
Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı’nın (KİHEP) düzenli yayınıdır.  

1995 yılında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Der-
neği tarafından geliştirilmiş olan KİHEP, 1998 yılından 
bu yana Dernek ile Sosyal Hizmetler ve  Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 2002 yı-
lında bu işbirliğine Çanakkale’de Kadın El Emeğini Değer-
lendirme Derneği (ELDER),  İzmit’te Kadınlarla Dayanış-
ma Vakfı (KADAV), Van’da Van Kadın Derneği (VAKAD) 
ve 2005'te Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve 

Kadınlarla
Aralık 2009, Sayı 9 / 15. Yıl Özel Sayı

mor 
bülten

Uygulama Merkezi (DİKASUM) de dâhil olmuştur.

Kadınlarla Mor Bülten, Türkiye’nin 42 ilinde 8000'den 

fazla kadına ulaşmış olan KİHEP’in grup yönlendirici-

lerinin ve katılımcılarının katkılarıyla hazırlanıyor. 

Kadının insan hakları ihlallerine son veren, aile içi şid-

deti sonlandıran, kendi bedenleri üzerinde söz sahibi 

olan, eğitim yaşamına geri dönen, işgücü piyasasına, ye-

rel yönetimlere ve siyasete katılan, bağımsız yerel kadın 

örgütleri kuran KİHEP dayanışma ağına hoş geldiniz! 

KİHEP 
15 Yaşına 15 Yaşına 

Girdi!Girdi!
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anlattı
KİHEP’i en iyi katılımcılarının anlatacağını biliyorduk, 
o yüzden onların dilinden bir hazırlık yaptık kutla-
mamız için. Hepimizi heyecanlandıran bu çalışma 
için belgesel fotoğrafçı Fatih Pınar bize destek ver-
di; çeşitli illeri gezdik, KİHEP katılımcıları ile görüş-
tük. Ve sonuç; “KİHEP foto-röportajı” oldu. KİHEP’ten 
sonra çalışmaya başlayan, yarım bıraktığı eğitimine 
dönen, eşiyle, çocuklarıyla ilişkileri düzelen, hakla-
rını öğrenen ve hakları için örgütlenen KİHEP katı-
lımcılarının hikâyeleri... Toplantıda bu foto-röportajı 
izledik ve ardından KİHEP katılımcılarından Serpil 

Ertürk ve Zozan Özgökçe bizlerle de-
neyimlerini paylaştılar. KİHEP'li kadın-
ların hikâyeleri her zamanki gibi sıcak, 
samimi ve güçlüydü. KİHEP dayanışma-
sını bir kez daha hissettik.

KİHEP’in bugüne kadar 42 ilde, 8 bini 
aşkın kadına ulaşmasını sağlayan 
bütün KİHEP grup yönlendiricilerine 
sonsuz teşekkürler… 

İyi ki doğdun, iyi ki varsın KİHEP! 
Nice yıllara!

Kadının İnsan Hakları – Yeni 
Çözümler

Türkiye’nin dört bir yanında aralıksız olarak yürüttü-
ğümüz Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 
(KİHEP) 15 yaşına girdi. Ulaştığımız bu güzel ba-
şarıyı 15 yıldır her zor koşulda KİHEP’i sürdürmeye 
devam eden, yaptıkları katkılarla Programı güç-
lendiren tüm grup yönlendiricilerimizle birlikte 13 
Ekim’de, Ankara’da kutladık. 

Toplantıda yaptığı konuşmada Derneğimizin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İpek İlkkaracan Ajas, 
KİHEP’in bu kadar yaygın uygulanmasında Derneği-
mizle SHÇEK arasındaki işbirliğinin payının ne kadar 
büyük olduğuna dikkat çekti ve bu duyarlı işbirliğini 
sürdüren SHÇEK yetkililerine tüm KİHEP katılımcıları 
adına teşekkürlerini iletti. Çeşitli illerden KİHEP katı-
lımcılarının da aramızda olduğu kutlamada SHÇEK 
Genel Müdürü İsmail Barış, TBMM Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Kemalettin 
Aydın, Komisyon Üyesi Öznur Çalık, ILO Türkiye 
Temsilcisi Gülay Aslantepe, AB Komisyonu Türki-
ye Temsilciliği yetkilileri de bizimleydi.

İpek İlkkaracan toplantıda KİH- YÇ adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Katılımcılarının KİHEP’i anlattığı foto-röportaj beğeniyle izlendi.

KİHEP 15 
Yaşına Girdi!
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Merhaba,

Ben KİHEP ile, dolayısıyla Pınar ve İpek İlkkaracan ile 
1995–1996 yıllarında tanışma fırsatı bulan şanslı ka-
dınlardan biriyim. 1997 yılında Eğitici Eğitimi almış 
ve Gaziantep’te grup çalışmalarına başlamıştım. Ka-
dın olmanın güzelliklerini, kadın bakış açısıyla dün-
yaya bakmanın tadını onlarla öğrendim. 30’lu yaş-
larımdaydım, mutsuz bir kadındım, ama nedenini 
bilmiyordum. KİHEP grup çalışmalarına başladıktan 
sonra mutsuzluğumun kaynağını buldum. Dünya-
nın ve Türkiye’nin her yerinde kadınların sorunları-
nın ortak olduğunu, benzer mutsuzluklar yaşadı-
ğımızı, en başta bir kadın olarak kendimin farkında 
olmadığımı fark ettim. Eğitimlerle birlikte kendimi 
kadın dayanışması içinde buldum. Ortak paylaşım-
larla kendimi de geliştirme fırsatım oldu. Kısacası 
mutlu bir kadınım artık.           

KİHEP’i büyük özveri ve emekle yaratan İpek ve Pınar 
İlkkaracan’a ve tabiî ki çalışma arkadaşlarına teşek-

1997’den 2009’a

Merkezimizde okuma-yazma kursuna devam eden 
ve ilkokul diploması alan, o zamanlar 58 yaşında 
olan kadınımız, KİHEP’i merak ettiğini ve gelmek is-
tediğini söylemişti. Kendisine eğitimin içeriği anla-
tıldığında, "eğitime evli üç kızım için katılacağım, bu 
yaştan sonra benim hayatımda ne değişiklik olacak 
ki?" demişti.

Bu kadınımız o kadar itaatkâr yetiştirilmişti ki koca-
sının çayına şeker atıp karıştırıyormuş, bir içirmediği 
kalıyormuş! Kendisini herkesin her dediğini yapan 
bir robottan farksız görüyordu. KİHEP’e katıldıktan 
birkaç hafta sonra, grupta  "artık kocasının çayına 
şeker atıp karıştırmadığını, akşam beşten sonra eve 
gittiğinde eşinin hiçbir şey demediğini, aslında tüm 
bunları zamanında böyle öğretildiği için sürdürdü-
ğünü anladığını, artık sorumluluklarını annesinden 
öğrendiği şekliyle yerine getirmediğinde kaygılan-
madığını" ifade etti. Eskiden kızlarına "eşinizin sö-

“Ben artık çay karıştırmıyorum”

kür ediyorum. 1997 yılında ev toplantıları şeklinde 
yaptığımız o çalışmaların bugün Türkiye’nin dört 
bir yanında, hem de kamu kuruluşları işbirliğiyle 
böylesine yaygın bir eğitim programına dönüştü-
ğünü görmek çok heyecan verici.      

Gaziantep’te, 2009 Ekim ayında başladığım iki kadın 
grubum var. ILO - İŞKUR destekli kurslardaki kadın 
kursiyerlerle yürütüyorum. Çok keyifl i geçiyor grup 
toplantılarımız. KİHEP’in tüm Türkiye’de, özellikle de 
kendi şehrimde daha da yaygınlaşmasını istiyorum. 
Ben kendi adıma elimden geleni yapmak için çaba 
harcıyorum.           

Bir gün bütün kadınlarla el ele tutuşup tek bir halka 
olduğumuzu görmek ümidiyle...

Emine Döker
KİHEP Grup yönlendiricisi - Gaziantep

zünden çıkmayın, eşinizle aranızda problem olsa 
bile idareci olun " diye öğüt verdiğini, ancak şimdi 
"hakkınızı arayın" dediğini anlattı.

Bu kadının hikâyesi belki de hepimizin bildiği 
hikâyelerden biri. Bu hikâyeyi anlamlı kılan; kendisi-
ni bir robot gibi algılayan bir kişinin, KİHEP sonunda 
kendisinin bir birey ve bir kadın olduğunun farkına 
varmasıdır. Ben KİHEP grup yönlendiricisi olarak, bu 
kadının yaşamına KİHEP ile ne kadar çok destek ver-
diğimizi, artık eşinin çayının şekerini karıştırıp eline 
vermekten vazgeçmesinin azımsanmayacak kadar 
önemli  bir davranış değişikliği olduğunu çok iyi bi-
liyorum.

Nilgün Gürel Honi 
KİHEP Grup yönlendiricisi - Antalya 
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Sevgili arkadaşlarım,
11 yıllık emek! Nasıl anlatılır? Nasıl yazılır? Hangi keli-
meler bu süreci iyi anlatır diye düşündüm. Herhalde 
sevgiyle başlamak en doğrusu. Kendini, etrafında-
kileri, ülkesini, dünyayı, işini seven, paylaşmaktan 
asla vazgeçmeyen bir avuç kadının, bu ülkede ya-
şayan diğer kadınlar için hazırladığı bu muhteşem 
program ancak sevgiyle anlatılabilir. Ve ben bir saha 
uygulayıcısı olarak Kadının İnsan Hakları - Yeni 
Çözümler’in tüm ekibini ve grup yönlendiricileri-
ni ayakta alkışlıyorum.

11 yıl önce, eğitici eğitimini tamamlayıp kentime 
döndüğümde, sevgili meslektaşım Nuran Akıncı 
ile birlikte bir uygulama yaptık. 475 kadına, “kadın 
olmaktan mutlu musunuz” diye sorduk. Kadınların 
yüzde 80’inin “hayır” yanıtı vermesi ile bu çalışmanın 
aciliyeti ve uygulama mantığı bizim için oluşmuştu. 
O gün bugündür, bir kadın sosyal hizmet uzmanı 
olarak KİHEP’in içinde olmayı, KİHEP’i yaşadığım 
kentin her köşesine yaymayı, yansıtmayı amaç 
edindim.

Toplumun her kesiminde kız ço-
cuklarına ve kadınlara karşı ay-
rımcılığın kemikleşmiş unsurla-
rıyla uğraşmak zor bir iş. Her da-
kika, nereye baksak kadın hakları 
ihlalleri ile yüz yüze geldiğimiz 
ülkemizde, bu zor sosyal sorunla 
mücadele etmek için ihtiyacımız 
olan desteği, bilgiyi Kadının İn-
san Hakları Eğitim Programı’nda 
bulduk. Grup çalışmalarına ka-
tıldıktan sonra, yasal haklarını 
öğrenip kendi hayatında kulla-
nan kadınların yeniden başlamanın mutluluğunu 
hissetmesi, yalnız ve çaresiz kaldığı anlarda nereye 
başvurabileceğini bilmesi ve çevresine önder ol-
ması, kazandığı yeni bilgi ve beceriler ile ailesini ve 
ilişkilerini koruması, kendilerini daha kolay ve doğru 
ifade edebilmeleri, sorunlarının üstesinden gelmek 
için şiddete başvurmadan barışçıl yolları kullanması, 

dayanışma ile her türlü şiddet ile mücadele etme-
leri KİHEP ile ilgili somut gözlemlerimiz içinde yer 
almakta. Ve kadınların kendilerinden hoşnut, ken-
dini seven bireylere dönüştüklerini görmek doğ-
ru yerde olduğumuzu defalarca ispatlamakta.

Programın tamamını, uygulamaları, katılımcıları, ör-
gütlenerek kadın merkezi açmış arkadaşlarımızı ve 
başka illerdeki sevgili grup yönlendiricisi arkadaşla-
rımızı ve onların çalışmalarını düşünürken içim ısını-
yor. İyi ki varsınız, iyi ki yapmışız diyorum…

Her türlü zorluğa rağmen el ele verdiğimiz 11 yılı-
mız  kutlu olsun! Dayanışmamız kutlu olsun! Sevgiy-
le başlayıp, sevgiyle tamamlayan harika kadınlara 
11 yıllar feda olsun!

