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Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı 2006 yılında toplumsal cinsiyet 
eşitliği prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dahil 
edilmesi ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi 
ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının arttırılması amacıyla başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 
ana paydaşı olduğu Ortak Programı’n ilk aşamasına Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı 
sıra, Sabancı Vakfı, 10 ülke ve çok sayıda kadın sivil toplum kuruluşu destek vermiştir. 
Programın ilk aşaması 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de 6 kentte; İzmir, Kars, 
Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da uygulanmıştır. Kadın Dostu Kentler Programı, 
sürdürülebilir ve insan hakları temelli yaklaşımıyla BM Nüfus Fonu-UNFPA tarafından 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) kabul edilişinin 60’ıncı yılı vesilesiyle yapılan 
değerlendirmede, tüm dünyada ‘insan hakları alanında yürütülen’ en iyi altı program 
arasına girmeyi başarmış ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yerel 
yönetimlere taşıyan ilk proje olmuştur.

Programın uygulandığı 6 kentte kaydedilen ilerlemenin ardından, birçok yerel yönetim 
kendi illerinde de “Kadın Dostu Kent” modelini uygulama isteği ile başvurmuştur. 
Bu olumlu gelişmelerden hareketle, Kadın Dostu Kentler-2 Ortak Programı, birinci 
aşamanın bıraktığı noktadan, toplumsal cinsiyeti yerel yönetişime dahil etmek 
amacıyla 2011 yılında başlatılmıştır. Programa dahil olma isteği ile başvuran aday iller 
‘kapasite’ ve ‘ihtiyaç’ esasına göre sıralanmış ve yeni program illerinin seçimi için ağırlıklı 
değerlendirme yapılmıştır. Yapılan haritalama çalışmasının sonunda 7 yeni il (Adıyaman, 
Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun) Ortak Program’a dahil olmuştur.

ÖNSÖZ



İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Kadın Dostu Kentler 2 Programı’nın 
ulusal ortağı ve temel paydaşıdır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı-UNDP’nin ortaklaşa yürüttükleri Kadın Dostu Kentler 
Programı’nın 2’inci aşaması, İsveç Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Ajansı-SIDA 
tarafından finanse edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı ile ulaşılmak istenen “eşit 
kentler”, en temel tanımıyla “kadınların kentsel yaşamın ve karar mekanizmalarının 
tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını ve kamusal hizmetlerin tümünden eşit 
yararlanabilmesini destekleyen” kentlerdir.  Kadın dostu kentlere ulaşabilmek için illerin 
ihtiyaçlarını ve yol haritalarını tarifleyen Yerel Eşitlik Eylem Planları, Program ortağı 
her ilde tüm paydaşların aktif katılımıyla hazırlanmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu 
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile uyumlu 
olacak şekilde altı başlıkta (eğitim, sağlık, istihdam, katılım, kentsel hizmetler ve kadına 
yönelik şiddet) hazırlanan planlar, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin 
uzun süren ortak çalışmalarıyla ortaya koydukları ihtiyaç tespitlerini, amaç, hedef ve 
faaliyetleri yansıtmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hayata 
geçmesinde kamu idaresi ve yerel yönetimler kadar sivil toplum örgütlerine de büyük 
görev düşmektedir. 

Kadın Dostu Kentler Hibe Programı, sivil toplum örgütlerinin Yerel Eşitlik Eylem Planları 
kapsamında tanımlanan sorumluluklarını hayata geçirmelerine destek olabilmek, 
kamu ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve aynı zamanda yerel 
düzeyde faaliyet gösteren kadın örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 2013 
yılında başlatılmış ve 2014 yılında da 2’inci aşaması ile devam etmiştir. Hibe Programı’nın 
bir diğer amacı da destek verilen sivil toplum örgütleri aracılığıyla kentlerde kadınlara, kız 
çocuklarına ve kırılgan gruplara ilişkin mevcut sorun ve ihtiyaç alanlarına dikkat çekmek 
ve bir yerel gündem oluşturmaktır.
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Bu doğrultuda Kadın Dostu Kentler 2014 yılı Hibe Programı kapsamında 18 projeye 
yaklaşık 26.000’er TL tutarında hibe desteği sağlanmıştır. Söz konusu projeler, 
kadınların kentsel planlama süreçlerine dahil olmasından göçmen kadınların kentle 
entegrasyonuna, mobbing ve kadına yönelik ayrımcılıkla mücadeleye yönelik kurumsal 
yapıların oluşturulmasından kadınların kooperatifleşerek ekonomik hayata katılmalarına 
varan geniş bir yelpazede uygulanmıştır. Verilen hibe desteğinin önemli bir bölümünü 
-yaklaşık üçte birini- kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedef alan projelerin 
oluşturması, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ülkedeki ihtiyaca ve bu alanda 
yapılacak yerel çalışmaların ehemmiyetine dikkat çekmesi açısından çok kritiktir.

Bu yayın, 2014-2015 yılları arasında Kadın Dostu Kentler illerinde uygulanmış olan 
hibe projelerinin kısa öykülerini içermektedir. Hibe uygulayıcısı sivil toplum örgütleri bu 
süreçteki deneyimlerini kendileri aktarmışlardır.

Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kadın sivil toplum örgütlerine, 
çalışmalara destek olan yerel kamu idarelerine ve yerel yönetimlere, 2011 yılından bu 
yana programa finansal destek sağlayan İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’na (SIDA) 
ve Kadın Dostu Kentler Programı paydaşımız olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor, bu her biri birbirinden çarpıcı uygulamaların yerel 
sivil toplum örgütlerinin ve bu alanda çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşların 
çalışmalarına ışık tutmasını diliyorum.

Zahidul Huque
BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi
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18 projeye 
destek
verildi.

Program kaspamında ilk 
kez engelli kadınlar, evden 

kaçan kız çocukları, göçmen 
kadınlar, kadın meclisleri 

ve LGBTİ bireyleri içine alan 
uygulamalar gerçekleştirildi.

İllerde
kamu-STK 
işbirlikleri 

güçlendirildi.

Projeler kentsel hizmetlerde 
kadınların talep ve ihtiyaçlarının 

görünür kılınması ve kadına yönelik 
şiddet konusundaki mekanizmaların 

güçlendirilmesi konularında 
yoğunlaştı.

Proje başına
yaklaşık 26.000 TL,

toplamda 476.000 TL
destek sağlandı.

18 476.000
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Bir program ilinde
 ilk kez

bir kadın kooperatifi 
kuruldu.

Program illeri arasında
deneyim paylaşımları arttı.

6 ay proje
uygulama süresi 

verildi.

Projeler 11 program ilinde
toplamda yaklaşık 3000 kadın ve

çoğu karar alma mekanizmalarında
yer alan yaklaşık 300 erkeğe ulaştı.

6 3000
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Bu Kentte
Kadınlar da Var 
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği /
Şanlıurfa

1
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Destekçi Kurumlar
Haliliye Belediyesi

Uygulama Yeri
Şanlıurfa, Haliliye ilçesi
Bağlarbaşı Mahallesi

Süresi
6 ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26. 561 TL

Kuruluş Tarihi
2004

Çalışma Alanları
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik 
şiddetle mücadele, kadının insan hakları, 
kadınların ekonomik ve sosyal hayata 
katılımı.    
               
Adres
Şair Nabi Mah. 194. Sok. Sema Apt. Kat:1 
Haliliye / Şanlıurfa

Telefon
(414) 315 17 25

E-posta
yasam_evi@hotmail.com

Web
www.yasamevidernegi.org

Sosyal Medya
    /Yaşam Evi

Örgüt Künyesi



Amacı

Şanlıurfa ilinde kadınların mevcut kentsel 
hizmetlerden, sosyal ve ekonomik imkânlardan daha 
fazla yararlanmaları ve yerel yönetimlerle yapılacak 
işbirliği sonucunda şehirde kadınların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik düzenlemelerin yapılması.

Hedef Grubu

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde 
yaşayan 18 yaş üstü, eğitim düzeyi düşük, herhangi 
bir iş kolunda çalışmayan 75 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• Proje süresince yapılan kurum ziyaretleri ile 
kadınlar kurumları tanıma, hizmetleri birinci ağızdan 
öğrenme, kendi sosyal-ekonomik sorunlarını 
doğrudan kurum yöneticilerine ifade etme imkânı 
buldu. 
• Kadınların kentsel hizmet ve olanaklardan daha 
fazla yararlanabilmelerini sağlayacak farkındalıkları 
arttı.
• Kadınların el ürünlerini satabilecekleri pazar 
alanlarının oluşturulmasına dair talepleri yerel 
yöneticiler tarafından olumlu karşılanıp buna dair 
söz verildi. 
• Kadın STK’ları ve yerel yönetimler arasında işbirliği 
arttı.
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Derneğimizdeki aktivist arkadaşlardan birinin 
bebeği olduktan sonra yaşadığı zorlukları 
anlattığı bir sohbette hepimizin şehir hayatında 
her gün yaşadığı sorunları paylaşmamız bizde 
şu fikri uyandırmıştı: Bu şehirde kadınlar da var! 
Sokaklar fazlasıyla karanlık, kadınlara yönelik 
sosyal-kültürel etkinlikler çok az, kaldırımlar 
çok yüksek, dolmuşlar bebek arabalarıyla 
bizi almıyor, istihdam alanımız çok dar, kreş 
imkânları yetersiz ve ücretler yüksek… gibi 
onlarca problemle karşı karşıyayız. Şehrin alt 
ve üst yapısı düzenlenirken, istihdam alanları 
ve bütçeler oluşturulurken kadınların özgün 
ihtiyaçları göz önüne alınmıyor. Bu amaçla 
Bağlarbaşı gibi Şanlıurfa’nın dezavantajlı bir 
bölgesinde kadınlara ulaşıp onların sorunlarını 
dinlemek, birlikte çözüm yolları bulmak, 
kurumlara sorunlarımızı iletmek gibi yollar 
bulduk. 

Öncelikle mahalle muhtarıyla ve Bağlarbaşı 
ÇATOM’la (Çok Amaçlı Toplum Merkezi)  
görüşerek proje çalışmalarına katılmaya istekli 
kadınlarla ön görüşmeleri yaptık ve 11’ini lider 
kadın olarak belirledik. Başta lider kadınlar olmak 
üzere mahallede yaşayan ve ulaşabildiğimiz 
tüm gönüllü kadınlara toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kentsel hizmetler, kadın hakları, toplum 
sağlığı, çevre ve iletişim konularında farkındalık 
seminerleri verdik. Farkındalık çalışmalarıyla eş 
zamanlı olarak kadınlarla yaptığımız odak grup 
çalışmalarıyla mahallelerindeki kentsel hizmet 

alanlarına yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması 
yaptık.

Ancak kadınların kentsel hizmetlere ilişkin 
ihtiyaçlarının farkında olmaları tek başına 
yeterli değildi. Bu hizmetleri sunan kamu 
kurumlarının ve yerel yönetimlerin de bu ihtiyaç 
ve taleplerden haberdar olmaları gerekiyordu. 
Bu nedenle projemizin kadınlarla bu kurumlar 
arasında iletişimi sağlayacak bir yönünün 
olması gerekliydi. Bu amaçla, zaten proje 
başlangıcında proje ekibi olarak kurumlara 
yaptığımız ziyaretlere ek olarak, mahalleden 
belirlediğimiz lider kadınlarla da mahalleye ve 
kadınlara hizmet sağlayan valilik, belediye, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, TEDAŞ gibi kurumların yetkililerine 
ziyaretlerde bulunduk. Bu sayede, hem kadınlar 
hizmet sağlayıcı kurumların işleyişini yakından 
görme imkânına sahip oldu hem de kurum 
temsilcileri kendi hizmet sağladıkları alanlara 
ilişkin mahallelerdeki kadınların ne tür ihtiyaç 
ve sorunları olduğunu bu ihtiyaç sahiplerinden 
dinleme fırsatı edinmiş oldu.

Projemizdeki bir diğer önemli faaliyet ise 
deneyim paylaşımı çalışmalarıydı. Kadınlara 
yönelik yerel hizmetler konusunda örnek 
çalışmaları olan yerel yönetimleri davet ettiğimiz 
deneyim paylaşımı toplantısında Bursa Nilüfer 
Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri Şanlıurfa’daki kurum temsilcilerine ve 

Projemizin Öyküsü
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proje katılımcılarına yaptıkları çalışmaları aktardı. 
Ayrıca yine lider kadınlar ve dernek üyelerinin 
katılımıyla BM Kadın Dostu Kentler Programı 
kapsamında Trabzon’da yürütülen mahalle 
çalışmalarındaki deneyimleri paylaşmak 
üzere bu çalışmaların içinde bulunan kişilerle 
Şanlıurfa’da bir toplantı düzenledik.

Başlangıçta kadınlarla iletişime geçmek, onlara 
projeyi anlatmak, çalışmalara katılmalarını 
sağlamak zorlu bir süreç oldu. Ancak projemizin 
gerekçesi ve hedeflerinin Bağlarbaşı’nda 
yaşayan kadınların sorunları ve talepleri ile 
benzer olması çalışmalarımızı geliştirdi. Proje 
süresince kadınlar sorunlarını, ihtiyaçlarını hangi 
kuruma ne şekilde aktaracaklarını öğrendiler. 
Çalışmalarımıza katılan kadınlar birçok kamu 
kurumunun yerini dahi bilmiyordu. Kurumları 
tanıma, çalışma alanlarını, hizmet şekillerini 
kurum yetkililerinden öğrenme fırsatı buldular. 
Proje başlangıcında bazı kadınların sadece 
ekonomik temelli beklentileri varken zaman 
içinde güvenli yaşam alanları, çocuk bakım 

odası, kütüphane, spor alanı, uyuşturucu ile 
mücadele, sokak aydınlatması gibi sosyal 
ihtiyaçlar fark edilip kurum yetkililerine aktarıldı. 
Hedef grubumuzdaki kadınlar proje kapsamında 
yapılan çalışmalar süresince derneği daha 
yakından tanıma fırsatı bulup benimsediler ve 6 
kadın daha derneğe üye oldu.

Projenin başlangıcında kamu kurumları ve 
yerel yönetimlerle işbirliğimizin yetersiz 
olması en zayıf yönümüzdü. Proje boyunca 
bizim en önemli kazanımlarımızdan biri de 
kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ortak 
hareket edebileceğimiz alanları görmemiz ve 
bundan hareketle yeni işbirlikleri geliştirmemiz 
oldu. Proje süresince özellikle İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ile geliştirdiğimiz olumlu iletişimin 
sayesinde, talepte bulunduğumuz konularla 
ilgili olarak ayda bir gün eğitmen sağlandı ve her 
hafta cuma günü dernekte kadınlara psikolojik 
danışmanlık hizmeti sağlayacak bir psikolog 
görevlendirildi.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Daha çok kadına ulaşmalı, daha çok kadını dinlemeli! Biz bu proje sayesinde Bağlarbaşı’ndaki 
onlarca kadınla bir yol arkadaşlığı başlattık. Bu yolda kadın dayanışması artırılmalı. Daha çok kuruma 
gidilmeli, sorunlarımızı daha güçlü daha yüksek sesle dile getirmeli. Yerel yönetimlerle STK bağı 
güçlenmeli, her ilde ve ilçede kadın meclisleri oluşturulmalı. Yerelimizdeki tüm kadın STK’ları ve 
kurum yönetici ve temsilcilerinin katıldığı platformlar oluşturulmalı ki sorunları doğrudan çözebilelim. 
Bize bu imkânları sağladığınız, kadınlara ulaşmamızda bizi desteklediğiniz için size gönülden 
teşekkür ediyoruz.
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İyi ki!
 
İyi ki, kamu kurumu ve yerel yönetimlere kadınlarla 
yerinde ziyaretler gerçekleştirdik. İyi ki, projeyi 
sadece kentsel hizmet alanlarına ilişkin farkındalık 
çalışmalarıyla sınırlı tutmayıp, kadınların kendi 
kimliklerinin, varoluşlarının ve içlerindeki gücün 
farkına varabilecekleri kadın hakları ve eşitlik 
eksenindeki çalışmalarla da destekledik.

Keşke!
 
Keşke proje süresi daha uzun olsaydı. Çünkü kadınların 
proje ve dernek çalışmalarını tam olarak benimsediği 
noktada proje faaliyetlerini bitirmek durumunda kaldık. 
Keşke, kamu kurumu ve yerel yönetimlerle proje 
başlamadan önce daha güçlü işbirlikleri geliştirebilseydik 
ve bu kurum temsilcilerini sürece daha aktif olarak dahil 
edebilseydik.
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Göçmen Kadınlar
Buluşup Kentle 
Barışıyor 
Üvercinka Kadın Derneği / Gaziantep

2



19

Uygulama Yeri
Gaziantep Şahinbey Vatan ve Şehitkamil 
Selimiye mahalleleri

Süresi
6 ay (29 Eylül 2014 - 29 Mart 2015)

Bütçesi
26. 561 TL

Kuruluş Tarihi
2014

Çalışma Alanları
Kadınlara yönelik kültür-sanat çalışmaları, 
toplumsal cinsiyet çalışmaları.    
               
Adres
Kavaklık Mah. Ahmetapaydın Cad. 23/9 
Gelincik Apt. Şahinbey / Gaziantep

Telefon
(543) 943 82 83 

Web
www. üvercinkader.org

Örgüt Künyesi



Amacı

İç göç ile Gaziantep’e yerleşen çeşitli etnik 
kökenlerden göçmen kadınlar arasında bütünleşme 
ve kültürel uyumun sağlanmasına katkıda 
bulunmak. Göçmen kadınların kent hizmetlerinden 
yararlanmalarını kolaylaştırmak. Gaziantep’in 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanabildiği bir 
kent olmasına destek olarak kentsel bütünlüğün 
sağlanmasında rol oynamak.

Hedef Grubu

Gaziantep Vatan ve Selimiye mahallelerine iç göçle 
gelen 18 yaş üstü 40 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• Hedef grupta yer alan yaklaşık 40 kadının kentsel 
hizmetlere erişim, kentle bütünleşme, toplumsal 
cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konularında 
farkındalıkları artırıldı. 
• Katılımcı kadınlarla kentteki kurumlar ziyaret 
edilerek kentsel hizmetlerin nasıl sağlandığı ve bu 
hizmetlerden nasıl yararlanılabileceği konularında 
bilinç ve farkındalık artırımı sağlandı.
• Proje farkındalık çalışmaları geziler ve kültürel 
çalışmalarla desteklenerek çalışmada daha kalıcı 
etkiler sağlandı. 
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Proje başvurusunda bulunmadan önce, 
göçmen kadınlarla ilgili yaptığımız bir araştırma 
esnasında göçmen kadınların komşularıyla 
iletişimsizlik yaşadığını, kentsel hizmetlerden 
bihaber olduklarını, Türkçe konuşmada güçlük 
çektiklerini, vb. pek çok sıkıntı yaşadıklarını 
fark ettik. Dernek olarak bu konuda bir şeyler 
yapabilmek için bir arayışa girdik. Dernek 
çalışmalarımız çoğunlukla kadın, kültür-sanat 
ve toplumsal cinsiyet merkezliyken kendimizi 
göç çalışmaları içerisinde bulduk. O süreçte 
Kadın Dostu Kentler Hibe Programı’nın açılması 

bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Kentin 
birbirinden uzak iki mahallesine göç etmiş 18 
yaş üstü 40 göçmen kadınla yürütmek üzere, 
kadınların kendi kültürlerinden kopmadan, kendi 
anadillerinde kentsel hizmetlere erişimlerini 
kolaylaştırmak, kent kültürü ve kentle 
bütünleşmelerini sağlamak üzere iki dilli bir 
çalışma hazırladık.

Projenin kabul edilmesinden sonra, projeye 
zamanında başlayamadık. Bölgedeki siyasi 
gerginlik ve olaylar sebebiyle mahalleye 

Projemizin Öyküsü
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girmemiz zaman aldı. Projeyi yürüteceğimiz 
sosyal tesislerde ve mahalleli kadınlarda da 
çekimserlik gördüğümüzden dolayı olayların 
durulmasını bekledik. Projenin iki dilli olması 
Gaziantep ilinde bir ilkti ve bazı sosyal tesis 
yöneticileri projeyi buralarda yürütmemiz 
konusunda çekimser davrandı.

Projenin ilk aşaması olan farkındalık kazandırma 
kapsamında uzman eğitmenler ile kent kültürü 

ve kentsel hizmetler, toplumsal cinsiyet, kadına 
yönelik şiddete karşı başvuru mekanizmaları 
ve kadın sağlığı konularında çalışma yürüttük. 
Ardından kentsel hizmetler ve kent kültürü 
kapsamında KETEM, Ruh Sağlığı Merkezi, 
AVM’ler, müzeler, eski kültürel çarşıları 
gezdik. Kadına yönelik şiddete karşı başvuru 
mekanizmalarına ulaşmanın kolaylaştırılması 
bağlamında Gaziantep ŞÖNİM’e (Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi) bir gezi 
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düzenledik. Farkındalık çalışmalarını gezilerle 
desteklememiz hedeflerimize ulaşmamızı 
sağladı.  Proje çalışmalarında cinsiyet eşitliği 
vurgusunu yaparak göçmenliğin kadınları 
yalnızlaştırmasının önüne geçmeye çalıştık.

