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Merhaba sevgili Kadınlarla Mor Bülten okurları,

2015 yılı itibarıyla altı ayda bir yayınlamaya başladığımız Mor 
Bülten’in yeni sayısıyla sizlerle buluşmaktan çok mutluyuz. 
Bu sayıda yine Türkiye’de ve dünyada kadınların gündemini 
sizlerle paylaşıyoruz.  

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği olarak 
faaliyetlerimizden satır başlarını Bizden Haberler bölümünde 
paylaştık. 

KİHEP’ten Haberler bölümünde Türkiye’nin dört bir 
köşesinden KİHEP’li kadınlar bizlerle tecrübelerini paylaşıyor. 
İzmir’de KİHEP ve kadın dayanışmasıyla kadınların yerel 
yönetime nasıl dahil olabildiklerini görüyoruz. Diyarbakır’da, 
Muş’ta ve İzmir’de KİHEP’in kadınların hayatını nasıl 
değiştirdiğini katılımcıların kaleminden okuyoruz. 

Kadınlar ve Örgütlenme bölümünde belki de en zor 
konuşabildiğimiz şiddet biçimi olan cinsel şiddet üzerine 
çalışmalar yürüten Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ni 
tanıyoruz. 

Gündemin son derece yoğun olduğu bu aylarda kadın ve 
LGBTİ gruplar olarak sesimizi olabildiğince yükselttik ve yan 
yana geldik. Bu buluşmaları ve çağrıları Kadın Hareketinden 
bölümünde sizlere aktarmaya çalıştık. Ayrıca, İstanbul 
Feminist Kolektif bize erkek şiddeti ve erkek yargının bir 
başka yüzünü gördüğümüz “Kadınlar Hayatına Sahip Çıkıyor” 
raporlarını anlattı.  

Dünyadan bölümünde ise kadının insan hakları adına önemli 
bir kazanım olan ve 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni ele aldık. Ayrıca, kurucularımızdan Pınar 
İlkkaracan’ın layık görüldüğü Dunlop Ödülü’ne ve her yıl 
katıldığımız uluslararası bir kampanya olan “Ortak Mücadele 
Hep Birlikte”ye de bu bölümde yer verdik. 

Son aylarda kadınları etkileyen önemli bir gelişme soyadı 
kanununa ilişkindi. Bu gelişmenin arka planına, mevcut 
durumuna ve kadınların soyadına ilişkin bu hukuki kazanımı 
nasıl hayata geçirebileceklerine Hukuk Köşesi’nde değindik. 

Bu sayıya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Keyifle okumanızı ve faydalanmanızı diliyoruz
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Bizden Haberler

2015 yılının ikinci yarısına seçim atmosferi, artan 
çatışmalar ve şiddet ile derinleşen belirsizlik ve gerilim 
damgasını vurdu. Bir yandan şiddet ortamı kadına 
yönelik şiddeti daha görünmez hale getirirken, sadece 
basına yansıyan haberlerden Bianet haber sitesinin 
derlediği kadarıyla daha yıl bitmeden kadın cinayeti sayısı 
250’yi geçmiş durumda. Öte yandan savaştan kaçarak 
Türkiye’de yeni bir hayata başlamaya çalışan iki milyondan 
fazla Suriyeli mültecinin sorunları daha fazla düşünmemiz 
gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Bu ortamda bütün bu 
gelişmeleri göz önüne alarak gerek Türkiye’de, gerekse 
uluslararası düzeyde çalışmalarımıza devam ettik, çok 
sayıda toplantıya katıldık, sunumlar yaptık.

Geçtiğimiz aylarda bir de güzel haber aldık. Kadının 
İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Kurucu Başkanı 
Pınar İlkkaracan, her yıl kadının insan hakları için çalışan 
aktivistlere verilen “Joan B. Dunlop Ödülü”ne layık 
görüldü. 

Uluslararası alanda bizim de üç senedir dahil olduğumuz 
ve savunuculuk yaptığımız Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eylül ayında yapılan 
zirveyle onaylanarak yürürlüğe girdi. Hedefler, 2030 
yılına kadar sürdürülebilir, yaşanabilir ve eşit bir dünya 
oluşturmak amacını taşıyor. Belirlenen 17 hedeften bir 
tanesinin toplumsal cinsiyet eşitliği olması kadın hareketi 
adına önemli bir kazanım. Bundan sonraki süreçte de 
hedeflerin izlenmesi ve takibi için çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Her yıl 9 Kasım’da Müslüman Toplumlarda Cinsel ve 
Bedensel Haklar Koalisyonu (CSBR) üyesi örgütlerin eş 
zamanlı olarak düzenlediği “Ortak Mücadele Hep Birlikte” 
Uluslararası Cinsel ve Bedensel Haklar Kampanyasına 

bu sene de katıldık.  Bu kapsamda “Göçmen Kadınlar 
ve LGBTİ’lerin Cinsel ve Bedensel Hakları Paneli”ni 
düzenledik.

Geçtiğimiz aylarda kadın ve LGBTİ örgütleri olarak barış 
talebimizi gerek imza kampanyaları, gerekse basın 
duyuruları ile sıkça dile getirdik. Yaptığımız çağrılar ülke 
içinde ve dışında yankı buldu.   

Sonbaharın gelmesi ile birlikte ise yeni KİHEP grupları 
açılmaya başladı. Her ne kadar Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı hala yürürlükte olan protokolümüze 
rağmen programa artık destek vermiyor olsa da başta 
belediyelerin desteği ile gruplar açılmaya devam ediyor. 
Biz de belediyelerle ilişkilerimizi geliştirmeye önem 
veriyoruz ve bu çerçevede yeni işbirlikleri geliştirmek için 
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde size bu konuda güzel 
haberler vermeyi umuyoruz.
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1 Eylül Barış Günü’nde kamuoyuyla Ortak Barış Deklarasyonu’nu paylaştık.

CSBR panelinde Şehnaz Kıymaz Bahçeci açılış konuşmasını yapıyor.
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KİHEP’le Kadınlar Yerel Yönetime Katılıyor 
KİHEP grup yönlendiricimiz Ayla Erdoğan İzmir 
Karabağlar Belediyesi’nin desteğiyle her yıl KİHEP grupları 
açarak çok sayıda kadına ulaşıyor. Ayla bugüne kadar 
açtığı sekiz gruba dahil olan kadınların yerel yönetime 
katılımları için de önemli bir kolaylaştırıcı rol üstlendi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, 22 Ekim 
2015 günü yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu için 
Karabağlar’da açılan 8 KİHEP grubundan birer delege 
seçilmesi, Kadın Meclisi seçimi ve çalışma gruplarına 
katılabilmeleri için bir davette bulundu. 

Her bir Karabağlar KİHEP grubu Facebook, kısa mesaj 
ve bir online mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp 
üzerinden kendi aday veya adaylarını belirleyerek bir 
seçim süreci yürüttüler. En çok oyu alan her KİHEP 
grubundan bir kadın o grubun temsilcisi olarak Genel 
Kurul’a delege olarak katıldı. 

Delege olarak belirlenen KİHEP katılımcıları şöyle: Ayşe 
Yumak Derelier, Fatma Akbaba, Pınar Sert Ceylan, Funda 
Özdemir, Ender Ak, Muazzez Ekinci, Zehra Çınar ve Fatma 
Özkan.

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimi Ayla’nın 
ifadesiyle “çok güzel ve heyecanlı geçti”. Seçimlerde 

4. KİHEP grubundan 
Fahriye Kaşka ikinci 
kez Kadın Meclisi 
Başkanı seçildi. Kaşka, 
seçimlerden sonra da 
delegelerle birlikte 
çalışmak istediğini 
belirtti. Asil üyesi 7 kişi 
olan Yürütme Kurulu’na 
13 kadın aday oldu, bu 
adaylardan 5 KİHEP’li 
kadın asil listeye seçildi. 
Ayrıca 2 delege de yedek 
listede yer aldı. 

Tam bir kadın 
dayanışması örneği 
sergileyen sevgili Nazik 
Işık’a ve çok değerli 
grup yönlendiricimiz Ayla’ya sonsuz teşekkürler. Bu 
süreçte yer alarak demokratik temsil için katkı koyan tüm 
KİHEP’li kadınları tebrik ediyoruz. Seçim süreci sonunda 
Kent Konseyi’nde çeşitli görevler alan kadınları da ayrıca 
tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.  

Çalışma Yaşamında Güçlenmek için KİHEP  
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, 
Polatlı Ticaret Odası’nın Çankaya Üniversitesi ve Polatlı 
Belediyesi ile ortak yürüttüğü “Polatlı’da Kadınlara Yönelik 
İş Kurma Merkezi’nin Kurulması” projesi, ileride birer 
girişimci olmayı hedefleyen kadınların, kadının insan 
hakları konusunda bilgi sahibi olması amacıyla Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) grup çalışmasına 
2 Kasım 2015 tarihinde başladı.

Kadın girişimciliğinin desteklendiği projede, kadınların 
çalışma yaşamında güçlenmesi amacıyla haklarını bilmesi 
ve bunları yaşamına geçirme becerisi kazanmasına 
öncelik veriliyor. Kadınların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının 
insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini 
sağlamak, ayrımcılığa ve ihlallere karşı kadın 
örgütlenmesinin önemini vurgulamak programın diğer 
amaçlarından. Ankara’nın Polatlı ilçesindeki program 
KİHEP eğiticisi Yasemin Cakan tarafından yürütülüyor. 

KİHEPli kadınlar sandık başındaydı
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KİHEP Bana Güven Verdi
Duygu Yılmaz
KIHEP Katılımcısı - Muş

KİHEP’e çalışma hayatımın ikinci yılında Muş Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Muş Kadın Çatısı Derneği’nin projesi 
sayesinde katıldım. Benim için hem geç hem de erken 
bir başlangıç oldu diyebilirim. Neden geç? 25 yaşında bir 
okul psikolojik danışmanıyım, yani rehber öğretmenim. 
Kadın hakları, kız çocuklarının erken yaşta evliliği vs. gibi 
konulara fazlaca zaman ayıramamışım meğerse. İşte bu 
yüzden geç kalmışım diyorum. Erken bir başlangıç ise şu 
anlama geliyor: daha mesleğimin başındayım ve bu proje 
sayesinde birçok kız öğrenciye ulaşabileceğim. Daha ümit 
vaat edici geliyor kulağa. 

Bu eğitim programı sayesinde Nurcan Çetinbaş’ın 
kolaylaştırıcı olduğu grupta kadın ve haklar konusunda 
daha bilgili hissetmeye başladım kendimi. Herhangi bir 
durumla karşılaşırsam elim ayağım birbirine dolanmadan 
yardım isteyeceğim kişi ve kurumları biliyorum. Daha 
güçlü ve emin adımlarla ilerleyebilirim diye düşünüyorum. 
Kısacası KİHEP bana güven verdi.