     
Nigar Etizer Karacık
KİHEP Grup yönlendiricisi - Çanakkale

1998’deki ilk KİHEP Eğitici Eğitimine katılan Nigar Etizer 
Karacık ve 2008’deki son eğitimimize katılan Cemile 
Güvercin Sayın
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Eşitlik için 
eşitlendiğimiz 
program: KİHEP
 
1999’da KİHEP grup yönlendiricisi olup, bu tarihe 
kadar birçok kadını KİHEP ile tanıştırmış biri olarak, 
bu kadar yıl sonra ne kaldı bende diye düşünüyo-
rum. KİHEP’in grup yönlendiricilerinde ve kadınlar-
da yarattığı etki ve değişim üzerine ben ve birçok 
arkadaşım çeşitli yazılar yazdı. Hepsine tek tek de-
ğinmenin yazılan birçok şeyin tekrarı olacağı kaygı-
sındayım. Ancak, uzun süredir değinmek istediğim 
bir nokta var. Bu eğitim süreç içinde gerek katılım-
cıları birbirleriyle, gerekse grup yönlendiricisini katı-
lımcılarla eşitliyor. Hangi eğitim düzeyinde, hangi 
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde olursa ol-
sun birçok farklılıklığa sahip kadın bir eğitime ka-
tılıyor ve farklılıklar kayboluyor. Üstelik ortak amaç 
(genel hatlarıyla kadına yönelik eşitsizliklerle müca-
dele) için hareket etme çabası sergiliyorlar. Belki de 
hayatlarında hiçbir ortamda bir araya gelmeyecek 
kadınlar bir araya geliyoruz ve koparılması zor bir 
bağ ile bağlanıyoruz. Fiziksel olarak ayrılıyor olsak 
da bu deneyim hep bizimle geliyor. 

KİHEP ile buluşmam oğlumla buluşmamla aynı za-
mandır. Oğlum kocaman bir delikanlı oldu, benim 
hayatıma da kocaman bir kadın ordusu katıldı.

Kıymet Yemişen
KİHEP Grup yönlendiricisi - Sivas

Nice yıllara KİHEP!
Kadının İnsan Hakları Derneği’nden aranıp KİHEP’in 
SHÇEK ile birlikte yürütülmesinde geride bıraktığı 
10 yıl için hazırlanacak Mor Bülten’e yazı istendiğin-
de geçen “on yılı” düşündüm. ON YIL... Eğer on yıl 
önce bir bebek doğmuş olsaydı şimdi neredeyse 
ergenliğin kapısını çalan bir çocuk olacaktı. Bir ağaç 
dikilmiş olsaydı, tadından yenmeyecek meyveler 
verecekti. Bir insanın tarihinde ise hiç de kısa olma-
yan bir süre.

KİHEP benim tarihimde ilk yetişkinlik dönemleri-
me denk geldi. Hem 1999’da katıldığım eğitimin 
kendisi hem de gruplarıma katılan kadınlar Kİ-
HEP yolculuğum süresince bana çok şey kattılar. 
Gözlerimi kapattığımda önüme geliveren Sibel’ler, 
Suna’lar, Ayşe’ler, Dilek’ler, Fatma’lar, Neriman’lar, 
Zehra’lar, Gülden’ler, Medine’ler, Güzel’ler grup sü-
reçlerinde birbirleriyle hayatlarını paylaştılar, değiş-
tiler ve değişimleriyle birbirlerini geliştirdiler.

Geçenlerde Toplum Merkezi’nde bir toplantı yap-
mak istedik. Kuruluşumuzun direği ve KİHEP katı-
lımcılarından büro elemanımız Suna onlarca kadına 
telefon ederek davette bulundu. Sadece 20 kadın 
gelmişti. Ama hiç üzülmedik, niye mi? Çünkü kadın-
ların çoğu eğitim sonrası çalışmaya başlamışlardı. 
Kimi kendi işini kurmuş, arkadaşlarına iş kapısı açmış 
kimi de bir yerlerde işe girmişti. Yani kadınlar kendi 
kaderlerini belirlemişler ve bağımsızlaşmışlardı.

Gelelim bana, KİHEP’te onuncu yılımı tamamladı-

ğımda ben de kendime bir hediye verdim: bebe-
ğim oldu, anne oldum. Bebeğimi KİHEP’in bana ve 
binlerce kadına öğrettiği demokrasi, barış, eşitlik, 
hakkını arama, cinsiyetinin farkında olma ve ayrım 
yapmama ilkeleriyle büyüteceğim. KİHEP’i uygula-
dıkça içimde geliştirdiğim yönlerimi bebeğime su-
nacağım. Bu coşkuyla diyorum ki nice yıllara bebe-
ğim, nice yıllara KİHEP!

Deniz Hayat Han
KİHEP Grup yönlendiricisi - İstanbul

Nice yıllara Taylan, nice yıllara KİHEP!
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Her bir enstrümanın verdiği ilham gibi, eğitimleri 
sahada uygulayan her bir grup yönlendiricisinin de 
grup çalışmasına katılan kadınlara ilham olduğu, 
onlara hayatın dayattığı mağduriyetlere karşı kendi 
enstrümanlarını çalma yolculuğunda rehberlik etti-
ği bir eğitim: “Kadının İnsan Hakları Eğitim Prog-
ramı”

Ve benim Kadının İnsan Hakları yolculuğum

Dağlara sırtını dayamış, yeşil doğasıyla, küçük ve bü-
yük  baş hayvanlar için yazlık ve kışlık ağılları ile Hoz-
merek. İşte, benim çocukluğumun anavatanında, 
anneannem Heze ile kına kızılı saçlı kayınvalidesi, 
kendisini tanıyan herkesin dakesi (annesi) Sengal.

Gelin kayınvalideden çok, abla 
kızkardeş gibi geçinen Heze ve 
Sengal’in bitip tükenmez enerji-
siyle yetiştikleri işler. Ancak has-
talandıklarında dinlenme fırsatı 
bulurlardı. Kimselerin aklına on-
ların hayallerini sormak gelmez-
di, zaten onlar bize hep mutlu 
gelirlerdi. Oysa şimdi düşünü-
yorum, o zamanlar hepimiz bize 
öğretildiği üzere onların yaptık-
larını olağan köy yaşantısının bir 
parçası görüyorduk. Erkeklerin 
yaptığı işler yok değildi elbet. 
Ancak onlar, köy kadınlarından 
daha fazla dinlenebiliyor, şehre 
iniyor, köy işlerinden daha çok 
şikayet edebiliyordu. Ninem-
ler, kadın ve erkek arasındaki 
bu farklara yüksek sesle itiraz 
etmeseler de kadına “bunlar 
senin görevin” diyen kör zihni-
yeti paylaşmıyorlardı. Mektep 
görmemiş, Türkçe bilmeyen bu kadınlar, şehirle iliş-
kileri sınırlı bu kadınlar, büyük bir öngörü ile oku-

mamızı, ekmek paramızı kimselere muhtaç olma-
dan kazanmamızı, ayaklarımız üzerinde durmamızı 
öğütlediler bizlere. 

Ankara’da üniversite yılları... O yıllarda dikkatimi 
çeken en yakıcı konulardan biri, üniversiteye gelen 
kızların halen aileleri tarafından sık sık telefonla ara-
nıyor olması. Üniversiteli kadınlar telefon başında 
Ankara’da ailelerine bir yaramazlık yapmadıklarını 
anlatma çabasında. Hafta sonu habersiz çıkıp ge-
len ebeveynler, kızlarının geliş saatlerinde yurtta 
olmadığını, gezmeye çıktığını öğrenmesinler diye 
dayanışmacı bir heyecanla kıvırdığımız yalanlar. 
Şimdi o yalanları, öğrenci kadın arkadaşlarımızın 
ailelerinden psikolojik ve ekonomik şiddet görme-

mesi için söylediğimizin farkı-
na varıyorum. Erkek öğrenciler 
cephesinde, “ooo bizim oğlan 
bir sevgili bulmuş, Ankara’ya da 
alışmış” gururu geleneksel aile 
sohbetlerinin baş köşesinde.

Öğrencilik bitti. Artık çalışan 
bir kadınım. Van’ın Yalım Erez 
Mahallesi’nde prefabrik toplum 
merkezinin ağır fiziksel çalışma 
ortamında tek başına çalışmak 
bir yana, en çok da her çalışma 
günü tanık olduğum  kadın 
hakları ihlalleri etkiliyor beni. 
Okuma-yazma bilen anne yok. 
Genç kızlar, ya sadece okur-
yazar ve okulu terk emişler ya 
da halk eğitim kurslarına katıla-
rak ancak adlarını yazmayı öğ-
renmişler. Kadınlar başka iş bil-
medikleri için ve yoksulluktan 
kendilerini, çocuklarını koruma 
umuduyla atölyede, evde gece 

gündüz kilim tezgahlarının başındalar. Çalışma ko-
şulları kötü. Hiçbir sosyal hayatları yok. Erken yaşta 

Her bir enstrümanın 
verdiği ilham gibi, 
eğitimleri sahada 

uygulayan her bir grup 
yönlendiricisinin de 

grup çalışmasına katılan 
kadınlara ilham olduğu, 
onlara hayatın dayattığı 
mağduriyetlere karşı 

kendi enstrümanlarını 
çalma yolculuğunda 

rehberlik ettiği bir eğitim: 
“Kadının İnsan Hakları 

Eğitim Programı”

Uzun bir yolculuk...
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evlendirilme, berdel, beşik kertmesi, şiddet, kaçırılma 
sorunları da hayatlarının bir parçası. Kadınları, eşleri, 
babaları, anneleri - Türkçe sözlerimden bilmediğim 
Kürtçe’ye - tercüme cümlelerle sorunlarının çözü-
müne ikna edememek giderek umutlarımı kırıyor. 
Bir şeyler değişmeli ancak bilgim de, yöntemlerim 
de buna yetmiyor. Van’da bu sorunları konuşabile-
ceğim kişiler de sınırlı. Öneriler, sorunun büyüklüğü 
karşısında çözüm gibi durmuyor. Okuma-yazma 
kursları ile cehaleti azaltmak, doğurganlık hakkını 
kullanmasına izin verilmeyen kadına aile planlama-
sını anlatmak, kadının adının olmadığı bir varoluşta 
teori pratiğe uymuyor yine.

Yıl 1999, Eylül. Ben 21 yaşındayım. Kadının İn-
san Hakları Eğitim Programı’na katılmak için 
İstanbul’dayım. KİHEP hayatımda yeni bir pence-
re açıyor. İlk defa bu kavramla karşılaşıyorum: “ka-
dının insan hakları”. SHÇEK meslek elemanları ve 
bir STK olan Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler 
Derneği’nin grup yönlendiricileri ortak bir dil yakalı-
yor. Ve ülkemizde bir ilkin; kadının insan hakları eği-
timinin kadınlara ulaşmasında karşılaşacağımız zor-
lukların üstesinden gelecek iyi bir ekip çalışmasının 
tohumlarını ekiyorlar.

Van’a dönüş. Zorlu da olsa ilk grup çalışmaları için 
ilk adımları atıyorum. Kilimci kızlarla başlıyoruz. Usta 
öğreticilerinden izinler alınıyor. Kızlar çok heyecanlı. 
Kilim dünyasından çıkıp gruba gelmek, sorunlarını 
konuşmak, sorunların çözüm yollarını öğrenmek, ya-
saları bilmek, onlara o kadar farklı geliyor ki. Bir süre 
sonra geldikleri mahallelerde yengelerine, ablaları-
na, annelerine de kitapçıkları, ekleri veriyorlar. Zorla 
evlendirilecek olan kız  çocuklarına yol gösteriyorlar. 
Okuldan alınacak olana “eğitim hakkın var” diyorlar. 
İletişimi öğreniyorlar. Dağılıveriyor o depresif ruh 
halleri. Ardından Bostaniçi grubu geliyor... 

Sonuç; eğitimine geri dönen kadınlar, kızlar, farklı 
mesleklerle tanışan, ehliyet alan, internet kullanan, 
çocuk yaşta evliliklere hayır diyen, mahalle sorunla-
rına sahip çıkan kadınlar ve onların rehberliği ile ya-
şamlarındaki kaliteyi arttıran aileler.

2004 yılı: KİHEP yolculuğum İzmir’de devam 
ediyor 
 

İlk grubumu Buca Toplum Merkezi’nde açıyorum. 
Bir buçuk saat süren yola  ve gruptan sonra tekrar 
Kuruma dönüp işimi sürdürmenin yorgunluğuna 
rağmen, KİHEP’e katılmak için özveride bulunan 19 
güzel kadının enerjisi benim için önemli bir deneyim 
oldu. Bu deneyim, KİHEP’in İzmir’de yaygınlaştırıl-
ması için, Kurum desteğiyle televizyon programları, 
seminerler, sunumlarla  geçen yoğun bir dönemin 
başlangıcıydı, aynı zamanda ilklerin: Konak Kadın 
Meclisi’nin kendisi gibi bir ilk olan KİHEP’e katılımı, 
Çanakkale’deki KİHEP’lilerle buluştuğumuz dostluk 
ve dayanışma günleri, Ege-Akdeniz’den gelen grup 
yönlendiricilerine ve katılımcılara İzmir’de KİHEPlile-
rin ev sahipliği...