İki dilli bir proje yürütmek oldukça zordu, 
ancak kadınların anadillerinde konuşabilmesi 
kente dair önyargılarını kırdı ve bu projenin 
esas farklılık yaratan özelliği oldu. Zaman 
zaman çalışmalarda düzenlediğimiz iki dilli 
müzik etkinliklerinde Gaziantep kültüründe yer 
alan Türkçe ve Kürtçe ezgileri harmanlayarak 
kadınların kültürler arası bir bağ kurmasına 
zemin hazırlamaya çalıştık ve bu da kadınların 
çok ilgisini çekti. 

Son etkinlik olarak, düzenlediğimiz kermes ile 
kadınların kolektif kültürel çalışmalar yapmasını 
sağladık. 

Sonuç olarak, göçmenliğin toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine sebep olmaması gerektiğini, 
kent hizmetlerine ulaşımın ve kent kültürüne 
yakınlaşmanın olanaklı olduğu inancını 
kadınlarda geliştirebildik diye düşünüyoruz. 
Hedef grup etkinliklerde şu sloganları üretti:
“Em bi cudatiyèn xwe ber bi Bajèrve dimesine 
(Farklılıklarımızla birlikte kente yürüyoruz)”
“Koçberi ne teneti ya jinê ye ( Göçmenlik 
kadınların yalnızlaşması değildir)”

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Gaziantep’in göç bölgelerinde, özellikle farklı etnik kökenlere sahip tüm kadınlara kent kültürü ve 
kent hizmetleri kapsamında hazırlanmış olan çok dilli kent rehberi broşürünün ulaştırılması gerekiyor. 
Kente göç etmiş tüm kadınlara yönelik olarak, Türkçe biliyor olsalar bile, kendi anadillerinde sosyal 
kültürel çalışmalara katılımlarını sağlayacak çalışmaların yapılması çok olumlu bir adım olur. Bunun 
için tüm kamu kuruluşlarının bu yöndeki önyargılarından arınması gerekiyor. Son yıllarda Gaziantep 
iline artan göçler ve kadınların göçlerden daha çok etkilenmesi, ilimizde göç çalışmalarına daha fazla 
yer verilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu projede sadece Kürt kadınları ile çalışabildik. Oysa ki, bilindiği 
üzere, Gaziantep ilinde başka etnik kökenlere sahip göçmen kadınlar da bulunuyor. Bu projenin 
devamında farklı etnik kökenden gelen göçmen kadınlarla da çalışmalar yapılabilir. Dernek olarak 
göçmenliğin kadınları yalnızlaştırıcı, ötekileştirici, kadınların kentsel hizmetlerden yararlanmalarını 
engelleyici tüm yönleri ile mücadele etmeye devam edeceğiz.
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İyi ki!
 
İyi ki, çalışmalarda temel konular olarak toplumsal 
cinsiyet, kadın sağlığı, kadına yönelik şiddeti önlemede 
başvuru mekanizmaları başlıklarını ele almışız. Çünkü bu 
konularda kadınların yeterli bilgiye sahip olamamaktan 
dolayı hizmetlere erişemediğini ve bu nedenle cinsiyet 
eşitsizliği yaşamaya devam ettiğini gördük. İyi ki, proje 
iki dilliydi ve tercümanımız kadındı. Üstelik kadınların 
çocuklarına bakmak üzere bir bakıcının bulunması, ilk 
defa kadınların çocuk bakım sorunu yaşamadan bir 
etkinliğe katılabilmelerini sağladı. İyi ki, kermes ve iki dilli 
müzik dinletilerini gerçekleştirmişiz, bu etkinlikler bizim 
öngörümüzün ötesinde bir kültürel bütünleşme yarattı. 
İyi ki, kent gezilerini gerçekleştirerek hem kadınların 
sosyalleşmesi hem de kenti yakından tanımaları için fırsat 
yarattık. 

Keşke!
 
Keşke daha fazla sayıda kadına ulaşabilseydik ve sadece Kürt 
kökenli kadınlarla değil, başka etnik kökenlere sahip kadınlarla 
da buluşma sağlayabilseydik. Keşke, kent kültürüne ve kentsel 
hizmetlere ilişkin materyaller çok dilli olsaydı. Keşke, farklı etnik 
kökenlere sahip kadınlar mahallerindeki sosyal tesislerden 
kendi dillerinde yararlanabilseydi. Keşke, bütçe hesaplaması 
yaparken mahallelerin birbirinden çok uzak olduğunu göz 
önünde bulundurabilseydik. Çünkü proje uygulaması sırasında 
bir mahalleden diğerine geçmek hem yorucu oldu hem de bütçe 
kalemlerinin dışında (proje ekibi taksi ücreti) bir gider oluşturdu.
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Katılımcılarımız Dedi ki    
                                                             

“25 yıl önce buraya geldim. Kimse yanımıza gelip ‘ne sorununuz var’ diye sormadı. Ben Türkçe konuşmayı 
bilmiyorum. Kente ilk geldiğimizde eşlerimiz bize ‘burası çok tehlikeli, evden çıkmayın’ diyordu. Sonra eşim 
Türkçe öğrendi, ama ben öğrenemedim. Bu projenin iki dilli olduğunu söylediğiniz için gelmeye karar verdim, 
yoksa gelmezdim. Burada birbirimizle kaynaştık. Daha önce bizim mahallenin dışında sadece devlet 
hastanesine gitmiştim. Mutfak müzesinde kışlık kurutmaları ve kilimleri gördüğümde Antep kültürünün Urfa 
kültürüne ne kadar yakın olduğunu anladım.”

Fehime Polat

“Buraya 20 yıl önce geldik.  Aslında Urfa’dan Adana’ya göç etmiştik, ama orada Kürt olduğumuz için bizi 
çok dışladılar, duramadık Gaziantep’e geldik. Burada da eşim evden çıkmama izin vermiyordu ve ben 
komşularımı tanımıyordum, Türkçe de bilmiyordum. Eşim çok şiddet uyguluyordu. Sonra eşim vefat etti ve 
ben çocuklarımıza maaş başvurusunda bulunmak için üç küçük çocuğumla Ziraat Bankası’na gidecektim, 
ama gidemedim, kayboldum. Şimdi biraz Türkçe biliyorum ama yine de Gaziantep’i tanımıyorum. Bu proje ile 
çok şey öğrendim ve öğrendiklerimi komşularımla paylaştım.”

Selvi Aslan

Uzmanımız Dedi ki 

“Uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele alanında eğitimler vermeme rağmen, ilk defa çift 
dilli bir eğitimin parçası oldum. Üvercinka Kadın Derneği sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler; kadına 
yönelik şiddet meselesinin ne kadar yakıcı, evrensel ve politik bir sorun olduğunu ortaya koyarken, kadınların 
sorunlarını anadilde dile getirmelerinin de o denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Katılımcı 
kadınların katkıları ve deneyimleri çok kıymetli ve öğreticiydi. Bu güzel kadın dayanışmasına aracı olduğu için 
Üvercinka Kadın Derneğine çok teşekkürler. Antepli kadınlar çok şanslı, iyi ki varsınız!”

Sosyolog Yelda Şimşir
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Mahallede Kadınlar 
Performans Planına
ve Bütçeye Karışıyorlar 
Koza Kadın Derneği / Bursa

26



Destekçi Kurumlar
Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi, 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

Uygulama Yeri
Bursa, Osmangazi ilçesi,
Ali Paşa ve Nalbantoğlu Mahalleleri

Süresi
6 ay (22 Eylül 2014 - 5 Nisan 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2012

Çalışma Alanları
Kadının insan hakları,
kadın dayanışması    
               
Adres
Konak Mah. Beşevler Cad.
Seçkin Sok. No: 23/1 
Nilüfer / Bursa

Telefon
(534) 376 91 10

E-posta
kozakadin16@gmail.com

Sosyal Medya
    /groups/kozakadindernegi/

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Bursa ili Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu ve Ali 
Paşa mahallelerinde yaşayan kadınların kentsel 
hizmetlere dair taleplerinin ortaya çıkartılarak 
belediyelerin performans programları ile 
bütçelerinde yer almasının sağlanması. Kent 
hizmetleri ile kadın taleplerinin buluşturulması 
ve kadınların sözünü söyleyeceği ortamların 
oluşturulması.

Hedef Grubu

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu ve Ali Paşa 
mahallelerinde yaşayan 100 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• Osmangazi İlçesi Ali Paşa ve Nalbantoğlu 
mahallelerinden yaklaşık 100 kadının farkındalık 
oturumları yoluyla toplumsal cinsiyet, kentsel 
hizmetler, savunuculuk, belediye planları ve 
bütçeleme konularında farkındalıkları artırıldı.
• Yereldeki bazı kamu kurumu temsilcileriyle 
buluşturulan mahalleli kadınların yereldeki kamu 
hizmetlerine ilişkin bilgi ve farkındalıkları artırıldı. 
• Her iki mahalleden toplam 123 kadınla yapılan 
görüşmeler ve uygulanan anket ve ses kayıtları 
yoluyla kadınların belediyecilik hizmetlerinden 
beklentileri konusunda bir analiz çalışması yapıldı. 
Çalışma raporlaştırılarak ilgili belediye birimlerine 
iletildi.
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Derneğimizdeki kadınların çoğu çalışıyor 
ve çocuklarını çeşitli kreşlerde büyütmüş, 
büyütüyor. Aynı zamanda kentlerde kadın 
olmanın sıkıntısını da yaşıyor. Ulaşım, temizlik, 
çocuk parkı-oyun alanlarının yetersizliği kadın 
olarak hayatımızı daha da zorlaştırıyor. Kadın 
dostu kentler bizim açımızdan bu anlamda 
çok önemli. ‘Bizim yaşadıklarımızın bireysel 
olmadığını, farklı, birbirini tanımayan binlerce 
kadının da bunu paylaştığını biliyoruz ve bu 
kadınlarla birlikte sesimizi güçlendirmeliyiz’ 
fikriyle proje çalışmasına başladık; projeyi 
yazarak BM’ye gönderdik. 

Öncelikle kadın olarak kendi mahallemizde hangi 
sorunları yaşadığımızı tespit ettik. Sonuçta 
Bursa’da her mahallede aynı sorunlar farklı 
boyutlarda da olsa yaşanıyor. Ancak çalışma 
için alanı daraltmalı ve pilot çalışma alanı 
bulmalıydık. Bunun için eski yerleşim yerleri 
olan en merkezi iki mahalleyi tespit ettik. Ancak 
iki mahallenin profilleri birbirinden çok farklıydı. 
Birinde daha çok göçle gelen eğitim seviyesi 
ve gelir düzeyi daha düşük bir kesim yaşarken 
diğerinde daha çok küçük esnafın ve dükkanların 
yoğun olduğu ve yaşayan kesimin çok sık 
değiştiği bir profil söz konusuydu. 

Projemizin Öyküsü
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Ulaşım, güvenlik, çocuk ve yaşlı bakımı, 
temizlik vs. başlıklarında mahalleli kadınların 
yaşadığı sorunları açığa çıkartmak için anket 
hazırlığına başladık. Nitekim projenin BM’de 
kabul görüp görmeyeceğini henüz bilmiyorduk 
ama umutluyduk. Projemiz kabul edilmese bile 
kendi olanaklarımızla bu çalışmayı yapmaya 
kararlıydık. Projeye başlarken hiç tanımadığımız 
kadınlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, 
kadınların kendilerini ifade ederken karşısındaki 
kişi ve kurumlara güven duymasının önemini 
daha çok fark ettik.  Önce hedef kitleye ulaşmayı 
başarmalıydık. En çok bunun için zaman 
harcamamız gerekti. Kendimizi anlatmak ve 
güven ilişkisini oluşturmak çok kolay olmadı. 
Hatta odak grup toplantılarını yaparken bu 
zorluk ilk günlerde biraz isteğimizin azalmasına 
neden oldu.

Sabırlı ve ısrarlı olan Koza Kadınları bu sorunu da 
çeşitli yolları kullanarak çözmeye çalıştı. Kişisel 
ilişkileri kullandık ya da kapı kapı dolaşıp her 

kadına amaçlarımızı tek tek anlattık. Anketler 
yapıltık, ses kayıt cihazlarını dağıttık, sonra ses 
kayıtlarını çözümledik.

Bu süreçte bize en çok yol gösteren yine kadın 
dernekleri oldu. Mor Salkım Kadın Dayanışma 
Derneği’nin ve özellikle Kadın Dostu Kentler 
Programı Bursa Koordinatörü’nün çok emeği 
geçti. Ayrıca Osmangazi Belediyesi Eşitlik Birimi 
Sorumlusu belediye çalışmalarının tamamında 
yol gösterici ve kolaylaştırıcıydı. Mahallelerde 
yeni birçok kadın arkadaşımız var ve her biri 
bizim için çok değerli. Projeye katılan, projeyi 
yürüten ve sonuçlara ulaşmamızı sağlayan, 
farklı şekillerde emek veren ve bilgilerini bizimle 
paylaşan birçok kadın arkadaş…

Yaşar Kemal bir kitabında “demir olsam 
çürürdüm, toprak oldum dayandım” diyor. Bizler 
de toprak olup yeni yaşamlar, üretimler ve 
katkılar sağlamak istiyoruz.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Projede ortaya çıkan sonuçların takipçisi olmalı, Osmangazi Belediyesi’nin kadınların taleplerini 
hayata geçirecek etkinlikler yapmasını sağlamalı ve bunların bütçede yer alması için görüşmeler 
yapmalıyız. Projenin sonuçlarıyla bağlantılı yeni çalışmalar yürütebilir, kamu harcamalarının 
bütçelerini izleme çalışmaları yapabiliriz.

30



3131

İyi ki!
 
İyi ki, ekip olarak kararlı ve sistematik bir çalışma 
yaptık. Proje yürütücüsü her arkadaş aldığı görevi 
tamamladı. Eksik kaldığımız yerlerde birbirimizi 
destekledik ve gerektiğinde birbirimize hesap sorup 
sonuca ulaşmayı başardık. iyi ki anketi uzun bir 
çalışma ile kendimiz hazırladık. 

Keşke!
 
İlk defa proje yaptığımız için kadınlara ulaşmak, güven 
ilişkisini sağlamak çok zaman aldı. Bu dönemde çok 
yorulup zaman zaman motivasyonumuzu kaybettik. 
STK’lara bakış bazen çok olumsuz oluyordu. Keşke, 
muhtarlarla vakit kaybetmektense kadınlara daha çok 
vakit ayırsaydık. Keşke, ev ziyaretlerine bireysel değil grup 
olarak gitseydik. Keşke, mahalle seçimi yapmadan önce 
ön çalışma yapsaydık. Keşke anketin dilini sadeleştirip 
soruları azaltsaydık. Keşke, projeye başlamadan önce 
mevzuatı daha iyi öğrenseydik.



Gönüllümüz Dedi ki

 
“Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirmek, 
kadınların güçlendirilmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve mağdurlara yardım edilmesi, işbirliği sağlamak 
için kuruluşlara destek sağlanması gibi konularda kafa yormaya çalışıyorduk. İŞKUR’un Türkiye’de İnsana 
Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi’ne katıldık. Daha sonra Kadın Dostu Kentler Programı’yla 
karşılaştık. Kadın dostu kent deyince aklımızı gözümüzü yaşadığımız mahalleye çevirdik. Bir de ne görelim? 
Bursa’nın göbeğindeki mahalle sakinlerine bir dokunduk bin işittik. Biz de hemen kolları sıvadık ve bütün 
Koza Kadın Derneği üyeleri ile birlikte büyük bir heyecan, sevgi ve enerjiyle mahalle çalışmalarına başladık. 
Kurumlara gittik, yasal işlemleri tamamladık. Ama yasal işlemlerin zorluğu evlere gittiğimizde yaşadığımız 
zorlukların yanında  hiç kaldı. Çünkü şunu gördük ki; kadınlar kapıyı açmaya korkuyor, daha ne dediğimizi 
dinlemeden ‘ben bilmiyorum’ deyip kapıyı kapatıyor. Tanıdık aracılığı olmadan güven sağlamamız kendi kişisel 
iletişimimize, şirinliğimize bağlı kalıyor.

Şu bir gerçek ki; bu kadınlara bugüne kadar ‘sen bu mahallenin kadınısın, biz senin hayatını kolaylaştıracak 
ne yapabiliriz’ diyen bir Allah’ın kulu olmamış ve şimdi biz sorunca da ‘ne oluyor, kim bunlar, dertleri ne’ 
diye düşünebiliyorlar. ‘Başımıza bir şey gelir mi, eşim ne der ben buraya vakit ayırırsam evdeki işlerim kalır 
mı…’ ,her türlü korku var. Kayıt cihazına sesini bile vermek istemeyenler, ‘hiç bir yerde adınız geçmeyecek’ 
dememize rağmen ‘adımı yazmayın’ diye sıkıca tembihleyenler oluyordu. Korkularını, çekinmelerini saygıyla 
karşıladık, elbette kendilerince ve hepimizce haklı nedenleri vardı. Zaten kapalı yaşamaya alışkın kadınların 
üzerine korku kültürü yerleşmiş, eş ve mahalle baskısı çökmüş. İktidar korkusu en baskın olanıdır zaten.

Bir de gerçekten mahallenin ihtiyaçlarını yüksek sesle söylemekten çekinmeyen cesur kadınlar var. 
Fakat sözlerinin gerekli yerlere ulaşmadığından, taleplerinin hiçe sayıldığından şikâyetçiler. Nalbantoğlu 
mahallesindeki kadınlar daha sosyal ve daha öfkeliler. Çünkü ‘Bursa’nın göbeğindeki sokaklar böyle 
olmamalı’ diye düşünüyorlar haklı olarak.
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Belediye geri dönüşüm torbaları dağıtmış ama neleri biriktirmeleri gerektiği konusunda bilgi vermeyince 
komik şeyler yaşanmış. Belli bir saatten sonra ulaşım sorunları olduğundan bazı yerlerden tek başlarına 
geçemediklerinden birilerinden yardım istediklerini söylüyorlar. Ali Paşa Mahallesi’nde, kar yağdığı bir günde 
yürüyemeyip, sokak aralarında ellerine çorap takıp dört ayak çocuğunu okula yetiştirmeye çalışan kadınlar 
şikâyetlerini bize anlattı.

Yaşadığımız zorluklardan biri de okul aile birliği üyesi kadınlarla tanışıp konuşmak istediğimizi söylediğimizde 
okul idaresinin Bursa Milli Eğitim’den izin kâğıdı istemesiydi. Biz de Bursa Milli Eğitim’e dilekçe yazdık. 9 
Aralık 2014’te verdiğimiz dilekçe 10 Şubat 2015’te yanıtlanmış, elimize geçene kadar 25 Şubat olmuştu. 
Gittiğimiz birçok kurum ya da kuruluşta karşınızda bir erkek varsa ‘yine neyin peşindesiniz’ gözüyle baktığını 
hissettiriyor, ama elinden geleni yapacağını söyleyip sonra da elinize bir kâğıt verip ‘şu kişiye gidin, o size 
yardımcı olacak’ diye başından savıyor. Bu durum bizi daha çok çalışmak konusunda hırslandırıyor.”

Sevgi Feride Ay

Uzmanımız Dedi ki

“Toplumumdaki kadın nüfusu için çalışan bir toplum-bilim araştırmacısıyım. Anladım ki, toplum-bilim 
araştırmacısı çantasında canı ile veri toplayabiliyor.  Araştırmanın konusu da, veri toplamak için karşısına 
çıkan da belirleyici olabiliyor. Anladım ki, araştırma yaparken güvenlik sorununu çözmemiz gerekiyor. 
Araştırma sırasında araştırmacının güvenli bir ortamda çalışma yapmasının önemini bir kez daha hatırlamış 
oldum.” 

Toplumbilim Araştırmacısı Gülderen Sağlam
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Kadın Meclisleri 
Bağlamında Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Sosyal Politikalar Merkezi Derneği 
(SOMER) / Bursa

4
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Destekçi Kurumlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi, 
Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi,
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Uygulama Yeri
Bursa

Süresi
6 ay (01 Ekim 2014 - 01 Nisan 2015)

Bütçesi
25.000 TL

Kuruluş Tarihi
2004

Çalışma Alanları
Sosyal politika, dezavantajlı
grupların toplumsallaşmasına
destek, eğitim ve sosyal haklara 
erişim, STK’lar arasındaki sivil 
diyaloğun güçlendirilmesi.    

