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ÖNSÖZ

Birleșmiș Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı 2006 yılında toplumsal cinsiyet
eșitliği prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dahil
edilmesi ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi
ve aralarındaki ișbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla bașlatılmıștır. İçișleri Bakanlığı’nın
ana paydașı olduğu Ortak Programın ilk așamasına Birleșmiș Milletler kurulușlarının yanı
sıra, Sabancı Vakfı, 10 ülke ve çok sayıda kadın sivil toplum kurulușu destek vermiștir.
Programın ilk așaması 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de 6 kentte; İzmir, Kars,
Nevșehir, Șanlıurfa, Trabzon ve Van’da uygulanmıștır. Kadın Dostu Kentler Programı,
sürdürülebilir ve insan hakları temelli yaklașımıyla BM Nüfus Fonu-UNFPA tarafından
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) kabul edilișinin 60. yılı vesilesiyle yapılan
değerlendirmede tüm dünyada ‘insan hakları alanında yürütülen’ en iyi altı program
arasına girmeyi bașarmıș ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eșitliği çalıșmalarını yerel
yönetimlere tașıyan ilk program olmuștur.
Programın uygulandığı 6 kentte kaydedilen ilerlemenin ardından, birçok yerel yönetim
kendi illerinde de “Kadın Dostu Kent” modelini uygulama isteği ile BM Nüfus FonuUNFPA’e bașvurmuștur. Bu olumlu gelișmelerden hareketle, Kadın Dostu Kentler-2
Ortak Programı, birinci așamanın bıraktığı noktadan, toplumsal cinsiyeti yerel yönetișime
dâhil etmek amacıyla, 2011 yılında bașlatılmıștır. Programa dahil olma isteği ile bașvuran
aday iller ‘kapasite’ ve ‘ihtiyaç’ esasına göre sıralanmıș ve yeni program illerinin seçimi
için değer ağırlıklı değerlendirme yapılmıștır. Yapılan haritalama çalıșmasının sonunda 7
yeni il (Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun) Ortak Program’a
dahil olmuștur.
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İçișleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Kadın Dostu Kentler 2 Programı’nın
ulusal ortağı ve temel paydașıdır. Birleșmiș Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve (Birleșmiș
Milletler Kalkınma Programı-UNDP’nin ortaklașa yürüttükleri Kadın Dostu Kentler
Programı’nın 2. așaması, İsveç Uluslararası İșbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA tarafından
finanse edilmektedir.
Birleșmiș Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı’nın 2006 yılından bu yana devam
eden uygulama sürecinde de ortaya konduğu șekliyle, “Kadın Dostu Kentler”, en temel
tanımıyla “kadınların kentsel yașamın tüm alanlarında eșit bir biçimde yer almasını
destekleyen” kentlerdir. Kadın Dostu Kentler yaratabilmek, kadınların ve kız çocuklarının
ihtiyaç ve taleplerini ana program ve planlara dahil edebilmek amacıyla program
ortağı her ilde altı temel alana odaklanan Yerel Eșitlik Eylem Planları hazırlanmıștır. Bu
alanlar, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleșmiș Milletler Kadına Karșı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleșmesi ile uyumlu olacak șekilde eğitim, sağlık, istihdam, katılım, kentsel
hizmetler ve kadına yönelik șiddet olarak tanımlanmıștır. Söz konusu planlar kamu, yerel
yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin uzun süren ortak çalıșmalarıyla ortaya koydukları
ihtiyaç tespitlerini, amaç, hedef ve faaliyetleri yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
Yerel Eșitlik Eylem Planlarının hayata geçmesinde kamu idaresi ve yerel yönetimler kadar
sivil toplum örgütlerine de büyük görev düșmektedir.
Kadın Dostu Kentler Hibe Programı, sivil toplum örgütlerinin Yerel Eșitlik Eylem Planları
kapsamında tanımlanan sorumluluklarını hayata geçirmelerine destek olabilmek,
kamu ve sivil toplum örgütleri arasındaki ișbirliklerini geliștirmek ve aynı zamanda yerel
düzeyde faaliyet gösteren kadın örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla
2013 yılında bașlatılmıștır. Hibe Programının bir diğer amacı da, kentlerde kadınlara, kız
çocuklarına ve kırılgan gruplara ilișkin mevcut sorun ve ihtiyaç alanlarına destek verilen
sivil toplum örgütleri aracılığıyla dikkat çekmek ve bir yerel gündem olușturmaktır.
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Bu kapsamda Kadın Dostu Kentler 2013 yılı Hibe Programı kapsamında 20 projeye
4000’er Amerikan Doları tutarında hibe desteği sağlanmıștır. Söz konusu projeler yerel
medya çalıșanlarının toplumsal cinsiyet farkındalığını geliștirmekten Roman kadınların
mesleki bilgi ve beceri yönünden güçlendirilmesine, kadına yönelik șiddetle mücadelede
yerel mekanizmaların olușturulup güçlendirilmesinden șiddetle mücadelede erkeklerin
katılımını sağlamaya varan çok geniș bir yelpazede uygulanmıștır. Büyük bir mutlulukla
altını çizmek istediğim bir diğer nokta da; 2014 Yerel Seçimleri öncesinde kadınların yerel
siyasete katılımını artırmayı hedefleyen projelerin desteklenmiș ve bașarıya ulașmıș
olmasıdır.
Bu yayın, 2013 - 2014 yılları arasında Kadın Dostu Kentler illerinde uygulanmıș olan
hibe projelerinin kısa öykülerini içermektedir. Bu öykülerde hibe uygulayıcısı sivil toplum
örgütleri bu süreçteki deneyimlerini kendileri aktarmıștır.
Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kadın sivil toplum örgütlerine,
çalıșmalara destek olan yerel kamu idarelerine ve yerel yönetimlere, 2011 yılından bu
yana programa finansal destek sağlayan İsveç Kalkınma ve İșbirliği Ajansı’na (SIDA) ve
Kadın Dostu Kentler Program paydașımız olan İçișleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü’ne teșekkür ediyor, bu her biri birbirinden çarpıcı uygulamaların yerel sivil
toplum örgütlerinin ve bu alanda çalıșma yapan diğer kurum ve kurulușların çalıșmalarına
ıșık tutmasını diliyorum.

Zahidul Huque
BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi
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Proje bașına
4.000 ABD Doları,
toplamda
80.000 ABD Doları
destek sağlandı.

20 projeye
destek
verildi.

8 kadın
yerel
yönetimlere
seçildi.
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1 ilde
Yerel Meclis
İzleme
Komisyonu
olușturuldu.

Kadın Dostu Kentler
Programı ve
YEEP faaliyetlerine
ilçeler
dahil edilmiș
oldu.

4 ay ile 7 ay arasında
uygulama süresi
verildi.

Program kapsamında ilk kez futbolcu
kız çocukları, Roman kadınları, mobbing,
yerel medya, erkek katılımı konularında
uygulamalar gerçekleștirildi.

Projeler 11 program
uygulama ilinde
toplamda yaklașık 1.200 kadın
ve 600 erkeğe ulaștı.

İllerde
kamu-STK
ișbirlikleri
güçlendirildi.
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Kentsel
Hizmetler
11

1

Mahalleden Kente
Kadın Dostu Ödemiș
S.S. Ödemiș Yöresi Kadın Çevre
Kültür ve İșletme Kooperatifi / İzmir
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Ödemiș Belediyesi

Kuruluș Tarihi
2011

Telefon
Gülfer Keskin - (532) 300 00 95

Uygulama Yeri
Ödemiș / İzmir

Çalıșma Alanları
Kadın girișimciliği ve el ișçiliği,
kadınlara maddi destek yaratmak,
toplumsal cinsiyet ve kadının insan hakları.

E-posta
gulferkeskin@gmail.com

Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Adres
Umurbey Mah. Mesci Sok. No: 24
Ödemiș / İzmir

Web
www.odemiskadinkoop.org
Sosyal Medya
/odemiskadinkoop
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Amacı
ÏVƗƆƌƈŚƋƈƊƗ¸ƋƏ¸ƐƍƋƑƌƋƅƈƈƕƆƐƆŚƈƐƋƈŀƈƒƆ
șiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalık
düzeyini yükseltmek,
ÏVƗƆƌƈŚôƐƆƕŚƕƊƗ¸ƋƏ¸èƑƑƋƌƊƐƋ
sağlık hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve
sağlık hizmetlerine kolay erișebilmelerini sağlamak,
ÏVƗƆƌƈŚƋƈƊƗ¸ƋƏ¸ƕƆƏƆƋƕ°ƆƐƈƌµƏƆ½ƋƆƏƈƆ
katılımlarını teșvik etmek, yerel yönetim
hizmetlerine erișimlerini kolaylaștırmak

Hedef Grubu
Ödemiș’in 16 mahallesinden seçilmiș, 20-40 yaș
arası 160 kadın.
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Sonuçlar / Etkiler
ÏVƗƆƌƈŚôƈơÕƌƋƋƆƈƗƆơÕƠôƗƇƖƋƊƗ¸
toplumsal cinsiyet eșitliği, kadına yönelik șiddet,
sağlık hizmetleri ve kentsel hizmetler konularında
farkındalık çalıșmalarına katıldılar.
Ï Ƌ¸ŚƌƋƏƊƐ¸ƋƊƗ¸ƋƏƑƕƑƋƊƆƐƋƆƏ
sonucunda Ödemișli kadınların kendi mahallerindeki
kentsel hizmetlere yönelik ihtiyaç ve talepleri tespit
edildi. Bu tespitlere ilișkin bir rapor hazırlanarak,
rapor hizmet sağlayıcı kurum ve kurulușlara sunuldu.

Projemizin Öyküsü

Kadın Dostu Kentler hibe programı çağrısını
okurken Ödemiș’te yașayan pek çok kadının
yașadığı kentteki düzenlemeleri sorgulamadığını
veya șikayette bulunmadığını hatırladık. Bizler
özellikle kent hizmetlerine ilgi duyan, belediye
çevresinde olup bitenlerle ilgilenen, yerel
yönetimler konusunda meraklı kișilerdik. Bu
nedenle, proje çağrısındaki “Kadın Dostu Kent”
konusunda Ödemiș’te bilgilendirici toplantılar
yapma düșüncesi bizi heyecanlandırdı. Projede,
Ödemiș’in 16 mahallesinden 10’ar kadının
katıldığı bilgilendirme toplantılarında kadına
yönelik șiddet, toplumsal cinsiyet eșitliği,
kadın sağlığı (kamu sağlık sistemindeki yeni
düzenlemeler, kadınlarda kanserin erken

teșhisi), kentsel hizmetler (“kadın dostu kent”
kavramı, kadınların yerel yönetime ilișkin
șikayet ve talepleri) paylașımlarda bulunduk.
Konușmacıların kadın olması toplantılarda daha
samimi ve sıcak bir ortam olușmasını sağladı.
Ödemiș Kent Arșivi ve Müzesi’nin salonunda
yaptığımız bilgilendirme toplantılarına proje
sonunda 160’dan fazla kadın katılmıș oldu.
Proje süresince yașadığımız zorluklardan biri,
kadınları toplantıya gelmeye ikna etmek ve
zamanında katılmalarını sağlamak oldu. Bunun
için oturdukları mahallelerden minübüsle gidip
gelmelerini sağladık. Ayrıca, her mahallenin
muhtarını birkaç kez ziyaret ettik, hazırladığımız
afișleri muhtarlıkların görünen yerlerine astık. Bu
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afișleri görerek toplantılara katılmak istediğini
bize ileten kadın sayısı çok az oldu. Daha sonra
muhtarlarla, diğer STK’larla, mahallelerinde
sosyal ilișkileri güçlü kadınlarla, belediye ve
çevresiyle tekrar tekrar görüșerek katılımı
sağladık. Önceleri, grupların homojen olması
amacıyla, benzer mahallelerden 20’șer kadın
olarak planlamıș ve yaș sınırı koymuștuk. Ancak
katılımcı bulmakta zorlanınca, son gruplarda
farklı mahallelerden ve belirlediğimiz yaș sınırı
dıșında kalanlardan da gruplar olușmasına göz
yumduk.
Toplantılara katılan kadınların birçoğu
Ödemiș’te bir sığınmaevi olduğunu, kamu
sağlık sistemindeki yenilikleri, kanser
erken teșhisi testlerinin aile hekimlerinin
yönlendirmesiyle yaptırılabileceğini ve
Ödemiș’te bir kent müzesi bulunduğunu bu
sayede öğrenmiș oldu. Sokak hayvanlarından
çok șikayetçi olan bu kadınlar Ödemiș’te

belediyeye ait bir hayvan barınağı
bulunduğunu, sokak hayvanlarının așılanıp
kısırlaștırıldığını bu toplantılarda öğrendiler.
Katılımcı kadınlara ilk defa yașadıkları kentin
durumuna, hizmetlerine ilișkin șikayetleri
ve talepleri soruldu. Kentsel hizmetlerle ilgi
șikayet ve talepleri bir rapor olarak belediyedeki
seçimlerle değișmeyen ilgili birim amirlerine
bir toplantıyla sunduk. Projemiz kentimizde
kadınlar için olumlu değișimler yaratmaya çok
uygun bilgiler üretmiș olmasına rağmen, yerel
seçimlere iki aydan az bir zaman kalmıș olması
nedeniyle bu bilgiler ıșığında yeni düzenlemeler
yapmak için eski yönetimin zamanı yetmedi.
Seçimlerde belediye yönetimi değiști. Yeni
yöneticiler belki bazı șikayetleri ve talepleri
dikkate alırlar diye umuyoruz. Kooperatifimiz, bu
proje sayesinde yeni ortaklar, çok değerli aktif
elemanlar kazandı.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Proje için hazırladığımız broșürleri bașka projelerimizde de kullanmaya ve dağıtmaya devam
ediyoruz. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelișme Hibe Programı (TGHP) çerçevesindeki İpekle Geleceğini
Doku projemizde de toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik șiddet broșürlerini kullanarak farklı
kadınlara eğitimler verdik. Avustralya Büyükelçiliği’ne sunduğumuz proje teklifi kabul edilirse,
Ödemiș’teki 99 mahalle muhtarının eșlerine toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik șiddet eğitimleri
vereceğiz ve “Kadın Dostu Ödemiș” projemiz için hazırladığımız broșürlerin her mahallede en az on
kadına, yani bin civarında kadına ulașmasını sağlayacağız. Bu projede edindiğimiz deneyimle, insan
hakları ve kadın hakları konularında, kentlerin kadınları rahat ve mutlu kılacak biçimde düzenlenmesi
amacıyla çalıșmaya devam edeceğiz.
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İyi ki!
İyi ki, bilgilendirme toplantıları için, kadına yönelik șiddet,
toplumsal cinsiyet eșitliği, kadın sağlığı ve kentsel
hizmetler konularını seçmișiz.
İyi ki, toplantılardaki tüm bilgilendirme konușmalarını
yapanlar ve tüm organizasyonu yönetenler kadındı. Bu
sayede, toplantılarda katılımcı kadınlar çok rahat konuștu,
sıcak ve samimi ortamlar oluștu

Keșke!
Keșke, toplantıları duyurmak, kadınları toplantılara davet etmek için farklı
yöntemler, farklı teșvik edici unsurlar kullansaydık. Mesela Ödemiș dıșına bir
gezi düzenlemek teșvik edici olabilirdi.
Keșke, toplantılara katılan grupların hem sosyo-ekonomik düzey hem yaș
itibariyle homojen olmasını sağlayabilseydik.
Kadınların evlerine yakın olması için, toplantıları, kendi mahallelerindeki
uygun mekânlarda yapsaydık, ulașım için harcadığımız bütçeyi o mekânlar
için harcasaydık, kadınlar katılımda daha istekli olurdu. Böylece mahalle
ƏƑƍƋƗ¸Əƌ¸ƗƈƕƈƆƏ½ƆƊƋƆŚƈƏƗƈê µƊµ°ƖƆƋƋƈƊƋƆƊƆƐƆƋƈƖƌƆƐƋƆƏƆƈƋƈŚƊƈ
șikayet ve talepler mahalleden mahalleye çok farklılık gösteriyor.
Daha sonra tamamının okunmadığını öğrendiğimiz için, keșke, broșürleri daha
az metin, daha çok resim ve daha az sayfa olarak tasarlasaydık.
Bütçemiz ve kaynaklarımız yeterli olsaydı, toplantılar bittikten sonra
tesadüfen seçilmiș 30-40 kadınla derinlemesine görüșmeler yapıp,
toplantılardaki bilgilendirmelerin onlardaki etkilerini, nasıl olursa daha etkili
ve yararlı olacağını tespit etmek, bundan sonraki projelerimizde bu bilgiler
ıșığında planlama yapmak isterdik.
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Gönüllümüz Dedi ki
“Bir kadın olarak, kadınların doğru bilgiye, ilgiye ve paylașıma ne kadar aç olduklarını gördüm. Onların
konular anlatılırken eğitmenleri ne kadar ilgili dinlediğini gördükçe, toplumumuzun ilerlemesi için öncelikle
kadınların eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini daha net bir șekilde anladım.”
Proje Gönüllüsü Șerife Binici

Uzmanımız Dedi ki
“Seminerleri verirken özellikle katılımcıların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini göz önüne aldık.
Katılımcıların geldikleri mahalleleri ve karșılaștıkları temel sorunları yakından bildiğimiz için, bilgi akıșlarını
buna göre vermeyi uygun bulduk. İlginin dağılmaması için, katılımcı profilindeki yaș gruplarına da dikkat ettik.”
Psikolog Gülay Bayizitlioğlu

Katılımcılarımız Dedi ki
“Ben önce gelmek istemedim. Ama hatır için geldim. Sonra ikinci toplantıya isteyerek geldim. Çünkü ortamı
sevdim, ortam güzeldi diye geldim. Çünkü anlatılanlar faydalıydı. Toplantı yeri, ikramlar, hediye güzeldi. Daha
ne olsun? O toplantılardan sonra meme kanseri için kendi kendime kontrol yapıyorum.”
Bengisu Mahallesi’nden Kadriye Hanım
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“Toplantılar yararlı oldu. Bir șiddet ya da taciz durumunda, kadınlar olarak kendimizi nasıl savunabileceğimizi,
karakola gidip șikayet edebileceğimizi öğrendik. Ben kadın sığınmaevi olduğunu bilmiyordum, öğrendim.
Oraya gelen kadınlar oradakilere güvendi, dertlerini anlattı. Konușmacılara sorular sordu, onlar yol gösterdi.
Sağlık testlerini, meme kontrolünü öğrendik. Kız ve erkek bebeklere renk ayrımı yapmayın, oyuncak ayrımı
yapmayın, çocuklara silah oyuncak almayın, bunlar yanlıșmıș, öğrendik.”
Emmioğlu Mahallesi’nden Gülsüm Hanım
“Ödemiș’e zorunlu olarak yerleștikten sonra, bir buçuk yıl boyunca ciddi uyum sorunu yașadım. 25 yıl
boyunca bağımsız bir birey olarak İzmir’de yașayan, maddi düzey, sosyal hayat ve kariyer anlamında
bulunduğum noktadan sonra, Ödemiș bende kaybetme duygumu perçinlemiști. Bu muhafazakar ilçede
sosyal aktivite ve günlük yașama dair yapılacakların yok denecek kadar az olması, kadınların kendi
kabuklarında yașamakla yetinmesi, bende hapsolmușluk duygusu yaratmaya bașlamıștı. İnternet ve
basılı yayınlarda Ödemiș’teki etkinlikleri araștırmaktan vazgeçmeye karar vermiștim ki; annemle zorunlu
olarak gittiğim bir kadın gününde tesadüfen bu toplantıları duydum. Odadaki on civarındaki kadının hiçbiri
ilgi göstermezken, ben oksijen maskesi bulmuș gibi atıldım konuya. Amacım toplantı içerikleri değil, bu
etkinliği düzenleyen kișilerle tanıșmak, katılımcıları gözlemlemek, böylece benim göremediğim bir Ödemiș
olup olmadığını test etmekti. Ki öyle de yaptım. İlk oturumda en arkaya oturup, katılımcıların ilgisini izledim,
cümlelerini dinledim, beklediğim bașka bir Ödemiș’in olmadığını kabul ettim. Yine de ikinci oturuma gittim.
Fakat bu sefer en öne oturdum. Hem konu cazipti (sağlık hizmetleri, yerel yönetimlerde kadının rolü ve son
olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’nden Ayla Hanım’ın konușması) hem de bir
kararım vardı. Çay molalarında herkese soru sordum, içeri tekrar girdiğimde aktif bir katılımcı oluverdim.
Yerel yönetimden beklediklerimden söz ediyor olmam artık orada yașamayı kabul ettiğimi gösteriyordu.
Çıkıșta tanıștığım kișiler sayesinde Ödemiș Kadın Kooperatifi’ni de tanımıș oldum. Hemen kooperatife ortak
olup, faaliyetlerine aktif olarak katılmaya bașladım. Ve artık kendime ait bir çevrem, güzel dostlarım ve ait
olduğumu hissettiğim bir șehrim var.”
Atatürk Mahallesi’nden Ayșe Hanım
“Uzman eșliğinde yapılan, farklı konulardaki bu toplantılar, özellikle yol ve kaldırımların eksikliğini tartıștığımız
toplantı, eksikliklerimizi giderebilme açısından bizlere çok șey kattı. Toplantılar katılımcılar arasında
kaynașmayı da çok iyi sağladı.”
Cumhuriyet Mahallesi’nden Ayșe Burcu
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2

Kadınların Kararı
Töre Cinayetlerini Önleme
ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme
Derneği (TÖRKAD) / Mardin
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Türk Kadınlar Birliği Mardin Șubesi,
Mardin Belediyesi, Mardin İl Özel İdaresi
Uygulama Yeri
Mardin’in İstasyon ve Ofis Mahalleleri
Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)

Kuruluș Tarihi
2008

Telefon
(482) 212 88 51

Çalıșma Alanları
Töre cinayetleri; kadına yönelik
șiddet; toplumsal cinsiyet.

E-posta
torkadcontact@gmail.com

Adres
13 Mart Mahallesi Ortadoğu Cad.
Duyan Apt. Kat: 2 No: 2 Mardin

Web
www.torkad.org.tr

Bütçesi
4000 ABD Doları
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Amacı

Sonuçlar / Etkiler

Mardin’in iki dezavantajlı mahallesinde yașayan,
16-45 yaș arası 20 kadının kișisel gelișim,
kadın hakları, temel hukuk ve yerel yönetimler
konularında eğitilmesi ve karar alma süreçlerine
katılabilmelerinin sağlanması.

Ï6ƆƏƈƊƈƌƋƋƆƗƆƕŚƕƾƠôƗƆƇƖƋƊƗ¸
hakları, yerel yönetimler ve kișisel gelișim alanlarında
toplam 48 saat eğitimi tamamladılar.
ÏEƗ¸ƋƏƆŀƈƐƈƌƋƆƏƈƐƊƈƄƆƌƋƋƆƋƆƏƗƆ
yașanan sorunları tespit ederek Mardin’deki kamu
kurumlarını, STK’ları, Belediye ve İl Genel Meclisi’ni
ziyaret edip sorunlarını dile getirdiler.
Ï&ŀƈƐƈƌƋƆƏƆƊƐ¸ƋƊƗ¸ƋƏƗƋƑŚƄƈƏƏƑƍ
kadın Mardin Belediye Meclisi toplantılarından
birine katılıp, kürsüde mahallelerinin ve kadınların
sorunlarını anlattılar.

Hedef Grubu
Mardin’in dezavantajlı mahallelerinden olan İstasyon
ve Ofis Mahallelerinden seçilen yașları 16-45 arası
olan 20 kadın.
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Projemizin Öyküsü

Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında
olușturulan Mardin Yerel Eșitlik Eylem Planı’nın
da vurguladığı gibi yerel yönetim birimlerinin
aldığı her karar kadınları doğrudan etkiliyor.
Kent hayatında yașadığımız sorunlar, temizlik,
güvenlik, içme suyu, kanalizasyon, kaldırımlar,
aydınlatma ve benzeri birçok altyapı sorunu
biz kadınların yașam standartlarını etkiliyor.
Ancak kadınlar bu kararlar alınırken söz sahibi
olamıyor. Bunun sebebi kadınların içe kapalı
toplumlarda ikincil konumda yer almaları.

