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

1995 yılında Kadının İnsan 
Hakları – Yeni Çözümler 
Derneği tarafından geliştirilmiş 
olan KİHEP, 1998 yılından 
bu yana Dernek ile Sosyal 
Hizmetler ve  Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. 2002 yılında bu 
işbirliğine Çanakkale’de Kadın El 
Emeğini Değerlendirme Derneği 
(ELDER),  İzmit’te Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı (KADAV) 
ve Van’da Van Kadın Derneği 
(VAKAD) de dâhil olmuştur.

Kadınlarla Mor Bülten, 
Türkiye’nin 42 ilinde 6000'den 
fazla kadına ulaşmış olan 
KİHEP’in eğiticileri ve 
katılımcılarının katkılarıyla 
hazırlanıyor. 

Kadının insan hakları ihlallerine 
son veren, aile içi şiddeti 
sonlandıran, kendi bedenleri 
üzerinde söz sahibi olan, eğitim 
yaşamına geri dönen, işgücü 
piyasasına, yerel yönetimlere ve 
siyasete katılan, bağımsız yerel 
kadın örgütleri kuran KİHEP 

dayanışma ağına hoş geldiniz! 

Kadınlarla
Mart 2009, Sayı 7

Yerel Seçimlerde Feminist 
Adayımız Var!

İstanbul’daki kadın örgütleri ve bağımsız feministlerin oluşturdu-
ğu Seçim için Feminist Kolektif Platformu, yıllardır feminist mü-
cadele içinde yer alan, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü 
Ülfet Taylı’yı İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde belediye başkan adayı 
gösterdi. (Haberin devamı sayfa 2'de)

lten,

mor 
li 

bülten

Fotoğraf: Serra Akcan - Seçim için Feminist Kolektif Platformu

2008 yılında gerçekleştirdiğimiz 
KİHEP Eğitici Eğitimi ile dayanışma 
ağımıza katılmaya aday olan iller-
den biri de Antakya. Antakya’daki 
yeni eğitici adayımız sevgili Ce-
mile Güvercin Sayın, ilk grubunu 
tamamladı ve katılımcılara sertifi-

kalarını verdi. Antakya’daki ilk KİHEP’li kadınların sertifika sevinci 
yerel basında da yer buldu. 

Antakya’daki ilk KİHEP grubu 
sertifikalarını aldı

Antakya'da KİHEP'li kadınlar
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Türkiye’de kadınların çıkardığı ilk feminist belediye 
başkan adayı olan Taylı’nın arkasında onlarca kadın 
örgütünün desteği var. Taylı, adaylığını duyurduğu 
basın açıklamasında; kadınların gerçek ihtiyaçlarını, 
başka hiçbir toplumsal sınıf veya grubun siyasi ta-
leplerinin arasına sıkıştırmadan ancak feminist bir 
adayın savunabileceğini söyledi. Taylı, “Kadınların 
erkek şiddetine uğramadığı, namus cinayetine 
kurban gitmediği, ev ve bakım işlerinin kadınlar-
la erkekler arasında eşit paylaşıldığı bir dünyanın 

BEY-OĞLU’NA FEMİNİST SÖZÜMÜZ VAR!

Kadınlar yerel yönetimlere talip

Nebahat Dinler, Ayvalık Bağımsız Kadın 
İnisiyatifi; KİHEP Eğiticisi - Ayvalık 

Kadın Meclisi Kadın 
Hakları Çalışma Gru-
bu olarak, Kadının Sos-
yal Hayatını Araştırma 
ve İnceleme Derneği 
ile birlikte ortak bir ba-
sın açıklaması düzen-
ledik. 

Açıklamamızda; “Çağdaş yaşam biçimi eşitliktir. Bu-
nun için devletin çok yönlü bir kadın politikası ve 
projesi olması, partilerde kadın kollarının parti içi 
etkisinin arttırılması, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planları’ 
yapılması, yerel toplumsal cinsiyet eşitliği birimle-
rinin oluşturulması gerekmektedir. Biz; hayatın her 
alanında söz, yetki, karar ve politika üretim meka-
nizmalarında eşit temsiliyet sağlanıncaya kadar bu 

taleplerimizin takipçisi olacağız. Yüzde 50 temsil 
istiyoruz, ilk adım 29 Mart seçimleri” diyerek bir 
imza kampanyası başlattık. Topladığımız imzaları 
dosyalar halinde ilçemizdeki siyasi parti ilçe başkan-
lıklarına ilettik.

Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 
üyeleri KİHEP Katılımcıları - İzmir

Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Gençlik 
Meclisi üyeleriyle “Seçilmek istiyorum” kampanyası 
başlattı. Yaptıkları basın açıklamasında Kadın Meclisi 
üyeleri, belediye meclislerinde kendilerine daha çok 
yer verilmesini istedi:

“Seçme ve seçilme hakkı kazandığımız 3 Nisan 
1930’dan bu yana 79 yıl geçti. Nüfusumuzun nere-
deyse yarısı kadın. Buna rağmen belediye başkan-
lıklarında, belediye ve il genel meclislerinde yüzde 
1.5’le, TBMM’de ise yüzde 10’la temsil ediliyoruz. Ka-
dınların karar alma noktalarında daha çok yer alması 
bir çağdaşlık göstergesidir. Demokrasiden, laiklikten, 
cumhuriyetin temel değerlerinden yana olan herkesi 
bu mücadelede bize destek vermeye çağırıyoruz.”

kurulması için, feminist siyasetin olmazsa olmaz 
olduğunu düşünüyoruz,” dedi. Hiçbir ücret almak-
sızın, sağlık veya emeklilik sigortası olmaksızın her 
gün ev içinde verdiğimiz emeğin hiçe sayılmasını 
eleştiren Taylı, “bizi kent merkezlerinden uzaklaştı-
ran, eve hapseden yerel politikalara karşı feminist 
sözümüz var,” dedi. Taylı “Erkek egemen bir dünyaya 
mahkûm olmadığımızı gösterebileceğimize, kadın 
dayanışmasının erkek egemenliğinden daha güçlü 
olduğuna” dair inancımızı vurguladı.

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derne-
ği (KADER) Aralık 2008’de, yerel seçimlere yönelik 
“Gerçek Demokrasi için Yüzde 50 Kadın Aday” kam-
panyası başlattı. 2004 yerel seçimlerinde koltukların 
yüzde 1'inin kadınlara ayrıldığını hatırlatan KADER, 
kampanya için üç siyasi parti liderinin fotoğrafl arının 
yer aldığı afişler kullandı. Afişin üstünde liderler “He-
defimiz yerel yönetimlerde yüzde 50 kadın aday!” 
diyor, altında ise “Bu afiş yerel yönetimlerde yüzde 

Yüzde 50 Kadın Aday!

(Sayfa 1'den devam)

Ayvalık'ta imza kampanyası

1'lik orana isyan eden ve siyasette görev almak is-
teyen kadınların hayallerinin ürünüdür” uyarısı yer 
alıyordu. 