Ve yine bir ilk: Kadının Eli Çiçek Açtı Projesi 
kapsamında kadın konukevinde kalan kadınlarla 
meslek eğitimleri öncesi KİHEP. Grup çalışmasında 
ortaya çıkan çarpıcı gerçek şu; kadınlar haklarını 
bilselerdi, haklarını yaşama fırsatından yararlanabil-
selerdi, bugün kadın konukevleri yerine huzurlu bir 
aile ortamında, fabrikada, sokakta, okulda olacaklar-
dı. Çocuklarından kopmayacaklardı. Ve eğer eşleri, 
aileleri, toplum kadınların insan hakları konusunda 
bilinçli olsaydı bu kadar çok acı olmayacaktı.

Yıl 2009: Kaklıç Mahallesi’nin eğitimde, sosyal ya-
şamda, çalışma yaşamında yok sayılmış kadınları ile 
buluştuğumuzda bahar gelmişti. Yüreklerinde son-
bahar ve kışı yaşayan yorgun kadınların üzerinden 
bir umutsuzluk bulutu geçmişti. Ne değişebilirdi ki 
onca kayıptan sonra?
Ancak KİHEP eğitiminden sonra Kaklıçlı kadınlar için 
artık hava tamamen bulutlu değil. Biz artık yağmur-
lu havalarda şemsiyelerimizi açmasını, yüreklerimi-
ze baharı giymesini de biliyoruz. 

KİHEP’in onlarca grup yönlendiricisine ve progra-
ma destek veren kurumuma, Kadının İnsan Hak-
ları - Yeni Çözümler Derneği’ne ve KİHEP’e katılan 
kadın arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelenek 
olduğu üzere kendime de...

Türkan BAKIR
KİHEP Grup yönlendiricisi - İzmir



8

G
R

U
P

 Y
Ö

N
LE

N
D

İR
İC

İL
E
R

İN
D

E
N

Herkesin ellerine, 
dillerine sağlık
Bundan tam 12 yıl önce yani 1997’de, Gökkuşağı 
Toplum Merkezi’nde henüz ilk çalışma yılım bitme-
mişken, Genel Müdürlük’ten gelen bir çağrı yazı-
sında Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’ndan 
söz ediliyordu. Eğitime Yasemin ile birlikte katıldık. 
Programı tamamladıktan sonra “biz bu programı 
kadınlara nasıl vereceğiz” diye kara kara düşünerek 
merkeze döndük. 

Her sene başında, toplum merkezinde yıllık ihtiyaç 
saptaması için kadın komitesiyle toplantı yapma 
kararımız vardı. Toplantıda, mahallenin pek çok so-
runu tartışıldı ve yapılacaklar planlandı, sıra geldi ne 
tür eğitimlere ihtiyaç 
duyulduğuna ve bu 
konudaki taleplere. 
Biz bir ara kadının in-
san hakları eğitimin-
den bahsedeceğiz, 
ama nasıl yapaca-
ğımızı bilemiyoruz. 
Derken kadınlar-
dan birisi, adını asla 
unutmam, Nurgül 
Hanım aynen şöyle 
söyledi: “Şükran Ha-
nım, hep çocuklar, 
eşler, ne zaman sıra 
biz kadınlara gele-
cek, bizim sorunlarımız ne zaman tartışılacak?”. 
Yasemin’le sevincimizi anlatamam.

O sene, yani 1998’de KİHEP’e başladık ve keyifl e 
sürdürdük. Program çok önemli bir açığı kapatıyor-
du. İki sene sonra toplum merkezi kapatıldı. Geçiş 
yaptığım yerde yoğun bir iş yükünden dolayı KİHEP 
uygulama olanağım olmadı. Fakat 4 yıl önce Kadın 
Aile ve Toplum Hizmetleri Dairesi’ne geçiş yaptım 
ve kadın konusuna geri döndüm. Bunun avantajıy-
la, 2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Kadın Kur’an 
kursu öğreticileri ile KİHEP uygulama şansını yakala-
dım. Çoğunluğu İlahiyat Fakültesi mezunu olan 27 
kadınla çok keyifl i bir 16 hafta geçirdim. Bu gruptan 

iki gönüllü kadın, kadın hakları ile ilgili ayetler ve 
hadislerle ilgili çalışma yaptılar. 9 yıl aradan sonra 
özünde en keyif veren husus; TCK’da ve Medeni 
Kanun’da 9 yıl önceki programda bahsettiğimiz 
hak ihlallerinin büyük oranda değişmesi ve iyileş-
mesi idi. 

2008 yılındaki ikinci ilk grubumun ardından, hızımı 
alamadım ve 2009 yılı Ekim ayında, Gaziantep’te 
meslek edindirme kurslarına katılan genç kız ve ka-
dınlarla ikinci grubumu tamamladım. 

Bu programın 9 yıl aradan sonra uygulanmasında 
hiç sıkıntı yaşamadığımı fark ettim. Buna en büyük 
sebep; yıllardır uygulanan KİHEP’in, SHÇEK’te görev 
yapan sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci 

gibi iletişim temelli eği-
tim alan bir grup tarafın-
dan hiç ara verilmeden 
dinamik bir şekilde uy-
gulanıyor olması, bu eği-
timi alan grubun halen 
aktif olarak elektronik bir 
iletişim grubunun için-
de olması, sürekli birbi-
rinden haberdar olması, 
başarıların izlenmesi ve 
KİH - YÇ’deki arkadaşların 
iletişimin kopmasına izin 
vermeyen  yoğun çabala-
rıdır. KİH - YÇ Derneği’nin, 
grup yönlendiricilerini 

hemen her sene toparlamaları, yapılan çalışmaların 
paylaşılmasını sağlamaları, materyallerin dağıtımın-
daki düzeni bozmamaları, verilerin toparlanmasın-
da sistemli çalışmaları ve KİHEP’i uygulayanların 
gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarının yok sayıl-
madığına ilişkin inançlarıdır diye düşünüyorum 

Herkesin ellerine, dillerine sağlık. 
Nice  yıllara!

Şükran Özdoğan
KİHEP Grup yönlendiricisi - Ankara

1998’deki ilk KİHEP Eğitici Eğitimi’nden…
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2008 yılında, 6. Eğitici Eğitimi ile KİHEP ailesine katıl-
dım. Bu benim için bir başlangıç demekti. İlk KİHEP 
çalışmasını ise 15 kadın arkadaşla Kasım 2008 - Mart 
2009 tarihleri arasında gerçekleştirdik. KİHEP öncesi 
Ayvalık’ta bir grup kadın bir araya gelmiş Ayvalık Ba-
ğımsız Kadın İnisiyatifi’ni kurmuş ve bazı çalışmalar 
yürütmüştük. KİHEP boyunca bu yerel deneyimin 
faydasını gördük. KİHEP grupları hem yoğun ça-
lıştığımız, tartıştığımız hem de çok keyif aldığımız 
zamanlar oldu bizim için. KİHEP sonrasında da bağ-
lantımızı koparmadık. 

KİHEP eğitiminin yerel düzeydeki sevindirici yan-
kılarından ilki KİHEP katılımcılarının Ayvalık’ta so-
run yaşayan kadınların başvurduğu kişiler haline 
gelmesi oldu. Örneğin; aile içi şiddete maruz kalan 
bir kadın arkadaşımız sorununu bizlerle paylaştı. He-
men Körfez bölgesinden bir kadın avukat arkadaşla 
bağlantıya geçtik. Bu süreçte dayanışmanın ve so-
runlarla ortaklaşa başa çıkmanın önemini hatırladık 
yeniden. KİHEP’te tartıştığımız sorunlar karşımıza 
çıktığında durumu değerlendirme ve gerekli stra-
tejileri belirleme konularında sınadık kendimizi.

Eğitim programlarının etkisini sadece formel dü-
zeyde düşünmemek gerekiyor. Düşünce ve eylem 
hiç beklenmedik şekillerde yayılabiliyor. Örneğin, 
KİHEP eğitimine doğrudan katılmayan ama beni 
çok yakından tanıyan, sohbet etme fırsatı buldu-
ğum Gülşen Hanım’ı ele alalım. Gülşen Hanım 4 ço-
cuk büyütmüş, ev temizliği işinde çalışan 50’li yaş-
larında bir Ayvalıklı. Artık ev içi işbölümü daha farklı 
yaşanıyor evlerinde. Böyle örnekler KİHEP’teki yazılı 
bilgilerin gündelik hayatta nasıl mücadele araçları-
na dönüşebileceğini gösteriyor. 

Öte yandan hem KİHEP hem Ayvalık Bağımsız Ka-
dın İnisiyatifi çalışmalarımızı duyan Ayvalıklı ka-
dınlar benimle bağlantıya geçerek ilgilerini göste-
riyorlar. Ayvalık geçmişte bağımsız düzeyde kadın 
örgütlenmesinin geleneksel olarak yapıldığı bir yer 

değil. Bu nedenle bizimle ilişkiye geçen ve çalışma-
larımıza katılmak isteyen her kadın bizim için hazine 
değerinde. 

KİHEP çalışmasının kurumsal düzeyde getirdiği 
meşruiyeti de unutmamak gerekiyor. Bu yıl baş-
layacağımız ikinci KİHEP grubu için en önemli so-
runumuz bir salon bulmaktı. Ayvalık Halk Eğitim 
Müdürlüğü ilk başvurumuzda çok olumlu bir yanıt 
vererek salonlarını kullanmamıza izin verdi. Bu şekil-
de yeni çalışmamızı Halk Eğitim binasında sürdüre-
bileceğiz. Benim için büyük sevinç.

KİHEP grup çalışması hem bireysel düzeyde, ev 
içinde ve iş hayatında güçlenmeyi hem de ortak-
laşa çalışmayı öğretiyor kadınlara. Kasım ayında 
başlayacak bu ikinci KİHEP çalışmasına katılacak 
kişilerin bulunması için bile KİHEP'li kadınlar olarak 
hemen bir araya gelerek bir toplantı yaptık. Bundan 
sonraki KİHEP çalışmasını heyecanla bekliyoruz.

Nebahat Dinler
KİHEP Grup yönlendiricisi - Ayvalık

KİHEP’in yarattığı etkiler: 
Ayvalık’tan gözlem ve 
deneyimler

Ayvalık’taki ilk KİHEP grubu
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Aile içi şiddete maruz kalan ve 

eşinin çocuklarına cinsel taciziyle 

karşı karşıya gelen 3 kadının 

şiddeti sona erdirmek ve yeni 

bir yaşam kurmak için verdikleri 

çabayı anlatan 31 dakikalık bir 

belgesel olan “Artık Dur Demenin 

Zamanı Geldi” tamamlandı.

“Haklarımız Var!” kitapçığı 

yayınlandı ve her okuma yazma 

düzeyinden kadının hukuki 

kılavuzu haline geldi.

İstanbul’un çeşitli semtlerinde 

devam eden ev toplantıları…

İstanbul’da; Ümraniye, 

Dudullu, Kartal 

semtlerinde “aile içi 

şiddet”  konulu ev 

toplantıları başladı.

Ankara’da 

Aile İçi Şiddet 

Araştırması 

yürütüldü.

İstanbul’da; Ümraniye ve 

Gülsuyu’nda “Kadınlar 

için Yasal Okuryazarlık 

Programı”nın ilk pilot 

uygulamaları başladı. 

Kadının İnsan Hakları 

Eğitim Programı’nın ilk 

Eğitici Eğitimi’ni İstanbul-

Ümraniye’de gerçekleştirdik.

“Sıcak Yuva Masalı” yayınlandı. 

"Türkiye'de ve dünyada aile içi 

şiddete ve cinsel tacize maruz 

kalmalarına rağmen büyük 

bir çaba ve cesaretle yaşamda 

kalan ve savaşlarına devam 

eden kadın ve çocuklara" 

ithaf edilen bu kitapla, ilk yıl 

çalışmalarımızın çoğunu bir 

araya getirdik.
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SHÇEK 2. KİHEP 

(4.) Eğitici Eğitimi 

İstanbul’da 

gerçekleştirdik. 

Eğitime 11 ilden, 25 

kadın katıldı.

Çanakkale ELDER-Kadın 

Danışma Merkezi, KİHEP’e 

katılan kadınlar tarafından 

kuruldu. ELDER, KİHEP 

katılımcıları tarafından 

örgütlenen ilk bağımsız sivil 

toplum örgütüdür.

Türk Medeni Kanun’da 

Tam Eşitlik için 

Kampanya yürütüldü, 

kampanya sonunda 

Kanun’da tam eşitlik 

sağlandı. 