Eğitimsizlik, özgüven eksikliği, iletișim sorunları
(yöremizde farklı diller konușulduğundan,
bazı kadınlar kendilerini ifade edemiyorlar)
toplumsal ortamların kadınların yer almasına
elverișli olarak düzenlenmemesi göze çarpan
sebepler. Biz kadınların kendi hayat standardını
belirleyici kararlara dahil olmaları için ufak
da olsa bir adım atmak, bir deneme yapmak
istedik. Gördük ki, kadınlar doğrudan hayatlarını
etkileyen kent sorunlarına kayıtsız değiller.
Belediyelerde, il meclislerinde, muhtarlıklarda
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yer almaları önünde bir engel yok. Yerel
yönetimleri yönlendirecek örgütlenmeler
içerisinde kadınların doğrudan veya dolaylı olarak
bulunmaları kentlerin medeniyet seviyesini
belirleyici bir unsur.
Mardin’in dezavantajlı mahallelerinden olan
İstasyon ve Ofis mahallelerinden 16-45 yaș
arası 20 kadın belirledik. Bu mahalleler zorunlu
göç ile köyden gelen insanların yerleștiği
fevkalade yoksul gecekondu mahalleleri. Burada
yașayan kadınların önceliği yiyecek, giyecek,
barınak gibi temel insani ihtiyaçlar. Mahalledeki
jRLƌƆƏƊƆƖƈƈƆŀƈƐƈƌƈ½ƈƊƑƋƋƗ¸Ɗê6ƑƊƑƊ½Ƒ
ve siyaset bilimci uzman arkadașlarımız,
hedef grubumuzla sohbet havasında, görsel
materyaller kullanmaya özen göstererek,
hayatın içinden örnekler kullanarak iki aylık
eğitimi tamamladı. Eğitimleri takiben belediye
meclisi toplantısına katıldık, kamu kurumlarını
ziyaret ettik, afiș ve broșürler dağıttık. Projenin
sonunda, katılımcılarımız Kent Konseyi Kadın
Meclisi’ne üye oldu.
Hedef grubumuz oldukça yoksul, eğitimsiz,
hayata negatif bakan kadınlardan olușuyordu.
Öncelikleri temel ihtiyaçlar olan bu insanlar
bașlangıçta projeye katılmak istemedi.
Çalıșmalarımızın netice vermeyeceğini,
kendilerine bir faydası olmayacağını söylediler.
Hedef gruba yaklașımımız șu șekilde oldu: “Biz
haftada üç gün buraya sizlerle sohbet etmeye
geliyoruz. Sizin sorunlarınızı biz de yașıyoruz.
Sorunlarımız ortak ve bizler kadınlar olarak
birbirimize destek vermeliyiz.” Bunun yanında
katılım sağlayan kadınlarla birlikte sinemaya
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ve yemeğe gittik, çocuklarına terlik ayakkabı
gibi ufak hediyeler getirdik, sorunları olanlara
çözüm aradık. Bu samimi yaklașımımız, hedef
grubun güvenini ve ilgisini kazanmamızı
sağladı. Yașadığımız diğer bir sorun da
kamu kurumlarının ilgisizliği oldu. Bunu
kamu kurumlarında çalıșan tanıdıklarımız
vasıtasıyla, ikili ilișkiler ile așmaya çalıștık.
Proje kapsamında katılımcılarımızla birlikte
il belediye meclis toplantısına katıldık.
Katılımcılarımızdan iki kișinin kürsüde
konușması gerekiyordu. İki arkadașımız
gönüllü oldu. Gönüllü konușmacılarımızdan
Fahriye Hanım’ın eși belediye meclisi üyesi
imiș. Kendisi “Toplantıda konușma yapacağımı

eșime söylemeyeceğim, sürpriz olsun”
dedi. Fahriye Hanım, 46 yașında, çocuklarını
evlendirmiș, torun torba sahibi. Okuma yazmayı
gelinlerine mahcup olmamak için öğrenmiș.
Azimli, özgüven sahibi güçlü bir kadın. Belediye
meclis toplantısında gerçekten kürsüye çıkıp
mahallesinin sorunlarını belediye bașkanından
hesap sora sora anlattı. Meclis üyeleri ve
özellikle Fahriye Hanım’ın eși hayretler içerisinde
izlediler. Sonunda meclis üyeleri, Fahriye
Hanım’ın eșine dönüp, “Yenge Hanım sizden çok
daha etkili konușuyor” dediler. Fahriye Hanım’ın
eși de “Bașkanım kıymetimi bilin, meclis üyesi
ben değil de hanım olsaydı haliniz ne olurdu”
diyerek takıldı. Fahriye Hanım’ın konușması,
halihazırda meclis üyesi olup da, bir kez olsun
kürsüye çıkıp kendi görüșünü ifade edememiș
olan az sayıda kadın meclis üyesine örnek
olmuștur diye düșünüyoruz.
Hedef grubumuz iki ay eğitim aldı. Bu süreçte
kadın hakları ve vatandașlık hakları alanında
günlük hayatta ișlerine yarayacak temel bilgiler
edindiler. Kamu kurumlarını tanıdılar, hizmete
erișimde kendilerine kolaylık sağlayacak
deneyimler yașadılar. Kendi güçlerinin farkına

vardılar. Sadece okuma-yazma ve dikiș-nakıș
kursları almıș olan kadınlar, her gün mücadele
ettikleri sorunların çözümünün aslında kendi
ellerinde olduğunun farkına vardılar. Cinsiyet
eșitliğine duyarlı bilinç geliștirdiler. Anneler
olarak kız çocuklarının yetiștirilmesinin önemi
konusunda aydınlanma yașadılar.
Proje uygulayıcılarına önerimiz; hedef grup ve
sorunları ile bütünleșmeleridir. Hedef grup ile
ortak noktalar bulmak, aynı sorunlara birlikte
çare aramak, samimiyetle yaklașmak, proje
uygulayıcıları için büyük tecrübe oluyor. Hedef
grup ile ilișkilerin projeden sonra da devam
etmesini sağlıyor. Hedef grupla iyi ilișkiler,
projenin verimliliğini, nihai faydalanıcılara olan
etkisini ve sürdürülebilirliğini arttırıyor. Hedef
grup ile etkileșim, projenin hazırlık safhasında
bașlamalı. Uygulama süreleri kısa olduğundan
henüz birbirini tanımadan proje sona eriyor.
Proje ortağı veya destekleyicisi olarak yerel
idari birimlerden destek almak proje fikrinin
sahiplenilmesi açısından önem tașırken, bir
yandan da hedef grup ve nihai faydalanıcıların
projeye ve uygulayıcı kuruma olan güvenini
arttırıyor.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Proje ekibi ve katılımcılarımızla TBMM toplantısına katılmak isterdik. Katılımcılarımızın içinden
adaylar belirleyip yerel seçimler için kampanya yürütmek isterdik.
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İyi ki!
İyi ki İstasyon ve Ofis mahallelerinde
bu çalıșmayı yapmıșız, hayat șartlarının
zorluğunun, kadınları güçlendirdiğini,
sorunları așma konusunda özel yetenekler
geliștirdiklerini görmüș olduk.

Keșke!
Keșke eğitimden çok uygulamaya zaman
ayırsaydık. Farklı kadın gruplarını bir
araya getirecek etkileșim ve dayanıșmayı
arttıracak faaliyetlere yönelseydik.
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Gönüllümüz Dedi ki
“Projede gönüllü olarak muhasebe ve raporlama görevini üstlenmiștim. Eğitimler ve sosyal faaliyetlere
katıldım. Bașlarda projemizin hedefleri, katılımcılara çok uzak, anlașılmaz ve uygulanamaz görünüyordu.
İstasyon ve Ofis mahalleleri sakinleri için kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı öncelikli
sorunlardan değildi. Hedef grupla ilk görüșmemizde, “siz de diğerleri gibi gelip fotoğraflar çekip, hiçbir
sorunumuzu çözmeden gideceksiniz” dediler. O an fark ettik ki bizim sihirli değneğimiz yok. Çok istesek de
tüm dünyanın yükünü omuzlamıș kadınları, bir iki proje çalıșmasıyla kurtaracak gücümüz yok. Kaldı ki onlar
kadar yoksul değiliz çok șükür, ama kadın olmanın zorlukları bizim de omuzlarımızda. Toplumda cinsiyet
üzerine olușturulan bu algı değișmedikçe sorunlar çözülmeyecek.
Aç biilaç, üstte bașta yok, evler harabe, çamurun çöpün içinde bir hayat, bunlar yetmezmiș gibi bir de
dıșlanmıșlık, așağılanmıșlık içinde hayat mücadelesi veren kadınlar. Öldürmeyen zorluklar güçlendirir
derler ya, aynen öyle, inanılmaz güçlü, akıllı, durumun farkında olarak çıktılar karșımıza. Birlikte öğrendik ki,
sorunlarımızı kendimiz dile getirmeli, kendimiz çözmeliyiz. Hakkımız olanı söküp almalıyız. Kadınların Kararı
Projesi bir adım oldu. Birlikte karar verdik, susup oturdukça hiçbir șey değișmeyecek. Sorunlarımızı belediye
meclis toplantısında, kamu kurumlarında dile getirdik ve takipçisi olacağız. Ayrıca, birbirimizi arayıp soruyor
ve ziyaret ediyoruz. TÖRKAD olarak İstasyon ve Ofis mahallesinde 20 güzel arkadaș edindik.”
Gülșah Erçin
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Karar Alma
Mekanizmalarına
Katılım

3

Kadınlar Siyasete
Hazırlanıyor
KAMER Vakfı (Kadın Merkezleri Üretim
Eğitim Danıșma Dayanıșma Vakfı)
Gaziantep Șubesi / Gaziantep
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
İl Genel Meclisi Kadın Hakları
ve Eșitlik Komisyonu
Uygulama Yeri
Gaziantep
Süresi
5 ay (Ekim 2013 - Mart 2014)
Bütçesi
8000 ABD Doları (4000 ABD Doları
İl Genel Meclisi tarafından sağlanmıștır)

Kuruluș Tarihi
2008

Telefon - Faks
(342) 220 83 36

Çalıșma Alanları
Kadının insan hakları,
kadına yönelik șiddet,
erken çocukluk eğitimi,
kadın girișimciliği.

E-posta
antepkamer@gmail.com
Web
www.kamer.org.tr

Adres
Alleben mah. Șair Nabi sok.
Kaya Apt. No: 1/6
Șahinbey / Gaziantep
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Amacı

Sonuçlar / Etkiler

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren siyasi parti kadın
kollarının faaliyet ve politikalarının toplumsal cinsiyet
eșitliğine duyarlı hale getirilmesi için Toplumsal
Cinsiyet Eșitliği farkındalıklarının arttırılarak
karar alma süreçlerine dahil olabilmeleri için
donanımlarının güçlendirilmesi.

Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƈ½ƈƗƆƕƆƏƋƾÕƊƗ¸EƗ¸°ƆƋƈƊ
Șiddet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Militarizm, Yerel
Siyaset ve Kadın ve Kampanya Hazırlama ve İletișim
konularında gerçekleștirilen eğitimlere ve atöyle
çalıșmalarına katılım sağladı; siyasette aktif olarak
yer alan kadınlarla deneyim paylașımı gerçekleștirdi.
Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƈ½ƈƗƆƕƆƏƋèƕƆƏƆƋƆ½ƈƌƋƆƏƗƆƗƕ
olan kadınlar bir toplantıyla tanıtıldı, toplantının
sonunda kadınların hazırladığı ortak basın bildirisi
yerel medya mensupları ile paylașıldı.
Ï^ƏƉƆ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƊƐ¸ƋƢƊƗ¸ƕƆƏƆƋ
yönetimlere seçildi.

Hedef Grubu
Gaziantep ilinde yer alan ve meclis içerisinde
temsiliyeti olan siyasi parti kadın kolları, STK
temsilcileri, meslek odası temsilcileri, yerel
seçimlerde aday olmayı planlayan 18 yaș üstü
25 kadın.
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Projemizin Öyküsü
Bu proje kadınlarla çalıșmalar yaparken
eksikliğini gördüğümüz bir ihtiyaçtan
kaynaklandı. Seçim zamanları hatırlanan ve
canı yürekten çalıșan kadınlar karar alma
mekanizmalarında yer alamazken, hep bir
șekilde ‘bir daha ki seçime’ diye düșünüp
ƕƆƈƗƆƕƆƈƗƆ½Ƌ¸Ś¸ƕƏƋƏê Ƌ¸ŚƌƋƏƗƐƆƍƈƐ
ettiğimiz bir diğer sorun ‘toplumsal cinsiyet
eșitliği’ siyasi partilerin program, tüzük ya da
faaliyetlerine yansımıyor. Doğal olarak da bu
durum hem partilerin kendi içlerindeki hem
de farklı siyasi partilerdeki kadınlar arasındaki
dayanıșmayı engelliyor. Ayrıca bu durum,
kadın sorunlarını çözme amaçlı siyasette yer
almak isteyenlerin; sorunun sahibi kadınları
‘isteksiz, duyarsız, eğitimsiz’ vs. gibi nedenlerle
kategorize etmelerine neden oluyor. Diğer
yandan, resmi kurumlar da toplumsal cinsiyet
eșitsizliği meselesini pek de dert edinmiyorlar.
İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu olarak
hazırladığımız Yerel Eșitlik Eylem Planında bu
durumu Gaziantep için de bir sorun olarak tespit
etmiștik.
Kadın Dostu Kentler 2 Programı tüm
bu sorunlara dikkat çekmek amaçlı
hibe programı açınca Gaziantep için İl Genel
Meclisi Kadın Hakları ve Eșitlik Komisyonu
ile birlikte projeyi hazırladık. Mecliste grubu
bulunan siyasi parti temsilcisi kadınları davet
ederek; kadına yönelik șiddet ve korunma yolları,
toplumsal cinsiyet rolleri ve militarizm, yerel

siyaset ve kadın, kampanya hazırlama ve iletișim
konularında atölye çalıșmaları gerçekleștirdik.
Katılımcıların șiddete maruz kalan kadınlara
reçete veren, dayatmacı çözüm önerileri dikkat
çekti. Șiddete maruz kalan kadınlar; “eğitimsiz,
doğulu, yoksul kadınlar” olarak hikayeleștirilmiști.
Șiddet uygulayan erkekler de “eğitimsiz, madde
bağımlısı, ișsiz ve de doğulu ya da köylü”ydü.
Bu sonuçlar üzerine; kadına yönelik șiddetin
evrenselliği, șiddete maruz kalmanın kadınlar
üzerindeki etkileri tekrar edilerek KAMER’in
bașvuru alma yöntemleri katılımcıların hikayeleri
üzerinden değerlendirildi. Katılımcılar zorunlu
askerlikle aile içinde hiyerarșinin birbiriyle
ilișkisi konusunda da farkındalık yașadılar. Ezber
bozan zorunlu askerlik konusu aynı zamanda
itirazlara da neden oldu. En önemli kazanım
farklı düșüncelerin șiddetsiz bir ortamda
konușulup tartıșabilmesiydi. Hayatımızla siyaset
arasındaki ilișkiyi kuramadığımızda neleri gözden
kaçıracağımızı, yerel siyasetin eșit olmayanlara
eșit muamele ile değil, eșitsizliği gören bir
muamele ile gerçekleștirilmesi gerektiği, yerel
siyasette ihtiyaçların tespitinin farklılaștığı
ve ihtiyaçların bu farklılığa göre belirlenmesi
gerektiği, yerel uygulamaların kadınları ve
erkekleri farklı etkilediği, kadınların da birbirinden
farklı olduğu (etnik köken, din, dil gibi farklılıklar
yanı sıra eğitim olanaklarından faydalanabilmiș,
faydalanamamıș, engelli vs. gibi) bundan
dolayı ihtiyaçların da değiștiği tespitleri ile
devam edildi. Aday olunan yerde kimlerin
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yașadığını öğrenmenin önemi üzerinde duruldu.
“Görünmeyen șey çözülmez, dolayısıyla her
görmediğiniz ayrım yaptığınızdır” sloganıyla
çalıșma sona erdi.
Kadın Dostu Kentler (KDK) 2 Programı proje
ekibi ve İl Genel Meclisi Kadın Erkek Fırsat
Eșitliği Komisyonu eșit miktarda fon vererek
projeye maddi kaynak sağladı. KDK proje
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ekibi her zaman kolaylaștırıcı, destekleyici bir
rol üstlendi, onlara teșekkür borçluyuz. Final
toplantımız, Deneyim Paylașım Konferansı
oldu. AK Parti’li ve CHP’li milletvekilleri
kadın olarak siyasete yașadıkları deneyimleri
paylaștılar. Yerel seçimlerin gergin zamanına
denk düștüğünde kolaylaștırıcılığı üstlenip bizi
rahatlatan UNFPA’den Meltem Ağduk’a da
ayrıca teșekkürlerimizi sunarız.

Projenin artan bütçesi ile revize talebi
sonucunda “Aday Tanıtımı ve Yerel İșbirliği
Geliștirme Toplantısı”nı ek faaliyet olarak yaptık.
Önceki toplantılara katılan kadınlar ve adaylığı
kesinleșmiș kadınları bir araya getirip adayları
basına tanıtmayı hedefledik. Kadınların siyasette
yeteri kadar yer alamamasının nedenlerini
tartıștığımız toplantıda, projenin bașlangıcında
aday olmak için bașvuruda bulunan birçok
kadının adaylığının gerçekleșmediğini tespit
ettik. Adaylığı kesinleșen kadınların durumu ise
pek parlak değildi. Genelde alt ve seçilemeyecek
sıralarda bulunmaları dikkat çekiciydi. BDP
eșbașkanlık sistemini kurumsallaștırması ile
kadınlara yer açan tek parti oldu. AK Parti Türkiye
çapında büyükșehir belediyesinde bir kadın
adayı Gaziantep’te belirledi.
“SİYASİ PARTİLERE SESLENİYORUZ: Biz
kadınlar gündelik hayatımızı belirleyen
politika ve uygulamalara eșit katıldığımız,
eșit temsil edildiğimiz yerel yönetimler
istiyoruz !”

Ɛ¸ŚƌƋ¸ƄƈƏƗµƕƗƊƈè½Ɛ¸ŚƌƋƏ¸Ɔ
yakınındaki sınır ilinde, farklı siyasi partilerden
gelen kadınlarla șiddetsiz, amasız, ayrımsız bir
dille birbirimizi dinlemeyi bașardık. Bu bașarının
ardında bölgede KAMER’in yıllardır edindiği
deneyim ve “her türlü ayrımcılık, șiddet ve
yapısal hiyerarșiden uzak; özgürce gelișebilen
bağımsız bireylerden olușan paylașım ve
dayanıșmaya dayalı katılımcı bir toplum” diye
tarif ettiği vizyonu, bu vizyona ulașmak için
belirlediği ilkeler, yöntemler var.
İl Genel Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eșitliği
Komisyonu’nun ortaklığı ve Kadın Dostu
Kentler Programı kapsamında kurulan İl Kadın
Hakları Koordinasyon Kurulu ve Eșitlik Birimleri
resmi kurumlarla ilișkimizi kolaylaștırdı. Salon,
bilbordların donatılması ve final toplantısına
katılımlar konusunda bu kurumlardan birçok
destek aldık. Atölye çalıșmalarımıza destek olan
uzmanların kolaylaștırıcılığı olmasaydı elde
ettiğimiz sonuçlara ulașmamız çok zor olurdu.
Onlara da tekrar teșekkürler.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Resmi ve sivil tüm kurumların, toplumsal cinsiyet eșitliğinin sağlanmasını sorumluluk olarak görüp
kadın STK’larını desteklemesi, ișbirliklerini önemsemesi anlamlı olacaktır. Fon kurumlarının hibe
fonlarında toplumsal cinsiyet eșitsizliğinin giderilmesi konulu projeleri daha fazla desteklemesi
önemlidir.
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İyi ki!
Yürüttüğümüz projenin kadın dayanıșmasına katkı
sağlayan bir çalıșma olduğunu AK Parti’den (Adalet
ve Kalkınma Partisi) katılan bir kadın șöyle anlattı:
“Seçim çalıșmaları esnasında bir mahallede BDP (Barıș
ve Demokrasi Partisi) ekibi ile kașılaștık. KAMER’in
yürüttüğü Kadınlar Siyasete Hazırlanıyor projesinde
tanıștığım kadın ile sarılıștık ve selamlaștık. Birbirimize
bașarılar diledik. Yanımızdaki partililer tarafından ikimiz
de tuhaf karșılandık ve eleștirildik. ‘Biz farklı siyasi
partilerden gelsek de, kadınız ve birbirimizle dayanıșma
içerisindeyiz’ dedim.” Bizce bu anlatım projenin en önemli
“iyi ki”si olmuștur.

Keșke!
Proje kapsamında daha çok kadına
ulașabilseydik. Keșke, bu projeyi Gaziantep
yerelinde kurumsallaștırabilsek ve her yıl
tekrarlanmasını sağlayabilseydik. Örneğin, Kent
Konseyi Kadın Meclisi, Belediye Eșitlik Birimi bu
projeyi sahiplense çok iyi olurdu.
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Katılımcılarımız Dedi ki
“Yerel siyaset ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilișkiyi görebildim”
“Kadınların siyasette yer almasının önemini farkettim”
“Yeni kampanya ve iletișim yöntemlerini öğrendim, seçilmem durumunda yapmayı planladıklarım değiști”
“Kadınların siyasete katılımını artırmak için yasal düzenlemeler yapılmalı, eșler daha çok destek olmalı,
maddi kaynak yaratılmalı, kadınlar birbirlerini desteklemeli, mahallelerde teșvik edici çalıșmalar olmalı, rol
model olușturabilecek kadınları anlatan film gösterimleri olmalı”
“Diğer siyasi partilerdeki kadınlara karșı düșüncelerim değiști, ne kadar ortak noktamız varmıș”
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4
Yerel Yönetimlerde
Kadın Temsili İçin
Kadın Adayların
Güçlendirilmesi
Mardin Kadın Eğitim ve İstihdamı
Destekleme Derneği (MAKİDER) / Mardin
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Kadın Adayları Destekleme Derneği
(KADER), Dargeçit ÇATOM,
Midyat ÇATOM
Uygulama Yeri
Mardin Midyat ve Dargeçit İlçeleri
Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2005
Çalıșma Alanları
Kadın, çocuk ve engellilerin sosyal ve
ekonomik konumlarını güçlendirmek;
sosyal, politik ve ekonomik süreçlerde
daha etkin yer almalarını sağlamak;
yoksulluk ve yoksulluğun yarattığı
sorunlarla mücadele etmeye yönelik
araștırma, toplumsal savunu, eğitim,
danıșmanlık, proje geliștirme ve
uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

Adres
Yenișehir Mah. Kardelen Sok.
Artukoğlu apt. Zemin Kat. No: 3
Mardin
Telefon
(482) 213 00 15
E-posta
makider47@gmail.com
Sosyal Medya
/maki.der
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Amacı
ÏLƈƗƕƐƒƆ#ƏƆ½ƈƐƈƋ½ƆƋƆƏƈƗƆƊƗ¸ƋƏ¸ƕƆƏƆƋ
yönetimler ve yerel siyasette görünür kılınması,
kadınların yerelde kendi sorunlarını dile getirip, yerel
çözümün parçası olmaları.
Ï>ƊƈƈƋ½ƆƗƆƆŀƈƐƈƌƋƆƏƒƆƗƆƆƕƈƌƊƐƏ¸ƌ¸ƕƋƑƕƋ
2014 yerel seçimlerinde kadınların yerel yönetimlere
aday olmalarını desteklemek ve teșvik etmek.

Hedef Grubu
#ƏƆ½ƈƐƒƆLƈƗƕƐƈƋ½ƆƋƆƏƈƗƆƕŚƕè jRL
faaliyetlerine katılan ve/veya çeșitli kurumlarda
çalıșan, yerel siyasete katılım isteği olan 18–55 yaș
arası 40 kadın.
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Sonuçlar / Etkiler
ÏE#&`ƑƖƌƋƏ¸ƐƏƇ¸ƗƕƆƏƆƋƗƆƄƆƋƈƏƋƆƆơƿ
kișiye eğtici eğitimi verildi.
Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƐƕƆƏƋèƄŚƐƕƆƏƆƋƆ½ƈƌƋƆƏƗƆƗƕ
adayı olan kadınlar olmak üzere, siyasete ilgi duyan
kadınlar, toplumsal cinsiyet, haklar ve kadın bakıș
açısıyla siyaset, yeșil siyaset konuları ekseninde
gerçekleștirilen eğitimler ile kürsü konușmaları ve
iletișim ve savunuculuk eğitimi yoluyla güçlendirildi.
Kadınlar proje süresince yerel siyasette yer almıș
rol model kadınlarla bulușarak deneyim paylașımları
gerçekleștirdi.
Ï^ƏƉƆƊƐ¸Ƌ¸ƌƅ¸ƋƏ¸ƈ½ƈƗƆƗƕƗƕ¸Ƌ
katılımcılardan bir kiși Dargeçit belediye meclis üyesi
adayı ve iki kiși de Midyat Belediyesi meclis üyesi
adayı olarak seçildi.
Ï^ƏƉƆ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƊƐ¸ƋƈƊƈƊƗ¸ƕƆƏƆƋ
seçimlerde belediye meclis üyesi olarak seçildi.

Projemizin Öyküsü
Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin sonuçlarına
bakıldığında karar alma mekanizmalarında
kadın sayısının çok düșük olduğu, buna bağlı
olarak yerel yönetimlerde uygulanan politika
ve projelerin cinsiyete duyarlı olmaktan çok
uzak olduğu görülüyor. Yerel yönetimlerde
erkek egemen bir sistemin olmasından dolayı,
kentlerde verilen hizmetlerden kadınlar
eșit șartlarda yararlanamıyor. Bu nedenle
kadınların yerel yönetimlerde yer almasına
ihtiyaç duyuluyor. Bu düșünceyle, kadınların

yerel yönetimlerde görev almak üzere aday
olmalarına böyle bir projeyle destek olmak
istedik.
Kadınların karar mekanizmalarında eșit
temsilinin sağlanması için kadınların siyasete
katılımlarını teșvik etmek vb. amaçlarla
Türkiye’de önemli çalıșmalar yapan Kadın
Adayları Destekleme Derneği (KA-DER),
projede eğitici eğitimleri ve eğitim içeriklerinin
sağlanması konusunda destek vererek projeye
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önemli bir katkı sağladı.Hibe kurulușu UNFPA
ise hibe vermenin ötesinde projenin uygulama
așamasında ihtiyaç duyulan eğitmen desteği
vb. sunarak proje uygulamasını oldukça
kolaylaștırdı.Midyat ve Dargeçit ilçelerinde
yașayan, yerel siyasete katılım isteği duyan
ve yerel seçimlerde aday adayı olan kadınlara
bu yarıșta daha bașarılı olabilmeleri için
yapılabilecekler konusunda șu eğitimleri verdik:
Toplumsal cinsiyet, haklar ve kadın bakıș açısıyla
siyaset, kadın dostu kentler, iletișim, kampanya
faaliyetleri, yeșil siyaset, sunum (kürsü
konușmaları). Ayrıca, bölgede yerel yönetimlerde
görev yapan çeșitli kademelerdeki seçilmiș
kadınlarla katılımcıları bulușturarak deneyim
paylașımı gerçekleștirdik.
Proje katılımcılarımızın arasında bir muhtar
adayı, bir belediye bașkan aday adayı ve üç
meclis üyesi adayı bulunuyordu. Seçimler
sonunda, proje çalıșmalarına katılan,
Dargeçit’ten ve Midyat’tan birer kadın belediye
meclis üyesi seçildi.