Kesinleşen listesinde 1.000 erkek, 11 kadın aday olan 
MHP afişlerin toplatılması için dava açtı. KADER’e 
destek olan onlarca kadın örgütü, tüm partileri, ka-
dınlara karşı mücadele etmek yerine, yerel seçim-
lerde yüzde 50 kadın aday göstermeye davet etti. 
Dava reddedildi; afişler hayallerimizi süslemeye de-
vam ediyor.
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12. Uçan Süpürge 
Uluslararası Kadın 
Filmleri Festivali
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 
7–14 Mayıs 2009 tarihlerinde sinemaseverlerle bu-
luşmaya hazırlanırken, festival ödüllerinin sahipleri 

de belli oldu. “Uçan 
Süpürge Onur Ödülü” 
oyuncu Suna Selen’e, 
“Bilge Olgaç Başarı 
Ödülleri” ise sanat yö-
netmeni Zepür Ha-
nımyan ile yönetmen 
Yeşim Ustaoğlu’na 
7 Mayıs’ta festivalin 
açılış töreninde veri-
lecek.

Kadınlara Mektup Çağrısı:
“12 Eylül’de…”

Bu sene temasını “80’ler” olarak belirleyen Festival, 
12. yılında 12 Eylül’e yakından bakıyor ve yalnızca 
kadınların katılımına açık bir mektup sergisi hazır-
lıyor. 

“12 Eylül’de…” başlıklı bu sergiye; el yazısından ses 
kaydına, videodan grafiğe her türlü aracı kullanarak 
yazdığınız mektuplarla katılabilirsiniz. 

http://festival.ucansupurge.org

Filmmor’un bu yıl vermeye başladığı Altın Bamya 
kimsenin almak istemediği bir ödül! Çünkü kadın-
lara dair yanlış algıları ve ayrımcılığı pekiştiren film-
lere veriliyor. 2008’de vizyona giren yerli filmlerdeki 
en “bamya” erkek ve kadın karakter, film ve senaryo-
ya ödülleri, 15 Mart’ta düzenlenecek ödül törenin-
de verilecek. 

Filmmor’un, Türkiye sinemasında cinsiyetçiliğin 
azalması ve gelecek yıllarda bu ödülü verecek aday 
bulamamak dileğini canı gönülden paylaşıyoruz. 

http://www.filmmor.org

9 Mart–12 Nisan 2009 tarihlerinde düzenlenecek 
olan 7. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri 
Festivali’nin bu seneki teması "Beden". Festival bo-

yunca 15 ülkeden 45 
film 4 ilde kadınlarla bu-
luşacak. Festival, 9–15 
Mart’ta İstanbul’da 
Fransız Kültür Merke-
zi ve İstanbul Modern 
salonlarında, 20–21 
Mart’ta Manisa, 5-6 
Nisan’da Urfa ve 11–12 
Nisan’da Trabzon’da 
olacak.

Festivali düzenleyen 
Filmmor, 2003 yılında 

kurulan ve sadece kadınların katılımına açık olan 
bir kadın kooperatifi. Filmmor’un amaçları; kadınla-
rın sinema ve medyaya katılımını, kendilerini ifade 
edebilme, üretim olanak ve güçlerini arttırmak ve 
kadınların cinsiyetçi olmayan temsil ve deneyimle-
rini yaygınlaştırmak. 

7. Uluslararası Gezici 
Filmmor Kadın Filmleri 
Festivali Başlıyor!

Altın Bamya 

Ödülleri
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ELDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 8. Ge-
leneksel KİHEP Buluşmamız çerçevesinde düzen-
lenen panelde; Türk Ceza Kanunu ve yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası’nın kadınlar üzerindeki etkilerini ve 
KİHEP'in on yıllık sürecini  konuştuk, bu yıl yakından 
takip etmemiz gereken yeni konuları belirledik.

En önemlisi, kadın örgütleri ile birlikte olmaktan onur 
duyduk. Kocaeli, İzmir, Ankara, İstanbul ve Ayvalık'tan 
gelen  KİHEP eğiticileri ve katılımcılarına, SHÇEK Top-

Konak Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ola-
rak KİHEP’e katılalı bir yıl oluyor. Eğitimimiz bitme-
sine rağmen ekip olarak kaldık. 26 Aralık’ta da Ge-
leneksel KİHEP Buluşması’nda Çanakkaleli kadınların 
içtenliğiyle ağırlandık.

Şehre varır varmaz, ELDER’li ka-
dınların yemeklerini ve el işlerini 
sergileyip sattığı Belediye Sosyal 
Tesislerindeki sıcacık ortama gittik. 
Ardından katıldığımız panelde İz-
mir grubu olarak biz de sorunlara 
çözüm için geri bildirimler verdik. 
“Çanakkale Coşkusu” diyorum bu-
ralarda yapılanlara. Öyle coşkunlar 
ki bize de bulaşıyor. 

Sosyal hizmet uzmanları Nigar, Nuray ve Nuran ise 
süper kadınlar. Bize semt merkezlerini ve kadın da-
nışma merkezlerini gezdirdiler. Harman olmuşlar 
halkla. Sorunlara damardan girip, kökünden kurut-
maya kararlı kadınlar. Söylemeden edemeyeceğim: 
hepsi KİHEP eğitimi almış. 

Akşam yemeğinden sonra, hem gecenin bir yarısı, 
hiç rahatsız olmadan tırım tırım yaklaşık on beş daki-

kalık otel yolunu yürüdük. Çok güzeldi öyle gece yü-
rümek. Belki soğuğun etkisiyle sakindi her yer, belki 
Çanakkale böylesi bir yerdi? 
Çanakkale gezimize katkısı olan herkese koca bir 
teşekkürü borç bilirim. Bu süreç, “Kadınların kadınlar 

için neler yapabileceğini, kişi-
sel olarak beni en çok neyin 
mutlu edeceğini” bana tekrar 
sordurdu. Kadınların düşünce 
gücünden daha fazla yarar-
lanmamız gerek. Zehir gibi 
beyinleriyle birçok kadın atıl 
duruyor. Salt oturup bir konu 
üzerinde düşünmek, fikir üret-
mek, çözümler sunmak, bun-
ları yazmak, hep birlikte sesli 
düşünebileceğimiz bir ortam 

oluşturmak niyetindeyim. Buna KİHEP eğitimi sı-
rasında; sorunlara yasal, sosyopsikolojik, ekonomik 
çözümler ararken kadınların gözlerinde bir şeyler 
üretmenin coşkusunu gördüğümde karar verdim. 
Neden KİHEP'in devamını getirmeyelim? 

Hanife Türkseven, Konak Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi
KİHEP Katılımcısı - İzmir

Truva Atından Biz Çıktık Dostluğa

lum Hizmetleri Şube Müdürü Neşe Özen’e,  Kadın 
Emeği ve İstihdamı Girişimi'nden (KEİG) Serap 
Güre'ye, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nden 
(KAHDEM) Av. Neslihan Memişoğlu'na ve ayrıca Ka-
dının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği’ne teşek-
kür ediyoruz. En kısa sürede tekrar buluşmak üzere...   

Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme 
Derneği (ELDER) 

Şehirde yaşayan kadınların neredeyse yarısının KİHEP'e 

katıldığı Çanakkale ilinde her yıl 26 Aralık’ta Geleneksel 

KİHEP Buluşması düzenleniyor. Bu seneki buluşma farklı 

illerden kalkıp Çanakkale’ye gelen KİHEP’li kadınların

katılımı ile taçlandı.

Çanakkale’de Geleneksel
KİHEP Buluşması 

Şehirde yaşayan kadınların neredeyse yarısının KİHEP'e

katıldığı Çanakkale ilinde her yıl 26 Aralık’ta Geleneksel 

KİHEP Buluşması düzenleniyor. Bu seneki buluşma farklı

ELDER'li kadınlar sergilerinde şiddete karşı mesaj 
vermeyi sürdürdü.
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Çanakkale halkının, ülkemiz genelinde ve ilimiz-
de de artan şiddet ve kadın hakları ihlalleri ko-

nusunda daha duyarlı olabilmesi ve bu amaçla yap-
tığımız eylemlerin daha geniş kitlelere  ulaşabilmesi 
için ELDER, Sosyal Hizmetler Toplum Merkezi, Türk 
Kadınlar Birliği, Türk Tabipler Odası Kadın Komis-
yonu ve Baro Kadın Komisyonu olarak bir platform 
kurduk. 

Platform’un ELDER tarafından organize edilen 25 
Kasım etkinlikleri tüm gün sürdü. ELDER üyelerinin 
El Emeği Takı standları Morabbin Parkı'nda açıldı 
ancak takıların yerinde şiddet konulu mesajlar ve 
gazete küpürleri yer aldı. Öğlen Morabbin Parkı'nın 
önünden başlayarak 25 araçlık bir araba konvoyu 
gerçektirildi. Arabaların üzerinde ŞİDDETİ DURDUR-
MAK MÜMKÜN yazısı vardı.  

ELDER - Kadın Danışma Merkezi, Çanakkale 

VAKAD, kamu kurumlarına “Düşünmek Yüzleş-
mektir” başlıklı siyah zarfl ı bir mektup yolladı. 

“En azından bir gün için neden kadınların okula gi-
demediğini, iş piyasasına erkekler kadar katılamadı-
ğını, karar verici mekanizmalarda bulunmadıklarını, 
tecavüzcüleriyle evlenmek zorunda kaldıklarını, ne-
den tacize uğradıklarını, istemeden hamile kaldıkla-
rını, neden hep başları önde yürüdüklerini, neden 
kadın ve çocuk ölümlerinin bu kadar fazla olduğu-
nu düşünmenizi istiyoruz,” deyip 
“... boşanmak istedikleri, erkek çocuk doğuramadık-
ları, enseste maruz kaldıkları, tecavüze uğradıkları, 
kuma istemedikleri, sevdikleriyle evlenmek istedik-
leri veya evlenmeyi reddettikleri...” için katledilen ka-
dınların kısa ve yakıcı hikayelerini anlattılar. 

Van Kadın Derneği (VAKAD), Van

İstanbul'da 25 Kasım’da erkek şiddeti yine yanı 
başımızdaydı. 25 Kasım Kadın Platformu olarak 

Beyoğlu’nda açtığımız sergiye polis müdahale etti. 
Panolarımız, fotoğrafl arımız dağıtılınca oturma ey-
lemi ve basın açıklaması yaptık. Akşam yürüyüşü 
için Taksim'de buluştuğumuzda ise yürümemize 
izin verilmedi. O gece, toplu eylemlere kapalı olan 
Taksim meydanında en uzun ve kalabalık kadın ey-
lemlerinden biri gerçekleştirilmiş oldu. 

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, 
İstanbul

Vali başkanlığında yapılan toplantıda; Kadının 
İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, KİHEP  ve 

kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığım çalışmaları 
anlattım. KİHEP’e katılan kadınlarla ilgili 2003 yılında 
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını ve Yozgat'taki 
deneyimlerimi paylaştım. Bakalım belki ilerde bura-
da da sokak eylemleri gerçekleşir... 

Emel Ünal, Sosyal Hizmet Uzmanı 
KİHEP Eğiticisi - Yozgat

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Gününde KİHEP’li kadınlar

Ayvalık Kadın Meclisi, Ayvalık Bağımsız Ka-
dın İnisiyatifi, Kamu Emekçileri Sendikaları 

Konfederasyonu'ndan (KESK) kadınlar ve Kadının 
Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ay-
valık Şubesi üyeleri olarak ortak basın açıklaması 
yaptık. 

Cumhuriyet alanında bir araya gelen kadınlar, “Ka-
dına yönelik şiddet suçtur” pankartı açarak herkesi 
ortak mücadeleye çağırdı ve şu mesajları verdi: “Ka-
dınların karşı karşıya kaldığı şiddet kader değil. Doğa 
kanunu değil. Buna dur demek bizim elimizde…” 

Nebahat Dinler, KİHEP Eğiticisi 
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Ayvalıklı kadınlar 25 Kasım'da ortak basın açıklaması yaptı.
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KİHEP’in ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

1998 yılında ilk atama yerim olan İstanbul 75. Yıl 
Gazi Mahallesi Toplum Merkezi’nde çalışmaya baş-
ladığım zamanlar kendimi sudan çıkmış balık gibi 
hissediyordum. Bir yerlerden başlayıp bir şeyler 
yapmam gerekiyordu ama “nasıl” ve “nereden” soru-
larına yanıt veremediğim için oksijensiz kalmış bir 
balık gibi sağa sola çarpıyordum. Sonra KİHEP Eğiti-
ci Eğitimi’ne katıldım. Ne keyifl i bir süreçti... Hemen 
ardından da KİHEP grubu açtım. İşte tam tamına 
dokuz senedir, aralıksız her yıl, yapmaktan çok ke-
yif aldığım gruplarımı açmaya devam ediyorum. 
Eğitici Eğitimi’ni alırken 23 yaşındaydım, şimdi 33. 
Gruplarıma katılmış olan harika kadınlarla birlikte 
ben de ne kadar değiştim ve 
geliştim. 

Yüksek lisans eğitimimi ta-
mamlarken tez aşamasında 
“Neden kadınlar üzerindeki bu 
değişimi ölçmüyorum?” diye 
düşündüm ve kolları sıvadım. 
İstanbul’da beş ilçede (Bağ-
cılar, Gaziosmanpaşa, Sultan-
beyli, Ümraniye, Zeytinburnu) 
bulunan toplum merkezlerin-
de KİHEP’e katılmış ve sertifika 
almış 57 kadın ve aynı ilçelerde 
yaşayan ama KİHEP’e katılma-
mış olan 61 kadın ile yüz yüze mülakatlar yaptım. 
Amacım; bu iki grup arasında kadının insan hakları 
konusuna bakış, düşünce, bilgi ve eylem düzeyinde 
herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığını ortaya 
koymaktı. Mülakatlar sonrası istatiksel çözümle-
melerde anlamlı bir farklılık ortaya çıktı. 