Adres
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Merinos Parkı F2 Girişi
No: Z.197 Osmangazi / Bursa

Telefon
(224) 270 82 70

E-posta
sosyalpolitikalarmerkezi@gmail.com

Web
www.somer.org.tr
www.turkiyekadinmeclisleri.net

Sosyal Medya
    /urkiyekadinmeclisleri

Örgüt Künyesi



Amacı
 
• Kadın Dostu Kentler Programı’nın uygulandığı 
illerdeki kent konseyi kadın meclislerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliği bağlamında kapasitelerinin 
geliştirilmesi,
• Mevcut plan ve programlarını bu bağlamda 
gerçekleştirmek konusunda farkındalıklarının 
artırılması,
• Kadın meclisleri arasında diyalog gelişiminin 
sağlanması,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği bölgesel etkilerinin, 
yereldeki uygulama ve sonuçlarının, farklı 
bölgelerden katılımcıların sağlayacağı avantajla 
değerlendirilmesi ve karşılaştırılması.

Hedef Grubu

Kadın Dostu Kentler Programı’nın uygulandığı 
illerdeki kent konseyi kadın meclisleri, yerel eşitlik 
birimi ve STK temsilcilerinden oluşan 65 kişi. 

Sonuçlar / Etkiler

• Kadın Dostu Kentler Programı’nın yürütüldüğü 
11 ilden kent konseyi kadın meclisi temsilcilerine 
ek olarak Bursa’daki yerel yönetim ve STK 
temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen ‘Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz?’ çalıştayı ile hedef 
kitlede farkındalık sağlandı.  
• Proje süresince 11 ildeki kent konseyi kadın 
meclisleri arasında diyalog gelişimi sağlandı.
• Proje sonuç kitabı hazırlandı, 1800 adet basılarak 
tüm ilgili birimlere dağıtımı yapıldı.
• Proje bitiminde illerde eş zamanlı olarak 
yürütülecek faaliyetler planlandı.
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Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları 
sorunların pek çok konuyla bağlantısı nedeniyle 
konuya bütünsel bir bakış açısı ile bakılması, bu 
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 
işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği anlayışının kurum ve kuruluşların 
tüm ana plan ve programlarına yerleştirilmesi 
gerekliliği üzerine projemizi şekillendirdik. Hedef 
kitle seçiminin yapılmasına sıra geldiğinde, 
gönüllü katılım yapısı ve aynı zamanda bölge 
düzeyindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının 
da çatı kuruluşu olması ile toplumsal cinsiyet 
temelli yaklaşımın yayılımında en etkin 

platformlar olabileceğini düşündüğümüz kent 
konseyi kadın meclislerini hedef kitle olarak 
belirledik. Hibe programının faaliyet alanı olan 
illerin dahil edilmesi ile projemiz bütünüyle 
kurgulanmış oldu. Proje web sitemiz ve sosyal 
medya hesabımız ile hedef kitleyle aramızdaki 
coğrafi uzaklığı aşıp, tüm katılımcılara proje 
detaylarının ulaştırılmasını sağlamış olduk. Proje 
broşürümüzü tasarladık ve 11 ile broşürün 
dağıtımını yaptık. Böylelikle proje tanıtımı tüm 
hedef illerde gerçekleştirildi. 

Projemizin Öyküsü
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Öncelikli amaçlarımızdan olan, kadın 
meclislerinin toplumsal cinsiyet eşitliği 
temelinde kapasitelerinin artırılması ve 
meclisler arası diyalog gelişiminin sağlanması 
hedeflerimize ulaşmak için ‘Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinde Neredeyiz?’ konulu bir çalıştay 
düzenledik.  Projenin ana faaliyeti sayılabilecek 
bu çalıştay öncesinde tüm hedef grup, kendi 
ilinde, ilinin sorunlarını değerlendirdiği ön hazırlık 
toplantıları yaptı. Çalıştaya, kadın meclisleri 
ve eşitlik birimlerinden temsilciler ve Bursa’da 
aktif faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı. 
Çalıştay kapsamında katılımcılara toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimi verdik, ön test-son test 
uygulaması yaparak değerlendirmeleri aldık 
ve ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmek 
için yuvarlak masa çalışmaları yaptık. Çalıştay 

sonrasında eş zamanlı yürütülecek faaliyetler 
hakkında kararlar aldığımız değerlendirme 
toplantıları düzenledik.   

Ayrıca illerde yapılan değerlendirme 
toplantılarında proje kapsamında 
öngördüğümüz toplumsal cinsiyet eşitliği 
çalışma grupları kuruldu. Son faaliyet olarak ise, 
çalıştay kapsamında katılımcılara uyguladığımız 
toplumsal cinsiyet eşitliği algısını ölçmeye 
yönelik ön test-son test soruları ile faaliyet 
çıktılarını derlediğimiz proje sonuç kitapçığını 
hazırladık. Hedef gruba dağıttığımız kitapçığın, 
kent konseyi yetkilileri ve kadın meclisi 
gönüllüleri için bilgilendirici ve yönlendirici 
olmasını temenni ediyoruz.  

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Çalıştay kapsamında gerçekleşen yuvarlak masa çalışmalarında çıkan sonuçlara göre, 11 ilin kent 
konseyi kadın meclislerinde illerde Eylül 2015 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanacak planlar 
hazırlandı. Bu planlarda 6 temel müdahale alanı üzerinden ortak sorun ve çözümlere odaklanan 
faaliyetler tasarlandı. Proje sürdürülebilirliğinin de sağlanacağı faaliyetler illerde uygulanmaya 
başladı. Proje kapsamında kadın meclisleri bünyesinde kurulan toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma 
grupları ile faaliyetlerin denetimi ve iller arası koordinasyonu sağlanacak. Tüm illerde yapılacak 
faaliyetler proje web sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden duyurulacak. 
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İyi ki!
 
İyi ki, çalıştay öncesinde ve sonrasında illerde yerel 
aktörlerin katılımı ile toplantılar gerçekleştirmişiz. 
İyi ki, sosyal medyanın gücü ile hedef kitlemizle 
aramızdaki coğrafi uzaklığı aşmış ve tüm 
katılımcılara proje detaylarının ulaştırılmasını 
sağlamışız. İyi ki, Kadın Dostu Kentler Programı’nın 
tüm illerini dahil etmişiz. Türkiye’nin tüm 
bölgelerinden katılımcıların varlığı projeyi çok daha 
etkin ve yayılımcı yaptı.

Keşke!
 
Keşke, bütçemiz elverseydi, illerdeki değerlendirme 
toplantılarına proje ekibi olarak katılım sağlayabilseydik. 
Keşke, proje sürecine Bursa’da bulunan 14 ilçe kent 
konseyinin tam katılımını sağlayabilseydik.
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Katılımcılarımız Dedi ki
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Uzmanımız Dedi ki

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir bilinç veya farkındalık yaratmakta toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim 
ve çalışmalarının elzem olduğunu biliyoruz. Daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan almayan 
katılımcıların verdikleri cevaplar arasındaki nitelik farkı bile bunu göstermektedir.” 

Sosyolog, Doç. Dr. Gökhan Yavuz DEMİR



Kadında Katılım 
Farkındalığı / 
Katılımda Kadın 
Farkındalığı 
Cumaovası Kadın Derneği / İzmir

5
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Destekçi Kurumlar
Menderes Belediyesi, Menderes 
Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Menderes Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı 

Uygulama Yeri
İzmir, Menderes 

Süresi
6 ay (29 Eylül 2015 - 29 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Örgüt Künyesi

Kuruluş Tarihi
2011

Çalışma Alanları
Kadının insan hakları, kadının 
ekonomik, siyasal ve kültürel 
kapasitesinin artırılması, pozitif 
ayrımcılık, aile içi iletişim, kadının 
karar mekanizmalarına katılımı, 
ayrımcılık.    

Adres
Kemalpaşa Mah. 106 Sok. No: 20 
Menderes / İzmir

Telefon
(232) 782 69 63

E-posta
iletisim@cukad.org.tr

Web
www.cukad.org.tr

Sosyal Medya
    /cukad2011



Amacı
 
İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan kadınların yerel 
yönetimlerdeki temsiliyetini artırmak ve kadınların 
ihtiyaç ve taleplerinin yerel yönetimlerde yer 
bulabilmesini sağlamak üzere Menderesli kadınlarda 
farkındalık yaratmak.

Hedef Grubu

Kadın Dostu Kentler Programı’nın uygulandığı 
illerdeki kent konseyi kadın meclisleri, yerel eşitlik 
birimi ve STK temsilcilerinden oluşan 65 kişi. 

Sonuçlar / Etkiler

• Proje kapsamında Menderes’in 6 mahallesinde 
yaklaşık 500 kadının mahalle toplantıları, seminerler, 
eğitimler ve çalışma ziyaretlerine katılımı sağlanarak 
Menderes’te kadın hakları, örgütlenme ve karar 
alma mekanizmalarına katılım alanlarında bir bilinç 
ve farkındalık artışı sağlandı.
• Çalışmalara katılan kadınlar tarafından Menderes 
Kent Konseyi bünyesinde bir Kadın Meclisi 
oluşturulması yönünde genel bir strateji belgesi 
ve bildirge hazırlandı. Kadınlar Kadın Meclisi kurma 
çalışmalarına başladı.
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Menderes’te bir siyasi bir parti içerisinde 
çalışmalarda bulunurken farkına vardık ki 
aslında Menderes’te “kadının adı yok“tu. Hayatı 
mücadele ile geçmiş dört ev kadını, bir emekli 
öğretmen, bir ebe ve bir veteriner hekim ile 
derneğimizi kurduk. Kadınlara ulaşmak, onları 
evden çıkartmak, el emeklerinin değerinin 
farkına varmalarını, kadın olmalarının değerini 
kavramalarını, kadınların kent yönetiminde 

söz sahibi olmalarını, kent konseyi başta 
olmak üzere karar mekanizmalarında aktif rol 
almalarını istiyorduk. Fakat zordu. Biz de kafa 
yorduk, ‘bir proje yaparsak bunları başarabiliriz’ 
dedik. Projemizi zorluklarla da olsa hazırladık 
ve proje teklifimiz kabul edildi. Gerçekten çok 
keyifli ama bir o kadar da yorucu bir süreçti. 
Programladığımız ilk toplantıda hayal kırıklığı 
yaşadık. Çünkü toplantı duyurusunu bir erkeğe 

Projemizin Öyküsü
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bırakmıştık. Kuzenim Müzehher dedi ki: “Kuzen 
sen her işini kendin yapardın ve başarırdın”. 
Sonrasında her işimizi kendimiz yaptık. Her 
mahalleden her köyden kadınları kapı kapı 
toplayıp etkinliklerimize getirdik. Önce konuyu 
kavrayamayan köylü kadınlarımız, işin aslını 
öğrenince “artık biz de varız” dediler. Lider kadın 
eğitimlerinde, mutlaka her hafta gelinmesi 
gerektiğini söylediğimizde ‘işimiz çıkarsa 

gelemeyiz’ diyen kadınlar, işleri çıksa da ya 
işlerini ertelediler veya işlerini bitirir bitirmez 
geldiler. Toplantılar ve proje çalışması bitince, 
sevgili kadınlar “keşke bu proje devam etse, çok 
öğreneceğimiz ve yapacağımız iş var” dediler. 

Aslında projenin öyküsü Cumaovası Kadın 
Derneği’nin varlık nedeni ve mücadelesidir. 
Daha önce yapmayı planladığımız birçok şeyi 
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maddi kısıtlar nedeniyle gerçekleştirememiş, 
Menderesli kadınlara destek olamamıştık. 
Kadın Dostu Kentler Programı hibe desteği, 
Menderesli kadınlara doğru zamanda doğru 
biçimde el uzatabilmemizi sağladı. Böylece 
yemek pişene dek, yani kadınları bir araya 

getirene dek gereken ateşi sağladı. Ateşi taze 
tutabildik, proje bize bu süreyi tanıdı. Bugün 
proje sayesinde, Cumaovası Kadın Derneği’nin 
daha önce yaptığı pek çok etkinlikten farklı 
olarak, artık elimizde bir çekirdek kadın kadrosu 
var.  

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
En kısa sürede Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kurulması için harekete geçeceğiz. Kadın Meclisi’nin 
işlerlik kazanmasını sağlayacağız ve Kadın Meclisi sayesinde daha çok kadına ulaşarak Menderes’i 
tüm insanlar için daha yaşanır bir hale getirme mücadelesine devam edeceğiz.
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İyi ki!
 
İyi ki, Menderesli kadınlara güvenmişiz. 
İyi ki, moralimizin bozulduğu anlarda 
vazgeçmemişiz.

Keşke!
 
Keşke proje daha uzun sürseydi. Keşke 
daha çok kadına ulaşabilseydik. Keşke 
Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Deneyim 
Paylaşımı toplantımız gerçekleşebilseydi.
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Uzmanımız Dedi ki

 
“İyi ki katılmışım. Bu yıl çok sert geçen İzmir kışında, ayağında lastik pabuç, üzerinde örgü hırka ile eğitime 
gelen kadınların sivil toplum, kadın örgütlenmesi konularını ilgi ile dinlemesi yaşam umudumu artırdı. ‘Demek 
doğru yoldayız’ dedim. Bütün söyleşi boyunca en önde oturan Yeniköylü kadınları izledim, hepsine hayran 
kaldım, onların gözlerinden aldığım enerji ile söyleşi böylesine güzel geçti.”

Kevser Yavuz Çimenli

Katılımcılarımız Dedi ki

“Proje sürecinde Menderes’te böyle güçlü kadınların olduğunu görmek geleceğe dair bana umut aşıladı. 
Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları öğrendik. Ekonomiyi, sağlığı, hukuku, bireyselliği, 
üretkenliği konuştuk. Ekonomik bağımsızlığı olan, sosyal yaşamın hep içinde olan, bilgili, bilinçli kadınlar, 
toplumu ileriye taşıyan lokomotiflerdir. Bunları öğrendik.”

Neval Avcı

“Bornova’dan bütün toplantılara katılmamın sebebi Menderesli kadınların azmi ve enerjisiydi. Nerede 
yaşarlarsa yaşasınlar kadınların çözülmesi gereken ortak sorunları olduğunu gördüm. Örgütlenmenin ne 
kadar önemli olduğunu bu projede öğrendim. İyi ki katılmışım.”

Emine Baracık



52

“Proje biterken geride, Menderes’te bir Kadın Meclisi bırakmanın huzurunu taşıyorum.” 

Dernek Başkanı Urkiye İnal 

“İyi ki katılmışım, kadın bakış açısını öğrendim, sosyalleştim. Keşke kadın bakış açısına erkekler de sahip olsa.“

Dernek Üyesi Perihan Kocayurt

“Bu eğitime sadece eğlenceli zaman geçirmek, arkadaş edinmek, belki bir şeyler öğrenmek amacıyla katıldım. 
Ama eğitim seminerleri ilerledikçe bilmediğim birçok şeyi fark ettim, bilgi dağarcığımız genişledi, uykumuz 
açıldı, hayata bakış açımız değişti. Gerçekten de hayatımıza çok şey kattı bu eğitim. Arkadaşlar edindik, 
gerçekten güzel arkadaşlar…”

Sema Ertekin

“İki buçuk ay önce CUKAD’ı tanıdım. Onların sıcaklığı beni etkiledi ve toplantılara katılmaya başladım, yapılan 
eğitimleri aldıkça etrafımı daha iyi tanımaya başladım. Çevremdeki insanları, bana bakış açılarını daha iyi 
anlamaya başladım. Şimdi ayaklarımın üstünde daha iyi durduğuma inanıyorum. Beni kendime getiren, 
aydınlatan, çevremi daha iyi tanımamı sağlayan, bize bu imkânları veren CUKAD’a, Urkiye Hanım’a, Elif 
Hanım’a ve eğitimleri veren arkadaşlara teşekkür ederim.”

Nuray Güngör
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“Eğitimler ve proje faaliyetleri, farkındalığı yakalayan kadınların önce kendi yaşamlarında, sonra çevrelerinde 
daha sonra da tüm yaşamın içinde neleri başarabileceğini görmemizi sağladı. Sosyal yaşamın içindeki en 
önemli ipuçlarını hep birlikte öğrendik. Bildiklerimizi de tazeleyip paylaşmış olduk.” 

Nilgün Emil

“Kadın olmanın, kadın olarak bir şeylere imza atmanın zor olduğu bir ortamda yaşamamıza rağmen, bir 
olmayı başarabilirsek ve özgüvenimizi keşfedersek her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha anladım. Kadın 
olarak birbirimize omuz vermenin önemini farkettim. ‘Yapamazsın‘ diyenlere inat ‘istersek yaparız’ diyebilecek 
gücü içimizde barındırdığımızı, sadece dışavurmakta zorluk çektiğimizi gördüm. Biz kadınlar aramızdaki 
çekişmeyi bırakırsak ve bir şeyler başarmayı kafaya koyduysak önümüzde dağ olsa duramayacağını gördüm. 
Katıldığım eğitimlerde tanıştığım, kendilerinin engin bilgilerini öğrendiğim tüm eğitmenlere ve bütün bunlara 
vesile olan CUKAD kurucularına ayrı ayrı teşekkür ederim. Unuttuğumuz özgüvenimizi bize geri hatırlattıkları 
için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir reklamda geçiyordu, sözümü onunla bitirmek isterim: ‘Kadınsız 
toplum yarınsız toplumdur’. Her zaman birlik olmak, birlikte olmak ve daha güzel eğitimlerde bir arada olmak 
ümidi ve heyecanı ile teşekkürler. 

Esin Çetin







Üreten Eller, Katılan Eller 
İpek Kültür ve Eğitim Vakfı / Gaziantep 

6
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Destekçi Kurumlar
Zirve Üniversitesi,
Şahinbey Kaymakamlığı

Uygulama Yeri
Gaziantep

Süresi
6 Ay (30 Eylül 2014 - 30 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
1985

Çalışma Alanları
Mesleki ve kültürel kurslar,
dershaneler, kütüphaneler, eğitim 
salonları ve eğitim kurumları açmak.
               
Adres
Karagöz Mah. Kazaz Sok. No: 3/B 
Şehitkamil / Gaziantep

Telefon
(342) 221 23 90 

E-posta
info@ipekvakfi.org  

Web
www.ipekvakfi.org

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Gaziantep’te Şahinbey ilçesinin sosyoekonomik 
açıdan az gelişmiş mahallelerinden 40 kadının 
mesleki eğitimler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği farkındalık çalışmaları yoluyla özgüvenlerinin 
geliştirilmesi ve istihdama katılımlarının sağlanması 
ve/veya artırılması. 

Hedef Grubu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Güzelvadi, Vatan, 
60. Yıl ve Beybahçe mahallelerinde yaşayan, çalışma 
arzusu olup işsiz olan 20-45 yaş aralığındaki 40 
kadın.

Sonuçlar / Etkiler

Proje süresince, hedef grupta yer alan 40 kadın 
yönetici asistanlığı, 10 parmak klavye, temel 
İngilizce ve bilgisayar alanlarında toplam 120 
saat süren eğitimlere ek olarak, kadın hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında düzenlenen 
seminerleri tamamladı. Şahinbey Halk Eğitim 
Merkezi, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu ve Zirve 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 
kadınlara sertifikaları verildi. 30 gönüllü üniversite 
öğrencisi projeye destek oldu. Projenin ardından 4 
kadın istihdam edildi.
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Vakıf olarak bu hibeye hak kazandığımızı 
öğrenince hem çok mutlu olduk hem de çok 
heyecanlandık. BM Kadın Dostu Kentler Programı 
kapsamında Ankara’da yapılan deneyim paylaşımı 
toplantısı sayesinde aklımızdaki sorulara cevaplar 
bulduk.

Önce bir proje ekibi kurduk ve işbölümü yaptık. 
Proje dokümanlarını hazırladıktan sonra, 40 kadın 
katılımcıyı belirlemek için harekete geçtik. Bu 
amaçla, Gaziantep’te kadın konusunda çalışan 
STK’ları tek tek ziyaret ederek, onların destek ve 
yardımlarını istedik. Bu yöntem işe yaradı. Zira, 
STK’lar alandaki çalışmalarından dolayı katılımcı 
olabilecek kadın kitlesine vakıflardı. Öte yandan, 
Zirve Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nin web sitesinde ilana çıktık. 
Bu çalışmalardan sonra başvuru sayısının 40’ı 
aşması bizi sevindirdi. Ayrıca, proje uygulama 
sürecinin daha rahat işleyebilmesi için proje 
ekibine eğitimler verildi.

Projemizin Öyküsü

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Bu projeden elde edilen deneyim ve kazanımlarla kadınları güçlendirmek için yeni projeler yapılmalı.
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İyi ki!
 
İyi ki, kadın alanında çalışan STK’larla çalıştık, 
onlarla işbirliği yaptık.

Keşke!
 
