştır. Bu durum da, adeta gözlere bağlanan
bir bant gibi, sorunların esas nedenini görmeye engel
olmakta, sorgulama ve uzlaşıya fırsat tanımamaktadır.
Ordu ve eğitim kurumları gibi yerlerde tekrar tekrar
üretilen ve ataerkil yapının temellerini oluşturan milliyetçi,
militarist ve cinsiyetçi öğeler ne barışa ne de kadınlara
geçit vermektedir. Peki, “barış” hayatımızın neresindedir?
Ya biz kadınlar “barış”ın neresindeyiz?

kadınlarla mor bülten KADINLAR ve ÖRGÜTLENME

Barış, hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de son zamanlarda
daha sık duyduğumuz bir terim haline gelmiştir.
Telaffuzunun sık olması, barış inşa sürecini bir adım
ileriye taşıyacak olsa da, yeterli değildir. Eğitim ve medya
kanalları gibi militarizm ve milliyetçiliğin beslendiği
damarlar kesilmeden, savaş kalıntılarından kurtulmuş
sayılmayacağız. Demokratik ve adil bir barış sürecinden
bahsedeceksek, cinsiyetçi öğelerden ve eril zihniyetten
de kurtulmamız gerekmektedir. Toplumsal eşitlik ve
demokratikleşme ancak kadınların da sahneye çıkması ile
gerçekleşecektir. Bu bağlamda kadınların görünürlüğünü
artıracak önlemlerle, barış inşa sürecine aktif katılımı
esas alınmalıdır.
Evet, kadınlar barışın öznesi olmalıdır diyoruz da,
toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde dönüp duran
kesimler barış-kadın kavramını nasıl algılayıp yorumluyor
acaba? Bu soruya vereceğimiz cevaplar, bence stratejik
öneme sahiptir. Örneğin kimi ana akım medya, “artık
anneler ağlamasın”, “annelerin acısına son verelim”
gibi söylemlerde bulunarak, kadınlara sadece “anne”
rolü yüklemektedir. Bununla birlikte, kadınların naif,
kırılgan ve duygusal olduğu gibi toplumsal cinsiyet
rollerini de pekiştirmektedirler. “Annelik rolü” ve
duygusallıkla simgelenen kadınlar, bu bakış açısı ile barış
sürecinin öznesi olmaktan çıkarılıyor. Mantıklı kararlar
veremeyen, müzakere sürecini yürütemeyecek olan algısı
uyandırılarak kadınlar karar alma mekanizmalarının da
dışında tutuluyor.
Toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil zihniyetin kol gezdiği
günümüzde, “Barış ve Kadınlar” söz konusu olduğunda,
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Kadınlar Olmadan Barış Olmaz!
(Fotoğraf: http://www.nowomennopeace.org/ sitesinden alınmıştır.)

annelikten ve acılardan bahsedilirken; “Barış ve Erkekler”
siyasi talepleri, müzakere süreçlerini çağrıştırıyor.
Barış süreçleri maalesef, toplumsal cinsiyet eşitliğini
gözeten bir anlayıştan uzak, erkek egemen bir yapıda
şekilleniyor. Bu nedenle adil, eşitlikçi ve çoğunlukçu
bir temelde gelişecek barıştan söz etmek mümkün
değildir. Aslına bakarsanız, barışın tahsisi, bu süreçlere
kadınların katılımı olmadan pek de mümkün görünmüyor.
Bunun en güzel kanıtı ise, kadınların uluslararası
insan hakları kapsamında barışın öznesi olarak kabul
edilmeleridir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1325
sayılı kararda, barış müzakere süreçlerinde kadınların
mutlaka bulunması gerektiği ve alınan kararlarda cinsiyet
eşitliğinin mutlak sağlanması gerektiğini belirtmektedir.
Bizler feminist kadınlar olarak, toplumsal cinsiyet
rollerine, dayatmalara ve sınırlamalara karşı çıkmaya
devam ediyoruz. Geleceğimizi şekillendirme konusunda
en az erkekler kadar hakkımız vardır. Barış için, halkların
kardeşliği için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.
Kadınlar olmadan, barış da olmaz!

