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Merhaba sevgili Mor Bülten okurları,

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nin 25. yılında Mor 
Bülten’in yeni bir sayısıyla daha sizlerle buluşmaktan çok mutluyuz. Bu 
sayıda yine hem Derneğimizin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili öne çıkan 
haberleri hem de Türkiye’de ve dünyada kadınlar açısından önemli olan 
gündem başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Bu sayıda Derneğimizin yürüttüğü faaliyetler, düzenlediğimiz 
etkinlikler, katıldığımız toplantılar ile ilgili aktarımlarımızı Bizden 
Haberler bölümünde bulabilirsiniz. Nisan ayı içerisinde Hindistan Delhi 
merkezli “Aktif Güçlenme İçin Kaynak Geliştirme-CREA” isimli feminist 
bir örgüt tarafından Nepal’de düzenlenen konferansa dair haberi bu 
bölümde okuyabilirsiniz. 

KİHEP’ten Haberler bölümünde, her zamanki gibi KİHEP’li 
kadınlardan, KİHEP’e dair deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini 
dinliyoruz. Özellikle İzmir Karabağlar’daki KİHEP katılımcısı kadınların 
Derneğimizin 25. yılını kutlamak üzere bize ilettiği mesajları 
okumak bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bu mesajları sizlerle de 
paylaşıyoruz. 

Kadın Hareketi kısmında, bu sene 8 Mart’ta yapılan eylemleri 
ve İstanbul’da düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde 
yaşananları aktarıyoruz. Ayrıca 5-6 Ocak tarihinde yaklaşık 800 kadının 
katılımıyla gerçekleşen Türkiye Kadın Buluşması’na dair haberi ve 
sonuç bildirgesini de sizlerle paylaşmak istedik. Geçtiğimiz yılın ekim 
ayında İstanbul’da açılan Mor Mekan ve 2019 yılının başlarında kurulan 
Potlaç Kadın Kooperatifi ile ilgili haberleri bu sayfalarda bulabilirsiniz. 

Dünyadan bölümünde, geçtiğimiz sayıdan bu yana dünyanın dört 
bir tarafında kadın hareketinin neler yaptığına, ve kadınlar olarak 
kazanımlarımıza dair bir derlemeye yer verdik. Hindistan’dan Norveç’e, 
Bangladeş’ten ABD’ye, İspanya’dan Güney Kore’ye kadınlar açısından 
önemli gelişmeleri bu bölümde sizlere aktarıyoruz. Ayrıca 2018 yılında 
dünyada ve Türkiye’de kadınların kazanımlarının kısa bir listesini de 
sizler için hazırladık. 

Yakın zamanda gerçekleşen 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin KİHEP 
grup yönlendiricimiz Av. Özlem Ayata’nın “Yerel Seçimler ve Kadınlar” 
başlıklı yazısını okuyabilirsiniz ve Edirne’nin ilk kadın muhtarının 
kadınların gücünü nasıl gösterdiğine tanık olabilirsiniz. 
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Bizden Haberler

Derneğimizin 2018 yılı faaliyetlerinin kısa bir özeti

Türkiye’nin temel gündeminin yerel 
seçimler olduğu ve kadınların siyasete 
katılımının ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha hatırladığımız bir dönemi 
geride bıraktık. Kadın adayların sayıca 
çok az olduğu bu seçimde yine de bazı 
köy ve mahallelerde ilk kez kadınların 
muhtar seçildiğini, bazı ilçelerin belediye 
başkanlıklarını ilk kez kadınların 
kazandığını görmek bizler için mutluluk 
ve umut verici oldu. 

Türkiye’de giderek daha da sertleşen 
politik iklim ve güvenlik önlemleri 
İstanbul’da düzenlenen bu yılki “8 Mart 
17. Feminist Gece Yürüyüşü”nün sert bir 
biçimde engellenmesiyle sonuçlandı. Yine 
de Türkiye’nin pek çok yerinde kadınlar 
sokaklarda, şenliklerde pek çok diğer 
etkinlikle 8 Mart’ı kutladılar. 

Geçtiğimiz 5 ay içerisinde kadınların 
kazanılmış haklarına yönelik saldırılar 
da devam etti. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini artıran, kadınları ve çocukları 
güçsüzleştiren söylemlerin yanı sıra 
boşanma durumunda yoksulluğa düşecek 
kişilere verilmesi öngörülen yoksulluk 
nafakasının kadınların aleyhine olacak 
şekilde düzenlenmeye çalışılmasına 
ve çocuk istismarı faillerine yönelik af 
çıkartılmasına ilişkin hamlelere karşı 
mücadele ettik. 

KİH-YÇ olarak 25. yılımızda Türkiye kadın 
hareketi ile birlikte bu hak mücadelesini 
sürdürürken bir taraftan da bizleri 
güçlendirecek faaliyetlerimizi yürütmeye devam ettik. 

Mart ayında, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden 
“Şiddetsiz İletişim” başlıklı seminer çalışmamızı Onsekiz 
Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğrencileri ile 
birlikte gerçekleştirdik. Mersin ve Adana’da tekstil 
sektöründe çalışan 200 kadın ve erkekle “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” başlığıyla 4 ayrı seminer düzenledik. 
Eğitim-Sen 1. ve 7. Şubeleri’ne üye kadınlarla 16 Mart’ta 
İstanbul’da bir araya gelerek yine toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve neler yapabileceğimizi tartıştık. Bazılarına 
ilişkin detayları ilerleyen sayfalarda göreceğiniz gibi, 
Türkiye’nin pek çok yerinde tamamlanan KİHEP grup 
çalışmalarının sertifika törenlerine katılarak KİHEP’li 
eğiticilerimiz ve katılımcı kadınlarla birlikte olduk.     

Sizlere daha önce bilgisini ilettiğimiz gibi, IPSOS araştırma 
şirketi KİHEP dahil Derneğimizin gerçekleştirdiği 
eğitim faaliyetlerinin etkisini değerlendiren bağımsız bir 
araştırma yürüttü.  Yakında sonuç raporu çıkacak olan bu 
çalışmaya ilişkin detaylı bilgileri önümüzdeki aylarda Mor 
Bülten dahil çeşitli iletişim araçlarıyla sizlere ulaştırıyor 
olacağız. 

Son olarak 2019 yılının ilk aylarında gerçekleştirdiğimiz 
bazı faaliyetlerimizi sizler için aşağıda derledik.   
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KIH-YÇ	OLARAK	NEPAL’DEKI	KONFERANSA	KATILDIK

KİH-YÇ ekibinden altı kişi olarak Nisan ayında, Hindistan 
merkezli “Aktif Güçlenme İçin Kaynak Geliştirme-CREA” 
adlı feminist insan hakları örgütünün Nepal’in başkenti 
Katmandu’da düzenlediği uluslararası konferansa 
katıldık. Türkçe’de “yeniden” sözcüğüne denk gelen “re” 
önekiyle bezeli “Reconference: Rethink, Reimagine, 
Reboot” adlı konferansta, bireyleri kişisel ve toplumsal 
düzeyde etkileyen pek çok konuyu yeniden düşündük, 
yeniden hayal edip kurguladık ve yeniden başlatmak, dahil 
olduğumuz ağ ve hareketleri yeniden inşa etmek için 
neler yapabileceğimizi konuştuk. Feminizm ile sanat ve 
teknolojiyi bir araya getiren ve üç gün süren konferansta 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelinde çeşitlilik, 
çevresel adalet, engellilik, kürtaj, rıza, seks işçiliği, spor, 
teknoloji ile zevk ve tehlike temaları ele alındı. 

Sunumların yanı sıra sergiler, filmler, müzik ve 
performanslar ve atölye çalışmalarının öne çıktığı 
konferansta 50’den fazla ülkeden 600’e yakın katılımcı 
vardı. Ele alınan konuları farklı ülke ve alanlardan, farklı 
deneyimler temelinde konuşup tartışmaya ve birbirimizi 
dinleyip birbirimizden öğrenmeye olanak sağlayan 
konferans çok ufuk açıcı ve verimli geçti. Bunun için 
CREA’ya (creaworld.org) yürekten teşekkürler!

Bu arada Nepal’e kadar gitmiş olsak da dünyanın en 
yüksek dağı olan Everest Dağı’nı göremedik ama olsun; 
Nepal takvimine göre 2076 yılına girilen 13 Nisan 
gecesi kutlamalara tanık olma fırsatımız oldu. Yani 2076 
hepimize kutlu olsun!

Arjantin, Kenya ve Polonya’dan kadınlar kürtaj hakkı kampanyalarını 
anlatıyor

Kadın Koalisyonu Buluşması

KIH-YÇ	ILE	FEMINIST	BULUŞMALAR	
DEVAM	EDIYOR
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği olarak 
feminizm hakkında tartışmalar yürütmek için Feminist 
Buluşmalar’ı gerçekleştirmeye başladık. İlkine  
2 Mart’ta İstanbul’da Aksu Bora ve Nilgün Toker ile eşitlik 
kavramını konuşarak başladık.  100’den fazla kişinin 
katıldığı buluşma sunumların ardından soru cevaplarla 
sürdü. İkinci buluşmaya ise 4 Mayıs tarihinde Nükhet 
Sirman ve Berna Ekal’in farklılıklar / farklılıklarımız 
üzerine yaptığı sunumlarla devam ettik. Feminist 
Buluşmalar etkinliklerimize yıl boyunca devam ediyor 
olacağız. İstanbul’da düzenleyeceğimiz bundan sonraki 
buluşmalara katılmak isterseniz ilgili duyurularımızı 
derneğin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 

“YAŞADIĞIMIZ	YERLER	VE	YEREL	
SEÇIMLER”	BAŞLIKLI	KADIN	
KOALISYONU	BULUŞMASI’NA	KATILDIK	
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWomen) işbirliğiyle 
120’den fazla kadın örgütü temsilcisinin katılımıyla 
11-12 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
buluşmada, koalisyonun yerel siyaset ve seçim izleme 
çalışmalarının değerlendirmesine katıldık.  Buluşmada 
kadın siyasetçilerin siyasi katılımı ve yaşadıkları zorluklar, 
cinsiyete duyarlı seçimler ve kampanyalar, parti program 
ve tüzüklerinin feminist perspektiften değerlendirilmesi, 
toplumsal cinsiyete duyarlı seçim izleme, sanal 
şiddet, sosyal medya kullanımı, uluslararası yapılar 
ve yerel siyaset ilişkisi üzerine konuştuk. Yaşadığımız 
yerlerin sorunlarını ve karşılaştığımız zorlukları, yerel 
yönetimlerden beklentilerimizi, yerelde politika süreçlerine 
katılımı, seçim ve seçim sonrası izleme yöntemlerini ve 
ihtiyaçlarımızı tartıştık ve tecrübelerimizi paylaştık. 
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SÜRDÜRÜLEBILIR	KALKINMA	HEDEFLERI	TÜRKIYE	GÖNÜLLÜ	GÖZDEN	GEÇIRME	
RAPORU	IÇIN	STK	VE	AKADEMI	ISTIŞARE	ÇALIŞTAYI’NA	KATILDIK

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 senesinde BM 
Genel Kurulu’nda Türkiye ve tüm üye devletler tarafından 
kabul edilen ve 2030’a kadar sürecek olan 17 hedef ve 169 
alt hedeften oluşuyor. Dünyadaki toplumsal ve ekonomik 
eşitsizlikleri gidermek ve çevresel yıkımı önlemek için 
eylem çağrısı niteliğindeki hedefler kapsamında, Kadının 
İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak uluslararası 
kadın hareketi ile birlikte savunuculuk yapmış ve 
“toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesi” hedefinin (Hedef 5) kabul edilmesini 
sağlamıştık. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamındaki 
gelişmelerin küresel olarak izlenmesi için her yılın 
Temmuz ayında Birleşmiş Milletler New York Genel 
Merkezi’nde Üst Düzey Politik Forumu toplanıyor. Gönüllü 
Ülke Raporu (VNR) sunmaya aday olmuş devletlerin, o 
sene gözden geçirilen hedefler kapsamında yaptıklarını 
aktardıkları bu toplantıların ilki 2016’da düzenlenmiş 
ve Türkiye ilk Gönüllü Ülke Raporu’nu sunmuştu. Sivil 
toplum katılımının, KİH-YÇ olarak gösterdiğimiz çabalara 
rağmen sağlanmadığı bu ilk rapor sürecinde, devletin 
raporunu göremeden KİH-YÇ olarak toplumsal cinsiyet 
eşitliği odağında bir gölge rapor hazırlamıştık.1

Türkiye, 2019 senesinde ikinci kez Gönüllü Ülke Raporu 
sunacağını açıkladı. SKH’ler konusunda esas yürütücü 
olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile 
Türkiye’deki Birleşmiş Milletler örgütlerinin çağrısıyla 25 
Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen istişare 
toplantısına katıldık ve kadın hakları, göç, çocuk hakları, 
sağlık vb. alanlarda çalışan örgütlerle birlikte toplumsal 
cinsiyet eşitliği grup çalışmasında geri bildirimlerde 
bulunduk. İfade özgürlüğünün kısıtlandığı, sivil topluma, 
kadın haklarına ve kadın hareketine karşı saldırıların 

1 Gölge rapora web sitemizden ulaşabilirsiniz: http://kadinininsanhaklari.
org/wp-content/uploads/2018/07/hlpf-shadow-report-wwhr.pdf

arttığı bir ortamda devlet tarafından yürütülen bu sürecin 
ne kadar katılımcı olabileceğiyle ilgili şüphelerimizin 
olduğunu belirtmekte fayda var. Yine de toplantıya 
katılan diğer örgütlerle birlikte devlet tarafından 
öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada siyasi 
irade ve kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladık. 
Toplantıda, eşitliğe karşı söylemsel ve siyasi saldırıların 
kadına yönelik şiddeti artırdığı, İstanbul Sözleşmesi’nin 
hükümlerinin yeterince uygulanmadığı, kadınların 
cinsellik ve üreme sağlığı ve hakları alanındaki hizmetlere 
erişiminin kısıtlandığı, göçmen kadınların ve LGBTİ+’ların 
karşılaştıkları ayrımcılıklar öne çıkan başlıklardı. 

Önümüzdeki aylarda yapılacak ikinci toplantıyı ve 
görüşlerimizin raporda ne kadar yer bulduğunu takip 
ediyor olacağız. Ayrıca bu sene daha çok örgütün 
katılacağı bir gölge rapor hazırlamayı planlıyoruz. Yerelde 
yaşadığınız ihlaller ya da raporda yer almasını önerdiğiniz 
konuları bizimle newways@wwhr.org adresinden 
paylaşabilirsiniz.

Kadıköy’deki Kadın Şenliği esnasında

ISTANBUL	KADIKÖY’DE	KADIN	ŞENLIĞI
Birçok kadın örgütüyle beraber Kadıköy Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlaması 
için 3 Mart’ta organize ettiği etkinliğe katıldık. Selami 
Çeşme Özgürlük parkında yüzlerce kadını bir araya 
getiren etkinlikte KİHEP standı açarak kadınlara KİHEP 
ile ilgili bilgi verdik ve KİHEP broşürleri dağıttık. KİHEP’e 
katılmak isteyen Kadıköylü kadınların iletişim bilgilerini 
alarak Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’nde başlatılacak KİHEP grup çalışmalarına 
kendilerini dahil ettik. 
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AVCILAR	ÖZGECAN	ARSLAN	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI’NIN	AÇILIŞINA	
KATILDIK
Avcılar Belediyesi’nin ikinci kadın danışma merkezi, 
Özgecan Arslan Kadın ve Aile Danışma Merkezi ismiyle 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı. KİH-YÇ olarak 
katıldığımız açılış töreninde KİHEP eğiticimiz İslim’in 
tamamladığı 2 KİHEP grup çalışmasının katılımcıları 
da sertifikalarını aldı. 2018 yılında Avcılar Belediyesi 
ile imzaladığımız KİHEP Kurumsal İşbirliği protokolü 
çerçevesinde tamamlanan KİHEP gruplarının sayısı 
böylece 5’e yükseldi.   