KİHEP grup çalışmasından önce ve sonra kadına bakış 
açım değişti. Öncesinde bir kadının yapmış olduğu  
davranışı maalesef ki sıradanlaştırırken, sonrasında 
ise davranışında daha derin anlamlar yatabilir diye 
düşünmeye başladım. Çocuklarla çalışmak muhteşemdi. 
Benim kazandığım güven onlara da geçiyordu adeta. 
Eğitim sonrasında kendilerini daha iyi ve bilgili 
hissettiklerini söylediler, ben de onlar 
kadar iyi hissediyordum. 
Oyunlar ve anlatımlar 
sayesinde haklarını 
öğreniyorlardı. 

Projeye katıldığımda heyecan duygusu sarmıştı beni. 
Daha önce hiç duymadığım bir projenin varlığı meraklı 
olmama, Muş’ta yeni bir şeyler yapacak olmanın 
verdiği his mutlu ve umutlu olmama sebep olmuştu. 
Beklediğimden daha verimli geçen eğitim süreci, 
sonrasında öğrendiklerimizi kız çocuklarına aktarmak ve 
atölye çalışmaları gerçekleştirmek çok keyifliydi. İyi ve 

verimli bir çalışma yılı geçirdim proje sayesinde. Bu 
vesileyle de emeği geçen herkese tekrar 

teşekkür ediyorum.

 
KADININ İNSAN 

HAKLARI EĞİTİM PROGRAMI 
(KİHEP) NEDİR?

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 
1995 yılında Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler 

Derneği (KİH-YÇ) tarafından geliştirildi. 20 yılda, 
Türkiye’nin 54 iline ve Kıbrıs’a ulaşan programa şimdiye 

kadar 12 binin üzerinde kadın katıldı. 16 hafta süren 
KİHEP, kadınların çok çeşitli alanlarda karşılaştıkları 

insan hakları ihlalleri konusunda toplumsal bilinci 
artırarak, kadınların bu sorunlar karşısında çözümler 

üretmelerine yönelik donanımı kazanmalarını 
sağlamayı, feminist bir bilinç oluşturmayı, 

kadınların Türkiye’de demokratikleşme sürecine 
özgür ve eşit bireyler olarak katılmalarını 

ve kendi bağımsız örgütlenmelerini 
yaratmalarını desteklemeyi 

amaçlıyor.
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İyi ki Varsın KİHEP.. . 
Sara Tekin 
KIHEP Katılımcısı – Diyarbakır

Tarihte toplumlar değiştikçe kadının toplumdaki yeri 
de değişime uğruyor. Neolitik çağ boyunca insanlar 
avcılık ve toplayıcılıkla yaparak geçimlerini sağlıyordu. 
İhtiyacı olan her şeyi doğadan aldı ve savaşlardan 
kaçındı. Özel mülkiyetin olmadığı bu çağda cinsler 
arasında bir sömürge ilişkisi gelişmedi. Eşitlik ve 
komünal bir yaşamın olduğu dönemdi. Günümüz tarihine 
kadar kadın çok dönemler yaşadı. Ataerkil topluma 
geçildiği dönemden sonra kadının yaşantısı çok değişti. 
Köleleştirerek, metalaştırarak, erkeğin egemenliği altına 
alınarak, iradesi kullanamayacak hale getirildi. Tabi 
bunların yanı sıra kadınların muazzam bir direnmesi de 
yaşanıyordu. Günümüz toplumunda da kadın mücadelesi 

her geçen gün daha çok büyüyor. Mücadele halkaları 
gelişiyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de 18 Şubat-21 
Ekim tarihleri arasında Sevda’nın DİKASUM Yeniköy 
şubesinde açtığı grup çalışmasına katıldım. Grup 
çalışmasına eğitime katılan bir arkadaşımın önerisi 
üzerine hemen koşa koşa katıldım. Orada hakların yanı 
sıra, unuttuğumuz kendimizi yeni anlamlar yükleyerek 
öğrendim. Her hafta ayrı bir heyecanla grup çalışmasına 
gittim ve her hafta yeni bilgiler alarak eve döndüm. 
KİHEP’ten sonra kendime dönük çok sorgulamam oldu 
ve bu sorgulama sonucunda bir işte çalışma ve aynı 
zamanda kadın çalışmalarına katılma kararı verdim. 
MUTLUYUM. İyi ki varsın KİHEP...

Ben de Varım Diyebiliyorum 
Berivan Alay 
KIHEP Katılımcısı – Diyarbakır

18 Şubat-21 Ekim 2015 tarihleri arasında DİKASUM 
Yeniköy şubesinde Sevda Kayar’ın açtığı KİHEP grup 
çalışmasına katıldım. Grup çalışmasının olacağı bilgisini 
Sevda’dan öğrendim ve büyük bir heyecanla ilk defa 
kadına dair bir eğitime katıldım. KİHEP’le tanışmadan 
önce kendime olan güvenim tamamen bitmişti sanki ve 
mutsuzdum. Kendimi işe yaramaz biri gibi hissediyordum. 
Hayata karşı hiçbir amacım kalmamıştı sanki ve kötü bir 
durumdaydım. Kadın olarak kendi haklarımı eksik-yanlış 

bilgiler dahilinde öğrenmiştim. KİHEP’ten sonra her şey 
değişti benim için; grup çalışması sırasında birlik olmanın 
ve kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu 
gördüm. Artık haklarımı en iyi şekilde öğrendim ama her 
şeyden önce grup çalışması bana terapi gibi geldi. Ben de 
VARIM diyebiliyorum... Kendime olana özgüvenimi yeniden 
kazandım. KİHEP bana yeniden hayata gülümsemeyi 
öğretti. Teşekkürler KİHEP. Teşekkürler Sevda. Kucak 
dolusu mor sevgiler...

Grup yönlendiricisi Sevda Kayar KİHEP Grubuyla



Evimde Huzur ve 
Güven Var
Mecbure Yıldız
KIHEP Katılımcısı – Izmir

Daha önce KİHEP adını hiç duymamıştım. Komşum ile 
birlikte semt merkezine gidip ne kurslar var diye sordum. 
İyi ki de gitmişiz. KİHEP kursunun olduğunu öğrendik ve 
hemen kayıt yaptırdık. Kursa kayıt yaptırdığımı sadece 
komşum biliyordu. Eşime böyle bir kursa gideceğimi 
söylemedim. 4-5 hafta eşimin haberi olmadan gizli gittim. 
Ben dokuz yıldır evliyim. Eşim sürekli her şeye hayır diyen 
bir adam. “Kimseyle bir yere gidemezsin, her yere beraber 
gidelim. Kimse seni çağırmasın. Onu giyemezsin, şunu 
yapamazsın. Misafirin yanında eşofman giyemezsin, kötü 
gözle bakarlar” diye diye beni herkesten uzaklaştırdı. 
Onun yüzünden kimse evime gelmez oldu. Eşimin bana 
karşı uyguladığı psikolojik baskı beni tamamen eve 
hapsetti ve kendimi baya salmaya başladım. Her şeyden 
soğudum. İki kere kendimi öldürmeyi denedim ama 
oğlumun varlığı beni bu kararımdan vazgeçirdi. Çünkü 
oğlum benim hayattaki tek varlığım. Onu kimseye bırakıp 
gitmeyi göze alamadım. Oğlum için ayakta durmayı, 
kendimi geliştirmeyi düşündüm ve kursa gittikçe 
haklarımı öğrendim. Kendimin ne kadar değerli olduğunu 
anladım. Ben dilini kullanarak eşimi bazı şeylere ikna 
etmeye başladım ve her şeye hayır diyen adam iki 
hafta içinde evet demeye başladı sonunda. Şimdi kursa 
gittiğimi biliyor ve artık her şeye izin veriyor. Şimdi benim 
ona bazı anlattığım haklarım sayesinde birbirimizi daha iyi 
anlıyoruz. Şimdi evimde huzur ve güven var. 

“Ben Dili” Kendime 
Güvenimi Artırdı
Yeliz Ayaeş
KIHEP Katılımcısı – Izmir

Karabağlar Belediyesi Limontepe Semt Merkezi’nin 
bize sağladığı KİHEP grup çalışmasının katılımcılarından 
birisiyim. İyi ki bu programdan haberdar olup katılmışım. 
Bana, evliliğime ve hayatıma çok şeyler kattı. Yazacak 
çok şeylerim var ama ben birini paylaşmak isterim. Ben 
dili ve iletişim kendime güvenimi artırdı. Eşim evliliğimiz 
boyunca bana ilk kez ben hatırlatmadan sevgi sözcükleri 
söyledi. “Seni seviyorum hanım” dedi ve ben o günden 
beri halen bunun sevinci ve şaşkınlığı içindeyim. İyi ki 
KİHEP var. İyi ki büyük insan, tatlı dilli, güler yüzlü Ayla 
Erdoğan var. Seni çok seviyorum. Seni tanıdığım için çok 
mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.  

Grup yönlendiricisi Ayla Erdoğan’ın Limontepe Semt Merkezi KİHEP grubu

Hale Kolay’ın KİHEP grup haberi haberler.com sitesinden alınmıştır. Yasemin Çakan’ın yeni grubuna dair haber haberturk.com.tr 
sitesinden alınmıştır.

Basında KİHEP
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) yaşam ve 
mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet 
kutuplaşmasına, yaşamak zorunda bırakıldığımız cinsiyet 
pratiklerine, dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş 
cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, 
sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta 
kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize 
alan açma ihtiyacımızın bir sonucu 
olarak ortaya çıktı. Resmi olarak 
2014 yazında kurulan derneğimiz, 
2009-2013 yılları arasında Cinsel 
Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda 
yürütülen çalışmalardan, trans 
aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, 
araştırma, yazılarından ve kişisel 
birikimlerimizden beslenerek 
bugünkü halini aldı. Bizler; feminist, 
lezbiyen, gey, biseksüel, trans, 
interseks, kuir, aseksüel (LGBTİQA+), 
ekoloji ve hayvan özgürlüğü 
hareketlerinde, çocuk ve göçmen 
hakları örgütlenmelerinde ve bu 
alanlardaki platformlarda aktif olarak 
yer almış/almaya devam eden; ikili 
cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli 
cinsel yönelimlerden trans-natrans 
kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen 
bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, 
kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.