Keşke kalan 36 kadına da iş bulabilseydik. 
Ayrıca, keşke daha uzun süren bir eğitim 
verebilseydik!
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Uzmanımız Dedi ki

“Bu projeyi yapmaktan çok mutlu oldum. Harika bir deneyimdi. Kadınların gözlerindeki ışık ve azimden, fırsat 
verilirse neler yapabileceklerini anlayabiliyordum. Katılımcıların neredeyse hepsi, bu eğitim ve seminerlerin 
daha uzun süre devam etmesini istedi. Ne yazık ki; süremiz sınırlıydı. Onlarla aramızda oluşan kuvvetli bağ 
sayesinde halen görüşüyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Derya Keskin

Katılımcılarımız Dedi ki



Bilinçli ve Güçlü Kadın İle 
Aydınlık Yarınlara
Anadolu İş Kadınları Derneği (AİKAD) / 
Adıyaman
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Destekçi Kurumlar
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü

Uygulama Yeri
Adıyaman

Süresi
6 ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2005

Çalışma Alanları
Girişimcilik, sağlık, eğitim, şiddet,
spor ve kadının insan hakları, her 
türlü ayrımcılığın tespiti ve önlenmesi, 
istihdam, etik.
               
Adres
Karapınar Mah. 27152 Sok. No: 6 
Adıyaman

Telefon
(536) 459 0013 

E-posta
02aikad@gmail.com  

Web
wwww.aikad.org.tr 

Sosyal Medya
    /Adıyaman Anadolu
İş Kadınları Derneği

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Adıyaman’da yaşayan 20 kadının kuaförlük eğitimi 
almaları sağlayarak kadınların mesleki becerilerini 
artırmak,

Eğitim alan 20 kadının KOSGEB eğitimlerinden 
faydalanmasını sağlamak hibe fırsatlarından 
yararlanmasını, sertifika almasını ve kendi işyeri 
açmasını kolaylaştırmak,

KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) 
eğitimleri yoluyla katılımcıların farkındalıklarını 
artırmak.

Hedef Grubu

Adıyaman’da ikamet eden 18-40 yaş aralığında 20 
işsiz kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• 20 kadın 552 saatlik teorik ve uygulamalı kuaförlük 
eğitimini ve 70 saatlik KOSGEB onaylı girişimcilik 
eğitimini tamamladı,
• 64 saatlik Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı 
(KİHEP) yoluyla katılımcı kadınların farkındalıklarının 
artması sağlandı.
• KOSGEB tarafından sağlanan destekle iki kadın 
kendi işyerlerini açtı.
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Adıyaman’da işsizlik sorununun artması, artan 
nüfus ve yaşanan göç nedeniyle mevcut 
kuaförlerin talebi karşılayamaması ve nitelikli 
hizmet sunamaması bu alanda bir ihtiyaç 
ortaya çıkartmıştır. Anadolu İş Kadınları Derneği 
olarak hem 20 kadını eğitip nitelikli hizmet 
sunmak hem de arz-talep dengesini sağlayarak 
kadınların istihdamına katkıda bulunmak 
amacıyla Bilinçli ve Güçlü Kadın İle Aydınlık 
Yarınlara Projesi ile bu sürece dahil olduk. 
“Kadın Dostu Kentler Destekledi, Biz Eğittik, Siz 
İstihdam Edin! Hem Adıyaman Kazansın Hem 
Türkiye Kazansın” sloganıyla yola çıktık.

Projemiz amacına ulaştı. Kuaförlük, girişimcilik 
ve KİHEP eğitimlerine katılan 20 kursiyer kadına 
sertifikaları verildi. Kursiyerlerin iş kurabilmeleri 
veya işyerlerinde kalifiye eleman olarak 
çalışabilmeleri için işverenlerle görüşülerek 
işverenlerin kadın istihdamı konusunda 
bilgilendirilmeleri sağlandı. Kendi işini kurmak 
isteyen kursiyerler  KOSGEB destekli hibelerden 
yararlanmak için projelerini hazırlayarak 
sundular. KOSGEB tarafından sağlanan destekle 
de iki kadın kendi işyerlerini açtı. 20 kursiyer 
kadın iş piyasasına hazır hale getirildi. Proje 
bittiğinde hep bir ağızdan şunu dedik: “Yaşasın 
kadın dayanışması!” 

Projemizin Öyküsü
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Günümüz koşullarında kadın olmanın zorluklarını 
bu projeyle bir kez daha anladık. Çünkü evlerden 
çıkamayan çok sayıdaki kadın cevherlerin bir 
bölümünü Kadın Dostu Kentler Programı’yla 
keşfettiğimize inanıyoruz. Proje biz kadınlar için 

olumlu sonuçlandı. Çıkan sonuçlar bize daha çok 
işimiz olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. 
Kadınların istihdam edilmelerine katkı sunan,
BM-Kadın Dostu Kentler Programı ekibine 
sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Bundan sonraki projelerde kursiyerlerin çocuklarını bırakabilecekleri bakım evleri oluşturulmalı.  Daha 
uzun süreli ve yüksek bütçeli finansman kaynakları oluşturulmalı.  Girişimci kadın sayısının artırılması 
için mesleki eğitimlerin sürekliliği sağlanmalı. Kursiyerlerimiz KİHEP ve girişimcilik eğitimlerinden 
çok faydalandılar. Bu eğitimler bütün projelerde mesleki eğitimlerle birlikte zorunlu hale getirilmeli. 
Kadınların güçlenmesinde önemli rol oynayan kadın sivil toplum örgütlerine destek sağlanmalı ki 
daha çok iş yapabilsinler.
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İyi ki!
 
İyi ki, saha çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 
talep doğrultusunda kuaförlük mesleğini seçmişiz. 
İyi ki, KİHEP ve girişimcilik eğitimlerini de vermişiz. 
Çünkü kadınlar hem meslek öğrendiler hem 
bilinçlenerek özgüvenlerini geliştirdiler hem de hibe 
desteklerinden faydalanarak birer girişimci kadın 
oldular. Zorluklarla evden çıkan kadınların kendi 
ayakları üzerinde durmaları,‘iş piyasasında artık ben 
de varım’ diyen kadınların mutluluklarını paylaşmak, 
kadınların sesi olmak onur ve gurur verici. İyi ki türlü 
yemeğinin biberi olmuşuz (Ağızları tatlı tatlı yaksak 
da birçok cana şifa katmışız).

Keşke!
 
Proje süresi uzun olsaydı, çünkü süre halk eğitim meslek 
modülüyle eşleşmedi, iki ayın finansmanını biz karşılamak 
zorunda kaldık. Keşke projenin bütçesi yüksek olsaydı, 
çünkü kuaförlük mesleğini öğrenmek isteyen çok sayıda 
kadın bize başvuruda bulundu. Ancak bütçeye göre bu 
taleplerin dörtte birini karşılayabildik.
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Katılımcılarımız Dedi ki

 
“1981 Adıyaman doğumluyum, 35 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. AİKAD’ın verdiği bu kurslara katılana 
kadar hep evim ve çocuklarımdı hayatımın amacı. Girişimcilik, KİHEP, kuaförlük eğitimlerinden sonra neden 
ben de iş hayatına girmeyeyim diye düşündüm ve karar verdim. Önce dükkânımı açtım, sonra KOSGEB’e 
projemi sundum, şimdi sonuç bekliyorum. Bu verilen eğitimlerden sonra “yıllardır neden bir iş yapmadım, 
kendi ayaklarımın üzerinde durmadım” diye çok üzüldüm. Artık ben de bu piyasanın içindeyim ve mesleğimde 
en iyisi olmaya da kararlıyım. Geç de olsa artık ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Umarım bu gibi 
projelerden genç nesiller de yararlanır ve hayallerine kavuşabilir.”

Ülkü Yaldız

1981 Adıyaman doğumluyum. Öncelerde evde oturan, sıkılgan, somurtkan biri olarak şu an kendime 
olan özgüvenimle çok güzel yerlerde olduğuma inanıyorum. Tamamen özgüvenimi yitirdiğim bir zamanda 
girişimcilik, KİHEP, kuaförlük eğitiminin başladığını öğrenip başvurumu yaptım ve bu benim dönüm noktam 
oldu. Eğitim bana çok şey kattı oldu. Öncelikle kendinize güveniniz artıyor, yapacağınız işe daha çok 
odaklanıyorsunuz. Kuracağınız iş ile ilgili işin finansmanından, pazarlamasına, işbölümüne kadar geniş bir 
yelpazede en ince detaylara kadar düşünüyorsunuz. Bu tür projelerle ev hanımlarının kapalı pencereleri 
açılıyor, hayata bakış açıları yüzde 100 değişiyor. Bununla beraber erkeklerin kadınlarımıza bakış açısı da 
değişiyor. Ev kadınlarımız el becerilerini geliştirip şu an şirket sahibi olabiliyor, hatta dünyayı temsil edebiliyor. 
Kararlı, tutkulu, alçakgönüllü olmayı, kiminle veya kimlerle çalışabileceğimi, insanlardan yardım isteyebilmeyi, 
işlerimin üstesinden nasıl gelebileceğimi ve en önemlisi herkese ‘’evet’’ dememeyi öğrendim. ‘Ben de varım’ 
diyebilmek, iş alanında ilerlemek adına bazı olumsuz durumlarda hayır diyebilmek güven verici bir durum. 
Ben bu eğitimi aldığım için ve dostumla işyerimizi açtığım için mutluyum ve bütün kadınların bu eğitimlere 
yöneltilmelerini diliyor, teşekkür ediyorum.”

Fatoş Erol
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“Bu projeye katılmadan önce hayata küsmüş, çalışmayı düşünmeyen, sosyal hayatı olmayan bir kadındım. 
Bu projeden sonra hayatım değişti. Kendime özgüvenim geldi. Bir birey olduğumu hatırladım ve ‘ben’ dilini 
kullanmaya başladım. Kendi ayaklarımın üstünde durabileceğimi, kendi işimi kurabileceğimi, her şeyin 
üstesinden gelebileceğimi anladım. Kadın olduğumu anladım. Yasal haklarım olduğunu öğrendim. Hayır 
demeyi öğrendim. Kuaförlük bölümünde kendime nasıl bakım yapacağımı öğrendim. Benim hayatıma katkısı 
çok oldu. Bunun için beni bu projeye dahil eden Fadime Kayakıran’a, kurs öğretmenlerime öncelikle Sevgi 
Binbir’e ve Semra Havan’a çok teşekkür ederim.”

Arzu Yapık
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Kooperatifle
Gelen Mutluluk 
Yomra Kadınları Toplumsal
Dayanışma ve Girişimciliği
Destekleme Derneği / Trabzon
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Destekçi Kurumlar
Toplumsal Kalkınma Derneği
(TOKADER), Yomra Gençlik Merkezi, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Uygulama Yeri
Trabzon Yomra İlçesi

Süresi
6 ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL 

Kuruluş Tarihi
2012

Çalışma Alanları
Kadın istihdamı,
kadının insan hakları   
               
Adres
Sancak Mah. Dursun Şahin Cad.
No: 24 Yomra / Trabzon

Telefon
(505) 220 60 71 

E-posta
yomrakadingirisimciligi@hotmail.com

Web
www.yokader.com
www.yomrakadinkooperatifi.com 

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Daha önce derneğimiz ve destekçi kuruluşumuz 
TOKADER tarafından uygulanan projelerde mesleki 
eğitim almış 70 kadından gönüllü olan 10 kadını 
aktif girişimci yaparak çalışma hayatına katılımlarını 
sağlamak.

Hedef Grubu

Yomra’da yaşayan,  daha önce uygulanan projelerde 
mesleki eğitim almış 18-60 yaş arası 10 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• 7’si kooperatif katılımcılarından olmak üzere 
10 kadın proje kapsamında Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından sağlanan 
kooperatifçilik eğitimini tamamladı.
• Eğitim çalışmalarına katılan kadınlardan 7’sinin 
kurucu ortaklığıyla Yomra’da Trabzon’un ilk kadın 
kooperatifi kuruldu.
• Projenin sağladığı destekle kooperatifin Yomra 
merkezde cafe-restoran olarak işletmeye yönelik 
olarak uzun vadeli kiraladığı binada gerekli tadilat ve 
tefrişat işlemleri tamamlandı.
• Ortaklardan 1 kişi el sanatları ustalık belgesi aldı ve 
meslek kurslarında eğitim verecek. 
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Kooperatif kurma düşüncemiz ilk proje 
hibemizi aldığımızdan beri vardı. Kooperatifin 
kuruluşuna giden yolda ikinci projemizi de İçişleri 
Bakanlığı’ndan fon alarak yürüttük. Bu projelerde 
örgütlenme, özgüven, duygular ve duygusal zekâ, 
kıskançlık ve rekabet, verimli toplantı teknikleri, 
zamanı etkin kullanabilme, ekip oluşturma ve 
liderlik, toplumsal cinsiyet, kadının insan hakları 
gibi birçok konuda farkındalık  geliştirdik. Girişim 
gurubu olarak Yomra’da bir kooperatif kurmak 
için yaptığımız çalışmalar içerisinde Kadın Dostu 
Kentler Programı’yla bağlantımızı hiç kesmedik. 
Kooperatifle Gelen Mutluluk Projesi hibe kazanan 
üçüncü projemiz. Kooperatifi kurmak için fon 
sağlayan kuruluş ile sözleşmemiz Eylül 2014’te 
imzalandı.  Kurulum aşamasında destekçimiz ve 
kurucumuz olan Toplumsal Kalkınma Derneği’nin 
ve Yomra Kadınları Toplumsal Dayanışma ve 
Girişimciliği Destekleme Derneği’nin projelerine 
katılmış kadınlarla ve gönüllülerle bir araya geldik. 
Devamında kooperatif kurma ile sonuçlanacak 
olan eğitimlerimizi yaptık. Katılım gösteren 
arkadaşlarla görüşmeler yaptık, kararlar aldık. 
Kooperatifi resmi olarak kurmadan yine Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı’ndan (KEDV) 
kuruluş, devamlılık ve diğer kooperatiflerle ilgili 
eğitim aldık.

‘’Sınırlı Sorumlu Yomra Kadın Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi”ni kurucu 7 ortağımızla 
birlikte, tüm resmi işlemleri tamamlayarak 
12 Ocak 2015 tarihinde kurduk. Kuruluş 
aşamalarında Yomra Kaymakamı’nı, Yomra 
Belediye Başkanı’nı, Milli Eğitim ve Halk Eğitim 
Müdürlerini ziyaret ettik. Halk Eğitim Müdürlüğü, 
kooperatif mekânımızı ücretsiz olarak tarafımıza 
tahsis etti. Burada el becerisiyle yaptığımız 
ürünlerin satışını yapacağız. 

Yöresel yemekler sunacağımız mekânı da 
hayırsever bir vatandaşımız iki yıllığına ücretsiz 
olarak tahsis etti. Ardından üretim yapacağımız 
yerde hibe programından aldığımız fonla ve 
hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle tadilat 
işimizi tamamladık. Üretime başlamak için gerekli 
ekipmanları alıp, hazırlıkları tamamlayacağız. 
Bizim hikâyemiz böyle başladı, Şimdi kurduğumuz 
HOHOLİ Cafe- Restaurant açılışı bekliyor. 
Yanımızda destekçilerimiz olmasaydı projemiz 
de bu kadar ilerleyemezdi. Kadın Dostu Kentler 
Programı’na teşekkürler. 

Projemizin Öyküsü

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Kooperatifimizi kurduk, açılışını yapacağız, ancak kooperatif faaliyetlerinin devamlılığını
sağlamak gerekiyor.  



7474

İyi ki!
 
Bu proje olmasa kooperatifi kuramazdık. 
Bizim derneğimiz de olmasa Trabzon ilk 
kadın kooperatifine kavuşamazdı. İyi ki, 
projeyi yazmışız ve projemiz kabul edilmiş.

Keşke!
 
Keşke kadınların girişimcilik konusundaki 
korkularını giderebilseydik. Bir işletme 
açınca para kazanılsa da kazanılmasa 
da vergisi ödeniyor. Keşke, kadın 
işletmelerine vergi konusunda kolaylıklar 
getirilebilse.
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 Katılımcımız Dedi ki

“Dernek yönetimi ‘kooperatife katılır mısın’ diye teklif ettiğinde hemen kabul ettim. Hem projeye hem 
de dernekteki arkadaşlara güveniyordum. Katılmamdaki önemli sebepler ise, hem kendi kazandığım 
parayı harcayabilmek, aile bütçeme katkıda bulunabilmek hem de boş vakitlerimi verimli bir şekilde 
değerlendirmekti. Ayrıca, kooperatif sayesinde Yomra’da benzeri olmayan bir kurumda, kadın girişimciliği 
konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmuş, kendime ait bir işletmeyi işletme zevkine varmış 
olacaktım. Katılmamı ve kooperatife ortak olmamı sağlayan YOKADER yönetimine teşekkür ederim.”

Ayten Doğan

Yomra Kadınları Toplumsal Dayanışma ve Girişimciliği Destekleme Derneği’nin yöresel yemekler sunacağı mekanın tadilat öncesi ve sonrası görüntüleri .
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Bal-Kad Gıda
Üretim Atölyesi 
S.S. Balçova Kadın Çevre Kültür
ve İşletme Kooperatifi / İzmir

9

76



7777

Destekçi Kurumlar
Balçova Belediyesi

Uygulama Yeri
İzmir - Balçova

Süresi
6 ay (22/ Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
27.793 TL 

Örgüt Künyesi

Kuruluş Tarihi
2010

Çalışma Alanları
Kadının statüsünün artırılması, 
ekonomik hayata eşit olarak
katılımının sağlanması, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği ile mücadele 
edilmesi, kadının sosyal ve kültürel 
alanlarda güçlendirilmesi.

Adres
Çetin Emeç Mah. Fethi Bey Sok.
No: 5/A Balçova / İzmir

Telefon
(232) 259 48 11 

E-posta
balkadkoop@gmail.com

Sosyal Medya
    /balcovakadin.kooperatifi
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Amacı
 
• Balçova’da ikamet eden, kooperatif hissedarı 
80 kadının gıda üretimi, pazarlama ve işletme 
konularında kapasitelerini artırmak,
• Balçova Belediyesi tarafından tahsis edilecek 
mekânın düzenlenerek kooperatifin gıda üretimi 
konusunda standartlara uygun bir atölye içerisinde 
üretime başlamasını sağlamak,
• Üretilen ürünlerin etkin pazarlanmasını sağlayarak 
kooperatif üyesi kadınların sosyo-ekonomik hayata 
katılımlarını artırmak. 

Hedef Grubu

Balçova ilçe sınırları içinde yaşayan, kooperatifin 
üyesi (hissedarı) 18 yaş üzeri 80 kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• Proje faaliyetleri kapsamında 80 kadın girişimcilik 
ve pazarlama, salça, turşu,    konserve, makarna, 
erişte ve pasta yapımı eğitimlerini tamamladı: 
• 10 katılımcıya Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
(KEDV) tarafından girişimcilik ve pazarlama eğitimi 
verildi.
• 46 katılımcıya Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (EKOSEM) tarafından makarna, erişte ve 
pasta yapımı eğitimi verildi.
• 24 katılımcıya Ekonomi Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından salça, turşu ve 
konserve yapımı eğitimi verildi.
• Balçova Belediyesi tarafından temin edilen 
bir mekân gıda üretim atölyesi olacak şekilde 
düzenlendi. Gıda üretimi ve diğer konularda gerekli 
tüm izinler alınarak bu mekânda gıda üretimine 
başlandı.
• Katılımcı kadınlarla Tire’de Gökçen kasabasındaki 
bir salça fabrikası ziyaret edilerek çalışmaları 
hakkında bilgi alındı. 
• Tüm bu çalışmalardan sonra hem yerel medya 
haberleri hem de tanıtım broşürleri sayesinde iş 
kapasitesi artmış oldu. 
• Belediyenin desteğiyle açılan stantlarda tanıtım 
yapılarak kurum ve kuruluşlardan siparişler alındı.
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Ülke genelinde kadın işsizler için istihdama 
yönelik devlet politikalarının yetersizliği 
nedeniyle kadınların ekonomik hayata katılımının 
zor olduğunu gözlemledik. Bu nedenle yerelde 
kadınların güçlendirilmesi için kooperatif kurduk. 
Sermayemiz olmadığı için hibe projelerini takip 
etmeye başladık. Birleşmiş Milletler Kadın Dostu 
Kentler 2014 Hibe Programı’ndan yararlanarak 

Gıda Üretim Atölyesi’ni kurduk. Proje 
sayesinde üretim ekipmanlarını tedarik ettik. 
Kadınlar üretmiş olduğu ürünleri satarak aile 
ekonomisine katkıda bulunmuş oldular. Ayrıca 
Proje kapsamında almış oldukları eğitimlerle 
daha bilinçli üretime başladılar. Eğitimler 
sayesinde yaşam kalitelerini de artırmış oldular.