Proje hazırlanırken kadınları yerel seçimlerde
aday adayı olmaya teșvik etmeye yönelik bir
çalıșma yapılması planlanmıștı. Ancak proje
hayata geçirildiğinde aday adaylık yasal bașvuru
süresi tamamlanmıș olduğundan projeye, aday
adayların katılımını sağlamaya çalıștık. Fakat
seçim çalıșmalarının yoğunluğu nedeniyle
tamamının projeye katılımı mümkün olmadı. Kıș
mevsimi hava șartlarından dolayı bazı eğitimleri
planlandığımız tarihte yapamadık. Bu durum,
eğitimler arasında uzun bir ara olușmasına
neden olduğundan katılımcıların motivasyonunu
olumsuz etkiledi. Ancak daha sonra belirlenen
bir tarihte eğitimler gerçekleștirildi.
Kadınlar, yerelde var olan sorunların farkında
olduklarını, fakat bu sorunları sadece izlemekle
yetindiklerini eğitimlerle birlikte fark ettiler. Bu
sorunları dile getirmek ve bu sorunlara kadın
bakıș açısıyla çözüm bulmak potansiyellerini
ortaya çıkardı, cesaretlendirdi ve özgüven
olușturdu. Artık yerelde olan bir sorunun
tartıșıldığı platformlarda kadınlar da fikrini ortaya
koyabiliyor ve çözüm üretebiliyor.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Projenin faaliyet alanını geliștirerek daha çok kadının faydalanmasını sağlamak gerekir. Yerel
yönetimlerin uygulamalarını izleyip değerlendirmek, dolayısıyla kent yönetimine katkı sağlamak
amacıyla, proje katılımcılarının da aralarında bulunduğu bir komisyon olușturmak da iyi olur. Dernek
olarak bir siyaset okulu kurabilmek güzel bir hedef.
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İyi ki!
Projemiz siyasete katılım isteği olan kadınlara
yönelikti. Fakat projede siyasetten uzak duran,
siyasetten korkan bazı kadınlar da yer aldı. Bu
kadınların eğitimlerden sonra fikirleri değiști,
siyasete daha sıcak bakmaya bașladılar, kadın
sorunlarını tartıșan ve fikir sunan kadınlar haline
geldiler. İyi ki siyasetten korkan ve uzak duran
kadınları da projeye dahil ettik.

Keșke!
Bu süreçte siyasi partilerle bir araya gelerek
kadınları aday göstermelerinin gerekliliği
hakkında görüș bildirebilir, kamuoyu
olușturabilirdik.
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Uzmanımız Dedi ki
““Dargeçit ve Midyat ilçelerinde yürütülen proje kapsamında eğitim çalıșmalarında beraber yer aldığımız
kadın arkadașların aktif katılımı, deneyimlerini paylașmaları, konulara olan duyarlılıkları, mücadelelerini,
dünya görüșlerini ve sorunlarını anlașılır bir dille anlatmaları benim açımdan çok kıymetliydi. Dargeçit ve
Midyat’taki kadın arkadașlara, KA-DER’e ve hibe kurulușuna katkılarından dolayı teșekkür ediyorum.”
Avukat Rușen Bingül Binbaș

Gönüllümüz Dedi ki
“ÇATOM olarak, yoksul ve kırsal kesimde yașayan kadınların konumunu iyileștirme, sosyal hayata katılımını
sağlama ve en önemlisi kadınların birer birey olduklarının farkına varmaları ve kadınların kamusal alandan
daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren bir kurum olarak bu projeyi sahiplendik ve
gönülden destek olduk.
Projeden faydalanacak kadınlarla görüștüğümüzde çoğunun bu konuda istekli fakat cesaretsiz olduğunu fark
ettik. Çoğunun da eski deneyimlerinden dolayı cesaretinin kırılmıș olduğunu da gördük. Bazıları da bu konuya
istekli değillerdi. Fakat alınan eğitimlerle, paylașılan deneyimlerle kadınlar, ortak sorunlarının olduğunu,
hepsinin dillendirdiği sorunlarının aynı olduğunu gördüler. Ortak düșünceler birleșince kadınların cesareti
çoğaldı. Hepsi ortak sorunlarını dile getirerek seslerini yükseltebildiler. Özellikle kürsü konușmalarında
kadınlar aslında, sorunlara çözüm üretebilme potansiyellerinin olduğunu fark ettiler. Bu onlara özgüven,
cesaret ve mutluluk verdi.”
GƌƈEƑƏƐè#ƏƆ½ƈƐ jRLddƏƑƌƋƑƑ
“Bu proje ÇATOM’da ilk defa uygulanacaktı. Projenin ÇATOM’larda yürütülmesi çok doğru bir karardı, çünkü
hedef kitlemiz kadın. Kürsü konușmaları çok çekișmeli geçti, eğitim salonumuz miting alanını hiç aratmıyordu.
Çok iddialı ve azimli kadınları görünce mutlu olduk. Aslında kadın gözüyle bir de siyaset yapılsa, inanın her
șey daha güzel ve daha șeffaf olacak.”
1µƋƐƆ&ƏƋèLƈƗƕƐ jRLdƏƑƌƋƑƑ
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Katılımcılarımız Dedi ki

Asya Gündüz

Fatma Demir

Șemsihan Toprak
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5

STK’larla Yerel Meclis
İzleme ve Eğitim
Nevșehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı
Geliștirme Derneği / Nevșehir
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği,
Türk Kadınlar Birliği Nevșehir Șubesi,
Nevșehir Belediyesi, Nevșehir İl Özel İdaresi
Uygulama Yeri
Nevșehir
Süresi
5 ay (Ekim 2013 - Mart 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2009

Telefon
(384) 212 40 25

Çalıșma Alanları
Kadın, çocuk, genç,
yașlı, engelli, sosyal
alan ve çevre.

E-posta
nevsehirneveko@hotmail.com
Web
www.neveko.com

Adres
Camicedit Mah.
Belediye Cad. No: 2
Nevșehir
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Amacı
Kadın Sivil Toplum Kurulușlarının, meclis
toplantıları, gündeme etki etmek, lobi,
savunuculuk, izleme konularında becerilerinin
geliștirilerek, meclis izleme komisyonu
olușturmaları konusunda bilgilerine katkı
sağlamak.

Hedef Grubu
Nevșehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliștirme
Derneği, Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği,
Türk Kadınlar Birliği Nevșehir Șubesi, Nevșehir
Belediyesi Kadın Erkek Eșitliği Komisyonu ve İl
Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nden toplam 15 kiși.

Sonuçlar / Etkiler
Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƐƕƆƏƋƊƑƏƑƌƐƆƌƈƋƅƈƋƆƏƈƗƆ
seçilen 15 kișilik bir grup toplumsal cinsiyet
eșitliği ekseninde geliștirilen iletișim, savunuculuk,
kampanya ve lobicilik eğitimlerine katıldılar.
ÏƢƕƆƏƆƋƊƗ¸°ƏµƐµµƐƆƌƈƋƅƈƋƆƏƈƗƆƋƑŚ
bir “Yerel Meclis İzleme Komisyonu” olușturuldu.
Komisyon, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi
çalıșmalarını toplumsal cinsiyet eșitliği
perspektifinden izlemeye ve raporlamaya bașladı.
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Projemizin Öyküsü
Yerel Eșitlik Eylem Planı’nın (YEEP) altı
ana bașlığından birisi olan “Karar Alma
Mekanizmalarına Kadınların Katılımı” alanında
proje hazırlama fikrimiz oluștu. Önceleri, ‘katılım’
denildiği zaman insanların anlamayacağını ya da
anlatmakta zorlanacağımızı düșünerek tereddüt
ettik. Kadın Dostu Kent olma yolunda yapılan
hizmetlere kadın bakıș açısını yansıtmak ve

kentsel hizmetler verilirken toplumsal cinsiyet
eșitliğinin gözetilmesi amacından yola çıktık ve
projemizi hazırladık. Projeyi ilimizin yerel eșitlik
eylem planının șu alt faaliyetleri ile örtüștürerek
sunduk: 5.1.2 Kadınların yerel yönetimin
ișleyiși, karar verme mekanizmaları ile ilgili
farkındalığı ve sürece nasıl dahil olabileceği ile
ilgili bilgisinin artması, 5.1.2.3 Kadın Sivil Toplum
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Kurulușlarının meclis toplantıları, gündem,
gündeme etki etmek, lobi, savunuculuk, izleme
konularında becerilerinin geliștirecek ve meclis
izleme komisyonu olușturmaları konusunda
bilgilenmelerini sağlamak.
Öncelikle eğitim verilecek ve meclis izleme
komisyonunda yer alacak kurum ve kurulușlarla
irtibata geçtik. Daha sonra projede kullanılmak
üzere afișimizi hazırlattık. Eğitimi verecek
eğitimcimizle irtibata geçerek, eğitim
konularına göre eğitim takvimini olușturduk.
İletișim, savunuculuk, kampanyacılık ve
lobicilik konusunda toplam yedi günlük eğitim
çalıșmamızı tamamladık. 15 kiși katıldığı
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eğitimlerde atölye çalıșmaları yaptık, konulara
göre uygulamalar gerçekleștirdik.
Eğitime katılanlar arasında sadece bir erkek
katılımcımız vardı. Her eğitim gününün ardından
günün değerlendirilmesini yaparken erkek
katılımcının söyledikleri hepimizi çok etkiledi:
“Eșime bakıș açım değiști, ona farklı bakmaya
ƄŚƋƗ¸ƌÿƗƆƌƈŚƐƈê µƊµƄƑƆŀƈƐƈƌƋƆƏƈ
toplumsal cinsiyet eșitliği temelli olmasına
önem vermiștik. Diğer bir kadın katılımcımızın
değerlendirmesi ise șöyleydi: “Bana
savunuculuk, lobicilik, kampanya denildiği zaman
her zaman ürkmüștüm, bu tür çalıșmaların hep
farklı amaçlarla kullanıldığı düșünmüștüm. Ama

bu eğitimlerin iș yașamında dahi kullanılabilecek
sıcak ve kaynaștırıcı bir etkisi olduğunu ve artık
ne amaçlarla kullanıldığını çok iyi anladım.”
Eğitime katılan proje ortakları ve iștirakçıları
bundan sonra da bu tür eğitimlere katılmak
istediklerini, yapacağımız toplumsal cinsiyet
eșitliği odaklı çalıșmalarda yer almak istediklerini
belirttiler.
Eğitimler tamamlandıktan sonra üç kișilik yerel
meclis izleme komisyonu olușturduk. Nevșehir
Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliștirme Derneği,
Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği, Türk
Kadınlar Birliği Nevșehir Șubesi temsilcileri
tarafından bir asıl, bir yedek olmak üzere
komisyon üyelerini belirledik.
Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından,
Nevșehir’in Kadın Dostu Kentler programında
2006 yılından bugüne kadar yer aldığı, yapılan
çalıșmalar, ilimize ait yerel eșitlik eylem planı ve

İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu hakkında
detaylı bilgiler içeren ve proje hakkında da
ayrıntılı bilgi veren bir broșür hazırladık. Proje
bütçesinde revizyona giderek bir kampanya
bașlattık. “Yerelde eșitlik için bir göz de sen ol”
sloganıyla yürüttüğümüz kampanyayı Kadın
Dostu Kentler Programı’nın bize verdiği emek
sayesinde gerçekleștirdik. Bu kampanyanın
amacı kadın örgütlerinin kendi bulundukları
illerde meclis izlemesi yaparak kadın bakıș
açısının ve toplumsal cinsiyet eșitliğinin
gözetilmesiydi. Kampanyanın Kadın Dostu
Kentler programında yer alan 12 ilin sivil toplum
kurulușlarına tanıtılması da yine Programın
desteğiyle oldu. Programın bizleri bir araya
getirerek yaptığı bilgilendirme toplantılarında
hem ișbirliklerimiz güçlendi hem de program
illerinde hangi projelerin nasıl uygulanacağı
hakkında bilgi sahibi olduk. Proje yürütürken
sağladığı maddi ve manevi destekten dolayı
Kadın Dostu Kentler programı çalıșanlarına
teșekkür ederiz.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Biz her ay Meclis İzleme Komisyonu olarak izleme yapıyoruz. Yerel Meclis İzleme Komisyonunun
yaygınlaștırılmasını isterdik. Bu izlemeyi yapan ve yapmayan illerde deneyim paylașımları
yapabilirdik. Böylelikle yereldeki bütün meclislerin izlenmesi yapılarak, bir ağ olușturulurdu. Bu
ağ üzerinde yerel meclislerde toplumsal cinsiyet eșitliğinin gözetilmesiyle ilgili alınan kararların
uygulanması noktasında birbirimize destek sağlardık.
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İyi ki!
İyi ki Yerel Meclis İzleme Komisyonu
olușturmușuz ve iyi ki izlemeye devam
ediyoruz.

Keșke!
Keșke projemizi Kadın Dostu Kentler
Programında yer alan illerden birkaçı ile
ortak yürütseydik. Böylece pilot illerde
yerel meclis izlemeleri bașlardı, diğer iller
için de örnek teșkil etme olasılığı artardı.
12 pilot ilde yerel meclisler izleniyor olurdu
ve YEEP’in karar alma mekanizmalarına
katılım ana bașlığı bir anda 12 ilde farklı
yöntemle uygulanıyor olabilirdi.
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Katılımcılarımız Dedi ki
“Kampanyanın ne kadar emekle yapıldığını anladım, daha önceden sokakta görünce çok önemsemezdim,
çünkü verilen emeği bilmezdim. Önümüzde yeni bir perspektif açıldı. Biz daha önce hep hibe kurulușlarına
odaklanıyorduk. Zenginleștirici bir eğitim oldu…Birçok șeyi amatörce yaptığımızı fark ettik. Atölye çalıșmaları
heyecanımızı yenmemiz sağladı, diyaloglar özgüven sağladı, ben daha önce bu tür ortamlarda topluluk içinde
el kaldırıp soramazdım, konușamazdım.”
İlknur
“Ben sivil toplum örgütü olarak muhalefet ediyorum, görevimi yerine getirdiğim için eleștiriyorum, arkadașlar
yanlıș anlıyormuș, bu eğitim bu nedenle iyi oldu.”
Hayriye

Uzmanımız Dedi ki
“Genel olarak ilgisi yüksek, samimi bir çabayla uygulama çalıșmalarına katılan bir gruptu.
Her bir oturum oldukça canlı, etkileșimli geçti, katılımcılar tartıșmalara katılmaya isteklilerdi. Bir kısmı daha
önceden tanıșan, bir kısmı eğitim sırasında yeni tanıșan, farklı kamu kurumu ve örgütlerden katılımcılar,
çeșitli siyasi görüș ve çalıșma alanlarından gelmelerine rağmen birbirleriyle oldukça iyi iletișim kurdular. Genel
olarak enerjisi yüksek, verimli bir çalıșma oldu.”
İletișim Uzmanı Gamze Göker
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6

Siyasette Biz de Varız
Elbirliği Eğitim, Kültür, Yardımlașma
ve Kalkındırma Derneği / Șanlıurfa
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Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Sultan Eğitim Girișimcilik ve Kültür
Derneği; Umut Ișığı Kadın Derneği;
Șanlıurfa Güçlü Kadınlar Derneği; Ruha
Kadın Dayanıșma Derneği; Șanlıurfa
Kent Konseyi Kadın Meclisi.

Uygulama Yeri
Șanlıurfa
Süresi
3 ay
Bütçesi
4000 ABD Doları
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Amacı
Șanlıurfa’da kadının karar alma
mekanizmalarına katılımlarını sağlamak
ve 2014 yerel seçimlerde görünürlüğünü
artırmak amacıyla aday adayı olan veya
siyasete ilgi duyan 30 kadını güçlendirmek.

Hedef Grubu
Șanlıurfa’da 2014 yerel seçimlerine aday olan
ve/veya siyasi karar alma mekanizmalarında
yer almak isteyen lider özellikli 30 kadın.

Sonuçlar / Etkiler
Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƐƕƆƏƋƢƠƊƗ¸ƋƐƍƋƑƌƋ
cinsiyet eșitliği, kadının siyasi hayata katılımı,
iletișim ve yerel yönetimler konularında
eğitimler ve farkındalık çalıșmaları
gerçekleștirildi.
Ï^ƏƉƆ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƊƐ¸ƋƾƊƗ¸ƕƆƏƆƋ
yönetimlere seçildi.
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İstihdam

7

Romanım
Ben de Varım
Urla Roman Kültürü Sosyal Yardımlașma
ve Halk Oyunları Derneği / İzmir
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Urla Belediyesi, Urla Șehit Çavuș Bülent
Köfter Halk Eğitim Merkezi, Urla Kent
Konseyi Kadın Danıșma Merkezi
Uygulama Yeri
Urla İlçesi Sıra Mahallesi
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Nisan 2014)

Kuruluș Tarihi
2006

Telefon
(538) 543 45 91

Çalıșma Alanları
Roman kültürünü geliștirme.

E-posta
urlaromandernegi@gmail.com

Adres
Belediye Konutları, Sıra Mah.
Manolya sok. Urla / İzmir

Sosyal Medya
/urlasiramahallesiromanlari

Bütçesi
4000 ABD Doları
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ÏEƗ¸ŀƋ¸ŀ¸èƊƗ¸ƊƏŚ¸ŚƈƗƗƆƐƃƈƋƆƈ½ƈŚƈƗƗƆƐ
ve kadının ekonomik hayata katılması konularında
Roman kadınlarındaki farkındalığın artırılmasına
yönelik paylașımda bulunmak.
Ï#ƆƖƒƐƉƋ¸ƏƑƍƋƏ¸ƏƑƋƏ¸µƖƆƏƈƗƆƊƑƏƑƌƋƏ
arası ișbirliğini artırmak ve Romanlara yönelik
çalıșmaların sürekliliğini sağlamak.

Hedef Grubu
Urla İlçesi Sıra Mahallesi’nde yașayan, meslek
eğitimi almaya istekli 15 yaș üzeri 10 Roman kadın.

Sonuçlar / Etkiler

Amacı
ÏnƏƋƈƋ½Ɔƈd¸ƏƌƋƋƆƈƗƆƕŚƕƊƗ¸ƋƏ¸
mesleki eğitim almalarını sağlamak.
ÏMƈƐƆƋƈƊƋƈèµƒƆƋƈƒƆŀƋ¸ƊƋ¸ƊŚƑƋƋƏƗƊƈƈŚƋƆƏƗƆ
istihdam edilen Roman kadın sayısını artırmak.
Ï`ƌƊƗ¸ƋƏ¸ƗµƖƆƋƈƆƋƈƏƆƋƗƆƆƐƌƆƋƆƏƈƆƒƆ
gelir düzeylerini artırmalarına destek olmak.
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ÏơǀƕŚµƖƆƏƈơƠ`ƌƊƗ¸ƍƏƉƆµƏƆƈƅƆƢÕƤ
saatlik Güzellik ve Saç Bakımı (Kuaförlük) eğitimi
aldılar.
ÏƤƇƏƊƋ¸ƊƑƄŚƋ¸ŀ¸ƗƍƕƋŚ¸ƌƐƍƋƐ¸ƋƏ¸
yoluyla hedef grubun farkındalığı artırıldı.
ÏEƋƇƋ¸ƊƄƆƋƆƈƈ½ƈƆƏƆƊƋƈƋƈƋƊ°ŀƏƆƐƈƌ
diplomasını almak üzere 10 kursiyer kadın yarım
kalan eğitimlerine devam etmeye bașladı.
ÏơǀéơƣƕŚƏƋ¸ŀ¸ƗƊƈ°ƖƋµƃƈŚƋ¸ƐƐµµƗƆƊƈ
proje katılımcıları yakın zamandaki evlilik planlarını
mesleki donanımlarını tamamlayana kadar erteleme
kararı aldı. Böylece projenin erken evlilik sorununa da
dolaylı olarak katkısı oldu.
ÏEƑƏƈƕƆƏƊƗ¸ƋƏƆŀƈƐƈƌƋƆƏƈƆnƏƋ6ƋƊ&ŀƈƐƈƌ
Merkezi’nde devam ediyor. Yanı sıra, yine Halk
Eğitim Merkezi çatısı altında müșterilere hizmet
ediyor ve gelir elde ediyorlar.

Projemizin Öyküsü
Projemize İzmir’in Urla ilçesinin yoksul bölgelerinden
olan Sıra mahallesinde yașayan ve hurdacılık,
çaycılık, çiçekçilik, temizlikçilik gibi günlük ișler
yaparak geçimini sağlamaya çalıșan Roman kadınlar
katıldı. Eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri
için, birçoğunun küçük çocuğunu okul öncesi
eğitime yönlendirdik. Urla Halk Eğitim Merkezi’nde
aldıkları “Güzellik ve Saç Bakımı” kursu için
gerekli malzemeleri Milli Eğitim Bakanlığı sağladı.
Eğitimlerin hangi günler ve kaç saat süreceğini
Roman kadınlarla birlikte belirledik. Proje alanında
çalıșma yapacak kișilerle önyargı, ayrımcılık,
cinsiyetçilik, Roman toplulukların sorunları gibi
konularda çalıșmalar yaptık. Proje sonunda
bütçeden para kalınca, hep birlikte İstanbul’da
düzenlenen Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı’na
katıldık. Katılımcılar proje süresince, Halk Eğitim
Merkezi’nde dıșarıya kuaförlük hizmeti vererek gelir
de elde ettiler.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Projenin sürdürülebilirliği için temel hedefimiz, Roman kadınların kalfalık belgesi almasını sağlayarak,
kendi ișyerlerini açmalarına ve ișletmeyi devam ettirebilecekleri düzeye gelmelerine destek olmaktı.
Ancak, proje katılımcılarının bir kuaför dükkânında istihdam edilebilmeleri ya da bir kuaför dükkânı
açabilmeleri için hem mesleki yeterlilik düzeyinde hem de yasal açıdan proje sürecinde aldıkları
eğitim saati yeterli olmadı. Bunun için, proje bittikten sonra Urla Halk Eğitim Merkezi ve İzmir İȘKUR
ișbirliğinde altı ay süreyle “Saç Kesimi ve Yapımı” eğitimi aldılar. Kendi kuaför dükkânlarını açabilmeleri
için destekçi kurum ve kurulușlarla da görüșmelerimiz devam ediyor.
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İyi ki!
İyi ki, projeyi mesleki eğitimlerin yanı sıra,
kadının her alanda güçlendirilmesine yönelik
bir eğitim programını içerecek șekilde
kurgulamıșız. Bu eğitimler sayesinde, Roman
kadınların gündelik hayatlarında yașadıkları
sorunları rahatça paylașabilecekleri bir ortam
oluștu. Roman kadınlar, hakları konusunda
daha fazla bilgi sahibi oldu, bu alanda çalıșan
kurum ve kișilere güven duyguları geliști. En
önemlisi, edindikleri bilgileri kısmen de olsa
gündelik yașamlarına aktarabildiler.

Keșke!
Projenin bașında iki ayrı meslek eğitimi kursu
açmayı ve her kursta 10’ar Roman kadının
eğitim almasını hedeflemiștik. Ancak Urla
Kaymakamlığı ile Urla Halk Eğitim Merkezi
arasındaki bir anlașmazlık nedeniyle, Giyim
Üretim Teknolojisi kursu kapatıldı. Keșke, Urla
ilçesindeki kurumlararası ilișkileri proje
öncesinde daha iyi analiz edebilseydik.
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Uzmanımız Dedi ki
“Projenin bașında, meslek eğitimi eğiticileriyle yapılan önyargılar ve ayrımcılık konulu toplantılarda pek çok
kiși, önyargı ve ayrımcılık olduğunu fark etmediği tutum ve davranıșlar gösterdiğini ya da gösterebileceğini
fark etti.”
Esra Șimșir (Proje Asistanı)

Katılımcılarımız Dedi ki
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8

Kadınlar Üretiyor,
Evler Aydınlanıyor
Yomra Kadınları Toplumsal
Dayanıșma ve Girișimciliği
Destekleme Derneği / Trabzon

66

Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Toplumsal Kalkınma Derneği
(TOKADER);
Yomra Halk Eğitim Merkezi
Uygulama Yeri
Trabzon Yomra İlçesi
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Nisan 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2012

Telefon
(505) 220 60 71

Çalıșma Alanları
Kadınların ekonomik ve
sosyal alanda güçlendirilerek
toplumdaki konumlarının
iyileștirilmesi.

E-posta
yomrakadingirisimciligi@hotmail.com
bayrak.nursel@hotmail.com
Web
www.yokader.org.tr

Adres
Sancak Mah. Dursun Șahin Cad.
No: 24 Yomra / Trabzon
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Amacı

Sonuçlar / Etkiler

Girișimci, ev eksenli çalıșan veya çalıșmak
isteyen 18-55 yaș arası 20 kadının, verilecek
eğitimlerle çalıșma alanında kullanabilecekleri
bilgi ve becerilenin arttırılması, iș hayatına katılım
ve izlenecek süreçler ile ilgili özgüvenlerinin
geliștirilmesi, motivasyonlarının arttırılarak
istihdama katılımlarına yönelik toplumsal cinsiyet
rollerinden ve kalıplarından kaynaklı dirençlerinin
azaltılması.

ÏƌƏƈƋ½ƆƈƗƆƈƋƊƊƆƖƊƗ¸ƋƏæƕƊƋŚ¸ƊƾƠ
kadın) toplam 212 saat süren toplumsal cinsiyet
eșitliği, iletișim, duygusal zeka, özgüven, girișimcilik,
kooperatifçilik, nikah șekeri yapımı konusundaki
eğitimlere katıldılar.
Ï>ƋƊƊƆƖƆƒƒƆƕƊ¸½ƆƒƏƆƋƆƏƈƗ¸Ś¸ƗƕƋƋƆŚƌƆ
imkanı bulan katılımcı kadınlar arasında proje
sonrasında yarım kalan eğitimine devam etme
kararı alanlar, sağlık sorunlarının farkına varanlar ve
çalıșma hayatına atılma yönünde karar alanlar oldu.
ÏEƐ¸Ƌ¸ƌƅ¸ƊƗ¸ƋƏ¸ƐƋƆƄƈƕƋƆƌƏôƗƈƋƊƊƆƖƄƈƏ
kadın kooperatifi kurma girișimi bașlatıldı.

Hedef Grubu
Yomra’da yașayan, 18- 55 yaș arası ișsiz, ev eksenli
üretim dıșında geliri olmayan ve/veya evde eliși
yapıp pazara erișebilen 20 kadın.
68

Projemizin Öyküsü
ve haklar konularında
güçlenmemizi sağlamak
için de katkısı oldu.