İstanbul örnekleminde KİHEP’e katılan kadınlar, 
eğitimin bir sonucu olarak kadının insan hakları 
konusunda bilgi kazanmış, yeni bir bilinçlenme ve 
anlayış geliştirmişti. Kadınlar, kadına karşı ayrım-
cılığın farkına varmış, özgüvenlerini arttırıp diğer 
kadınlarla dayanışma konusunda olumlu bir ge-
lişme göstermişlerdi. Kadınların yaşadığı değişimin 

sonucu olarak aile içi ilişkilerde ve aile bireylerine 
yönelik tutumlarında da iyileşme olmuştu. 

KİHEP’e katılan kadın grubunun katılmayan kadın 
grubundan en farklı sonuçlar verdiği bölüm ey-
lemsel düzeydir. KİHEP’li kadınların %44.6’sı KİHEP 
sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarını daha çok 
kullanmaya başladıklarını belirtmiştir. Yine KİHEP 
sonrası görülen değişimlerden biri de %96.4 ile 
kadınların kendi sorunlarını çözme kabiliyetinde-
ki artıştır. Bunun bir uzantısı olarak; kişisel bir sorun 
için avukat, savcı, sosyal hizmet uzmanı ya da psiko-
loga başvurma oranı KİHEP grubu için %35.1 iken 

karşılaştırma grubunda %9.8’dir. KİHEP’e 
katılan kadınların %91.1’i arkadaşlarıyla 
%87.5’i ise komşularıyla ilişkilerinin iyiye 
gittiğini ve dayanışmanın arttığını be-
lirtmişlerdir. 

KİHEP, kadınların örgütlenme konu-
sunda da farkındalık geliştirmelerinde 
etkili olmaktadır. KİHEP’e katılan kadın-
ların eğitim sonrası bir derneğe, partiye 
veya kooperatife üye olma oranı %15.8 
iken karşılaştırma grubu için bu oran 
%4.9’dur. KİHEP grubunun dernek, va-
kıf ya da kooperatif kurma girişiminde 
bulunma oranı %10.5 iken karşılaştırma 

grubu için bu sayı %0’dır.

Aslında daha söylenecek çok şey var. Ama bu sınırlı 
alana ancak bu kadarını sığdırabiliyorum. Son ola-
rak belirtmek istediğim nokta, mülakatlar sırasında 
KİHEP’e katılmış olan kadınların yüzlerinde beli-
ren güven ve gözlerinde oluşan ışıktı. Bu anlamda 
KİHEP’li kadınların kendilerini ne kadar ayrıcalıklı ve 
farklı tanımladıklarını belirtmeye bilmem gerek var 
mı?

Deniz Hayat Han, Sosyal Hizmet Uzmanı 
KİHEP Eğiticisi - İstanbul

Gruplarıma 
katılan harika 

kadınlarla 
birlikte ben 
de ne kadar 
değiştim ve 

geliştim
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Katılımcılardan

İstersek herşeyi 
başarabiliriz
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na katıldığım 
için çok memnunum. Biz kadınların bilmediğimiz 
çok önemli konuları öğrendim. Bu eğitime daha 
fazla kadının katılmasını istiyorum. Belki bazılarımız 
için bu zor olabilir, ama kadınlar isterlerse her şeyi 
başarırlar. Biz Tunceli’de bir ilki başardık. İnşallah de-
vamı gelir, geleceğinden eminim. 

Bu eğitimde öğrendiğim her şey benim için çok 
önemliydi. Ama en önemlisi kadınların sığınma 
evleri olduğunu öğrenmemdi. Önceden bir kadın 
çok zor durumda kalırsa ne yapabilir ya da nereye 
gidebilir diye düşünürdüm. Artık gidebileceğimiz 
yerler olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımla bir ka-
dın derneği kurmak istiyorum, kadın dernekleri için 
elimden geleni yaparım. 

Sevgi Ataş, KİHEP katılımcısı - Tunceli 

Daha çok bilgilenmek 
istiyorum
Ben eskiden kendimi ifade edemiyordum, artık 
edebiliyorum. Eşim ve çocuklarımla daha güzel iliş-
ki kurabiliyorum, onları daha iyi anlıyorum. Eskiden 
eşimle konuşmaya çekinirdim. Şimdi şiddet konu-
sunda bilgiliyim, nereye başvuracağımı biliyorum. 
Çocuklarımla da daha yakınım, eğitimleriyle ilgili 
konularda onlara yardımcı oluyorum. Şiddet yerine 
sevgiyle konuşuyor ve dertlerini dinliyorum. KİHEP 
gibi toplantılara ve eğitimlere düzenli olarak katıl-
mak ve bilgilenmek istiyorum.
 
Gurbet Serin, KİHEP Katılımcısı - Mersin

Sağlık sorunlarımdan bile 
kurtuldum
KİHEP saatlerini iple çektim. Program sayesinde 
içimde biriktirdiğim olumsuz duygulardan kurtul-
dum. Eşime ve çocuklarıma daha anlayışlı davran-
maya başladım. Sağlık problemlerimden bile kur-
tuldum, eski şikâyetlerim yok. Artık kendimi daha iyi 
hissediyorum.

Gülnur Eseroğlu, KİHEP Katılımcısı - Eskişehir

Devlet bakım hizmetlerine 
el atmalı
Ülkemizde kadınların “profesyonel ama ücretsiz” has-
ta ve çocuk bakıcıları olmaları bekleniyor. Tüm yaşa-
mımızı kısıtlayan bakım yükü ile ilgili KİHEP’li iki kız 
kardeşin deneyimi:

Kadınların en önemli sorunlarından biri yaşlı ve ba-
kıma muhtaç aile fertlerinin bakımı. Bizim de baba-
mız Parkinson Demans; bu, kişinin çevresindeki her-
kesin hayatını kısıtlayan bir hastalık. Tuvalet, yemek 
dâhil hiçbir işini yapamıyor. İki kardeş babamızın 
bakımını paylaşarak üstleniyoruz. Bizim için çok zor 
olan bu süreci az zararla atlatmaya çalışıyoruz. 

Hasta bakan kişinin akıbeti genellikle aynı oluyor. 
Biz bunu engellemek için daha sosyal olmaya çalı-
şıyoruz. Çeşitli kurslara ve sosyal faaliyetlere katılıyo-
ruz. Ben (Şenay) mesleğime evde devam ediyor, saç 
kesiyor ve insanlarla beraber olmaya çalışıyorum. 
Daima olumlu düşünüp, yaşamaya çalışıyoruz. 

Bakım konusu, devletin, yerel yönetimlerin el at-
ması gereken bir konu. Nüfus giderek yaşlanıyor. 
Zorlukları gidermek için meslek kursları açarak ba-
kıcılar yetiştirmek gerekli. Bakıcılar hasta yakınının 
hayatını bir nebze olsun rahatlatır. Kişi kendine za-
man ayırır, toplumdan kopmaz, sinirlerini dinlendi-
rir. Böylece hasta yakınlarının da erkenden yaşlanıp 
bakıma muhtaç olması engellenebilir.  