NİYE VARIZ? 
•  Cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır 

kılmak, 

•  Toplumda var olan ‘mağdur/kurban’ algısını yıkarak, 
hayatta kalan için güçlendirici, yeni bir dili ve algıyı 
oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak, 

•  Farklı cinsel şiddet biçimleri ile aralarında hiyerarşi 
kurmadan mücadele etmek, 

•  Göçmenler, LGBTİQA+ bireyler, seks işçileri, 
hayvanlar ve engelli bireylerin maruz bırakıldığı daha 
az görünen/görünmeyen cinsel şiddet biçimlerini 
gündemleştirmek, 

•  Cinsel şiddetin varlığının, meşruiyetinin ve yarattığı 
hasarların azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak, 

•  Cinsel şiddetten hayatta kalan yetişkinler, çocuklar ve 
dahi tüm canlılar için var olan hakların uygulanması, 
geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik 
çalışmak, 

•  Yalnızlaştırmaya ve sessizleştirmeye karşı; cinsel 
şiddete maruz bırakılmış/bırakılan kadınlar, trans 
bireyler arası dayanışmayı savunmak 

•  Cinsel şiddeti besleyen ve normalleştiren ataerkil - 
erkek egemen - kadın düşmanı - cinsiyetçi sistemle, 
militarizmle, milliyetçilikle, muhafazakar politikalarla, 

özel/kamusal alan ve erkek/kadın 
ikiliğiyle mücadele etmek için varız.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 
olarak kuruluşumuzdan itibaren 
cinsel şiddet biçimleri, toplumda 
yarattığı algı ve cinsel şiddet 
üzerine üretilen kavramlar ve mitler 
üzerine farkındalık çalışmaları 
yapıyoruz. Çocuklar ve gençlere 
yönelik eğiticilere cinsel istismar 
konusunda koruyucu önleyici 
eğitim ve atölyeler düzenliyoruz. 
Tecavüz kriz merkezlerinin ne 
olduğu ve önemi konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yaptık. 
Birçok ilde üniversitelerde sunumlar 
gerçekleştirdik. Sivil toplumda bu 
alanda çalışanlara yönelik kapasite 
geliştirme eğitimleri verdik, 

sunumlar ve atölyeler yaptık. Farkındalık arttırıcı görsel 
üretimlerde bulunuyoruz. Bu alanda çalışan ağlara ve 
platformlara dahil olduk. 

İlişkide olduğumuz çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek 
ve vakıflarla ortak atölyeler ve çalışmalar üretiyoruz. 
Gençlere, engelli bireylere, LGBTİQA’lara yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Film gösterimleri, toplantılar 
düzenliyoruz. Davalara müdahil oluyor, takip ediyoruz. 
Ortaklıklarımızla, muhalif harekette yer almaya, feminist, 
LGBTİ, göçmen ve mülteciler, hayvan hakları ve engelli 
hareketiyle dayanışmaya devam ediyoruz. 

Derneğimiz, ismi duyulduğu andan itibaren yurt içi ve yurt 
dışından cinsel şiddet üzerine gelen çeşitli başvuruları 
gerekli yerlere yönlendirerek, cinsel şiddetten hayatta 
kalan bireylere destek veriyor. Çalışmalarımızı güçlendirip 
ortaklıklarımızı geliştirdikçe bu desteği sürdürmeye 
devam edeceğiz.

İletişim: 
info@cinselsiddetlemucadele.org 
http://cinselsiddetlemucadele.org/ 
https://www.facebook.com/cinselsiddetlemucadele 
https://twitter.com/cs_mucadele
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Türkiye’den Kadın ve LGBTİ Örgütlerinin  
Barış Çağrısına 33 Ülkeden Destek
7 Haziran seçimlerinin ardından şiddetlenen ve 1 Kasım 
seçimlerinden sonra da devam eden çatışmalara karşı 
kadın ve LGBTİ örgütleri barış çağrılarını çeşitli etkinlik 
ve kampanyalarla dile getirdiler. 1 Eylül Barış Günü’nde 
İstanbul, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı olarak yapılan 
basın toplantıları ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
113 kadın ve LGBTİ örgütünün imzaladığı ortak barış 
deklarasyonu kamuoyuyla paylaşıldı. 10 Ekim’de 
Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırılar ertesinde ise 
KESK, DİSK, TTB, TMMOB tarafından yapılan iki günlük 
grev çağrısına 148 kadın ve LGBTİ örgütü ortak bir 
açıklamayla destek verdi. 

Kasım ayında ise uluslararası bir barış çağrısı yapıldı. 
Çağrıya 33 ülkeden 101 kadın ve LGBTİ örgütü destek 
verdi. Çağrıya destek veren kuruluşların barış talebi 
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na iletildi ve bu 
konuda acil önlem almaları talep edildi.

Çağrı metnimiz ve gönderilen mektup şöyledir: 

Ortadoğu ve Türkiye’de her geçen gün daha da vahim 
bir hale gelen şiddet sarmalı tüm hızıyla devam ediyor. 
Bir taraftan şu anda dünyanın gözü Paris’teki katliama 
çevrilmişken, diğer yandan bugün bizlerin kendi 
coğrafyamızda yaşadıklarımız dünden daha şiddetli oluyor 
ve yarının nasıl olacağıyla ilgili daha büyük endişeler 
yaşıyoruz. Adeta geleceğimize, yaşam hakkımıza, en 
temel insan haklarımıza ambargo konulmuş durumda. 
Türkiye’de son 40 yıldır süren savaş koşulları başta 
Türkiye’nin doğusundaki kadınlar ve kız çocukları olmak 
üzere, Türkiye toplumunu derinden etkilemekte ve hak 
ihlallerinin önü alınamaz hale gelmektedir. Türkiye’deki 
7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana şiddetlenen ve 1 
Kasım seçimlerinden sonra daha da tırmanan çatışma 
ve operasyonlarda İnsan Hakları Derneği’nin raporuna 
göre, 262 sivil hayatını kaybetti (asker, polis ve Kürt 
militanlar dahil bu rakam 602), 759 kişi yaralandı, 5713 
kişi gözaltına alındı ve 1004 kişi tutuklandı. [1]

Özellikle, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak gibi Kürt 
illerinde yoğunlaşan bu çatışmalarda, Cizre, Silvan, 
Nusaybin ve Silopi gibi ilçelerde 10 günü aşan 
ablukalar ve operasyonlar yaşanmakta ve kadın ve 
kız çocukları dahil tüm sivillerin yaşam hakları tehdit 
edilmektedir. Bu bölgelerde yaşayanlar su, gıda ve 
elektrik gibi en basit günlük yaşamsal ihtiyaçlarını bile 
karşılayamazken, on binlercesi yaşadıkları yerleri terk 
etmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetlerine 
erişememektedirler. Örneğin sadece Hakkari’nin Şemdinli 

ve Yüksekova ilçelerinde Ağustos-Ekim 2015 döneminde 
evlerinden çıkamayan 300 kadının stres ve travmaya 
bağlı düşük yaptığı ya da düşük tehlikesi yaşadığı 
belirtilmektedir. [2]

Türkiye’deki kadın ve LGBTİ hareketinin bileşenleri 
olarak barış talebimizi defalarca dile getirdik. Öte yandan 
çatışma bölgesindeki kadınlarla dayanışma çabalarımız 
devam etmekle birlikte, şu anda uluslararası bir 
dayanışmanın da örülmesinin elzem ve acil gördüğümüz 
için dünyadaki kadın örgütlerine çağrıda bulunduk. 

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde aylardır 
sürmekte olan çatışma ortamı başta kadın ve kız 
çocukları olmak üzere, pek çok sivilin hayatını 
kaybetmesine, yaralanmasına ve normal hayat 
koşullarının bozulmasına yol açmaktadır. Yükselen bu 
türden bir şiddetin kadınlar ve LGBTİ’lerin hayatlarını 
ne ölçüde tehdit ettiğini deneyimlerimizle biliyoruz. Bu 
durum, dünyanın pek çok yerinde kadınların güçlenmesi 
için çalışan biz kadın ve LGBTİ örgütlerini ciddi ölçüde 
kaygılandırmakta ve harekete geçmemize neden 
olmaktadır.

Türkiye ve Finlandiya devletlerinin öncülüğünde 
çatışmaların özellikle kadınların ve sivil toplum 
kuruluşlarının aktif katılımı yoluyla barışçıl yöntemlerle 
çözümü ve barış süreçlerine katılımını gerektiren SR 
1325, BM GA 65/283 (2011) ve son olarak Ekim 2015’de 
kabul edilen 2242 numaraları kararları gereği, Türkiye’nin 
bu konudaki uluslararası yükümlülüğünü özellikle 
hatırlatmak isteriz.

Bu nedenle, biz 33 ülkeden 101 kadın ve LGBTİ örgütü 
olarak, Türkiye’deki sivillere yönelik saldırıların 
durdurulup ateşkes koşullarına geri dönülmesi ve 2013 
yılında hükümetiniz döneminde başlatılmış olan diyalog 
ve müzakere sürecinin tekrar işler hale getirilmesi 
konusunda harekete geçmenizi bekliyoruz.

İmza veren kuruluşların listesini  
www.kadinininsanhaklari.org adresinde görebilirsiniz.

[1] http://bianet.org/bianet/insan-haklari/169178-ihd-7-haziran-dan-beri-262-sivil-oldu

[2] http://www.evrensel.net/haber/264917/savasta-dogmamis-cocuklar-da-oluyor
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Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor
Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor Rapor Ekibi
Istanbul Feminist Kolektif

2015 yılının Ocak ayından beri İstanbul Feminist Kolektif 
(İFK) olarak Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor başlığıyla 
aylık raporlar yayınlayarak, karşılaştıkları erkek şiddetine 
karşı çıkan kadınların hikâyelerini derliyoruz. Bunu 
yapmak, feministlerin yıllardır erkek şiddetine karşı 
devam eden mücadelesinin geldiği noktada bizler için 
birkaç açıdan önemli. 

Birincisi, bu raporlarda kadınları şiddet uygulamak 
zorunda bırakan, çoğu durumda en yakınlarındaki 
erkeklerin şiddeti nedeniyle kendi hayatlarını tehlikede 
hissettikleri durumları, yani kadınları erkekleri öldürmeye 
ya da yaralamaya götüren süreci de vurguluyoruz. Bu 
durum, erkek şiddetini gözler önüne seriyor, zira süreç 
yine kadınların öldürüldükleri bir sonuca ulaşmak 
üzereyken tam da o son anda, kadınların kendini 
korumasıyla tersine dönüyor. 