Kadın Bakış Açısından Türk 

Ceza Kanunu Reformu 

Kampanyası başlatıldı. 

19
99

20
00

 - 
20

01

20
01

Yürüttüğümüz çalışmalar 

ve programlarla toplumsal 

cinsiyet eşitliği ve toplumsal 

adalet alanlarında sağlanan 

ilerlemeye sunduğumuz 

katkılar nedeniyle Uluslararası 

Kadın Kalkınma Örgütü’nün 

(AWID) Öncü Çözümler 

Ödülü’nü aldık. 

SHÇEK 3. KİHEP 

(5.) Eğitici Eğitimi 

İstanbul’da 

gerçekleştirdik. 

Eğitime 14 ilden, 23 

kadın katıldı.

20
00

“Cinselliğimiz Var!”  

ve  “Doğurganlık 

Haklarımız Var!” 

kitapçıkları yayınlandı.

KİHEP’e katılarak haklarının 

farkına varıp yaşamlarını 

değiştiren güçlü kadınların 

yaşam öykülerini konu 

alan, 12 bölümden oluşan 

Kadınlarla...Mor Dizi 

belgeseli yayına girdi. 

Belgesel, NTV işbirliğiyle 

hazırlandı.

20
06

Şubat ayında KİHEP'lilerin 

haberlerini, deneyimlerini, 

duygu ve düşüncelerini 

paylaşabilecekleri, ilk MOR 

BÜLTEN yayınlandı.  

KİHEP Eğitici El Kitabını 

güncellemek amacıyla 

bir çalışma toplantısı 

düzenledik.

20
07

 “TCK’da Cinsel 

Haklarımız Var!” 

yayınlandı.

SHÇEK 7. KİHEP (9.) Eğitici 

Eğitimi’ni gerçekleştirdik. 

Ayvalık Bağımsız Kadın 

İnisiyatifi ve Van Yaşam 

Kadın Çevre Kültür ve 

İşletme (Yaka-Koop) 

kurumsal ortaklarımız 

arasında katıldılar. 

20
08

İç Anadolu ve Marmara 

Bölgesel Koordinasyon 

ve Değerlendirme 

toplantılarını gerçekleştirdik.

20
09

Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güney ve 

Doğu Anadolu Bölgesel Koordinasyon 

ve Değerlendirme toplantılarını 

gerçekleştirdik.

13 Ekim’de, Ankara’da KİHEP’in 15 yıl 

kutlamasını yaptık.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Aile İrşat 

ve Rehberlik Bürolarıyla işbirliği içerisinde 

Kur’an kursu öğreticilerinin katılımcı 

olduğu KİHEP çalışması başlattık.

İŞKUR ve ILO tarafından yürütülen 

“Kadınlar İçin Daha Çok İnsana Yakışır 

İş İmkânı Projesi” kapsamında meslek 

edinme kurslarına katılan kursiyerlerle 

KİHEP çalışması başlattık.



İstanbul-Ümraniye, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’da 

“Kadın ve Hukuk: Türkiye’de 

Kadının Durumu” 

üzerine alan araştırması 

gerçekleştirildi. 

İstanbul’da devam eden 

uygulamaların yanı sıra 

programın ikinci pilot 

uygulamaları Şanlıurfa, 

Gaziantep ve Diyarbakır’da 

başladı. İkinci Eğitici 

Eğitimi’ni gerçekleştirdik.

Kadınlara karşı hak ihlalleri ve 

ayrımcılığın sonlandırılması 

amacıyla örgütlü kadın 

hareketi ile işbirliği içinde 

“Bekâret Kontrolüne 

Karşı Kampanya” başlattık. 

Kampanya sonunda bekâret 

kontrollerine idari yasak 

getirildi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim 

Programı Eğitici El Kitabı basıldı. 

Tüm ihtiyaç saptamalarında 

kadınlar tarafından dile getirilen 

konuları modüler bir biçimde 

ele alan 330 sayfalık El Kitabı, 

gerçekleştirdiğimiz eğitim 

uygulamalarının ışığında 

hazırlandı. 

Ev İçi Şiddete Karşı Koruma 

Emri Yasası İçin Kampanya 

yürütüldü, kampanya sonunda 

4320 Sayılı Koruma Emri Yasası 

kabul edildi. 
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“Haklarımız Var!” kitapçığının 

beşinci basımı yapıldı.

19
98

1998 Kadının İnsan Hakları 

Eğitimi’ni Türkiye’nin her yerindeki 

kadınlara ulaştırmak amacıyla, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu’yla (SHÇEK) 

işbirliği protokolü imzalandı. SHÇEK 

ile ortak olarak ilk eğitici eğitimini, 

yani KİHEP’in 3. Eğitici Eğitimi’ni 

gerçekleştirdik, eğitime 5 ilden 19 

kadın katıldı.

O günden bu yana, KİHEP’i 

SHÇEK’e bağlı Toplum ve Aile 

Danışma Merkezlerinde büyük 

bir özveriyle çalışan sosyal hizmet 

uzmanları, psikologlar ve sağlık 

uzmanlarıyla işbirliği içinde 

yürütüyoruz.

Üç yıl boyunca koordinasyonunu 

yürüttüğümüz Kadın Bakış 

Açısından Türk Ceza Kanunu 

Reformu Kampanyası ceza 

kanununun bakış açısını değiştirdi. 

TCK’da 30 yasa maddesi 

değiştirilerek cinsel ve bedensel 

haklar güvenceye alındı. 

Kampanyayı yürüten kadınlar 

bir araya gelerek, Türkiye’nin her 

yerinden 30 örgütün katılımı ile 

TCK Kadın Platformu oluşturuldu.

KİHEP, “İnsan Haklarında Yeni 

Taktikler” adlı uluslararası proje 

kapsamında “dünyada insan 

hakları konusunda kullanılan 

en iyi taktiklerden biri” seçildi. 

20
02

20
03

20
04

20
05

SHÇEK 5. KİHEP (7.) Eğitici 

Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitime 

12 ilden 20 kadın katıldı.

KİHEP grupları ulusal ve bölgesel 

düzeyde dayanışma ve iletişim 

ağları oluşturmaya başladı.

SHÇEK 4. KİHEP (6.) Eğitici 

Eğitimi’ni gerçekleştirdik.  

ilk kez bağımsız kadın 

örgütlerinden kadınlar da 

Eğitici Eğitimi'ne katılarak, 

grup yönlendiricileri 

arasına katıldılar. Kadınlarla 

Dayanışma Vakfı (KADAV) 

ve Diyarbakır Kadın 

Sorunları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi'nin 

(DİKASUM) yanı sıra, KİHEP 

sonucunda örgütlenen 

Çanakkale ELDER ve Van 

Kadın Derneği KİHEP’in 

kurumsal ortakları arasına 

katıldılar. KİHEP, Ekim 

2002 itibariyle 28 ilde 

uygulanmaya başlandı.

“Yeni Haklarımız Var!” 

kitapçığı yayınlandı.

“Kadının İnsan Hakları 

Eğitim Programı 

Değerlendirme Raporu” 

yayınlandı. KİHEP’in 

sistematik bir araştırma 

ile bir bütün olarak 

değerlendirilmesinin, bize, 

katılımcı kadınlara, grup 

yönlendiricilerine ve SHÇEK 

yetkililerine yararlı olacağını 

ve programı ileriki yıllarda 

nasıl şekillendirebileceğimiz 

ve geliştirebileceğimiz 

konusunda hepimize yol 

gösterebileceğini düşünerek 

bağımsız, dışarıdan bir 

değerlendirme çalışması 

yürüttük.

İlk “KİHEP Ulusal 

Koordinasyon Toplantısı”nı 

İstanbul’da gerçekleştirdik.

KİHEP, yerelde çeşitli meslek 

gruplarına mensup kadınlarla 

uygulanmaya başladı. Antalya’da 

polis kadınlar, Bursa’da 

sağlık çalışanları, Eskişehir’de 

öğretmenler… 

KİHEP bugün itibariyle 
Türkiye’nin 42 ilinde 
uygulanıyor. Program bugüne 
kadar 8000’den fazla kadına 
ulaştı.
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Merhaba Kızım,

Bundan tam 10 yıl önce sen karnımdayken bir prog-
rama katıldım. O zamana dek bize öğretilen bütün 
yalan yanlış yargıları silip götüren, ufkumuzu açan 
bir programa çağrıldım. Önce anlayamadım neyin 
ne olduğunu; ama sonra bi’ baktım ki şahsım adına 
muazzam değerler edineceğim bir programdayım: 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı.

28 yaşındaydım o zaman. Kadın haklarıyla ilgili az 
çok veya belki de çok az bilgilerimiz vardı. Ama 
burada amaçlanan kadının “insan” haklarıydı bebe-
ğim…

Bizim toplumumuzda eskiden kadın, insan olarak 
bile görülmüyordu ki programın adı böyle kon-
muştu. Kadın insan değildi çocuk doğurana dek. 
Kadın insan olarak görülmüyordu, erkek evlat vere-
ne dek… Kadının çalışma şartları hep erkeklerinki-
ne göre ayarlanıyordu. Neden mi bebeğim? Çünkü 
kadın, erkek egemen bir toplumda dünyaya geldiği 
için.

Sen şanslısın kızım, annen erkek egemen bir top-
lumda dünyaya geldi, ama sen artık o toplumun 
değişen, değişmesi gereken yüzünü yansıtan bir 
bireysin. Bunu elbette borçlu olduğun kişiler ve 
kurumlar var. Kadın haklarını savunan bütün sivil 
toplum örgütleri, kadının hakları için yarışan bütün 
kadınlar…

İşte, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı bize bu 
yarışı öğretti. Öncelikle, zaten bildiğimiz ama bas-
kı altında yetiştiğimizden söylemeye çekindiğimiz 
nice duyguları hissetmeyi ve bunları yaşarken cesa-
retlenmeyi öğrendik. Daha önce söyleyemediğimiz 
hayallerimizi yaşamayı öğrendik. İçerde ve dışarıda 
erkekle el ele, omuz omuza olmayı öğrendik. 

Şu an elde edilen haklar hep o benzer programla-
rın ve kadın hakları için yarışan kadınların sayesinde 

10 YIL SONRASINA MEKTUP

RAHAT UYU
Kevser suyu gibi berrak
Gönlü temiz, yüreği ak

Artık bize göklerden bak
Arkadaşım Kevser Sıngın

Gelmesen de sen hep varsın
Hatıralarda yaşarsın

Kalbimizde iz bıraktın
Rahat uyu Kevser Sıngın

Adın gibi çağlayasın
Kuşlar gibi hür olasın
Pırıl pırıl nur olasın

Yerin dolmaz Kevser Sıngın

İnsanlara değer verdin
Herkese kol kanat gerdin

Güzellik, iyilik sendin
Minnettarız Kevser Sıngın

O hep gülen yüzün için
Sevgi dolu kalbin için
Bize kattıkların için

Teşekkürler Kevser Sıngın

Ayşe Kuşçu, KİHEP Katılımcısı, Çanakkale

oldu kızım. Hiçbir erkek altın kâselerle haklarını sun-
madı kadınlara ve ilerde de sunmayacak. Sen bu ha-
reketin önderi olan kişilerden öğrenecek, yaşayacak 
ve yaşatacaksın gerçekleri.

Evet, kızım 10 senede çok şey değişti. Tek değiş-
meyen bize o programı başarıyla sunan Seher 
Gündoğan’a duyduğumuz saygı ve sevgi…

İyi ki varsın KİHEP!

Sevdiklerinle, öğrettiklerinle, yaşattırdıklarınla ve 
varlığınla iyi ki varsın!