Barış, Kadın ve Güvenlik

2000 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bu
yaşananlara dikkat çekmek için tarihi 1325 No’lu kararını oy
birliği ile almıştır. Bu karar, kadınların çatışma deneyimleri
ile uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması arasında ilk
kez bağlantı kurulmasını sağlamıştır. Karar, çatışmaların
kadınlar üzerindeki orantısız etkisi üzerinde durmuş,
çatışmaların çözümü ve barışın sağlanması ile kadınlar
arasındaki bağın önemine dikkat çekmiştir.
Kararda BM, üye devletleri kadınların ulusal, bölgesel ve
uluslararası görüşmelerde ve mekanizmalarda temsilini
arttırmaya, yerlerinden edilen kadınların çatışma sonrası
evlerine dönüşlerindeki özel ihtiyaçlarını göz önüne
almaya, yerel kadın barış girişimlerini desteklemeye ve
barış anlaşmalarının tüm mekanizmalarına kadınları
dahil etmeye, yasalarda insan haklarına ve kadının
insan haklarının sağlanmasına özen göstermeye
çağırmaktadır. Sığınma kamplarının tasarımında ve
içerideki operasyonlarda kadınların ve kız çocuklarının özel
ihtiyaçlarının farkında olunarak bunların giderilmesini talep
etmektedir. Karar ayrıca, tüm ilgilileri, kadınların ve kız
çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten, özellikle

(Fotoğraf: www.acelebrationofwomen.org sitesinden alınmıştır.)

de tecavüz ve diğer cinsel taciz türlerinden, korunmaları
için özel önlemler almaya çağırmaktadır.
Kararın bir önemli noktası da BM ‘nin kendi iç yürürlüğünü
gözden geçirerek, BM barış güçlerinde daha çok kadına
yer vermesini, iyi niyet elçileri arasında daha çok kadın
bulunmasını, çatışma bölgelerine giden barış güçlerinin
çalışmalarında toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılmasını
istemesidir.
1325 No’lu karardan sonra barış ve kadın konusuna
değinen birçok başka Güvenlik Konseyi kararı da çıkmıştır.
Bu kararların en yenisi ve sonuncusu 18 Ekim 2013
tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu 2122
No’lu karardır. 2122 No’lu karar “kadın, barış ve güvenlik
alanında taahhütlerin uygulanması için daha sistematik bir
yaklaşım”a dair bir yol haritası oluşturuyor ve kadınların
“tecavüz sonucu oluşan hamileliklere dair olanlar dahil, her
türlü cinsel ve doğurganlık sağlığı hizmetlerine tam olarak
ve ayrımcılığa maruz kalmadan ulaşabilmeleri ihtiyacını”
vurguluyor.
Karara göre eşitsizlikler, çatışmanın kadınlar üzerindeki
etkisini daha da kötüleştirmektedir. Örneğin, çatışma
sonrasında eşit olmayan vatandaşlık hakları ve kimlik
belgelerine erişimin olmaması sebebiyle, kadınlar ve
çocuklar vatansız durumuna düşmekte, arazi ve mülkiyet
kullanım hakkı ortadan kalkmakta ve devlet hizmetlerinden
mahrum kalmaktadırlar. Son olarak karar, silahlı çatışma
sonrası toplumsal istikrarın sağlanmasında, cinsiyet eşitliği
ve kadının ekonomik açıdan güçlendirilmesinin uluslararası
barış ve güvenlik için önemli olduğunun altını çizmiştir.
Karar kadınlara barış görüşmeleri masalarında “koltuklar
açılmasını” öngörmektedir.
Birleşmiş Milletler düzeyinde dahi barış ve kadın
konuşmalarının 2000 yılından beri defalarca
ele alındığını görmek bu konuda Türkiye’nin de
artık daha kalıcı adımlar atması gerektiğinin bir
göstergesidir. Türkiye hem kendi içerisindeki
barış sürecinde hem de Türkiye’nin de yoğun
şekilde müdahil olduğu iç savaştan kaçarak
ülkemize gelmiş olan Suriyeli sığınmacıların
yaşadığı zorlukları ele alırken kadınların yaşadığı
çoklu ayrımcılıkları ve ihlalleri önce anlamaya
sonra ise yukarıda konuştuğumuz BM Güvenlik
Konseyi kararları çerçevesinde telafi etmeye
çalışmalıdır. Özellikle barış sürecinde kadınlara
“masalarda koltuklar açılması”, seslerinin
duyulması, kadınların sağlayabilecekleri farklı
bakış açılarının görüşmelerde yer bulması barışın
daha kalıcı bir şekilde ve eşitlik temelinde inşa
edilmesinin tek yoludur.