İkinci olarak, kadınlar erkek şiddetinin sadece ‘mağdur’u 
değiller, devam eden mücadeleyle artık görünürlük 
kazanan ve tepki çekmeye başlayan erkek şiddetine 
karşı kadınlar direniyorlar, yeter diyorlar ve kendilerini 
savunuyorlar. Bu durum, kadınlar olarak bizlerin 
kendi hayatlarımızda harekete geçecek gücü bulmaya 
başladığımızın bir göstergesi. Son olarak, yine bu 
raporlarda sunduğumuz hikayeler, ‘erkek adalet’i bir 
kere daha ortaya çıkarıyor. Kadınları öldürdüklerinde 
‘kıskançlıkları’, ‘bir anlık cinnetleri’, ‘mahkemedeki iyi 

halleri’ cezalarında indirime yeter sebep olan erkekler 
öldürüldüklerinde kadınları öldürmeye götüren süreç 
dikkate alınmıyor. Oysa süreç aynı. Erkekler tam da 
bu cezasızlık zırhıyla korundukları için çok daha rahat 
hareket edebiliyorlar, kadınları öldürmeleri planlı ve 
devam eden şiddetin son noktası oluyor. Oysa kadınlar 
aynı devamlılığın sonunda öldürülmemek için ya erkekleri 

öldürüyor ya da yaralıyorlar.

Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor 
raporlarını hazırlarken geçen 8 Mart’ta 
‘Hayatlarımıza Sahip Çıkıyoruz’ diyerek 
yürüdük, bu 25 Kasım’da ‘Erkek-
devlet şiddetine karşı direniyoruz, 
hayatlarımızı savunuyoruz’ diyoruz. 
Türkiye devletinin sürdürdüğü savaş 
politikasının kadınların hayatlarındaki 
şiddeti de arttırdığı kesin. Ancak 
artık vurgulamak istediğimiz 
hayatlarımıza sahip çıktığımız, 
hayatlarımızı savunduğumuz. İFK 
olarak hazırladığımız raporlarda da 
‘kader kurbanı’ kadınların hikayesi 
değil anlatmak istediğimiz. Erkek 
şiddetini, erkek yargıyı açık ederken 
vurguladığımız kadınların ‘yeter’ deyişi, 
kararlı ‘dur’ deyişi. Kendilerine dayatılan 
hayattan çıkış yolu arayan kadınların 
hikayeleri hepimize güç versin istiyoruz. 

“Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz”un anlamı meşru 
müdafaadan da fazlası. Çoğu durumda kendimizi 
korumak için ve fakat aynı zamanda hayatımızı kendi 
istediğimiz gibi yaşamak için, ‘kahkaha atmayın’  
dendikçe kahkahalarımızla sokakları inletmek,  
‘3 çocuk doğursunlar’ dendikçe doğurmamak, ‘hamile 
sokağa çıkmasınlar’ dendikçe karınlarımızı gere gere 
sokaklarda dolaşmak, ‘evinin direği’ erkeklerden 
istemiyorsak boşanmak, ‘ahlaksız’ dendikçe kadınlarla 
sevişiyorum demek için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. 
Bunu engellemeye çalışan erkeklere dur diyor, canımıza 
kastederlerse kendimizi savunuyor ve en son noktada 
öldürüyoruz. Erkek şiddetinin farklı yönleriyle hayatları 
boyunca karşılaşan kadınların buna farklı yöntemlerle 
karşı çıktıklarını vurgulamak ve bu gücü kendimizde 
bulabilmemizi sağlayacak şekilde kadın dayanışmasını 
örmek çok önemli.
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18. Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma 
Merkezleri Kurultayı Yapıldı

Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele eden kadın 
örgütleri, feministler, belediye ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na (ASPB) bağlı kurumlarda kadına 
yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadınlar 
olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve erkek 
şiddetine karşı kadın dayanışmasını güçlendirmek için 
14-16 Kasım tarihlerinde Ankara’da 18. kez bir araya 
geldik. Bu yıl “Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif 
Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız” ana başlığı 
ile gerçekleştirilen Kurultay’a 41 ilden, 60 kadın ve LGBTİ 
örgütünden, 53 kamu kurumu ve belediyeden toplam 325 
kadın katıldı. 

Erkek şiddetine karşı mücadele etme yöntemlerimizin 
neler olduğunu, dayanışma ve mücadele alanlarımızı nasıl 
yarattığımızı ve bu alanları nasıl genişletebileceğimizi hem 

tebliğler hem de atölyelerde bilgi ve deneyim aktarımları 
aracılığıyla tartıştık. 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamasındaki sorunlar 
ve kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi ve tüm 
tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek 
ve izleme hizmetlerinin verilmesi taahhüdüyle kurulan 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM)  
yetersizliği bu yıl da Kurultay’ın en önemli gündem 
maddesi oldu.

Yaşadığımız savaş ve çatışma ortamı, bunun kadına 
yönelik şiddet biçimlerine etkisi ve göçmen kadınlar da 
Kurultay’da tartışılan konulardandı. 

Kaynak: www.siginaksizbirdunya.org 

1 Kasım Sonrası 
Meclis’te Kadın 
Temsili
7 Haziran genel seçimleriyle Cumhuriyet tarihinde ilk 
kez kadın temsili %17,6’ya çıkmıştı. 1 Kasım erken 
genel seçimleriyle ise bu oran %14,7’ye geriledi. Şu an 
550 sandalyeli Meclis’te toplam 81 kadın milletvekili 
bulunuyor. 43 ilin ise hiç kadın milletvekili bulunmuyor. 
Kadın milletvekillerinin partilere göre yüzdesel dağılımı 
ise şöyle: HDP %40, CHP %21, AKP %15 ve MHP %5.

Seçim Yılı Parlamentodaki 
Milletvekili 

Sayısı

Kadın 
Milletvekili 

Sayısı

Kadın 
Oranı 
(%)

1935 395 18 4,6

1943 435 16 3,7

1950 487 3 0,6

1957 610 8 1,3

1965 450 8 1,8

1973 450 6 1,3

1991 450 8 1,8

1999 550 22 4,2

2002 550 24 4,4

2007 550 50 9,1

2011 550 79 14,3

2015 (7 Haziran) 550 97 17,6

2015 (1 Kasım) 550 81 14,7
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Engelli Kadınlara Yönelik İlk Araştırma
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile engelli kadın 
ve kız çocuklarının temel insan haklarından eşit 
yararlanmaları, her türlü şiddet, sömürü ve ayrımcılıktan 
uzak bir yaşam sürdürmeleri ve topluma tam ve etkin 
katılımlarının önündeki engelleri kaldırılması amacıyla, 
2011 yılından beri hak temelli çalışmalarını sürdüren 
Engelli Kadın Derneği, geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye’de 
Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu’nu yayınladı. 
Türkiye’de her engelli kadının şiddetin en az bir türüne 
maruz kaldığının altı çizilen raporda dikkat çeken bir diğer 
nokta ise engelli kadınların maruz kaldığı şiddetin birden 
fazla sebepten ötürü görünür hale gelememesi.

Türkiye’de her beş kadından ikisinin şiddete maruz kaldığı 
bir ortamda, engelli kadınların şiddetten korunabilmeleri 

adına hiçbir politika geliştirilmediği de raporda belirtildi. 
Buna ek olarak, bugüne kadar konuda yapılmış, sayısı 
oldukça az çalışmalarda engelli kadınların toplumsal 
yaşama katılımları ve eğitim, istihdam, sağlık gibi temel 
haklara erişimde çoklu ayrımcılığa uğradıkları gibi verilere 
yer verilse de, engelli kadınlara yönelik şiddetin izlenip 
raporlanmadığı da belirtildi.

Engelli Kadın Derneği’nin hazırladığı rapora göre, 
Türkiye’deki engelli kadınların sayısı, engel türü, kırsal ve 
kentsel nüfustaki oranları, sosyal güvencesinin bulunup 
bulunmadığı, acil hatlara başvuru oranı, açılan dava türleri ve 
sayıları gibi en temel bilgileri içeren bir kayıt sistemi bile yok.

Kaynak: 3 Aralık 2015, Birce Altay’ın www.radikal.com.
tr’deki haberinden alınmıştır.

GREVIO Başkanlığına Feride Acar Seçildi
İstanbul’da imzaya açıldığı 
için kısaca İstanbul 
Sözleşmesi olarak anılan 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi, ev içi 
şiddetle ilgili yaptırım gücü olan 
ilk uluslararası sözleşme olma 
niteliği taşıyor. Türkiye tarafından 
çekincesiz imzalanan Sözleşme 
Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. 

Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinin ardından izlenmesi 
ve denetlenmesinden sorumlu 
olacak Uzmanlar Komitesi 
(GREVIO) belirlenmesi için bir 
seçim süreci başladı. Bağımsız 
kadın ve LGBTİ örgütlerinden 
oluşan ve Kadının İnsan Hakları-
Yeni Çözümler Derneği’nin 
de üyesi olduğu İstanbul 
Sözleşmesi Türkiye İzleme 
Platformu’nun desteklediği Prof.
Dr. Feride Acar Türkiye tarafından aday gösterilmiş ve 
GREVIO üyesi olarak seçilmişti. Platform’un ısrarlı talebi 
sonucu son dakikada Türkiye adayı olarak gösterilen 
Acar,  Sözleşme’nin mimarlarından biri olarak biliniyor. 
Acar Eylül ayında ise GREVIO başkanı olarak seçildi. 

GREVIO Sözleşme’yi imzalayan 17 ülke başta olmak üzere 
Avrupa Konseyi üyesi 49 ülkeyi denetleyecek, ülkeleri 
ziyaret ederek yerinde tespitlerde bulunacak. Ayrıca 
devletlerden İstanbul Sözleşmesi’ni nasıl uyguladıklarına 
dair raporlar isteyebilecek. 
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Pınar İlkkaracan Dunlop Ödülü’nün Sahibi
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Kurucu 
Başkanı Pınar İlkkaracan, her yıl kadının insan hakları için 
çalışan aktivistlere verilen “Joan B. Dunlop Ödülü”ne layık 
görüldü.

Uluslararası Kadınların Sağlığı Koalisyonu (International 
Women’s Health Coalition – IWHC) tarafından kadın ve 
kız çocukları için sağlıklı ve güvenli toplumlar kurma 
konusunda çalışan cesur kadınları desteklemek için 
verilen Joan B. Dunlop Ödülü, Pınar İlkkaracan’a 3 Kasım 
2015’te New York’ta yapılan IWHC Gala’da sunuldu. 
İlkkaracan 30 yıldır kadın hakları ve eşitliğin sağlanmasına 
yönelik Türkiye ve dünyada yaptığı çalışmalar nedeniyle 
bu ödülü almaya hak kazandı.

Ödül, 2013 yılından beri IWHC’nin ilk başkanı Joan B. 
Dunlop’un anısına dünyada zor koşullarda yaşayan 
kadın ve kız çocuklarının sağlığı ve haklarını iyileştirmek 
için çalışan aktivistlere veriliyor. Ödüle daha önce layık 
görülen isimler arasında, Nijeryalı aktivist Adenike Esiet 
ve Endonezyalı aktivist Ninuk Widyantoro bulunuyor. 