Hatice Kuyrukçu Harman, 
KİHEP Katılımcısı, Ankara
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O benim annem… annemdi… 2000 yılında ise ken-
disi gibi benim de yeni keşfettiğim “Kevser” olarak 
hayatıma yeniden girdi. İstanbul’da yaşamaya yeni 
başlamıştım, sık sık Çanakkale’ye gidip geliyordum. 
Annem her seferinde “benim toplantım var” diyerek 
evden çıkıyordu. Nereye gittiğini merak etim ve bir 
ziyaretimde “ben de seninle geleceğim” dedim. Ma-
hallenin Sabriye ablası ve annemle birlikte içeri gir-
diğimiz kapı Toplum Merkezi’ydi. İçeride mahalleli, 
annem gibi “sıradan ev kadını” diye tanımladığım 
yaklaşık 30 kişilik bir kadın grubu vardı. O kadınla-
rın ve aslında hiçbir kadının sıradan olmadığını keş-
fetme yolculuğum o gün başladı… O gün hakları 
için mücadele eden örgütlü kadınlarla tanıştım. O 
kadınların neden orada olduğunu anladığımda an-
nem benim için artık “Kevser” olmuştu; bağımsız bir 
bireye dönüşmüştü; tıpkı içerideki Gülay, Serpil, Sul-
tan ve Sema gibi…

Kevser’in aslında bütün hayatı boyunca sadece ka-
dın olduğu için erkeklerden daha fazla mücadele 
etmek zorunda kaldığını fark etmeye başladığımda 
ise benim de hayatım değişti. Kendimi, ilişkilerimi, 
arkadaşlarımı, işlerimi, erkekleri artık farklı bir bakış 
açısıyla değerlendiriyordum: “Kadın bakış açısı”

Kevser’in kadınlık mücadelesi -bana göre kısacık- 
hayatının son on yılında başka bir boyut kazanmıştı. 
Aslında yıllardır evde dantel örerek, menekşe dikip 
satarak “cep harçlığını” çıkarma çabası, aldığı eğitim-
lerden sonra sigortasını yatırmak için para kazan-
mak ve emekli olmak hedefine dönüşmüştü. İşte bu 
noktada Kevser gibi yirmi cesaretli kadın, kocaları-
na, çocuklarına, mahalleliye kulaklarını tıkayarak, EL-
DER çatısı altında Morabbin Komitesi’ni oluşturarak 
sokakta, ürettiklerini satmaya başladı. Onların ortak 
amacı hem para kazanmak hem de “Kadının İnsan 
Hakları” eğitiminde öğrendikleri “emekçi ev kadını-
nın görünür olması”nı sağlamak, “Çanakkale’de hak-
larını savunan örgütlü kadınlar var” diyebilmekti. 
Yağmur yağdı, kar yağdı, fırtına çıktı, ayaz oldu, ama 
onlar hep sokaktaydı; çünkü hayatlarının mücadele 
dolu olduğunu herkesin bilmesini istiyorlardı diğer 
kadınları da cesaretlendirmek için… Para kazana-

madıkları günler o kadar çoktu ki, ama vazgeçme-
diler…  

Mahallede kocalarından şiddet gören kadınlar, ev 
bulamayan üniversiteli genç kadınlar, Kevser’in ka-
pısını çalıyordu. Herkese kucak açışını, yargılamadan 
dinlemesini, çaktırmadan doğru yolu göstermesini, 
tüm sorunlara rağmen ELDER’li kadınların örgütlü 
kalmaya devam edebilmesi için gösterdiği çabayı 
gıptayla seyrediyordum. 

Hastalandığı gün de sokakta çalışarak son kez o par-
kın havasını solumuştu. Birkaç ay sonra artık emekli 
olacaktı ve Türkiye’yi gezecekti, olmadı… Birçok ka-
dının olduğu gibi onun da ertelenmiş hayalleri ya-
rım kaldı. O kadar çok şey anlatmak ve paylaşmak 
istiyorum ki ama titreyen ellerim ve düğümlenen 
boğazım ancak bu kadarına müsaade ediyor. Kev-
ser gitti. Başka bir dünyaya doğduğunu düşünerek 
rahatlıyorum. Arkasından söyleyebildiğim tek cüm-
le ise: “Bana yaşattıkların ve bıraktıkları için sevinçli-
yim”

ELDER’li Kevser Hatunun, boncukçu Kevser tey-
zenin ve mücadeleci bir annenin kızı Şirin Sıngın 
Yılmaz

ELDER’Lİ KEVSER
HATUN

Kevser Sıngın’ı unutmayacağız…
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Küresel ekonomik krizin, toplumsal yaşamın her ala-
nında kendisini tüm şiddetiyle hissettirdiği bir dö-
nemde, istihdam ve işsizlik sorunu ülke gündemini 
meşgul eden temel başlıklarından 
biri olarak varlığını sürdürmekte. 
Ancak, bütün bu karmaşanın ar-
dında unutulan çok önemli bir 
nokta var: Cumhuriyet tarihimizin 
en düşük seviyelerinde gezinen 
kadın istihdamı ve kadının işgücü-
ne katılım oranı. 1970’lerde yüzde 
70’i bulan, ancak 1980’lerin sonla-
rında yüzde 34’lere inen kadının 
işgücüne katılım oranı, 2008 veri-
lerine baktığımızda sadece yüzde 24. Yani, ülkemiz-
de sadece her dört kadından biri işgücü piyasasına 
katılmakta ve sadece her beş kadından biri istihdam 
edilmektedir. Bu veriler de göstermektedir ki ülke-
mizde toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü ve bu 
işbölümü üzerinden şekillenen toplumsal cinsi-
yet rolleri çerçevesinde kadınlar giderek daha az 
işgücü piyasasında yer alıyor.  

Kadın istihdamında karşımıza çıkan bu vahim man-
zaranın gerisinde farklı, ancak birbiriyle kesişen pek 
çok neden bulunuyor. Kadın istihdamı oranlarında-
ki bu düşük seyir sadece ekonomik terimlerle irde-
lenmesi mümkün olmayan, toplumsal, kültürel ve 
siyasal imaları da olan bir soruna işaret etmektedir. 
Bu anlamda, gerek uluslararası gerekse ulusal düz-
lemde atılan her pozitif adım önemli bir role sahip. 
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ka-
dın erkek eşitliğini sağlayan ve kadın istihdamını 
teşvik eden 100, 111, 122 ve 142 sayılı sözleşme-
lerini onaylayan ülkeler arasındadır1. Sözleşmele-
rin yanı sıra ILO, herkese insanca yaşam ve çalışma 
hakkının sağlanabilmesi amacıyla dünyanın pek 
çok ülkesinde Saygın İş Ülke Programı yürütmekte-
dir2 . Bu kapsamda, Türkiye, 10 Şubat 2009 tarihinde 

Lizbon’da Ulusal Saygın İş Ülke Programı'nı imzaladı. 
Böylelikle, Türkiye hükümeti ve ILO, imzaladıkları 
bu mutabakat ile kadın erkek eşitliğinin sağlan-

ması ve kadın istihdamının artı-
rılması konusunda yakın işbirliği 
yapacaklarını beyan etmiş oldu-
lar. 

İmzalanan mutabakat metnine 
paralel olarak, ILO Ankara Ofisi, 
2009 yılının ilk aylarından itibaren 
kadın istihdamının geliştirilmesi-
ne yönelik bir projeyi İŞKUR işbir-
liği ile yürütmeye başladı. Ankara, 

Gaziantep ve Konya illerinde Mart 2010’a kadar yü-
rütülecek olan bu projenin amacını iki başlık altın-
da özetlememiz mümkün: Buna göre, projenin ilk 
hedefi kadın istihdamı konusunda toplumsal cin-
siyete duyarlı yaklaşımların İŞKUR’un faaliyetlerine 
içselleştirilmesine katkı sunmaktır. İkinci hedefimiz-
se, pilot illerimizdeki işsiz kadınları İŞKUR tarafın-
dan yürütülen aktif işgücü piyasası programlarına 
yönlendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak ve 
aynı zamanda kadının insan hakları konusunda du-
yarlılık yaratmaktır. 

Bu çerçevede, İŞKUR İl Müdürlüklerinin işbirliğiyle 
illerimizde ihtiyaç duyulan meslek dallarında kadın-
larımıza yönelik olarak mesleki eğitim kursları dü-
zenliyoruz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ka-
dınların önlerine çekilen setleri aşabilmesi sadece 
ekonomik önlemlerle mümkün olmuyor. Daha faz-
lasına ihtiyacımız var. Tam da bu nedenle, projemiz-
de Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve 
SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile 1998 yılın-
dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan 
KİHEP eğitimlerinin mesleki eğitim kurslarına katılan 
kadınlara verilmesini sağlıyoruz. KİHEP eğitici eğiti-
mi almış olan deneyimli sosyal hizmet uzmanlarımız 

1- 100 Sayılı Eşit Ücret ILO Sözleşmesi, 111 Sayılı Ayrımcılık (İş ve Meslek) ILO Sözleşmesi, 
122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi ve 142 Sayılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
ILO Sözleşmesi.

2- Daha fazla bilgi için: http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/

Kadınlar İçin Daha Çok İnsana 
Yakışır İş İmkânı 
ILO Projesi
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KİHEP grup yönlendiricisi Nigar 

Etizer Karacık’a Başbakanlık İnsan 

Hakları Başkanlığı’ndan ödül

Çanakkale’de Eylül 2006’dan bu yana “Şiddet Alt Ko-
misyonu” düzenli olarak toplanıyor. Kadın ve çocuğa 
yönelik şiddet ile mücadele etmeye ve şiddete karşı 
yapılabilecekler konusunda kentliyi bilgilendirmeye 
yönelik çalışmalar yürütülmekte. 3 yıldır aralıksız ola-
rak çalışma yürüten bu komisyona Çanakkale Top-
lum Merkezi başkanlık ediyor. Komisyonun çalışma-
larından ve kentte yürüttükleri şiddetle mücadele 
ve insan haklarının korunmasına yönelik mesleki 
çalışmalarından dolayı Toplum Merkezleri Müdü-
rü Sosyal Hizmet Uzmanı Nigar Etizer Karacık ve 
Asayiş Şube Müdürü Korhan Yurdayarar, bu kez in-
san haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıla-
rından dolayı Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
tarafından ödüle layık görüldüler. Daha önce de 
Çanakkale Valiliği tarafından en iyi kamu görevli-
si seçilerek ödüllendirilen arkadaşlarımızı, hakların 
hayata geçirilebilmesi için yürüttükleri çalışmalar 
ve kurumlar arası gerçekleştirdikleri işbirliği sebe-
bi ile tebrik ediyoruz. Şiddet alt komisyonunun bu 
yılki temel çalışma konusu Çanakkale’ye bir sığınak 
açılması olarak belirlenmiştir. Umarız 2010 yılında 
Çanakkale’de bir sığınak açmayı başaracağız.

Nuray Gümrükçü 
KİHEP Grup Yönlendiricisi - Çanakkale 

Artık Ayvalık’ta KİHEP 
eğitimleri Halk Eğitim 
Merkezi’nde yapılacak. 

Grup yönlendiricimiz Nebahat Dinler’in girişi-
miyle yapılan başvuru sonucu Ayvalık'ta KİHEP 
gruplarımız bundan sonra Ayvalık Halk Eğitim 
Merkezi’nde toplanacak. Bu, hem katılımcılara 
ulaşmamızı kolaylaştıracak hem de Ayvalık’ta 
KİHEP’i daha görünür kılacak çok sevindirici bir 
gelişme.  

Şanlıurfa’da “Kadın ve Siyaset” 
Eğitimi

Gaziantep’teki KİHEP grup yönlendiricimiz Emine 
Döker, Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği’nin 

(ŞUGİŞKAD) girişimiyle, 
ilde kadın alanında ça-
lışan STK’ların temsilci-
lerine yönelik “Kadın ve 
Siyaset” konulu 3 günlük 
bir eğitim verdi. Çalış-
manın Şanlıurfa’da ka-
dınların siyasete katılımı 
konusunda katkı sağla-
ması hedefl eniyor. Diğer 
illerde de benzer çalış-
maların yaygınlaşması 
ümidiyle…

www.guneydogu-haber.com/haber-SIYASETIN-
CEHRESI-BIZIMLE-DEGISECEK-3480/  
www.sanliurfa.com/news_detail.php?id=13798 

tarafından verilen bu eğitimlerle, iş yaşamına adım 
atmakta olan kadınların, haklarını bilen ve savunan 
güçlü bireyler olarak gerek kendi özel yaşamların-
da gerekse de iş yaşamlarında daha emin adımlarla 
ilerleyeceklerini düşünüyoruz. Bu kapsamda, şim-
diye kadar her üç ilimizde 12 farklı meslek dalında 
mesleki eğitim gören 326 kadın kursiyer projemiz 
kapsamında desteklendi ve KİHEP eğitimlerinden 
geçti. Önümüzdeki aylarda 200’ü aşkın kadın kur-
siyerin daha mesleki eğitimlerine ek olarak KİHEP 
eğitimlerinden geçmesini planlıyoruz. Her eğitim 
kademesinden genç kadınlarımıza ulaştığımız bu 
projeyle desteklediğimiz kadınların istihdam edi-
lebilirliklerini artırmak kadar, KİHEP eğitimleri saye-
sinde kadının insan hakları konusunda kendilerine 
hayat boyu kılavuzluk edecek bir farkındalığın ge-
liştirileceğini umuyoruz.  