Biz çok yeni bir dernektik ve bu da ilk projemizdi.
Proje hayali kurmak, onu yazmak ve sonunda
kabul edilmesi için savunmak derneğimiz için
güzel bir deneyim oldu. Hibe küçüktü ama biz
yine de bu iși yapmaya çalıștık. Bașka projeler
için de hem bize heves verdi hem de tecrübe
kazanmıș olduk. İlk proje desteğimizi Kadın
Dostu Kentler Programı’ndan almak bizim için
ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Yomra ilçe olduğu
için kadınlar genelde ev eksenli çalıșıyor ya da
hiç çalıșmıyorlar. Biz de bu projeyi uygulayarak
onların çalıșmalarına bir katkımız olsun istedik.
Projenin bireysel gelișim, toplumsal cinsiyet

Kadınların talebiyle yola
çıkmıștık. Kadınların
elde yaptıkları ürün
çeșitliliğini artırmak
istedik. İlçede olmayan
bir sektör tercih ederek
pazarın kaymağını
yemek istedik. Kadınların
sosyalleșmelerine
yardımcı olduk.
Projemizi bir kamu
kurulușunda yaptığımız
için de kadınların
kamuyla tanıșmasını
sağladık. Yomralı kadınların, kadınlar için çalıșan
derneğimizden ve kadın dostu kentlerden haberi
olmuș oldu. Yomra’daki kamu kurumlarının
da Kadın Dostu Kentler projesinden haberdar
olmasını sağladık. Kadınların Yomra’da görünür
olmasına destek verdik.
Bunları düșünür ve uygularken tabii ki sorunlarla
karșılaștık. Katılımcılarımızdan 5 kiși çalıșmaları
bırakmak zorunda kaldı. Eși ölen, tayini çıkan,
ƑƖƊƌƆƇƆƋƆƏƗƆƆƋƆƌƆƕƆƋƆƏƋƗƑê ƅƑƊ
bakımıyla ilgili sorun yașayan ve devam
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edemeyenler oldu. Bütçemizin azlığından dolayı
çocuk bakımına yardımcı olamadık. Projeyi
yürütürken kadınların köye gitmelerini, Kur’an
okuma günlerini, eșlerin evde olup olmamalarını
ve çocukların okul saatlerini dikkate alarak
program yaptık. Derneğimize katkısı olsun diye
bazı eğitmenlerimiz gönüllü çalıștı.
Projeye katılan 20’li yașlarda ve okumayı
sevmeyen ve kesinlikle okumak istemeyen bir
arkadașımız vardı. Bu eğitimlerimize bașladıktan
sonra açık liseye yazıldı ve gayet hevesli bir
șekilde derslerine devam ediyor.
İki arkadașımız yakını göremediklerini el

becerilerini geliștirmeye çalıșırken fark etti
ve gözlük aldı. Eğitmene teșekkür ettiler. Bir
arkadașımız sadece girișimcilik için gelmek
istemiști, ama ortamı gördükten sonra, bireysel
gelișim eğitimlerinden de yararlanmak istedi. Șu
anda pastacılık üzerine eğitim alan arkadașımız
o kadar çok sipariș alıyor ki yetiștiremiyor. Bu
arkadașımız kooperatif üyesi oldu ve belki de
ileriki dönemde pasta eğitmenimiz olarak diğer
kadınları eğitecek.
Bizim hikayemiz de böyle bașladı ve devam
ediyor, Kadın Dostu Kentler Programı var olduğu
sürece devam edecek. Takipteyiz.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Projemize bașka alt bașlıklar eklemek isterdik. Kadınlar için saatlik çocuk bakımı sağlardık ve bunun
ilçemizde yerel yönetime emsal olușturmasını isterdik.
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İyi ki!
Bu projenin bütçesi azdı ama iyi ki
bunu yapmıșız. Kooperatif için
bir atölye olușturmuș olduk.

Keșke!
Keșke kadınların devamlılığını daha
ƇƖƋŀƋƕƄƈƋƆƕƗƈƊê µƊµ½ƅƑƊƒƆ
yașlıların bakımı ve ev ișleri nedeniyle
devam edemiyorlar.
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Uzmanımız Dedi ki
“Kadınlar Üretiyor, Evler Aydınlanıyor Projesi kapsamında gerçekleștirdiğimiz kooperatifçilik, girișimcilik
ve bireysel gelișim (özgüven, duygusal zeka) eğitimleri sırasında katılımcı kadınlar isteklilerdi ve eğitime
iștirakleri yüksekti. Her konu bașlığında farklı heyecanlarını hissetmek mümkündü. Girișimcilik eğitimlerinde
yapmayı planladıkları iș üzerinden iș planı hazırladılar. İș planlarının tüm bölümlerini en ince ayrıntıya kadar
planlamaları, topluluk önünde sunmaları çok bașarılı idi. Kooperatifçilik eğitimlerinde daha canlılardı. Bir
kooperatif kurarak ekonomik hayata katılma istekleri gözlerinden okunuyordu. Bende uygulama bölgemizde
bu gurubun da dahil olabileceği iyi ișler yapılabileceği inancını olușturdukları için onlarla minnettarım.”
İnci Emirzeoğlu

Gönüllümüz Dedi ki
“Bașka bir projenin çıktısı olarak kurulmuș olan derneğimizin ilk projesi olan Kadınlar Üretiyor Evler
Aydınlanıyor bașta sadece bir hayaldi. Kendim de ev eksenli çalıștığım için bunu bașka kadınların da
yapabileceğini düșünüyordum. Bu projeden sonra öğrendiğimiz el becerilerini ekonomimize dahil edebilmek
için aldığımız girișimcilik ve kooperatifçilik modülleriyle yine Trabzon Yomra’ da bir ilke imza atarak Sınırlı
Sorumlu Yomra Kadın Girișim Üretim ve İșletme Kooperatifini kurduk ve kooperatifi faaliyete geçirmek için
harıl harıl çalıșıyoruz. Kadınlar Üretiyor Evler Aydınlanıyor projemizi kabul eden ve bizlerden desteklerini
esirgemeyen katımcılarımıza ve Kadın Dostu Kentler’e sevgi ve teșekkürlerimizle…”
Emine Öğdün, Dernek Üyesi
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Katılımcılarımız Dedi ki
“Nikah șekeri kursuna bașlamakla bir șeye emek vermeyi ve bunun karșılığını almayı öğrendim. Bu kendime
olan güvenimi artırdı. Yeni șeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanıșmak kendimi geliștirmeme katkıda
bulundu. El becerilerimi geliștirebileceğimi, bir șeyler yapabileceğimi ve mücadele etmeden bir șeylerin
elde edilemeyeceğini anladım. En güzeli de güzel dostluklar kazandım. Aldığımız kooperatifçilik eğitimiyle
kooperatifleșmeye katılabilirim.”
Sonnur Muhcu
“Nikah șekeri kursuna gelmek hem sosyal çevre hem de el sanatları konusunda bilgi sahibi olmamı
sağladı. El emeğinin değerini, zorluğunu, sarf edilen çabaları ve bir șeyleri üretmenin mutluluğunu tatmamı
sağladı. Kurslara dernek üyesi bir ablamız sayesinde kuzenimle birlikte bașvurduk. Çünkü ben Açıköğretim
Üniversitesi’ne devam ediyordum. Kuzenim de öğretmendi ve atanamamıștı. Kendimize biraz vakit ayırmak
istedik, iyi ki de katılmıșım. Çok șey fark etmeme sebep oldu. Öğrendiklerimin kadınlara ve kendime bakıșımı
değiștireceğini düșünüyorum.”
Aynur İnce
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Șiddet

9
Acil Koordinasyon
Kurulu’nun
Güçlendirilmesi
KAMER Vakfı (Kadın Merkezleri
Üretim Eğitim Danıșma Dayanıșma
Vakfı) Mardin Șubesi / Mardin
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Mardin Valiliği
Uygulama Yeri
Mardin Merkez, Nusaybin,
Midyat, Ömerli, Kızıltepe ilçeleri
Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
KAMER Vakfı: 1997
Mardin Șubesi: 2004
Çalıșma Alanları
Kadının insan hakları, kadına
yönelik șiddet, kadın girișimciliği,
toplumsal cinsiyet.
Adres
13 Mart Mah. Yağmur Apt. Kat:1 No: 2
Yenișehir / Mardin

Telefon
(482) 212 23 53
E-posta
kamermardin47@gmail.com
elciooglu_tulay68@hotmail.com
Web
www.kamer.org.tr
Sosyal Medya
/Mardin Kamer
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Amacı
ÏLƏƗƈƆƏƆƋ&ŚƈƐƋƈƊ&ƕƋƆƌ^Ƌ¸ƑƕƑƋƌƋƏ¸
kapsamında kurulmuș olan Acil Koordinasyon
Kurulunu il merkezinde kurumlara tanıtmak,
ÏEƑƏƑƋƑMƑƕƄƈèLƈƗƕƐèVƌƆƏƋƈèE¸Ɩ¸ƋƐƆƍƆ
ilçelerindeki kurumlara tanıtarak Kurulun kapsam
alanını ilçeleri kapsayacak șekilde genișletmek
ÏƿƈƋ½ƆƗƆƊƗ¸ƋƏƕ°ƆƋƈƊƋƏƊƐƍƋƑƌƋ
cinsiyet, kadına yönelik șiddet konularında ve Acil
Koordinasyon Kurulu çalıșmaları hakkında farkındalık
yaratmak.

Hedef Grubu
İl merkezinde 11 kurum (Mardin Valiliği, Emniyet
Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Halk
Sağlığı Müdürlüğü, Müftülük Aile İrșat Bürosu, Nüfus
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin Barosu,
Mardin Belediyesi), 4 ilçede 16 kurum (Kaymakamlık,
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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık
Kurumu (Devlet Hastanesi Bașhekimliği)) olmak
üzere 27 kurum yöneticisi, 4 ilçede yașayan toplam
400 kadın.

Sonuçlar / Etkiler
ÏLƆƏƊƆƖƗƆơƢèƈƋ½ƆƋƆƏƗƆơÕƋƌƊµƖƆƏƆƐƍƋƌ
29 kurum yöneticisi ile görüșülerek Kurul hakkında
farkındalık sağlandı.
ÏƿƈƋ½ƆƗƆơÕƊƑƏƑƌƐƆƌƈƋƅƈƈƈyƋƈƋƈƊƐƏƇ¸Ɨ
görevlendirilmeleri yapılarak Kurul’un kapsamı ilçeleri
de kapsayacak șekilde genișletildi.
ÏƿƈƋ½ƆƗƆƿƠƠôµµƖƆƏƈƗƆƊƗ¸ƑƋŚ¸ƋƏƊ
toplumsal cinsiyet eșitliği, kadına yönelik șiddet
ve Acil Koordinasyon Kurulu çalıșmaları hakkında
farkındalık çalıșmaları gerçekleștirildi.
Ï^ƏƉƆµƏƆƈƅƆƄŚƒƑƏǀƠƊƗ¸èƅƈƋ
Koordinasyon Kurulu çalıșmaları kapsamında
desteklendi.

Projemizin Öyküsü
Mardin KAMER olarak 2004 yılından bu yana
Mardin ve ilçelerinde șiddet yașayan ya da
namus cinayetinin muhtemel kurbanı olabilecek
kadınlara destek oluyoruz. Kadınlarda șiddet
konusunda farkındalık yaratma ve onlara ihtiyaç
duydukları her konuda destek alabilecekleri
mekanizmaları tanıtma konusunda çalıșmalar
yapıyoruz. Yürüttüğümüz önceki projede
belirlediğimiz dört ilçede de (Nusaybin, Midyat,
Ömerli, Kızıltepe) yașadığı șiddet konusunda
destek istemek üzere arayan kadınlara destek
olduk. Ancak sağladığımız hizmet ilçedeki
șiddet durumu göz önüne alındığında yeterli
olamadı. Bu ilçelerde daha derinlemesine hizmet
vermek için, toplumsal cinsiyet rolleri ve bu
roller sonucunda yașanan șiddet ve ayrımcılık
konusunda kadınların farkındalık yașamaları
ve ihtiyaç duydukları zaman ilçelerde destek
alabilecekleri kurum ve kurulușları harekete
geçirmek, kadınların Mardin’de olușturulan Acil
Koordinasyon Kurulundan haberdar olmalarını
sağlamak amacı ile yola çıktık.
Proje kapsamında 29 kurumu ziyaret ettik.
Kadına yönelik șiddet konusu ile ilgili bilgi ve
belgelerin bulunduğu dosyalarla, kurumlarda
șiddet konusunda farkındalık yarattık, kurum
çalıșanlarının kadına yönelik șiddet konusunda
ƗƑƕƏƋ¸Ƌ¸ŀ¸¸ƏƐ¸ƏƗ¸Ɗê#°ƏƐƌƋƋƆƗƆ jRLô

ait dört salonda toplantı yaparak 400 kadının
katılımını sağladık. Ek faaliyet olarak, Acil
Koordinasyon Kurulu’nda görev alan kurum
temsilcileri ve 415 kadının katılımını sağlayarak,
“Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” konferansı
yaptık. Kadına yönelik șiddet konusunda 7/24
hizmet veren Acil Destek Hattı’nı olușturduk.
Hedef grupta belirlediğimiz 400 kadın, kadın
hakları, șiddet ve türleri, bașvurabilecekleri
mekanizmalar hakkında bilgilendi. Üç ayda
Acil Koordinasyon Kurulu’na bașvuran 50
kadına destek verildi. Bu proje kapsamında
Mardin Valiliği ve resmi kurumlarla çok iyi
bir ișbirliği geliștirdik. Projenin genel ve özel
hedeflerinin üzerine çıkarak, 400 kadına
ulașmayı hedeflemișken ek faaliyetimizle
birlikte 815 kadına ulaștık. Projenin hedef
grubumuz üzerindeki olumlu etkilerinden biri,
Jandarma’nın erken evliliklerle ilgili bir toplantı
yapması oldu. Ayrıca İl Müftülüğü İslam’ın kadın
eğitimine verdiği önem üzerine toplantılar
yaptı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne
(ASPM) yönlendirdiğimiz bașvurular aynı günde
değerlendirildi. Kadınların șiddetle mücadele
etmesi, toplantılara katılım sağlaması da
projemizin olumlu etkisinin göstergeleridir.
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1. HİKAYE
Kadın ilk evliliğinde zorla evlendirilmiș, bu evlilikten bir çocuğu olmuș, resmi nikâhı olmadığından dolayı
çocuğa nüfus cüzdanı bile çıkaramamıș. Eși tarafından her türlü șiddete maruz kaldığından dolayı bir yıl
sonra baba evine dönmüș. Baba evine dönünce tekrar zorla evlendirilmiș, bu evliliğinden iki tane çocuğu
olmuș ve ilk eșinden olan çocuğunu da ikinci eșinin nüfusuna geçirmiș. Fakat bu evliliğinde de șiddetin
her türlüsünü yașamıș, eși onu terk etmiș, çocuklarıyla birlikte kirayı ödeyemediğinden dolayı sokakta
kalmıș. Ailesi, üç çocuğuyla ona bakamayacağını söylemiș ve onu sokağa mahkûm etmiș. Böyle bir
durumdayken bizim proje toplantılarına katılmıș bir kadın onu Acil Destek Merkezi’ne yönlendirmiș:
ÏŚƒƑƏƗƑŀƑƗƈƐƈƄƏƆƅƈƋEƏƗƈƕEƑƏƑƋƑƏƆƊƆƐƆƆ½ƐƈêEƗ¸°ƅƆƄƈƏƆƒƊƈƏƋƗ¸ƒƆ
Valilik tarafından bir yıllık kirası temin edildi.
ÏEƆƗƈƈƆƒƆ½ƅƑƊƋƏ¸ƈƋƆƒƆdƕƋ^ƋƈƐƈƊƋƏ>ƋLµƗµƏƋµŀµôƗƆæd^LçƗµƖƆƋƈƕƋ¸ƊƊƗƈƗƆƐƆƊ
sağlandı.
Ï6ƋƊdŀƋ¸ŀ¸LµƗµƏƋµŀµƒƆdŀƋ¸ƊLµƗµƏƋµŀµƍƈƊƋƋƏ¸ƐƏƇ¸ƗƍƈƊƋƉƈƊƗƆƐƆƊƒƆƏƈƋƗƈê
ÏƏƗµƅƏƆƐƈƖƒƑƊƐŀƋƏƊƄŚƌƗƒ¸ƆƏ½ƆƊƋƆŚƐƈƏƈƋƗƈê
ÏEL&`°µƋƋµƋƆƏƈƐƏƇ¸ƗƆƒƆŚƕ¸ŀƋƗ¸ê

2. HİKAYE
Kadın 16 yașında dini nikâhla amcasının oğlu ile evlendirilmiș, bu evlilikten üç tane çocuğu olmuș. Eși
kanser hastası ve kadın 20 yașında eșini kaybetmiș. Eșini kaybedince kayınbiraderi ile evlendirilmek
istenmiș. Evlenmezse ona ve çocuklarına bakılmayacağı söylenince karșı çıkmıș ve bir çare aramaya
bașlamıș. Bizim toplantılara katılmıș kadınlardan biri ona Acil Destek Merkezi’nin telefonunu verince,
aradı ve destek istedi:
ÏƅƈƋEƏƗƈƕEƑƏƑƋƑôƗƄƑƋƑd^Lƕ¸µƊƗ¸¸ƆƒƈƈƖƈƕƏƆƐƆƐƐƈè
ÏEƆƗƈƈƆƒƆ½ƅƑƊƋƏ¸ƊƗƈƗƆƐƆƊŀƋƗ¸ƒƆƕƋ¸ƊƗµƖƆƋƈµƅƏƆƐƄŀƋƗ¸è
Ï6ƋƊdŀƋ¸ŀ¸LµƗµƏƋµŀµƍƈƊƋƋƏ¸ƐƏƇ¸ƗƍƈƊƋƉƈƊƗƆƐƆƊŀƋƗ¸è
Ï#µƖƆƋƈƄƈƏƌŚƄŀƋƗ¸ŀ¸ƗƗƋƕ¸ƆŚƈƈƈƋƆƈèƊƕ¸ƒƋƈƗƆƈƈƋƆƄƈƏƋƈƊƐƆƕ¸ƆƒƗƆƐƑƏƌ¸ƈƖƈ
verdi, șu an çocukları ile birlikte yașıyor.
80

3. HİKAYE
Kadın birine âșık olmuș ve dini nikâhla evlenmiș. Bu evlilikten bir kız çocukları olmuș. Evlilikleri boyunca
kadın șiddetin her türlüsünü yașamıș. Ayrıca adamın resmi nikâhlı bir evliliği ve beș çocuğunun
olduğunu öğrenmiș. Adam, kadını gecenin yarısı sürükleyerek șehrin dıșında bir yere götürerek silahı
bașına dayayıp ölümle tehdit etmiș. Kadın defalarca șikâyet etmesine rağmen, barıștırılıp tekrar eve
gönderilmiș. Kadın Acil Destek Merkezi’ne bașvurarak destek istedi:
ÏEƗ¸ƊƏƑƌƊƏƏ¸Ƌ¸ƏƊèƗƌƆƒƗƆƑƖƊƋŚƐ¸Ə¸ƋƗ¸è
ÏƏƗƒƑƊƐŀƋƏƊƇƊƒƆƐƖƌƈƐƗƒ¸½¸ƋƗ¸ê
ÏƗƌƊƗ¸¸ƕƍƐ¸ƊƋƏ¸½Ɗ°ƇƊƆƋƆƆƏƆƊèƄƈƏƆƅƆƕƏ¸¸ƐƆƊƏƏƊƗ¸¸ƒƆƆƈƈƕŚƗ¸ŀ¸
eve saldırdı. Kadının koruma kararı olmasına rağmen ve polisler evin önüne geldikleri halde hiçbir
müdahalede bulunmayarak, ‘adam çocuğunu görmeye gelmiș’ dediler. Kadın gece yarısı Acil Destek
Merkezi’ni tekrar arayarak yardım istedi. Gece Emniyet Müdürü arandı ve polislerin hiçbir șekilde olaya
müdahale etmedikleri söylendi, Emniyet Müdürü’nün talimatıyla adam gözaltına alındı.
ÏEƗ¸ŚƑƗƆƈƒƆ½ƅƑŀƑƈƋƆƄƈƏƋƈƊƐƆƑƖƑƏƋƑƄƈƏŚƆƊƈƋƗƆƕŚ¸ƕƏê

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Daha çok salon toplantısı yaparak daha çok kadına ulașmaya ve Acil Koordinasyon Kurulu hakkında
bilgilendirmeye ihtiyaç var.
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İyi ki!
İyi bu projeyi yürüttük, Türkiye’de bir ilk
ve örnek olușturabilecek bir çalıșma
gerçekleștirdik.

Keșke!
Keșke Acil Koordinasyon Kurulu’nu
Mardin’in diğer 5 ilçesinde de
kurabilseydik.
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Uzmanımız Dedi ki
“Mardin’de șiddete maruz kalan ve risk altındaki kadınlar, genç kızlar ve intihar girișiminde bulunan kadınlara
yönelik çözüm odaklı psiko-sosyal Acil Koordinasyon Kurulu, KAMER’in girișimiyle, Halk Sağlığı Müdürlüğü
ve Sağlık Müdürlüğü’nün de içinde bulunduğu 29 kurumun ișbirliğiyle kuruldu. Ekip, alanında uzman
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, polis, sosyolog ve avukattan olușuyor. Ekipte yer alan uzmanlar aile içi
șiddete maruz kalan kadın ve genç kızlara mesleki müdahalede bulunuyor. Șiddeti uygulayanlarla da (eș,
baba vs.) farkındalıklarını arttırıcı mesleki görüșmeler yapılıyor, șiddet uygulayıcılarına 6284 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde yasal sorumlulukları hatırlatılıyor. Bu çalıșma kapsamında kurum
olarak biz de bașvuran kadınlara psikolojik destek sağlayarak kadınların daha doğru karar vermeleri için
yardımcı olduk.”
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Psikolog Birgül Șahin ve Tülay Orak
Sağlık Müdürlüğü’nden Psikolog Sevim Özmen

Gönüllümüz Dedi ki
“Kamer Vakfı ișbirliği ile kadına karșı șiddetle mücadele kapsamında kadınlara eğitim verildi. Ardından
Mardin’de yapılan seminer ve söyleșiye ÇATOM olarak katıldık. Kadının șiddet gördüğünde bașvuracağı kamu
kurum kurulușları ve Acil Koordinasyon Kurulu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.”
VƌƆƏƋƈ jRLdƏƑƌƋƑƑ6µƋƕƊµƋ
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10

Kahvehanelerde
Eșitlik Sohbetleri
Karslı Girișimci Kadınlar Derneği
(KAGİKADER) / Kars
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Kars-Ardahan Barosu,
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü,
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü.
Uygulama Yeri
Kars
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Nisan 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2007

Telefon
(506) 221 95 66

Çalıșma Alanları
Kadın girișimciliği, kadın ve çocuk
hakları, anne ve çocuğun sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlarda
gelișmelerini sağlamak.

E-posta
kagikader@hotmail.com
Web
www.kagikader.com.tr

Adres
İstasyon Mah. Davut Aksu Cad.
No: 4/1 Kars
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Amacı

Sonuçlar / Etkiler

Kars ili merkezinde kahvehanelerde
gerçekleștirilecek çalıșmalar yoluyla toplumsal
cinsiyete dayalı ayrımcılık ve șiddet konularında
erkeklerde farkındalık yaratmak ve erkekleri kadının
insan hakları konusunda bilgilendirmek.

ÏƏè&ƌƈƕƆƐèLµƇƐµƋµƊèƈƋƆƒƆdƕƋ^ƋƈƐƈƊƋƏ
Müdürlüğü ve dernek temsilcilerinden olușan bir
grupla yapılan bir ön çalıșmanın ardından, Kars’ta ilk
kez 7 kahvehanede erkeklere kadına yönelik șiddet,
yasal haklar ve uygulamalar, erken yașta evlilikler ve
kız çocuklarının okullaștırılması konularında sohbet
toplantıları gerçekleștirildi.
ÏEƏôƐƈƋƊƊƆƖƄƑƊƑƋƏƈƋƈŚƊƈƄƈƏƊƌƑé
STK ișbirliği olușturuldu ve etkin bir ilk uygulama
gerçekleștirildi.

Hedef Grubu
Kars merkezdeki 6 kahvehane ve bu kahvehanelere
çevre ilçe ve mahallelerden gelen her yaștaki
yaklașık 150 erkek.
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Projemizin Öyküsü
Yıllardır kadın-erkek fırsat eșitliği konusunda
kadınlara çeșitli mecralarda sayısız eğitimler
verildi. Ancak erkekler bu eğitimlerden fili
olarak hiç yararlanamadılar. Erkekler yasaların
çoğundan ve yaptırımlardan haberdar değiller.
Avukatımızın anlattıklarından sonra yasaların
aslında kadın-erkek ayırmadan șiddete uğrayan
herkesi koruduğunu öğrendiler. Özellikle miras
konusu bir anda erkekler arasında tartıșmaya
yol açıyordu ve detaylı sorularla bu hususta
aydınlanmaya çalıșıyorlardı. Erkeklerden bazıları
alçak sesle müftülük görevlisine, zamanında
eșlerini dövdüklerini, bunu dini olarak nasıl telafi
etmeleri gerektiğini sorarak aydınlanmaya
çalıștılar.
Eğitimin bașarısını ölçmek için proje ekibi
gitmeden önce, gideceğimiz kahvehaneye
eșimin gitmesini sağlayıp, proje ekibinin
çıkmasından sonra kahvehanede nelerin
konușulduğuna ilișkin ortamı izlemesi için
kendisini beklettim. Bu sayede, proje ekibi
çıktıktan sonra kendi aralarında aslında daha
dikkatli olmaları gerektiğini tartıșmasını
yaptıkları geri bildirimini böylece alarak yapılan
ișlemlerin ve girișimlerin önemli ölçüde zihinde iz
bıraktığına ilișkin bilgiler elde ettik.