Ödülü takdim eden IWHC Başkanı Françoise Girard  
“Pınar İlkkaracan Türkiye ve dünyada kadınlar ve 
kız çocuklarının insan hakları için gerçek bir hak 
savunucusudur” dedi. “Onun vizyonu, stratejik faaliyetleri 
ve kararlılığı Türkiye’de yasaları dönüştürerek milyonlarca 
kadına faydalı oldu. Uluslararası Kadınların Sağlığı 
Koalisyonu cesareti, doğruluğu ve tutkusu sebebi ile 
Pınar’la kadın hakları için küresel mücadelede işbirliği 
yapmaktan mutluluk duymaktadır.”

Ödülü kabul eden İlkkaracan, “Kadınların insan hakları 
için kazandığımız pek çok reformun saldırı altında olduğu 
bir zamanda bu ödül benim için çok özel. Bu bizim için 
Türkiye’deki mevcut zorluklara rağmen son 20 yılda 
kadınların haklarının ne kadar çok geliştiğine dair bir 
hatırlatma. Herkes için toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel 
ve doğurganlık hakları için mücadeleye devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
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CSBR Ortak Mücadele Hep Birlikte 
Kampanyası Yapıldı
Her yıl 9 Kasım’da 
Müslüman Toplumlarda 
Cinsel ve Bedensel 
Haklar Koalisyonu 
(CSBR) üyesi örgütlerin 
eş zamanlı olarak 
düzenlediği “Ortak 
Mücadele Hep 
Birlikte” (One Day One 
Struggle) Uluslararası 
Cinsel ve Bedensel 
Haklar Kampanyası 
bu yıl 8 ülkeden 20 
örgüt tarafından 
çeşitli etkinliklerle 
gerçekleştirildi.

Koalisyonun Türkiye’deki 
üyelerinden Kaos 
GL Derneği LGBTİ 
aktivistlere yönelik 
Ankara’da “Psiko-Sosyal Destek Atölyesi” düzenlerken, 
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve 
Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği de 
kampanyaya bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal 
Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen “Göçmen Kadınlar ve 
LGBTİ’lerin Cinsel ve Bedensel Hakları Paneli” ile dahil 
oldu.

Kaos GL Derneği’nin TOHAV’ın desteğiyle birlikte 
gerçekleştirdiği Psiko-Sosyal Destek Atölyesinde bir 
araya gelen LGBTİ aktivistler, Ankara katliamı sonrası 
bir arada “iyileşebilme”nin, dayanışmayla acıları 
hafifletebilmenin, içinde bulunduğumuz savaş ve şiddet 
ortamında umudu koruyarak mücadeleye devam etmenin 
yollarını konuştular. 

Göçmen Kadınlar ve LGBTİ’lerin Cinsel ve Bedensel 
Hakları panelinin açılış konuşmasında Şehnaz Kıymaz 
Bahçeci, CSBR koalisyonunun dinin, geleneksel normların 
yarattığı artan baskı ve siyasi alanda muhafazakâr 
politikaların yükselişi sebebiyle hak savunucularının 
mücadele alanlarını genişletmek, cinsel ve bedensel 
haklar savunucularına ortak bir mücadele hattı 
oluşturmak amacıyla kurulduğunu ve 2009 yılından 
itibaren her 9 Kasım’da cinsel, bedensel ve doğurganlık 
haklarına dikkat çekmek için bu kampanyanın 
düzenlediğini aktardı. Suriye savaşı ile birlikte özellikle 
büyük şehirlerde her gün tanıklık ettiğimiz mülteci 

sorunlarına karşı kadın hareketinin göçmen kadın ve 
LGBTİ’ler ile dayanışmasının öneminin altı çizildi.  

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım 
panelin moderatörlüğünü üstlendi. Kadınlarla Dayanışma 
Vakfı (KADAV) ve Sınır Tanımayan Kadınlar adına 
katılan Özgül Kaptan, “Göçmenliğin Cinsiyeti” başlıklı 
konuşmasında, göçmen, sığınmacı, mülteci, misafir, 
kaçak, belgesiz gibi göçmenleri tanımlayan terimleri 
açıkladı. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ndan (İKGV) 
Nilgün Yıldırım Şener, İstanbul Esenler’de Suriyeli 
sığınmacılara yönelik hizmet veren danışma merkezinde 
karşılaştıkları vakalardan örnekler verdi. Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi Fidanlık Ezidi kampının yöneticisi 
Müzeyyen Anık Aydın ise, devlet desteği olmaksızın 
bölgedeki belediyelerin çabası ile ayakta tutulan Ezidi 
kamplarındaki zorluklardan söz etti. Lambdaİstanbul 
LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Avukat Fırat Söyle, 
bir mülteci komisyonu kurduklarını ve kendilerine 
başvuran mülteci LGBTİ’lere hukuki destek verdiklerini 
aktardı. Panelde, göçmenlerin insana yakışır bir hayat 
sürmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve 
uygulanması için kamuoyu oluşturulması, çok dilli çok 
kültürlü danışma merkezlerinin açılması ve dayanışma 
ağları üzerinden çözümler geliştirilmesi yönünde öneriler 
aktarıldı.ka
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2013 yılından bu yana devam eden 2015 Sonrası Gündem/
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili sürecin 
sonuna geldik ve hedefler Eylül ayında yapılan zirveyle 
onaylanarak yürürlüğe 
girdi. Üç yıldır Birleşmiş 
Milletler’in (BM), üye ülkelerin 
ve küresel sivil toplumun 
yoğun emeklerle dahil 
oldukları, 2030 yılında daha 
sürdürülebilir, yaşanabilir ve 
eşit bir dünya oluşturmak 
üzere yapılan çalışmalar son 
halini aldı. 

Kadının İnsan Hakları-Yeni 
Çözümler Derneği (KİH 
– YÇ) olarak biz de hem 
kurumsal olarak, hem de 
üyesi olduğumuz Women’s 
Major Group (WMG) ile birlikte 
sürece üç yıldır dahil olduk. 
Sürece en büyük katkımızın 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
başlı başına bir hedef 
olarak yer alması olduğunu 
vurgulamalıyız. Bu amacımız 
bir çok BM örgütünde, üye 
devlet delegasyonlarında ve 
sürece dahil olan sivil toplum 
örgütlerinde de yankı bularak 
belirlenen 17 hedef arasında 
yer aldı. “Hedef 5: Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine Erişmek ve 
Kadınlar ve Kız Çocuklarının 
Güçlendirilmesi” bizlerin 
önümüzdeki 15 sene içerisinde 
çalışmalarımızı güçlendirecek 
ve destekleyecek bir araç 
olacak. Ayrıca toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yaklaşımdaki 
bütünsellik ihtiyacı sebebi ile 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
tüm hedefler altında ele alınmasının gerekliliğine 
yaptığımız vurgu da yankı buldu. Her hedefin alt hedefi 
olarak yer almasa da, siyasi deklarasyonda “İnsanların 
potansiyelinin tümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya 
erişilmesi insanlığın yarısının tüm insan haklarından ve 
fırsatlardan alıkonulması ile mümkün olmayacaktır.”* 
denilerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların insan 

haklarının bu hedeflerin gerçekleştirilmesindeki önemi 
tekrar vurgulandı. 
Hedefler ve alt hedefler elbette umduğumuz, 

savunduğumuz her şeyi 
içermiyor. Ancak süreç daha 
sonlanmış değil. Bundan 
sonra  2030 yılına kadar 
gerçekleştirilmek üzere 
konulan bu hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığının yerel, ulusal, 
bölgesel ve uluslararası 
düzeyde güçlü bir takibinin 
yapılması gerekiyor. Bu 
konuda da sivil topluma, 
özellikle de kadın hakları 
örgütlerine çok önemli roller 
düşüyor. Sürecin takibinin 
ve hedeflere ulaşılmasının 
denetlenmesi için, ulusal 
istatistik kurumlarının 
kullanacağı yeni göstergeler 
(indicators) geliştirilmeye 
çalışılıyor. Ayrıca ulusal, 
bölgesel ve küresel gözden 
geçirme süreçlerinin işleyiş 
mekanizmaları konusunda 
da halen netleşmesi gereken 
noktalar var. Tüm bu süreçler 
hem toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ulaşmanın önemini 
vurgulamak hem de sivil 
toplumun bu süreçlere 
(hedeflerin uygulanmasının 
planlanması, uygulanması, 
denetlenmesi, takip edilmesi 
ve gözden geçirilmesi dahil) 
sistematik ve demokratik bir 
şekilde dahil edilmesi için 
önem arz ediyor. Bu alanlarda 
savunuculuğa devam edilmesi 
gerekiyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin detaylı bilgi 
için:  
www.sgsistanbul.org 
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* Orjinalinden tarafımızca yapılmış gayrı resmi çeviridir. Orijinal metin şöyledir: “Paragraf 20 - 
The achievement of full human potential and of sustainable development is not possible if one 
half of humanity continues to be denied its full human rights and opportunities.”
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Suudi Arabistan’da Kadınlar için Nihayet 
“Seçme ve Seçilme Hakkı”
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en 
yüksek olduğu ülkelerden biri olan 
Suudi Arabistan’da kadınlar ilk kez 12 
Aralık 2015’te yapılacak yerel seçimde 
hem oy kullanabilecek, hem de aday 
olabilecek.  Monarşiyle yönetilen 
Suudi Arabistan’da Kral Abdullah Bin 
Abdulaziz Suudi kadınların seçme 
ve seçilme hakları için yürüttükleri 
“Baladi” ve “Suudi Kadın Devrimi” 
kampanyalarının ardından 25 Eylül 
2011’de, Suudi kadınların şeri kurallar 
çerçevesinde seçmen ve aday olarak 
2015 seçimlerine katılması yönünde 
karar çıkarmıştı.

Suudi Arabistan’ın kral tarafından 
atanan 150 üyeli Danışma Meclisi’nde 30 kadın bulunuyor. 
Yerel seçimlerle oluşturulacak belediye konseyleri ise 
yıllık bütçeleri onaylamak, planlama düzenlemeleri 
önermek ve kentsel kalkınma projelerini denetlemek gibi 
görevler üstleniyor. 

12 Aralık seçimleri öncesinde hem kadın hem de 
erkek adayların kampanya tanıtımlarında fotoğraflarını 
kullanmalarına izin verilmiyor. Ayrıca seçim günü kadınlar 
ve erkekler ayrı sandıklarda oy kullanacaklar. 

Kadınlar tarafından yürütülen “Baladi” kampanyasının 
yetkilileri seçim öncesinde aday olmak isteyen kadınları 

desteklemek için kampanya yapmak üzerine atölye 
çalışmaları yapmak istediklerini, ancak bu atölyelerin 
Belediyeler ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından 
durdurulduğunu basına açıkladılar. Buna rağmen binden 
fazla kadın seçimlerde aday oldu.