kadınlarla mor bülten DÜNYADAN

Çatışma ve savaş ne yazık ki en çok da kadınları ve
çocukları etkileyen, en çok onların zarar gördüğü bir
süreç. Çatışmalarda en çok zarar görenler kadınlarken
barış için yapılan görüşmelerde masaları erkeklerin
dolduruyor olması, ne yazık ki kadınların ve çocukların
çatışma süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların önlenmesi
ya da çatışma sonrasında yaşananların telafisi için
gereken önlemlerin sağlanmasının önündeki en büyük
engel. Soğuk Savaş bittiğinden bu yana kadınlar barış
anlaşmalarının yalnızca yüzde 4’ünde imzacı olmuş ve barış
görüşmelerindeki müzakerecilerin yalnızca yüzde 10’unu
oluşturmuş.
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Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)
olarak 3-5 Kasım 2013’de Brüksel’de düzenlenen Freja
Forum’a katıldık. Freja, Batı Balkan ülkeleri, Avrupa ve
Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek
oluşturduğu bir platform. Avrupa Birliği’ne üyelik
yolundaki ülkelerde sivil toplum örgütlerinin bu süreçte
daha etkin yer almasını hedefleyen Freja’yı İsveç ve
Avrupa Komisyonu destekliyor. Freja projesinin bir çıktısı
olan Forum, 2007’den beri ortak sorunlar üzerinden
savunuculuk politikaları geliştirmek ve örgütler arasında
ağ oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak toplanıyor.
Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) paydaşı
olduğu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER)
ve KİH-YÇ’nin katılımıyla gerçekleşen Forum’un bu yılki
başlığı Avrupa Birliği’nde Gençlik ve Sosyal Girişimciliğin
Artırılması’ydı. Forum’da birçok ülkeden 130’a yakın
katılımcı deneyimlerini paylaştı. Özelikle gençler ve
kadınlar arasında girişimciliğin artırılmasını destekleyen
eşzamanlı birçok atölye çalışmaları gerçekleşti. Forum’un
ikinci gününde KAGİDER tarafından düzenlenen ve Bakan
Egemen Bağış’ın da katıldığı Gençlik ve Sosyal İnnovasyon
başlıklı oturumda Türkiye’de kadın istihdamı ve özellikle
genç kadınların istihdama katılımına yönelik politikalar

Freja Forum, Belçika (Fotoğraf: KİH-YÇ)

konuşuldu. Türkçe çeviri imkanının da olduğu Forum,
Türkiye’den özellikle girişimcilik alanında çalışan tüm
kadın örgütlerinin katılımına açık.
Freja projesinin diğer bir çıktısı ise Freja Akademi.
Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan
ve İsveç’ten sivil toplum örgütü üyelerinin insiyatifiyle
Eylül 2012’de kurulan akademinin amacı, savunuculuk
ve dayanışma ağları oluşturma faaliyetlerinin yanı sıra bu
ülkelerdeki sivil toplum örgütü temsilcileri için eğitimler
ve kapasiteyi güçlendirici programlar geliştirmek ve
uygulamak. Freja Forum ve Akademi’ye üye olarak
gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.
Detaylı bilgi için, Freja’nın web sitesinden
faydalanabilirsiniz: www.frejaforum.com

Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi
kadınlarla mor bülten DÜNYADAN

düzeyde etkin olan sivil toplum örgütlerinden biriyiz.
Açık Çalışma Grubu’nun toplantılarına katılıp bizler için
ana hedef olan “tek başına toplumsal cinsiyet eşitliği”
hedefinin ve diğer tüm hedefler altında da kadınların
yaşadığı problemlerin ele alınması için uğraş veriyoruz.