Projeyi uygulamaya bașlarken, erkeklerin tepki
göstereceğinden korkuyordum ve açıkçası
endișeliydim. Proje gerçekleștikten sonra iyi
ki de bu çalıșmayı yaptığımız kanısına vardık.
Yaptığımız bu çalıșmalar sayesinde hem ben
bireysel korkularımı yendim hem de bu sayede
Kars’ta hiç kimsenin yapamadığını yapmıș
olduk. Bașarılı bir ekiple, yüzümüzün akı ile bu
projeyi tamamladık ve bașardık. Keșke proje
süresi biraz daha uzun olsa idi ve daha çok kișiye
ulașabilseydik.
Proje sonunda erkekleri mutsuz bizi çok mutlu
eden geri bildirimler aldık. Kahvehanelerde
bizi dinleyen erkekler eve gidip eșlerine
miras haklarını erkek kardeșlerinden almaları
gerektiğini söylemiș. Bazı kadınlar miras hakkını
almıș. Bunun üzerine üç kiși derneğimize
görüșmeye gelip “kız kardeșlerimizin kocaları
zengin olmasına rağmen bizden haklarını
aldılar, bu insanlara bu aklı niye veriyorsunuz”
dedi. Elbette hak ettikleri cevabı verdik. Proje
sayesinde bu etkiyi elde etmek bizi gururlandırdı.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Köylere de ulașmak isterdik.
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İyi ki!
Proje ekibini iyi ki Emniyet, Müftülük,
Sosyal Politikalar ve Barodan olușturduk.

Keșke!
Keșke daha çok sorunu olan kișilere
ulașabilseydik.
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Katılımcılarımız Dedi ki
“Șiddetin çeșitleri anlatıldığı zaman, eșime ters bakmak, saçını çekmek, ekonomik olarak destekte
bulunmamak, bağırmak… bunların her birisinin fiziksel șiddetle eșdeğer olduğunu anladım. Miras konusunda
daha dikkatli olacağım ve bildiklerimi de çevrem deki kișilerle paylașacağım.”
Buğatepe Köyü’nden Mustafa Yiğit
“Kız çocuklarının küçük yașta evlendirilmesinin cezai yaptırımlarının halka daha fazla duyurusu yapılmalıdır.”
Öğretmen Emeklisi Hasan Șimșek
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11
Toplumsal Cinsiyet
Eșitliği Bağlamında
Kadına Yönelik
Șiddetin Önlenmesi
ve Kadın Sağlığı İle
İlgili Farkındalığın
Artırılması
Karadeniz İlleri Kadın Platformu
Samsun Derneği (KİKAP) / Samsun
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,
Samsun Büyükșehir Belediyesi
Uygulama Yeri
Samsun
Süresi
7 ay (Ekim 2013 - Mayıs 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2010

Telefon
(362) 433 10 50

Çalıșma Alanları
Toplumsal cinsiyet eșitliği, kadına
yönelik șiddet, çocuk ihmal ve istismarı,
dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılık,
meslek edindirme, kadın hakları,
kadın girișimciliği kadın ağları.

E-posta
samsunkikap@yandex.com
Sosyal Medya
/kikap

Adres
19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet İș Hanı
No: 2/63 İlkadım / Samsun
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Amacı

Hedef Grubu

ÏrƈƒƆƏƈƐƆ°ŀƏƆƅƈƋƆƏƈƈÒjƍƋƑƌƋƈƈƕƆƐ
Eșitliği ve Kadına Yönelik Șiddetle Mücadele”, “Yasal
Haklar ve Mevzuat”, “Șiddetle Mücadelede Mevcut
Mekanizmalar” “Kadın Sağlığı” ve “Savunuculuk /
Lobicilik” konularında düzenlenecek eğitimlerle
bireysel farkındalıklarının ve kapasitelerinin
güçlendirilmesi,
Ï&ŀƈƐƈƌ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƈƋƆµƈƒƆƏƈƐƆ°ŀƏƆƅƈƋƆƏƈ
ve sivil toplum kurulușları arasındaki diyaloğun
güçlendirilmesiyle STK’lara gönüllü destek verecek
kiși sayısının artırılması,
ÏVƖƆƋƋƈƊƋƆ&ŀƈƐƈƌ0ƊµƋƐƆƈ°ŀƏƆƅƈƋƆƏƈƈƆƋƆƅƆƊƐƆƊƈ
uygulama alanlarında șiddeti önleme ve izlemeye
dair tutum, bilgi ve beceri edinmelerinin sağlanması.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini alan 3. sınıf
öğrencileri, Üniversite’nin ilgili bölümlerindeki diğer
öğrenciler ve bu alanda çalıșan gönüllü kișilerden
olușan toplam 40 kiși.

92

Sonuçlar / Etkiler
ÏRƗƊƑƖLƕ¸rƈƒƆƏƈƐƆƈôƗƆƿƠ°ŀƏƆƅƈ
5 ana bașlıkta düzenlenen eğitim ve farkındalık
çalıșmasına katıldı.
ÏrƈƒƆƏƈƐƆ°ŀƏƆƅƈƋƆƏƈƋƗ¸ƊƋƏ¸Ò&ŀƈƐƈƅƈ&ŀƈƐƈƌƈÿƈ
takiben 150 kișilik bir lise öğrencisi grubuna yönelik
olarak akran eğitimlerini gerçekleștirdi.

Projemizin Öyküsü

Samsun Yerel Eșitlik Eylem Planı, toplumsal
cinsiyet eșitliği, kadına yönelik șiddetle
mücadele, kadın sağlığı vb. konularda
kamuoyunda farkındalık olușturmak için
çeșitli faaliyetler yapılmasını ve faaliyetlerin
ișbirlikleri içinde gerçekleștirilmesini öngörüyor.
Derneğimiz halihazırda bu konu bașlıklarındaki
faaliyetlerini yereldeki ilgili tüm kurum/
kurulușlarla ișbirliği içinde sürdürüyor. 2013-

2015 yılları arasında gerçekleștirilmesi
öngörülen bir dizi faaliyeti içeren yerel
eșitlik eylem planında kadın STK’larına
da ciddi sorumluluklar düșüyor. Fakat ne
yazık ki, mevcut pek çok STK, bașta insan
kaynakları olmak üzere, kurumsal düzeydeki
sürdürülebilirlik konusunda çeșitli zorluklar
yașıyor. Derneklerin aktif çalıșan üyeleri
yeterli sayıda olmadığı için, yeni ve kapsamlı
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çalıșmalarla toplumsal farkındalık olușturmak
için genç gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Bu
nedenle derneğimiz gençlere yönelik farkındalık
eğitimleri vererek, geliștirilecek diyalog
sayesinde STK’larda çalıșacak gönüllü sayısını
arttırmayı ve böylelikle hem katılımcıların
hem de STK’ların kapasitelerinin gelișmesini,
güçlenmesini hedefledi.
Proje kapsamında, üniversite ve lise düzeyindeki
öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri,
eğitici eğitimi ve akran eğitimi gibi yöntemler
ile öğrencilerin toplumsal cinsiyet eșitliği ve
kadına yönelik șiddet konularında bilinç düzeyini
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artırmayı hedefledik. 19 Mayıs Üniversitesi’ndeki
bölüm bașkanlarını ziyaret ederek, öğretim
görevlilerinin de katkılarıyla 40 öğrenci belirledik.
Belirlenen öğrencilere yönelik önce bilgilendirme
toplantısı düzenledik. Ardından, bu 40 üniversite
öğrencisi üç aylık süre içinde toplumsal
cinsiyet eșitliği ve kadına yönelik șiddetle
mücadele, șiddetle mücadelede yasal haklar
ve mevzuat, kadın sağlığı, șiddetle mücadelede
mevcut mekanizmalar ve savunuculuk /
lobicilik konularında eğitim aldı. Farkındalık
eğitimlerinden sonra ise, toplumsal cinsiyet
eșitliği tabanlı eğitici eğitimi aldılar. Bu eğitimleri
takiben projemiz kapsamında eğitimlere katılan

5 öğrenci, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal
Bilimler Lisesi ve Samsun Tülay Bașaran
Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verdi. Aynı
öğrenciler tarafından üniversite öğrencilerine
yönelik olarak akran eğitimleri verildi ve 150
öğrenciye ulașılmıș oldu. Proje faaliyetlerinde
kullanmak üzere proje kitapçığı da hazırladık.
Proje yazım așamasında eğitici eğitimleri ile
ilgili TOG Vakfı Samsun’dan destek almayı
planlamıștık. Ancak o tarihlerde söz konusu
kurumun eğitim programı yoğun olduğu için,
destek almamız mümkün olmadı. Bunun üzerine
Birleșmiș Milletler Nüfus Fonu’ndan eğitici
eğitimi verecek uzman talebinde bulunduk ve

onların desteğiyle iki günlük eğitim çalıșmasını
gerçekleștirdik.
Proje ile öğrencilerin bireysel farkındalıkları
ve kapasiteleri güçlendi. Eğitim çalıșmaları ile
derneğimizin üniversite öğrencileriyle diyaloğu
güçlendi, öğrencilerden derneğimize üye
olmak isteyen pek çok gönüllü çıktı. Öğrenciler
eğitimlerin devam etmesi için taleplerini ileterek,
bugüne kadar konuyla ilgili farkındalıklarının
düșük olduğunu, bundan sonra karșılaștıkları
benzer durumlarda nasıl bir tutum almaları
gerektiği konusunda bilgilendiklerini ifade ettiler.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Eğer bütçemiz, zamanımız, insan kaynağımız yeterli olsaydı daha fazla kișiye ulașmaya çalıșırdık
ve projemizi birtakım yayınlarla desteklemek isterdik.
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İyi ki!
İyi ki, katılımcı olarak üniversitenin farklı
bölümlerinden öğrenciler almıșız. İyi ki
alanında uzman eğitmenlerle çalıșmıșız.

Keșke!
Keșke projemizi ilçelerimizde de
uygulayabilseydik. Keșke daha fazla
görsel materyalimiz olsaydı.
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Uzmanımız Dedi ki
“Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda yapılacak eğitim çalıșmalarının nasıl planlanacağı, yürütüleceği
ve eğitimlerde karșılașılabilecek direnç konusunu ele aldık. Küçük grup çalıșmalarında dirençle nasıl bașa
çıkılabileceğini tartıștık. Çeșitli uygulamalarla katılımcıların dirençle bașa çıkma konusunda yetkinleșmelerini
destekledik.”
Uzman Sosyal Psikolog Zehra TOSUN
“Derneğimiz tarafından yürütülen bu proje ile üniversite öğrencilerinin gelecekteki mesleki uygulama
alanlarında özellikle șiddeti önleme ve izlemeye dair tutum, bilgi ve beceri edinmeleri konusunda önemli bir
adım atılmıș oldu. Toplumsal cinsiyet eșitliği temelli bu ve benzeri çalıșmaların her düzeyde yaygınlaștırılması
gerekiyor.”
^ƏƉƆnƖƌ¸dµƌƆƏ E9`
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12

Mobbinge
Son Demek Elimizde
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği / Samsun
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Samsun Kadın Girișimcileri Destekleme
ve Kültür Derneği, Eğitim Rehberlik
İnsan Kaynakları Proje Organizasyon
Danıșmanlık Derneği, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Samsun Valiliği,
Büro Memursen Samsun Șubesi,
Eğitim BirSen Șubesi
Uygulama Yeri
Samsun
Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2010

Telefon
(505) 888 41 39

Çalıșma Alanları
Karadeniz Bölgesi’nde bașta kadınlar,
çocuk, genç ve Romanlar olmak
üzere dezavantajlı konumdaki
kișilerin desteklenmesi, insan
kaynaklarının geliștirilmesi, sosyal ve
bölgesel kalkınmaya yönelik projeler
aracılığıyla yenilikçi fikirlerin yașama
geçirilmesi.

E-posta
yeniufuklar55@gmail.com
Web
www.karadenizyeniufuklar.org.tr
Sosyal Medya
/karadenizyeniufuklar

Adres
19 Mayıs Mah. Talimhane Cad.
No: 46/1 İlkadım / Samsun
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Amacı

Hedef Grubu

ÏdƌƑôƗƌƄƄƈƒƆƐƍƋƑƌƋƅƈƈƕƆƐƆŚƈƐƋƈŀƈ
konularında farkındalık artırarak tutum ve davranıș
değișikliği yaratmak ve koruyucu önleyici çalıșmaları
yaygınlaștırmak,
ÏƑƊƍƌƗƕƍ¸ƋƅƊƆŀƈƐƈƌ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƈƋƆ
bașta Samsun Valiliği olmak üzere çeșitli kamu
kurumları ve yerel yönetimlerdeki yöneticiler/
çalıșanlar ve sendikaların temsilcileri/üyelerinden
olușan 200 kișiye (yüzde 50’si kadın) ulașarak konu
hakkındaki bilgilerini artırmak, farkındalık ve duyarlılık
geliștirmek,
ÏƑƋƗ½Ƌ¸ŚèƊƌƑƊƑƏƑƌƋƏ¸èƕƆƏƆƋ
yönetimler, STK’lar, sendikalar arasındaki ișbirliği
geliștirerek, toplumsal cinsiyet eșitliği konusunda
yereldeki çalıșmaların önünü açmak.

Bașta Samsun Valiliği olmak üzere ilde çeșitli
kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görev yapan
yöneticiler ve çalıșanlar ile STK, sendika temsilcileri/
üyelerinden olușan 100 kadın, 100 erkek olmak
üzere 200 kiși.
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Sonuçlar / Etkiler
ÏƊƋŚ¸ƊƾƾƠƊƑƏƑƌƐƆƌƈƋƅƈƈƐƍƋƑƌƋƅƈƈƕƆƐ
eșitliği, kadının iș hayatına katılımı ve mobbing
konularında gerçekleștirilen eğitimlere katıldı.
Ï^ƏƉƆƈƕƏƐƐ¸ŀ¸ƈƋƈƒƆƐƋƆƍƗŀƏƑƋƐƑƑƗ
Samsun Valiliği Yerel Eșitlik Birimi bünyesinde, aynı
çalıșmanın ilçeleri içine alacak șekilde genișletilip
devam edilmesine karar verildi.

Projemizin Öyküsü
Projemizin temel amacı Samsun’da kadınların
çalıșma yașamına katılımlarını artırmak amacıyla
mobbing ve toplumsal cinsiyet konularında
eğitimlerin verilmesiydi. Proje kapsamında bașta
Samsun Valiliği olmak üzere çeșitli kurumlardan
gelen 240 kișiye eğitim verildi. Günümüzde
çalıșanların en önemli sorunlarından birisi
ișyerlerinde uğradıkları psikolojik tacizdir.
Yabancı pek çok ülke düzenlemelerinde; Avrupa
ve Amerika’da çoğunlukla mobbing hukuk
literatürüne girmiș bulunuyor ve mobbing
uygulamalarına karșı yaptırım yolları 1990’lı
yıllardan itibaren düzenlenmeye bașlamıș.
Türkiye’de ise mobbing hakkında henüz özel
bir düzenleme mevcut değil. Ancak son yıllarda
mobbing mağdurlarının açtığı emsal davalar ve
konu hakkında yürütülen farkındalık çalıșmaları
ile mobbing ülkemizde günden güne dikkat
çeken bir olgu haline gelmeye bașladı.
İlimize bakıldığında ülkenin genelinde olduğu
gibi mobbing konusunda önemli bir araștırma
ve çalıșma göze çarpmıyor. Ancak Kadın
Dostu Kentler Projesi kapsamında Samsun
Valiliği bünyesinde olușturulan Yerel Eșitlik
Birimine özellikle çalıșan kadınlar tarafından
yapılan sözlü müracaatlar ve bazı STK’ların
danıșma birimlerinden talep edilen desteklerle
ildeki mobbing vakalarına dair az da olsa
bilgi sahibi olundu. Eșitlik Birimi ve STK’lara

yapılan müracaatlardaki görüșmelerde
mobbing mağdurları, ilde idari merciler dahil
pek çok kișinin mobbing kavramı ile ilk kez
karșılaștığını, konu hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadığını, bu nedenle söz konusu șikayetleri
ișleme koymadıklarını ya da normal bir disiplin
ișlemi olarak değerlendirildiğini belirttiler. Bu
nedenle ilde mobbing konusunda bilgi düzeyini
geliștirmeye yönelik farkındalık ve bilinç
olușturma çalıșmalarına duyulan ihtiyaç daha da
görünür hale geldi.
Proje kapsamında Samsun’da bașta Samsun
Valiliği olmak üzere çeșitli kamu kurumları ve
yerel yönetimlerdeki yöneticiler/çalıșanlar, STK/
sendikaların temsilcileri/üyelerinden olușan
222 kișiye bir günlük eğitimler verdik. Eğitimler
sonunda yapılan değerlendirme anketlerinde ve
sözel olarak yapılan paylașımlarda katılımcıların
büyük bir kısmı, mobbing konusunda ilk kez
bir bilgilendirme toplantısına katıldıklarını ve
anlatılanların çalıșma yașamlarında önemli bir
bakıș açısı kazandırdığını belirttiler. Eğitimlerdeki
katılımcıların yüzde 72’si kadınlardan oluștu.
Ayrıca eğitime katılanların yüzde 87’si
kamu kurumlarından, yüzde 10’u STK ve
sendikalardan, yüzde 3’ü ise yerel yönetimlerden
gelen temsilcilerdi.
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Bu anlamda Projemiz farklı kurumlardan gelen
katılımcıları bir araya getirerek toplumsal
cinsiyet eșitliği ve mobbing konusunda fikir
edinmelerini, bilgi düzeylerini geliștirmelerini
sağladı, toplumsal sorunların çözümü için
ișbirliği yapma kültürünün gelișmesinde de
destek oldu. Değerlendirmelerde, özellikle
çalıșma barıșının sağlanmasında mobbingin
önlenmesi konusunda fikir birliğine varan
katılımcılar, gerek toplumsal cinsiyet gerekse
mobbing konusundaki eğitimlerin daha çok
kișiye yaygınlaștırılması gerektiğini söylediler.
Bu anlamda Projemiz genel ve özel hedefe
ulașmada bașarılı oldu.

en önemlisi ise eğitimdeki standartları koruyarak
bu eğitimi vermek bizim için imkansız gibi
göründü. Ancak yerelde derneğimizin kurmuș
olduğu ilișki ağları bu sorunlarımızı çözdü.
Özel sektörde, sivil toplum çalıșmalarını
bilen, içinde olan bir kadın yönetici gerekli
olan desteği sağladı. Bu bizim için rahatlatıcı
oldu. Bu alanda ilde daha önce bilgi birikiminin
olmaması sorununu ise Samsun Baro Kadın
Hakları Komisyonunda görev yapan avukatımız/
eğiticimiz ile birlikte aștık. Daha önce yapılan
½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƈƅƆƋƆƕƆƏƆƊè Ƌ¸ŚƌƒƆdƕƋ
Güvenlik Bakanlığı’nın çalıșmalarından
yararlanarak ilerledik.

Projenin uygulanması așamasında en önemli
sorun bütçenin yetersizliği ve bu alanda ilde
daha önce bilgi birikiminin olmaması idi. Proje
bütçesi olan 4000 dolar ile 200 kișiye ulașmak,

Projemizin eğitimlerine İl Halk Sağlığı adına
katılan bir katılımcımız, eğitimler sonrasında
kendisinin birlikte çalıștığı koordinatörünün
mobbingine maruz kaldığını fark etti ve idareye

gerekli ișlemlerin yapılması konusunda uyarıda
bulundu. Kendisinin bu çalıșmalarda yer alan biri
olarak, mobbinge karșı gerekli olan yasal süreci
bașlatacağını belirtmesi üzerine söz konusu
birim koordinatörü yedi gün içinde görevden
alındı.
Projemizin eğitimlerinin verilmesi așamasında;
İlkadım Kaymakamlığı, Tekkeköy Kaymakamlığı
ƒƆ ƏŚƌƄEƕƌƊƌƋ¸ŀ¸ƕ¸ƆŀƈƐƈƌƋƆƏƈ
ilçede verilmesini talep etti. Ancak zaman
ve kaynak yetersizliği nedeniyle sadece
İlkadım Kaymakamlığı’nda bilgilendirme
çalıșması yapabildik, diğer ilçelere ulașamadık.
Ayrıca yine projemiz sonrası Samsun İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Duyarlı Toplum ve Duyarlı Öğretmen Projesi
kapsamında olușturulan eğitim programına
proje katılımcılarımızın talepleri ile mobbing
konusu da dahil edildi. Böylece, toplumsal
cinsiyet eșitliği ve kadına yönelik șiddet
konularına ek olarak bașta kadınlar olmak üzere
iș yașamımızdaki verimliğe etkisi büyük olan
bu soruna da projede yer verilmiș oldu. Proje

eğitimcimiz Samsun Barosu Kadın Hakları
Komisyonu Bașkanı Birgül Bilgin, mobbing
ile ilgili yaptırımların yasallașması konusunda
Samsun Barosu olarak önerilerini Türkiye
Barolar Birliği’ne iletti. Yine ilimizdeki yerel
medya konuyu farklı tarihlerde gazete ve
televizyonlarda ișleyerek konunun Samsun
gündemine tașınmasını sağladı. Ayrıca
eğitim sonunda yapılan anketlerde ve sözlü
değerlendirmelerde katılımcıların yaklașık yüzde
80’i nelerin mobbing olduğu ve yasal hakları
konusunda farkındalıklarının arttığını belirterek,
iș yașamındaki pek çok çalıșanın mobbinge
maruz kaldığını, bu nedenle eğitimlerin
yaygınlaștırılması gerektiğini belirtti. Tüm
bunlar projemizin hedef kitle üzerinde olumlu
etkiler yarattığının göstergesi. Ayrıca, projenin
ilgi görmesi ve beğenilmesi üzerine Samsun
Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu
ile ișbirliği yapılarak elde edilen bu kazanımlar
ve deneyimlerin ilçelere aktarılması için İlçe
Eğitimleri Projesi olușturuldu.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Mobbing konusunun hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi ve kamu spotu ile daha çok
kișiye ulaștırılması çok iyi olur. Mobbing konusunda eğitim kitleri sayıca az olduğu için iyi ve örnek
bir eğitim kitinin geliștirilmesi gerekiyor. Mobbinge Son Demek Elimizde Projesi’ni, Samsun’un 17
ƈƋ½ƆƈƗƆƌµƌƊµƋƗƑŀƑƊƗƏƗ½Ɗƈƕƕ¸ƋŚƐ¸ƏƌƊƈƐƆƏƗƈƊê ƊƊƈŚƈƈƄƑƊƑƗ
farkındalığa ihtiyacı var.
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İyi ki!
İyi ki mobbing konusunu ișlemișiz.
Projemizden sonra Samsun’da yapılan pek
çok proje ve çalıșmada mobbing konusu
gündeme alındı.

Keșke!
Keșke mobbing ve toplumsal cinsiyet
alanında daha çok eğitimcimiz olsaydı.
Eğitici eğitimi yapabilseydik de her
yere eğitim vermeye yetișebilseydik.
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Uzmanımız Dedi ki
“Mobbing sadece çalıșanı değil tüm toplumu ilgilendiren önemli bir sorun. Mobbing yapılan bir ișyeri
verimliğini yitirir, o ișyerinde huzursuzluk, korku, despotluklar, çalıșana yapılan psikolojik taciz, yıldırma,
bezdirme yine o ișyerinde yüzde 50 ișgücü kaybına neden oluyor. Farkındalık kurtulmanın en büyük așaması.
Katılımcıların bir kısmı kendilerinin ve çevresindekilerin mobbinge uğradığını belirtti. Hatta bir kısmı, farkında
olmadan mobbing uygulayanın yanında durduklarını eğitime katıldıktan sonra idrak ettiklerini ve bir daha
bu tür uygulama yapanların karșısında olacaklarını söylediler. Mobbinge uğradığını düșünen kișiye nasıl
mücadele etmesi gerektiğini așamalarıyla anlattık. Bilgilendirme çalıșmalarının yaygınlaștırılarak devam
etmesi gerektiğini gözlemledik.”
Eğitimci, Av. Birgül Bilgin

Gönüllümüz Dedi ki
“Projenin konusu ve yöntemi oldukça ilginç geldi. Toplumsal cinsiyet eğitimlerinin bu kadar keyifle ișlenmesi
beni șașırttı. Video gösterisi, oyunlar…Okuldaki eğitimden farklıydı. Eșitlik niye önemli, ülkeye katkıları
ne öğrendik. Șiddetsiz yașamak da mümkün bence. Söylenen her söz aslında ülkenin refahına bir katkı.
Mobbing’i ilk defa duydum. İș hayatında bu sorunla karșılaștığımı anlatılanlardan sonra fark ettim. Derneğin
bir üyesi olarak organizasyona destek için ordaydım. Benim için șanstı.”
Dernek Üyesi Öner Angın

Katılımcılarımız Dedi ki
“24 yıldır kamuda çalıșan bir insanım. Çalıștığım kurumda çok zorlandığım, yașadıklarıma bir anlam
veremediğim bir dönemde Pınar Tınaz hocanın durumumla ilgili yaptığı mobbing tanımı benim için bir dönüm
noktası oldu. Kendime sürekli sorduğum neden ve niçinler, çalıștığım kuruma gitme isteğimin dahi olmaması
beni oldukça zorlamıștı. Çalıșma barıșı ve iș verimi açısından bu tarz çalıșmaların desteklenmesi, cezai
müeyyide ve yaptırımlar konusunda somut adımlar atılmasının desteklenmesi oldukça önemli. Çalıșmayı
hazırlayıp yürütenlere sonsuz teșekkürlerimi sunuyorum.”
Satı Altunkaya
“Eğitim sonucunda, aslında bildiğimiz ama önemsemediğimiz konuların birçok sorunun temelini
olușturduğunu ve maruz kaldığımız bazı durumların sonucunu önceden tahmin ederek sorunun önüne
geçmemiz gerektiğini öğrenmiș olduk.”
Fatma Zehra Beșli
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Șiddetsiz Bir Dünya
Mor Salkım Kadın Dayanıșma Derneği /
Bursa
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Bursa Büyükșehir Belediyesi,
Osmangazi Belediyesi,
KADER Bursa Șubesi
Uygulama Yeri
Bursa Osmangazi ilçesine
bağlı Soğanlı, Emek ve
Elmasbahçeler Mahalleleri
Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2012
Çalıșma Alanları
Kadına yönelik șiddet (ensest, taciz,
tecavüz, mobbing, berdel, töre ve
namus cinayetleri, erken ve zorla
evlilikler, kadının eğitimi, kadın istihdamı,
kadın ve siyaset, sığınmaevlerindeki
kadınların ve sığınmaevinden çıkan
kadınların güçlenmesi için dayanıșma)
Adres
Beșevler Konak Mah. Seçkin Sok.
No: 23/1 Nilüfer Dernekler Yerleșkesi,
20 No’lu ofis (Konak Pazarı altı)
PK: 16110 Nilüfer / Bursa

Telefon
(531) 033 88 44, (224) 451 99 20
Yerleșke Hattı’ndan 20 No’lu ofis
E-posta
morsalkimdernegi@hotmail.com
Web
www.morsalkim.org
Sosyal Medya
/MOR SALKIM KADIN
DAYANIȘMA DERNEĞİ
/@MorMorsalkim
/MORSALKİMKADİN
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Sonuçlar / Etkiler
Amacı
Soğanlı, Emek ve Elmasbahçeler Mahallelerinde
kadın ve erkeklerin ‘șiddet’in tanımı açısından
farkındalıklarını arttırmak.