Özge Berber Ağtaş
ILO Ankara Ofisi
Proje Program Uzmanı
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Toplum olarak farklı kesimlerin birbirini tanımaya, 
anlamaya yönelik daha duyarlı adımlar atmaya baş-
ladığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu süreç bizi 
cinsiyet, etnik köken, inanç ve düşünce farklılıklarını 
bir kenara bırakarak ortak sorunlarımıza ilişkin çö-
zümler aramaya, çözümün bir parçası olmaya, bu 
nedenle de yeni bir dil ve yeni bir yaklaşım üretme-
ye sevk ediyor.
 
Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP), An-
kara Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu olarak 
bu genel yaklaşım ve çerçeve içinde yürüttüğümüz 
çalışmaların oldukça anlamlı bir parçasını oluşturu-
yor. Toplumun dezavantajlı gruplarının her anlamda 
fırsat eşitliğine kavuşturulması için geliştirilen çeşitli 
önlemler elbette çok önemli. Ancak bu tedbirlerin 
yanı sıra bilinçlendirme ve uygulama temelli eğitim 
çalışmalarına da ağırlık verilmesi gerektiğine inanı-
yoruz. KİHEP, hem içerik hem de yöntem olarak bu 
çabamızı destekleyen bir deneyim olmuştur.
 
2009 yılının Şubat ve Mayıs ayları arasında Anka-
ra Müftülüğü’nün Çankaya, Yenimahalle, Mamak, 
Altındağ ve Sincan ilçelerinde görevli yaklaşık 100 
katılımcı eğitim aldı. Katılımcılar, toplumun her ke-
siminden kadınlarımızla görevleri gereği doğrudan 
muhatap olan Kur’an Kursu öğreticisi bayan mes-
lektaşlarımızdan oluşmaktaydı.
 

Kur’an Kursları, farklı yaş, toplumsal statü, gelir ve 
eğitim düzeyinden kadınlarımızın dini bilgiler al-
mak ve bu yöndeki bilgilerini artırmak üzere 1 yıl 
süre ile eğitim gördükleri kurumsal yapılardır. Ülke-
mizin en ücra bölgelerine yayılan bir ağ olarak söz 
konusu kurslarda kadınlarımız, bireysel olarak, aile 
içinde ve sosyal hayatta karşılaştıkları pek çok so-
runu Kur’an Kursu öğreticilerimize taşımaktadır. Kİ-
HEP,  öğreticilerimizin oldukça geniş bir yelpazede 
kendilerine taşınan vakaları daha yetkin bir şekilde 
değerlendirebilmelerine ve uygun yönlendirmeleri 
yapabilmelerine önemli katkılar sağladı.
 
Alanlarının uzmanı KİHEP grup yönlendiricileri, 4 
aylık eğitim sürecinde büyük özveri ile projeyi yü-
rüttüler. Altındağ’da SHÇEK Genel Müdürlüğü Sos-
yal Hizmet Uzmanı Şükran ÖZDOĞAN, Çankaya’da 
Fatma Üçer Aile Danışma Merkezi Müdürü Yasemin 
ÇAKAN, Mamak’ta Ankara Kadın Konukevi Müdürü 
Seher GÜNDOĞAN, Sincan’da Ankara Aile Danışma 
Merkezi Müdürü Nalan UYSAL, Yenimahalle’de An-
kara Kadın Konukevi Sosyal Hizmet Uzmanı Zekiye 
ÖZDİL projeye olan inançları, gayret ve emekleri ile 
bütün katılımcılarımızın takdirlerini topladı.
 
KİHEP’in çeşitli aşamalarında grup yönlendiricileriy-
le yaptığımız özel toplantılarda da gördük ki, pro-
jenin içeriği kadar ona katkı sağlayanlar da ortaya 
çıkan başarının sahibi olmaktadır. Bu toplantılarda 
dini danışmanlık ve rehberlik hizmetinin yürütüldü-
ğü Aile İrşat ve Rehberlik Büroları bağlamında, farklı 
meslek grupları arasında karşılıklı uzlaşı, ortak hare-
ket edebilme imkanı ve vaka yönetimi konularında  
da önemli açılımlar sağladık.

Resmi ve sivil örgütlerin ortak akıl ve iradelerinin 
önemini kavrayabildiğimiz ölçüde, başarılı projelere 
imza atabiliriz. KİHEP’in 15. yılını kutlarken, projeyi 
bu somut başarı örneklerinden biri olarak görüyor, 
emeği geçen herkese arkadaşlarımız ve Ankara 
Müftülüğü adına teşekkür ediyoruz.

Ankara Müftülüğü’nün KİHEP Tecrübesi

Ankara’da yapılan törende 100 KİHEP katılımcısına 
sertifikaları verildi.

         Ahmet Uysal                                                   Hicret Toprak                                                
Ankara Müftü Yardımcısı                     Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu             
                                                                                   Koordinatörü
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İki yıl öncesine kadar üç kadının sohbet konusu 
olan fotoğraf sanatı üzerine yapılabilecek çalışmalar 
dördüncü bir kadının da katılımıyla eyleme dönüş-
tü. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na (KİHEP) 
katılan ve kadın bakış açısı ile olayları değerlendiren 
kadınlar bağımsız olarak kurdukları gruba “Amatör 
Kadın Fotoğrafçılar Grubu” adını verdiler. 

2009 yılının ilk aylarında fotoğraf sanatçısı Cengiz 
Sinanoğlu’ndan temel fotoğraf dersleri alarak ça-
lışmalara başlandı. Uygulama için kent içinde ve 
dışında (Behramkale/Assos, Bozcaada, Kazdağı/İda 
Dağı etekleri vd.) arkeolojik yerlere, yeşil ve mavinin 
güzelliğini yansıtan yörelere fotoğraf gezileri dü-
zenlendi. 

Çanakkale Amatör Kadın Fotoğrafçılar Grubu'nun 
ardından sergilerimiz için “Çanakkale’de Barış” proje 
grubumuzu oluşturduk. Her ikisi için de Facebook’ta 
sayfa açıldı, böylece Türkiye’de internette ilk defa 
“Amatör Kadın Fotoğrafçılar Grubu” oluşturuldu. 
Türkiye’nin birçok ilinden grubumuzu destekle-
yen 250 kişiyi aşkın üyemiz oldu ve çeşitli illerden 
100’den fazla fotoğraf derneği ve fotoğraf grubu ile 
bağlantı kuruldu. Üyelerimizin desteği ile pek çok il 
ve ilçeden fotoğraf sergisi için davet aldık ve almaya 
devam ediyoruz.

Amatör kadın fotoğrafçılar olarak, kadının ekonomi-
de, siyasette, sanatta yani toplumda var olduğunu 
göstermek, “kadın bakış açısıyla” seçilen her konu-
da birlik, barış, sevgi ve bazen de eleştiri mesajları 
vererek fotoğraf sanatının güzelliklerini yurt içinde 
ve yurt dışında da fotoğraf severlerle paylaşmak is-
tiyoruz.

İlk fotoğraf sergi davetimizi Konya’nın Akşehir ilçesi 
Belediye Başkanı Mustafa Baloğlu’ndan aldık. 5 – 10 
Temmuz 2009 tarihleri arasında 50. Uluslararası Nas-
reddin  Hoca Şenlikleri’ne “Çanakkale’de Barış” temalı 
25 adet fotoğraf ile katıldık. Fotoğraf sergimizin yanı 
sıra sinevizyon gösterisi ile kentimizi Akşehir’de en 
iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. İkinci olarak, 46. Ulusla-
rarası Troia Festivali katılıyoruz. 37 fotoğraf ile “barış” 
temasını dile getirmeye çalışacağız. 

Çanakkale Amatör Kadın Fotoğrafçılar Grubu: Fi-
liz Mutay,  F. Ferhan Akdağ İlter, Gül Çetin Yılmaz, 
Nurcan Köksal, Ayten Yonar, Hülya Terzioğlu Ku-
zeci, Yeşim Keskin, Emine Yurdatap, Eşref Zeynep 
Ak.

ÇANAKKALE AMATÖR 
KADIN FOTOĞRAFÇILAR 
GRUBU

İmza Kampanyası ile 
Durdurulan Sevk İşlemi
Tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi planlanan 
“aile hekimliği” için ilimiz Denizli pilot bölge seçil-
di. Birlikte KİHEP’e katıldığımız arkadaşlarımızla aile 
hekimliği sevk işlemlerinde yaşadığımız sıkıntıları 
ve olumsuzlukları konuşmaya başladıktan sonra bu 
rahatsızlıklarımızı resmi makamlara duyurma kararı 
aldık. 2008 yılı Aralık ayının ilk haftasında mahalle-
mizde bu konuda bir imza kampanyası başlattık. 

800’den fazla kişi tarafından imzalanan dilekçeyi 
başta Denizli Sağlık Müdürlüğü’ne bizzat giderek, 
Sağlık Bakanlığı ve muhalefet parti genel merkezle-
rine faks yolu ile ulaştırdık. Yerel düzeyde de olsa ba-
sın yoluyla sesimizi duyurduk ve baskı oluşturduk. 

Benzer tepkiler nedeniyle sevk uygulaması kaldı-
rıldı. Bu kararın alınmasında etkili olduğumuz için 
KİHEP’li kadınlar olarak büyük gurur ve sevinç duy-
duk.

Gönül Kurt, KİHEP Katılımcısı, Denizli

Çanakkale’de KİHEP'li kadınlar Amatör Kadın 
Fotoğrafçılar Grubu kurdu.
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Hayalleri 
Gerçekleştirmek İçin
Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derne-
ği (ELDER – Kadın Danışma Merkezi), Türk Kadınlar 
Birliği Çanakkale Şubesi, Çanakkale Kadın Girişim-
ciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak bizler 
TROİA KADIN ÜRETİM VE İSTİHDAM PLATFORMU’nu 
oluşturduk. Platform, kadın örgütlenmeleri arasında 
Şubat ayında Çanakkale Kent Eylem Planı’nda yer 
alan Kadın İş ve Eğitim Merkezi Projesi'nin hayata 
geçirilmesi ile ilgili başlayan görüşmelerde, kadın 
istihdamı ile ilgili sorunların çözümünde kadın giri-
şimciliğinin tek başına yeterli olamayacağının anla-
şılması sonucunda kuruldu. 

Platformun amacı; kadınların ekonomik, toplumsal, 
kültürel bağımsızlıklarını geliştirmelerine ve yaşam 
kalitelerini arttırmalarına kalıcı ve uzun dönemli 
katkı yapmak. Platform kadın girişimciliğini kadın 

istihdamının bir parçası olarak değerlendirerek, ka-
dınların çalışması ile ilgili sorun alanlarını birbirin-
den yalıtmadan, birbirleri ile ilintilerini dikkate ala-
rak eşitlikçi ve demokratik çözümler oluşturmaya 
çalışacak.

Bu çerçevede öncelikli çalışma alanları; kadınların 
üretim becerileri ile birlikte üretip, birlikte pazarla-
ma olanaklarını geliştirme, kadın istihdamının art-
ması ve koşullarının iyileşmesi ile ilgili çalışmalar 
yapma olarak öngörüldü. Öncelikli projeler ise el 
sanatları ürünlerinin Troia motifl i üretilmesi, Kadın 
İş ve Eğitim Merkezi’nin kurulması ve kadın istih-
damı projeleri. Kadın İş ve Eğitim Merkezi Çanak-
kale Belediyesi’nin tahsis ettiği yerde Avustralya 
Büyükelçiliği’nin desteği ile açıldı. 

Platform amaç, hedef ve faaliyetlerini tanıtmak, 
aynı zamanda destek almak için Valilik, İl Özel İda-
resi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İntepe 
Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halk Eği-
tim Merkezi, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası’na 
ziyaretlerde bulundu. Platform ve projeleri tanıtılıp, 
işbirliği yapılmak istendiği belirtildi. Ziyarette bulu-
nulan her kurum platformun kuruluşunu ve proje-
lerini heyecanla karşılayıp destek sözü verdi.  

Hayaller gerçekleşmek içindir diyoruz. 

Saadet Çiçekli, KİHEP Katılımcısı, Çanakkale 
İsmail Tümay - YG21 Genel Sekreteri

KİHEP grup yönlendiricilerimiz Nigar Etizer Karacık ve Nuray Gümrük-
çü oluşan yeni gruba, işbirliğini geliştirmek ve örgütlenme süreçlerini 
sağlamlaştırabilmek amacıyla maraton grup gerçekleştirdi. 