Kadınların araba kullanmalarının yasak olduğu, 
yanlarında bir erkek olmadan seyahat edemedikleri Suudi 
Arabistan’da kadınlara yerel seçimlerde seçme ve seçilme 
hakkı verilmesi önemli bir adım olsa da daha atılması 
gereken çok fazla adım olduğu aşikar.

Nepal’de İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi
Nepal’de Ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini Komünist Parti lideri Bidhya Devi Bhandari 
kazandı. Böylece Nepal tarihinde ilk kez bir kadın 
cumhurbaşkanı oldu. 

Daha önce Nepal hükümetinin Savunma Bakanı olarak 
görev yapan Bhandari, bu görevi de yürüten ilk kadın olma 
özelliğini taşıyor. Bhandari, 28 Ekim’de yapılan seçimlerin 
öncesinde Nepal Komünist Partisi Başkan Yardımcısı ve 
Tüm Nepalli Kadınlar Derneği’nin Başkanıydı. Bhandari 
kadınlar ve azınlık haklarının koruyucusu olacağını vaad 
ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Eylül ayında yeni 
bir anayasanın kabul edildiği Nepal LGBTİ (Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) haklarının anayasal 
güvenceyle tanındığı dünyadaki üçüncü ülke olarak da 
gündeme geldi. 

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların tüm dünyada 
siyasete katılımlarındaki düşük oran önemli bir demokrasi 
sorunu olarak da ortaya çıkıyor. Halen Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınan 195 devlet içinde sadece 23’ü kadınlar 
tarafından yönetiliyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre 
ise 1960’dan beri dünyada sadece 63 kadın başkan ve 
başbakan oldu. Halen dünyada parlamentoların sadece 
%20’sini kadınlar oluşturuyor. ka
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Hukuk Köşesi
Özlem Ayata
KIHEP Grup Yönlendiricisi - Istanbul

EVLİ KADIN, EVLENMEDEN ÖNCEKİ 
SOYADINI KULLANABİLİR Mİ?  

Ayten Ünal, yıllarca süren hukuk mücadelesi sonunda, 
evli bir kadın olarak, evlenmeden önceki soyadının yer 
aldığı kimliğine sahip olan ülkemizdeki ilk kadın. 

Ayten Ünal, 1990 yılında avukatlık stajı yaparken evleniyor 
ve yasa gereği kocasının TEKELİ soyadını alıyor. Mesleki 
yaşamında evlilik öncesi soyadı ile tanınmakta olduğu için 
bu soyadını, aslında kocasının soyadı olan yasal soyadının 
önüne koyarak kullanmaya devam ediyor. Ancak o 
tarihlerde yürürlükte olan yasal düzenlemeler gereği 
resmi belgelerde her iki soyadını kullanması mümkün 
olmuyor. 

1995 yılında, sadece evlilik öncesi soyadı olan ÜNAL’ı 
kullanmak için dava açmışsa da Mahkeme, evlilik 
boyunca kadınların kocalarının soyadlarını taşımak 
zorunda olduklarını belirterek Medeni Kanun uyarınca 
davayı reddediyor. Mahkeme kararını temyiz etse, karar 
Yargıtay incelemesinden geçse de sonuç değişmiyor. 
Bunun üzerine talebini 1995 yılında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyor. 

Türkiye’de mahkemelerin, kadınların evlilik öncesi 
soyadını kullanmasına izin vermemesinin, Sözleşme’nin 
8. Maddesi ile korunmakta olan özel yaşam hakkına 
haksız bir müdahale oluşturduğunu ileri sürüyor. Ayrıca 
erkeklerin kendi aile soyadlarını evlendikten sonra 
da kullanmaya devam etmeleri nedeniyle kendisinin 
ayrımcılığa uğradığını da belirtiyor.

Davası devam ederken 2002 yılında Türkiye’de Medeni 
Kanun’da değişiklik yapılmış ve kadının, evlilik 
öncesi soyadını kocasının soyadının önüne konularak 
kullanılmasına izin vermişse de Ayten, evlilik öncesi 
soyadını tek başına kullanabilme talebini devam ettiriyor.  

AİHM, başvuru konusu olayla ilgili kararını 2004 yılında 
veriyor. Kararda, erkeklerin evlendikten sonra kendi 
soyadlarını kullanmaya devam ederken kadınların 
kullanamamasının kişiler arasında cinsiyete dayalı bir 
“farklı muamele” oluşturduğunu kabul ediyor. 

AİHM, kararında, Türkiye’nin 1997 tarihinde Medeni 
Kanun’da yapmış olduğu değişiklik sonrasında, kadınların, 
evlenmeden önceki soyadını, kocasının soyadı ile birlikte

kullanabildiğini ancak bu değişikliğin kadınlara aile birliği 
adına kocanın soyadını alma zorunluluğu tamamen 
kaldırmadığını söyleyerek; mevcut yasanın halen cinsiyet 
temelli muamele farklılığı yarattığını açıklıyor. 

Bu karar üzerine Türkiye, başvurucuya sadece 
evlenmeden önceki soyadının bulunduğu bir nüfus 
cüzdanı çıkarmak suretiyle Mahkeme kararını yerine 
getiriyor. Ve bununla birlikte Ayten Ünal, yıllarca süren 
hukuk mücadelesi sonunda, evli bir kadın olarak, 
evlenmeden önceki soyadının yer aldığı kimliğine sahip 
olan ülkemizdeki ilk kadın oluyor. 

Ayten Ünal, soyadı için açmış olduğu davayı,  şahsi bir 
dava değil kadınların bir hak ve özgürlük mücadelesi 
olarak gördü. Dava, kadın haklarında bir ilerleme 
kaydetmek için açılmış pilot dava idi ve bu süreçte kadın 
hareketi Ayten Ünal’ı yalnız bırakmadı, süreç boyunca 
birinci dereceden yanında yer aldı. AİHM’nin verdiği karar 
ile artık evlenmeden önceki soyadını en doğal özgürlük 
olarak kullanmak isteyen kadınlar için bir hak yolu 
açılmıştı. 

Kadın hareketi, bu kararı duyurmak ve bu haktan 
yararlanmak isteyenlere yol göstermek için bir kamuoyu 
yarattı. Soyadı ayrımcılığını önlemek için “Soyadı 
Ayrımcılığının Önlenmesi İnisiyatifi” oluşturuldu. Bir 
yandan evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen 
kadınların nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini 
açıkladı, diğer yandan Medeni Yasa’nın soyadını 
düzenleyen maddesinin değişikliğine dair görüşlerini 
TBMM’ye sundu. 

“Neden sadece evlendim 
diye yıllardır kullandığım 
soyadımdan vazgeçmek 

isteyeyim ki? Ben kendimi 
yıllardır bu isimle tanıdım, 
sevdim, tanıttım, beni ben 
yapan her şeyi bu isimle 

özdeşleştirdim. Bu zorlama 
neden?”

 “Neden evlendiğim 
için, kredi kartı, ehliyet, 

tapu, pasaport gibi resmi 
kurumlara harç ödeyerek 

değiştirilen belgeleri 
yenilemek zorunda 

kalıyorum ki?”

“Yıllardır kariyerimi 
yaptığım soyadımı 

terk etmek zorunda 
mıyım?”

“Doğduğum isimle 
ölmek hakkım”

“Adım ve soyadım 
benim kimliğim, 

kişiliğim”
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Ancak evli kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını 
kullanma talepleri ile açtıkları davaların çoğu reddedildi. 
Çok az sayıdaki mahkeme, Ünal Tekeli kararını ve 
uluslararası sözleşmeleri kendi kararlarına doğrudan 
esas aldı ve açılan davaları kabul etti. Bunun dışında hem 
Mahkemeler hem Yargıtay Ayten Ünal Tekeli kararını 
görmezden geldi. 

Meclis de, kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağını, 
isterse bu soyadına ek evlenmeden önceki soyadını da 
kullanabileceğini düzenleyen kanun maddesini uluslararası 
insan hakları anlaşmalarına aykırı olmasına rağmen 
değiştirmedi. 

Yürürlükteki kanun maddelerinin Anayasa’ya aykırı olup 
olmadığını incelemek ve aykırı ise iptal etmekle görevli 
olan Anayasa Mahkemesi ise 2011 yılındaki kararında, 
kadınların haklı taleplerini reddeden mahkemelerin ve 
yasal değişikliği gerçekleştirmeyen meclisin yaklaşımına 
benzer bir yaklaşım sergileyerek, kadının soyadını 
düzenleyen maddeyi, Anayasa’ya aykırı bulmadığını 
açıkladı. 

2012 yılında, Türkiye’de, Anayasa’dan ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan temel hak ve 
özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri süren kişilerin doğrudan 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurması mümkün hale geldi. 

Neşe Aslanbay Akbıyık da evlenmeden önceki soyadını 
tek başına kullanmak için dava açmıştı. Açtığı dava 2012 
yılında reddedilmiş ve karar 2013 yılında Yargıtay tarafından 
onanmıştı. Bunun üzerine Neşe Aslanbay Akbıyık, 
29.04.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuruda bulundu. 

Anayasa Mahkemesi, Neşe Aslanbay Akbıyık’ın, sadece 
evlenmeden önceki soyadını kullanmasına izin verilmemesi 
şeklindeki uygulamanın, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nden kaynaklanan temel hak ve özgürlükleri 
ihlal ettiğini ve Anayasa’nın 17. maddesinde tanımlanan 
manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkına yönelik 
bir müdahale oluşturduğunu tespit etti. Mahkeme, Medeni 
Kanun 187. maddede, halen kadının evlenmekle kocanın 
soyadını alacağını hakkındaki düzenleme bulunsa da Neşe 
Aslanbay Akbıyık’ın evlenmeden önceki soyadını tek başına 
kullanma talebini reddeden mahkemelerin hukuka aykırı 
karar verdiğini açıkladı. 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar 
gereği, Türkiye’de artık evlenmeden önceki soyadını 
kullanmak isteyen kadınların taleplerinin kabul 
edilmesi gerekmektedir. Anayasa 153. madde, Anayasa 
Mahkemesi’nin kararlarının kesin olduğunu, yasama, 
yürütme ve yargı organları dâhil idare makamlarını, gerçek 
ve tüzel kişileri bağlayacağını düzenlemiştir. 