Hedef Grubu
Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı, Emek,
Elmasbahçeler’de yașayan 18-55 yaș arasında
yaklașık 240 kadın ve erkek.
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Ï Ƌ¸Śƌƕƍ¸Ƌµ½ƌƋƋƆƗƆƣơƠƊƗ¸ƒƆƢǀƿ
erkek katılımı ile kadına yönelik șiddet konusundaki
farkındalık seminerlerine katıldı.
Ïr½LƋƋƆƗƆƢƣƾƊƗ¸ƒƆƾƠƠƆƏƊƆƊŚƈƗƗƆƐ
konusunda atölye çalıșmalarına katıldı.
ÏLƋƋƆƋƆƏƗƆƍƖƏƕƆƏƋƆƏƈƗƆèƏƑƍ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸Ɨè
karma seminerlerde ortalama 6 bin bilgi broșürü ve
cep broșürü dağıtıldı.
ÏƐ°ƋƕƆ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƒƆƍƖƏƕƆƏƈƆƐƊƈƋƈƊƋƆƏƈ
sonucunda üç mahalleye ilișkin kadına yönelik șiddet
alanında bir profilleme çalıșması gerçekleștirildi ve
ilgili kurum/kuruluș temsilcileri ile paylașıldı.

Projemizin Öyküsü

Bu projeyi yaparken ekip olarak çok güzel
bir dayanıșma sergiledik. Yola çıkıș noktamız
dilek ağacı oldu. 2012 yılında yaptığımız
bir çalıșmada kadınlara sorunlarını, yerel
yönetimlere dileklerini sormuș, bunları
kamuoyu ile paylașmıștık. 12 mahalle ve 2
AVM’de gerçekleștirdiğimiz bu çalıșmada
eksik kalan parçayı Kadın Dostu Kentler
projesi hibe programında yaptığımız bu proje

ile tamamlamak istedik. Kadın ve erkeklerin
șiddet üzerine ne düșündüklerini, șiddeti nasıl
tanımlayacaklarını merak ettik. Bursa’da göç
oranının ve șiddet oranının yüksek olduğu
Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı, Emek,
Elmasbahçeler mahallelerinde yașayan 18-55
yaș arasında kadınlar ve erkeklere ulașmaya
çalıștık. Kadına ve aile bireylerine karșı șiddet
nedir, șiddet mağduru kimdir, kim șiddet
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uygulayan sayılır, aile içi șiddet nedir, iletișim ve
aile içi iletișim nasıl sağlanır, șiddet uygulayana
ve mağdura verilen hizmetler nelerdir
konularında seminer ve atölye çalıșmaları
yaptık. Her seminer çıkıșında katılımcılar
Șiddetsiz Bir Dünya için dileklerini kağıtlara
yazıp dilek ağacına bağladılar. Bazı atölyelere
katılan anne ve babaların çocukları atölyeler
sırasında șiddetle ilgili resimler yaptılar.
Olușturulan proje ekibi tarafından bilgilendirme
broșürü ve cep broșürleri hazırlandı. Daha sonra
hem Büyükșehir Belediyesi hem de Osmangazi
Belediyesi bu broșürlerden beș biner adet daha
bastırarak mahallelerde daha rahat dağıtım
yapmamıza destek oldu. Özellikle cep broșürleri
kadınlar tarafından çok ilgi gördü.
Etkinlik afișleri mahalle muhtarları tarafından
okullara, sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine
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ve muhtarlıklara asılarak duyuru yapılması
sağlandı. Ayrıca seminer gerçekleșecek mekân
ve mahallelere dernek ekibi olarak önceden
giderek duyuru yapılmasında muhtarlara
destek verdik. Seminerlerin yapıldığı hemșehri
dernekleri, mahalle esnaf ve sakinlerine duyuru
yaptı. Kültür merkezlerinde yapılan seminer
ve atölyeler için, belediye kayıtlı mahalle
sakinlerine cep telefonu ile mesaj göndererek
duyurunun etkili șekilde yapılmasını sağladı.
Dilek ağacının pazar yerinde olacağı günleri de
ayrıca duyurduk. Tüm mahallelerin pazarının
en yoğun olduğu günleri muhtarlara danıșarak
seçtik (mahallelerde nüfus yoğun olduğu için
haftada üç gün pazar kuruluyor).
Erkek ve kadın eșitliği ön plana çıkartılarak hem
kadınlar hem de erkeklerle atölyeler yapmak bu
bölgede yașayan insanlara çok ilginç geldi. Göç

alan bir bölgede farklı kültürler biradaydı.
Biz tüm bu olumsuzlukları atlatabilmek
için defalarca mahalle muhtarlarıyla kahve
ve hemșehri dernekleri ile görüștük.
Ƌ¸ŚƌƐƋƆƏƈƈƆƏƊƆƊƋƆƏƈƊƐ¸Ƌ¸ƌƋƏ¸¸
olabileceği saatlere aldık. Önce ekip olarak
çalıșılacak gurupla bir sohbet yaptık, sonra
erkek uzmanlarla eğitimi gerçekleștirdik.
Mahalleli kadınlarla iyi iletișimler kurduk.
Halen dernekle irtibattalar. Broșürlerimiz
çok yön gösterici oldu. Yol haritası ve
özellikle de cep broșürü inanılmaz faydalı
oldu. Șiddet hattımızdan ulașıp derneğe
sorunlarını aktarmak için gelenler oldu.
Atölye çalıșmalarında erkeklere
sorulan “eșinize hiç șiddet uyguladınız
mı?” ya da “șiddetin tanımını yapar
mısınız?” sorularına aldığımız kendi
el yazılarıyla yazılı yanıtların yanı sıra,
kadın ve çocukların atölyelerde çizdikleri
resimleri psikologlarımız inceledi ve
çözümlemeleri altlarına yazdı. Bu
materyalleri, proje sonunda kapanıș
toplantısında proje sonuçları ile birlikte
bazı yerlerde sergiledik. Son sergimizi
yine projemizin ismiyle Nilüfer’de yaptık.
Șu an ilçe belediyelerinden ve bazı
okullardan talepler var. Bir bașka hibe
alabilirsek daha fazla alanda daha uzun
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süreli ve kadın sorunlarına köklü çözümler
getirebilecek projelere imza atmak isteriz. BM
Kadın Dostu Kentler Programı adı altında iyi
ki kadın örgütlerine hibe verildi. Bu çalıșmayı
o kadar bașarılı yaptılar ki, hem örgütlerimizi
güçlendirdiler hem de hibe alan derneklerin
dayanıșmasını sağladılar. Bütçenin kolay
ve anlașılır olması her örgütün bu hibeden
faydalanabileceğini kanıtladı.
Proje kapsamında dilek ağacı vasıtasıyla ve
birebir gerçekleșen atölye çalıșmalarında
elde ettiğimiz tüm veriler ve yerel hizmet
talepleri değerlendirildi ve bunları proje
kapanıș toplantısında kamuoyuyla paylaștık.
Proje bittikten sonra 8 Mart haftasında Kent
Meydanı AVM’den gelen talep üzerine tüm
sergi materyallerini bir hafta boyunca AVM’de
sergiledik. Ayrıca Korupark AVM’de kadına

yönelik șiddetin önlenmesi için gerçekleștirilen
‘Hakemler șiddete kırmızı kart gösterdi’ adlı
sergide elde ettiğimiz veriler yer aldı.
Ƌ¸ŚƌƄŚƋ¸ƅ¸ƗŚƈƗƗƆƐƑƕƑƋƌƗ¸ŀ¸¸
savunan erkeklerin çalıșma sonunda șiddet
uyguladıklarının farkına varmaları, hatta bunun
bazen cinsel șiddet dahi olduğunu farketmeleri
kendilerini de șașırttı. Erkeklerin çalıșma
sonunda “șiddetin gerekçesinin olamayacağına”
dair görüș belirtmeleri umut vericiydi.
Kadınların șiddete maruz kalacaklarında neler
yapabileceklerine dair bilgilenmeleri, broșürleri
fabrikalarında dağıtmaları ve seminer ve
atölyelerin daha fazla yapılmasını talep etmeleri
olumluydu.
Dernek proje bütçesi kadar ek masraf yaparak
daha çok duyurulmasını sağladı.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Farklı eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik yapıya sahip farklı ilçelere bağlı mahallelerde kadın ve
erkeklerle çalıșma yapabilmek ve farklı ilçe çalıșmalarını karșılaștırmayı isterdik. Ayrıca, mahallelerde
belirlenen kadın ve erkek gruplarında eșlerle ayrı ayrı çalıșıp, sonrasında çiftlerle ortak çalıșma
yapabilmenin sonuçlara büyük katkı sunabileceğini düșünüyoruz.
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İyi ki!
İyi ki mahallelerde hemșehri dernekleri ile
beraber çalıșmıșız. Böylece hem erkeklere
hem kadınlara rahatlıkla ulașabildik. Ayrıca, iyi
ki belediye ile ișbirliği yapmıșız, bu tür kamuSTK diyaloğu örnekleri, ișbirlikleri dernek
çalıșmalarını güçlendiriyor, belediyenin varlığı
yerelde halka ulașabilmeyi kolaylaștırıyor.

Keșke!
Keșke bütçemiz daha fazla olsaydı; daha
fazla kișiye ulașabilir, ağacımızı farklı semtlere
tașıyarak daha fazla veri elde edebilir,
üniversiteli gençlerle çalıșıp ufak bütçelerle
insan kaynağımızı genișletebilirdik. Yeni bir
dernek olduğumuzdan ekipman temin edebilir
(barkovizyon gibi) gittiğimiz derneklerde
farkındalık video gösterimleri yapabilirdik.
Ayrıca, proje sonunda elde edilen verileri içeren
bir kitapçık ya da toplumsal cinsiyet eșitliği
içeren bir kitap yayınlayabilirdik. Ancak her
koșulda proje sürdürülebilirliğini sağlamak
istiyoruz. Küçük bütçeyle de projelerin bașarılı
olabileceğini kanıtladık.
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Gönüllülerimiz Dedi ki
“Șiddetsiz Bir Dünya” Projesinde çalıșmak çok önemli bir deneyim oldu. Pek çok öğrenci șiddeti
normalleștirmiști ve ağır fiziksel ve cinsel șiddet dıșındaki șiddeti geleneksel, olağan bir davranıș biçimi olarak
gördüğünü itiraf etti. Yapılan eğitimler sonrasında alınan geri bildirimlerde ise, velilerin ve öğrencilerin șiddetle
ilgili algılarının olumlu yönde değiștiğini gözlemledik.”
Suzan KUNBİ
Mor Salkım Kadın Dayanıșma Derneği Bașkan Yrd.

“Erkekler uygulanan șiddetin farkına vardılar. Çoğu zaman hiç konușmayan kadınlar konuștular anlattılar,
resimler çizdiler.”
Fatma Uzak
Bursa Ertuğrulgazi Osmangazi Yörük Türkmen Derneği

“Çalıșmalar hep kadınlarla yapılır. Bu projede erkeklerle sohbet edilip çalıșma yapılması tüm üyelerimizi
mutlu etti.”
Recep Erdem
Antalyalılar Kültür ve Dayanıșma Derneği Bașkanı
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““Șiddetsiz Bir Dünya” projesi, uzun yıllardır konușulan, tartıșılan șiddetle mücadele konusunun düșünceden
eyleme geçișinin önemli bir parçası oldu. Bu projeyle hayatının herhangi bir evresinde șiddete maruz kalmıș
ya da șiddetin tamamen içinde yașayan kadın ve çocukların görünmeyen yaralarına temas etme imkanı
bulduk. Bizim uzun cümlelerle dakikalarca anlatmaya çalıștığımız șiddet olgusunu çizdikleri tek bir resimle,
en çarpıcı șekilde onlar bize anlatmıș oldu. Bu projenin sonunda anladım ki; kadının umudu, gücü, çabası
her yarayı sarmaya yetermiș. Aslında hayat boyu beklediğimiz ama bulamadığımız șey hep aynıymıș; sevgi,
saygı, anlayıș! Aslında her kadın acılarından yeniden doğabilirmiș ve șiddet asla kadının kaderi değilmiș.”
Psikolog Melike Alp Oruç
Osmangazi Belediyesi Eșitlik Birim Sorumlusu

“Șiddetsiz Bir Dünya Projesi; hedef kitlesinin kadın ve erkek ayırt etmeksizin seçilmiș olması, proje
çalıșmasının toplumun en küçük birimi mahalleler bazında yapılmıș olması, her alanda uzman kișilerle,
muhtarlarla çalıșılmıș olması nedenleriyle amacına en iyi ulașan projelerden biri. Zira șiddet bir insan hakkı
ihlali ve bu toplumsal sorunun çözümü için çalıșmanın toplumun her kesimine ulaștırılması ve toplumsal
cinsiyet eșitliğinin baz alınması gerekiyor. Katılımcılar, panelden sonra gerek hukuki gerekse psikolojik yöndeki
sorularını konușmacılara sorabildiler, birebir görüșme fırsatları da oldu. Bu anlamda projenin hedeflenilenin
de üzerinde amacına ulaștığını düșünüyor ve projeye destek veren herkesi tebrik ediyorum.”
Avukat Hüsniye Altın Yeșil

115

14
Șiddete Maruz Kalmıș
Kadınlara
Psikolojik Destek
Projesi
Antalya Kadın Danıșma
ve Dayanıșma Derneği / Antalya
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Örgüt Künyesi
Kuruluș Tarihi
2000

E-posta
antalyakadinmerkezi@gmail.com

Çalıșma Alanları
Kadına yönelik șiddet.

Web
www.antalyakadindanismadernegi.org

Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Nisan 2014)

Adres
Üçgen Mah. Șarampol Cad. 106. Sok.
Sezer Apt. No:2/4 Muratpașa / Antalya

Sosyal Medya
/Antalya Kadın Danıșma Merkezi
ve Dayanıșma Derneği
/KadinDanisma

Bütçesi
4000 ABD Doları

Telefon
(242) 248 07 66

Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneği Konyaaltı Șubesi
Uygulama Yeri
Antalya
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Amacı
ÏiƈƗƗƆƐƆƌƏƑƖƊƋƌ¸ŚèƗƆƏƆŀƆƒƆƕiVM>LôƆ
bașvurmuș olan kadınların șiddeti önleme
konusunda kendi koșulları içinde yapabileceklerinin
neler olduğunun belirlenmesi, haklarının neler
olduğu konusunda farkındalık sağlanması ve
kadınların psikolojik açıdan güçlendirilmesi.
ÏiƈƗƗƆƐƆƌƏƑƖƊƋƌ¸ŚƊƗ¸ƋƏƋ½Ƌ¸ŚƌƋƏ
yapan kurum ve kuruluș çalıșanlarının süpervizyon
çalıșmaları yoluyla desteklenmesi.

Hedef Grubu
Antalya merkezde yașayan, șiddete maruz kalmıș ve
derneğe destek almak üzere bașvuruda bulunmuș
yaklașık 15-20 kadın; yerel yönetimlere ve ilgili
müdürlüklere bağlı olarak, kadın danıșma merkezi ve
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sığınmaevinde çalıșan meslek ve destek elemanları;
kadına yönelik șiddet konusunda çalıșmalar yapan
dernek üyeleri.

Sonuçlar / Etkiler
Ï^ƏƉƆµƏƆƈƅƆƐƍƋƌƿơƊƗ¸ƗƆƐƆƊ
verildi. 30 kadın yüzyüze görüșmelere katıldı ve
psikolojik destek aldı. Kadınlar durumları ve talepleri
doğrultusunda sağlık kurumlarına ve yasal destek
mekanizmalarına yönlendirildi.
ÏƖ¸ƄŚƒƑƏƑƈƍƋƆƏƈƈ½ƅƑƊƋƏ¸ƗµƏƆƅƆ
dahil edilerek, gerekli görüldüğünde çocuklar sağlık
kurumlarına yönlendirildi. 2 çocuk ücretsiz okul
öncesi eğitim kurumlarından yararlandırıldı.
ÏiƈƗƗƆƐƆƌƏƑƖƊƋƌ¸ŚƊƗ¸ƋƏƈƖƌƆƐƒƆƏƆ
kurum çalıșanlarından 13 kișiye ve ayrıca dernek
gönüllülerinden 11 kișiye süpervizyon desteği
sağlandı.

Projemizin Öyküsü
Proje kapsamında bir psikolog bir de
sosyal hizmet uzmanı ile altı aylık psikolojik
danıșmanlık sözleșmesi imzalayarak, șiddete
maruz kalmıș kadınlara destek vermeye
bașladık. Uzmanlarımız șiddete maruz kalan
kadınlarla yüz yüze görüșmeler yaparak, onları
șiddet konusunda bilgilendirdiler ve șiddetle
ilgili farkındalıklarının artması için destek
verdiler. Aynı kadınlarla birden fazla seans
görüșme yapılarak desteğe devam edildi.
Proje kapsamında 17-55 yaș arası toplam 41
kadına ulaștık ve psikolojik, hukuksal ve kreș
gibi destekler sağladık, gerekli durumlarda
hastanelerin psikiyatri veya nöroloji bölümlerine
yönlendirdik.
Ayrıca, kadınların suçluluk duygularını azaltmak,
yeteneklerinin ve becerilerinin farkına
varmalarını sağlamak, șiddetle baș etme
konusunda harekete geçmelerini özendirmek
ve çalıșma konusunda cesaretlendirilmek
µƖƆƏƆƗƆƐƆƊƋƆƏƒƆƏƗƈƊê ƅƑƊƋƏ¸¸µƏƆ½ƐƆ
etkilendikleri durumlarda çocuk psikiyatrisinden
destek almalarını sağladık ve uzmanlarımız
çocuklarla da görüșme yaptı. Proje çerçevesinde
görüșme yapılan kadınlara proje bitiminde
gerekli durumlarda görüșmelere devam
edebileceklerini, bunun etik bir ilke olduğunu

söyledik. Psikolojik destek alan iki kadının
çocukları için ücretsiz olarak evlerine yakın kreș
bulduk.
Muratpașa Belediyesi’nin 25 Kasım 2013
tarihinde Dünya Kadına Yönelik Șiddetle
Mücadele Günü’nde düzenlediği ve proje
yöneticimizin konușmacı olarak katıldığı panelde
proje kapsamında hazırladığımız kitapçıkları
dağıttık. Mart 2014’te Psikolojik Destek
ƆƏ½ƆƒƆƈƗƆEƗ¸#ƕ¸Śƌ¸0ƏƑƌƑôƑ
gerçekleștirdik. Gelen talep üzerine kadına
yönelik șiddet, 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Yönelik Șiddetin Önlenmesine
Dair Kanun ve genel olarak kadınların hakları
konusunda bilgilendirme yaptık. Yine proje
Ɗƍƌ¸ƗèLƏ Ɛ¸ô¸ƑƖƌƗƆƐƆŀƈƕƋƆ
Antalya Büyükșehir Belediyesi’ne bağlı kadın
sığınağı çalıșanlarıyla süpervizyon çalıșması
ƕƍƐ¸Ɗê Ƌ¸ŚƌƗƐµƊƆƌƈŚƋƈƊƆƗƏƌƑ
konusu konușuldu, katılımcılar kolaylaștırıcı
desteği ile kendi tükenmișliklerini, sebeplerini ve
Ƌ¸½°ƖµƌƕƋƋƏ¸¸ƊƑŚƐƑê Ƌ¸ŚƌƑƗ
çalıșanların iș ve duygu yükünün çok ağır olduğu,
yalnızlık, ümitsizlik, kızgınlık duygularının ağır
bastığı görüldü ve düzenli olarak süpervizyon
almalarının iș verimini ve tatminini artıracağı
anlașıldı.
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Projenin genel hedeflerine ulașmak üzere
çalıșmalarımız sürüyor. Antalya’da kadına yönelik
șiddetin ortadan kaldırılması için mücadele
verdik ve projenin özel hedeflerine ulaștık.
Projede 15-20 kadına ulașmayı hedeflediğimiz
halde 41 kadına ulaștık ve bunların 30’una
psikolojik ve hukuksal destek verdik. Kadınların
șiddetten uzakta, kendi kararlarını verme
bilincine ulașmalarını sağladığımızı geri
dönüșlerden anladık. Șiddete maruz kalmıș

kadınların, özellikle de boșanma așamasındaki
kadınların kendilerine olan özgüvenlerini
kazanmaları, çocuklarıyla ilișkilerinde olumlu
değișiklikler görmeleri ve rahatlamaları olumlu
projenin katkılarının göstergesi. Psikolojik
desteğin ücret alınmadan verilmiș olması birçok
kadın için önemli bir katkı sağladı. Antalya’da
daha fazla sayıda psikolog ve sosyal hizmet
uzmanına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

Uzmanımız Dedi ki
“Olumlu geri bildirim en azından gelecek projeler için beni motive etti. En çok da ben mutlu oldum galiba.”
Klinik Psikolog Necla Ayhan Kayır

Katılımcılarımız Dedi ki
“Huzurluyum, ben huzurlu olunca çocuklarda huzurlu oluyor. Karamsar değilim artık.”
“Bașkaları üzülmesin, bașkaları ne der’ daha azaldı. Kendimi daha çok düșünüyorum.”
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“Artık eskisi gibi değilim. Kendime vakit ayırıyorum. Çocukları daha az önemsiyorum. Beni kırmalarına artık
izin vermiyorum.”
“Oğlum üniversite kazandı. Bunda bendeki olumlu değișim de etkili oldu diye düșünüyorum.”
“Üniversite bitti, staja bașladım.”
“Çocuk merkezli değilim. Kendim de önemliyim.”
“Daha değerli hissediyorum kendimi.”
“Daha enerjik ve ayakları yere basan birisi oldum… Kadın olmak çok güzel.”
“Annem çok değiști. Artık evde arkadaș gibi olduk. Annem daha öz-güvenli. Ona güveniyorum. Bu değișiklik
erkek kardeșimi de etkiledi. Agresif ve sinirli bir çocuktu. Evde daha kolay bir yașam var. Arkadașça sohbet
var.”
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Bilgilen Güçlen
Aile Danıșmanları Derneği / Antalya
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Adalet Bakanlığı Antalya
Aile Mahkemeleri
Uygulama Yeri
Antalya
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Nisan 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2008

Telefon
(242) 237 90 94

Çalıșma Alanları
Bireyi ve aileyi psikolojik ve sosyal
yönden güçlendirmek, Türkiye’de
aile danıșmanlığı hizmetinin
yaygınlaștırılmasına destek vermek
ve aile danıșmanlığı hizmetini
yürütecek meslek elemanlarının
gelișimine katkı sağlamak.

E-posta
antalyaaile@gmail.com
Web
www.ailedanismanlari.org
Sosyal Medya
/Aile Danıșmanları Derneği
/Aileder1

Adres
Deniz Mah. Konyaaltı Cad. 131. Sok.
No: 3/1 Necati Dölen Apt.
Muratpașa / Antalya
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Amacı

Hedef Grubu

Ï&ƒƋƆƌƆƊƈ½ƈƈƋƆƌƊƆƌƆƋƆƏƈƆƄŚƒƑƏ
çocukları ve ebeveynlerini erken yașta evlenmekten
ve evlendirmekten vazgeçmeleri yönünde
bilinçlendirmek,
Ï&ƒƋƈƋƈƊƐƆƏƐƕ½¸ƊƄƈƋƆƅƆƊƏƑƋƏƒƆ
üstlenecekleri sorumluluklar hakkında bilgilendirip
baș etme becerilerini artırmak,
Ï&ŀƈƐƈƌƆƗƆƒƌƆƐƌƆƋƆƏƈƒƆƕƌƆƋƆƊƆƗƈƌƆƋƆƏƈ
konularında yönlendirmek,
ÏƈƆƋèƕƋèƑƊƑƊƋèƆƊƌƈƊƊƒƆ
özgürlükleri konusunda bilinçlendirmek,
Ï&ƏƊƆƕŚƐ½ƅƑƊƈƄƈƋƌ¸ƏƈƊƋƆƏƈ
konusunda bilinçlendirmek,
Ï&ƐƊƈƈƋƆƈ½ƈƈƋƆƐƈŚƈƌƊƑƑƗƄƈƋƈƋƆƗƈƏƌƆƊê
Ï ƅƑƊƒƆƊƗ¸ƊƋƏ¸ƊƑƑƗƄƈƋƈƋƆƗƈƏƌƆƊè
bu konuda farkındalıklarını artırmak,
Ï`ƑƋƒƆƕƋƏƑƋƏ¸¸½°Ɩµƌµƈ½ƈƑƕƑ
ölçme araçları yardımıyla rehberlik ve danıșmanlık
yapmak,
Ï6Ɩ¸ƏƋƆŀƈƐƈƌƍƏƏƌƋƏ¸ƊƐ¸ƋƌƋƏ¸¸
sağlamak,
Ï1ƆƏƆƊƋƈƋƋƆƏƗƆƆ½ƊƗ¸ƋƏ¸ƊƏƑƌƋƐ¸
alınmasını sağlamak
Ï6Ɩ¸ƏƋƅƊƈƋƈƋƆƗƈƏƌƆE¸ƋƒƑƖƑƈƋƆjµƏƊƈƕƆ
genelinde aynı özellikteki kız çocuklarına ulaștırmak
üzere Aile Mahkemelerine göndererek hizmetin
yaygınlașmasını sağlamaktır.