Şenay Koç & Aysel Durdu Kaya
KİHEP Katılımcıları - İzmir
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Sevgili KİHEP’li arkadaşlarımız ve değerli kadınlar, 
hepinize sevgiler,
Bildiğiniz gibi sivil toplum kuruluşları yaşamın pek 
çok alanında toplumun sorunlarını anlama, irdele-
me ve çözüm bulma görevini üstlenir. Bu düşünce-
den yola çıkan derneğimiz İzmir Hastaneleri Gö-
nüllü Anneler Derneği, İzmir Dr. E. Hayri Üstündağ 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde verilen 
hizmetin kalitesini devam ettirebilmek adına sancı 
odasının tefrişini üstlenmiştir. 

Hastaneye doğum için gelen ka-
dınların daha çağdaş ve modern 
servislerde yatırılması ve kaliteli 
hizmet almalarının sağlanması ilk 
hedefimizdir. Olası doğum travma-
larının en aza indirgenerek ortadan 
kaldırılmasını ve kadınların psikolo-
jik açıdan rahatlatılarak, doğum anı-
na hazırlanmalarını amaçlıyoruz. 

Doğuma gelen kadınların yararlanacağı faydaları 
düşünürsek bu projemize destek veren kişi ve ku-
ruluşları kutlamamız gerekir. Çünkü her kadının bu 
fizyolojik ve doğal olayı yaşarken güven duyabile-
ceği mekanlara ihtiyacı olduğu gibi dünyamıza ilk 
kez “Merhaba” diyen bebeklerin de temiz ve sağlıklı 
bir ortamda gözlerini açmaları hepimizi memnun 
edecektir. 

Bu amaçla projemizi “Mor Bülten” aracılığı ile sizlerle 
paylaşmak istedik. Mor Bülten’e emek veren herke-

se sonsuz sevgi ve saygılarımızla…

Yüksel Üney & Burcu Kandillioğlu, 
İzmir Hastaneleri Gönüllü 
Anneler Derneği 
KİHEP Katılımcıları - İzmir

SANCI ODASI PROJESİ: 
Doğurganlık haklarımıza katkı sağlayacak bir girişim

Türkiye Hükümeti, 6. Olağan Gözden Geçirme oturu-
mu için bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi’nin 
önüne çıkıyor. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
(KSGM), kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi için ger-
çekleştirilen çalışmaları anlatan Hükümet Raporu’nu 
BM Genel Sekreterliği’ne gönderdi. Resmi raporda 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) da 
yer alıyor.  

CEDAW Sözleşmesi 3. madde “Kadının İlerlemesi 
ve Gelişmesi” bölümünde (sf.13) belirtilen çalışma-
lar arasında hükümet, SHÇEK tarafından Toplum 

Merkezleri’nde yürütülen Kadının İnsan Hakları Eği-
tim Programı’nı (KİHEP) örnek gösterdi. 

Bir önceki CEDAW gözden geçirme sürecinde CE-
DAW Komitesi’nin Türkiye Hükümeti’ne “2000’li yıl-
larda gerçekleşen yasal reformların kadınların gündelik 
yaşamına yansıması için ne yapıyorsunuz” sorusuna 
hükümet, “Toplum Merkezleri’nde KİHEP uygulu-
yoruz” yanıtını vermişti. 

Hükümet Raporu’na KSGM’nin internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

KİHEP bu yıl CEDAW Hükümet Raporu’nda

KİHEP Eğiticisi Sosyal Hizmet Uzmanı Nigar Karacık, 
Çanakkale Valiliği tarafından ilinde "insan hakları için 
çalışan en iyi kamu görevlisi" seçildi. 

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Eğiti-
ci Eğitimi’ne katıldığı 1998 yılından bu yana aralıksız 

KİHEP grupları açarak programın tüm Çanakkale’ye 
yayılmasına ve KİHEP'li kadınların örgütlenip Çanak-
kale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği’ni 
(ELDER) kurmasına çok önemli katkıları olan Nigar, 
İl İnsan Hakları Kurulu ve daha birçok kurumun aktif 
olarak çalışması için mücadele veriyor. 

“İnsan hakları için çalışan en iyi kamu görevlisi”
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Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan 
Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Progra-
mı kapsamında hazırlanan Van Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nda, sağlık çalışanlarına toplumsal cinsiyet ve 
kadına yönelik şiddet hakkında eğitim veriliyor. 

Van Kadın Derneği'nin (VAKAD) de içinde bulun-
duğu Eylem Planı Komitesi’nin belirlediği kişiler tara-
fından verilen eğitimler şimdiye kadar Van’daki Dev-
let Hastanesi, İpek Yolu Devlet Hastanesi, Doğumevi 
Hastanesi ve yüksek ihtisas hastanelerine ulaştı. 

Aralarında KİHEP eğiticilerinin de yer aldığı eğitmen-
ler, kadına karşı şiddet konusunda sağlık çalışanları-
nın rolüne, sorunlara ve yasalara vurgu yapıyorlar. 

Eğitimi alan bir psikiyatristin, kendisine başvuran bir 
kadını sığınağa ulaşabilmesi için VAKAD’a yönlendir-
mesi eğitimin işe yaradığının bir göstergesi. Şimdi 
sırada özel hastaneler ve üniversite hastanesinde 
çalışan sağlıkçıların eğitimi var. 

Sağlık çalışanlarına kadına karşı şiddet eğitimi

Feminist Politika dergisi 
çıktı! Sosyalist Feminist 

Kolektif ’in üç ayda bir çıka-
racağı derginin ilk sayısında 
güncel sanat ve feminizm, 
yerel seçim, kadına yönelik 
şiddet, taciz-tecavüz ve med-
ya, kadın katli davaları, homo-
fobi, kadın hakları, örtünme, 
annelik, kentsel dönüşüm 
mağduru kadınlar, Mor İğne, 
sığınma evleri konularına yer veriliyor. 
0212 243 49 93 / feministpolitika@gmail.com

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 
(KEİG) “Avrupa Birliği’nde Çalışma Yaşamında Ka-

dın Erkek Eşitliği -Türkiye Açısından Bir İnceleme” adlı 
kitabı yayınlandı. Aysun Sayın tarafından hazırlanan 
çalışma, Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki Türkiye’de 
istihdam alanında kadın erkek eşitliğini sağlamaya 
yönelik mevzuatı özetliyor ve eşitlik politikaları üze-
rine bir tartışma yürütüyor. Kadının İnsan Hakları – 
Yeni Çözümler Derneği’nin kurucuları arasında yer 
aldığı KEİG’in web sayfasından 
kitaba ulaşabilirsiniz. 
http://www.keig.org

Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı’nın çıkardığı “Şidde-

te Karşı Anlatılar - Ayakta kalma 
ve dayanışma deneyimleri” isimli 

kitap şiddete uğradığı için Mor Çatı’ya başvuran 15 
kadınla yapılan görüşmelerden oluşuyor. Kitabın 
tanıtımı için gerçekleştirilen buluşmada, Avukat 
Yasemin Öz hikâyelerini dinlediği kadınlara benzer 
tecrübelerle feminizmle tanıştığını aktarırken, Mor 
Çatı’dan Nazan Eroğlu, Beyoğlu Kaymakamı’nın ve 
bağlı olduğu kurumların Mor Çatı’ya ödenek ver-
mediğini hatırlatarak “31 Aralık’tan beri bir sığınağı-
mız yok” dedi ve bağımsız bir vakıf kurmak için kam-
panya başlatacaklarını duyurdu. Kitabı Mor Çatı’dan 
edinebilirsiniz. 
0212 292 52 31 http://www.morcati.org.tr