Derneğimiz kurucu başkanı Pınar İlkkaracan’ın konuşmacı olduğu oturum. Binyıl Kalkınma
Hedefleri Zirvesi, Kasım 2013 (Fotoğraf: KİH-YÇ)

Dünya, Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, 2015
sonrasında Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerine geçecek
yeni uluslararası gündemi tartışıyor. 2013 yılından bu
yana 70 ülke temsilcisinden oluşan Açık Çalışma Grubu
(OWG) toplantılar yaparak bu Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne (SKH) dair bir rapor ve öneriler oluşturmaya
çalışıyor. Toplantılara sivil toplum temsilcileri de katılarak
bu gündemin oluşturulmasında önceliklerini ortaya
koymaya çalışmakta. Kadının İnsan Hakları – Yeni
Çözümler Derneği olarak biz de bu süreçte uluslararası
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Bu hedeflerin belirlenmesi için bölgesel olarak yapılan
danışma toplantılarından biri de 7-8 Kasım tarihleri
arasında İstanbul’da yapıldı. KİH-YÇ’nin çabaları sonucu
sivil toplumun da girebildiği toplantıda Avrupa ve Orta
Asya bölgesinden gelen temsilciler bölgenin önceliklerinin
SKH’de yansıtılması için görüşlerini söylediler.
Derneğimiz kurucu başkanı Pınar İlkkaracan da resmi
toplantıda, “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” konulu oturumda
cinsel ve doğurganlık sağlığı ve hakları konulu bir
konuşma yaptı ve konuşma tüm katılımcılar tarafından
çokça beğenildi.
Toplantının çıktılarını,
http://www.worldwewant2015.org/EuropeCentralAsia
adresinde bulabilirsiniz. Çıktılar içerisinde bizler için en
sevindirici olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerekliliğine
ve bunun tek başına bir hedefte ele alınması konusuna
yapılan vurgu idi.

Hukuk Köşesi
Özlem Ayata
Avukat – İstanbul
KİHEP Grup Yönlendiricisi
Temmuz 2012 tarihine kadar, eşinizin, birine kefil
olabilmesi için, sizin onayınızı alması gerekmiyordu.
Eşinizin düşüncesizce giriştiği ya da hayır diyemeyip
kabul ettiği bir hatır kefaleti sonucu birdenbire büyük bir
ekonomik yıkımla karşı karşıya kalabiliyordunuz.
Temmuz 2012 tarihinde yapılan bir yasal değişiklik ile
eşinizin kefil olabilmesi, sizin onayınızın alınması şartına
bağlandı.
Kefalet İçin Sizden Alınacak Onayın Yazılı Olması
Gereklidir
Eşinizin kefil olması ancak sizden alınacak yazılı onay ile
mümkündür. Sizden sözlü olarak alınmış bir onay, eşinizin
kefaletine geçerlilik sağlamaz.
Yazılı onayınızda, eşinizin kefil olduğu borç miktarının da
yazılı olması şarttır. Böylelikle içeriğini bilmediğiniz bir
kefalete onay vermenizin önüne geçilmiş olur.
Yazılı Onayınız Yoksa Kefalet Geçersizdir
Eğer eşiniz sizin yazılı onayınızı almadan kefil olmuşsa
bu kefalet hukuken geçersizdir. Bunun sonucu olarak da
eşinizin kefil olduğu borç ödenmezse; borcun tahsili için
eşiniz hakkında işlem yapılamaz.
Örneğin; eşinizin kefaletine bağlı olarak, evinize
haciz gelemeyecektir. Çünkü yasa sizin yazılı onayınız
bulunmadığı için bu kefaleti geçersiz kabul etmiştir.
Sonradan Vereceğiniz Onay, Kefaleti Geçerli Hale
Getirmez
Sizden yazılı onay almadığı için eşinizin geçersiz olan
kefaleti, sonradan vereceğiniz bir onay ile geçerli hale
gelmez. Yazılı onayınızın muhakkak eşiniz kefil olmadan
önce ya da kefillik için imzayı attığı sırada alınmış olması
gereklidir.
Eşiniz Kefil Olurken Onay Vermiş Olsanız Dahi Kefalet
Koşulların Ağırlaşması Halinde Yeniden Onayınız
Alınması Gereklidir
Kefalet miktarının arttırılması gibi kefilin sorumluluğunu
ağırlaştıran işlemlerin geçerli olabilmesi kefil olurken
eşinize yazılı onay vermiş olsanız bile yazılı onayınızın
alınması şartına bağlıdır.