ANTAKYA	KADIN	ŞENLIĞI’NE	KATILDIK
Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü grubunun çağrısı ile Antakya 
Köprübaşı’nda 9 Mart’ta düzenlenen Kadın Şenliği’ne biz 
de katıldık. “Krize, Savaşa ve Şiddete Karşı Mücadele 
Birleştirir, Kadınlar Dünyayı Özgürleştirir” mesajı ile 
duyurusu yapılan etkinlikte kadınlar, kadın cinayetlerine, 
baskıya, tahakküme karşı buluştular. Basın açıklaması 
ve Mersin Kadın Emeği Kolektifi’nden Gülşen Yılmaz’ın 
sahnelediği tiyatro gösterisinden sonra kadınlar Türkçe, 
Kürtçe ve Arapça şarkılar eşliğinde eğlendiler.

TÜYAP	BURSA	17.	KITAP	
FUARI’NDAYDIK
Bursa’da 9-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen 17. 
Kitap fuarı, tarihlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
denk gelmesi sebebiyle bu yıl kadın hakları konulu pek 
çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Biz de bu kapsamda 
KİH-YÇ olarak 14 Mart’ta “Türkiye’de Kadının İnsan 
Haklarının 25 Yılı” başlıklı bir panel gerçekleştirdik. KİH-
YÇ’nin 25 yıllık hikayesini katılımcılar ile paylaştığımız 
panelde hem KİHEP’i hem de kadın hareketi ile birlikte 
ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz savunuculuk 
faaliyetlerimizi konuştuk. Kadın hareketinin gündemini, 
kazanımlarımızı ve mücadele ettiğimiz alanları tartıştık.    

CERRAHPAŞA	TIP	FAKÜLTESI	 
8	MART	ETKINLIĞI	
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türk Tıp 
Öğrencileri Birliği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu 
öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 
biz de materyallerimizle yer aldık. “Kadın Hakları ve 
Toplum Tarafından Dayatılan Roller” başlıklı toplantıya 
katılan öğrencilerle “Haklarımız Var” kitapçıklarını 
paylaştık. KİHEP el ilanlarının da dağıtıldığı etkinlikte 
katılımcılara program tanıtımı da gerçekleştirdik. 

Avcılar KİHEP sertifika töreni  “Türkiye’de Kadının İnsan Haklarının 25 Yılı” başlıklı panel öncesi

Cerrahpaşa’da KİHEP standı

Gülşen Yılmaz’ın performansından
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5.	SOSYAL	HIZMET	ÖĞRENCI	
KONGRESI’NDE	SUNUM	YAPTIK	
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Varoluş ve Sosyal Hizmet” 
başlığıyla 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 5. 
Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi’nde sosyal hizmet 
öğrencilerine yönelik KİHEP’i tanıtan bir sunum 
gerçekleştirdik. Kadının insan hakları kavramı 
çerçevesinde kadınlar için birey olarak güçlenmenin ve 
hak mücadelesinin önemiyle ilgili bir tartışma yürüttük. 

Kongrede sunum yaparken

Günebakan’lı kadınlar buluşmada, Günebakan Derneği’nden KİHEP katılım belgelerini de aldılar

MERSIN	GÜNEBAKAN	KADIN	DERNEĞI	 
11.	GELENEKSEL	KAHVALTI	BULUŞMASINDAYDIK	

Mersin’de Günebakan Kadın Derneği’nin 28 Nisan’da 
düzenlediği 11. Geleneksel Kahvaltı Buluşması’na katıldık. 
Buluşmada aynı zamanda KİHEP eğiticilerimiz Güzin 
ve Çiğdem’in yürüttükleri KİHEP grup çalışmalarının 

katılımcıları için bir sertifika töreni gerçekleştirdik. 
Böylelikle Günebakan Kadın Derneği bünyesinde 4 KİHEP 
grup çalışması tamamlamış oldu.
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“Şimdi KİHEP ile Diplomalı Bir Feministim”
Nilüfer Ceylanoğlu
KİHEP Katılımcısı – Karabağlar, İzmir

Avrupa’da büyümüş bir kadın olarak haklarımın peşinde 
hiç koşmadım ben. Orada doğdum ve 22 senemi orada 
geçirdim. Şimdi 25 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Kadın 
hayatı bilmez derler, psikolojik şiddet uygularlar; erkek ne 
getirirse onu yersin derler, ekonomik şiddet uygularlar; 
evlensen hani çocuk diye sorarlar; medeni kanunu, 
mal rejimini bilemezsin deyip hukuki bilgiye, eğitime 
erişimini kısıtlarlar. Bunlar ve bunlara benzeyen birçok 
şey benim önüme kapısını bulamadığım duvarlar olarak 
karşıma çıktılar. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı 
ise kaybettiğimi düşündüğüm bu kapıları bana açtı. Artık 
görevim başka kadınlar için de bu kapıları açmak. 

Kadın olmamın, doğurgan olmamın beni daha az insan 
yaptığını düşünmüyorum. Aksine beni daha duyarlı, 
daha düşünür, daha hedef odaklı, bilgi almaya ve bilgi 
aktarmaya daha hevesli yaptığını düşünüyorum. Bu yolda 
verilen hiçbir mücadelenin boşuna olmadığını, emeklerin 
değerinin ancak yolun sonuna gelinince anlaşıldığını bu 
eğitimin sonunda anladım. 

Feministim, zamanında susturuldum…

Ama şimdi KİHEP ile diplomalı bir feministim. 

Emeği geçen herkese teşekkürler. 

“KİHEP’e Başladığım İlk Gün İyi ki Katılmışım 
Dedim”
Güray Kazak
KİHEP Katılımcısı – Avcılar, İstanbul

Adım Güray Kazak. İslim Arslan’ın Avcılar’da düzenlediği 
KİHEP grubunun katılımcılarındanım. KİHEP’i bir 
arkadaşımdan duydum ve katılmaya karar verdim. Ben 
uzun dönem İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde 
hem profesyonel hem de gönüllü mücadele vermiş biri 
olarak haklarımın bilincinde olduğumu, bu eğitimin bana 
katacağı çok bir şey olmayacağını düşünmüştüm. Ancak 
KİHEP’e başladığım ilk gün iyi ki katılmışım dedim. 16 
hafta boyunca her hafta yeni bir konuyu, hak bilincimizi 
yükselten birbirinden keyifli ve yeni şeyler öğrenerek 
tamamladık. Eğiticimiz İslim, sıcak, sempatik, işini 
iyi yapan biri ve tartışmalarda çok tarafsız, yapıcı ve 
toparlayıcı tavrıyla bizim çok güzel grup olmamızı sağladı. 
Biz de birbirlerini seven kadın arkadaşlar olarak daha 
çok dayanışmak ve daha çok bir araya gelmek için ne 
yapabileceğimizi araştırır hale geldik KİHEP’le. 

Ben ve bütün arkadaşlarım aynı şekilde olumlu 
düşüncelerle tamamladık oturumları. Kendi adıma en çok 
kadın hakları açısından hukuki eksikliklerimle, feminizm 
konusundaki eksikliklerimle, doğru bildiğim yanlışlarla, 
cinsellik konusunda yarattığım tabularla, siyasi 
konulardaki ön yargılarımla yüzleştim ve son derece 
faydalı bir eğitim almış oldum. Bu eğitimi İslim’in kişisel 
çabaları, insani ilişkisi ve entelektüel birikimi daha keyifli 
ve renkli hale getirdi diye düşünüyorum.  

Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Şimdi çevremdeki herkesi KİHEP hakkında 
bilinçlendirmeye ve KİHEP’i yaygınlaştırmaya çalışıyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyorum.

Güray Kazak katılım belgesini alırken
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“Bir Nar Tanesi 
Doğurmak”
Ayşe Eriş
KİHEP Katılımcısı - Şanlıurfa

Mayıs’ın başlarında,1992’de, kadın olarak dünyaya 
geldim. Benim için “sınırları ve toprakları kanayan” bir 
bölge Şanlıurfa ve şu an hayatımın tam merkezinde 
yer almakta. 21.yy’da artarak devam eden şiddetin ve 
militarizmin en çıplak halini yaşadım ve gördüm bu 
topraklarda. Bu toprakların dışına çıktığım zaman bir 
kuş kadar özgür ve bir kelebek kadar renkleneceğime 
inanmıştım. Sınırları ve toprakları kanamış başka bir 
coğrafyaya göç ettiğimin farkına bile varmadan minik 
bedenime kocaman umutları sığdırarak yola çıktım.  
Fakat kendi hikayem dışında yeni sesler duymaya 
başladıkça aslında coğrafyaların kaderlerinin kadın 
noktasında nasıl da birbirine benzediğini fark ettiğim 
zaman kendimi çırılçıplak hissettim. Dönmek 
zorundaydım. Çünkü bu topraklarda kaybettim 
gerçekliğimi kaybettiğim yerde aramaya başlamam 
gerekiyordu. Yapmam gereken şeyin ne olduğunu 
anladığım an, hayatımda her şey değişmeye başladı.  
Ayşe olarak “kendime gebe kalmam” gerekiyordu. 

On iki çocuklu bir ailenin onuncu çocuğuyum. Yıllarca 
bir kız çocuğu olarak kadının ev içi emeğinin nasıl 

Urfa Yaşam Evi 15. kuruluş yılı kutlamasında KİHEP katılımcı belgelerini 
alırken 

Karabağlar KİHEP grubundan

hiçleştirildiğini gördüm ve yaşadım. Yıllarca kadının 
bedeninin kendisine değil, ailesine ve toplumuna ait 
olduğunu öğrendim ve bu bedenin ne kadar kutsal olduğu 
bilinciyle âdeta zırhımı giyinip kuşandım ama bedenin 
bu topraklarda para karşılığı bir eşya gibi satıldığını 
gördüm. Kadınlık kimliğimle tanıştığımdan beri sürekli 
bir değişim ve dönüşüm içerisindeyim. Savaş ve şiddetin 
yıkımlarına tanıklık etmiş bir kadın olarak ben bir anti-
militaristim. Doğaya ve yaşayan bütün canlılar üzerinde 
güç ve denetim kurmaya çalışan ve aynı zamanda varlığını 
başka bir canlıyı yok ederek devam ettiren ataerkil yapıya 
karşı vejetaryenim. Ben bir nar tanesiyim ve bütün nar 
tanelerinin yurduyum.

“El Alem Ne Der?”
Nilgün Demirdal
KİHEP Katılımcısı – Karabağlar, İzmir

Benim eğitim hayatım ailemin bir anlık kararı ile 
Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapması ile sona erdi. 
Buradaki eğitime adapte olamayacağımı düşünen 
ebeveynlerim eğitim almamı, okula gitmemi engellediler. 
Sonra da Türkiye’deki el alem kavramı her konuda kısıtlı 
davranmaya itti beni. Yıllar içerisinde evlendim, iki 
çocuğum oldu. Gelenekler, görenekler ve o meşhur el 
alem, bildiklerimi körelttiler ve neredeyse yok ettiler. Ta 
ki geçen sene bir arkadaşım bana KİHEP’ten bahsedene 
kadar. KİHEP’e katıldığım ilk andan itibaren hayatıma 
farklı bir bakış ve değer katacağını anladım. Şimdi 
herkesin, bütün kadınların bu eğitimden faydalanmasını 
istiyorum. KİHEP’le tanışmama vesile olan arkadaşıma, 
Karabağlar Belediyesi’ne, eğiticimize ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim.
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“Ben Asıl Şimdi Başlamalıyım Dedim”
Seher Polat
KİHEP Katılımcısı - Avcılar, İstanbul

Merhaba, ben Seher Polat. Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı’nı eğiticimiz Sosyolog ve 
Aile Danışmanı İslim Arslan’dan aldım. KİHEP’i daha önce 
bu eğitimi almış olan Kent Konseyi kadın üyelerinden 
duymuştum ve programın etkisinin çok güçlü olduğunu bu 
arkadaşlarımın hem anlatımından hem kendi gözlemimden 
fark etmiştim. 

İzmir, 1957 doğumluyum, emekli memurum, üniversite 
mezunuyum. Cinsiyet ayrımcılığına daha küçük bir çocukken 
kendi annemin davranış ve sözleri yüzünden maruz 
kaldığımı hatırlıyorum. Erkek kardeşimle karşılaştırdığımda 
bana karşı kısıtlayıcı olan davranışları vardı, sokağa çıkma 
ya da arkadaşlarımla vakit geçirme gibi konulardaki 
davranışlarının nedenini sorduğumda annemin “Sen 
kızsın yüzümün karası, kardeşin erkek elimin kınası” 
demişti. Annemin bu cümlesini hiç unutamadım ve bu benim 
hayatım boyunca ya maruz kaldığım ya da hemcinslerimde 
tanık olduğum toplumsal bir bakış olarak hep mücadele 
etmek zorunda olduğum bir konu oldu. Evlendim ve ikiz 
çocuklarım oldu. Eşim hiç tereddütsüz ve sorgusuz “İşi 
bırak çocuklara bak” dedi. Ben tüm zorluğuna rağmen işime 
de devam ettim çocuklarıma da baktım. Emekli oldum. 
CHP ilçe yönetiminde kadın kolları başkanlığı yaptım. 
Şu an Kent Konseyi Kültür Sanat Kolları Başkanlığı’nı 
sürdürüyorum. Kendi kendime bu sene son çalışmam olsun 
diyordum, ta ki KİHEP ile tanışıncaya kadar.

KİHEP benim bütün kadınlık tarihimi, yani maruz kaldığım 
cinsiyet eşitsizliği, çifte mesai yükü, bakım emeği ve 
daha birçok uğradığım haksızlıkları yeniden görmemi ve 
tanımlamamı sağladı. KİHEP’i daha önce mesela CHP İlçe 
Kadın Kolları Başkanı’yken tanısaydım çok etkili çalışmalar 
yapar, ne çok kadında farkındalık ve güçlenme yaratabilirdim 
diye düşündüm ve hayıflandım. Siyasi yaşamımı noktalamayı 
düşünürken farkındalığı artmış ve güçlenmiş bir şekilde 
“Ben asıl şimdi başlamalıyım” dedim. Kent Konseyi’ndeki 
kadın arkadaşlarla toplantı yapıp 31 Mart 2019 yerel 
seçimlerinde kadınların yerel yönetimden beklentilerini 
yaşamlarımıza denk düşen başlıklar altında şöyle sıraladım:

 Avcılar Belediyesi Kent Konseyi’nde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Birimi kurulması 

 Avcılar’ın mahallelerinde ücretsiz ya da kısmı ücretli 
kreş açılması 

 Gündüz bakım evlerinin açılması 

 Çocuk oyun evlerinin açılması 

 Kadın danışma merkezleri açılması 

 Kadınların sosyal etkinliklerde bulunabilmesi için 
Kadın Kış Bahçesi gibi mekanların açılması 

 Avcılar Belediyesi’nde eşitlik biriminin açılması 

 Siyasi partilerde toplumsal cinsiyet eşitliği biriminin 
açılması 

 İşe alımlarda kadın kotasının yüzde 50’den az 
olmaması

 Belediye yönetim kadrolarında kadın istihdamının 
yüzde 50’den az olmaması

Bu talepleri belediye başkan adayı Sayın Turan Hançerli’ye 
sundum. Taleplerimizi büyük bir ilgi ile dinleyen ve her 
bir maddesine toplantı esnasında sözlü olarak “Söz 
veriyorum” diyen Sayın Turan Hançerli daha sonra bu 
taleplerimizi seçim programına alarak afişler yoluyla 
Avcılar halkına ilan etti. Bu daha başlangıç. 

KİHEP, kadına da topluma da geniş yaşam alanı 
kazandırıyor. Çevremdeki her insanın KİHEP ile 
buluşmasını istiyor ve bunun gönüllü olarak çalışmasını 
yapıyorum. 