Bu nedenle artık sadece hâlihazırda görülmekte olan 
davalarda değil, nüfus müdürlüklerine doğrudan yapılacak 

başvurularda da kadınların evlenmeden önceki soyadını 
kullanma taleplerinin yerine getirmesi gerekmektedir. 
Nüfus müdürlükleri de tüm idari makamlar gibi Anayasa 
Mahkemesi’nin kararları ile bağlıdır. Buna rağmen 
nüfus müdürlüğü yetkilileri, başvuru yapan bir kadının 
talebini reddederse bu yetkililer hakkında görevi kötüye 
kullanmaktan Savcılıklara şikâyet mümkündür. Eş zamanlı 
olarak da nüfus müdürlüğünün verdiği red kararının 
iptali için dava açılmalıdır. Açılacak davada, Anayasa 
Mahkemesi’nin kararı bağlayıcı olduğu için isteyen tüm evli 
kadınların sadece evlilik öncesi soyadlarını kullanmalarına 
mahkemeler tarafından izin verilmesi söz konusu olacaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu karar, yıllardır 
kararlı bir şekilde sürdürülen kadın mücadelesinin bir 
kazanımıdır. Ancak bu karar yine de tek başına kadınların 
kendi soyadlarını kullanabilme hakkını sağlamaya 
tek başına yetmeyecektir. Olması gereken,  ihlalleri 
sonlandırmak, gerçekleşmiş ihlallerin sonuçlarını 
gidermek ve benzer ihlallerin tekrarlanmaması için 
gerekli önlemleri almak için idarenin üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmesidir. Örneğin; bu konuda açık 
bir yasal düzenleme yapılması, İçişleri Bakanlığı’nın nüfus 
müdürlüklerine, başvurucu kadınların taleplerinin derhal 
kabul edilmesi gerektiği yönünde bir yazı yazması gibi. 

Aksi halde nüfus müdürlükleri tarafından verilebilecek red 
kararlarının önüne geçilmeyecektir. Bu kararlar üzerine 
kadınlar yine dava açmak zorunda kalacak, Anayasa 
Mahkemesi kararı olumlu bir karar olsa da kadınların 
hayatında şu anda pratik bir değişiklik yaratmayacaktır. 
Fakat bu konuda 1995 yılında Ayten Ünal’ın açtığı ilk 
davadan bu yana elde edilen kazanımlar son derece 
önemlidir. Gelinen nokta yıllarca aynı kararlılıkla 
sürdürülen kadın mücadelesinin sonucudur.  Bu konuda 
yürütülen mücadele, elbet devam edecek ve nihayetinde 
kadının kendi soyadını kullanma hakkı, bir yargı sürecine 
gerek kalmaksızın kullanılabiliyor olacaktır. 
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Ayten Ünal Türkiye’de evli bir kadın olarak evlenmeden önceki soyadını kullanma hakkı 
kazanan ilk kadın oldu. 
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devamı arka sayfada

HAKLARIMI ÖĞRENMEK VE DANIŞMAK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM? 

I) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI’NA BAĞLI KURULUŞLAR

DANIŞMANLIK DESTEĞİ ALINABİLECEK MERKEZLER  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na (ASPB) bağlı İl ve İlçe 
Müdürlükleri’ne telefonla veya şahsen başvurarak şiddete karşı 
bilgi edinebileceğiniz ve danışmanlık desteği alabileceğiniz size 
en yakın Sosyal Hizmet Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri ve 
diğer ilgili danışmanlık merkezleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 
Ayrıca şu internet sayfasından da yararlanabilirsiniz: http://
kadininstatusu.gov.tr/uygulamalar/siddete-maruz-kalindiginda

Kadın Konukevleri  
ASPB’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 arayarak 
konukevlerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Alo 183 Sosyal Danışma Hattı  
ALO 183, 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veren Aile, Kadın, Çocuk 
ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattıdır. Bu hattı arayarak 
bulunduğunuz yere en yakın Sosyal Hizmet Merkezi; Aile 
Danışma Merkezi; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM); 
Kadın Konukevleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, www.
aile.gov.tr internet sitesi aracılığıyla da bu bilgileri edinebilirsiniz.  

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ (ŞÖNİM) 
Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Ailenin Koruması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 
kurulmaya başlandı. Aşağıda listelenen illerde kurulan ŞÖNİM’lerin 
amacı, şiddete uğrayan kadınlara destek hizmetlerini koordine 
etmek, kadınlara şiddete karşı koruyucu ve önleyici danışmanlık 
desteği vermek ve kadına yönelik şiddet ile ilgili veri ve istatistiki 
çalışmalar yapmak. 2015 yılı itibariyle Türkiye’de açılan ŞÖNİM 
sayısı 14’tür. Bulunduğunuz ilde ŞÖNİM bulunup bulunmadığını 
aşağıdaki listeden veya ALO 183 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.

ŞÖNİM BULUNAN PİLOT İLLER 
ADANA
(0322) 247 08 35 
Alparslan Türkeş Bulvarı Huzurevleri Mah. 77136. Sok. No: 4 
Çukurova, Adana 

ANKARA
(0312) 348 36 86 
Ulubey Mah. Kibarulu Cad. No: 12 Siteler, Altındağ, Ankara 

ANTALYA
(0242) 227 20 62 
Kızılsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı 68. Sokak No: 4 Muratpaşa 
Antalya 

BURSA
(0224) 223 03 68 
Yahşibey Mah. Kayabaşı Sok. No: 7 Osmangazi, Bursa 

DENİZLİ
(0258) 266 41 66 
Kervansaray Mah. Barbaros Cad. No: 145 Bağbaşı, Denizli 

DİYARBAKIR
(0412) 257 21 50  
Peyas Mah. Diclekent Dubleksleri 252. Sk. No: 37 ve 39 
Kayapınar, Diyarbakır 

GAZİANTEP
(0342) 220 71 10 
Düğmeci Mah. Türkocağı Sok. No: 5/B Gaziantep 

İSTANBUL
(0212) 465 21 96/97 
Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No: 30 Bakırköy, İstanbul 

İZMİR
(0232) 363 33 41 
Soğukkuyu Mah. 1847/15 Sok. No: 11 Bayraklı, İzmir 

MALATYA
(0422) 212 32 25-26 - (0422) 212 32 20 (Alo 183’e bağlı)  
Özalper Mahallesi Gülümser Cad. No: 15 Malatya 

MERSİN 
(0324) 328 66 35 
Gazi Mah.1323.Sok. No: 5 Yenişehir, Mersin 

SAMSUN
(0362) 431 11 87 
Ulugazi Mah. Şifa yurdu sokak. No:10 İlkadım Samsun 

ŞANLIURFA
(0414) 313 56 31 
Ahmet Yesevi Mah. 9821.sokak No:135/1 Haliliye Şanlıurfa 

TRABZON
(0462) 231 40 12 
Soğuksu Mah. Soğuksu Cad. Huzur Sok. No: 10 
Çamlık, Trabzon 

2) BARO KADIN DANIŞMANLIK MERKEZLERİ 
ve ADLİ YARDIM SERVİSLERİ
Pek çok ilde Baro bünyesinde Kadın Hakları ile ilgili birimler 
vardır. Bulunduğumuz ilin Baro’suna başvurarak ilgili birimlere 
ulaşabilir, hem yardım talebinde bulunabilir hem de hukuki 
danışmanlık desteği alabilirsiniz. Baroların iletişim bilgileri için 
internet sitesi: www.barobirlik.org.tr

3) DİĞER ŞİDDET DANIŞMA HATLARI
ALO 155 Polis İmdat
ALO 156 Jandarma İmdat
ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı
ALO 157 İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDET KAMPANYASI 
ACİL YARDIM HATTI
(0212) 656 96 96 ve (0549) 656 96 96

KADIKÖY BELEDİYESİ ALO KADINA ŞİDDET HATTI
(0216) 349 9 349 

4) BAĞIMSIZ veya BELEDİYELERE BAĞLI 
KADIN SIĞINAKLARI
Bağımsız veya belediyelere bağlı sığınak sayısı son derece azdır. 
Bağımsız sığınaklar, ev içi şiddete maruz kalan tüm kadınlara 
sığınma ve korunma imkanı sunmak; kadınlar için yeni yaşam 
alternatiflerini dayanışma içerisinde ortaya çıkarabilmek; 
gereken yönlendirmeyi yapmak; kadınların şiddete karşı hak 
bilinci edinmesini ve özgüven kazanmasını sağlamayı amaçlar. 
Bu sığınaklar ayrıca telefonla danışmanlık vermenin yanında 
psikolojik, hukuki ve mesleki rehberlik konusunda da yüz yüze 
danışmanlık desteği de veriyor.  

ADANA KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
DERNEĞİ (AKDAM)
(0322) 453 53 50 /akdam.adana@yahoo.com 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0312) 507 24 24 

ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0312) 458 89 00 / Dahili No: 1154 (0312) 359 33 22

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
(0312) 359 33 22

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 
(DİKASUM) 
(0412) 226 22 98 - (0412) 229 48 80 / dikasum@hotmail.com

DÜZCE BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE 
SIĞINMA EVİ 
(0380) 514 45 34
Camiikebir Mah. Rıhtım Cad. Kilim Platosu Düzce

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI 
(0216) 570 50 00 / atasehir@bel.tr

İSTANBUL EYÜP BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI 
(0212) 440 05 00 / sosyal@eyup.bel.tr

İSTANBUL KADIKÖY GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ
(0216) 474 52 61/ iletisim@genckizsiginmaevi.org 

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0216) 414 38 61, (0216) 542 52 00

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI 
(0212) 411 07 77/ Beyaz Masa (0212) 411 06 48 - (0212) 580 07 72

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 293 42 93

İZMİR ALİAĞA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 999 29 29/ Dahili No: 191 

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 367 73 88 

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 999 29 29/ Dahili No: 4705

İZMİR BUCA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 440 77 12

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI 
(0232) 330 58 18, (0232) 364 53 10, (0232) 368 88 03

İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ KADIN SIĞINAĞI
(0232) 544 36 33

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
(0212) 292 52 31-32 / morcati@morcati.org.tr
www.morcati.org.tr

5) BAĞIMSIZ veya BELEDİYELERE BAĞLI 
KADIN DANIŞMA ve DAYANIŞMA MERKEZLERİ 
Kadın örgütlerinin işlettiği bağımsız kadın danışma ve dayanışma 
merkezlerinin yanısıra son yıllarda pek çok belediye de kadınlar 
için danışma merkezleri açıyor. Özellikle kadın örgütlerinin 
işlettiği merkezler, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılık, 
ekonomik, sosyal ve politik dışlanmalar göz önüne alınarak, 
kadınların kendi ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ve görüşlerini 
hayata geçirmek üzere bir araya geldikleri ve uğradıkları ev içi 
veya ev dışı şiddete karşı hukuksal ve psikolojik danışmanlık 
desteği alabildikleri ve birbirleriyle dayanışma içinde oldukları bir 
ortamın oluşmasını amaçlıyor.  