Antalya’da bulunan aile mahkemelerine bașvuran
evlenmeye izin davalarındaki 16 yaș (16 yıl 00
ay) ile 17 yaș (17 yıl 00 ay) arasındaki 10 kız
çocuk, evlenecekleri eș adayları ve bu çocukların
ebeveynleri olmak üzere 60 kiși.
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Sonuçlar / Etkiler
Ï^ƏƉƆµƏƆƈƅƆƈƋƆƌƊƆƌƆƋƆƏƈƆƄŚƒƑƏ
8 çift ve ebeveynleri ile danıșmanlık çalıșmaları
gerçekleștirildi.
Ï^ƏƉƆ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƕƋƆƏƊƆƕŚƐƆƒƋƆƌƆƊ
isteyen 3 çift kararlarından vazgeçti, bir çiftin talebi
mahkemece reddedildi.
Ï^ƏƉƆ&ƊƈƄƈƈƋƆLƊƆƌƆƈ6£ƊƈƌƋƆƏƈƆƕ°ƆƋƈƊ
bilgilendirme toplantısı gerçekleștirdi. Toplantıda
projenin uygulanması sırasındaki edinilen deneyimler
ile hâkimlerin edindikleri deneyimler paylașıldı.
ÏƆƏƆƋƒƆƑƋƑƋƗµƖƆƕƗƆƇƏƊ¸ƗƋ¸ŀ¸ƏƐƐ¸Ə¸Ƌƌ¸
için, çalıșmalar sonucunda benzer hizmetleri yürüten
meslek elemanlarının yararlanmalarına yönelik proje
çıktılarının yer aldığı rapor hazırlanarak dağıtımı
sağlandı.
ÏƕƏ¸ƅƆƏƊƆƆƒƋƈƋƈƊƈ½ƈƌƊƆƌƆƕƆƄŚƒƑƏƋƏ
verilmek üzere bilgilendirme kitapçığı hazırlandı.

Projemizin Öyküsü
Derneğimizin kuruluș amaçlarından biri aile
içi sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
Dernek üyeleriyle bir araya geldiğimizde
kendimize sorular sorup, çözümlerini arıyoruz.
Yıllardır erken yașta yapılan evlilikler yüreğimizi
burkuyor. Medeni Kanun’da 16 yașında
mahkemeye evlenmek üzere bașvuranların
olağanüstü durumu ve pek önemli sebebi ne
olabilir ki? Bu konuda bir șeyler yapmamız
gerektiğine inandık. Biliyoruz ki 16 yaș,
evlenmek için çok erken. Bu proje bizlere fırsat
ƋƗƑèƕƋ½¸ƊƐ¸Ɗê Ɗƕ¸ƗƗƆƏƆƊµƕƆƈƒƆ
alanda çalıșan diğer uzmanlar projeye canla
bașla sahip çıktılar, heyecanlandılar, konuyla
ilgili yapılan araștırmaları ve çalıșmaları gözden
geçirdiler, toplantılar yaptılar, disiplinler arası
çalıștılar, yeni dokümanlar ürettiler.
Proje kapsamında aile mahkemelerine
bașvuran 10 genç kadın ve 1 genç erkeğe
proje hakkında bilgi verdik. Bilgilendirmeden
sonra projeye gönüllü olarak katılmak
isteyen yedi genç kadın ve bir genç erkeğin
bilgilendirilmiș onamlarını aldık. Böylece

sekiz gencin evlenmek istedikleri kiși ve her
iki tarafın anne ve babası programa dâhil
edilmiș oldu. Yararlanıcıların kök aile ve kișisel
bilgilerini alarak, yararlanıcılara benlik ve
beden algısı, iletișim kurma becerisi, kișisel
alıșkanlıklar, yașamda karșılaștıkları sorunlar,
çatıșmaları, sorun çözme becerileri gibi
konularda danıșmanlık hizmeti verdik. Her
bir vakada, evlenmek isteyenlerle ayrı ayrı ve
daha sonra birlikte, anne babalarıyla ayrı ayrı
olmak üzere en az beș seans danıșmanlık
hizmeti verdik. Danıșman her bir vaka için özel
sorun alanları belirledi ve vaka temelli eğitim
hazırladık. Danıșmanlık hizmeti sırasında ortaya
çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda,
vakanın gönüllü katılımını dikkate alarak
her bir vakaya, dört ile sekiz saat arasında
değișen eğitimler verdik. Pekiștirici ve etkili
olabilmesi için eğitimleri genellikle danıșmanlık
hizmetini yürüten uzmanlar verdi. Eğitim konu
bașlıkları șöyle: Hukuk, aile içi iletișim, çocuk
yetiștirme, ekonomik hak ve özgürlükler,
toplumsal cinsiyet eșitliği, șiddet, cinsel sağlık
ve üreme sağlığı. Her bir yararlanıcıya verilen
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eğitim, danıșmanlık ve rehberlik
hizmetinin tamamlanmasının
hemen ardından, her bir vakada
yer alan kișilerin kișisel ve kök
aile bilgileri, sosyo-ekonomik
ve sosyo-kültürel özellikleri,
mahkemeye bașvurma
nedenleri, aldıkları danıșmanlık
ve eğitim hizmetlerinin
içeriği, eğitimler sonrasında
edindikleri gelișim, değișim ve
değerlendirmeleri içeren bir
rapor hazırladık. Hazırlanan bu
raporları, her bir yararlanıcının
ilgili olduğu mahkemeye sunduk.
Bazı ailelerin dernek merkezine
ulașma konusunda sıkıntı
yașamalarından dolayı proje
ekibi ailelerin evini ziyaret ederek
projeyi sürdürüyor.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Proje çıktıklarımızı diğer illerdeki aile mahkemelerindeki uzmanlar ve hakimlerle paylașmak isterdik.
Antalya’nın semtlerinde ve ilçelerinde mobil bir uygulamayla insanlara erken evliliğin olumsuz
yönlerini anlatmak isterdik.

126

İyi ki!
İyi ki farklı mesleklerden olușan, birbirleriyle
uyumlu bir șekilde çalıșabilen proje ekibiyle
yola çıkmıșız.

Keșke!
Keșke toplumsal değerler erken evliliği
onaylamasa, keșke insanlar çocuk
yașta evlenme sürecine girmeseler,
keșke Medeni Kanun erken evliliğe
hiç izin vermese, keșke proje süremiz
daha uzun olabilseydi.
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Uzmanımız Dedi ki
“Mesleğim gereği mahkeme sürecinde birçok evlenme izni davası kapsamında evlenmek isteyen taraflarla
görüșmeler yaptım. Her seferinde evlenme izni için gelen yașı küçük kız çocuklarının, özellikle hamile olanların
içinde bulunduğu durum beni oldukça üzmüștür. Onların güçsüzlüğü, umut olarak gördükleri evliliğin ne
olduğunun dahi farkında olmayan tavırları, ergenlik halleri, eğitimsiz ve bilgisizlikleri, çocuk oldukları halde çocuk
yapma sorumluluğu yüklenen küçük bedenleri her seferinde yüreğimi kanatıyordu. Yașıtları okula gidiyor, sınav
kaygısı yașıyor ve iyi bir meslek seçmek için çabalıyorken, onlar ne yemek yapsam, ev ișlerini nasıl yetiștirsem,
çocuğa nasıl baksam kaygısı yașıyorlardı. Bu yürek acısıyla çıktık yola, buna benzer çocuklar için yapılabilecek bir
șeyler olduğu düșüncesiyle projeyi hazırladık ve dokunduk minik yüreklere...”
Sosyal Hizmet Uzmanı Özgül Elitok
“Proje sona ererken,
Dayımın kızı Kader. Çok güzel çocukluk anılarımız oldu köyde. Beraber koștuk, oynadık, dağlara tırmandık
korkusuzca. Aynı yaștayız Kader’le. Liseyi bitirdiğimiz yıl, yaz tatili için gittiğimde, Kader’i verdiklerini duydum.
Dayımın evinde aldım soluğu, biz hala çocuktuk, kendi isteğiyle evleniyor olamazdı. Hayallerimiz ortaktı.
Öğretmen olacaktık. Ev kuramaz, bir evin sorumluluğunu alamazdı Kader. Çok uğraștım dayımı, yengemi ve
Kader’i vazgeçirmek için. 17 yıl sonra 17 yașında bir kız. Bir projedeki danıșmanlık hizmetini vermek üzere
görevlendirildiğimde tanıștık. Adı lazım değil ama Kader diyesim geldi ona. Kader’le aynı kaderi paylașıyordu,
daha çocuktu. Hayalleri bile yoktu kendine ait. Ev kuramaz, sorumluluk alamaz, kadın olamaz diye düșünürken,
anneliğe hazırlandığını öğrendim. 8’imdeki isyanım geldi aklıma… Ne garip, yine engel olamadım bu kadere…
Not: İsim takma isimdir ve gerçeği yansıtmamaktadır.”
Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlı Küçüksarı
“Yıllardır çocuklar, gelișimleri ve psikolojisi konusunda dersler verir, çocukluk ve
ergenliğin gelișim sürecini anlatırım. Projeye girmeyi kabul ettiğimde aslında așağı yukarı sorunların neler
olabileceğini tahmin ediyordum. 16 yașında bir kız çocuğu sahibiydim ve doğduğu andan bu güne kadar anını
kayıt altına alır dururdum. O benim gözümde hep çocuktu. İlk vaka ile tanıștığımda evlilik adına izin alacak
olan kız çocuğunun, kızımla aynı gün doğmuș olduğunu öğrendiğim an ilk șokumu yașadım. Kızımın, boy,
kilo, bedensel ve cinsel özellikleri gibi biyolojik değișimlerine uyum sağlamaya çalıșırken yașadığı duygusal
ikilemlerinde sorduğu “Anne ben normal miyim?” sorusunun cevaplarını tartıșıp, gelecekle ilgili üniversite
hayallerini, gelecekte olmak istediği kișiye yönelik arayıșlarını flörtleriyle yașadığı öykülerini dinlerken, birden
karșımda kızımla aynı yașta olan ama geleceğe dair hayallerini kaybetmiș, üstelik 3 aylık hamile bir çocuk
buldum. Vakanın annesinin yerine koymaya çalıștım kendimi. İlk hissettiğim acıydı, hüzündü. Biran önce o
anneyle tanıșıp onun gözlerindeki hüznü göreceğim anı beklerken, mağdur sandığım anneyle karșılaștığımda
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ikinci șoku yașadım. Bu evliliği annesi istemiști. Ekonomik olarak kızının geleceğini garanti atlına almakla övünen
bir anne vardı karșımda. Hem kızını evlendiriyor, hem de kızının çok korktuğunu söyleyerek ona bekçilik yapması
için 22 yașındaki diğer kızını onun yanına yerleștirdiğini ifade ediyordu. Damat adayı32 yașında, gelin adayı16
yașında ve onlara bekçilik yapan abla 22 yașında. Bu nasıl bir aile üçgeni olmuștu. 16 yașında bir kız çocuğunun
annesinin bu yaptıkları ile övünmesini dinlerken, bir anne olarak içimde inanılmaz bir öfke olușmuștu. Bu
profesyonelliğe sığmıyordu biliyordum ve öfkemle bașetmeye çalıșıyordum. O anneyi biçimlendiği sosyal
kültürel yapının özelliklerine göre anlamaya çalıșıyordum ama bașaramıyordum. Danıșmanlık süreci boyunca
șașkınlıklarım bitmek bilmedi.”
Doç. Dr. Zeliha Yazıcı
“Bu proje ile birlikte aslında bir çocuğun neden evlenmek istediğini ve ailelerin neden çocuklarını bu konuda
desteklediklerini anlayabildiğimi düșünüyorum. Bu süreç içerisinde, evlenmek isteyen çocukların ve onların
ailelerini yakından tanıma fırsatı buldum. Bu sayede onları onların dilinden dinleyebildim. Bașta kendime
sorduğum tüm sorular cevaplarını buldular bu sayede.”
Psikolog Gökçe Edecan

Gönüllümüz Dedi ki
“…toplumun en küçük, ama temel yapı tașı olan aile kurumunun zayıflamasına sebep olduğu, bunun da tüm
toplumu olumsuz yönde etkilediği dikkate alınarak, evlilik yașının 18 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.”
Aile Mahkemesi Hâkimi Demir Durak

Katılımcılarımız Dedi ki
“Mahkeme sürecini uzatır diye projeyi kabul etmek istememiștim. Ancak proje ayrıntılı anlatıldıktan sonra iyi ki
kabul etmișim diyorum.”
“Projede kendimi bulduğum yer ikili ilișkilerle ilgili verilen eğitim ve danıșmanlık sırasında erken evliliğin olumsuz
yönlerinin anlatılmasıydı. Kafamda bir sürü soru ișareti varken, proje bitiminde dernekten ayrılırken kendimi
hafiflemiș hissettim ve evliliğimi ertelemeye karar verdim.”
“Projeye iyi ki dahil olmușum çünkü hayatımda bir sorun olduğunda arayabileceğim uzman kișilerle tanıștım,
o aileye dahil oldum.”
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Eğitim

16

Haydi Kızlar Futbola
Malatya Bayanlar Spor Kulübü Derneği /
Malatya
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Örgüt Künyesi
Uygulama Yeri
Malatya

Kuruluș Tarihi
2012

Telefon
(507) 942 33 20, (533) 415 91 64

Süresi
4 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)

Çalıșma Alanları
Kadın futbolu ve genç kızların
spor yoluyla eğitsel ve
bilișsel yönden desteklenmesi.

E-posta
malatyabayanlarsporkulubu@hotmail.com

Bütçesi
4000 ABD Doları

Adres
Șirolu Yapı, Çavușoğlu Mah.
Cebir Sok. No: 14 / H, Malatya

Web
www.malatyabayanlarfutbol.com
Sosyal Medya
/Malatya-Bayanlar-Spor-Klübü

Malatya Bayanlar Futbol Takımı Fotoğrafları: Batur Gökçeer
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Sonuçlar / Etkiler

ÏEƑƋµƍƄµƕƆƈƗƆƇƑƐƄƋƕƕƾƠƊ¸Ɩ
çocuğunun ve ebeveynlerinin toplumsal cinsiyet
eșitliği, kadının insan hakları, çocuk hakları gibi
konularda farkındalıklarını geliștirmek,
- Futbolcu kızların kadın/sporcu sağlığı, sporcu
beslenmesi, sporda kariyer imkânları konularında
bilgilerinin artırılmasına destek olmak, rol modellerle
tanıșmalarına olanak sağlamak,
ÏdƍƏƕƍƆ½Ɗ¸ƖƋƏ¸ƍƋƋ¸ƒƆƍƏƏƌƋ¸ŚƆƊƈƋƗƆ
antrenman yapmalarını teșvik ederek kapasitelerinin
artmasına ve güçlenmelerine destek olmak.

Ï&ŀƈƐƈƌƋƆƏƒƆƇƏƊ¸ƗƋ¸Ɗ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƕƋƑƕƋƾƢ
futbolcu kız çocuğunun ve 20 civarında ebeveynin
toplumsal cinsiyet eșitliği, kadına yönelik șiddet,
kadının insan hakları, çocuk hakları konularındaki
farkındalıklarının, sporcu/çocuk-ergen sağlığı, kariyer
olanakları, sporcu beslenmesi gibi konularda da
bilgilerinin artması sağlandı.
Ï6ƆƗƆƇƏƑƍƐƕƆƏƋƇƑƐƄƋƅƑƋƏèƈƋƊƊƆƖŚƆƈƏ
dıșında (Adana) bir 1. Lig futbol müsabakası izleme
imkânı buldular.
Ï#ƆƏƆƊƕ°ƆƐƈƅƈƋƆƏƈƒƆƇƑƐƄƋƅƑ½ƅƑƊƋƏ
büyükșehirlerdeki spor akademisyenleri, milli
sporcular ve spor alanında çalıșmalar yapan diğer
STK’lar ile bir araya gelip paylașımlarda bulundular.
Ï^ƏƉƆµƏƆƈƅƆƊƑƋµƍƄµƕƆƈƗƆƆƏ½ƆƊƋƆŚƐƈƏƈƋƆ
düzenli antrenmanlar ve sağlanan ekipmanlar
yoluyla futbolcuların ve kulübün kapasitesinin
güçlenmesine katkıda bulunuldu.

Hedef Grubu
Malatya’nın dar gelirli semtlerinde yașayan, 13-18
yaș arası 20 futbolcu kız çocuğu.
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“Haydi Kızlar Futbola Projesi”, Derneğimizin
ilk projesiydi. Daha çok futbol sahasında olan
etkinliklerimize, hem futbolculara hem de
ailelerine eğitimler vererek, özellikle toplumsal
cinsiyet eșitliği konusunda farkındalıklarını
artırarak devam etmek istedik. Futbolcu
kızlarımıza sporcu beslenmesi, ilkyardım,
kadına yönelik șiddet, spor ve sağlık, kadın ve
çalıșma hayatı (iletișim becerileri), kadının insan
hakları konularında; ailelerine ise, çocuk ve
ergen sağlığı, kadına yönelik șiddet, toplumsal
cinsiyet eșitliği, çocuk hakları konularında
eğitimler verildi. Spor akademileri ve kariyer

olanakları konulu eğitimi ise, kendisi de
futbolculuk, antrenörlük ve teknik direktörlük
yapan, Avrupa’nın ilk FIFA kokartlı kadın hakemi
ve Türkiye’de futbol üzerine doktora yapan
tek kadın akademisyeni olan Doç Dr. Lale Orta
verdi. Aynı zamanda Kadınlar için Spor ve
Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ile yaptığımız
ortaklık sayesinde hem yukarıda sayılan bir çok
eğitimi alanlarında uzman isimlerle yapmamız
mümkün oldu hem de bu sayede futbolcu
kızlarımız kendilerine rol model olabilecek
sporcu genç kadınlarla bir araya gelmiș oldular.
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Aileleri bu eğitimlere getirme konusunda biraz
zorluk yașadık ama tekrar tekrar anlatarak
bu zorluğu da çözmeyi bașardık. Bütçemiz
küçüktü, fakat sorunları imkanlarımız
dahilinde çözdük. Verilen eğitimlerin yanı sıra,
katılımcılar, eğitime gelen eğitimcilerden ve
yașamlarından etkilenerek onları örnek almaya
bașladılar, onlar gibi bir hayat sürdürebilmek
için çaba sarf etmeye bașladılar. Eğitimciler,
rol modeli olmak açısından kızlarımız için çok
önemli bir ișlev yerine getirdi. Bu proje sporun,
özellikle de futbolun, kız çocuklarının
eğitime devamı için ne kadar önemli bir
rol oynayabildiğini göstermesi açısından
örnek oldu. Yoksul mahallelerden, parçalanmıș
ailelerden, madde kullanımının yaygın olduğu
çevrelerden gelen çok sayıda genç kız futbol
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sayesinde üniversite eğitimine, bir meslek
sahibi olmaya, kendi ayaklarının üzerinde
durmaya bir kaç adım birden yaklaștılar.
Projemizin bașlangıç așamasında ziyaret
için Mersin’i belirlemiștik, ama Adana’nın
bayan futbolunda Türkiye’de 1’inci ligde yer
alan ilk 8 takımından biri olması, kızlarımızın
daha önce hiç 1’inci lig maçı izlememiș ve o
müsabaka havasını teneffüs etmemiș olmaları
gibi nedenlerle Adana ziyaretinin çocuklar için
ƗƇƕƗƋ¸Ƌƅŀ¸¸ƗµŚµƗµƊê ƅƑƊƋƏ
oradaki oyuncularla tanıșıp farklı ve güzel bir
dünyaya futbolla ulașabileceklerini gördüler.
Tahmin edemeyeceğimiz, çok güzel duygularla
Adana’dan ayrıldık.

Projemize eğitim konusunda İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü, İș-Kur Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ve KASFAD destek
verdi. İhtiyaç duyduğumuz eğitimcileri bizlere
istenilen zamanda gönderdiler. Kurumlar,
sosyal projelerin bir ayağının da spor
olduğunu, spor aracılığıyla çocuklara ve ailelere
ulașılabileceğini gördüler ve projeden çok
etkilendiler.
Aldıkları eğitimler ve yaptıkları gezi sayesinde
kızlarımız, kadınların toplumsal hayatın her
alanında yer alabileceğini gördüler. Bu proje
sayesinde geleceklerinin kendilerinin elinde
olduğunu, ilerideki yașamlarına sporla yön
verebileceklerini fark ettiler.
Proje etkinliklerinin hedef grubumuz olan
13-18 yaș arası futbolcu kızların hayata
bakıșları üzerinde çok olumlu katkıları oldu.
Geleceğe dönük bașarabilecekleri amaçlar,
gözlerinin önünde bir rol model olușmasının
önemi (Lale Orta, Eylül Deniz), kendileri gibi
aynı safhalardan geçmiș kișilerin çok bașarılı
olmuș olmaları, kızlarımızın da kendilerine olan

güvenlerini artırdı. Ayrıca, sporcu beslenmesi
vb. konularda edindikleri bilgileri yeni
uzmanların görüșleriyle zenginleștirme imkanı
buldular. Projede birçok BM uzmanının
yer alması, kendi șehirlerinden sadece
kızlarımız için Malatya’ya gelmiș olmaları,
onlarla sohbet etmeleri vb. “ilgilenildikleri”
hissini besleyerek, çok mutlu olmalarını
sağladı. Genel olarak projemizdeki faaliyetlerin
takım üyelerimizin ve ailelerinin ufuklarını çok
genișlettiğini ve diğer spor kulüplerine örnek
teșkil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bütçemiz kapsamında aldığımız futbol
materyallerini (krampon, eșofman takımı,
forma, tozluk, tekmelik vb.) çocuklara dağıttık.
Projenin dört ayında çocuklara futbol eğitimi
de verildi.
Bu projenin çocukların hayatında inanılmaz
bir iz bıraktığına inanıyorum. Proje sayesinde,
daha birçok konuda benzer projeler üreterek,
takımımızı geliștirme imkânımız olacağını
fark ettik. 2014 yılı hibe programı için
sunabileceğimiz proje fikirleri oluștu.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
İzmir-Konak ya da İstanbul-Atașehir bayanlar futbol takımlarıyla kızlarımızın bir arada 2-3 gün
geçirmelerini sağlamak çok önemli bir deneyim olabilir. Ayrıca, kulübün kurumsallașması adına
genç kızların örgütlenme alanında güçlenmeleri ve kulüp yönetiminde daha etkin olabilmeleri bir
diğer hedefimiz. Genç sporcu kızlarımızın bașta spor akademileri olmak üzere çeșitli alanlarda
eğitim hayatlarına devam ettiklerini görmek ise en büyük arzumuz.
137

İyi ki!
Bu eğitimler verildi ve futbolcu kızlar ve
aileleri bilinçlendirildi.

Keșke!
Projemizin zamanı ve bütçesi uygun
olsaydı gezi programımızı daha uzun
tutup hayal ettikleri kișilerle bir araya
getirip sohbet ettirebilseydik.
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Uzmanımız Dedi ki
“Son yıllarda, ülkemizde kadınların spor alanındaki görünürlükleri artmakla birlikte kadınlara kapalı spor
dallarının bașında futbol gelmektedir. Sayısal ve kültürel olarak erkek egemen bir spor dalı olan futbol
alanında var olmaya çalıșan Malatya Bayanlar Spor Kulübü tarafından yürütülen bu proje ülkemizdeki
çok sınırlı sayıdaki kadın ve spor projelerinden biridir. Kulüp bașkanı Deniz Doğan Çelebi ve dostlarının
yanı sıra futbolcuların da büyük fedakârlıklarıyla hayatta kalmaya çalıșan Malatya Bayanlar Spor Kulübü,
gerçekleștirdiği projelerle ülkemiz kadın futboluna önemli bir hizmet sunuyor.”
Doç. Dr. Canan Koca-Arıtan
Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD), YK Bașkanı

Katılımcılarımız Dedi ki

Takım Kaptanı İlknur Keleș

İkra Nur Sarıgül
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Meral Toktaș

140

Ela Aladaș
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17

Eğitime Devam
Takipsizliğe Son
Nevșehir Kadın Derneği / Nevșehir

142

Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği,
Nevșehir Milli Egitim Müdürlüğü,
Nevșehir Barosu; Nevșehir İl Sağlık
Müdürlüğü, Nevșehir Üniversitesi
Kadın Araștırmaları Merkezi
Uygulama Yeri
Nevșehir
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)

Kuruluș Tarihi
2007

Telefon
(534) 727 23 51

Çalıșma Alanları
Kadına yönelik șiddet, eğitim,
siyaset, çocuk gelinler, insan hakları.

E-posta
nevsehirkadin@hotmail.com

Adres
Yeni Mah. Nar Cad.
Lale İșhanı Kat: 2 Nevșehir

Bütçesi
4000 ABD Doları
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Sonuçlar / Etkiler

Nevșehir’de kız çocuklarının okula devamına
ilișkin izleme ve değerlendirme (devamsızlık takip)
sistemlerinin etkin çalıșması için okul ve yerel
idarenin duyarlılığını artırmak, okul, mahalle ve il
düzeyinde kurumlarla ișbirliğinin güçlendirilmesini
sağlamak.