Projemizin Öyküsü
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Katılımcıların almış olduğu eğitimler 
sayesinde ve kazanç elde etme düşüncesiyle 
motivasyonlarının arttığını gözlemledik. 
Amaçlarına ulaşabilmeleri için eğitimlere 
tam zamanlı katılımları projenin daha verimli 
yürütülmesini sağladı. Proje kapsamında bizi 

zorlayan unsurlardan bir tanesi de üretim 
izinlerinin alınması oldu. Destekçi kuruluş, yani 
belediye tarafından Tarım İlçe Müdürlüğü’nün 
standartları doğrultusunda gereken tadilatlar 
yapılarak sorun çözümlenmiş oldu.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Kalite standardı çerçevesinde pazar oluşturmalı, markalaşmalı ve ulusal/uluslararası piyasaya 
açılmalı. Ayrıca bu tarz hibe projelerini takip edip yeni çalışma alanları yaratmalı. 
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İyi ki!
 
Kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmeleri için 
iyi ki bu tip projelere destek veriliyor. Katılımcılar 
bu proje sayesinde hayata daha pozitif bakmaya 
başladıklarını ve günlük hayatlarında yaşamış 
oldukları bazı sıkıntılarını çözümleyecek özgüvene 
sahip olduklarını belirttiler. “İyi ki, bu projede yer 
aldık” dediler. Evinden dışarı çıkmakta güçlük çeken 
ve toplum içinde konuşma yeteneği zayıf olanların 
her biri şu anda hem ticaret yapıyor hem de 
STK’larda görev alarak toplumun güncel sorunlarıyla 
ilgili olarak örgütsel hareket ediyorlar. İyi ki bu proje 
düşünülmüş ve iyi ki bu projeye başvurmuşuz. 

Keşke!
 
Keşke daha önce proje başvurusunda bulunmuş olsaydık, 
kooperatifimiz şu anda daha güçlenmiş olabilirdi. Proje 
süresi keşke biraz daha uzun olsaydı. Planlamalar, 
uygulamalar ve faaliyete geçme sürecinde zorluklar 
yaşadık. Eğitim anlamında destek alan projeler için 
yeterli bir süreç. Bizimki gibi projelerde süre sıkıntısı 
yaşanabiliyor. Fakat katılımcılardaki çalışma arzusu bu 
süreyi iyi kullanmamızda yardımcı oldu. 
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Katılımcılarımız Dedi ki
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Uzmanımız Dedi ki
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Üretime Engel Yok 
Samsun Engelli Kadınlar Derneği /
Samsun

8484



Destekçi Kurumlar
Samsun Engelliler Federasyonu 
(SAMEF), Engelli Kadın Derneği
(Eng-Kad), İlkadım Halk Eğitim ve 
Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 

Uygulama Yeri
Samsun

Süresi
6 Ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2013

Çalışma Alanları
Engelli kadınların ve ailelerinin 
istihdamı ve sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetlere 
katılmaları 
               
Adres
Hürriyet Mah. Talimhane Cad. 
No:62/3 İlkadım / Samsun

Telefon
(362) 431 41 21 

E-posta
sakder2013@hotmail.com
selmademirgundogdu@hotmail.com 

Web
www.sakder.org

Sosyal Medya
    /sakder

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• Samsun İlkadım ilçesinde yaşayan ve Samsun 
Engelli Kadınlar Derneği üyesi 10 engelli kadına Halk 
Eğitim tarafından el sanatları teknolojileri/yatak 
odası tekstili hazırlama modül programı kapsamında 
eğitim verilmesini sağlayarak mesleki yeterlilik 
oluşturmak, 
• Proje kapsamında alınacak olan ekipman ve 
malzeme ile kurulacak El Sanatları Teknolojileri/
Yatak Odası Tekstili Hazırlama Atölyesi yoluyla pratik 
uygulamalar yaptırmak ve elde edilecek ürünlerin 
satışını sağlamak, 
• Sürdürülebilirliğin sağlanması adına özel sektörle 
iletişime geçerek ürünlerin satışını sağlamak ve 
devamında yeni makineler alarak daha çok engelli 
kadına benzer projelerle yardımcı olmak, 
• Dernek bünyesindeki kadınlarda toplumsal 
cinsiyet, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, hak temelli 
mücadele, engelli hakları ve örgütlenme konularında 
farkındalık oluşturmak, 
• Derneğin teknik ve idari kapasitesini geliştirmek, 
• Hak temelli yaklaşımın benimsenmesine ve 
sektörler arası (STK, yerel yönetim, kamu kurumu 
vb.) işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak.

Hedef Grubu

Samsun’da yaşayan, mesleğin gerektirdiği bedensel 
ve fiziksel özelliklere sahip, yatak odası tekstili 
eğitimi alacak 10 engelli kadın ile örgütlenme ve 
farkındalık eğitimlerine katılacak olan 20 engelli 
kadın.

Sonuçlar / Etkiler

• Proje kapsamında hedef grupta yer alan engelli 
kadınların üretim yapmasına imkân sağlayacak bir El 
Sanatları Atölyesi kuruldu.
• 10 engelli kadın 480 saatlik el sanatları 
teknolojileri/yatak odası tekstili hazırlama eğitimini 
tamamladı ve kurulan atölyede üretime başladı.
• Engelli Kadın Derneği (Eng-Kad) desteğiyle, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, hak temelli 
mücadele, engelli hakları ve örgütlenme konularında 
gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla hedef 
grupta yer alan kadınların farkındalıkları artırıldı.
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Samsun Engelli Kadınlar Derneği 2013 Mart 
ayında kurulmuş, hedefleri büyük olan çok yeni 
bir dernek. Üretime Engel Yok projesi bizim için 
bir dönüm noktası oldu. Hayallerin artık sadece 
hayal olarak kalmadığını öğrendik. Hibeden 
bahsettiğimizde çoğu kimse “değer mi bu 
kadar koşturmaya, bu miktar çok az” demişti. 
Aksine, bizim için bu hibe servet değerindeydi. 
Yeni makineler, ihtiyacımız olan malzemeler ve 
en değerli olanı da özgüven kazandık. Birçok 
proje belki de dışarıdan taleple gerçekleşmiştir, 
biz ise bunu bu işlerle uzaktan yakından ilgisi 
olmayan engelli bireylerle başardık. 

Sonucun büyük mutluluklara vesile olması 
bize verilen en büyük hibe oldu aslında. Proje 
sürecinde Ankara Engelli Kadın Derneği’nden 
aldığımız hak temelli yaklaşım ve girişimcilik 
eğitimleri, daha önce yapamayacağımızı 
düşündüğümüz şeyleri yapabileceğimize 
inanmamızı sağladı. Projemize başladığımızda 
bizlerle olan kursiyerlerimiz sonuna kadar proje 

etkinliklerine katıldılar. Hiç fire vermediğimiz 
gibi sonradan guruba eklenen katılımcılarımız 
da oldu. Yeni katılımcılarımızı geri çevirmedik, 
dernek bütçesinden ve gönüllü destek veren 
hocalarımızın katkısıyla yardımcı olmaya 
çalıştık. Önemli olan, olmaz dediklerimizi 
olur hale getirebilmekti ki, bunu bu projeyle 
gerçekleştirmiş olduk. 

Projemizin Öyküsü

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Bundan sonra benzer projeler geliştirerek daha fazla engelli kadının hayatına dokunmak gerekiyor.
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İyi ki!
 
İyi ki böyle bir proje uyguladık. Projemiz engelli 
kadınların meslek sahibi olmasına, girişimciliklerinin 
artmasına, örgütlenmelerine ve hak temelli 
yaklaşımlarının gelişmesine katkı sağladı. Bizleri 
örnek alan diğer STK’lar da benzer projeler üretme 
girişiminde bulundu ve diğer ilçelerdeki kadınlar 
dernekleşerek örgütlenme çabasındalar. 

Keşke!
 
Keşke daha önce örgütlenerek benzer çalışmalar 
içerisine girseydik. 
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Katılımcılarımız Dedi ki

“Ben dünyaya gelirken ebe hatası sonucu sağ elimde engel oluştu. Kendimi engelli bir insan olarak 
görmedim, ailem de beni öyle görmedi. Her konuda bana destek oldular, kendime hep güvendim. Bu projede 
dikiş dikmeyi, edindiğim bilgi ve tecrübe ile ihtiyaçlarımı karşılamayı öğrendim. Daha önce makinede hiç dikiş 
dikmemiştim, ancak bugün ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Başardıkça daha mutlu oluyorum. İki çocuk 
annesiyim. Onlar için, kendim ve eşim için dik durmalıyım, diğer engelli kadınlara örnek teşkil etmeliyim. 
STK’lara gidip geldikçe yapılacak çok şey olduğunu gördüm. Başkanımız ve hocamız Selma Gündoğdu’ya 
verdiği çaba ve emek için çok teşekkür ederim.”
 
Arzu Gündoğdu

“1979 yılında Samsun’da dünyaya geldim. Epilepsi hastasıyım. Bu projenin içinde yer aldığım için çok 
mutluyum. Pike, nevresim takımları diktim. Çok emek verdim. Bunlar ilk defa yaptığım çalışmalardı, kumaşları 
kendim kesip şekillendirdim. Kendime olan güvenim arttı. Arkadaşlarımın ve hocamızın desteği ile projeyi 
tamamladık. Hoş, eğlenceli, bir o kadar da heyecanlı günler geçirdik. Yaptığımız işleri sergilerle tanıttık, onur 
ve gurur duyduk, çok beğenildi işlerimiz. Mutluyum, ümitliyim. Herkese çok teşekkür ederim, özellikle Selma 
Hocam’a. Bundan sonraki hedefimiz bu projenin devamını getirip, istihdam alanı oluşturmak. Samsun halkı 
da bize büyük destek veriyor, çalışmalarımızın amacına ulaşması için birçok alternatif fikir veriyor. Engelli 
olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin. Bu daha başlangıcımız, çok şeyler yapıp üretmek istiyoruz 
ve yapacağız da.”   

Çiğdem Okutan                                 
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Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele
Mekanizmasının 
Güçlendirilmesi 
Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı 
Geliştirme Derneği / Nevşehir
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Destekçi Kurumlar
Nevşehir Belediyesi, Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

Uygulama Yeri
Nevşehir

Süresi
7 ay (15 Eylül 2014 - 6 Nisan 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2009

Çalışma Alanları
Kadının insan hakları, çocuk 
hakları, gençlik, yaşlı hakları, 
engelli hakları, sosyal alan
ve çevre   
               
Adres
Camicedit Mah.
Belediye Cad. No: 2
Nevşehir

Telefon
(384) 212 40 25

E-posta
nevsehirneveko@hotmail.com

Web
www.neveko.com

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Nevşehir’de kadına yönelik şiddet ve çocukların 
istismarına yönelik mücadele mekanizmalarının 
iyileştirilmesi.

Hedef Grubu

Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 
çalışanları, Nevşehir Belediyesi Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonu, Nevşehir Barosu Kadın Komisyonu 
üyeleri, Nevşehir Belediyesi Eşitlik Birimi, Jandarma, 
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir Halk Sağlığı 
Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin ilgili personelleri ve Kapadokya Kadın 
Dayanışma Derneği üyeleri.  

Sonuçlar / Etkiler

• Hedef grubumuzda yer alan kurum ve 
kuruluşlardan yaklaşık 18 kadın ve 3 erkek 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, 
kadın danışma merkezi işleyişi ve görüşme 
yöntemleri, ikincil travma ve tükenmişlik ile yasal 
mevzuat konularındaki eğitimlerini tamamladı.
• Proje katılımcılarından oluşturulan iki ayrı grupla 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube 
Müdürlüğü ve Kadın Danışma Merkezi’ne ve Bursa 
Nilüfer Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne iki 
çalışma ziyareti düzenledik. Çalışma ziyaretlerinin 
sonuçlarını Nevşehir İl Kadın Hakları Koordinasyon 
Kurulu üyeleriyle paylaştık. 
• Aynı kurulun üyeleriyle toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması, kadına karşı aile içi şiddetin 
önlenmesi ve yasaların uygulanması konularında 
odak grup çalışması yaparak kurumların mevcut 
yapısını analiz ettik.
• Proje kapsamında sağlanan uzman desteğiyle 
Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin iş 
planı ve çalışma yönergesini hazırladık.
• Nevşehir ve 7 ilçesinde kadına yönelik şiddet 
konusunda yapılması planlanan saha çalışmasında 
kullanılmak üzere uzman desteğiyle anket sorularını 
hazırladık ve saha çalışmasında yer alacak 5 kişilik 
ekibe saha çalışmasının nasıl yürütüleceğine ilişkin 
eğitim verdik.
• Yapılan odak grup çalışması ile toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitici eğitimleri alınması gerekliliğinin 
ortaya çıkmasının ardından,  Ahiler Kalınma Ajansı 
desteğiyle kurumlardan en az iki kişinin eğitici 
eğitimi almasını kararlaştırdık. Eğitici eğitimlerinin 
tamamlanarak illerde toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimci havuzu oluşturulması fikri bu projenin farklı 
bir çıktısı oldu.
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Örgütümüzün önceki dönemlerde yürüttüğü 
çalışmalar sürecinde ilimizde kadına yönelik 
şiddetle mücadele mekanizmalarından 
birisi olan kadın danışma merkezinin 
güçlendirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu farkettik. 
Derneğimizin Avrupa Birliği destekli “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal 
STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” 
hibe programına sunduğu “Kadın Danışma 

Merkezi ve Şiddet Veritabanı” isimli proje kabul 
edildi. Mart 2014’ten bugüne kadar kadın 
danışma merkezi (KDM) aktif olarak kadınlara 
danışmanlık hizmeti veriyor. Proje ortağı olan 
Nevşehir Belediyesi’nin binasında hizmet 
veren kadın danışma merkezi 15 ay süre ile 
derneğimiz tarafından yürütülecek. Proje 
tamamlandıktan sonra Nevşehir Belediyesi 
tarafından sürdürülebilirliği sağlanacak. Şu 

Projemizin Öyküsü
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andaki ismi Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma 
Merkezi olan merkezin çalışanları arasında, 
Nevşehir Belediyesi personeli, Nevşehir Barosu 
Kadın Komisyonu avukatları, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nden ebe bulunuyor. Nevşehir 
Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu ve 
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ise merkezin 
çalışmalarına destek veriyor. 

Şiddete maruz kalan kadınların başvuru 
yaptıkları jandarma, emniyet, şiddet hattı gibi 
noktalarda bu konuda eğitim almış kişilerin 
bulunmasının ve ilk müdahalenin bilinçli kişiler 
tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Şiddetle mücadelede en önemli 
müdahale birimlerinden biri olan kadın danışma 
merkezi, durumla baş etmelerini sağlamak 
üzere kadınlara istihdam, hukuk ve psiko-



sosyal yardım gibi alanlarda destek sağlıyor 
ve kadınların her alanda bilgilendirilmelerini 
sağlayarak şiddetin kaynağında önlenmesine 
katkıda bulunuyor.

Örnek kadın danışma merkezi ziyaretleri

Proje kapsamında yaptığımız önemli 
faaliyetlerden biri de, örnek çalışma yürüten 
kadın danışma merkezlerine ziyaretler 
düzenlemek oldu.  Proje kapsamında aldığımız 
eğitimlerin uygulamasına yönelik olarak 
örnek kadın danışma merkezi ziyaretleri ile 
tamamlanması kadın danışma merkezinde 
görev alanlar açısından önemli bir deneyim 
paylaşımı oldu. Örnek ziyaretlerin İl Kadın 
Hakları Koordinasyon Kurulu ve teknik kurul 
ile paylaşılmasının Kadın Dostu Kentler 2 
Programı’nın ara verdiği bu dönemde işleyişin 
devamını sağlamak açısından olumlu etkileri 
oldu. Özellikle odak grup çalışmasında kadına 

yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarında 
yer alan kurumların mevcut yapısının analiz 
edilmesi kurul üyelerinin Yerel Eşitlik Eylem 
Planı’nda belirtilen görev ve sorumluluklarını 
yerine getirmelerine önemli katkılarda bulundu. 
Ayrıca, odak grup çalışmasında toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitici eğitimleri alınması 
gerekliliği bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Her 
bir kurumdan en az 2’şer kişinin eğitici eğitimi 
almasına karar verildi ve bu karar Kadına 
Yönelik Şiddeti Önleme Komisyonu’nda 
gündeme alınarak Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 
maddi destek sağlaması kararlaştırıldı. 
Haziran 2015’te Nevşehir’de başlayan ve 
Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sorumlu olduğu 5 
il dahilinde (Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Niğde, 
Kırıkkale) gerçekleştirilen eğitici eğitimlerinin 
tamamlanarak illerde toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimci havuzu oluşturulması fikri bu projenin 
farklı bir çıktısı oldu.
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Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
İlimizde bulunan Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Komisyonu ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bundan 
sonraki süreçte sadece Nevşehir merkezde değil ilçelerde de kadına yönelik şiddetle mücadele 
mekanizmasında yer almayı planlıyoruz.
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İyi ki!
 
İyi ki böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje 
kapsamında belirlenen hedef gruplar aslında 
özel gruplardı. Kadına yönelik şiddetle mücadele 
mekanizmasında yer alan kurum temsilcileriydi. 
Bu proje sayesinde hedef gruplar arasında 
işbirliği geliştirilmiş oldu. Her kurum neyi, nasıl 
yaptığını paylaştı ve bundan sonra nasıl yapılacağı 
konusunda ortak paydada buluştular. Aslında kadın 
danışma merkezinin de ne iş yaptığı konusunda 
bilgi sahibi oldular. Eğitimler sayesinde birbirini 
tanıma ve kaynaşma sağlanmış oldu.

Keşke!
 
Keşke Kadın Dostu Kentler-2 Programı’nda yer 
alan ve danışma merkezi olan diğer illerle de 
karşılıklı ziyaretlerde bulunabilseydik. Böylece
12 program ilinin danışma merkezlerinin ortak bir 
sloganını üretebilir ve bir fark yaratabilirdik.  
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Katılımcılarımız Dedi ki!

“Kadın danışma merkezi ziyaretleri beni çok heyecanlandırdı. Nevşehir’de verilen teorik eğitimler biz STK 
üyeleri için çok yararlı oldu. Proje kapsamında verilen toplumsal cinsiyet, yasal mevzuat ve kadın danışma 
merkezi çalışma sistemi eğitimleri bakış açımızı genişletti. 

İzmir ve Bursa Kadın Danışma Merkezi ziyaretleri benim için çok verimliydi. İki ildeki kadın danışma merkezi 
ile Nevşehir’deki kadın danışma merkezini kıyaslama şansım oldu. İzmir ve Bursa’daki danışma merkezleri 
uzun yıllar önce açılmış ve şehirlerinde bilinen yerler. Nevşehir’deki bir yıllık olmasına rağmen hem merkezde 
ve hem ilçelerde tanındı. Verdiği hizmetler ve yaptığı çalışmalar büyük takdir topladı. İzmir ve Bursa’daki 
çalışanların profesyonelliği, dosyalama sistemleri ve verdikleri hizmetler çok iyiydi. Nevşehir’deki kadın 
danışma merkezinin konumu diğer illerdekine göre daha ulaşılabilir. Nevşehir Kadın Danışma Merkezi’ndeki 
çocuk oyun alanı çok iyi düşünülmüş ve güzel tasarlandığı için çocuklar oynarken annenin danışmanla verimli 
konuşmasına olanak sağlıyor. Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’nin eline sağlık. Nevşehir 
bu sayede kadın danışma merkezini güçlendirmiş oldu.”

Ayşegül BAYSAL - Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

“İzmir ve Bursa’ya yaptığımız ziyaretler esnasında kadın danışma merkezlerinin merkeze uzak olduğunu 
gördük. Çalışan personel donanımlı ve konusunda uzman kişilerden oluşmasının ve kadınlara danışmanlık 
verdikten sonraki süreçte de destek olmaları gerektiğini gördüm. Çünkü sadece aldıkları danışmanlık ve 
yönlendirmelerden kadınların kurumlara ulaşması ve kendini ifade etmesi konusunda sıkıntı yaşanıyor. 
Bunun için kurumların ve danışma merkezlerinin işbirliği yapması gerekiyor. Güzel bir proje idi,  bana ve 
kurumuma çok şey kattı. Bölgeler ve şehirler arasındaki farklıları görme imkânımız oldu. BMOP Kadın Dostu 
Kentler-2 Programı ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’ne teşekkür ederim.”

Hayriye Demirbilek - Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
                                                                                                        
“Proje kapsamında verilen eğitimlerin konu ve içerik açısından projenin amacına uygun olduğunu ve kendi 
adıma oldukça verimli geçtiğini belirtmek isterim. Ayrıca eğitim veren uzmanlar da konu hakkında bilgi 
birikimi ve deneyim açısından yeterliydi. Katılımcılarla iletişimin ve aktarımın da başarılı olduğunu gördüm. 
Eğitim programı içersinde yer alan konular şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi çerçevesinde 
katılımcılara sağlam bir altyapı oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ziyareti kadın 
çalışmaları konusunda işbirliği ve iletişim ağı kurulmasına katkı sağladı.”