Çanakkaleli kadınlar KİHEP’in kazandırdığı ivme ile ekonomik hakları için yeni bir platform 
kurdu: TROİA KADIN ÜRETİM VE İSTİHDAM PLATFORMU

Çanakkale’de KİHEP'li örgütler arası işbirliği yeni bir örgüte dönüştü. KİHEP’e katılmış kadın örgütleri 
yeni bir oluşum için bir araya geldi. Tamamı KİHEP eğitiminden geçmiş, farklı amaçlar için kendi 
derneklerinde çalışan kadınlar Troia Kadın Üretim ve İstihdam Platformu’nu oluşturdu.
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Kadın Kooperatifl eri İletişim Ağı, Bakanlar Kurulu’nun, 
kooperatifl erde bir ortaklık payının değerini 1 (bir) 
Türk Lirası’ndan 100 (yüz) Türk Lirası’na yükselten ve 
Kooperatifl er Birliği’ne üye olmak için her kooperati-
fin en az 5.000 TL taahhüt etmesi gerekliğini getiren 
kararına tepki gösterdi. Ortaklarının hemen hepsi 
dar gelirli kadınlardan oluşan kadın kooperatifl eri 
açısından bu karar, doğrudan doğruya kadınların 
kooperatifl ere katılımını ve yeni kooperatifl er kur-
malarını imkânsız hale getiriyor. Kadın Kooperatifl eri 
İletişim Ağı, bu kararın, mevcut kadın kooperatifl eri-
nin kapanmasına ve yenilerinin de kurulamamasına 

Kadın Kooperatifl eri 
İletişim Ağı'ndan Bakanlar 
Kurulu Kararına Tepki

sebep olacağını söylüyor. Diğer yandan, çoğu kadın 
kooperatifinin, neredeyse yıllık bütçesini oluşturan 
5.000 liralık tutarı ödeyerek birliğe ortak olmaları 
imkânsız. 

Kadın Kooperatifl eri İletişim Ağı, yaptığı açıklamada 
bugün sayısı 60’ı bulan kooperatifl er sayesinde sos-
yal, ekonomik ve kültürel olanaklardan yararlanama-
yan, daha önce hiç evlerinden çıkmamış 14 bin ka-
dının artık kooperatifl erde buluştuğunu belirtti. Ka-
dın kooperatifl eri, Bakanlar Kurulu’nun bu kararının 
kadın kooperatifl erinin lehine acilen düzeltilmesini, 
gerekirse kadın kooperatifl erinin bu karardan muaf 
tutulmasını talep ediyor ve bu konuda herkesi ken-
dilerine destek vermeye çağırıyor.
 
www.kadinkooperatifl eri.org
info@kadinkooperatifl eri.org 
 

Nusaybinli Kadınlar 
Kitaplarınızı Bekliyor
Nusaybin’de Belediye Başkanı Ayşe Gökhan'ın 
girişimleriyle bir kadın merkezi açıldı. Yalnızca 
Nusaybin'de yetişen bir çiçek olan Gulşilav'ın adı ve-
rilen merkezde sağlık, eğitim, hukuk gibi alanlarda 
kadınlar için çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Gul-
şilav Kadın Evi’nde bir de kadın eserleri kütüphanesi 
oluşturulması hedefl eniyor. Kadın konulu araştırma-
lar, romanlar, toplumsal cinsiyet bakışını eleştiren 
yayınları beklediklerini söyleyen Nusaybinli kadınlar 
Türkiye'nin her şehrinden kitap yardımı bekliyorlar. 
Kitapları Nusaybin Belediye Başkanlığı’na göndere-
bilirsiniz.

25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü

Bu sene, 25 Kasım için İstanbul’da, bizim de bileşe-
ni olduğumuz Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kadın 
İnisiyatifi oluşturuldu. 24 Kasım’da Kadıköy'de ve 
ertesi gün Taksim'de sergi düzenledik. Standlara 
"erkek cinayetleri politiktir", "katledilmek için kadın 
olmak yetiyor" yazılı pankartlar astık. Sergiye ilgi 
yoğundu. Yerlerde katledilen kadınların isimleri, 
panolarda gazete kupürleri, öldürülen ve şiddet gö-
ren kadınların fotoğrafl arı yer alıyordu. 25 Kasım’da, 
Taksim'de açtığımız sergi sonrasında bir basın açık-
laması gerçekleştirdik. 

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler, İstanbul  
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22 Ekim tarihinde, Kadından Sorumlu Devlet Ba-
kanlığı ile İçişleri Bakanlığı, aile içi şiddet olaylarında 
polisi doğrudan sorumlu kılan, şiddet gören kişiyi 
kaydedip sığınma evine teslim etmesi gerekliliğini 
getiren kararı imzaladı.

Protokol ana hatlarıyla şu önlemlerin alınmasını 
öngörüyor: 

Bu protokol ile polisin, aile içi şiddet olaylarında za-
bıt tutma konusunda keyfi tutum sergilemesinin 
önüne geçilmesi hedefl eniyor. Artık, zaptın altında 

polisin adı, soyadı, numarası olacak, bu da polisi 
doğrudan sorumlu kılacak. Ancak kadına yönelik 
şiddet konusunda bu önlemler yeterli değil. Bağım-
sız sığınakların sayılarının 
artırılması, sığınak ad-
reslerinin gizli tutulması, 
şiddet gören kadının mu-
ayene parasının devlet 
tarafından ödenmesi, ka-
lacak yer sağlanması, iş ve 
ucuz ev bulunması gibi 
konular da çok önemli. 

� Tüm polis merkezlerine gelen aile içi şiddet 
olaylarının ‘aile içi şiddet form’larıyla kayıt altına 
almasını ve standart bir veri tabanı (şiddete ma-
ruz kalanlara hizmet veren kurum ve kuruluşları 
izleme ve bilgi toplama sistemi) oluşturulması, 

� Şiddet görenlere polis merkezlerinde yasal 
haklarını, şiddet anında yapabileceklerini, sığın-
ma ve acil durumlarda başvurulacak kurumları 
anlatan broşürler dağıtılması,

� Şiddete maruz kalanların can güvenliğinin 
sağlanabilmesi ve farklı bölgelerde yaşayan ka-
dınların da hizmetten etkin bir şekilde yararlan-
ması için, sığınma evleri arasında 7 gün 24 saat 
iletişim ve bilgi ağı oluşturulması,
 
� Şiddet görenlerin, işlemi yapıldıktan sonra, 
kendileri için hazırlanan bilgi ve belgelerle po-
lis tarafından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 
teslim edilmesi ve gereken tüm sosyal desteğin 
sağlanması,

� Alo 183 Sosyal Hizmet Danışma Hattı’na ge-
len tüm ihbarların doğrudan polise bildirilmesi,

� Protokolün uygulamasının 4 ayda bir de-
ğerlendirilmesini, sorunların ilgili bakanlıklara 
iletilmesini, sorunların çözümüne ilişkin eylem 
planlarının da hayata geçirilmesi.  

Aile İçi ve Aile Dışı 
Şiddete Karşı İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

IMF-Dünya Bankası: 

Eleştirel Yaklaşımlar Sempozyumu

"Krizlerde Kadınlar Daha Çok Çalışıp 
Daha Az Para Alıyor"

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "IMF-Dünya Banka-
sı: Eleştirel Yaklaşımlar" sempozyumu gerçekleşti-
rildi. Sempozyumda Kadının İnsan Hakları – Yeni 
Çözümler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. İpek İlkkaracan konuşmacı olarak bulun-
du.  Bakım emeği hakkında konuşan İlkkaracan da 
"krizlerde erkeklerin emeklerinde artış olmazken 
kadınların daha az paralara daha çok çalıştıklarını" 
belirtti. "İş gücüne katılmanın karar alma mekaniz-
malarında da yer almak anlamına geldiğini" belirten 
İlkkaracan, "evde çalışan kadınların uzak kaldığı bu 
alanda karar alanlar erkekler oluyor. Bu durum ka-
musal alanda da dışlanmayı getiriyor ve kamusal 
alanda hiyerarşi doğuyor. Bunun nedeni de artık tek 
güç sayılan paranın erkeklerde olması" dedi. "Ka-
dın sadece evden sorumludur" algısının bilinçli bir 
şekilde yaratıldığını vurgulayan İlkkaracan konuş-
masını şöyle bitirdi: "Cinsiyet ayrımcılığına olanak 
veren işgücü piyasası yaratıldı, kadınlar yaratılan 
piramidin en altında kaldılar. Daha az para alıp 
daha çok çalıştırılarak belli alanlara atılıyorlar. Ka-
dınların ev içi ve dışı mesaileri ev işleri, çocuk ve 
yaşlı bakımı ile dışarıdaki işleri olmak üzere üçe 
katlanırken erkeklerin mesailerinde hiçbir artış 
olmuyor."

Bianet: 03 Ekim 2009
http://www.bianet.org/bianet/ekonomi/117421-krizlerde-kadinlar-

daha-cok-calisip-daha-az-para-aliyor
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Yargıdan eşini eve kapatan kocaya 
'sosyal şiddet' cezası

Ankara 8. Aile Mahkemesi bir boşanma davasında 
eşini eve kapatıp, sadece ev işleri yapmasını bekle-
yen, üniversiteye gitmesini, yalnız dışarıya çıkmasını 
engelleyen kocanın eşine ‘sosyal şiddet’ uyguladığı-
na hükmetti. Mahkeme, eşine sosyal şiddet uygula-
yan kocayı 30 bin TL tazminat ödemeye mahkûm 
etti.

Eşine tecavüz eden kocaya 

yedi yıl hapis

Mart ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
şikâyette bulunan genç kadın, savcılığın talimatı 
üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve “tecavüze 
bağlı yaralanmalar” tespit edildi. Cumhuriyet savcısı, 
eşini cinsel ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edilen 
V.K. hakkında, "eşe karşı cinsel saldırıda bulunmak" 
suçundan dava açtı. Mahkeme, karısıyla zorla ilişki-
ye giren kocayı, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskiden bu gibi olaylar sadece boşanma nedeni 
olarak sayılıyorken şimdi bu şekilde cezalandırılması 
TCK’da yapılan reformun etkili bir göstergesi.

Evlenen Kadın Artık Kendi 

Soyadını Kullanabilecek

Ankara 5. Aile Mahkemesi, evlenmeden önceki soya-
dını kullanmak için dava açan evli Dr. Başak Çalı’nın 
isteğini haklı buldu. 4 Kasım tarihli karar özetle şöyle: 
“‘Kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır’ hükmü, 
evlilik içerisinde hak ve yükümlülükleri bakımın-
dan kocayı kadın karşısında üstün kılmaktadır ve 
Anayasa’nın 10’uncu maddesi 2’nci fıkrasındaki ka-
dınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin 
temel düzenlemeye açıkça aykırıdır. Kadına karşı her 
türlü ayrımcılığın önüne geçmek adına, kadın evlen-
diği takdirde sadece kızlık soyadını kullanabilir.”

“Kız kardeşim öldürüldü, katile 
ceza indirimi olmasın”

Türkiye’de ilk kez bir erkek, kocası tarafından öldürü-
len kız kardeşinin davasına kadın örgütlerinin mü-
dahil olmasını istedi.

Satı Tokat, 14 Şubat’ta kendisini aldattığı gerekçesiy-
le kocası tarafından öldürülmüştü. Satı’nın ağabeyi, 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na başvurarak, kurum-
sal olarak davaya müdahil olmalarını, hem de tüm 
kadın kuruluşlarının ve feministlerin bu davanın ta-
kipçisi olmasını istedi. 

Ne yazık ki kadın cinayeti davalarında eğer koca, 
“beni aldatıyordu” gibi bir gerekçe ileri sürerse, pek 
çok mahkeme haksız tahrik indirimini derhal devre-
ye sokuyor ve cezalar caydırıcı olmaktan çıkıyor. Ama 

kadın örgütlerinin ve 
feministlerin takipçisi 
olduğu davalarda bu 
indirimler o kadar ko-
lay verilemiyor. Satı’nın 
davasında da ailesinin 
mücadelesi ve kadın 
örgütlerinin desteği 
ile haksız tahrik indi-
rimi uygulamasının 
önüne geçildi!

“Öncelikle hiçbir insanın yaşam 
hakkı her ne sebeple olursa ol-
sun elinden alınmamalı ve bu tür 
canice cinayetler işlenmemelidir. 
Her şeye rağmen olan bu olay 
karşısında da bu olayı işleyen cani 
alabileceği en fazla cezayı alarak 
toplumdan uzak tutulmalı ve ka-
dınlar üzerindeki bu şiddetin bir 
daha olmaması için sudan sebep-
lerle indirim yapılarak bu canilerin 
ekmeğine yağ sürülmemelidir.” 

Satı’nın ağabeyinin Mor Çatı’ya 
yazdığı mektuptan...