Kefaletin Geçerli Olabilmesi İçin Diğer Eşin Yazılı
Onayının Alınması Şartı, Sizin İçin de Geçerlidir
Eşinizin yazılı onayını almadan annenize, babanıza kefil
olmuşsanız sizin de bu kefilliğiniz geçersizdir.
Çocuklarınızın bankadan aldığı bir konut veya taşıt
kredisi gibi bir borçlanma için anne veya baba olarak kefil
olacaksanız önceden eşinizin yazılı iznini almanız şarttır.
Nisan 2013 tarihinde Kefillikte Eşin Yazılı Onayının
Alınması Kuralına Bir İSTİSNA GETİRİLMİŞTİR
Eşiniz, ticari faaliyeti ile doğrudan ilişkili bir şekilde kefil
olmuşsa, kefaletin geçerliliği için yazılı onayınız aranmaz.
Yani eşiniz, ticaret siciline kayıtlı olan bir ticari işletmenin
işletme sahibi, işletmenin ortağı ya da işletmenin
yöneticisi ise ve bu ticari işletmenin borcu için kefil
olacaksa bu kefaletin geçerli olabilmesi için yazılı onayınız
aranmaz.
Eşiniz, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan bir esnaf
ve sanatkâr ise mesleki faaliyeti ile ilgili olarak yapacağı
borçlanmalara kefil olmak için yine sizin izninizi almasına
gerek yoktur.
Tarımsal üretimin, esnaf ve sanatkârların desteklenmesi
amacıyla tarım kredi kooperatiflerinin verdiği krediler için
de yine sizin rızanız aranmamaktadır.
Bu istisna yalnızca ticari işletmelerin ticari kredi ve
kefaletlerini kapsamakta olup diğer kefaletleri kapsamaz.
Örneğin konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde kefil
olabilmek için yine eşin rızasının alınması şarttır. Bu
krediler için eşin rızası alınmadan kefil olunması mümkün
olmayacaktır.
Eşin Rızası Sadece Kefil Olurken Değil Bizzat
Kendisinin Alacağı Konut Kredisinde de Aranmaktadır
Yasa gereği; eşiniz konut kredisi alırken de yazılı onayınız
aranmaktadır. Çünkü banka verdiği krediyi teminat altına
alabilmek için konut üzerine ipotek koyacaktır. Bu ipotek
işleminin geçerliliği ise yazılı onayınıza bağlıdır. Bankanın
kredi verirken sizden muvafakat alması bu nedenledir.
Bankalar, aile konutu olacak bir ev için verilen kredi için
ileride ipoteğin geçersizliği iddialarının önüne geçmek için
eşlerin onayını almaktadır.