Leyla KAHRAMAN - Nevşehir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü (NÜKÇAM)
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Acil Koordinasyon
Kurulu’nun
Güçlendirilmesi
Projesi II
KAMER Vakfı Mardin Şubesi / Mardin   
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Destekçi Kurumlar
Mardin Valiliği, Mardin
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü

Uygulama Yeri
Mardin ve öncelikle Savur,
Dargeçit, Derik, Mazıdağı,
Yeşilli ilçeleri olmak üzere 9 ilçesi

Süresi
7 Ay (15 Eylül 2014 - 15 Nisan 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
KAMER Vakfı: 1997
Mardin Şubesi: 2004

Çalışma Alanları
Kadının insan hakları, kadına
yönelik şiddet, kadın girişimciliği,
               
Adres
13 Mart Mah., Otel Bilen Arkası
Yağmur Apt. Kat: 1 No: 2 Mardin

Telefon
(482) 212 23 53 

E-posta
kamermardin47@gmail.com
elciooglu_tulay68@hotmail.com 

Web
www.kamer.org.tr 

Sosyal Medya
    /Mardin Kamer

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• Mardin Yerel Eşitlik Eylem 
Planı kapsamında kurulmuş 
olan Acil Koordinasyon 
Kurulunu il merkezinde 
kurumlara tanıtmak, 
kurumlarda kadına yönelik 
şiddet konusunda farkındalık 
ve duyarlılık yaratmak,

• Kurulu, öncelikle kurula henüz dahil olmamış 5 ilçe 
başta olmak üzere, Mardin’in ilçelerindeki kurumlara 
tanıtarak kurulun kapsam alanını bu ilçeleri de 
kapsayacak şekilde genişletmek,
• Mardin’in 9 ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği/
eşitsizliği, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, kadın hakları 
hakkında farkındalık yaratmak,
• Kadınları Acil Koordinasyon Kurulu hakkında 
bilgilendirmek, başvurabilecekleri mekanizmaları 
tanıtmak, konuyla ilgili farkındalık ve duyarlılık yaratmak.

Hedef Grubu
• İl merkezinde Mardin Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar 
Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, 
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürü, İl Müftülüğü, 
Müftülük Aile İrşat Bürosu, Nüfus Müdürlüğü, Devlet 
Hastanesi Başhekimliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin 
Barosu, Mardin Belediyesi olmak üzere 13 kurum 
yöneticisi,
• 9 ilçede Kaymakamlıklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Jandarma Komutanlıkları, sağlık kurumları (ilçe 
devlet hastanesi başhekimliği) olmak üzere 36 kurum 
yöneticisi,
• 9 ilçede yaşayan toplam 900 kadın. 

Sonuçlar / Etkiler
• Merkezde 13, ilçelerde 36 olmak üzere toplam
49 kurum yöneticisi ile görüşülerek kurul hakkında
farkındalık ve duyarlılık yaratıldı.
• 9 ilçede 36 kurum temsilcisinin, valilik tarafından
görevlendirmelerinin yapılması sağlanarak
Kurul’un kapsamı tüm ilçeleri kapsayacak şekilde
genişletildi.
• İl merkezi ve 9 ilçede toplam 10 salon toplantısı
yapıldı. Toplantılarda kadına yönelik şiddet, toplumsal
cinsiyet eşitliği/eşitsizliği, kadın hakları, ayrımcılık
konularında farkındalık yaratıldı. Acil Koordinasyon
Kurulu ve kadınların başvurabilecekleri mekanizmalar
hakkında bilgi verildi, toplam 1612 kadına ulaşıldı.
• Proje süresince başvuran 155 kadın, Acil
Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında,
kadınların talepleri doğrultusunda desteklendi.
• Mardin merkezde Acil Koordinasyon Kurulu’nda görev
yapan tüm kurum yöneticileri ile iki toplantı yapıldı.
Acil Koordinasyon Kurulu’nun çalışması hakkında
değerlendirme ve bilgi alış verişinde bulunuldu.
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Mardin KAMER olarak 2004 yılından bu yana 
Mardin ili ve ilçelerinde şiddet yaşayan ya 
da namus cinayetlerinin muhtemel kurbanı 
olabilecek kadınlara destek oluyoruz. Kadınlarda 
şiddet konusunda farkındalık yaratma ve 
onların ihtiyaç duydukları her konuda kadınlara 
destek alabilecekleri mekanizmaları tanıtma 
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Proje 
yürüttüğümüz ilçelerde, şiddet konusunda 
destek istemek üzere arayan kadınlara 
destek olduk. Ancak sağladığımız hizmetin 

ilçedeki şiddet oranları göz önüne alındığında 
yeterli olmadığını görünce, bu ilçelerde daha 
derinlemesine hizmet vermek, toplumsal 
cinsiyet ve bu roller sonucunda yaşanan 
şiddet ve ayrımcılık konusunda kadınların 
farkındalık yaşamalarını sağlamak için bir proje 
uygulamaya karar verdik. Kadınların ihtiyaç 
duydukları zaman ilçelerde destek alabilecekleri 
kurum ve kuruluşları harekete geçirebilmelerini 
sağlamak ve Mardin’de ve 4 ilçede oluşturulan 
Acil Koordinasyon Kurulu’ndan haberdar 

Projemizin Öyküsü



olmalarını sağlamak ve kalan 5 ilçedeki kurum 
ve kuruluşları Acil Koordinasyon Kurulu’na dahil 
etmek için yola çıktık.

Proje kapsamında 49 kurumu ziyaret ettik. 
Kadına yönelik şiddet konusu ile ilgili bilgi 
ve belgelerin bulunduğu dosyalar dağıtarak 
kurumlarda şiddet konusunda farkındalık 
yarattık. Proje kapsamında Mardin Valiliği, 
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve diğer 
kurumlarla çok iyi bir işbirliği geliştirdik.

Projemizin hedef gruplar üzerinde çok olumlu 
etkileri oldu. Örneğin; il Jandarma Komutanı, ilçe 
jandarma komutanlıkları ziyaretlerinde, kendisi 
tüm ilçe jandarma komutanlıklarını arayarak 
randevuları ayarladı ve projenin önemini 
vurguladı. Jandarma komutanlıklarında çok iyi 
ağırlandık, gerekli tüm destekler verildi.

İlçelerde yaptığımız salon toplantılarında 
tüm kaymakamlar ilçelerdeki tüm kurum 
amirlerine, ÇATOM’lara ve Aile Destek 
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Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Bu projenin sürdürülebilirliği Mardin Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 
sağlanacak. KAMER Vakfı olarak acil destek çalışmalarına devam edecek, kurumlar arası iş birliğini 
sürdürecek, Acil Koordinasyon Kurulu toplantılarının düzenlenmesine katkı sağlayacağız.

Merkezleri’ne talimat vererek katılımlarını 
sağladılar. Salon ayarlama, SYV müdürlerini 
harekete geçirerek kadınların toplantılara 
araçlarla getirilmelerini sağlama konusunda 
destek oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü 
tüm salon toplantılarına katılım sağladı ve 
kurum olarak verdikleri destekleri anlattı. Tüm 

ilçe kaymakamları KAMER’in yaptığı hane 
ziyaretleri istatistiklerinden yararlanarak ilçede 
yaşanan sorunların çözüm önerileri üzerine 
çalıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne 
(ASPM) yönlendirdiğimiz başvurular aynı gün 
içinde değerlendirildi.



İyi ki!
 
İyi ki, bu projeyi gerçekleştirerek kurumlarda 
kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık 
ve duyarlılık yarattık ve kurumlar arası güçlü 
işbirliklerini geliştirerek Acil Koordinasyon 
Kurulu ile Türkiye’de bir ilki oluşturduk. 

Keşke!
 
Keşke, Acil Koordinasyon Kurulu
Türkiye’nin tüm illerinde oluşturulabilse.

106106



107

Destekçi Kurumlar Dedi ki
“Proje çerçevesinde koordinasyonu sağlanan kamu kurumları ve STK’lar kendi imkânları ile alanda hazır 
bulundular ve görünen o ki bu koordinasyon vesilesi ile de bulunmaya devam edecekler. Tüm samimi 
hislerimle bu proje için teşekkürlerimi sunuyor ve Mardin’de kadınların sorunlarının çözümünde her daim 
başrol oynayan KAMER’i tebrik ediyorum.”

Mardin Vali Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz

“Yürütülen bu projeyle ilimizdeki kadın ve erkekler kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği konusunda farkındalık kazandı.”

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek  

Katılımcılarımız Dedi ki                                                                 
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13

Şiddetsiz İzmir 
Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları 
ve Ayrımcılığına Karşı Dayanışma
Derneği  / İzmir
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Destekçi Kurumlar
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türk Psikologlar 
Derneği İzmir Şubesi, İzmir Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın 
Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 
Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi

Uygulama Yeri
İzmir

Süresi
6 ay (22 Eylül 2014 - 31 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2009

Çalışma Alanları
LGBTİ hakları, cinsel haklar   
               
Adres
Alsancak Mah.
1479. Sok. No: 14/6
Konak 35220, İzmir 

Telefon
(232) 464 4459

E-posta
dernek@siyahpembe.org

Web
www.siyahpembe.org

Sosyal Medya
    /siyahpembeucgenizmir
    /siyahpembeucgen
    /siyahpembeucgen
          /siyahpembeucgen

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• İzmir’de taciz, tecavüz ve şiddet vakalarına acil 
destek verebilecek mekanizmalar yaratmak için 
baskı oluşturulması ve ilgili resmi kurumların 
aktif bir şekilde çalışmasının teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi,
• Mağdurların hakları ve vaka bazlı idari ve hukuki 
süreçler konusunda bilgilendirilmesi,
• Taciz, tecavüz ve şiddet mağdurlarının cinsiyet, 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği farklılıkları 
temelindeki farklı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu 
konuda farkındalık sağlanması.

Hedef Grubu

İzmir’de hak temelli çalışmalar yürüten yaklaşık 
20 sivil toplum örgütünün temsilcileri, kadın ve 
LGBTİ hakları savunucuları, üç üniversitenin (Ege 
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi) kadın araştırmaları merkezi, 
İzmir’de valilik ve belediyeye bağlı konu ile ilgili 
müdürlükler, birimler ve bu birimlerin çalışanları.

Sonuçlar / Etkiler

• İzmir’de hak temelli çalışan STÖ temsilcileri taciz, 
tecavüz ve şiddetle mücadele konusunda kadınlar, 
LGBTİ’ler  ve çocuklar gibi savunmasız gruplar 
özelinde yürütebilecekleri çalışmalar hakkında 
farkındalık kazandı,
• İzmir’de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 
çalışan resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda alana ilişkin 
sorunlar ve çözüm yolları tartışılarak bir yol haritası 
oluşturma çalışmaları başlatıldı,
• Proje çalışmaları sonunda İzmir’de ilk kez cinsel 
şiddetle mücadele için başvurulacak mekanizmaların 
ve hakların yer aldığı bir bilgilendirme kitapçığı 
yayınlandı,
• Konuyla ilgili çalışan tüm kurum ve kuruluşlara 
yönelik, proje katılımcılarının katkılarıyla “Taciz, 
Tecavüz ve Cinsel Şiddetle Mücadele Yönergesi” 
hazırlandı.
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Projede, İzmir yerelinde kadın ve LGBTİ 
örgütlerinin cinsel şiddetle mücadele alanında 
kapasitesini güçlendirmek adına çıktığımız 
yolda öncelikli olarak çeşitli toplantılar 
düzenleyerek insan hakları savunucularının 
bu alandaki temel ihtiyaçlarını belirledik. 
Bu çalışma cinsel şiddetle mücadele eden 
örgütlerin örgütsel kapasitelerini güçlendirmek 
amaçlı olduğu için katılımcılarının 
savunuculardan oluştuğu 4 adet kapasite 
güçlendirme eğitimi yaptık. Ayrıca, çalışmanın 
çıktılarını ve çözüm önerilerini ele almak için 
cinsel şiddet ile ilgili sorumlulukları olan kurum 
ve kuruluş temsilcileri ile birlikte bir çalıştay 
düzenledik. 

Proje kapsamında yapılan veri toplama ve 
analiz çalışmalarının ışığında İzmir’de hak 
temelli çalışan STÖ temsilcilerine yönelik dört 
farklı eğitim verdik. Bu örgütler, taciz, tecavüz 
ve şiddetle mücadele konusunda kadınlar, 
LGBTİ’ler ve çocuklar gibi savunmasız gruplar 
özelinde yürütebilecekleri çalışmalar hakkında 
farkındalık kazanmış oldu.

Projemizin Öyküsü
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Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Toplumun her kesiminin hiçbir ayrım ve hiyerarşi gözetmeksizin cinsel şiddetin tüm biçimleriyle ilgili 
çokça konuşup tartışması sağlanmalı, 

Cinsel şiddeti ve bu şiddettin boyutlarını, onunla mücadele yöntemlerini kamusal alanda tartışabilir, 
irdeleyebilir hale gelmek için çalışmalar yürütülmeli,

Cinsel şiddete uğramış erişkinlerin 24 saat boyunca başvurabilecekleri, bu konuda deneyimli adli 
tıp hekimlerinin ve diğer personelin çalıştığı bir merkezin sağlık kampüsleri içinde, mümkünse tıp 
fakülteleri bünyesinde, kurulması amacıyla özelikle adli tıp anabilim dalları bilgilendirilip konuyla ilgili 
farkındalıkları artırılmalı, 

Tıp eğitimi müfredatında hastalara yaklaşım dönem dönem anlatılmaktadır. Ancak özellikle 
toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği (cinsel şiddetin hem nedeni olduğu için hem 
de geç başvuru yapılması, adli süreçlerin sıkıntılı olması gibi sonraki süreçlerde yaşanan sorunların 
temelinde yattığı için) ve cinsel şiddete maruz bırakılmış hastalara yaklaşımla ilgili derslerin 
müfredata eklenmesi amacıyla tıp eğitimi anabilim dallarıyla görüşmeler yapılmalı,

Cinsel şiddet vakaları için 24 saat başvuru merkezleri kurulana kadar: 

İlk başvuru noktalarındaki personel (polis karakolu, adliye, jandarma vb.) cinsel şiddete uğrayanların 
ilk önce sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli (broşür, reklam, 
toplantı vb. aracılığıyla),

Sağlık kuruluşlarında, özellikle acil servislerde çalışan hekimler, savcılık ve mahkemenin resmi 
yazısı olmadan da sadece hastadan aldıkları yazılı aydınlatılmış onamla (bilgilendirilmiş rıza formu) 
muayene yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeli (broşür, reklam, toplantı vb. aracılığıyla),

Cinsel şiddete maruz bırakılmış bireyler, saldırı örneklerinin kaybolmaması, istenmeyen 
gebeliklerden ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma konularında bilgilendirilmeli ve 
başvurdukları sağlık kuruluşlarından bu hizmetleri talep etmeleri sağlanmalı (broşür, reklam, toplantı 
vb),

Bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılarak, kişilerin kendilerini savunmaları ve psikolojik 
anlamda böyle bir şey yaşadıklarında ne yapmaları gerektiği ile ilgili olarak, baş etme mekanizmaları 
güçlendirilmeli ve gerekli destek sistemleri oluşturulmalı,

Daha çok sayıda insan/saldırıdan sonra hayatta kalan (hukuken mağdur) hukuksal mücadele 
verir hale getirilmeli, bu süreçte sivil toplum desteği arttırılmalı ve basının etkin kullanımı ile yargı 
süreçlerine etki edilmeli; bunu gerçekleştirecek bir örgütlenme/organizasyon kurulmalı, 

Aile mahkemesi hâkimleri dahil yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine eğitimler verilmeli.



İyi ki!
 
İyi ki, farklı açılardan cinsel şiddet üzerine konuştuk ve pratik 
bilgileri paylaştık. İyi ki, eğitimlere katıldık ve gündelik hayatta 
birçok kelimeyi yanlış kullandığımızı fark ettik. İyi ki, proje sorun 
çözmeye yönelikti.  İyi ki, konu sosyolojik, hukuki, tıbbi ve psikolojik 
açılardan bir bütün olarak ele alındı. İyi ki, travma ve görüşme 
teknikleri oturumu oldukça yeterli ve verimliydi. İyi ki, devletin bu 
konuda neler sağlayıp sağlamadığına dair bilgiler paylaşıldı. İyi ki, 
kulaktan dolma bilgiler ayrıntılı ve bilimsel bir şekilde ele alındı.

Keşke!
 
Keşke, oturumlarda dünyadan örnekler vererek Türkiye’deki 
durumun nasıl olduğunu anlatsaydık (Eksiklikler, dezavantajlar ve 
örnek modellerin paylaşımı değerli olurdu). Oturumların slaytlar 
üzerinden ilerlemesi zaman zaman yorucuydu. Daha interaktif 
olabilirdi. Oturumlar çok yoğun geçti. Meslek grupları, bireysel 
katılanlar ya da sivil toplum örgütü temsilcileri için sunumlar ayrı 
ayrı revize edilebilir ve katılımcılar ona göre davet edilebilirdi. 
Eğitim için iki günlük bir planlama yapılabilirdi. Şiddetsiz İzmir 
başlığı altında sadece ‘hayatta kalanlar’  konuşuldu. Ancak failler 
hakkında konuşmak konuya toplumsal olarak yaklaşmak da 
bu eğitime katkı sağlayabilirdi. Oturumlar kadına yönelik, çocuk 
istismarı ve LGBTİ’lere yönelik olmak üzere ayrı ayrı işlenebilirdi. 
Rol oynama-canlandırma yapılabilirdi. Oturumlar çok dolu dolu 
geçti, ancak arada küçük canlandırıcılar yapılabilirdi. 
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 Gönüllülerimiz / Uzmanlarımız / Katılımcılarımız Dedi ki!

““Eğitimler genel olarak konusuna hâkim kişiler tarafından aktarıldığı için besleyici idi. Aktaranların ve 
dinleyicilerin arasında gerekli olan bağın kurulduğunu, karşılıklı ilginin oluştuğunu gözlemledim. Katılımcıların 
eğitim sırasında ve sonrasındaki sözlü geribildirimleri olumluydu. Cinsel şiddetten sonra hayatta kalan 
bireyler ve onlara destek olanlar gibi bir ayrımın eğitim boyunca oluşmaması benim için çok olumlu idi. 
Katılımcılar, kimsenin ‘kurtarılmış’ ya da şiddetten muaf olmadığı hissiyle aktarımcılara yaklaştılar.”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Aktivisti Hilal Esmer

“Zamanımızın kısıtlı olması programı çok yoğun ve yorucu bir hale getirdi. Katılımcılarla eğiticilerin ilişki 
dinamikleri iyiydi. Şu an için amaca yönelik yeterli bir programdı, bence eğitimler tam olarak beklentileri 
karşıladı.”

Adli Tıp Asistanı Gözde Yeşiltepe
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“Eğitimin içeriği ve hedefinin iyi belirlenmiş olmasından ve bunun önceden katılımcılara duyurulmasından 
ötürü eğitimci olarak katılımcıların beklentilerinin karşılandığı kanısındayım. Teorik anlamda yeterli bilginin 
verildiğini, ancak pratikte, yani bir vaka ile karşılaştıklarında neler yapılabileceği ile ilgili vaka çalışması ve 
süpervizyonun yararlı olacağını düşünüyorum. Genel olarak katılımcıların beklentilerini karşılayan ama yer yer 
biraz yoğun ve teorik de bir çalışmaydı.” 

Uzman Psikolog Dünya Polat

“Eğitim çalışması öncesinde danışma kurulu ile yapılan iki hazırlık toplantısının, ihtiyacın saptanmasına 
ve eğitimin içeriğinin belirlenmesine katkısı oldu. Hazırlık toplantılarının geniş katılım ve kurumsal/kişisel 
çeşitlilik ile gerçekleşmesi hem modül hazırlanmasında hem sunumların aktarılmasında hem de beklentilerin 
saptanmasında olumlu rol oynadı. Hiç şiddet başvurusu almayan, hatta somut vaka deneyimi olmayanların 
da sıkılmadan dinleyebileceği ve bilgileneceği bir çalışma oldu. Katılımın yüksek olması ve çeşitlilik içermesi, 
genel cinsel şiddete karşı farkındalık ve duyarlılığın arttığını göstermesi açısından önemli, fakat benim 
gözlemim katılımcı duyarlılığının şekillendiğine ilişkin. Çoğu katılımcının meselenin politik, felsefi, bilimsel 
ve hukuksal kısmına dair duyarlılıktan bilinçliliğe uzanan bir evrilme yaşayacağına dair bir izlenimim 
var. Cinsel şiddet veya şiddet alanında başlangıç için kullandığımız modül ihtiyacı şimdilik karşılasa da 
ilerleyen dönemlerde çalışanlarla yapılacak bir çalışmada ayrıntıya ilişkin başka başlıklar gerekebilir. Eğitim 
çalışmasının süresi iki güne uzatılırsa dar grup çalışmaları yaparak, aktif yöntemler kullanarak, örneğin vaka 
analizi yaparak katılımcıların daha çok içinde yer alacağı bir modül oluşturmak iyi olacaktır.”