KİHEP kurumsal ortağı Kadın-
larla Dayanışma Vakfı - İzmit 

(KADAV); İzmit, Gebze, Gölcük, 
Körfez, Yalova ve Sapancalı ka-
dınlarla her döngüde katlanarak 
büyüyen bir çalışma yürütüyor. 
Kartopu Projesi; sınıf, din, dil, ırk, 
etnik köken, yaş, cinsel yönelim 
farkı gözetmeksizin, kadınlarla 

dayanışmayı, toplumsal cinsiyet duyarlılığını arttır-
mayı, KİHEP gibi kadınlara haklarını konu alan eği-
timlerle destek olmayı, özgürleşmenin ve örgütlen-
menin yolunu açacak sosyo-ekonomik güçlenme 
olanaklarını yaratmayı amaçlıyor.  Programın değer-
lendirme raporu KİHEP Eğiticisi Melek Nurlu Gün-
doğan tarafından hazırlandı. 
0262 373 58 43 yeniadimsitesi@gmail.com

Yeni Yayınlar 
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Türkiye’deki kadın hakları savunucuları, 1998 yılın-
dan bu yana TBMM çatısı altında daimi bir Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasını talep 
ediyor. Sonunda komisyon yasası Ocak ayında tüm 
partilerin ittifakı ile TBMM Anayasa Komisyonu'nda 
kabul edildi. Ancak Şubat’ta yapılan meclis görüş-
melerinde birkaç milletvekili tarafından sunulan 
tek bir önerge ile komisyonun adı Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu olarak değiştirildi, amaç ve işlevleri 
daraltıldı. 

Bunun üzerine Türkiye’nin dört bir yanından onlar-
ca kadın örgütü iki gün boyunca Meclisi faks yağ-
muruna tuttu. Bazı milletvekillerinin faks makine-
leri kilitlendi. Ama kadınların sesi, %90’ını erkeklerin 
oluşturduğu TBMM’de hala duyulmadı. 

Barınak değil sığınak 
istiyoruz

Beyoğlu Kaymakamlığı, 2005’ten beri Mor Çatı’nın 
yürüttüğü sığınağa, “proje süresi bittiği” gerekçesiyle 
parasal desteğini keseceğini açıkladı. Kadın örgütleri 
Mor Çatı’nın sığınaktan uzaklaştırılmasını engelle-
mek için topladıkları yüzlerce imzayı bakanlıklara ve 
TBMM’ne faksladı, TBMM önünde ve İstanbul’da ba-
sın açıklamaları yaptı.  Ancak devlet, sığınaklarla ilgili 
politik bir irade ortaya koyamadı ve yirmi yıllık dene-
yimiyle sığınağı yürüten Mor Çatı, 31 Aralık 2008’de 
sığınaktan uzaklaştırıldı. İçi boşaltılan sığınak barına-
ğa dönüştü. 

Belediyeler Yasası neden uygulanmıyor?
Belediyeler Yasası, nüfusu 50 bini geçen belediye-
lere sığınak açma yükümlülüğü getirmekte, Başba-
kanlığın 2007/16 sayılı genelgesi ise bu konuda özel 
idarelere de sorumluluk yüklemekte. Ancak çok az 
sayıda belediye, yasanın ilgili hükmünü yerine ge-
tirdi, genelgenin uygulanmasını sağlayacak maddi 
kaynaklar ve bütçe ise ayrılmadı. 

HATIRLATIYORUZ: Kadına karşı şiddetle mücadele 
edebilmek için maddi kaynak yaratmak ve sığınak-
lar açmak devletin yükümlülüğüdür. Bu sığınakların 
uluslararası standartlarda çalışması için devlet bu ko-
nuda deneyimli bağımsız kadın örgütlerinden destek 
almalıdır. Devlet sığınak açmak için gerekli kaynağı 
kadın örgütlerinin bulmasını bekleyemez. Kadın ör-
gütleri işletmecilik yapan şirketler değildir. 

Biz kadınlar eğer bu komisyonun amacı gerçek-
ten eksiksiz ve fiili kadın erkek eşitliğini sağlamak 
ise adının konmasını istiyoruz: Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu. Çünkü “fırsat eşitliği” kavramı kadın ve 
erkek arasındaki tarihsel eşitsizliği göz ardı eder. Av-
rupa ülkeleri de fiili eşitliği sağlayamadığı için artık 
“fırsat eşitliği” kavramını kullanmamaktadır. Mevcut 
uçurumu ortadan kaldırmak için fırsat eşitliği değil, 
kadınlar lehine olumlu ayrımcılık yapılmalıdır. 

Tüm çabalarımıza rağmen, yasa 25 Şubat’ta Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak mecliste kabul 
edildi. Şimdi tüm milletvekillerimizi İç Tüzük değişik-
liği sırasında, komisyonun adını Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu olarak düzeltmeye çağırıyoruz.

TBMM’den fırsat değil gerçek eşitlik talep ediyoruz

Türkiye'nin ilk genç kadın 
sığınağı açıldı

Türkiye'nin ilk genç kadın sığınağı Güneş 1, Genç Kız 
Sığınma Evi Derneği tarafından, İstanbul Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığı'nın 
da desteğiyle hayata geçirildi. 

Evinde şiddet veya aile içi cinsel taciz yaşayan, zorla 
evlendirilmek istenen ya da okumak isteyip de aile-
si tarafından engellenen, “namus” veya “töre” yüzün-
den mağdur olan genç kızlar için açılan sığınağa 
18–25 yaş arası kadınlar başvurabiliyor. Güneş 1’de 
eğitim ve sağlık hizmeti  de sağlanacak. Bilgi için 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. 

http://www.genckizsiginmaevi.org

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nden dayanışma 
örneği: 

Çiğli Evka2 Kadın Kültür Evi Derneği'nde (ÇEKEV) 
yapılan KİHEP ve AÇEV eğitimlerine katılan kadınla-
rın çocukları eğitim süresince Büyükşehir kreşinde 
ücretsiz kalacaklar. 
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Kadınlar Lehine Yargı Kararları

1

Koruma emrinden 
yararlanmak için evli 
olmak gerekmez
Ankara 8. Aile Mahkemesi, 4320 sayılı koruma emri 
yasasının uygulanmasında örnek bir karara imza attı. 
Yasanın evlilik dışı ilişkilerde de uygulanabileceğini 
bir kez daha gösterdi ve birlikte yaşadığı adamdan 
şiddet gören bir kadın için 4 ay süreli koruma tedbiri 
alınmasına karar verdi. 

Hakim Eray Karınca, gerekçeli kararında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi ve Kadına Karşı Her türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesine Sözleşmesi’ne (CEDAW) 
gönderme yaparak, “4320 sayılı yasanın uygulan-
ması, resmi evlilikle sınırlandırılmamalıdır” dedi. 
Karınca daha önce, boşandığı eşinden şiddet gören  
bir kadının başvurusunu kabul ederek örnek bir ka-
rara daha imza atmıştı. 