Eğiticimiz İslim Arslan’a üstü kapatılmış kadın gücümü 
açığa çıkarıp gücüme güç kattığı için, Kadının İnsan 
Hakları-Yeni Çözümler Derneği’ne hem bu kapsamlı 
eğitimi hazırlayıp biz kadınlara ulaştırdığı hem de 25 yıllık 
kadın mücadelesine verdiği katkıları için ve Kadın Aile 
Hizmetleri Müdürü  Fatma Kamberoğlu’na alan açtığı için 
çok teşekkür ederim. Kadın kadının yurdu ve yoludur...

Seher Polat, KİHEP katılım belgesini grup yöneticimiz İslim Aslan’dan alırken
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“KİHEP’ten 8 
Mart’a Giden Yol”
Çiğdem Akbaba
KİHEP Eğiticisi - Mersin

Mersin’de yaşayan KİHEP katılımcısı kadınlar, 
kişisel gelişim ve moral değerlerde yükselişe 
geçtiler. Kadınlar kendilerini tanımaya 
başladıklarını, özgüven artışı yaşadıklarını, 
bireysel cesaretlerinin arttığını, artık sınır 
koymayı öğrendiklerini, haksızlık karşısında 
artık kendilerini savunabildiklerini, bir şey 
söyleyecekleri zaman çekinmediklerini, artık 
kendilerini güçlü hissettiklerini, her grup çalışmasında 
biraz daha güçlendiklerini, artık yanlışını gördüklerinde 
başkalarını kırmamak için söylememezlik etmediklerini 
söylüyorlar.

Kişisel gelişim hanesine yazılabilecek bir durum da iletişim 
oturumlarından sonra açığa çıkan kadınların iletişim 
becerilerindeki artış diyebiliriz. Özetle “Artık susmuyorum, 
birçok ortamda fikrim neyse onu söylüyorum, çatışmanın 
olduğu yerde çözüm mümkün, iletişimde bakış açısı 
değişikliği yaşadım, konuşurken neye dikkat edilmesi 
gerektiği, nasıl bir üslupla konuşulması gerektiğini 
öğrendim” diyen kadınlar oldu. Genel olarak iletişim 
konusundaki belirgin eğilim, kendisini sorgulamak ve 
eleştirmek yönündeydi.

Grup çalışmalarının kadınların yaşadıkları tatmin ve 
rahatlama duygusunu artırdığını söyleyebilirim. Bu anlamda 
kadınlar arasında, “Grup çalışması terapi gibi etki etti, 
hafifledim, enerjim artık daha farklı, sizlerin arasına gelince 
güçleniyorum, eskiye oranla daha moralliyim, her şeye 
negatif  bakıyordum, artık pozitifim, her grup çalışmasından 
sonra bir coşku yaşıyorum, grup çalışmasına geldiğimde 
çok mutlu oluyorum, burada fikir jimnastiği yapıyor gibiyim, 
bu bana iyi geliyor, haftada bir gün, bu birkaç saatlik 
zaman dilimlerini kendime ödül olarak görüyorum, burada 
dinleniyorum, kendimi çok kapatmışım bunu anladım, 
her grup çalışmasında daha aktif bir insan olmam ve 
kendimi ifade edebileceğim ortamlarda daha çok olmam 
gerekiyormuş diyerek, kendisiyle yüzleşenler oldu.

Hak bilincinin gelişimi ve eleştirel bakış edinme konusunda 
kadınların geribildirimleri de dikkat çekici. Sosyal medyada 
kadınlarla ilgili çıkan haberlere artık dikkat kesildiğini 
söyleyerek bu anlamda bir duyarlılığı dışa vuranlar, kaderci 
düşünce karşısında mücadeleciliğin altını çizenler, daha 
önce görememişim bazı şeyleri, şimdi fark ettim ve onlara 
dair düşünmeye başladım diyenler, cinsiyet eşitsizliğinin 
her yerde olduğundan yakınanlar oldu. Buradaki bilgilerin 

yarattığı farkındalıkla çocuklarını bu doğrultuda yetiştirmek 
isteğiyle, 15 yıl önce programa katılmamış olmaktan çok 
hayıflananlar, toplumsal sistemin kadın cinselliği üzerine 
kurulduğu tespitine varıp buna tepki duyanlar,  toplumun 
beyinlerini çok baskıladığını düşünüp buna tepki duyan 
kadınlar da vardı.

Haklarından ve bu konuda örgütlü çalışan kadınların 
varlığından haberdar olduktan sonra tutum ve 
düşüncelerinde değişim yaşadıklarını belirten kadınlar oldu. 
Hak savunuculuğu yapan kadınların varlığından haberdar 
olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen kadınlar, 
mücadeleci kadınların topluma çok şey kazandırdığına 
inanıyorum diyerek bu yönde değiştiklerini söylüyorlar. 
Kadınlar için çok çalışıldığını görüyorum, artık kendimi daha 
güvende hissediyorum diyenler, ayrıca durumları kötü olan 
kadınlarla empati kurmaya başladıklarını da ifade ediyorlar. 
Siyaset kirli olsa da haklarımızı yine siyasetle alabiliriz ve 
kadın dayanışmasını ve birlik ve beraberlik bilincinin tadını 
aldım diyenler oldu. 

KİHEP’i tamamlayan kadınlar feminizm hakkındaki 
görüşleri ve örgütlülük konusundaki duruşlarında 
farklılaşma olduğunu da söylüyorlar. Kadın örgütlerinde 
çalışmak istediklerini söyleyenler “Kadın örgütlerinde daha 
çok olmam gerektiğini düşünüyorum, feminizm hakkında 
ne kadar gereksiz ön yargı varmış toplumda onu fark 
ettim, feminizmi daha iyi tanıdım, kadına dair konuları 
ele alıyormuş, ideoloji, dil, din, ırk, sınıf farkıyla kadınları 
bölmeksizin hak savunuculuğu yapılması gerçekten çok 
güzel, bizim de yapabileceğimiz şeyler varmış” şeklinde 
konuşuyorlar. 

Sonuç olarak tüm bu yazılanların işaret ettiği tek bir 
gerçeklik var: KİHEP ve 8 Mart aynı inancın merkezinden 
doğup kitlesel olarak bu inanca sahip insanların varlığından 
güç alıyor. İkisi de aynı ruh köküne sahip iki damarın bir 
kalpte birleşerek birbirine can kattıkları uzun bir yolculuğun 
eseridirler.

Günebakan Derneği’nden KİHEP’i tamamlamış kadınlar
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İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Güncel Haberler 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
İzmir Kadın Dayanışma Derneği olarak geçtiğimiz yıl 
Ağustos ayında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin 
yürütmekte olduğu “Birlikte” programına başvurduk ve 
2020 yılına kadar devam edecek olan projemizi yürütmeye 
başladık. 

Projemizde hem derneğimizin yürütmekte olduğu kadın 
danışma merkezi faaliyetlerimizi, hem de dernek üyesi 
eğitici arkadaşlarımız tarafından yürütülen KİHEP ve KSEP 
(Kadın Sağlığı Eğitim Programı) eğitimlerini uygulamayı 
önümüze koyduk. Projemizi hazırlarken hedefimizi 
KİHEP için 160, KSEP için 80 kadınla grup çalışmalarını 
tamamlamak olarak belirlemiştik. Şimdiden hedef 
sayılarımıza ulaştık. KİHEP grup çalışmalarımızı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi, 
Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çeşme Kent 
Konseyi Kadın Meclisi, Karabağlar Erenler Derneği’nde ve 
kendi dernek merkezimizde gerçekleştirdik. Dayanışma 
ağımızı KİHEP ve KSEP’e katılan arkadaşlarımızla büyüttük.
Şimdi de Eylül ayında KİH-YÇ ile birlikte İzmir’deki tüm 
KİHEP’li kadınları davet edeceğimiz bir KİHEP Şenliği 
yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Projemize verdikleri emek ve katkı için başta 8 KİHEP ve 3 
KSEP grup çalışmasını tamamlayan eğitici arkadaşlarımız 
Badegül, Ayla, Hale, Reyhan ve Sevgi ile İzmir’in tüm 
kadınlarına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Dernek olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, 
gıda sektöründe çalışan kadınlara yönelik, toplumsal 
cinsiyet eşitliği semineri ve söyleşisi gerçekleştirdik. 
Firmada çalışan, tüm kadınların katıldığı etkinlik oldukça 
verimliydi. Sunum sırasında söz alıp konuşmaları, katkı 
koymaları, deneyimlerini paylaşmaları,  söyleşi şeklinde 
olmasını ve ilgiyi artırmasını sağladı. Konuşmalarımız 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve evdeki işbölümü üzerine 
yoğunlaştı. Kadınların iş yerindeki mesailerinden sonra ev 
içinde devam eden ikinci mesailerinden bahsettik ve bu 
kavram ile tanışmak onlarda yeni bir farkındalık oluşturdu. 
Kadınlar, iş yerlerinde böyle etkinliklerin tekrar yapılmasını 
ve erkeklerin de toplumsal cinsiyet eşitliği sunumlarına 
davet edilmesini talep ettiler. 

Dernek faaliyetlerimizi ilgi ile dinleyen, sorular soran 
kadınlar arasında, derneğimize destek olmak için ne 
yapabileceklerini soranlar da oldu. Firma yetkilileri de 8 
Mart etkinlikleri kapsamında hem derneğimizle dayanışma 
göstermek hem de firmalarında çalışan kadınları 
güçlendirmek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade ettiler. 
Aynı firma ile toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine seminer 
ve söyleşilerimizi yinelemek, haziran ayında Babalar 
Günü kapsamında da erkek çalışanlarla bir araya gelmeyi 
umuyoruz.   

Karabağlar Kent Konseyinde 
gerçekleştirilen KİHEP katılımcıları 

heybemiz üzerine, Derneğimizin 25. Yılı 
için yazdıkları mesajlarını 

bizimle paylaştılar.

“25. yılınız kutlu olsun. 
Kadınlarda yarattığınız 
değişim, birlik, beraberlik için 
sonsuz teşekkürler.”
- Fahriye

“Kadınların gücü 
daima olacak.”
- Birgül

“İyi ki tanımışım KİHEP’teki 
dostlarımı. Çok eksiğimi 
tamamladım. Teşekkürler. ”
- Figen

“İyi ki KİHEP varmış. 
Bilmediğim çok 
konuyu öğrendim. ”
- Gülfer

“25. yılınız kutlu olsun. 
Karabağlar’da değişime çok 
katkınız oldu. Minnettarız. Elele 
geleceğe.”
- Nazik

“Sevgilerle her daim başarılar dilerim. 
Burada olmaktan mutluyum.”
- Şengül

“Hayatımdaki en etkili eğitimdi. 
25. yılınız kutlu olsun..”
- Nergül

“Nice nice 25 yıllara. 
Sevgilerimle.”
- Ayla

“25. yılınız kutlu olsun. 
Karabağlar’da değişime katkı 
koyduğunuz için sonsuz 
teşekkürler.”
- Özgül

IZMIR	KARABAĞLAR’DAN	KIHEP’LI	KADINLARIN	KIH-YÇ’YE	25.	YIL	MESAJLARI
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Nafaka Hakkı ile İlgili Son Gelişmeler
Son aylarda yasal nafaka hakkına yönelik getirilmek 
istenen sınırlamalara karşı kadınlar tepkilerini 
sürdürmeye devam etti, ediyor. Basında yer alan 
haberlere göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer 
Uğur Gençcan, Karabük Barosu’nun 16 Şubat 2019 
tarihinde düzenlediği bir toplantıda aşağıdaki vahim 
açıklamayı yaptı:

“Siz erkeklerin 80 senelik kazanılmış hakkını aldınız 
elinden. Ben hakimim, ben doğruyu söyleyeceğim. 
Ben vicdanıma göre karar vereceğim. Bayram değil 
seyran değil, süresize çevirdiler. Şimdi şefkatle bazı 
bildirileri yayınlayanlar var; ‘Süresiz olduğu doğru 
değil’. Sanki biz kandırıyoruz! Süresiz olmadığı hal tabii 
ki var. ‘Adam ölünce alamıyor.’ Tabii ki alamayacaksın. 
Rahmetlinin mirasçıları sana mı verecek? Bak gördün 
mü, süreli işte… ‘Ölünce bitiyor.’ E tabii ki bitecek canım… 
‘Yeniden evlenince bitiyor.’ E tabii ki bitecek. Sen elin 
adamıyla evlen, ben de sana ödemeye devam edeyim… 
Sen elin adamıyla gayrı meşru yaşa, ben de sana her 
akşam içki paranı göndereyim… Var mı böyle bir şey? 
Bunları örnekleyerek ‘Bu sürelidir’ denilir mi ya. Tabii ki 
bitecek bu haller. Bu hale düşmezse, kocan ölmezse, kötü 
yola düşmezsen, evlenmezsen ölene kadar alıyorsun. Ben 
1988’den bu yana bu nafakanın süresiz olmasını içime 
sindiremedim. Ben yatmışım biriyle sen de yatmışsın 
biriyle. Ben sana bir ömür boyu nafaka… Ben tükürdüm 
sen tükürdün. Bir ömür boyu nafaka. Böyle bir şey mi 
olur?”

Bu açıklamanın ardından Şiddete Son Kadın Platformu’na 
dahil olan 116 kadın örgütü “Kadınların Nafaka Hakkını 
Yok Sayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur 
Gençcan Derhal İstifa Etmelidir; Etmiyorsa Görevden 
Alınmalıdır!” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada 
“Kadınlar olarak, anayasa ve yasalar önünde eşit 
haklara sahip bireyler olarak yıllardır verdiğimiz eşitlik 
ve hak mücadelesinden vazgeçmiyoruz. Bizleri eşitsiz, 
şiddet dolu ve yoksullukla sınanan bir hayata mahkûm 
edemeyeceksiniz.” dendi. 

Ayrıca, Nisan ayı başında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 
“Neden Kadınların ‘Nafaka Hakkına Dokunmayın’ Diyoruz” 
isimli bir rapor2 yayınladı. Mor Çatı raporu yazma amacını 
şu şekilde açıkladı: 

2 Raporun tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.morcati.org.tr/
attachments/article/500/neden-kadinlarin-nafaka-hakkina-dokunmayin-
diyoruz.pdf

“Son zamanlarda nafaka hakkı üzerine yapılan 
tartışmaların yanlış ya da eksik bilgiler içerdiğini ve 
kadınlardan yana bir bakış açısından tamamen uzak 
olduğunu görüyoruz. Yapılan tartışmalarda kullanılan 
söylemler bizlere bu tartışmaların ardında kadınların 
bağımsız hayat kurabilmelerini, şiddetten uzak hayat 
kurmalarını engellemeye çalışan bir yaklaşım olduğunu 
gösteriyor. Bu nedenle ev içi şiddet biçimlerine maruz 
kalan kadınlarla kurduğumuz dayanışmadan edindiğimiz 
nafaka deneyimlerini, nafakanın şiddet ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ile ilişkisine dikkat çekerek paylaşmaya 
karar verdik.”

Ayrıca “Nafaka Haktır!” diyen kadınlar hem basında ve 
sosyal medyada nafaka hakkında yanlış dolanan bilgilere 
karşı doğru bilgiyi paylaşmak hem de nafaka hikayesi 
olan kadınların kendi hikayelerini paylaşabileceği “Nafaka 
Hikayesi” sosyal medya hesaplarını açtı. Eğer sizin de 
nafaka hakkınız ile ilgili anlatmak istediğiniz deneyiminiz/
hikayeniz varsa nafakahikayesi@gmail.com adresine mail 
atabilir ya da doğrudan Nafaka Hikayesi başlıklı aşağıdaki 
sosyal medya hesaplarına gönderebilirsiniz. 