ÏRƊƑƋƕ°ƆƐƈƅƈƋƆƏƈèƏƆƄƆƏ°ŀƏƆƐƌƆƋƆƏèƌƋƋƆ
muhtarları ve kadın sivil toplum kurulușları
temsilcilerinden olușan 20 kișilik ekip, toplumsal
cinsiyet eșitliği, kadın ve kız çocuklarının insan
hakları, eğitim hakkı, erken evliliklerin fiziksel ve
ruhsal etkileri konularında düzenlenen eğitim ve
farkındalık çalıșmalarına katıldılar.
ÏƾƠƊƈŚƈƋƈƊƍƏƉƆƆƗƆƇƊƈƐƋƆƈƒƆơƠƊƑƏƑƌƐƆƌƈƋƅƈƈ
ile yapılan atölye çalıșmasında Nevșehir’de kız
çocuklarının eğitimlerine devamlılığı için stratejiler
belirlenerek, 2014-2015 yılları için yol haritası
olușturuldu. Yapılan atölye sonuçları ilgili İl
müdürlükleri ve İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu
ƒƆ ƅƑƊ1ƆƋƈƋƆƏEƌƈƕƑƈƋƆƍƕƋŚ¸ƋƗ¸ê

Hedef Grubu
Nevșehir merkez ilçesinin dezavantajlı 3
mahallesinin, mahalle muhtarları ve her mahalleden
seçilen 1 ilköğretim okulunun müdürü, müdür
yardımcısı, rehber öğretmeni, Nevșehir Kadın
Derneği (2), Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği
(2) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ADEY, RİTA
sistemlerinden sorumlu bir temsilcisi olmak üzere
toplam 20 kiși.
144

Projemizin Öyküsü

n½dµƍµƏƆôƈÒ ƅƑƊ1ƆƋƈƋƆƏÿƍƏƉƆƈƗƆ
saha çalıșması yaparken okula gönderilmeyen
çocuklar ve ailelerinin sorunlarıyla karșılașınca
araștırma yapmaya karar verdik. Nevșehir’in
dezavantajlı üç mahallesinde okullara
gidip rehber öğretmenlerle, mahallelerde
muhtarlarla, camilerde imamlarla görüșmeler
yapıp çalıșmamızı anlattık. TÜİK’ten ilgili verileri
aldık. Nevșehir’de okula gönderilmeyen çok
sayıda kız çocuğuyla karșılaștık. Evde kalma,
ekonomik sıkıntı, ișsizlik, yoksulluk, aile
baskısı, çevre baskısı ve töre gibi bahanelerle
okuldan alınıp erken yașta evlendiriliyorlar.
Okuldan alınan kız çocukları evde ve tarlada
çalıștırılıyor, arkadașlarından uzaklașıyor, erken
yașta evlendiriliyor. Erken yașta evlendirilen

kız çocukları evde șiddete uğruyor, genç ve
eğitimsiz anneler çocuk yetiștirmek konusunda
yetersiz kalıyor. Genç kızlar için rol modelleri ev
içinde sınırlı kalıyor.
Bir model olușturmak amacıyla dezavantajlı üç
mahalleden birer okul seçerek okul müdürleri,
müdür yardımcıları, rehber öğretmenler,
mahalle muhtarları ve kadın sivil toplum
kurulușları temsilcilerinden olușan 20 kișilik
ekip olușturduk. Bu ekibe toplumsal cinsiyet
eșitliği, CEDAW, cinsel istismar ve bunların
hukuki boyutları ve erken evliliklerin fizik ve ruh
sağlığına etkileri konularında eğitim vererek
cinsiyetle ilgili kalıpların kırılması noktasında
farkındalık yarattık.
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Nevșehir Hacı Bektaș Üniversitesi’nden bir
hoca da bize destek oldu. Bastırdığımız afișleri
çalıșma yaptığımız mahalle, okul ve kamu
kurumlarına astık.

karșılaștık, araç sorunu yașadık. Eğitim
yapılacak okul müdürleri okul salonlarını
vermek istemediler. Tüm bu sorunlara rağmen
çok iyi sonuçlar aldık.

Mahalle çalıșmalarında, çocuklarını okula
göndermeyen evlere yaptığımız ziyaretlerde
hep korkulu gözlerle karșılaștık. Görüștüğümüz
kadınlar hep korka korka cevap verdiler,
“kocam kızar, kaynanam kızar” șeklinde çok
tedirgindiler. Bölgemizde halen aile reisinin
erkek olduğuna inanıldığı için, aile reisleriyle
görüșmeler yaptık, birçoğunu kızını okula
göndermeye ikna ettik. Fakat ikna olmayanlar
“kızımı okutup okutmayacağıma siz ne
karıșırsınız, çocuk benim, ister ișçi olarak
çalıștırırım ister çocuk yașta evlendiririm
” diyerek çok tepki gösterdiler. Tehditlerle

Ulașamadığımız mahalle ve okullardan
aynı eğitimi orada da yapma teklifleri aldık.
ƅƑƊƋƏ¸¸ƊƑƋ°ƗƆƏƌƆƕƆƈƋƆƋƆƏƗƆ
babaanne ve dedeleri ikna ettik, defalarca
evlerine gittik. Komșuların yardımıyla ikna
ettik, evin erkeğini bizimle birlikte gelen uzman
ikna etti. Yoksul aileler eğitim masraflarının
karșılanması șartıyla çocuklarını okula gönderdi.
Okul masrafları devlet veya ekonomik
durumu iyi aileler tarafından karșılandı.
Nevșehir Valiliği’nde bulunan İl Kadın Hakları
EƏƗƈƕEƑƏƑƋƑ ƅƑƊ1ƆƋƈƋƆƏƈƏƈƌƈôƕƋƆ
çalıșmalarımızı paylaștık. Kurum temsilcileri

birlikte kız çocuklarının eğitime devamlılığını
sağlayan stratejileri içeren 2014-2015 yıllarını
kapsayan bir iș planı hazırladı.
Kadınlar ve kız çocukları haklarını bilmiyor
ama bilmek istiyor. Zorla evlendirme riski/
tehdidi altında bulunan çocuklar nereye
bașvurabileceklerini bilmiyor, polisin
aranabileceğini söylüyor.
Kız çocukları eğitimle ilgili bilinçlendirme
çalıșmalarının ailelerine yönelik yapılmasını
istiyor, bu çalıșmaların hedefinde özel olarak
babaların olması gerektiğini düșünüyor.
Kadınların aktardığı tanıklık ve deneyimler,
ülkede berdel, beșik kertmesi, bașlık parası
gibi yasal olmayan, ancak toplumsal kabulde
yeri olduğu için uygulanagelen ‘geleneklerin’
yașadığını gösteriyor. Bu yüzden aileler
çocuklarını eğitime göndermiyor.
Eğitime devamın en dar halkasından
bașlayarak çözmeye yönelik öneriler,
mahalle baskısı gibi nedenlerle gerçekçilikten
uzakta kalıyor. Küçük yașta evlendirilenlerin

düğünlerine gitmeyerek, bunu yapan ailelere
tepki göstererek, çocuğunu okul yerine
düğüne gönderen ailelerle iletișimi keserek
yaratılabilecek mahalle baskısı illerde pek kabul
görmüyor.
Küçük yașta okumayan çocuklar evliliğe
yönlendirildikleri için ailelerle ișbirliği yapılarak
çocuklar okula gönderildi. Okulda rehber
öğretmenler ve okul müdürü okula devam
etmeyen çocukların ailelerini bire bir takip
etme kararı aldı. Geliri olmayan ailelere destek
için ilgili kurumlarla iș birliği yapıldı. Mahalle
muhtarları okuldan alınıp evliliğe zorlanan
çocukların takibi için ilgili kurumlara haber
verilmesine yönelik karar aldı. Eğitime katılan
kadınlarımızla bir komisyon kurulmasına karar
verildi. Bazı mahallelerde bu konuyla ilgili
eğitime devam kararı alındı. Eğitim yapılmayan
mahallerdeki okul müdürleri ve veliler
tarafından eğitimlerin bu mahallelerde de
yapılması için derneğimize istekte bulundular.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Daha fazla bütçemiz olsaydı ulașamadığımız mahalle ve kazalarda aynı projeyi yapmak isterdik.
Aynı projenin Nevșehir merkez ve ilçelerinde yürütülmesi için tekrar bir araya gelmeyi düșünüyoruz.
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İyi ki!
Bu projeyi iyi ki yazmıșız, 25 kızımızı
okula döndürdük. Birçok aile çocukları
için eğitim bilgilerini, hukuk kurallarını,
sağlık bilgilerini, kendi haklarını bu
eğitimde öğrendi.

Keșke!
Keșke daha fazla kaynağımız olsaydı
da daha fazla mahalle ve daha çok
sayıda okulda çalıșma yapabilir, daha
fazla çocuğun okumasını sağlardık.
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Uzmanımız Dedi ki
“Eğitimlerden birinde bir annenin ‘Çocuğumu aile büyüklerim okutmak istemiyor, ‘kız çocuğu okumasa da
olur’ diye baskı yapıyorlar. Benim de okuma yazmam yok, keșke ben de okusaydım. Bu eğitimden sonra
artık kızımın okuması için her imkânımı kullanacağım’ demesi beni çok duygulandırdı. Çok kısa olan dört aylık
proje süresinde birçok kadın ve kız çocuğuna ulașıldı, fakat ulașılamayan pek çok yer kaldı. Bu projede emeği
geçen kurum ve kurulușlara, bana bu fırsatı veren, Nevșehir Kadın Derneği’ne, Birleșmiș Milletler Kadın Dostu
Kentler Programı’na çok teșekkür ederim, iyi ki varsınız.”
Eğitimci Aysel Kekillioğlu
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Nevșehir’de
Kadın ve Medya Elele
Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği /
Nevșehir
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Nevșehir Kadın Derneği, Kapadokya
İmece Kadın Derneği, Nevșehir
Üniversitesi Kadın Araștırmaları
Birimi, Nevșehir Barosu,
Ahiler Kalkınma Ajansı
Uygulama Yeri
Nevșehir
Süresi
6 ay (Ekim 2013 - Șubat 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2014

Telefon
(384) 212 34 51

Çalıșma Alanları
Kadın ve kız çocuklarının
insan hakları,
sığınmacı-göçmen
kadınlar.

E-posta
kapadokyakadin@hotmail.com

Adres
Yeni Mahalle, Lale Cad.
Yaylaklı İș hanı Kat: 1 D: 1
Nevșehir
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Hedef Grubu
Nevșehir merkez ilçede yayın yapan 2 televizyon,
2 radyo, 4 gazete, 1 internet gazetesi, Nevșehir
Gazeteciler Cemiyeti, Valilik Basın ve Yayın
Müdürlüğü, Nevșehir Belediyesi Basın ve Yayın
Müdürlüğü, Kapadokya Kadın Dayanıșma Derneği,
Nevșehir Kadın Derneği ve Kapadokya Kadın İmece
Derneği’nden toplam 20 kiși.

Amacı
ÏMƆƒŚƆƈƏôƗƆƕƆƏƆƋƌƆƗƕ¸èƊƗ¸¸ƈƊƋƏ¸è
kadına yönelik șiddet, mevzuat ve șiddetle mücadele
mekanizmaları konusunda farkındalıklarını artırmak.
ÏƆƏƆƋƌƆƗƕƗƕƆƏƋƄƆƏƋƆƏƈƐƍƋƑƌƋ
cinsiyete duyarlı dille hazırlanması konusunda katkı
sağlamak.
ÏMƆƒŚƆƈƏôƗƆƊƈƈƒƈƋƐƍƋƑƌƐƆƌƈƋƅƈƋƆƏƈƕƋƆƌƆƗƕ
arasında bir köprü kurarak, sürekli bir diyalog
olușturmak ve kadın sivil toplum örgütlerinin
medyada yer alan haberlerin ve yapılan
programlarının takipçisi olmasını sağlamak.
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Sonuçlar / Etkiler
ÏƊƋŚ¸ƊƾƠƕƆƏƆƋƌƆƗƕƐƆƌƈƋƅƈƈƒƆƊƗ¸
örgütlerinden temsilciler ile farkındalık çalıșmaları
gerçekleștirildi.
ÏƾƠơƿƕ¸Ƌ¸ƈ½ƈƕƆƏƆƋƌƆƗƕƒƆƊƗ¸°ƏµƐƋƆƏƈ
ortalığında bir iș planı hazırlandı.
ÏƕƗƄƈƏƊƆƖèƕƆƏƆƋƄƈƏƖƆƐƆƗƆÒMƆƒŚƆƈƏôƗƆ
Kadının Gündemi” köșesi yayınlanmaya bașladı.

Projemizin Öyküsü

Nevșehir’deki yerel medyanın kadına bakıș
açısı aslında Türkiye’nin genelinde olduğu gibi
oldukça geleneksel. Yerel medyadan erkek
muhabirler derneğimize geldiklerinde “biz de
erkek dayanıșma derneği kuracağız”, “kadınlar
kanunlar önünde erkeklerle eșit” gibi șeyler
söylüyorlardı ve yapılan haberlerde erkek bakıș
açısı ağırlıktaydı. Bu durum bizi yerel medyaya
yönelik toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik
șiddet konularını içeren bu projeyi yapmaya
yöneltti. Yerel medya ile görüșerek böyle
bir projede yer almak isteyip istemediklerini
sorduk, katılacaklarını söyleyince biz de
projemizi uygulamaya bașladık.

Projemizin hedef grubu Nevșehir merkez ilçede
yayın yapan 2 televizyon, 2 radyo, 4 gazete,
1 internet gazetesi, Nevșehir Gazeteciler
Cemiyeti, Valilik Basın ve Yayın Müdürlüğü,
Nevșehir Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü
ve kadın sivil toplum örgütlerinden olușuyordu.
Bu kurum ve kurulușların temsilcilerinden
olușan 20 kișilik bir ekip eğitim çalıșmalarımıza
katıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı eğitimler için yer
sağladı. Katılımcıların belirlenmesi için Nevșehir
Gazeteciler Cemiyeti, bazı yerel medya
mensupları ve kamu kurum kurulușlarıyla
görüșmeler yaptık. Eğitimlerden önce 300 afiș
ve 300 broșür hazırlayıp dağıttık ve eğitimlerin
tanıtımını yapmıș olduk.
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Dernek olarak ilk medya çalıșmamızı bu
projeyle yapmıș olduk. Yerel medyayla
ilișkilerimiz geliști, onlar da derneğimiz ve
yaptıklarımız konusunda bilgilendi. Kadın dostu
kentler ve toplumsal cinsiyet, medyada yasal
düzenleme ve uygulamalar, kadının insan
hakları, kadına yönelik șiddet konularında
sunumlar yapıldı. Halen iki gazetede bize
ayrılan “Nevșehir’de Kadının Gündemi”
bașlıklı köșemizde yazılarımızı yayınlıyoruz ve
Kapadokya FM’de programımız sürüyor.
Eğitim sürecinde yașadığımız sıkıntılardan biri,
yerel medya mensuplarının, sahip oldukları
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erkek egemen bakıș açıları yüzünden kadın
eğitimciye önyargılı davranmaları oldu. Aynı
eğitimde, eski belediye bașkanlarından birinin
vefat haberi gelince, yerel medya mensupları
eğitimi yarım bırakarak haber yapmak üzere
cenazeye gittiler ve çalıșma yarım kaldı. Biz
de proje yürütücüleri olarak eğitimi nasıl
tamamlayacağız diye bir panik yașadık. Daha
sonra, Kadın Dostu Kentler Programı Nevșehir
Koordinatörü, aynı katılımcılarla Nevșehir’de
kadın profili ve verileri üzerinden sorunların
görünür kılınmasında medyanın önemi
konusunda yarım günlük bir çalıșma yaparak,
yerel medya temsilcilerini yarım kalan atölye

çalıșmasının yapılmasına ikna etti. Böylece,
gerçekleștirilemeyen atölye çalıșmasını iki
ay gecikmeli olarak bir erkek eğitimciyle
tekrarladık ve sorun çözülmüș oldu.
Medya ile eğitim çalıșması yapacak
sivil toplum örgütlerine önerimiz,
medya çalıșanlarının eğitime tam gün
katılamayacaklarını akılda tutmaları ve
eğitimleri mümkün olduğunca öğleden önce
yarım gün olarak yapılandırmaları.
Bu proje, toplumsal cinsiyet eșitliğinin
yașama geçirilmesi ve kadına yönelik her
türden șiddetin durdurulması hedefiyle,
Nevșehir’deki sivil toplum temsilcileriyle
medya arasında bir köprü kurarak, ortak
bir dil ve davranıș ile sürekli diyalog
olușturulmasını, birlikte dönüștürücü
adımlar atılmaya bașlanmasını sağladı.
Bugüne kadar Nevșehir’de olmayan kadın
programları ve kadın köșesi olușturulması
yoluyla kadın sorunlarının yerel medyanın
gündemine alınması sağlandı.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Projeyle birlikte Nevșehir’de yerel medya alanında kadın hakları, toplumsal cinsiyet konularında
sadece bir adım atılmıș oldu. Bu konuda hala eksikler var, eğitimler sürmeli. Yerel ve ulusal gazete
muhabirleriyle de çalıșmak isterdik. Bu çalıșma çalıștaylar yaparak yaygınlaștırılabilir.
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İyi ki!
İyi ki yerel medyayı tanıdık ve onlarla
nasıl çalıșma yapılacağını, hangi
saatlerinin uygun olduğunu öğrendik.

Keșke!
Projede eğitim günlerinin programını tam gün
olarak değil de, yarım gün ve öğleden önce olarak
hazırlasaydık ve eğitimleri daha uzun süreye
ƕƕƕƗ¸Ɗê µƊµƌƆƗƕ½Ƌ¸ŚƋƏ¸°ŀƋƆƗƆ
sonraları habere gittikleri ve haber yazdıkları için
çok yoğun oluyorlar. Yerel medyada çalıșanlar hem
muhabir hem gazete matbaasında çalıșıyorlar,
dolayısıyla zamanları çok sınırlı. Ama aynı zamanda
“her șeyi biz biliriz” tavırlarını, medyadaki cinsiyetçi
bakıșı ve dili kırabilmek için uzun süre çalıșma
yapmak gerekiyor.

156

Gönüllümüz Dedi ki
“Yerel medyanın kadına bakıș acısının değișmesini görmek bize iyi geldi. Medyada mağdur kadının büyük
fotolarının konmasıyla kadın suçlu gibi yansıtılırken, erkeğin küçük fotolarla sanki mağdurmuș gibi lanse
edilmemesi gerektiğini öğrenmeleri bizim için bir kazanım oldu.”

Katılımcılarımız Dedi ki
“Bize gazetelerdeki haberler gösterildi. Șiddete uğrayan kadının fotosunun büyük olması bizde direkt
‘kadın suçlu’ algısı yaratmıștı ama haberi okuduğumuzda aslında kadının mağdur, adamın suçlu olduğunu
anlıyorduk. Bazı görsellerde yanlıș yaptığımızı ve kadın bakıș açısının farklı olması gerektiğini, kanunlarda
eșitlik ilkesi olduğunu ama kadının eșitlik konusunda engelleri olduğunu ve mevzuat konusunda eksiklerimizi
gördük.”
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Sağlık

19

Bilinçli Kadın
Sağlıklı Nesil
Sultan Eğitim, Kültür
ve Girișimcilik Derneği / Șanlıurfa
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Örgüt Künyesi
Ortaklar ve Destekçi Kurumlar
Șanlıurfa İl Müftülüğü,
Șanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Uygulama Yeri
Șanlıurfa Eyyübiye Semti
Süresi
3 ay (Ekim 2013 - Ocak 2014)
Bütçesi
4000 ABD Doları

Kuruluș Tarihi
2013

Telefon
(544) 205 99 92

Çalıșma Alanları
Eğitim, girișimcilik,
kültür ve sosyal faaliyetler.

E-posta
gulten.balci@hotmail.com

Adres
Eyüpkent Mah.
3974. Sok. No: 26
Eyyübiye / Șanlıurfa

Sosyal Medya
/sanliurfasultankadindernegi
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Amacı

Sonuçlar / Etkiler

Eyyübiye Bölgesindeki 4 mahallede kadının insan
hakları, üreme sağlığı ve hakları, aile planlaması,
cinsellik ve cinsel sağlık, sağlık hizmetlerine erișim
konularında farkındalığı artırmak, bu konularda
kadınlarda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak.

ÏƿƌƋƋƆƗƆƢƠƠôƗƆƇƖƋƊƗ¸ƈƋƊƊƆƖƊƗ¸¸
insan hakları, yasal düzenlemeler, kadın sağlığı,
sağlık hizmetlerine erișim konularındaki farkındalık
oturumlarına katıldılar.
Ï0ƏƊ¸ƗƋ¸Ɗ½Ƌ¸ŚƌƋƏ¸ƊƐ¸ƋơƠƠƊƗ¸ƆƆƋ
sağlık taramasından geçirildi. Hastalıkları tespit
edilen kadınların tedavi ve takipleri bașlatıldı.

Hedef Grubu
4 mahallede yașayan 15 - 55 yaș grubu, projeden
faydalanmak isteyen yaklașık 250 kadın.
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Projemizin Öyküsü

Derneği kurduğumuz zaman en büyük
amacımız bize ihtiyacı olan kadınların
ihtiyaçlarına karșılık vermek, seslerine ses
olmak, boș kalan ellerini tutmak, onları asla
yalnız bırakmayacağımızı hissettirmekti. Dernek
olarak, kadınların farkındalığını artırmanın
onlara en büyük destek olacağı kanısındayız. Bu
sebeple Kadın Dostu Kentler Hibe Programı’nın
çağrısını okurken dernek olarak bizim de
kadınların sıkıntısına koșma vaktimizin geldiğini
anladık. Öncelikli olarak dernek yönetim kurulu
ve dernek üyelerimizle toplantılar yaparak
kadınlarımız için sağlık, yasal haklar ve eğitimin
önemi konusunda bilgilendirmeyi içeren bir
proje ortaya çıkartmaya karar verdik. Projemize

en çok ihtiyacı olduğunu düșündüğümüz, tarım
ișçiliğinin yaygın, eğitim seviyesinin düșük,
ayrıca çocuk yașta evlendirmenin fazla olduğu
4 mahalle belirledik. Sonrasında o mahallenin
muhtarları ve o bölgelerde faaliyet gösteren
STK’larla görüșüp uygulayacağımız projenin
taslağını sunduk. Bundan sonraki ilk ișimiz
gerekli birimlerden destek almak oldu. Șanlıurfa
Barosu, Șanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Șanlıurfa İl Müftülüğüne yaptığımız ziyaretlerde
projemizi anlattık ve hem eğitmen hem
paydașlık sözü aldık. Bu kurumlardan aldığımız
paydașlık belgeleri ve eğitmen bilgileriyle
birlikte projemizi hazırlayıp Kadın Dostu Kentler
hibe programına bașvurduk. Bașvurumuzun
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sonucunun olumlu olması bizde ayrı
bir heyecan yarattı. İșimiz çoktu ama
bunu isteyerek, severek, hiç yorulmadan
yapacaktık. Proje onayından sonra gereken
yerlere bilgilendirme yaparak harekete
geçtik. Hazırlıkların tamamlamasından
sonra muhtar ve STK’lardan katılımcı
talebinde bulunduk. Ortak araștırma
sonucu bulunan katılımcıları mahallerinden
servisle alarak dernek binasında projemize
bașladık. Her eğitim sonunda katılımcılara
farklı farklı hediyeler, broșürler dağıttık,
kadınlarımızla çay içerek sohbet ettik.
Projenin çok faydalı olduğu, amacına
ulaștığı, bu bölgelerin bu tür faaliyetlere
çok ihtiyacı olduğunda karar kıldık. Dernek
olarak yürüttüğümüz projenin çok olumlu
ve faydalı geçtiğini düșünüyor destek
veren bütün kurumlara kișilere teșekkür
ediyoruz.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
Derneğimizin yürütmüș olduğu projede, katılımcıların memnuniyeti, artık daha bilgili olduklarını
belirtmeleri en iyi sürdürülebilirlik adımıdır. Proje bittikten sonra da dernek olarak “proje bitti”
demeyip, gelen sorunlarla ilgilenmeye devam ettik. Ara ara mahallede, dernek binasında
toplantılar yaparak kadınlarla dertleșiyor, sohbet ediyor, varsa dertlerine çare bulmaya gayret
ediyoruz. Bu da bize bu tür faaliyetlerin projelerin devamının gelmesi gerektiğini gösteriyor.
Dernek olarak destekçimiz olan avukat, eğitmen ve sağlık personelleri ile birlikte kadınlarla hala
ilgileniyoruz. Bundan sonraki adımlarımızdan biri de bu bölgenin sesi olmak, ihtiyaçlarını gerekli
yerlere iletmek olacak.
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İyi ki!
İyi ki dernek olarak böyle bir projede yer
aldık. Hem verim hem yarar açısından
yürüttüğümüz proje kadınlarımız için
çok faydalı oldu. Katılımcıların günbegün
artması ihtiyaç olduğunu göstermekle
beraber bize “iyi ki yapıyoruz” dedirtti.

Keșke!
Keșke daha fazla kadınımıza
yetișebilseydik, en büyük üzüntümüz
ƄƑƕƗƑê µƊµƊƗƏ½ƊƕƏƗ¸ƌèƄƈƋƈƕƆ
ilgiye ihtiyacı olan kadınımız var ki. Bize
sürekli “keșke daha uzun sürse, keșke
daha çok kadınımıza ulașabilsek” dedirten
bir proje yürüttük.
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Uzmanımız Dedi ki
“Meslek hayatımın en anlamlı, en önemli çalıșması idi. Kadınlarımızı bilgilendirmek, onları doğru bir șekilde
yönlendirmek çok gurur verici. Dileğim o ki, bu tür çalıșmalar giderek çoğalsın.”
Av. Tuba Demir
“Kadınlara faydalı olmanın, onların dertlerine koșmanın bir örneği olarak gördüğüm bir çalıșma oldu..
Kadınlarla iç içe olarak yardım etmenin büyük hazını yașadım. Dilerim ki, bu tür faaliyetlerin devamı gelir.”
Șadiye Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı

Katılımcılarımız Dedi ki
““Biz büyürken ailemizden utanmayı, susmayı, ağlamayı öğrendik. Biz zannetik ki, bizim hiçbir hakkımız
yokmuș. Siz bize kadın olduğumuzu, bir birey olduğumuzu öğrettiniz. Meğer kadınların her yașta hakları
varmıș. Babama karșı hakkımı savunamadım ama bundan sonra eșime karșı haklarımı savunacağım.
Çekindik, ama sonra 8 haftanın nasıl geçtiğini bilemedik. İnșallah bir daha olur.”
Eyüpkent Mahallesinden Medine Hanım
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Medine Kıraç
iƈƄƆ ƗƊ

167