Evli olsun olmasın şiddete uğrayan tüm kadınların 
koruma emri için mahkemeye başvurmasının önü-
nü açan karar için Avukat Canan Arın “Harika bir 
karar. Hâkime bravo!” dedi. KAHDEM Başkanı Avukat 
Habibe Yılmaz Kayar ise kararı “Kadınlara cesaret 
veren bir karar. Işıldayan bir hâkim!” sözleriyle değer-
lendirdi. 

Kadın hakları aktivistleri, 10 yıl önce yürürlüğe giren 
4320 sayılı yasanın sadece resmi nikâhlı evlilikler-
de değil, boşanma sonrası ve evlilik dışı ilişkileri de 
kapsaması gerektiğini savunuyor. Türkiye’de “Ailenin 
Korunmasına Dair Kanun” adı ile yasalaşan 4320 sa-
yılı kanunun adı uluslararası terminolojide “Ailenin 
Korunması” değil “geri durma emri”,  veya “koruma 
emri.” Yani aradaki ilişkinin ne olduğuna bakıl-
maksızın şiddet gören kişinin korunmasını amaç-
layan bir yasa. 

Kaynak: Bianet & NTV (24 /12/08)
http://www.ntvmsnbc.com/news/469926.asp

“Töre” cinayetine 5 ömür 
boyu hapis 

Van’ın Başkale İlçesi’nde uğradığı tecavüzün ar-
dından hamile kalan ve doğumdan sonra 21 Ekim 
2006’da "aile meclisi" kararıyla ağabeyi tarafından 
öldürülen 16 yaşındaki Naile Erdaş cinayetiyle ilgili 
dava sonuçlandı.  

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
karar duruşmasında, genç kızın ağabeyi "töre saiki 
ile insan öldürmek", annesi, babası, amcası ve dayısı 
"töre saiki ile insan öldürmeye azmettirmek" suçun-
dan ömür boyu hapis, diğer dayısı da 16 yıl 8 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı. 

Van Kadın Derneği (VAKAD) temsilcileri "Bunun 
bizim için hayat kurtarır bir karar olduğunu düşü-
nüyoruz" dediler.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi (15/01/09)
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/10779441.
asp?top=1 

Kızına tokat atmanın 
cezası hapis
Kızını döven dizini de dövecek: Sözünü dinlemediği 
için kızına vuran babaya 5 ay hapis cezası verildi. 

Zonguldak’ta bir baba "ailevi meseleler konusun-
da sözünü dinlemediği" gerekçesiyle tartıştığı kı-
zına tokat attı. "Basit tıbbi tedaviyle giderilebilecek 
şekilde yaralandığına" dair rapor alan kızın şikâyeti 
üzerine Cumhuriyet Savcılığı, baba hakkında kamu 
davası açtı. 

“Gerektiğinde” kızını dövmenin “kutsal hakkı” oldu-
ğunu sanan adama önce hapis daha sonra 3 bin TL 
para cezası verildi.

Kaynak: Radikal Gazetesi (05/02/09)
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Ra
dikalDetay&ArticleID=920263 
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42 ile yayılmış olan KİHEP eğiticileri Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde bir araya geliyor ve dayanışma ağımızı 
dalga dalga güçlendiriyor.   

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 
olarak; Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde uy-
gulanmakta olan Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı’nın (KİHEP) sosyal değişime katkısını art-
tırmak amacıyla, her yıl bölgesel koordinasyon top-
lantıları düzenliyoruz. 

Ankara, Çanakkale ve İzmir’de düzenlediğimiz top-
lantılarla; farklı bölgelerdeki sorunları ve çözüm 
önerilerini paylaştık ve programın yerel ve bağımsız 
kadın örgütlenmelerine katkısını arttırmaya çalıştık.

KİHEP kamu 
kurumlarına taşınıyor
Devlet – STK işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri 
olan KİHEP’i ilgili kamu kurumlarına tanıtmak amacıy-
la Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştay, KİHEP’e 
yepyeni bir soluk katmaya aday. 

Ankara’da SHÇEK Genel Müdürlüğü işbirliğinde dü-
zenlediğimiz çalıştaya; T.C. Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM), Türkiye İş Kurumu Genel Mü-
dürlüğü (İŞKUR), T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Baş-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Müdürlüğü, MEB Ankara İlçe Müdür-
lükleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Adalet Bakan-

Çalıştayın açılış konuşmasını SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış yaptı.

lığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Di-
yanet İşleri Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), SHÇEK Genel Müdürlüğü ve 
müdürlüğe bağlı çok sayıda daire başkanlığından 
temsilciler  ve KİHEP eğiticileri katıldı.

Çalıştay, SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış’ın, 
Türkiye’de kadınların insan haklarının geliştirilmesi 
için yürütülmekte olan en uzun soluklu ve en yaygın 
eğitim programı olan KİHEP’in önemini vurgulayan 
konuşmasıyla açıldı. Toplantıda, KİHEP’in farklı kamu 
kurumlarında ve bu kurumlarla işbirliği içerisinde 
yaygınlaştırılması için somut öneriler geliştirildi. 

KİHEP eğiticileri ve dernek olarak bu yıl özellikle 
İŞKUR, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık ve Adalet Ba-
kanlıkları ile somut işbirlikleri için çalışıyoruz.  

İç Anadolu Bölgesel Koordinasyon toplantısında 
Ankara, Yozgat, Kırıkkale ve Eskişehir’den, Marmara 
Bölgesel Koordinasyon toplantısında Çanakkale, 
İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Ayvalık’tan, Ege  
ve Akdeniz Bölgesel Koordinasyon toplantısında 
ise Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
İzmir, Mersin, Muğla, ve Yalova'dan KİHEP eğiticileri 
buluştu. Birlikte bölgesel işbirliklerini geliştirme ve 
başarılı stratejileri paylaşma fırsatı bulduk. 

2009 yılında hem daha fazla kadının programdan 
faydalanması hem de filizlenen bağımsız kadın ör-
gütlenmelerinin yeşermesi için mücadeleye devam 
ediyoruz. 

Bölge bölge, dalga dalga KİHEP
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Kadın Kalkınma Örgütü (Association for Women’s 
Rights in Development - AWID) 1983 yılından bu yana 
her 3 yılda bir kadın hakları aktivistlerinin biraraya 
geldiği uluslararası forumlar düzenliyor. Dünyanın 
bambaşka köşelerinden gelen binlerce kadın, 4 
gün boyunca onlarca atölye çalışması, panel, siyasi, 
kültürel ve sanatsal faaliyet aracılığıyla bölgesel ve 
küresel dayanışma ağları kuruyor. Kadınların ortak 
sorunlarını tartıştığı ve çözüm önerileri geliştirdiği 
bu forumların sonuncusu 1,500 kadının katılımıyla 
Kasım ayında Güney Afrika’da gerçekleştirildi. 