Facebook:/NafakaHikayesi

Twitter:@NafakaHikayesi

Instagram:@NafakaHikayesi
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FEMINIZM

Kadınların cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyetin yanı sıra sınıf, 

ırk, etnik köken, engellilik durumu, 
cinsel yönelim, yaşadıkları coğrafya, 

uyruk ve toplumdan dışlanmaya yol açan 
diğer etkenlere bağlı olarak yaşadığı 

her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı 
hedefleyen çeşitli teoriler ve siyasi 

gündemlerdir.

Feminist Hareketleri İnşa 
Etme Kolektifi, JASS

Bu sene de her yıl olduğu gibi hayatına, haklarına 
sahip çıkan milyonlarca kadın Türkiye’nin dört bir 
yanında 8 Mart’ı alanlarda, sokaklarda, meydanlarda, 
yaptıkları etkinliklerle coşkuyla kutladı. Feminist 
Gece Yürüyüşü’nün düzenlendiği illerin sayısı artarak 
bu yıl Ankara, Antalya, Bodrum, Çanakkale, Fethiye, 
İstanbul, İzmir ve Mersin’de gerçekleşti. İstanbul’da 17.si 
düzenlenen gece yürüyüşünün ana sloganı bu yıl “Bu bir 
feminist isyandır” oldu. Kadınlar, ana pankart sloganının 
dışında “Kadınlar durursa dünya durur”, “ Kadın cinayetleri 
politiktir”, “Aşk heteroseksizm dinlemez.”, “Kadınlar 
birlikte güçlü”, “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz 
bizimdir”, “Geceleri de sokakları da meydanları da terk 
etmiyoruz” gibi bir çok dövizle ve mor bayraklarla İstiklal 
Caddesi’nin başında buluştu. Her sene herhangi bir 
engellenme yaşanmaksızın gerçekleşen Yürüyüş bu yıl 
polis tarafından engellenmeye çalışıldı ve 8 Mart’ta bir 
araya gelen binlerce kadına biber gazı ile müdahale edildi. 

Kadınlar İstanbul 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde / Kaynak: t24

8 Mart Türkiye’nin Dört Bir Yanında Heyecan ve 
Coşkuyla Kutlandı

Müdahaleden sonra kadınlar Sıraselviler Caddesi’nden 
aşağı doğru inerek Eminönü’ne kadar yürüdü. Yürüyüşün 
engellenmesinin ardından 17. Feminist Gece Yürüyüşü 
komitesi aşağıdaki açıklamayı yaptı: 
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8 Mart Yasaklanamaz 
Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
Çünkü 8 Mart tüm dünyada biz kadınların binler, 
on binler, milyonlar olup sokakları, meydanları 
doldurduğumuz, hayatı durdurduğumuz, haklarımız 
ve özgürlüğümüz için sesimizi yükselttiğimiz gün.

Çünkü feminist mücadelemizin geri dönüşü yok!

İstanbul’da, 2003’ten bu yana, yani 16 yıldır, 
kesintisiz bir şekilde, coşkuyla gerçekleştirdiğimiz 
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü bu sene 
engellenmek isteniyor. Hâlbuki biz İstiklal’de bomba 
patladığı sene de yürüdük, İstiklal Caddesi’nin 
baştan aşağı inşaat çukurlarıyla dolu olduğunda 
da, Olağanüstü Hâl koşulları altında da… Hiçbir 
durumda, biz kadınlar, 8 Mart’ta sokakları 
bırakmadık. Hatta yıllar geçtikçe 100’e yakın kadının 
başlattığı bu yürüyüş 40 binleri buldu, feminist 
isyanımız sokaklara sığmaz oldu. 

Krizle başa çıkmaya mecbur edildiğimiz, yargı dâhil 
tüm kurumların içinin boşaltıldığı, demokrasinin 
varlığından dâhi söz etmenin mümkün olmadığı, 
sessizleştirilmiş bir ülkede kadınlar hayatlarına 
sahip çıkmasın istiyorlar. Haklarımızın gasp 
edilmeye çalışıldığını, eşitlik talebimizin 
susturulmaya çalışıldığını, bize itaatin öğütlendiğini 
görüyoruz. Her gün çeşitli biçimlerde şiddete 
uğrarken bize, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
evde oturun deniyor! 

Soruyoruz: Bu toplumun yarısını oluşturan 
kadınların haklarından rahatsız olan, kadınların 
sesini kısmaya çalışan devlet, kimin devleti?

Bu isyandan, eşitlik talebimizden, daha özgür 
bir hayat tahayyülümüzden, kahkahamızdan, 
arzularımızdan, varoluşumuzdan, yılların 
mücadelesiyle kazandığımız haklardan 
ve 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’müzden 
vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Haklı olduğumuzu 
biliyoruz. Hakkımız olduğunu biliyoruz. 

Tüm kadınları 8 Mart gecesi İstiklal Caddesi’ni 
varlığımızla mora boyamaya, kalabalığımızdan güç 
bulmaya çağırıyoruz!

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü

“Potlaç Kadın Kooperatifi” 
İstanbul’da Kuruldu

Kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını, 
sosyal ve ekonomik yönden güçlenmelerini destekleyen 
Kadıköy Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan 
Potlaç Projesi ile kadınlar kısa sürede büyük bir 
dayanışma ağı ördüler. Kadıköy Belediyesiyle ilişkilenen, 
başvuran, pazar yeri ve dükkandan faydalanan kadınların, 
ağ kurmasını ve birbirleriyle ilişkilenmesini, ürettiklerini 
satma ve gelir elde etme konusunda bir arada faaliyet 
yürütmesini sağlayan Potlaç Projesi, Potlaç Atölye’nin 
de açılması ile birlikte kadınların birbirleriyle kalıcı bağlar 
kurmasını sağladı, kadın dayanışmasını güçlendirdi.

Potlaç Atölye aracılığıyla kadınlar birbirleriyle tanışıyor, 
deneyim aktarımında bulunuyor, birbirlerine projeyi 
aktarıyor, dostluklar, çalışma grupları kuruyor veya 
profesyonel işbirlikleri geliştiriyor. 110 kadınla başlayan 
Potlaç ağında şu an 1060 kadın yer alıyor ve ağ her geçen 
gün büyüyor.

Potlaç Kooperatifi tüm faaliyet alanları (pazar yerleri, 
dükkan, atölye) ile birlikte, kadınların kamusal alanda 
var olmasına, irade ve karar geliştirmelerine olanak 
yarattı, aynı zamanda kadınların ekonomik güçlenmesi 
alanında ihtisaslaşmış bir sosyal destek biçimini inşa 
etti. Bu çalışma, yerelde yaşayan ve Potlaç ağına dahil 
olarak örgütlenen kadınlar ve Belediye arasında bir temas 
noktası oluşturdu.

Kadınlar üç yıllık örgütlenme deneyiminin ardından Şubat 
2019 tarihinde kadın kooperatifini kurdu.

Potlaç Kadın Kooperatifi üyeleri pazar yerinde
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Kadınlar Birlikte Güçlü! Türkiye Kadın Buluşması 
Gerçekleşti

Türkiye Kadın Buluşması’nın ilk oturumundan

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi 
Kapanış Toplantısı’na Katıldık

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından 
yürütülen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 
Projesi” kapsamında 28 Ocak’ta Ankara’da Uluslararası 
Konferans ve Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin 
yerelde yaptığı çalışmaların yanı sıra izleme göstergeleri 
ve hak temelli izleme yöntemlerinin aktarıldığı sunumlar 
içeren konferansta ayrıca iki panel düzenlendi. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik 
Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İstanbul 
Sözleşmesi İzleme Platformu yetkililerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
İzleme” panelinde ulusal eylem planları, göstergeler, 
kamu denetçiliği aracılığıyla cinsiyet eşitliğini izlenmesi 
konuları tartışıldı.

İngiltere, İspanya, İtalya’dan gelen konuşmacıların yer 
aldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzlemede Uluslararası 
Deneyim” panelinde ise cinsiyet eşitliği perspektifinden 
bütçe çalışmalarına, istatistik sistemlerine ve genel 
eğilimlere dair ülke deneyimleri aktarıldı ve Avrupa 
Birliği’ne aday ülkeler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği 
alanında işbirliği imkânları konuşuldu.

Türkiye Kadın Buluşması, 
165 kadın ve LGBTİ+ 
örgütünün çağrısıyla 5-6 
Ocak 2019 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleşti. 
Buluşmaya, Artvin’den 
Van’a, Adana’dan Muğla’ya, 
Antakya’dan Erzincan’a, 
Samsun’dan Diyarbakır’a, 
Ankara’dan Batman’a, 
İstanbul’dan Karadeniz 
Ereğlisi’ne, Balıkesir’den 
Urfa’ya, Mersin’den Didim’e, Kocaeli’nden Mardin’e, 
Bursa’dan Trabzon’a, Antalya’dan İzmir’e, Çanakkale’den 
Dersim’e, Türkiye’nin birçok yerinden 800’ü aşkın kadın 
katıldı. Bir buçuk gün süren buluşma ilk gün farklı illerden 
katılan kadınların yaptığı aktarımlarla başladı ve ardından 
atölye çalışmalarıyla devam etti. 

İkinci gün ise kadınlar atölyelerden çıkan sonuçları birlikte 
tartıştılar. “Haklarımız, hayatlarımız ve kazanımlarımız 
bizim! 2019 kadınlarla başladı, artık daha birlikte ve 
daha güçlüyüz!” diyen kadınların buluşmanın ardından 
yayınladığı sonuç bildirgesi ise şöyle: 
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2019 kadınlarla başladı, artık daha 
birlikte ve daha güçlüyüz!
165 kadın ve lgbti+ örgütünün çağrısıyla 
“Haklarımız, hayatlarımız ve kazanımlarımız bizim!” 
diyerek Türkiye Kadın Buluşması’nda bir araya 
geldik. Bu buluşma bize bir kez daha gösterdi ki 
biz kadınlar birlikte çok güçlüyüz. 35’i aşkın ilden 
bine yakın kadın salonlara sığmadık. Artvin’den 
Van’a, Adana’dan Muğla’ya, Antakya’dan Erzincan’a, 
Samsun’dan Diyarbakır’a, Ankara’dan Batman’a, 
İstanbul’dan Karadeniz Ereğlisi’ne, Balıkesir’den 
Urfa’ya, Mersin’den Didim’e, Kocaeli’nden 
Mardin’e, Bursa’dan Trabzon’a, Antalya’dan İzmir’e, 
Çanakkale’den Dersim’e kadınlar nelerle nasıl mücadele 
ettiğimizi konuştuk, daha fazla birlikte hareket etmenin 
yollarını aradık.

Türkiye Kadın Buluşması vesilesiyle bu kadar çok 
sayıda ve farklı çevreden kişi ve gruplar çok uzun 
süredir ilk defa yüz yüze geldik, niyetlerimizi, 
ümitlerimizi ve mücadelemizi paylaştık, sözümüzü 
çoğalttık, birbirimize umut ve ilham verdik, 
hareketimize ivme kattık, yeni fikirler, karşılaşmalar 
ve yapılacakların heyecanıyla dolduk. İçinde 
bulunduğumuz koşullarda böylesi tarihi bir buluşma 
gerçekleştirmemiz her şeyden önce farklılıklarımızın 
ortak mücadelemize engel olamayacağını, yılların 
uğraşıyla elde ettiğimiz hakların tüm kadınların 
olduğunu ve asla vazgeçmeyeceğimizi göstermiş oldu.

Kadınların gündemi yine çok kalabalıktı: Cinsel 
istismar ve kadın cinayetlerinden erkek şiddetinin 
meşrulaştırılması ve cezasızlığa, nafaka hakkı gibi 
haklarımızı hedef alan yasa tasarılarından iktidarın 
artan kadın düşmanı politikalarına, büyüyen 
eşitsizlikten kazanımlarımızı tek kişinin kararlarına 
bırakan rejim değişikliğine, 6284 sayılı yasanın 
tartışmaya açılmasından İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmamasına, hayatı bize dar eden erkek 
egemenliğinden başka bir yaşam arzumuza, 
üniversitede, eğitimde cinsiyetçilik ve imam-
hatipleşmeden kayyumlara, homofobi ve transfobiden 
yükselen savaş politikalarına ve bütçesine, kadınlar  
için güvencesizlik ve sosyal politika yoksunluğundan 
ücret eşitsizliği ve emek sömürüsüne, 8 Mart’tan  
yerel seçimlerde kadınların sözüne, göçmen  
kadınlarla dayanışmadan dinci politikaların ve 
Diyanet’in hayatlarımızı belirlemesine karşı birlikte 
olmaya, ekoloji ve çevre mücadelesinden ekonomik 
krize, küresel olarak yükselen feminist isyandan 
sesimizi kısma amaçlı yaygınlaşan tutuklamalara, 
tutuklu kadın vekil ve belediye başkanlarına,  

OHAL’de kapatılan derneklerden emeğimizin sömürüsü 
ve işçi kadınların mücadelesine…

Tüm bunları ve daha fazlasını dayanışmamızla 
değiştirecek gücümüz olduğuna bir kez daha 
inandık. Sesimizin, sözümüzün kıymetini azaltmaya; 
çeşitli yollarla bizi düşmanlaştırmaya çalıştıkları bu 
dönemde bile Türkiye’de kadınların kadın hareketine, 
kurumlarına güvendiğini ve bizlerin yok sayıldığı 
bir kadın hareketinin hakiki olmadığını hatırlatacak 
büyüklükte ve çeşitlilikte bir buluşma gerçekleştirdik. 
Hep birlikte Türkiye’de kadın hareketi hepimizin 
mücadelesi, isyanı, coşkusudur; biziz ve buradayız 
dedik.

Türkiye Kadın Buluşması yalnızca başlangıçtı. Burada 
biz, çok farklı illerden kadınlar, iletişimimizi ve 
dayanışmamızı güçlendirmek, saldırılar karşısında 
tek tek değil birlikte hareket etmenin yollarını 
bulmak, birbirimize daha fazla temas edebilmek 
ve ortak akıl yürütebilmek için bir koordine olma/
iletişim/haberleşme ağı var etmeye karar verdik. 
Bu bağlamda yüz yüze gelmeyi, hem bir arada hem 
illerimizde toplantılar yapmayı sürdüreceğiz. İlk olarak 
da buluşmanın sonuçlarını konuşmak, nasıl hayata 
geçireceğimizi tartışmak için bulunduğumuz yerlerde 
bir araya geleceğiz.

Önümüzde 8 Mart var. Dünyanın farklı yerlerinde 
kadınların “grev yapıyoruz, hayatı durduruyoruz!” 
dediği bu güne giderken daha fazla birlikte hareket 
etmeye kararlıyız. Bu bağlamda 14 Şubat’ta eşitsiz 
aşka ve meşrulaştırdığı erkek şiddetine karşı farklı 
farklı yerlerde, kendi yöntemlerimizle sesimizi 
yükselteceğiz. Ayrıca bir 8 Mart grevini, imkânlarını, 
yapabileceklerimizi, çeşitli tartışmalarıyla gündeme 
almayı önümüze koyduk. Bunu ne şekilde mümkün 
kılabileceğimizi, bu konuda düşündüklerimizi, 
isyanımızı, hayallerimizi her yerde konuşacağımız bir 
sürece giriyoruz. Buna bu 8 Mart’ta ortak bir sembolle 
ve yaygın eylemlerle birlikteliğimizden aldığımız gücü 
görünür kılarak başlıyoruz.

Daha konuşacağımız, tartışacağımız, birbirimize 
katacağımız çok şey var. Çağrımız birlikte mücadele 
etmek için. 8 Mart’tan yerel seçime ve ötesine 
aramızdaki ilişkiyi, buluşmalarımızı, ortaklıklarımızı 
güçlendirecek, sesimizi dünyanın her köşesinde 
haklarına ve hayatlarına sahip çıkan kadınların isyanına 
katacağız. Biz hayatı istiyoruz. Hayatı dönüştürmeye, 
dünyayı yerinden oynatmaya devam!