ADANA
ADANA KADIN DAYANIŞMA MERKEZİ VE SIĞINMA EVİ 
DERNEĞİ (AKDAM) 
 (0322) 453 53 50 / akdam.adana@yahoo.com

ADIYAMAN
KADIN YAŞAM DERNEĞİ
(0416) 214 99 97 / akayder@hotmail.com 

AĞRI
DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ SEMA YÜCE KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0472) 312 01 52 / ozlemmmarc@hotmail.com

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

ANKARA KADIN DAYANIŞMA VAKFI
(0312) 430 40 05 - (0312) 432 07 82 / kadindv@yahoo.com.tr
www. kadindayanismavakfi.org.tr

ANTALYA
ANTALYA KADIN DANIŞMA MERKEZİ ve DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
(0242) 248 07 66 / antalyakadinmerkezi@gmail.com
www.antalyakadindanismadernegi.org  

ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
(0242) 243 69 92 / E-posta: info@antalyakentkonseyi.org.tr

BATMAN 
SELİS KADIN MERKEZİ
(0488) 221 07 26 / jiyan72zane@hotmail.com

BURSA
NİLÜFER BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0224) 452 82 13 - 14 / nilufer@nilufer.bel.tr

MOR SALKIM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
(0531) 033 88 44 / morsalkimdernegi@hotmail.com

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE KADIN EL EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME 
DERNEĞİ-DANIŞMA MERKEZİ (ELDER)
(0286) 217 06 03 / elderkadinmerkezi@gmail.com

ÇANKIRI
ÇANKIRI KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
iletisim@kadindayanisma.org



HAKLARIMI ÖĞRENMEK VE DANIŞMAK İÇİN NERELERE BAŞVURABİLİRİM? 
DİYARBAKIR-AMED
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ACİL DESTEK HATTI
444 79 49

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM)
(0412) 226 22 98 - (0412) 229 48 80
dikasum@hotmail.com

BAĞLAR KADIN KOOPERATİFİ
(0412) 234 26 47 
baglarkooperatifi@hotmail.com 

BAĞLAR BELEDİYESİ KARDELEN KADIN 
MERKEZİ
(0412) 234 20 41 
kardelenkadinevi@outlook.com 

BİSMİL BELEDİYESİ NUJİN KADIN 
MERKEZİ 
(0535) 012 72 53 / nukev@mynet.com 

CEREN KADIN DERNEĞİ
(0412) 251 58 27 
cerenkadindernegi@hotmail.com

ÇINAR BELEDİYESİ JİNWAR KADIN 
DANIŞMANLIK MERKEZİ
(0412) 511 27 52 / jinwarkadin@ hotmail.com 

ERGANİ BELEDİYESİ SELİS KADIN 
MERKEZİ
(0412) 611 30 07 / bilgi@ergani.bel.tr

KAMER VAKFI (KAMER Vakfı’nın 21 ilde şubesi 
bulunmaktadır, hangi illerde olduğuna ilişkin 
bilgiyi KAMER Vakfı merkezinden edinebilirsiniz.)
(0412) 228 10 53 – (0530) 664 44 10 
d.kamervakfi@gmail.com / www.kamer.org.tr 

KAYAPINAR BELEDİYESİ EKİN CEREN 
KADIN DANIŞMANLIK MERKEZİ
(0412) 251 10 81 
cerendanismanlik@hotmail.com

KULP BELEDİYESİ ZOZAN EREN KADIN 
MERKEZİ
(0412) 831 23 82 

LİCE BELEDİYESİ NUJİYAN KADIN 
MERKEZİ
(0412) 861 21 04 / nujiyankadin@hotmail.com 

SELİS KADIN DERNEĞİ
(0412) 236 39 11 / seliskadin@yahoo.com 

SİLVAN BELEDİYESİ MEYA KADIN MERKEZİ
(0412) 711 27 11 / meya_kadin@ hotmail.com

SUR BELEDİYESİ KADIN DESTEK MERKEZİ 
(KADEM)
(0412) 223 00 16 / surkdm@hotmail.com 

SUR BELEDİYESİ AMİDA KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0412) 223 88 01 / amidakadin@gmail.com 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
EĞİTİM PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ (EPİDEM) 
(0412) 226 60 02
epidem@diyarbakiryenisehir.bel.tr

GAZİANTEP
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0342) 444 17 01
kadindanisma@gaziantep-bld.gov.tr

HAKKARİ
HAKKARİ BELEDİYESİ BİNEVŞ KADIN 
MERKEZİ
(0438) 211 28 60 / hakkaribinevs@hotmail.com

HATAY
MOR DAYANIŞMA KADIN DERNEĞİ
(0539) 390 29 96 

İSTANBUL
BAŞAK KÜLTÜR ve SANAT VAKFI 
(0216) 420 49 68 / basaksanat@gmail.com 

GÖKKUŞAĞI KADIN DERNEĞİ
(0212) 244 83 00 / gokkusagikadin@hotmail.com

İSTANBUL BAKIRKKÖY BELEDİYESİ 
ÖZGECAN KADIN DANIŞMA EVİ
(0212) 466 39 39

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0216) 542 52 00

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0216) 280 64 06 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA VE SIĞINMA EVİ
(0212) 411 07 77 / Beyaz Masa

İSTANBULÜSKÜDAR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0216) 531 30 00 / Beyaz Masa

KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ 
ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
(0212) 251 00 29 / newways@wwhr.org 
www.kadinininsanhaklari.org  

KADINLARA HUKUKİ DESTEK MERKEZİ 
DERNEĞİ (KAHDEM) - İSTANBUL 
kahdem@gmail.com / www.kahdem.org.tr

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV)
(0212) 251 58 50 / info@kadavist.org  
www.kadav-ist.org

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
(0212) 292 52 31-32 / morcati@morcati.org.tr 
www.morcati.org.tr 

İZMİR
İZMİR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
(0232) 482 10 77 - (0530) 443 52 93

İZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ VE KADIN SIĞINMA EVİ
(0232) 293 42 93

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 367 73 88

İZMİR BERGAMA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 632 80 46

İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(232) 999 29 29/ 4705

İZMİR BUCA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 216 21 46

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 329 07 34 

İZMİR DİKİLİ BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 671 74 22 

İZMİR FOÇA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 812 40 42 

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 252 56 57 

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 399 40 80

İZMİR KONAK BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 425 35 01

İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESI KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 878 12 22 

İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 239 73 00 

İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ KADIN 
SIĞINMA EVİ 
(0232) 544 36 33

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 743 58 17

İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0232) 892 73 26 

İZMİR TİRE BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 500 12 07 

İZMİR URLA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0232) 754 12 68

KIRIKKALE
KADIN DAYANIŞMA VE DESTEKLEME 
DERNEĞİ
(0318) 357 42 42 / Dahili: 4020 
kddd_tr@hotmail.com 

KONYA
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
AİLE DESTEK MERKEZİ 
(0332) 351 09 95 / kadem@konya.bel.tr

ŞEFKAT-DER
(0506) 240 00 95 – (0535) 733 77 13  
(0332) 351 27 65 
sefkat-der@mynet.com

MARDİN
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARİN 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0482) 212 93 00

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI 
NAHRİN KADIN MERKEZİ
(0482) 213 09 48 

DERİK PELJİN KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0542) 669 86 96 / peljin_kadinevi@hotmail.com 

NUSAYBİN BELEDİYESİ GÜLŞİLAV  
KADIN EVİ
(0482) 415 73 21 / gulsilavkadinevi@hotmail.com

KIZILTEPE NUDA KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0542) 230 00 49 

DARGEÇİT BELEDİYESİ ÇİÇEK KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0482) 381 24 21

SAVUR BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI 
MÜDÜRLÜĞÜ
(0544) 354 43 78

MAZIDAĞI BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0532) 312 08 56

MERSİN
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 231 77 20 kadindanismamerkezi@
mersin.bel.tr

AKDENİZ BELEDİYESİ İŞTAR KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 232 04 42  / mersinistar@hotmail.com 

MERSİN BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0324) 337 20 21/info@bagimsizkadindernegi.org.tr

MUĞLA
KARYA KADIN DERNEĞİ 
(0530) 691 29 87

MUŞ
MUŞ KADIN DERNEĞİ (MUKADDER)
(0436) 212 56 66 / mukaddermus@hotmail.com 

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ
(0436) 212 50 53 / kadindayanismasi@gmail.com 
www.kadincatisi.org.tr

VARTO BELEDİYESİ SAVUŞKA KADIN 
DAYANIŞMA MERKEZİ
(0436) 711 25 19  
savuska-dayanisma@hotmail.com

NEVŞEHİR
KAPADOKYA KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
(0384) 212 34 51 / kapadokyakadin@hotmail.com 
www.kapkad.org

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0384) 213 12 25 / kadinnevsehir@gmail.com

SİİRT
SİİRT BELEDİYESİ BERFİN KADIN MERKEZİ
(0484) 223 23 52/ berfin@siirt.bel.tr

ŞIRNAK
ŞIRNAK ZAHİDE KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ
(0543) 913 73 00 / zahide_kdm@hotmail.com

SİLOPİ BELEDİYESİ VİYAN KADIN 
DANIŞMA MERKEZİ
(0486) 518 50 51 

CİZRE BELEDİYESİ SİTİYA ZİN KADIN 
MERKEZİ
(0486) 616 14 67 / kewok_7333@hotmail.com

TUNCELİ
TUNCELİ BELEDİYESİ DERSİM YAŞAM 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0428) 218 12 93  
dersimyasam@hotmail.com

URFA
URFA YAŞAM EVİ KADIN DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
(0414) 315 17 25 - (0505) 561 71 36 
yasam_evi@ hotmail.com 
www.yasamevidernegi.org

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ BERJİN AMARA 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0414) 511 86 40 /  berjinamara@gmail.com

VAN
VAN KADIN DERNEĞİ KADIN DANIŞMA 
MERKEZİ (VAKAD)
(0432) 214 45 87 
vankadindernegi@hotmail.com 
www.vakad.org.tr

YAŞAM KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE 
İŞLETME KOOPERATİFİ (YAKA-KOOP)
(0506) 354 31 91 / www.vanyakakadinkoop.org

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROJİN 
YAŞAM MERKEZİ 
0533 640 80 81 / van_kym@hotmail.com

İPEKYOLU BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0507) 614 32 50

EDREMİT BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0538) 085 02 52

ÖZALP BELEDİYESİ KADIN POLİTİKALARI 
MÜDÜRLÜĞÜ
(0506) 532 97 10

MURADİYE BELEDİYESİ KADIN 
POLİTİKALARI MÜDÜRLÜĞÜ
(0507) 021 33 56

BOSTANİÇİ KADIN KOOPERATİFİ - MAYA 
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
(0543) 675 92 27 / mayakadin@ hotmail.com

KUZEY KIBRIS
FEMİNİST ATÖLYE (FEMA)
www.feministatolye.org/info@feministatolye.org 

SOSYAL RİSKLERİ ÖNLEME VAKFI 
(0392) 228 99 55 / sorov1@hotmail.com

www.kadinininsanhaklari.org  
 /KadininInsanHaklariYeniCozumler @kadinih