Avukat Aysun Akşehirlioğlu
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Antalya’da Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Projesi
Antalya Kadın Danışma Merkezi
ve Dayanışma Derneği / Antalya
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Destekçi Kurumlar
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı,
Kadın Dayanışma Vakfı, KAMER Vakfı Mardin 
Şubesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi,
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Çalışma Alanları
Kadına yönelik şiddet,
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Adres
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Telefon
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Sosyal Medya
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Merkezi ve Dayanışma Derneği   
    /KadinDanisma

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma 
Derneği’nde, kadına yönelik şiddet konusunda 
çalışmanın yaratmış olduğu örgüt içi yıpranmışlıkları 
gidermek.
• Kadına yönelik şiddet biçimleri, şiddetle mücadele 
yöntemleri, bu yöntemlerin nasıl sürdürebileceği 
konularında farklı derneklerin görüş, etkinlik ve 
tecrübelerinden faydalanarak bilgi paylaşımı 
yapmak.
• Konyaaltı Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi’nin 
kadınlarla çalışan birimlerine toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında 
farkındalık kazandırmak.
• Antalya Barosu’nda çalışan kadın avukatlara 
süpervizyon desteği sağlayarak yıpranmışlıkları 
gidermek, şiddetle etkin biçimde mücadele 
konusunda destek sağlamak.

Hedef Grubu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma 
Derneği üyelerinden farklı etkinliklerde olmak 
üzere 10-15 kişilik bir grup, Antalya Konyaaltı ve 
Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından 20-25 kişilik 
bir grup, Antalya Barosu’na bağlı 10-15 kadın 
avukat.

Sonuçlar / Etkiler

• Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma 
Derneği gönüllülerine yönelik, 3 örgütlenme 
desteği ve bir süpervizyon faaliyeti olmak üzere 
gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda dernek üyeleri 
örgütlenme yapısına, dernek ilkelerine, dernek içi 
iletişime ve işleyişe ilişkin yeni kararlar aldı ve yeni 
uygulamalar başlatıldı. 
• Diğer illerde benzer konularda çalışan sivil toplum 
örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ziyaretler 
sonrasında dernek ve merkezdeki başvuru 
alma yöntemlerinin güncellenmesi, mahalle 
çalışmalarına başlanması, kadınlara erişim yollarının 
çeşitlendirilmesi yönünde yeni uygulamalar 
başlatıldı, yeni proje ve faaliyet alanları belirlendi.
• Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu üyesi 14 
avukata yönelik gerçekleştirilen süpervizyon 
çalışmaları sonucunda üye avukatlar yeniden aktif 
bir şekilde çalışmaya başladı ve Kurul’a katılımda 
artış olduğu rapor edildi.
• Antalya Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyeleri 
bünyesinde çalışan 20 kişinin 2 gün süren toplumsal 
cinsiyet eşitliği çalışması ile farkındalıkları artırıldı.
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Projemizin Öyküsü

Projemiz, Antalya’da özellikle kadına yönelik 
şiddetle mücadele eden tek kadın derneği 
olan derneğimizin, işleyiş toplantılarında son 
birkaç yıldır gündeme gelen ancak yeterli 
bütçe bulunamadığı için hayata geçirilemeyen 
pek çok faaliyetinin Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu Kadın Dostu Kentler Hibe Programı 
kapsamında gerçekleştirilmesi şeklinde 
özetlenebilir. Kadına yönelik şiddet konusu, 
oldukça kapsamlı ve mücadelesinde pek çok 
bileşeni barındıran bir konu olduğu için proje 

kapsamında çözüme yönelik çok yönlü bir 
çalışma yapmayı hedefledik. 

Bu doğrultuda faaliyetlerimizin temel noktasını 
örgüt içine yönelterek öncelikle kendimizi 
güçlendirmeye karar verdik. Çünkü şiddetle 
çalışmanın doğasında yer alan yıpranmaların 
etkisi on beş yıllık bir dernek olarak bizi 
de oldukça etkiledi. Bu amaçla, örgüt içi 
iletişimi daha iyi işler hale getirmek, aktif 
gönüllülerimizin psikolojik yıpranmalarını en 



aza indirmek, şiddet görmüş ve/veya görmeye 
devam eden kadınlarla ortak paydamızı 
genişletebilmek ve böylece gönüllülerin yıllar 
içindeki aktif katılımlarının giderek azalmasını 
en alt düzeye indirebilmek gibi amaçlarla, 
Mor Çatı uzmanlarından Esen Özdemir’in 
kolaylaştırıcılığında örgütlenme desteği aldık.

Üç kez gerçekleşen faaliyete, derneğimizin aktif 
gönüllülerinden 15 kadın düzenli olarak katıldı. 
Atölye çalışmaları şeklinde yapılan faaliyetlerde; 
feminist bir örgütlenmenin temel ilkelerinin 
neler olması gerektiği, bir örgütün amacının ve 
bu amacın önündeki engellerin belirlenmesi, 
işlerin paylaşımı, işlerin paylaşımında dernek 
üyelerinin birbiri arasındaki ilişkiler ve sorunlar, 
kolektif çalışmanın önemi ve yöntemi, alınan 
kararların ve belirlenen ilkelerin uygulanmaması 
durumunda neler yapılabileceği, açık iletişimin 
önemi, hiyerarşinin önlenmesi, adil iş paylaşımı, 
rotasyon, medya ile ilişkiler, sorumluluk ve 
gönüllülük gibi hemen hemen tüm kadın 
örgütlerinin gündeminde olan pek çok konu 
hakkında konuşup çözümlemeler yaptık, yeni 
kararlar aldık.

Projeye ek bütçe verilmesi üzerine, örgütlenme 
desteği faaliyetinin en önemli unsuru olan 
süpervizyon ihtiyacımızı gidermek üzere, 
Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden 
sosyal hizmet uzmanı Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Demiröz’den süpervizyon desteği aldık. 
Örgütlenme desteğini düzenli olarak takip eden 

15 kadının katılımıyla gerçekleşen faaliyette, 
sorunlu görülen alanlara yönelik çözümleri 
tartıştık. Grup ilişkileri, işbölümü, karar alma 
süreçleri gibi konular süpervizyonun temel 
odağını oluşturdu.

Projemizi kurgularken örgüt içi sorunlarımızın 
ve yıpranmışlıklarımızın giderilmesinde 
önemli bir ayağı da diğer kadın örgütlerinin 
uyguladığı yöntem ve teknikler oluşturuyordu. 
Çünkü kadın deneyimleri bizim en kıymetli 
yol göstericimizdi. Diğer kadın örgütlerinin 
hem iç işleyişlerini nasıl koordine ettiklerini 
hem de şiddetle mücadele yöntemlerini 
gözlemleyebilmek amacıyla, Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve 
KAMER Vakfı Mardin Şubesi’ne ziyaretlerde 
bulunduk. Bu ziyaretler bizim açımızdan 
oldukça önemli deneyim paylaşımları sağladı. 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı her zaman olduğu 
gibi yine büyük bir özveriyle destek sundu. 
İşleyiş yöntemleri, başvuru süreçleri, gönüllülük 
ilişkileri gibi pek çok konuda bilgilendirdi ve yeni 
fikirler verdi. Aynı şekilde KAMER Vakfı Mardin 
Şubesi de her türlü paylaşım için kapılarını 
açtı. Mardin KAMER ile teknik konuların 
dışında, çok ayrı bir deneyim yaşama fırsatı 
da bulduk. KAMER’in yıllardır gerçekleştirdiği 
mahalle/hane ziyaretlerine katıldık ve hem 
çok etkilendik hem de Antalya yerelinde 
sahaya çıkmanın önemini bir kez daha anlamış 
olduk. Kadın Dayanışma Vakfı da uzun süreli 
birikimlerini bizlerle paylaşarak mücadelemizin 
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güçlenmesine katkıda bulundu. Her üç örgüte 
de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şiddetle ilgili çalışma yapan uzun soluklu bir 
kadın derneği olarak toplumsal olguların, 
özellikle bu olgular bir hiyerarşi içeriyorsa, 
değiştirmenin son derece güç bir uğraş 
olduğunu düşünüyoruz. Bu uğraşın sonuçlarını 
görmenin ise uzun vadeli bir süreç olduğunun 
bilincindeyiz. Ancak, özellikle kadın örgütlerine 
ziyaret faaliyeti ile bu bilinçte olan pek çok 
kadın derneğinin mücadelesine şahit olmak, 
onların yöntemlerini gözlemleyebilmek ve 
ortak eylemlilikler ile ilgili kararlar alabilmek 
hem kendi yöntemlerimizi geliştirmek, hem 
bu uğraşın ne kadar çok kadın tarafından 
verildiğini görerek güç kazanmak, hem de ne 
kadar yavaş olursa olsun bunca emeğin yer 
aldığı bir mücadelede değişime olan inancımızı 
perçinlemek açısından son derece önemli bir 
deneyim oldu.

Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana 
başvuruda bulunan kadınlara psikolojik, hukuki 
ve ekonomik destek sağlamak için çalışıyor. Bu 
çalışmaların özellikle hukuki boyutunda, gönüllü 
avukatlarımıza her zaman çok önemli görevler 
düştü ve özellikle yıllardır gönüllülüklerini 
sürdüren avukatlarımız da bu süreç içerisinde 
oldukça yıprandı, ikincil travmalara maruz kaldı, 
hatta maalesef bu nedenlerle mücadeleden 
kopuşlar oldu. Uzun zamandır gündemimizde 
olan konuyla ilgili olarak proje kapsamında, 

Antalya Barosu’nda görevli ve özellikle gönüllü 
avukatlarımızdan oluşan bir gruba süpervizyon 
desteği verdik. Uzman Psikolog Ayhan Kayır 
tarafından dört kez gerçekleştirilen bu faaliyete 
14 kadın avukat katıldı ve belki de en kısa vadeli 
kazanımımız olan bir avukat arkadaşımızın 
yeniden aktif bir biçimde toplantılarımıza 
katılma kararı bu faaliyet sonucunda 
gerçekleşti.

Projemizin son ayağını, en acil gördüğümüz 
noktalardan bir diğeri olan belediyelerle 
ilişkilerin güçlendirilmesi ve belediyeleri 
kadına yönelik şiddetle mücadeleye daha 
aktif bir biçimde katılmaya yönlendirebilmek 
oluşturdu. Bu doğrultuda Muratpaşa ve 
Konyaaltı belediyeleri çalışanlarına yönelik 
olarak iki günlük bir farkındalık faaliyeti 
yürüttük. Faaliyetin kolaylaştırıcılığını konu 
ile ilgili önemli deneyimlere sahip olduğunu 
bildiğimiz Zehra Tosun yaptı. Ancak, faaliyete 
gelen katılımcıların, projede amaçladığımız 
ve belediyelerle işbirliğinde talep ettiğimiz 
birimlerden olmaması nedeniyle faaliyetin 
kapsayıcılığı konusunda tereddüt yaşadık. 
Bu faaliyette kadın-erkek eşitliği birimi, 
halkla ilişkiler, sosyal işler, personel gibi birim 
çalışanlarını hedeflediğimizi belediyelere 
gönderdiğimiz yazılarda belirttiğimiz halde, 
katılımcıların önemli bir kısmı zabıta, 
veterinerlik, park ve bahçe işleri gibi doğrudan 
hedef grubumuz içerisinde yer almayan 
birimlerdendi. Buna rağmen katılımcılardaki 



dönüşümleri eğitimin ikinci gününde dahi 
gözlemleyebilmek bizim için büyük bir kazanım 
oldu. Eğitimin ilk gününde büyük bir şikâyet 
(Neden geldik ki? Biz şiddet uygulamıyoruz 
ki? Şiddet uygulayanları çağırsaydınız! gibi) 
içinde olan katılımcıların bazıları (özellikle kadın 
katılımcılar) eğitimin ikinci gününde çok daha 
ilgili idi. Bizimle iletişime geçmek istediklerini, 
faaliyetlerimize katılmak istediklerini 
belirttiler. Bu kişilerden bazılarıyla iletişimimiz 
devam ediyor. Bu etkinlik, projemizin belki 
de en sıkıntılı geçen faaliyet süreciydi. Grup, 
özellikle başlarda çok önyargılı ve isteksizdi. 
Ancak ilerleyen aşamalarda, gerek eğitimin 
informalliği ve bireysel yaşanmışlıklar 
üzerinden ilerlemesinin yaşattığı rahatlık, 
gerekse kolaylaştırıcının tutumu ile daha 

samimi tartışmalar olmaya başladı. Örneğin, 
bu grupta yer alan ve Konyaaltı Belediyesi’ne 
bağlı Park ve Bahçe İşleri Birimi’nde çalışan 
ve ilkokul mezunu olduğunu belirten bir erkek 
katılımcı, kız çocuklarını okutmanın ne kadar 
önemli olduğunu ifade ederek söz almaya 
başladı. Kolaylaştırıcının cesaretlendirmeleri 
sonucunda daha da rahatlayarak kendi 
hayatını anlattı. İki kızını, eşi olmadan (eşi 
vefat etmişti ve kızlarını kayınvalidesine ya da 
annesine vermeyi reddetmişti) ne kadar büyük 
zorluklarla okuttuğunu, onların meslek sahibi 
olmasının kendisini ne kadar gururlandırdığını, 
kadınlarla yüksek sesle konuşmanın bile çok 
‘ayıp’ olduğunu düşündüğünü ve asla böyle 
bir şey yapmadığını, şimdi de zaten bunun 
‘şiddet’ olduğunu öğrendiğini dile getirdi. 
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Öğle yemeğine geçildiğinde diğer erkek 
katılımcılarla yan yana oturan bahsettiğimiz 
katılımcı, arkadaşlarının eleştirilerine ve bir 
takım olumsuz ifadelerine maruz kalmış. Bunu 
proje çalışanları ve dernek gönüllülerinden 
gözlemcilerle paylaştı. Bizler de durumu 
kolaylaştırıcıya ilettik. Bunun üzerine ikinci 
oturumda kolaylaştırıcı, bu katılımcıyı daha çok 
olumlayarak ve cesaretlendirerek yönlendirdi. 
Böylece rahatlayan katılımcı son derece 
olumlu toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı 
içeren düşüncelerini paylaşmaya devam etti. 
Etkinliğin sonunda, burada öğrendiklerini 
tüm arkadaşlarına (iş ve kahve arkadaşlarına) 
aktaracağını belirtti. 

Sonuç olarak projemiz, şiddetle mücadele 
konusundaki önemli sorunların giderilmesine 
destek oldu. Bunun için başta projemizin 
yapılmasına imkân ve destek sağlayan BM 
Kadın Dostu Kentler Programı ekibine ve 
faaliyetlerde yer alan tüm proje ortakları ile 
kolaylaştırıcılarımıza teşekkür ederiz. Altı aylık 
bu süreç oldukça keyifli ancak bir o kadar 
yoğun çalışarak geçti. Bu projenin başarıyla 
sonuçlandırılması kolektif bir emekle mümkün 
oldu. Tüm Antalya Kadın Danışma Merkezi ve 
Dayanışma Derneği üyeleri, bu güzel birliktelik 
ve kolektif çalışma için birbirlerini kutlarlar.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Projemiz öncelikle dernek işleyişimizin yeniden düzenlenmesini sağladı. Örgütlenme destekleri, 
süpervizyon ve kadın örgütlerine ziyaretler sonrasında elde edilen deneyimler, bu düzenlemelerin 
temelini oluşturuyor. Şimdi bu deneyimlerin yol göstericiliğinde Antalya yerelindeki mücadelemizi 
daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, mahalle faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Antalya 
Barosu’ndaki kadın avukatlara yönelik yaptığımız etkinliklerimiz sonucunda güçlenen avukatlarla 
ilişkilerimizi daha da geliştirmeli ve yıllardır sürdürdüğümüz hukuki destek ağımızı genişletmeliyiz. 
Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyeleri ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz sonucunda anladığımız 
üzere, yerel yönetimlerdeki üst düzey çalışanlarla eğitimlerimize devam etmeli, ilişkilerimizi 
geliştirmeliyiz. Kısacası, kadına yönelik şiddetle mücadelemize daha güçlü, daha kolektif, daha 
kalabalık devam etmemiz gerekiyor.  
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İyi ki!
 
İyi ki, kendimize yönelik etkinliklere yoğunlaşarak 
buna yönelik destekler almışız. Şimdi kendimizi 
daha iyi hissediyoruz. Üstelik bu etkinliklerde 
edindiğimiz deneyimler doğrultusunda daha 
şimdiden aktif çalışma grubumuza iki kadın katıldı. 
Ayrıca, yeni fikirler ve projeler geliştirmeye başladık. 
Hatta ziyaret ettiğimiz kadın dernekleri ile ortak 
projeler geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Keşke!
 
Keşke, belediye çalışanlarına yönelik eğitim 
faaliyetlerimize,  belediyelerin üst düzey 
çalışanlarından katılımcıları da katabilseydik ve 
keşke, kadın avukatlara yönelik süpervizyon 
desteklerinin benzerlerini kadın ve erkek savcı ve 
hâkimlere de verebilseydik.
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Uzmanlarımız Dedi ki

“Antalya Kadın Dayanışma Derneği üyelerinin örgüt sorunlarını ortaya koyarak bunları çözebilmek için böyle 
bir çalışma yapıyor olmaları, çözüm için önemli bir adım attıklarını gösteriyor.  Grup, üç atölyeye de etkin 
bir şekilde katıldı; sorunların ve çözüm yollarının neler olabileceği konusunda verimli tartışmalar yürüttü. 
Katılımcılar bu çalışmanın örgütlenmede yaşadıkları sorunlara somut katkısı olacağını düşünüyor. Hem 
kendilerine hem örgütlülüğe dair farkındalık düzeylerindeki değişimi çalışma sürerken dahi dile getirdiler.” 

Örgütlenme Uzmanı Esen Özdemir

“Projede, sıra avukat kadınların toplumsal cinsiyet eğitimine gelmişti. Yönetici olarak, üyelerin defalarca 
konuştukları, eğitimini aldıkları bu konuya çok farklı bir perspektiften yaklaşmalı,  katılımcıları daha önce 
yaşadıkları grup deneyimlerinden daha farklı deneyim yaşantısına sokmayı denemeliydim.  Bu toplantılarda 
yaşanacaklar diğer hedeflenen aşamalara geçmeyi kolaylaştırmalı ve kişilere yönünü saptamayı 
sağlamalıydı. Bireysel deneyimlerden yola çıkarak toplum içindeki yaşantılar ve toplumun beklentileri biz 
kadınların davranışlarını ve hatta duygularını nasıl şekillendiriyor incelenmeli.”

Uzman Psikolog Ayhan Kayır
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Şiddete Dur De,
Dünya Değişsin
Adıyaman Kadın Yaşam Derneği
(AKAYDER) / Adıyaman
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Destekçi Kurumlar
Adıyaman Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü, Adıyaman Barosu, Karapınar, Yeni Sanayi, 
Yeşilyurt ve Bahçecik mahalleleri muhtarlıkları

Uygulama Yeri
Adıyaman- Karapınar, Bahçecik, Yeşilyurt
ve Yeni Sanayi mahalleleri 

Süresi
6 Ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2012

Çalışma Alanları
Kadın ve çocuğa yönelik
şiddet, eğitim, sağlık.   
               
Adres
Eskisaray Mah. Gölbaşı Cad.
No: 67/3 Merkez / Adıyaman

Telefon
(416) 214 99 97

E-posta
akayder@hotmail.com

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
Adıyaman’ın dört mahallesinde kadınların toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında 
farkındalıklarını artırmak ve bu konularda zihinsel 
dönüşümü başlatmak. 

Hedef Grubu

Adıyaman’ın Karapınar, Bahçecik, Yeşilyurt ve Yeni 
Sanayi mahallelerinden 18-50 yaş arasında 30’ar 
kadın olmak üzere toplam 120 kadın. 

Sonuçlar / Etkiler

• Proje kapsamında Adıyaman’ın 4 farklı 
mahallesinde kurulan çadırlarda gerçekleştirilen 
oturumlarla yaklaşık 170 mahalleli kadının 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına 
yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırıldı.
• Oturumlar ardından gerçekleştirilen film gösterimi 
ve serbest kürsü etkinlikleriyle katılımcı kadınlar 
anlatılanların hayatlarında nasıl karşılık bulduğunu 
tartışma imkânı buldu.
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Dernek yöneticileri olarak bizler kadının insan 
hakları, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
aile içi şiddet sonrası karşılaşılan sorunlar ve 
çözümleri vb. konularda eğitim gördük. 
Bu eğitim sürecinde kadınları ve yaşadıkları 
sorunları daha yakından tanıdık, kadın 
sorununun boyutlarının farkına vardık. 
Yerelimizde yaşayan kadınların da bu 
eğitimlerden yararlanmalarının önemli 
olduğunu düşündük. Bundan hareketle 
kadınların ilgisini çekebilecek bir eğitim 
programını nasıl oluşturabileceğimiz ve 
yaygınlaştırabileceğimiz üzerinde yoğunlaştık. 