Kadınlar birlikte güçlü!

Türkiye Kadın Buluşması, 5-6 Ocak 2019
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Mor Mekan: Kadınların 
Özerk Alanı 
Mor Mekan geçtiğimiz yılın ekim ayında Kadıköy’de 
kadınların mekanı olarak açıldı. Mor Mekan’dan Çağla 
Akdere, Mor Bülten’in bu sayısı için bize Mor Mekan’da 
neler yaptıklarını kısaca anlattı. Şimdi kısaca Çağla’dan 
Mor Mekan’da neler yaptıklarını okuyalım: 

Kendimizi sevmek, kendimize saygı duymak, kendi sınırlarımızı çizebilmek, kendi özerk varlığımızı 
savunabilmek istiyoruz. Kendimizi üretken kılacağımız faaliyetler yapmak, feminist politikalar üretmek, 
düşünmek, konuşmak, tartışmak ve bazen de sadece dinlenmek istiyoruz. Değişen rejimle birlikte 
hayatlarımızı daha da derinden çevreleyen kadın düşmanlığına karşı birlikte olmak, örgütlü olmak, 
dayanışmak, birbirimizden güç almak istiyoruz.  Özerk/bağımsız bir kadın alanı olan Mor Mekan’da güçleniyor 
ve kadın mücadelesini güçlendiriyoruz. 

Mor Mekan’da neler mi yapıyoruz? 
• Üretim atölyeleri ile yeteneklerimizi 

kolektifleştiriyoruz.

• Feminist tartışma atölyeleri ile güçleniyoruz.

• Paneller ile gündemi takip ediyoruz.

• Takas odamızla sosyal dayanışmayı diri tutuyoruz.

• Kendine Ait Bir Oda’mız ile kendimize ait deneyimler 
yaşıyoruz. 

• Bahçemizde ellerimizi toprağa dikiyoruz.

• Belirli bir odağı olan okuma gruplarımız ile bazen 
feminist yazar Ursula Le Guin’nin izini sürüyoruz 
bazen de feminist teorinin sayfalarını karıştırıyoruz. 

• Çalışma gruplarımız ile belirli konularda bilgileri 
topluyor, diğer kadınlarla paylaşabilmek için afiş, 
broşür, bildiri, sunum ya atölye içeriği hazırlıyor ve 
yaygınlaştırmanın yollarını arıyoruz. 

• Hazırladığımız sunumlar ile haklarımızı ve nasıl 
savunacağımızı konuşuyoruz. 

• Çeviri ekibimiz sayesinde tüm dünyadaki kız 
kardeşlerimizin sözlerini duyabiliyor, dünya kadın 
hareketinin gündemlerini takip edebiliyoruz.  

• Film gösterimleri, müzik dinletileri ve kültürel 
etkinliklerle hem sanatın gizlenmiş kadın yüzünü 
görüyoruz hem de kadın kadına eğleniyoruz.

• Tüm kadınların kullanımına açık olan mutfağımızda 
hep birlikte yiyip içtiğimizi hep birlikte pişirip 
hazırlıyoruz.  

• Kadın çalışmaları yapan her kişi ve kurumla 
dayanışma ve iletişim halinde olarak, kadınların 
kadınlara ulaşabilmesini kolaylaştırıyor, kadın 
hareketine güç veriyoruz.

Mor Mekan’ın adresi:  
Caferağa Mah. Kuzu Kestane Sk. Moran Apt. B Blok 
Kadıköy - İstanbul

Mor Mekan’da bir müzik etkinliğinden 
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Yerel Seçimler ve Kadınlar
Av. Özlem Ayata
Bir seçimi daha arkamızda bıraktık. Bu defa yerel yöneticileri 
seçtik; belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri, 
muhtarlıklar için oy kullandık. Ve yine kadınlar, siyaset 
alanında, erkeklerle eşit oranda yer bulamadılar. Oysa 
nüfusun yarısını oluşturan kadınların, siyasal hayatta 
erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesi, gerçek bir 
demokrasinin gereği.

Kadınlar bu ülkede 89 yıldır seçme ve seçilme hakkında sahip 
olsalar da bugüne kadar yalnızca 156 kadın belediye başkanı 
seçilebildi. 31 Mart yerel seçimi resmi olmayan sonuçlarına 
göre de belediye başkanlarının yüzde 2,66’sı kadın; yani 1389 
belediye başkanından yalnızca 43’ü kadın. 

Aslında yerel yönetimler, kadınların kaliteli, kapsamlı kentsel 
hizmetlerine ulaşmasını, erkekler ile birlikte kentsel yaşamın 
tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını sağlayabilme 
kapasitesine sahipken bu kapasite kadınların kentin karar 
alma organlarında olmayışı nedeniyle açığa çıkamıyor. 
Kadınların yokluğu özellikle yerel yönetimlerin kadınların 
günlük yaşamlarını iyileştirmeye yönelik özel politikalar 
üretme konusunda yetersiz olmaları sonucunu doğuruyor. 
Çünkü kadınların, erkeklere göre, toplumsal cinsiyet 
rollerinden ve toplumdaki konumlarından kaynaklanan farklı 
sorunları var ve bu sorunların çözülmesi ancak bu sorunları 
yaşayan kadınların siyasal alanda temsil edilmesiyle 
mümkün.  Örneğin; çocuk bakımını kadının görevi olarak 
gören yaklaşımın egemen olduğu bir toplumda, yaşadığı 
kentteki kaldırımların bebek arabasına uygun olmadığını 
elbette o bebek arabasını kullanan bir kadın problem olarak 
tanımlayacaktır. Ve bu problem ancak bu sorunları yaşayan 
kadınların temsili ile gözle görülebilir ve çözülebilir olacaktır. 

Araştırmalar, kadınların yerel siyasete katılımının, cinsiyet 
eşitliğini sağlama, kadına yönelik şiddete karşı politikalarının 
geliştirilmesi, kadınların, çocukların, gençlerin ihtiyaçlarına 
daha fazla cevap verilmesi, eğitim, altyapı ve sağlık gibi 
kalkınma göstergelerine öncelik verilmesi, temsil sorunu 
yaşayan farklı kimlikler ile daha fazla işbirliği yapma, 
yoksulluğun giderilmesi için politikalar geliştirme gibi birçok 
konuda kazanım sağladığını gösteriyor.3  Türkiye’de kadınların 
siyasal hayata katılım seviyesi çok düşük ve özellikle seçilme 
hakkından yararlanma ve siyasal karar mekanizmalarında 
yer alma konusunda, kadın erkek arası eşitsizlik çok 
belirgindir. Türkiye, yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti 
oranlarıyla dünyada 70 ülke arasında sondan 6. sıradadır. 

31 Mart seçimi öncesinde siyasi partiler, listeler 
hazırlanmadan önce çok sayıda kadın belediye başkanı adayı 
olacağını açıklamışlarsa da sözlerinin arkasında durmadılar. 
AKP 75 ilde 1, CHP 51 ilde 2, MHP ise 31 ilde 2 kadın aday 

3 ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü’nün 
(NDI) yüzden fazla ülkede 35 yıldır süren çalışmaları neticesinde vardığı 
sonuçları ifade ediyor. 

gösterdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi ise hiçbir ilde kadın aday 
göstermedi. HDP her il ve ilçede kadınları eş başkan adayları 
olarak listelerine eklediyse de YSK’ya yalnızca bir aday ismi 
üzerinden başvuru yapmak zorunda kaldı. 

AKP’nin tüm adaylar içerisindeki kadın aday oranı 2.1, 
CHP’nin 4.9, MHP’nin 1.8 olurken tüm partilerce gösterilen 
8263 adayın yalnızca 652’si kadın idi. Bu rakam tüm 
adaylar içerisindeki kadın oranının yüzde %7,89 olduğunu 
gösteriyordu. 

Bizler tüm bu tablolar yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin açık işareti olsa da seçim sonrasında sosyal 
medyada paylaşılan “kazanan kadın aday” haberlerine 
oldukça sevindik. Belediye yönetimlerine aday gösterilmeyen 
yalnızca seçmen olarak görülen kadınlar, muhtarlıklara aday 
olmuşlardı. Haberler bize çok sayıda kadının bu yarıştan 
başarıyla çıktıklarını gösteriyordu. 

Türkiye’de 31 bin 963 mahalle, 18 bin 329 köy için seçilen 
toplam muhtar sayısı 50 bin 292. Bir önceki yerel seçimlerde 
(2014) kadın muhtar sayısı bir önceki seçime kıyasla 
yüzde 40 artmış ve 681’e çıkmıştı. Ama bu artışa rağmen 
kadın muhtarlar tüm muhtarların sadece yüzde 1,3’ünü 
oluşturuyordu. Son yerel seçimlerde kaç kadın muhtar 
adayının kazandığını resmi olarak henüz bilmiyoruz ama pek 
çok yerde kadınların yerel seçim için örgütlendiklerini, “her 
mahalleye bir kadın muhtar” sloganıyla yola çıktıklarını ve 
seçim çalışmalarında birbirlerine destek verdiklerini biliyoruz. 

Mahallenin 10 yıllık muhtarından 16 oy fazla oy alarak 
kazanan Seda Gündoğan, Elâzığ’ın tek kadın ve en genç 
muhtarı olarak tarihe geçti. Nesrin Çağlar, Edirne’nin tek 
kadın muhtarı oldu. Batman’da 7 erkek adaya karşı yarışan 
Fatma Türkan, mahalle muhtarı seçildi. Batman’da seçilen 
ilk kadın, mahalle muhtarı oldu. Kumluca ilçesinde Havva 
Karakuş ve Halime Kaya girdikleri seçimi kazanıp ilçenin ilk 
kadın muhtarları olarak tarihe geçtiler. 

Doğubayazıt’ta 12 erkek adaya karşı yarışan ve Hasankeyf 
Mahallesi’nin muhtarı seçilen Mesmegül Özdemir, on iki 
muhtar adayıyla yarıştığını ve rakiplerinin tamamının erkek 
olduğunu söyledi. Seçim öncesi çaldığı kapılarda kadınların 
kendisine “Ailen nasıl izin verdi? Nasıl bu yola başvurdun? 
Nasıl cesaret ettin?” şeklinde sorular sorduğunu ve kadınlara 
bir parça da olsa cesaret kaynağı olduğunu anlattı. 

Bu kadınlar bizlere daha çok kadının karar alma organlarında 
yer alacağı yaşam alanları yaratmanın mümkün olduğunu 
gösterdiler, hepimize umut ve cesaret oldular. O halde bir 
sonraki yerel seçimler için sözümüz şimdiden “bir başka 
dünya, bir başka mahalle mümkün” olsun. 
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Değiştirmeye Sokaklardan,  
Mahallelerimizden Başlayacağız
Yaklaşık 58 milyon seçmen 31 Mart 2019’da yerel seçimler 
için sandık başındaydı. Kadınların temsiliyeti açısından 
siyasi partiler daha adaylık sürecinden başlayarak eşitlikçi 
bir yaklaşım sergilemediler. Türkiye çapında toplam 8.257 
belediye başkan adayının sadece 652’si kadın adaylardan 
oluşuyordu. Bu oran elbette seçim sonuçlarına da yansıdı. 
Seçilen 1.389 belediye başkanının sadece 43’ü kadın oldu. 
30 büyükşehir belediye başkanından sadece 3’ü kadın 
iken, seçilen 51 il belediye başkanının yalnızca 1 tanesi 
kadın oldu. Dünyada ortalama olarak kadın belediye 
başkanlarının oranı yaklaşık %20,9 iken, bu oran Türkiye’de 
%2,66 civarında kalıyor. 

Seçim sonrasında yüzümüzü güldüren haberler de oldu. 
Zekiye Tekin’in Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesinde başkan 
tarafından mobbinge maruz bırakılarak görev yeri 
değiştirilip yerine başkası göreve getirilmişti. İlerleyen 
zamanlarda aday adayı olduğu partiden aday olarak 
gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere girmeye karar 
veren Zekiye Tekin şu an Pazaryeri Belediye Başkanı. 
Hem de oyların %40’ından fazlasını alarak seçildi. Seçim 
sonrası yine en çok konuşulan konulardan biri kadın 
muhtarlar oldu. Elazığ, Batman, Ağrı, Sivas, Edirne ve daha 
bir çok yerde kadınlar erkek rakiplerini geride bırakarak 
mahallelerinin ilk kadın muhtarları oldular. 

Edirne’nin Tek Kadın Muhtarı Nesrin Çağlar: 
“Kadınların Gücünü Göstermek İstiyorum.”4

Edirne’nin Medrese Alibey Mahallesi’nde 
5 erkek rakibine karşı yarışan 44 
yaşındaki Nesrin Çağlar, aldığı 1077 oy 
ile en yakın rakibine 210 oy fark atarak 
kesin olmayan sonuçlara göre muhtar 
seçildi. Edirne’nin tek kadın muhtarı 
olmaktan dolayı gurur duyduğunu 
belirten Çağlar, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, yapacağı hizmetlerle 
mahallesinde kadının gücünü göstermek  
istediğini söyledi. 

Nesrin Çağlar, “Muhtarlık ek işim değil, 
tek işim olacak. Edirne’de 24 mahalle 
var. Bu 24 mahallenin yönetimi 
için kadın adaylarımız oldu. Ancak 
içlerinden sadece ben seçilebildim. 
Geri kalan 23 mahallenin muhtarı 
erkek. Tek kadın muhtar ben seçildim. 
Bundan dolayı gurur duyuyorum. 
Seçmenlerimin bana verdiği 
desteklerden dolayı çok mutluyum.” 
diye konuştu. 

Seda Gündoğan, Elazığ Meryem Önkür, Ağrı Fatma Türkan, Batman

4 Haberin tamamına şu linkten ulaşılabilir: https://www.gazeteduvar.
com.tr/video/2019/04/03/edirnenin-tek-kadin-muhtari-nesrin-caglar-
kadinlarin-gucunu-gostermek-istiyorum/?fbclid=IwAR2CbwWXLjxP-TuR
VjefjToWmCFfIck2h2YAxRpQpvIclR-AoNOkPNkd2xc

Nesrin Çağlar
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Küresel Göç Bağlamında Kadın ve 
Kız Çocuklarına Yönelik İnsan 
Ticareti
Şehnaz Kıymaz-KİH-YÇ
Günümüzde insanların uluslararası hareketliliği artarken, 
bu hareketliliğin önemli bir bölümünü çalışmak için göç 
eden kadın ve kız çocukları oluşturuyor. KİH-YÇ olarak 
26-27 Ocak 2019 tarihlerinde Bangkok’ta IWRAW – AP 
tarafından düzenlenen  “Küresel Göç bağlamında Kadın ve 
Kız Çocuklarına Yönelik İnsan Ticareti” başlıklı toplantıya 
katıldık. Toplantı BM Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi - CEDAW Komitesi’nin hazırlamakta 
olduğu, kadınlar ve insan ticareti konulu Genel Tavsiye 
Kararı için kadın hakları ile göçmen hakları alanında çalışan 
örgütleri, BM Özel Raportörlerini ve CEDAW Komite 
üyelerini bir araya getirdi. Toplantı sonunda örgütlerin Genel 
Tavsiye Kararı kapsamı konusundaki görüşleri toplanarak 
CEDAW Komitesi’ne iletildi. Toplantıda ele alınan Genel 
Tavsiye Kararı’nın son haline gelmesi ve kabul edilmesinin 
yaklaşık bir yıl alacağı öngörülüyor.   