kadınlarla mor bülten HUKUK KÖŞESI

EŞINIZ, SIZIN ONAYINIZ OLMADAN
KEFIL OLAMAZ
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HAKLARIMI ÖĞRENMEK VE DANIŞMAK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM?
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.
ALO 183 ŞİDDET HATTI
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı
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 (7/24)
Tel: 0 (312) 444 43 06
ANTALYA KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Şarampol Cad. 106. Sok. Sezer Apt. No:2/4 Antalya
Tel: 0 (242) 248 07 66
ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi No:55 Antalya
Tel: 0 (242) 243 69 92
E-posta: info@antalyakentkonseyi.org.tr
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-posta: kardelenkadinevi@hotmail.com
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 (Ahşap Ev) Kayapınar
Diyarbakır
Tel: 0 (412) 251 10 81 - 0 (412) 251 58 27 - 0 (530) 500 10 81
E-Posta: cerenkadin@hotmail.com , cerendanismanlik@
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) 414 38 61
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN
SIĞINAĞI
Tel: 0 (212) 411 07 77 / Beyaz Masa
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 İzmir
Tel: 0 (232) 463 00 14

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

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DAYANIŞMA
MERKEZİ VE KADIN SIĞINMA ARA İSTASYONU
Sosyal Projeler Merkezi-Kültürpark Lozan Kapısı Girişi No:50
İzmir
Tel: 0 (232) 293 42 93
E-Posta: kadindanisma@izmir.bel.tr

ORDU KADINI GÜÇLENDİRME DERNEĞİ
Düz Mahalle Becelgen Sokak No:3/1 Merkez Ordu
Tel: 0(452) 223 00 18
E-posta: orkaguder@gmail.com
E-adres: www.orkaguder.org.tr

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

SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Selahattin Eyubi Mah. Turgut Özal Bulvarı Batıkent Sitesi B-19
Kat:2 No:8 Bağlar Diyarbakır
E-posta: seliskadin@mynet.com, seliskadin@yahoo.com

İZMİR KARŞIYAKA KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA
MERKEZİ
Tel: 0 (232) 330 58 18
İZMİR KONAK BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Konak Doğumevi Arkası Arap Fırını Sok. İzmir
Tel: 0 (232) 425 35 01
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

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

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

ÇANKIRI KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Belediye Cad. Düvenciler Sok. Zafer İş Hanı 4.Kat No:411 Çankırı
E-Posta: iletisim@kadindayanisma.org

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
E-adres: http://www.kadinininsanhaklari.org

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

MUŞ KADIN DERNEĞİ (MUKADDER)
İstasyon Cad. Zirve Dershanesi Altı Kat:1 Merkez Muş
Tel: 0 (436) 212 56 66
E-posta: mukaddermus@hotmail.com

NUSAYBİN BELEDİYESİ GÜLŞİLAV KADIN EVİ
Devrim Mah. Değirmen Sok. Alman Köprüsü Yanı No:44
Nusaybin Mardin
Tel: 0 (482) 415 73 21

KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
H. Hahya Mah. Y. Selim Cad. A. Şıh Apt. No: 7/E Kırıkkale
E-posta: kddd_tr@hotmail.com

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

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

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
454 Sk. No:29 Çamdibi İzmir
Tel: 0 (232) 461 47 94

CİZRE BELEDİYESİ SİTİYA ZİN KADIN DANIŞMANLIK
MERKEZİ
Nusaybin Cad. İpekyolu Ap. Kat:3 No:5/6 Cizre Şırnak
Tel: 0 (486) 616 14 67

ÇINAR BELEDİYESİ JİNWAR KADIN DANIŞMANLIK
MERKEZİ
Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Çınar Belediyesi Hizmet Binası Kat:3
Çınar Diyarbakır
Tel: 0 (533) 698 67 73

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

KADINLARA HUKUKİ DESTEK MERKEZİ DERNEĞİ
(KAHDEM)
Kuşdili Cad. Efes İş Merkezi 12/D:195/2 Kadıköy İstanbul
E-posta: kahdem@gmail.com
E-adres: www.kahdem.org.tr
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

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
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
URFA YAŞAMEVİ KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
Bahçelievler Mah. 8. Sok. Yılça Apt. Kat:2 No:5 Urfa
Tel: 0 (414) 315 17 25
VAN KADIN DERNEĞİ (VAKAD)
Vali Mithat Bey Mah. Hastane Bulvarı Mehmet Baran İş Merkezi
Kat:4 No:15 Van
Tel: 0 (432) 214 45 87 - 0 (541) 711 06 65 Faks: 0 (432) 214 90 15
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