“Hareketlerin Gücü” başlığı altında düzenlenen 11. 
AWID Forumu’na Kadının İnsan Hakları – Yeni Çö-
zümler Derneği olarak kurucuları arasında yer aldı-
ğımız ve uluslararası koordinasyon ofisi görevini 
yürüttüğümüz Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Be-
densel Haklar Koalisyonu (CSBR) ile birlikte katıldık ve 
geniş ilgiyle karşılanan iki panel düzenledik. 

Binlerce kadın 
hakları aktivisti 
Afrika’da buluştu

Ortadoğu’da 
cinsellik ve politika
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği kuru-
cularından Pınar İlkkaracan’ın derlediği Ortadoğu’da 
Cinselliği Çözümlemek: Zorluklar ve Söylemler* isimli 
kitap İngiltere’nin saygın yayınevi Ashgate Publishing 
tarafından basıldı. 

Ortadoğu’da cinselliğin dinamiklerini inceleyen ki-
tap, bölgede cinselliğin nasıl siyasileştirildiğini ve 
politik ve sosyal mücadelelerde oynadığı rolü mer-
cek altına alıyor. 

Tanınmış akademisyen, araştırmacı, psikolog, ta-
rihçi, insan ve kadın hakları savunucuları ve siya-
set bilimcilerin Irak, Iran, Lübnan, Türkiye ve Ürdün 
özelinden yola çıkan makalelerinden oluşan der-

leme, konuyla ilgili araş-
tırmacı, akademisyen ve 
aktivistler için önemli bir 
kaynak.  

*Orijinal adı: 
Deconstructing Sexuality 
in the Middle East: 
Challenges and 
Discourses 

AWID Forumu'na 1,500 kadın katıldı.

Forumda düzenlediğimiz panellere yoğun ilgi vardı.

İlk panelimizde Endonezya, Lübnan, Tunus ve 
Türkiye’den temsilcilerimiz, Koalisyonumuzun; Or-
tadoğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’da 
cinsel haklar için gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. 

Sosyal dönüşüm ve yasal reform süreçlerinde, top-
lumsal hareketlerin gücünü konu alan ikinci paneli-
mizde ise, Koalisyonumuzun halihazırda sürdürdü-
ğü Müslüman toplumlarda cinsellik konulu ulusla-
rarası araştırma projemizi tanıttık. 
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Tunus
Fransa her yıl Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 
kabulünün yıldönümünde geleneksel bir İnsan Hak-
ları Ödülü veriyor. 2008 yılının ödülü Tunus Demok-
rat Kadınlar Derneği’ne (Tunisian Association of De-
mocratic Women - ATFD) verildi. Kadının İnsan Hakları 
– Yeni Çözümler Derneği’nin kurucuları arasında yer 
aldığı ve halen uluslararası koordinasyon ofisi göre-
vini yürüttüğü Müslüman Toplumlarda Cinsel ve 
Bedensel Haklar Koalisyonu’nun (CSBR) üyesi olan 
ATFD’ye verilen bu ödül yıllardır tüm zorluklara rağ-
men sürdürdükleri mücadeleyi kutluyor.    
 

Lübnan
Bir başka CSBR üyesi olan HELEM 2009 Felipa de 
Souza Ödülü’nü kazandı. Uluslararası Gay ve Lez-
biyen İnsan Hakları Komisyonu tarafından verilen 
ödül, HELEM’in Lübnan’da lezbiyen, gay, biseksüel 
ve transseksüel insan haklarını geliştirmek için ver-
diği cesur ve etkin mücadeleyi bir kez daha 
görünür kıldı.   

m
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İran
İran’daki kadın hareketine uygulanan baskı giderek 
artıyor. Yasal reform için sürdürülen 1 Milyon İmza 
Kampanyası aktivistleri tutuklanmaya devam edi-
yor. Açılan davalardan biri Ocak ayında 3 yıl hapis 
cezası ile sonuçlandı. Tutukluların bırakılması ve ha-
pis cezasının iptali için başlatılan imza kampanyası-
na katılmak için aşağıdaki internet adresini ziyaret 
edebilirsiniz: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p
xqlPK1IAJkW17Ct2UcSkGQ 

Her şeye rağmen İran’lı kadınların mücadelesi tüm 
dünyada ses getiriyor.  1 Milyon İmza Kampanyası 
Ocak ayında Simone de Beauvoir Ödülü'ne layık 
görüldü.

Piyale Madra Mor Mizah /

Karikatürler, sevgili Piyale Madra’nın izniyle kullanılmıştır.
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SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA 
BAĞLI BİRİMLER
İl ve İlçe Müdürlükleri’ne başvurarak size en yakın Toplum 
Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri, Sığınma Evleri hakkında 
bilgi alabilirsiniz.

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

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

AMARGİ KADIN AKADEMİSİ, ADANA
Tel: 0322 363 36 16

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

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

ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI KURULU
Tel: 0312 311 51 15

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

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

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

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

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

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

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Merkezi
A Blok Kat 5 Ankara
Tel: 0312 202 58 91
e-posta: cocukkorumamerkezi@gazi.edu.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAKLARIMI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM?
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Kadınlarla... Mor Bülten’e katkıda bulunan Myra Ajans, İsveç Uluslararası Kalkınma ve 

İşbirliği Kurumu (SIDA) ve Tides Vakfı’na teşekkür ederiz... 

Kadınlarla Mor Bülten 4 Aylık KİHEP İletişim Bülteni

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

Genel Yayın Yönetmeni: Efsa Kuraner Yayına Hazırlayan: Irazca Geray, Fulya Ayata İletişim Adresi: İnönü Cad. Saadet Apt. No:29/6 

Gümüşsuyu 34437 İstanbul · (212) 2510029 · newways@wwhr.org Yayın Türü: 4 Aylık Yerel Süreli Yayın 

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

Bu bültende yayımlanan yazı ve fotoğrafl ar sahibinden izinsiz kullanılamaz.

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

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

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

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

1995 yılından bu yana, KİHEP’li kadınlar tarafından 
12 ilde 17 örgütlenme girişimi başlatıldı. Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) yanı sıra, KİHEP’li 
kadınlar tarafından kurulan Çanakkale Kadın 
El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) 
ve Van Kadın Derneği (VAKAD) de Eğitici 
Eğitimleri’ne katılarak KİHEP’in yerel kurumsal 
ortakları oldular. KİHEP’li kadınların ve örgütlerin 
oluşturduğu dayanışma ağı, Türkiye’de kadınlar 
için gerçekleştirilen birçok yasal reform sürecinde 
ve çalışmada etkin olarak yer aldı. Dayanışma 
ağımız, düzenli olarak yayınlanan KİHEP bülteni 
Kadınlarla Mor Bülten ve NTV işbirliğiyle hazırlanan 
Kadınlarla Mor Dizi isimli belgesel gibi basın yayın 
araçlarını da kullanarak güçlenmeye devam ediyor.

rkiye’deki en yaygın insan hakları eğitim
ogramı olan KİHEP; kadınların anayasal, medeni,

konomik ve doğurganlık hakları, şiddete karşı
ratejiler, iletişim, toplumsal cinsiyet rollerine 

Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı 
(KİHEP)