Toplantıda KİH-YÇ olarak “Küresel eşitsizliği etkileyen 
genel sorunlar ve bunların kadınların iş yaşamı ve göç 
üzerindeki etkileri” başlıklı bir konuşma yaptık. Tüm 
konuşmalarda vurgulanan önemli noktalardan biri hali 
hazırda var olan küresel ekonomik ve politik sistemin 
kadınları yoksullaştırdığı, sömürülmelerini kolaylaştırdığı, 
ancak sömürü kavramının yalnızca cinsel sömürü 
ile bağdaştırılmasının yetersiz ve kadınlar için zararlı 
da olduğuydu. Ayrıca göçmen kadınların çalışırken 

başvurabilecekleri 
destek mekanizmalarının, 
gerek devletler düzeyinde gerekse çalışma örgütleri 
düzeyinde bulunmasının göçmen kadınları güçlendirdiği ve 
böylece onların insan ticareti mağduru olma ihtimallerini 
azalttığı da konuşulan konular arasındaydı. Ayrıca dünya 
çapında güçlenen muhafazakar politik geleneğin kadınların 
cinsel ve doğurganlık sağlığı ve hakları konusundaki 
ihlalleri artırdığı, bunun hem kendi ülkelerinden göç 
etmelerine sebep olabilecek hem de gittikleri ülkelerde 
çoklu ayrımcılığa maruz kalmalarına sebep olabilecek bir 
konu olarak ele alınmasının önemi vurgulandı. 

Toplantıda fikir birliğine varılan konulardan biri de 
toplumsal hareketler ve kurumlar arası işbirliklerinin ve 
dayanışmanın bu tür çok boyutlu konularla mücadele 
için önemiydi. Hem mağdur olan ya da olma ihtimali olan 
toplulukları karar mekanizmalarının parçası yapan, hem 
de süreç içerisinde etkin diğer kurumların da paydaşı 
olduğu yapılar göçmen kadın ve kız çocuklarının sömürü 
mekanizmalarını hedefleyen insan ticareti faillerine karşı 
önemli bir engel olacaktır. 

Fatma Türkan, Batman

Küresel Göç bağlamında Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik İnsan Ticareti toplantısından

 
GENEL	TAVSIYE	
KARARI	NEDIR?

KİHEP kapsamında de ele 
aldığımız uluslararası kadın hakları 

sözleşmelerinden CEDAW belirli 
dönemlerde kapsamını genişletmek ya da 
netleştirmek için Genel Tavsiye Kararları 
ile desteklenir. Bu kararlar Sözleşme’nin 
bir parçası olmamak ile beraber imzacı 

ülkeler için bağlayıcıdır ve ülkelerin 
denetlenme süreçlerinde 

kullanılabilir.
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Hindistan’da Kadınlar 
Cinsiyet Eşitliği İçin  
620 Km’lik Kadın Duvarı 
Oluşturdu
Regli döneminde kadınlar “kirli” kabul edildiği için 
Hindistan’da bulunan Sabarimala Tapınağı 10-50 yaş 
arası kadınlara kapalıydı. Yasağın kaldırılması için yapılan 
başvuru üzerine Yüksek Mahkeme geçen eylül ayında 
yasağın kaldırılmasına karar vermişti. Ancak karar 
sonrası da kadınların tapınağa girişleri engellenmeye 
devam etti. Hindistan’ın iktidar partisi Bharatiya Janata 
(BJP), mahkeme kararının Hindistan’ın değerlerine bir 
saldırı olduğunu savunması üzerine mahkeme kararının 

uygulanması ve cinsiyet eşitliği çağrısı yapmak için 
Kerala’da bir araya gelen yaklaşık 5 milyon kadın, 1 Ocak 
2019 tarihinde, eyaletin kuzeyinden güneyine otoyollarda 
“kadın duvarı” adını verdikleri 620 kilometrelik bir insan 
zinciri oluşturdu. Sonraki gün iki kadının tapınağa girmesi 
ülkede olay yarattı ve polis, kadınların Kerala’da yaptığı 
protestoya müdahale etti. 

Hindistan’da 620 Km’lik kadın duvarı / Kaynak: Euronews

Norveç Başbakanı’nın  
“En Az İki Çocuk” Çağrısına 
Kadınlardan Külotlu 
Protesto
Norveç Başbakanı 
Erna Solberg yeni yıl 
mesajında halka 
en az 2 çocuk 
yapma çağrısında 
bulunmuştu. Bu 
çağrıya tepki gösteren Norveçli feminist kadınlar, 
kürtaj haklarının görmezden gelinmesine ve bedensel 
haklarının müzakere masalarının konusu olmasına karşı 
külotlu protesto kampanyası başlattı. Başbakanın kadın 
haklarını alaya aldığını düşünen kadınlar sosyal medya 
üzerinden örgütlenerek “Siyasiler toplumun büyük bir 
kesiminin desteklediği kürtaj hakkını görmezden geliyor. 
Halkın taleplerine saygı duymak yerine kadınların özelini 
müzakere masasında siyasi malzeme yapmaya devam 
ediyor” mesajını paylaştı. Kadınlar topladıkları ve üzerinde 
kendi mesajlarının yazılı olduğu 1000 iç çamaşırını 
Başbakan Solberg’e yolladılar.

İspanya‘da On Binlerce 
Kadın Sokakta
İspanya’nın Endülüs özerk bölgesinde aşırı sağcı Vox 
Partisi, koalisyon hükümetini desteklemek için özerk 
bölgede geçerli kadına şiddetle mücadele yasasının 
“erkekleri suçlu ilan ettiğini” ve kadınların erkeklere 
yönelik “vicdansız” suçlamalarda bulunmasını teşvik 
ettiğini iddia etti. Vox Partisi’nin yasanın iptalini istemesi 
tüm ülkedeki kadınların isyanına neden oldu. Onlarca 
feminist kadın örgütü bir araya gelerek “Eşitlikte bir adım 
bile geriye gidilemez. Müzakere etmiyoruz” temasıyla Vox 
Partisi’nin kadına yönelik şiddetle mücadele yasasının 
iptaline ilişkin girişimlerine itiraz etti. Bir araya gelen on 
binlerce kadın 100’e yakın yerde meydanları, sokakları 
doldurarak gösterilerde bulundu.  
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ABD’de Kadınlar Yürüyüşü 
Üçüncü Kez Yapıldı 
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yüzlerce şehrinde, 
Başkan Donald Trump’ın resmen göreve başlayışını 
protesto etmek için 20 Ocak 2017 tarihinde kadınların 
sokağa inmesi ile başlayan Kadınlar Yürüyüşü Hareketi’nin 
üçüncüsü düzenlendi. ABD’de ve dünyanın birçok 
ülkesinde yapılan ve 200’den fazla örgütün çağrıcısı olduğu 
Kadınlar Yürüyüşü birçok farklı yerde eşzamanlı olarak 
gerçekleştirildi. Yüzbinleri sokağa döken bu Yürüyüş’te 
başta Washington DC ve New York olmak üzere ülke 
genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin göç, 
Meksika sınırına duvar örülmesi ve cinsiyet eşitliği gibi 
çeşitli alanlardaki politikaları protesto edildi. 

Güney Kore’de Kürtaj Yasağı 
Anayasaya Aykırı Bulundu
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ülkede 1953 yılından  
beri uygulanan kürtaj yasağının anayasaya aykırı  
olduğuna karar verdi. Mevcut yasaya göre hem 
doktor hem de kadın hapis cezasına çaptırılabiliyordu. 
Mahkeme, parlamentodan kürtaj yasağını 2020 sonuna 
kadar hafifletecek yasal düzenlemeye gitmesini de 
istedi. Anayasa Mahkemesi’nin, davacının kürtajla  
ilgili mevcut yasanın, kadının özgür iradesini kullanma 
hakkını ihlal ettiği yönündeki görüşüne katıldığı 
belirtildi. Uzun süredir kürtaj yasağına karşı  
mücadele eden kadınlar, başkent Seul’de kutlamalar  
yaptı.

2019 ABD Kadınlar Yürüyüşü / Kaynak: Evrensel

Bangladeş’te kadınlar grevde / Kaynak: Firstpost

Kürtaj yasağının kaldırılmasını kutlayan kadınlar / Kaynak: Reuters

Bangladeş’te Çoğu 
Kadın On Binlerce 
Tekstil İşçisi Grevdeydi 
Çin’den sonra dünyada hazır giyim sektöründe 
ikinci sırada yer alan ve 4500 fabrikada 4 milyon 
işçinin çalıştığı Bangladeş’te binlerce tekstil 
işçisi asgari ücrete yapılan zammın tekstil patronları 
tarafından ödenmemesine ve zamlardaki eşitsizliğe 
karşı 6 Ocak’ta greve çıktı. Yüzde 70’i kadınlardan oluşan 
tekstil işçileri 8 Ocak’ta başkent Dakka’da havaalanına 
giden yolu trafiğe kapattı. Kent merkezindeki ulaşımı 
büyük ölçüde kilitleyen 5 bini aşkın tekstil işçisi polisin 

gaz bombası ve plastik mermiyle saldırısına maruz kaldı. 
Bangladeş’te asgari ücret 95 dolar. 13 Ocak’ta hükümet, 
imalatçı ve sendikalarla görüştükten sonra orta seviye 
fabrika işçileri için bir ücret artışı yapılacağını açıklayınca 
sendikalar grevi sonlandırma çağrısı yaptılar.
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Kadınların 2018 Yılındaki Kazanımları 

3 OCAK
İzlanda’da kabul edilen yasa 

ile işyerlerinin erkeklere 
kadınlardan daha fazla maaş 
vermesi yasaklandı ve ücret 
eşitsizliği tamamen ortadan 

kaldırıldı.

18 OCAK
Bursa’da tepki çeken 

cinsiyetçi ‘pembe vagon’ 
uygulaması kaldırıldı.

15 HAZIRAN
Arjantin’de kürtaj kanununda 

rahatlatma öngörerek hamileliğin 
ilk 14 haftasında kadınların kürtaj 

yaptırabilmelerine imkân tanıyacak 
olan yasa tasarısı parlamentonun 

alt kanadında kabul edildi. 

1 AĞUSTOS
Eşitlik İzleme Kadın Grubu 

(EŞİTİZ) tarafından hazırlanan 
152 kadın kurumunun 

imzasıyla “Haklarımızdan 
da mücadelemizden de 

vazgeçmeyeceğiz” çağrısıyla yazılı 
bir açıklama yapıldı.

25 KASIM
Dünyanın birçok yerinde 

milyonlarca kadın 25 
Kasım Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 
ve Uluslararası 

Dayanışma Günü’nde 
erkek şiddetine karşı 

sokaklardaydı.

29 KASIM
Gürcistan’da ilk kez bir 
kadın cumhurbaşkanı 

seçildi.

5 ARALIK
İsrail’de on binlerce 

kişi hükümetin kadına 
yönelik şiddete karşı 
gerekli yaptırımları 

uygulamasını protesto 
etmek için greve gitti.

14 ARALIK
İrlanda parlamentosu, 

12 haftaya kadar kürtaja 
izin veren yasa tasarısını 

onayladı. 

4 TEMMUZ
Suad Abdurrahim, Tunus’un 

başkentinin ilk kadın belediye 
başkanı oldu.

27 TEMMUZ
 Yeni Zelanda’da kabul edilen 

yeni yasaya göre, aile içi şiddet 
gören tarafa partnerinden 
ayrılması, yeni ev bulması, 

kendisini ve çocuklarını 
koruması için iş yerlerinde 10 

günlük ücretli izin hakkı tanındı.

18 TEMMUZ
 İspanya Başbakanı Sanchez, 

tecavüz davalarındaki belirsizliğin 
sona erdirilmesi için ‘açıkça rıza 
gösterilmeyen seksin tecavüz 

sayılmasını’ öngören yeni bir yasa 
teklifi sundu.

26 TEMMUZ
Şili’de yüz bini aşkın kadın, ülkenin 
birçok kentinde hükümetin yasal 
ve güvenilir kürtajın önüne engel 

koyması sonrası muhalefetin 
sunduğu kürtaj yasa tasarısına 

destek vermek için sokağa çıktı.

13 OCAK
Suudi Arabistan’da kadınların katıldığı ilk 
otomobil fuarının ardından bu kez Suudi 

kadınlar ilk kez erkeklerle birlikte stadyumda 
maç izledi.

Çin’deki bir öğrenci mezun olduğu üniversitede 
kendisini taciz eden profesörü Twitter’daki 
#MeToo kampanyası ile ifşa etti. Öğrenciyi 

taciz eden profesör işten çıkartıldı.
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21 OCAK
ABD Başkanı Trump’ın 
Beyaz Saray’daki 1. yıl 
dönümünde, Trump’ın 

politikalarına karşı birçok 
eyalette Kadınlar Yürüyüşü 

düzenlendi.

17 ŞUBAT
ABD’de uygulanan 

tedaviyle tarihte ilk kez 
bir trans kadın bebek 

emzirebildi.

19 MART
Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed bin 

Salman, alınacak yeni bir 
kararla kadınların artık 
çarşaf giymek zorunda 

olmayacaklarını söyledi.

24 MART
Polonya’da binlerce kadın, 

hükümetin kürtaja kısıtlama 
getiren yeni yasa tasarısını 
protesto etmek için sokağa 

çıktı.

27 MART
Pakistan’da ilk kez bir haber 
kanalı trans bir kadın spikeri 

ekrana çıkardı. 

25 MAYIS
İrlanda’da düzenlenen 
kürtaj referandumuna 
katılanların yüzde 66’sı 

kürtaj yasaklarının kalkması 
için ‘Evet’ dedi. 

7 HAZIRAN
 İspanya’nın yeni başbakanı 

Pedro Sanchez, azınlık 
hükümetini kurdu. Yeni 
kabinede 11 kadın ve 6 

erkek yer alıyor.

17 AĞUSTOS
İran Parlamentosu 

Kadın Grubu, 16 yaşının 
altındaki kız çocuklarının 
zorla evlendirilmesinin 

yasaklanmasına ilişkin bir 
yasa tasarısı hazırladı.

30 AĞUSTOS
Paris’te feminist 

aktivistler, sadece 
erkeklerin kullanımına 

açık sokaklardaki 
pisuvarları “ayrımcı ve 

cinsiyetçi” buldukları için 
tıkadı.

31 AĞUSTOS
İskoçya hükümeti 

dünyada bir ilke imza 
atarak, öğrenim 

çağındaki genç kızların 
regl döneminde 
kullandığı hijyen 

ürünlerini ücretsiz olarak 
dağıtma kararı aldı.

25 EKIM
Etiyopya’da ilk kez bir 
kadın cumhurbaşkanı 
oldu. Bu göreve uzun 

yıllar büyükelçilik yapmış 
olan Sahle-Work Zewde 

getirildi.

12 KASIM
İskoçya devlet okulları 

müfredatına LGBTİ+ 
haklarını ekleyen 

dünyanın ilk ülkesi oldu.

22 KASIM
İsviçre’de cinsel 

yönelim ve cinsiyet 
kimliğine yönelik 

ayrımcı eylemlerin 
3 yıla kadar hapisle 

cezalandırılmasına ilişkin 
yasa tasarısı onaylandı.

27 EYLÜL
Hindistan’da mahkeme 
evli bir kadınla cinsel 
ilişkiye girmenin suç 

sayıldığı maddeyi 
kaldırdı. Mahkemenin 

yargıcı kararda, “Kocası 
kadının efendisi değildir” 

ifadelerini kullandı.

2 EKIM
İsviçre’deki Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi’ndeki bir 
sunumunda “Fizik erkekler 

tarafından icat ve inşa edildi” 
ifadelerini kullanan bilim 

insanı Alsessandro Strumia 
açığa alındı.

8 MART
Dünyanın her yanında 
kadınlar 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nü kutladı. 
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HAKLARIMIZI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUMLAR LİSTESİ
A) AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL 
HİZMETLER BAKANLIĞI’NA 
BAĞLI KURULUŞLAR 
1.	Danışmanlık	Desteği	Alınabilecek	
Merkezler	
Şiddetle ilgili danışmanlık desteği 
almak için Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl ve 
İlçe Müdürlükleri’ne telefonla veya 
şahsen başvurup size en yakın Sosyal 
Hizmet Merkezi, Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve diğer ilgili 
danışmanlık merkezleri hakkında bilgi 
alabilirsiniz.  