Satı Tokat’ın ağabeyi duruşma sonrası davayı takip eden 
kadınlarla birlikte bir basın açıklaması yaptı.
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9 Kasım 2009 tarihinde 11 ülkede, onlarca sivil top-
lum kuruluşu ve yüzlerce aktivist cinsel, bedensel 
ve doğurganlık hakları için aynı anda eylemler ger-
çekleştirdi.  Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Be-
densel Haklar Koalisyonu’nun (Coalition for Sexual 
and Bodily Rights in Muslim Societies - CSBR) düzen-
lediği “Ortak Mücadele – Hep Birlikte” adlı bu tarihi 
uluslararası kampanya kapsamında; namus cinaye-
ti, kadın sünneti gibi uygulamaları protesto etmek, 
kadınların recm edilmesi ve kırbaçlanması gibi ay-
rımcı ve insanlık dışı yasaları kaldırtmak ve LGBTT 
hakları, cinsellik eğitimi, cinsel ve bedensel haklar 
gibi konulara dikkat çekmek için eşzamanlı etkinlik-
ler ve sokak eylemleri düzenlendi.

Cinsel ve bedensel haklar mücadelesinde önemli 
bir kilometre taşı olan bu kampanya kapsamında 
yüzlerce insan; Bangladeş, Endonezya, Lübnan ve 
Sudan’daki üniversite kampüslerinde, Kıbrıs, Mı-
sır ve Malezya’daki basın toplantılarında, Tunus ve 
Pakistan’daki gösteri salonlarında ve Türkiye ve Fi-
listin sokaklarında bir araya gelerek cinsel, bedensel 
ve doğurganlık haklarının evrensel insan hakları ol-
duğunu bir kez daha haykırdı.

Bu eylem dizisinin Türkiye ayağında “haksız tahrik” 
indirimleri protesto edildi. Türk Ceza Kanunu’nda 
2004 yılında gerçekleştirilen geniş çaplı reforma 
ve kadınların yıllardır süren mücadelesine rağmen, 
mahkemeler kadın cinayetlerinde ve nefret suçla-
rında, “haksız tahrik” adı altında indirim uygulayarak, 
bu suçları teşvik etmeye ve katillere dokunulmazlık 
sağlamaya devam ediyor. “Beyaz tayt giydi”, “işve-
li bir şekilde saat sordu”, “sık banyo yapıyordu” gibi 
nedenler bile katillerin işledikleri cinayetlerde hak-
sız tahrik indirimi alması için gerekçe olarak kabul 
edilebiliyor. 

9 Kasım akşamı “haksız tahrik” indirimlerini protes-
to etmek üzere bir sokak gösterisi ve panel düzen-
lendi.  İstanbul, Taksim meydanında Tiyatro Boyalı 
Kuş çarpıcı bir gösteri sahneledi. Coşkulu bir grup 
tarafından izlenen gösteri sonrasında bu ülkede 
tecavüzün, tacizin, cinayetin cezasız kalmasını 
kabul etmediğimizi beyan eden ve işlenen tüm 
şiddet suçlarında tahrik bahanesi ile indirim ya-
pılmasına son verilmesini talep eden bir basın 
bildirisi okundu.  Ardından, HAKSIZ “Haksız Tahrik 
İndirimi”ne son! konulu panelde Sosyalist Feminist 
Kolektif, Kaos GL Derneği ve Mor Çatı’dan konuşma-
cılar konu hakkında paylaşımda bulundular.

ORTAK MÜCADELE – HEP BİRLİKTE

HAKSIZ “Haksız Tahrik”

Tiyatro Boyalı Kuş'un çarpıcı sokak gösterisinden...
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA 
BAĞLI BİRİMLER
İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak bize en yakın Toplum 
Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Sığnaklar hakkında bilgi 
alabiliriz.

Alo 183 Şiddet Hattı
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 

BARO ADLİ YARDIM SERVİSLERi
Pek çok ilde Baro bünyesinde Kadın Hakları ile ilgili birimler
bulunmaktadır. Bulunduğumuz ilde Baro’ya başvurarak ilgili
birimlere ulaşabilir, hukuki yardım talebinde bulunabiliriz.

AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, ADANA
Tel: 0322 363 36 16

AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, ANTAKYA
Kışla Saray Mah. Saray Cad. Namık Kemal Sok.
Kaçar İş Hanı No:13/3 Hatay
Tel: 0326 213 38 72

AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, İSTANBUL 
Şehit Muhtar Mah. Büyük Bayram Sok. 
No:2 Kat:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 251 01 54 (Avrupa yakası)
e-posta: istanbul@amargi.com.tr

ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI KURULU
Tel: 0312 311 51 15

ANKARA KADIN DAYANIŞMA VAKFI
Mithatpaşa Cad. No:10/11 Sıhhiye Ankara
Tel: 0312 430 40 05 - 0312 432 07 82
e-posta: kadindv@yahoo.com.tr

ANTALYA KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Şarampol Cad. 106. Sok. Sezer Apt. No:2/4 Antalya
Tel: 0242 248 07 66
e-posta: hicrankarabudak@hotmail.com

ÇANAKKALE KADIN DANIŞMA MERKEZİ (ELDER)
Cevatpaşa Mah. Celal Atik Sok. Kent Apt. 1/2 Çanakkale
Tel: 0286 217 06 03
e-posta: elder17@mynet.com

DİYARBAKIR KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM)
Gazi Cad. Ulu Cami Yanı (Eski Belediye Binası)
2/2 Balıkçılarbaşı Diyarbakır
Tel: 0412 228 56 84
e-posta: dikasum@hotmail.com

DİYARBAKIR SELİS KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
Kurt İsmail Paşa 7. Sok. Orkide Apt. 1/3 Diyarbakır
Tel: 0412 224 77 28
e-posta: seliskadin@mynet.com

EGE KADIN DAYANIŞMA VAKFI (EKDAV)
Çobanoğlu Zeki Bey Cad. Halim Alanyalı İşhanı
Kat:3 No:316 Konak İzmir
Tel: 0232 446 32 23
e-posta: ekdav@mynet.com

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI UYGULAMA 
MERKEZİ
Tel: 0212 292 77 39 / 0212 293 00 45 (Avrupa yakası)
Tel: 0216 414 68 53 / 0216 414 68 43 (Anadolu yakası)

İSTANBUL MOR ÇATI DANIŞMA MERKEZİ 
Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. No:23 D:7-8
Beyoğlu İstanbul
Tel: 0212 292 52 31 - 0212 292 52 32 (Avrupa yakası)
e-posta: morcati@ttnet.net.tr – info@morcati.org.tr

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0216 414 38 61(Anadolu yakası)

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0212 411 07 77 / Beyaz Masa (Avrupa yakası)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI ÇOCUK İSTİSMARI VE 
İHMALİNİ TANI TEDAVİ ve ÖNLEME KOMİSYONU
Millet Cad. Çapa 34093 İstanbul
Tel: 0212 523 10 23 (Avrupa yakası)

İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0232 616 19 80 Dahili:42

İZMİR BAROSU KADIN KOMİSYONU
1456 Sokak Barohan No:16/ 6 Alsancak
Tel: 0232 463 00 14

İZMiR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Tel: 0232 461 47 94

İZMİR KARŞIYAKA KENT MECLİSİ KADIN DAYANIŞMA 
MERKEZİ
Tel: 0232 330 58 18 - 0232 368 22 74

İZMİT KADIN SIĞINAĞI
Tel: 0262 322 17 91 - 0262 322 39 82

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV)
Yeni Adım Sitesi, İzmit
e-posta: yeniadimsitesi@gmail.com

KIRK ÖRÜK KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 
KOOPERATİFİ
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Saray Apt. 
No:14/4 Kızılay Ankara
Tel: 0312 229 22 91
e-posta: kirkoruk@yahoo.com

MERSİN BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ  
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Mesudiye Mah. Cemal Paşa Cad. No.110 Kat 2/3
(Köksel Süt karşısı) Mersin
Tel: 0324 337 20 21 Tel/Faks: 0324 336 50 92
e-posta: bkdmersin@yahoo.com 

ŞAHMARAN KADIN DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ DERNEĞİ
Kayışdağı Yolu Cad. Oker Ap. No: 26 Kat:4 Daire:8 
İçerenköy istanbul
Tel: 216 573 74 33 
e-posta: bilgi.sahmaran@gmail.com

VAN KADIN DERNEĞİ (VAKAD) KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Sihke Cad. 100. Yıl İş Merkezi A Blok 2 /49 Van
Tel: 0432 214 45 87 Faks: 0432 214 62 97
e-posta: vankadindernegi@hotmail.com 
www.vakad.org 

HAKLARIMI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM?



Kadınlarla... Mor Bülten’e katkıda bulunan Myra Ajans, İsveç Uluslararası Kalkınma ve 

İşbirliği Kurumu (SIDA), Tides Vakfı ve AVON Türkiye'ye teşekkür ederiz... 

Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık KİHEP İletişim Bülteni

Sahibi: Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü: Liz Erçevik Amado 

Genel Yayın Yönetmeni: Efsa Kuraner Yayına Hazırlayan: Fulya Ayata, Efsa Kuraner, Roza Erdem  

İletişim Adresi: İnönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 Gümüşsuyu 34437 İstanbul · (212) 2510029 · newways@wwhr.org 

Yayın Türü: 4 Aylık Yerel Süreli Yayın 

Grafi k Tasarım: Çağlar Çağ Baskı: Scala Matbaacılık, Girne Cad. Dalgıç Sok. Yeşilce Mah. No:3 34418 4. Levent 

Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğrafl ar sahibinden izinsiz kullanılamaz.

Türkiye’deki en yaygın insan hakları eğitim progra-
mı olan KİHEP; kadınların anayasal, medeni, ekono-
mik ve doğurganlık hakları, şiddete karşı stratejiler, 
iletişim, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk 
eğitimi, cinsellik, siyaset, feminizm, kadın hareketi 
ve örgütlenmesi konularını kapsar. Başarıları dünya 
çapında da örnek gösterilen KİHEP, 2004 yılında “İn-
san Haklarında Yeni Taktikler” adlı uluslararası proje 
kapsamında “dünyada insan hakları konusunda 
kullanılan en iyi taktiklerden biri” seçilmiştir.

KİHEP, ilk kez 1995’de, Kadının İnsan Hakları - Yeni 
Çözümler Derneği tarafından Ümraniye Kadın Mer-
kezi ile işbirliği içerisinde “Kadınlar için Yasal Okur - 
Yazarlık Programı” başlığı altında gerçekleştirilen bir 
seri pilot uygulama ile başladı. Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nden gelen talep üzerine 1996-1997’de 
Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ikinci pilot uy-
gulamalar ile devam etti.

Türkiye’de hayata geçirilen bu eşsiz çalışmanın ülke 
çapında yaygınlaşması ve süreklilik kazanması ise, 
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu’nun (SHÇEK) 1998 yılında Kadının İn-
san Hakları - Yeni Çözümler Derneği ile bir işbirliği 
protokolü imzalamasıyla gerçekleşti. Protokol ile 
Genel Müdürlüğe bağlı Toplum Merkezleri ve Aile 
Danışma Merkezleri’nde çalışan meslek elemanları; 
KİHEP Eğitici Eğitimleri’ne katılıp merkezlerinde Kİ-
HEP uygulayarak, kadınları güçlendiren bu sürecin 
en önemli parçası oldular. 

Katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımla bilgi ve bilinç 
düzeyini yükseltmeyi amaçlayan KİHEP; kadınların, 
edindikleri bilgileri eyleme ve örgütlenmeye dö-
nüştürebilmelerini hedefl iyor. 

1995 yılından bu yana, KİHEP’li kadınlar tarafından 
12 ilde 17 örgütlenme girişimi başlatıldı. Kadınlar-
la Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Diyarbakır Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (Dİ-
KASUM) yanı sıra, KİHEP’li kadınlar tarafından kuru-
lan Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme 
Derneği (ELDER) ve Van Kadın Derneği (VAKAD) 
de Eğitici Eğitimleri’ne katılarak KİHEP’in yerel ku-
rumsal ortakları oldular. KİHEP’li kadınların ve örgüt-
lerin oluşturduğu dayanışma ağı, Türkiye’de kadınlar 
için gerçekleştirilen birçok yasal reform sürecinde ve 
çalışmada etkin olarak yer aldı. Dayanışma ağımız, 
düzenli olarak yayınlanan KİHEP bülteni Kadınlarla 
Mor Bülten ve NTV işbirliğiyle hazırlanan Kadınlarla 
Mor Dizi isimli belgesel gibi basın yayın araçlarını da 
kullanarak güçlenmeye devam ediyor.

Türkiye’deki en yaygın insan hakları eğitim progra-
mı olan KİHEP; kadınların anayasal, medeni, ekono-
mik ve doğurganlık hakları, şiddete karşı stratejiler,
letişim, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk 
eğitimi, cinsellik, siyaset, feminizm, kadın hareketi

Katılımcı ve bütünse
düzeyini yükseltmeyi
edindikleri bilgileri e
nüştürebilmelerini he
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Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı (KİHEP)