2.	Kadın	Konukevleri	
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı kadın konukevlerinin 
adres ve iletişim bilgileri gizlilik ilkesi 
nedeniyle açık değildir. ALO 183 Hattını 
ve aşağıda listesi verilmiş Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) 
arayarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca güvenlik kaygınızın olduğu acil 
durumlarda en yakın karakola giderek 
kadın konukevine yerleştirilmek 
istediğinizi talep edebilirsiniz. 
Kolluk kuvvetleri sizi güvenli bir eve 
yerleştirmekle sorumludurlar.

3.	Alo	183	Aile,	Kadın,	Çocuk	ve	
Engelli	Sosyal	Danışma		Hattı	
Yedi gün 24 saat ücretsiz hizmet veren 
ALO 183’ü arayarak bulunduğunuz 
yere en yakın Sosyal Hizmet Merkezi, 
Aile Danışma Merkezi, Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve 
kadın konukevleri ile ilgili bilgilere 
ulaşabilirsiniz.  

4.	Şiddet	Önleme	ve	Izleme	
Merkezleri	(ŞÖNIM)
1.	ADANA	ŞÖNIM
Telefon: (0322) 247 08 35 Adres: 
Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri 
Mah. 77136. Sok. No: 4 Çukurova, 
Adana

2.	ADIYAMAN	ŞÖNIM
Telefon: (0416) 223 12 62 Adres: 
Altınşehir Mahallesi Gölbaşı Karayolu 5. 
Km’si  No: 28 Merkez, Adıyaman 

3.	AFYONKARAHISAR	ŞÖNIM
Telefon: (0272) 213 43 02 Adres: Zafer 
Mah. Kanuni Cad. Müze Arkası No: 
15 Merkez, Afyonkarahisar

4.	AĞRI	ŞÖNIM
Telefon: (0472) 215 00 46 Adres: Fırat 
Mah. 950 Sok. ATSO Arkası Merkez, 
Ağrı

5.	AKSARAY	ŞÖNIM
Telefon: (0382) 222 04 34 Adres: 
Kılıçaslan Mah. Bediüzzaman Bulv. No: 
83 Merkez, Aksaray

6.	AMASYA	ŞÖNIM
Telefon: (0358) 218 45 70 Adres: 55 
Evler Mahallesi Mehmet Varinli Cad. No: 
119, Amasya

7.	ANKARA	ŞÖNIM
Telefon: (0312) 348 36 86 Adres: 
Anafartalar Cad. No: 66 Ulus, Ankara

8.	ANTALYA	ŞÖNIM
Telefon: (0242) 227 20 62 Adres: 
Kızılsaray Mah. Yener Ulusay Bulvarı 68. 
Sokak No: 4 Muratpaşa, Antalya

9.	ARDAHAN	ŞÖNIM
Telefon: (0478) 211 38 40 Adres: 
Kaptanpaşa Mah. İnönü Cad. No: 9 Kat: 
4, Ardahan

10.	BALIKESIR	ŞÖNIM
Telefon: (0266) 249 29 73 Adres: Altı 
Eylül İlçesi Bahçelievler Mah. Teknik 
Lise Cad. No: 121/A, Balıkesir 

11.	BARTIN	ŞÖNIM
Telefon: (0378) 227 81 44 Adres: 
Demirciler Mah. Ali Gama Sok. No: 47/2 
Merkez, Bartın

12.	BATMAN	ŞÖNIM
Telefon: (0488) 214 38 14 Adres: Belde 
Mah. 3210 Sok. No: 26 Merkez, Batman

13.	BILECIK	ŞÖNIM
Telefon: (0228) 212 20 37 Adres: Tevfik 
Bey Cad. Arz Birlik Apt. Merkez, Bilecik

14.	BINGÖL	ŞÖNIM
Telefon: (0426) 213 83 80 Adres: 
Yenişehir Mah. Selahattin Kaya Cad. No: 
33 Merkez, Bingöl

15.	BITLIS	ŞÖNIM
Telefon: (0434) 226 53 07 Adres: 8 
Ağustos Mah. 413 Sok. Merkez, Bitlis

16.	BOLU	ŞÖNIM
Telefon: (0374) 270 01 07 Adres: Kültür 
Mah. Şehitler Cad. No: 61, Bolu

17.	BURDUR	ŞÖNIM
Telefon: (0248) 233 19 99 Adres: 
Bahçelievler Mahallesi Stadyum 
Caddesi No: 29 Burdur İl Müdürlüğü 3. 
Kat, Burdur

18.	BURSA	ŞÖNIM
Telefon: (0224) 223 03 68 Adres: 
Muradiye Mah. Kayabaşı Sok. No:7 
Osmangazi, Bursa

19.	ÇANAKKALE	ŞÖNIM
Telefon: (0286) 218 09 82 Adres: 
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 
209/5, Çanakkale

20.	ÇORUM	ŞÖNIM
Telefon: (0364) 224 67 63 Adres: 
Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 
57, Çorum

21.	DENIZLI	ŞÖNIM
Telefon: (0258) 266 41 66 Adres: 
Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No: 
145, Denizli 

22.	DIYARBAKIR	ŞÖNIM
Telefon: (0412) 257 21 50 Adres: 
Şehitlik Mah. Fabrika Cad. 37. Sok. No: 
7/1 Yenişehir, Diyarbakır

23.	DÜZCE	ŞÖNIM
Telefon: (0380) 524 69 96 Adres: 
Kiremitocağı Mah. İstanbul Cad. No: 109 
Merkez, Düzce

24.	EDIRNE	ŞÖNIM
Telefon: (0284) 212 12 43 Adres: Şükrü 
Paşa Mah. Turan Dursun Cad. No:7 
Merkez, Edirne

25.	ELAZIĞ	ŞÖNIM
Telefon: (0424) 247 35 43 Adres: 
Cumhuriyet Mah. Fatih Ahmet Baba 
Bulvarı No: 96 Merkez, Elazığ

26.	ERZINCAN	ŞÖNIM
Telefon: (0446) 226 60 68 Adres: Fatih 
Mah. Hacı Bektaşi Veli Cad. No: 6, 
Erzincan

27.	ERZURUM	ŞÖNIM
Telefon: (0442) 215 14 00 Adres: 
Rabiana Mah. Atatürk Lisesi Cad. No: 1 
Yakutiye, Erzurum

28.	ESKIŞEHIR	ŞÖNIM
Telefon: (0222) 237 80 48 Adres: Huzur 
Mah. Yıldızlar Sok. No: 49/A Odunpazarı, 
Eskişehir

29.	GAZIANTEP	ŞÖNIM
Telefon: (0342) 220 78 01 Adres: 
Düğmeci Mah. Türkocağı Sok. No: 5/B 
Şahinbey, Gaziantep

30.	GÜMÜŞHANE	ŞÖNIM
Telefon: (0456) 213 19 10 Adres: Özcan 
Mah. Süleyman Sungurlu Sok. No: 7 
Kat: 2, Gümüşhane

31.	HAKKARI	ŞÖNIM
Telefon: (0438) 211 99 19 Adres: Dağgöl 
Mah. Pegan Cad. No: 10 Merkez, 
Hakkari

32.	HATAY	ŞÖNIM
Telefon: (0326) 216 61 33 Adres: 
Akevler Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cd. 
No.23 Antakya, Hatay

33.	IĞDIR	ŞÖNIM
Telefon: (0476) 226 40 27 Adres: Söğütlü 
Mah. İrfan Cad. No: 20 Merkez, Iğdır

34.	ISPARTA	ŞÖNIM
Telefon: (0246) 223 49 00 Adres: Piri 
Mehmet Mah. 107. Cad. No: 15 Merkez, 
Isparta 

35.	ISTANBUL	ŞÖNIM
Telefon: (0212) 465 21 96 Adres: 
Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No: 30 
Bakırköy, İstanbul

36.	IZMIR	ŞÖNIM
Telefon: (0232) 363 33 41 Adres: 
Soğukkuyu Mah. 1847/15 Sok. No: 11 
Bayraklı, İzmir

37.	KAHRAMANMARAŞ	ŞÖNIM
Telefon: (0344) 215 16 26 Adres: 
Mimar Sinan Mah. 48026. Sok. No: 3/1 
Onikişubat, Kahramanmaraş

38.	KARAMAN	ŞÖNIM
Telefon: (0338) 213 75 16 Adres: Ziya 
Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 46 
Merkez, Karaman 

39.	KARS	ŞÖNIM
Telefon: (0474) 214 14 75 Adres: Orta 
Kapı Mah. Resul Yıldız Cad. No: 5 Kat: 
4, Kars

40.	KAYSERI	ŞÖNIM
Telefon: (0352) 221 34 91 Adres: 
Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi No: 27 
Kocasinan, Kayseri

41.	KIRIKKALE	ŞÖNIM
Telefon: (0318) 224 07 19 Adres: Yeni 
Mah. Sağlık Cad. No: 52 Merkez, 
Kırıkkale

42.	KIRKLARELI	ŞÖNIM
Telefon: (0288) 214 38 34 Adres: Merkez 
Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet 
Çıkmazı Sok. No: 6, Kırklareli

43.	KIRŞEHIR	ŞÖNIM
Telefon: (0386) 213 40 77 Adres: 
Ahievran Mah. 729. Sok. Rafi Erdal İş 
Merkezi No: 7 Merkez, Kırşehir 

44.	KILIS	ŞÖNIM
Telefon: (0348) 814 55 42 Adres: Kilis 
Saraç Mehmet Çavuş Mah. Yonca Sok. 
No: 34 Kat: 1, Kilis

45.	KOCAELI	ŞÖNIM
Telefon: (0262) 322 17 91 Adres: 
Saraybahçe Kozluk Mah. Ruşen Hakkı 
Cad. No: 13 İzmit, Kocaeli

46.	KONYA	ŞÖNIM
Telefon: (0332) 322 76 69 Adres: 
Aksinne Mah. Pirebi Sok. No: 14 
Meram, Konya

47.	KÜTAHYA	ŞÖNIM
Telefon: (0274) 223 02 32 Adres: Fatih 
Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 1 Merkez, 
Kütahya

48.	MALATYA	ŞÖNIM
Telefon: (0422) 212 32 25 Adres: 
Özalper Mah. Gülümser Cad. No: 15 
Yeşilyurt, Malatya

49.	MANISA	ŞÖNIM
Telefon: (0236) 232 46 84 Adres: 
Tevfikiye Mah. 3316 Sok. No: 15 
Merkez, Manisa

50.	MARDIN	ŞÖNIM
Telefon: (0482) 212 37 95 Adres: Mardin 
Yenişehir Mah. Karakol Cad. No: 68 
Artuklu, Mardin

51.	MERSIN	ŞÖNIM
Telefon: (0324) 328 66 35 Adres: Gazi 
Mah. 1323 Sok. No: 5 Yenişehir, Mersin

52.	MUĞLA	ŞÖNIM
Telefon: (0252) 212 11 50 Adres: Emir 
Beyazıt Mah. Dr. Baki Ünlü Cad. No: 
71, Muğla

53.	MUŞ	ŞÖNIM
Telefon: (0436) 216 28 07 Adres: 
Yeşilyurt Mah. Emekliler Cad. No: 28 
Merkez, Muş 

54.	NEVŞEHIR	ŞÖNIM
Telefon: (0384) 215 20 59 Adres: 350 
Evler Mah. Ali Dirikoç Bulvarı No: 1/2 
Merkez, Nevşehir

55.	OSMANIYE	ŞÖNIM
Telefon: (0328) 802 07 74 Adres: 
Raufbey Mah. Atatürk Cad. No:418, 
Osmaniye

56.	RIZE	ŞÖNIM
Telefon: (0464) 213 04 04 Adres: Merkez 
İlçesi Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım 
Cad. No: 3, Rize 
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57.	SAKARYA	ŞÖNIM
Telefon: (0264) 270 10 35 Adres: 
Sakarya Mah. İnönü Cad. Hamam Sok. 
No: 1 Adapazarı, Sakarya

58.	SAMSUN	ŞÖNIM
Telefon: (0362) 431 11 87 Adres: Ulugazi 
Mah. Şifa Yurdu Sok. No: 10 İlkadım, 
Samsun

59.	SINOP	ŞÖNIM
Telefon: (0368) 261 96 66 Adres: 
Gelincik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 
4/3, Sinop

60.	SIVAS	ŞÖNIM
Telefon: (0346) 225 40 14 Adres: 
Gökçebostan Mah. Höllülük Cad. No: 
22, Sivas

61.	ŞANLIURFA	ŞÖNIM
Telefon: (0535) 492 53 63 Adres: Ahmet 
Yesevi Mah. 9821. Sok. No: 135/1 
Haliliye, Şanlıurfa

62.	TEKIRDAĞ	ŞÖNIM
Telefon: (0282) 261 20 48 Adres: 
Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı 
Mayadağlı Cad. No: 38 Süleymanpaşa, 
Tekirdağ

63.	TRABZON	ŞÖNIM
Telefon: (0462) 231 40 12 Adres: 
Soğuksu Mah. Soğuksu Cad. Huzur 
Sokak No: 6, Trabzon

64.	TUNCELI	ŞÖNIM
Telefon: (0428) 212 12 77 Adres: 
Esentepe Mah. Nelson Mandela Cad. 
No: 23 Merkez, Tunceli

65.	UŞAK	ŞÖNIM
Telefon: (0276) 223 98 27 Adres: 
Atatürk Mah. Çivril Cad. No: 48 Merkez, 
Uşak

66.	VAN	ŞÖNIM
Telefon: (0432) 216 16 23 Adres: 
İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Cad. 
Hükümet Konağı C Blok Kat: 3, Van

67.	YALOVA	ŞÖNIM
Telefon: (0226) 811 57 77 Adres: Kazım 
Karabekir Mah. Fulya Sok. No: 8 
Merkez, Yalova

68.	ZONGULDAK	ŞÖNIM
Telefon: (0372) 222 12 14 Adres: 
Meşrutiyet Mah. Yeni Sok. No: 1, 
Zonguldak  

B)	BARO	KADIN	DANIŞMANLIK	
MERKEZLERI	ve	ADLI	YARDIM	
SERVISLERI
Pek çok ilde bulunan baro bünyesindeki 
kadın hakları birimlerine yardım 
talebinde bulunabilir ve hukuki 
danışmanlık desteği alabilirsiniz. 

ACIL	DANIŞMA	HATLARI
ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli 
Sosyal Danışma  Hattı 

ALO 155 Polis İmdat

ALO 156 Jandarma İmdat

ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı

ALO 157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil 
Yardım ve İhbar Hattı

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: (0212) 
656 96 96 ve (0549) 656 96 96

Kadın Meclisleri Danışma Hattı: (0505) 
004 11 98

C)	KADIN	KONUKEVLERI	ve	
SIĞINAKLARI
Sığınaklar, ev içi şiddete maruz kalan 
tüm kadınlara sığınma ve korunma 
imkânı sunmayı, kadınların kendileri 
için yeni bir yaşamı diğer kadınlar 
ile dayanışma içinde kurabilmelerini 
desteklemeyi, ilgili kurumlara 
yönlendirme yapmayı, kadınların 
şiddete karşı hak bilinci edinmesini 
ve özgüven kazanmasını sağlamayı 
amaçlar. Sığınaklar, şiddete maruz 
kalan kadınlara ve çocuklarına sosyal, 
psikolojik ve hukuki destek sağlayarak 
şiddetten uzak yeni bir yaşam 
kurmalarına destek olur. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Eylül 
2018 tarihli açıklamasına göre Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bağlı 110 
konukevi, belediyelere bağlı 32 sığınak, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 1 
adet ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 
1 adet olmak üzere toplam 144 adet 
konukevi ve sığınak bulunuyor ve bunlar 
toplam 3.454 yatak kapasitesi ile hizmet 
veriyor. Eğer bir kadın sığınağında kalma 
ihtiyacınız varsa ilinizde bulunan Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’ne, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İl ya da İlçe Müdürlüklerine, 
karakola/jandarma komutanlığına, 
belediyelerin kadın danışma merkezleri 
ve/veya ilgili diğer hizmet birimlerine ve  
kadın örgütlerine başvurabilirsiniz.
D)	BAĞIMSIZ	KADIN	ÖRGÜTLERI	
veya	BELEDIYELERE	BAĞLI	
KADIN	DANIŞMA	ve	DAYANIŞMA	
MERKEZLERI	
Kadın örgütlerinin işlettiği bağımsız 
kadın danışma ve dayanışma 
merkezlerinin yanı sıra son yıllarda pek 
çok belediye de kadınlar için danışma 
merkezleri açtı ve açıyor. Özellikle kadın 
örgütlerinin işlettiği merkezler, kadınlara 
karşı yapılan her türlü ayrımcılığı, 
ekonomik, sosyal ve politik dışlanmaları 
göz önüne alarak, kadınların kendi 
ihtiyaçlarına yönelik talep ve görüşlerini 
hayata geçirmek üzere bir araya 
geldikleri ve uğradıkları ev içi veya ev 
dışı şiddete karşı hukuksal ve psikolojik 
danışmanlık desteği alabildikleri, 
birbirleriyle dayanışma içinde oldukları 
bir ortamın oluşmasını amaçlıyor. 

ADANA
ADANA	KADIN	DAYANIŞMA	
MERKEZI	VE	SIĞINMA	EVI	DERNEĞI	
(AKDAM)	
(0322) 453 53 50, E-posta: akdam.
adana@yahoo.com

ANKARA
ANKARA	BAROSU	ALO	GELINCIK	
HATTI
(0312) 444 43 06

ANKARA	ENGELLI	KADIN	DERNEĞI	
(EN-KAD)
(0312) 362 31 50, E-posta: 
engellikadindernegi@gmail.com

KADIN	DAYANIŞMA	VAKFI
(0312) 430 40 05 ve 432 07 82,  
www.kadindayanismavakfi.org.tr  
E-posta: kadindv@yahoo.com.tr

YENIMAHALLE	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0312) 332 08 71 ve 335 22 96

ÇANKAYA	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0312) 458 89 00, Dahili: 1154

ANTALYA
ANTALYA	KADIN	DANIŞMA	
MERKEZI	ve	DAYANIŞMA	DERNEĞI
(0242) 248 07 66, www.
antalyakadindanismadernegi.org,  

E-posta: antalyakadinmerkezi@gmail.
com 

ANTALYA	KENT	KONSEYI	KADIN	
MECLISI
(0242) 243 69 92, E-posta: info@
antalyakentkonseyi.org.tr

AYDIN
KUŞADASI	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0256) 614 58 42

BURSA
BURSA	BÜYÜKŞEHIR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 
Eşitlik Birimi

(0224) 716 31 96

NILÜFER	BELEDIYESI	KONAK	
KADIN	DAYANIŞMA	MERKEZI
(0224) 452 82 13, E-posta: nilufer@
nilufer.bel.tr

NILÜFER	BELEDIYESI	GÖRÜKLE	
KADIN	DAYANIŞMA	MERKEZI
(0224) 483 71 15, E-posta: nilufer@
nilufer.bel.tr

MOR	SALKIM	KADIN	DAYANIŞMA	
DERNEĞI
(0531) 033 88 44, E-posta: 
morsalkimdernegi@hotmail.com

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE	KADIN	EL	EMEĞINI	
DEĞERLENDIRME	DERNEĞI-
DANIŞMA	MERKEZI	(ELDER)
(0286) 217 06 03, E-posta: 
elderkadinmerkezi@gmail.com

ÇANKIRI
ÇANKIRI	KADIN	DANIŞMA	VE	
DAYANIŞMA	DERNEĞI	
E-posta: iletisim@kadindayanisma.org

DIYARBAKIR
DIYARBAKIR	BAĞLAR	BELEDIYESI	
KARDELEN	KADIN	EVI
(0412) 251 93 00

DIYARBAKIR	BÜYÜKŞEHIR	
BELEDIYESI	ACIL	DESTEK	HATTI
(0412) 444 79 49 

DIYARBAKIR	BÜYÜKŞEHIR	
BELEDIYESI	KADIN	SORUNLARI	
ARAŞTIRMA	VE	UYGULAMA	
MERKEZI	(DIKASUM)
(0412) 226 22 98 - (0412) 229 48 80, 
E-posta: dikasum@ hotmail.com

KAMER	VAKFI	
(0412) 228 10 53 – (0530) 664 44 10, 
E-posta: d.kamervakfi@gmail.com

(KAMER Vakfı’nın 23 ilde şubesi 
bulunmaktadır, hangi illerde 
olduğuna ilişkin bilgiyi KAMER Vakfı 
Merkezi’nden veya www.kamer.org.tr 
adresinden edinebilirsiniz.)

EDIRNE
EDIRNE	KADIN	MERKEZI	
DAYANIŞMA	DERNEĞI	
(EKAMEDER)	
E-posta: ekameder@hotmail.com

HATAY
MOR	DAYANIŞMA	KADIN	DERNEĞI
(0539) 390 29 96 

DEFNE	KADIN	EMEĞI	DERNEĞI	
(0539) 342 03 17, E-posta: 
hulyakavuk@hotmail.com 

SAMANDAĞ	KADIN	EMEĞI	
DERNEĞI	
(0538) 581 44 65, E-posta: 
sevgikurtdere@hotmail.com  

ISTANBUL
ATAŞEHIR	BELEDIYESI
(0216) 570 50 00 / Dahili: 1611/1648

AVCILAR	BELEDIYESI	GÜLSEVIN	
BUKET	DEĞIRMENCI	KADIN	VE	
AILE	DANIŞMA	MERKEZI
444 69 89 / Dahili: 3706, E-posta: 
kadinveaile@avcilar.bel.tr 

BAKIRKÖY	BELEDIYESI	ÖZGECAN	
KADIN	DANIŞMA	EVI
(0212) 466 39 39

BEŞIKTAŞ	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0212) 319 42 42 / Dahili 5022

BEYLIKDÜZÜ	BELEDIYESI	KADIN	
DAYANIŞMA	MERKEZI
444 09 39

KADIKÖY	BELEDIYESI	
(0216) 542 50 00 / Dahili: 1221/1517 

KADIKÖY	BELEDIYESI	ALO	KADINA	
ŞIDDET	HATTI
(0216) 349 9 349 

KADIKÖY	BELEDIYESI	RASIMPAŞA	
SOSYAL	HIZMET	MERKEZI
(0530) 153 16 15 - (0216) 349 11 89, 
E-posta: sosyalservis@kadikoy.bel.tr

KAĞITHANE	BELEDIYESI
(0212) 321 40 40  

KARTAL	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0216) 280 64 06 

KÜÇÜKÇEKMECE	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	VE	SIĞINMA	EVI
(0212) 411 08 35, E-posta: 
sosyalyardim@kucukcekmece.bel.tr

ŞIŞLI	BELEDIYESI	HUKUKI	
DANIŞMANLIK	HATTI
(0212) 708 83 22 

ŞIŞLI	BELEDIYESI	SOSYAL	DESTEK	
MÜDÜRLÜĞÜ
(0212) 234 15 59 – (0212) 234 15 63 
ÜSKÜDAR	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI 
(0216) 531 30 00 / Dahili: 3264 - 3075

ÜMRANIYE	BELEDIYESI
(0216) 443 56 00

PENDIK	BELEDIYESI
441 81 81
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BAŞAK	KÜLTÜR	ve	SANAT	VAKFI	
(0216) 420 49 68, E-posta: 
basaksanat@gmail.com 

CINSEL	ŞIDDETLE	MÜCADELE	
DERNEĞI	
0 (542) 5853990 www.
cinselsiddetlemucadele.org 

E-posta: info@
cinselsiddetlemucadele.org 

KADININ	INSAN	HAKLARI	-	YENI	
ÇÖZÜMLER	DERNEĞI
(0212) 251 00 29, www.
kadinininsanhaklari.org, E-posta: 
infokih@wwhr.org

KADINLARA	HUKUKI	DESTEK	
MERKEZI	DERNEĞI	(KAHDEM)	
www.kahdem.org.tr, E-posta: 
kahdem@gmail.com 

KADINLARLA	DAYANIŞMA	VAKFI	
(KADAV)
(0212) 251 58 50, www.kadav-ist.org, 
E-posta: info@kadavist.org

MOR	ÇATI	KADIN	SIĞINAĞI	VAKFI
(0212) 292 52 31 ve 32, www.morcati.
org.tr, E-posta: morcati@morcati.
org.tr

SOSYAL	POLITIKALAR,	CINSIYET	
KIMLIĞI	VE	CINSEL	YÖNELIM	
ÇALIŞMALARI	DERNEĞI	(SPoD)	
LGBT+	DANIŞMA	HATTI
(0850) 888 54 28 

IZMIR
KADIN	DAYANIŞMA	DERNEĞI
(0232) 482 10 77 - (0530) 443 52 93 

IZMIR	BÜYÜKŞEHIR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI	VE	
KADIN	SIĞINMA	EVI
(0232) 293 42 93

IZMIR	BAYRAKLI	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 367 73 88

IZMIR	BERGAMA	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 632 80 46

IZMIR	BORNOVA	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(232) 999 29 29 / Dahili 4705

IZMIR	BUCA	BELEDIYESI	
ÖZGECAN	ASLAN	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 216 21 46 

IZMIR	ÇIĞLI	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 329 07 34 

IZMIR	ÇIĞLI	EVKA	2	KADIN	
KÜLTÜR	DERNEĞI	(ÇEKEV)
(0232) 370 23 07, E-posta: 
cekevizmir@yahoo.com

IZMIR	DIKILI	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 671 74 22 

IZMIR	FOÇA	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 812 40 42 

IZMIR	GAZIEMIR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 252 56 57 

IZMIR	KARABAĞLAR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 414 81 14

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
ALAYBEY	MAHALLE	MERKEZI
(0232) 364 53 10

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
BOSTANLI	MAHALLE	MERKEZI
(0232) 330 58 18

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
NERGIZ	MAHALLE	MERKEZI
(0232) 368 88 03

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
YALI	KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 362 21 81

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
MUSTAFA	KEMAL	MAHALLE	
MERKEZI
(0232) 370 70 07

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
INÖNÜ	MAHALLE	MERKEZI
(0232) 361 41 45

IZMIR	KARŞIYAKA	BELEDIYESI	
IMBATLI	MAHALLE	MERKEZI
(0232) 366 60 62

IZMIR	KONAK	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 425 35 01

IZMIR	KEMALPAŞA	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 878 12 22 

IZMIR	NARLIDERE	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 239 73 00 

IZMIR	ÖDEMIŞ	BELEDIYESI	KADIN	
SIĞINMA	EVI	
(0232) 544 36 33

IZMIR	SEFERIHISAR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 444 77 43 / Dahili 331

IZMIR	SELÇUK	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 892 73 26 

IZMIR	TIRE	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 500 12 07 

IZMIR	URLA	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0232) 754 12 68

KIRIKKALE
KADIN	DAYANIŞMA	VE	
DESTEKLEME	DERNEĞI
(0318) 357 42 42 / Dahili: 4020, 
E-posta: kddd_tr@hotmail.com 

KIRIKKALE	ÖNCE	KADIN	DERNEĞI
E-posta: kap-der@hotmail.com

KOCAELI
KOCAELI	KADIN	EMEĞI	DERNEĞI
(0534) 569 38 20, E-posta: 
kocaelikadem@gmail.com 

KONYA
KONYA	BÜYÜKŞEHIR	BELEDIYESI	
KADIN	AILE	DESTEK	MERKEZI	
(0332) 351 09 95, E-posta: kadem@
konya.bel.tr

ŞEFKAT-DER
(0535) 733 77 13 - (0332) 351 27 65, 
E-posta: sefkat-der@mynet.com

MARDIN
MARDIN	ORTAK	KADIN	IŞBIRLIĞI	
DERNEĞI	(MOKID)
(0532) 547 30 07 E-posta: 
mokid2010@hotmail.com

MERSIN
MERSIN	BÜYÜKŞEHIR	BELEDIYESI	
KADIN	DANIŞMA	MERKEZI
(0324) 231 77 20, E-posta: 
kadindanismamerkezi@mersin.bel.tr 

MERSIN	BAĞIMSIZ	KADIN	
DERNEĞI	KADIN	DANIŞMA	
MERKEZI
(0324) 337 20 21, E-posta: info@
bagimsizkadindernegi.org.tr

GÜNEBAKAN	KADIN	DERNEĞI
(0539) 482 82 46, E-posta: 
gunebakankd@hotmail.com 

MERSIN	KADIN	EMEĞI	DERNEĞI	
(0551) 440 63 73, E-posta: 
kadinemegi33@gmail.com  

MUĞLA
KARYA	KADIN	DERNEĞI	
(0530) 691 29 87

SEKIBAŞI	DAYANIŞMA	MERKEZI
(0252) 212 60 18 - (0536) 877 32 59

BODRUM	KADIN	DAYANIŞMA	
DERNEĞI
(0555) 291 97 67 - (0535) 946 26 52 

MUĞLA	EMEK	BENIM	KADIN	
DERNEĞI
(0536) 877 32 59 E-posta: 
mebkad48@gmail.com

NEVŞEHIR
KAPADOKYA	KADIN	DAYANIŞMA	
DERNEĞI
(0384) 212 34 51, E-posta: 
kapadokyakadin@hotmail.com 

NEVŞEHIR	BELEDIYESI	KADIN	
DANIŞMA	MERKEZI
(0384) 213 12 25, E-posta: 
kadinnevsehir@gmail.com

URFA
URFA	YAŞAM	EVI	KADIN	
DAYANIŞMA	DERNEĞI
(0414) 315 17 25 - (0505) 561 71 36, 
www.yasamevidernegi.org, E-posta: 
yasam_evi@hotmail.com

VAN
YAŞAM	KADIN	ÇEVRE	KÜLTÜR	VE	
IŞLETME	KOOPERATIFI		
(0506) 354 31 91 - (0432) 215 94 33 

KUZEY	KIBRIS	
FEMINIST	ATÖLYE	(FEMA)
www.feministatolye.org, E-posta: 
info@feministatolye.org 

KADINDAN	YAŞAMA	DESTEK	
DERNEĞI	(KAYAD)
(0392) 227 07 51, E-posta: info@
kayad.net

MAĞUSA	KADIN	MERKEZI	
DERNEĞI	(MAKAMER)	
(0392) 366 02 78 

SOSYAL	RISKLERI	ÖNLEME	VAKFI
(0392) 228 99 55, E-posta: sorov1@
hotmail.com

E) MÜLTECİ ve GÖÇMEN 
KADINLARA DESTEK VEREN 
KURUMLAR 
BM	MÜLTECILER	YÜKSEK	
KOMISERLIĞI	(UNHCR)
444 48 68, (0312) 409 70 00 

HAYATA	DESTEK	DERNEĞI
(0216) 336 22 62, E-posta: info@
hayatadestek.org

INSAN	KAYNAĞINI	GELIŞTIRME	
VAKFI	(IKGV)
(0212) 562 50 62 E-posta: ikgv@
ikgv.org

KADINLARLA	DAYANIŞMA	VAKFI	
(KADAV)
(0545) 220 10 22 E-Posta: info@
kadav.org.tr 

MAVI	KALEM	SOSYAL	
YARDIMLAŞMA	VE	DAYANIŞMA	
DERNEĞI
(0212) 635 38 35, E-posta: 
mavikalem@mavikalem.org

SIĞINMACILAR	VE	GÖÇMENLERLE	
DAYANIŞMA	DERNEĞI	(SGDD-
ASAM)	
(0312) 212 60 12, E-posta: info@sgdd-
asam.org

YUVA	DERNEĞI
(0216) 325 00 44, E-posta: yuva@
yuva.org.tr