Klasik anlamdaki eğitim modellerinin dışında, 
merkezi olmayan, kolay erişilebilecek, görselliği 
ve güncelliği yüksek bir çalışmanın verimli 
olacağına karar verdik. Yapılacak çalışmanın 
olası getirilerini tartıştık ve mahallelerde 
yürütülecek bir proje ile daha çok kişiye 
ulaşacağımız ve çalışmanın daha verimli olacağı 
sonucuna ulaştık. En uygun ortam kadınların 
evinden uzaklaşmadan ve okul öncesi yaş 
grubu çocuklarını nereye bırakacaklarını 
düşünmeden yanlarında getirerek gönül 
rahatlığıyla katılacakları bir ortam olmalıydı. 
Böylece çadır kurma fikrini geliştirerek projemizi 

Projemizin Öyküsü



hazırladık.

Projemizde Adıyaman’ın hizmetlere erişimi 
az olan 4 mahallesini pilot mahalle olarak 
belirledik. Bu mahallelerde öncelikle 
muhtarlarla ve ihtiyar heyetleriyle görüşmeler 
yaptık. Muhtarlar eğitim vereceğimiz çadırların 
kurulacağı yerlerin belirlenmesi ve katılımcı 
olabilecek kadınların haberdar edilmesi 
konusunda destek oldu. Saha çalışanı olarak 
katkı sunan dernek üyeleri, her mahallede 
eğitim başlamadan önceki iki gün kapı kapı 
dolaşarak hazırladığımız broşür ve el ilanlarını 
dağıttı ve mahalleli kadınları bilgilendirerek 
eğitimlerin verileceği çadırlara davet etti. 

Eğitim mekânı olarak kullandığımız çadırlar 
gittiğimiz her mahallede 4 gün boyunca 
kurulu kaldı. Eğitim mekânı olarak çadırı 

belirlememizin en büyük nedeni çadırların 
bölgemizde, kutlama ve taziye başta olmak 
üzere çeşitli sebeplerle kalabalık halde bir 
araya gelmek için alışılagelmiş bir toplanma 
mekânı olmasıydı. Böylelikle eğitimlere 
gelecek kadınların hem başka birisinin evine 
veya başka bir kurumun salonuna gitme 
yönündeki tereddütleri ortadan kalkacak 
hem de eğitim mekânı daha rahat ulaşılabilir 
olacaktı. Kış mevsiminde çadır kurmanın 
zorluğundan kaynaklı aksaklıkları saymazsak, 
çadırları eğitim mekânı olarak belirlemekle 
ne kadar doğru bir karar almış olduğumuzu 
gördük.

Eğitimlere başlamadan önce bir diğer 
kaygımız da katılımcı kadınların özellikle küçük 
çocuklarının bakımları nedeniyle eğitimlere tam 
olarak katılamayacak olmasıydı. Bu nedenle 
dernek üyesi eğitimci arkadaşlarımızdan bir 
grupla çadırların hemen yanı başında çocuklarla 
çeşitli oyun ve aktiviteler gerçekleştirilebilecek 
birer alan oluşturduk. Böylece eğitimler 
süresince küçük çocuklar annelerinden ayrı 
kalmadan eğitmenler eşliğinde keyifli vakit 
geçirebildi.

Çadırımızın kurulu olduğu dört gün boyunca 
Adıyaman Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü ve Adıyaman Barosu’ndan 
uzmanların katılımıyla toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın ve hukuk 
konularında farkındalık seminerleri verdik. 
Mahallelerdeki dördüncü günde ise kadınlara 
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anlatılan konular çerçevesinde film ve belgesel 
gösterimi gerçekleştirdik ve gösterimden 
sonra dört gün boyunca anlatılanların ve 
gösterilenlerin tartışıldığı serbest kürsü etkinliği 
düzenledik.

Proje kapsamındaki çalışmalarımızı daha çok 
köylerden göç alan, maddi yetersizliklerin 
yaşandığı, ev dışında çalışmayan kadın 
nüfusunun yoğun olduğu ve kadınlara yönelik 
bu tür çalışmaların gerçekleştirilmediği 
mahallelerde yürüttüğümüz için projemiz 
kadınlar tarafından çok ilgi gördü. 
Katılımcılardan aldığımız geri dönüşlerle bu 
mahallelere proje bittikten sonra da destek 
olunması gerektiği kanısına vardık.

Katılımcılarımız arasında kızının erken evliliği 
konusunda hukuki işlem başlatmak isteyen 
bir kadın ve resmi nikah olmadan evlenmiş 
ve eşi tarafından terk edilmiş bir başka kadın 
projemize destek olan avukat ve sosyal hizmet 
uzmanlarının desteğiyle hukuki süreçleri 
başlattılar.

Proje faaliyetlerini yürütürken kadına yönelik 
şiddet konusunun toplumda gizli tutulması 
gereken bir konu olarak görüldüğü, şiddetin 
sadece fiziksel şiddet olarak algılandığı, 
kadınların haklarının farkında olmadığı, hukuki 
süreçleri başlatmada çekimser kaldığı ve aile 
baskısı altında kaldıkları, özellikle mal beyanı 
ve çocukların velayeti konusunda baskı altında 
tutuldukları ve tehdit edildikleri bir kez daha 
açığa çıktı.

Çalışmamıza  beklentimizin üzerinde 
bir kadın katılımı oldu. Özellikle katılımın 
düşük olmasını beklediğimiz mahallelerde 
tersi bir durumla karşılaştık.  Yeşilyurt ve 
Bahçecik mahallelerinde 30 kadının katılımını 
hedeflemişken 60 kadın katıldı. Bundan 
çalışmaya gelen kadınlar için sosyal bir ihtiyacın 
karşılandığı ve uzmanlarla birebir iletişim içinde 
olmanın çekici olduğu sonucunu çıkarttık. 

Benzer çalışmaları daha çok mahallede daha 
çok kadınla uygulayabilmek dileğiyle…

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Projenin sonuçlarını değerlendirip, eksiklikleri tartışınca, sonraki hedefin bu tür projelerin özellikle 
ücra yerlerde (ilçeler, köyler)  uygulanması olduğuna karar verdik. Hedef kitleye daha çok yardımcı 
olmak amacıyla kurum ve kuruluşlarla diyaloğa geçilmeli.  
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İyi ki!
 
İyi ki bu projeyi yapmışız. Daha çok kadına ulaştık, kadın 
sorunlarına daha çok yöneldik, daha çok kadına yardımcı olduk. 
Derneğimizi daha çok kadına tanıtarak onlarla birlikte güçlendik. 
İyi ki, eğitimler süresince katılımcı kadınların çocuklarının güvenle 
vakit geçirebileceği ortamlar yarattık. İyi ki, projedeki saha çalışanı 
arkadaşları kadına yönelik şiddet ve kadının insan hakları eğitimi 
(KİHEP) gibi eğitimleri almış arkadaşlardan seçmişiz. Bu sayede 
kadınlara ulaşmada, onları ikna etmede olumlu sonuçlar aldık. 
İyi ki, eğitimleri ev vb. kapalı bir ortam yerine çadırda 
gerçekleştirdik. Böylece kadınlar eğitime daha rahat geldiler ve 
farklı kültür/düşünceden insanları bir araya toplayabildik.

Keşke!
 
Keşke, projenin uygulandığı aylar kışa denk gelmeseydi, çünkü zor 
hava koşullarında çadırları kurmak da kadınları evden çıkarabilmek 
de güç oldu. Çadır kurduğumuz alanlarda zeminin ıslak ve çamurlu 
olması, çadırı ısıtma problemi, elektrikli ısıtıcıların çadırın her 
tarafını aynı derecede ısıtamaması gibi sorunlar yaşadık. Çocuklu 
kadınlar kış koşullarında eğitime katılmakta zorlanıyordu. Ayrıca, 
çadırların içi yeterince karartılamadığı için, projeksiyon gerektiren 
etkinliklerde zorlandık. Keşke daha çok kadına ulaşma imkânımız 
olsaydı. Keşke katılımcılara daha çok olanak sunabilseydik. 
Örneğin verdiğimiz eğitimlerin içerikleri ile ilgili düzeye uygun 
kitap verebilseydik. Konularla ilgili daha fazla film gösterimi 
yapabilseydik. Çadır kurduğumuz bölgeler mahallenin en yoksul 
bölgeleriydi. Keşke eğitim süresince kadınlara belli bir miktar 
maddi destek sunabilseydik.
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Gönüllülerimiz Dedi ki

“İyi ki bilgilendiren, eğiten, destek olan böyle bir projede yer almışız.”

Av. Ümran Günaydın 

“İmkânlar daha fazlasına elverirse gönüllü olarak yer almaya devam edeceğiz. Kadınlar için bir şeyler yapmak 
mutluluk verdi.”

Doç. Dr. Sebile Azırak 

Katılımcılarımız Dedi ki

“AKAYDER mahallede veya kendi merkezinde yapacağı çalışmalar ile ilgili bilgi verirse katılmak isteriz. Gönüllü 
sosyal hizmet uzmanı ile görüşmenin bize çok yardımı oldu. ASP Müdürlüğü’ne zaman zaman giderek 
ihtiyaçlarımızı ve sorunlarımızı kurumsal düzeyde de görüşmek istiyoruz.” 
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Mobbinge Karşı 
Sendikanla Birlikte 
Mücadele Et!
Psikososyal Travma Çalışmaları Derneği / 
İzmir
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Örgüt Künyesi

Kuruluş Tarihi
2011

Çalışma Alanları
Psikososyal travmalara ilişkin 
koruyucu/önleyici çalışmalar yapma, 
psikososyal travma riski altında olan 
ya da maruz kalmış bireylere yönelik 
olarak sosyal, psikolojik, fiziksel ve 
hukuksal destek sağlama, bu konuda 
çalışma yapan kişi ve kuruluşları 
destekleme, konuya ilişkin eğitim ve 
alan araştırmaları yapma.
 
              

Adres
Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 48
Kat: 6 D: 11 Alsancak / İzmir

Telefon
(532) 430 12 11 3 

Sosyal Medya
    /Mobbinge Karşı Sendikanla 
Mücadele Et
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Amacı
 
• İzmir’de faaliyet gösteren Tüm Belediye ve Yerel 
Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm 
Bel-Sen) İzmir 1 No’lu Şube’de kamu kurumu 
çalışanlarının başvurabileceği bir “Mobbing İle 
Mücadele Masası” oluşturulması için gerekli idari ve 
teknik altyapı çalışmalarını tamamlamak,
• Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube’de 5 erkek, 2 kadın 
olmak üzere 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile Kadın Komisyonu’ndan Mobbing İle Mücadele 

Masası’nda görev almaya istekli 9 kadın, diğer 
sendika üyeleri içerisinden 5 erkek üyeye yönelik 
olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılıkla 
mücadele, şiddet ve işyeri tacizi konularında 
farkındalık eğitimleri düzenlemek,
• Yönetim kurulu üyeleri ile 14 sendika üyesine 
eğitim verilmesi ve sonucunda Mobbing İle 
Mücadele Masası’nı kurmak üzere bir model 
oluşturulması, böylece sendikalardaki karar alma 
süreçlerine toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikle 
mücadele politikalarını dahil etmek,
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• Sendika içerisindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle 
mücadele eden kadın komisyonunu güçlendirmek ve 
böylelikle komisyonun belirlediği stratejik hedeflere 
ulaşmasını sağlamak,
• İdari ve teknik alt yapısı oluşturulacak Mobbing 
İle Mücadele Masası’nda çalışacak üyeleri, başvuru 
alacak ve danışmanlık hizmeti verecek kapasiteye 
ulaştırmak,
• Tüm Bel-Sen şubeleri ve diğer sendikalar için, 
mobbing, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve 
şiddet ile mücadelede uygulanabilir ve sürdürülebilir 
bir model oluşturmak.

Hedef Grubu

İzmir ilinde faaliyet gösteren Tüm Bel-Sen 1 No’lu 
Şube’nin 7 kişiden oluşan (5 erkek, 2 kadın) yönetim 
kurulu ve Mobbing İle Mücadele Masası’nda görev 
almaya istekli 8 kadın, 5 erkek olmak üzere toplam 
20 sendika üyesi.

Sonuçlar / Etkiler

• İzmir Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube’de Mobbing İle 
Mücadele Masası’nın kurulması için gerekli idari ve 
teknik alt yapı hazırlandı.
• Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube’nin yönetim kurulu 
üyelerinin mobbing, toplumsal cinsiyet temelli 
eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele 
konularında farkındalığı artırıldı. Bu farkındalık ile 
birlikte sendika yönetim kurulu, tüm karar alma 
süreçlerinde ve geliştirilen politikalarda toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık konularını bir ölçüt 
olarak belirledi. 
• Sendika yönetim kurulu üyelerinin toplumsal 
cinsiyet temelli eşitsizlik, şiddet, mobbing ve 
ayrımcılıkla mücadeleyi karar alma süreçlerinde 
temel ölçütlerden biri olarak kullanması ve sendika 
içerisinde kurulan Mobbing İle Mücadele Masası’nda 
kadın komisyonu üyelerinin etkin biçimde yer alması, 
kadın komisyonunun sendika içerisindeki konumunu 
güçlendirdi.
• Mobbing İle Mücadele Masası’nda görev alacak 
sendika üyeleri, başvuru alacak ve danışmanlık 
hizmeti verecek kapasiteye ulaştı.
• Tüm Bel-Sen 1 No’lu şubede kurulması öngörülen 
ve bu amaç doğrultusunda projeyle altyapı 
hazırlıkları tamamlanan Mobbing İle Mücadele 
Masası, Tüm Bel-Sen’in diğer şubeleri ve diğer 
sendikalar için örnek bir model teşkil etti.
• Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik, ayrımcılık, 
şiddet ve mobbingle mücadeleye yönelik sendikal 
çalışmaları izleyen üyelerin, sendikaya, sendikal 
örgütlenmenin önemine ilişkin inancı arttı ve 
böylelikle sendika içerisinde yürütülen çalışmalara 
katılım artarak devam etti.
• Bu projenin sonuçları Tüm Bel-Sen’e bağlı diğer 
şubeleri etkilemenin ötesinde, diğer sendikalarda 
da benzeri çalışmaların yürütülmesine dair talepleri 
artırdı.
• Sendikanın sivil toplum örgütleriyle ilişkileri 
kuvvetlendi. Geleceğe yönelik farklı konulardaki 
projeler için işbirlikleri oluşturuldu. 



Uzun yıllardır sivil alanda şiddet ve ayrımcılıkla 
mücadele konusunda çalışma yürüten kişiler 
olarak, çalışma yaşamında maruz kaldığımız ya 
da tanıklık ettiğimiz mobbing olgusuna ilişkin 
neler yapabileceğimiz konusunda bir süredir 
kafa yormaya başlamıştık. Yerel yönetimlerde 
çalışan arkadaşlarımız, bulundukları 
kurumlarda baskı ve yıldırmanın çok yaygın 
bir şekilde yaşandığını ve Tüm Bel-Sen İzmir 
Kadın Komisyonu’nun bu konuda bir çalışma 
başlatma konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu 

iletti.  İşyerinde sağlıklı koşullarda çalışma 
hakkının korunması, iş güvencesi, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi, üyeler arasında 
dayanışmanın sağlanması gibi amaçların 
sendikaların varlık nedenlerini oluşturmasından 
hareketle, böylesi bir çalışmayı sendika 
içerisinde yürütmenin çok anlamlı ve önemli 
olacağını düşündük.

İşyerinde kadınların maruz kaldığı psikolojik 
tacize ilişkin çalışmalar, mobbingin kadınlar 

Projemizin Öyküsü
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açısından oldukça ciddi ve yıkıcı sonuçlara 
sebep olduğunu gösteriyor. “Kadınların niçin 
mobbingin doğal öznesi olarak görüldüğü” 
sorusunun cevabı, temel olarak toplumsal 
cinsiyet ile mobbing arasındaki ilişkiye 
işaret ediyor. Bu sebeple sendika içerisinde 
mobbingle mücadele konusunda oluşturulacak 
mekanizmada yer alacak herkesin, mobbingi 
psikolojik, hukuksal, sosyolojik ve üretim ilişkileri 
gibi farklı bağlamlarda ele almalarını sağlayacak 
toplumsal cinsiyet temelli bir eğitimden 
geçmeleri gerektiğini düşündük. 

Sendika içerisinde, 10 kadın 10 erkekten 
oluşan ve yönetim kurulu üyelerinin doğal 
üyesi olduğu bir komisyon oluşturduk. Bu 
komisyonun üyeleri, derneğimiz uzmanlarının 
geliştirmiş olduğu 12 modülden oluşan 
(Mobbing Kavramı, Önyargılar ve Ayrımcılık, 
Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet ve 
Mücadele Mekanizmaları, Çalışma Yaşamında 
Haklar ve Mobbing Çatışma Çözme ve İletişim, 
İşyeri Tacizi ve Etkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş 
Sağlığı Açısından Psikososyal Risk Etmenleri, 
Mobbingin Hukuksal, Anayasal ve Evrensel 
Boyutu, Mobbing ile Mücadele Yöntemleri, 
Mobbing İle Mücadele Masası Kapsamında 
Başvuru Alma ve Danışmanlık Desteği) bir 
eğitim programına devam etti. 



Bunların yanı sıra, 2015 Ocak ayında 
İzmir yerelindeki meslek odaları, 
sendikalar, kadın örgütleri, üniversiteler 
ve konuyla ilgili diğer demokratik 
kitle örgütü temsilcilerinin katıldığı 
bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda 
mobbing kavramı,  uzmanların sunumu 
çerçevesinde psikolojik, hukuksal ve 
üretim ilişkileri bağlamında anaakım 
dışı bir perspektifle ele alındı. Deneyim 
paylaşımları ve mevcut modellerden yola 
çıkarak mobbing ile mücadele konusunda 
oluşturacağımız başvuru masası ve diğer 
araçlara ilişkin stratejilerimizi belirlemeye 
çalıştık.

Sendika içerisinde kurulan Mobbing İle 
Mücadele Masası’nda çalışma yürütmeye 
başlayan bu ekibe yönelik olarak, 
uzmanlarımız tarafından grup içi etkileşim 
çalışmaları ve süpervizyon sağlandı.  

Mobbinge karşı gerek bireysel gerekse 
kurumsal farkındalık ve mücadelenin, eşit 
ve adil çalışma koşullarının sağlanması 
noktasında büyük önem taşıdığını ve 
İzmir’de başlayan bu çalışmanın bu 
yönde ciddi bir katkısı ve değeri olduğunu 
gördük.
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Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 

Psikososyal Travma Çalışmaları Derneği, proje bitiminde Sendikanın talepleri doğrultusunda, Tüm 
Bel-Sen Şubelerinde kurulan Mobbing İle Mücadele Masası çalışanlarına belli aralıklarla danışmanlık 
konusunda süpervizyon desteği sağlayacak.

Mobbing ile mücadele yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları talep eden meslek odaları ve 
sendikalarla işbirliği devam edecek.

Mobbinge Karşı Sendikanla Birlikte Mücadele Et Projesi çerçevesinde hazırlanan eğitim modülleri 
kitapçık haline getirilecek. Basımı sendika tarafından gerçekleştirilecek, kitapçığın diğer meslek 
odaları ve sendikalara dağıtımı sağlanacak ve elektronik versiyonu sendikanın web sitesinden 
paylaşılacak.

Mobbing kavramını ve Mobbing İle Mücadele Masası çalışmalarını anlatan bir broşür hazırlanacak ve 
basımı sendika tarafından gerçekleştirilecek. 
             
Mobbing Masası’nın aktif halde çalışmaya başlamasının ardından sendika kadın komisyonu 
tarafından işyerinde cinsel tacize ilişkin başvuru almak için mekanizma oluşturulması konusunda 
yeni bir çalışma başlatılacak. Aynı destekçi kuruluşlarla birlikte Mobbing İle Mücadele Masası 
oluşumunu bütünleyen bu çalışmalar sürdürülecek

Projenin sona ermesinden sonra, Psikososyal Travma Çalışmaları Derneği olarak, projenin 
Mobbing İle Mücadele Masası modelinin, proje destekçi kuruluşları ve diğer ilgili tüm kurumlarla 
işbirliği içerisinde Tüm Bel-Sen Genel Merkez’in öngördüğü plan doğrultusunda sendikanın farklı 
şubelerinde de yaygınlaştırılmasına çalışılacak. Bu noktada, Sendika Genel Merkezi “iş yerlerinde 
Mobbing İle Mücadele Masası kurulması”na dair hedefini ve niyetini beyan etmiş bulunuyor. Modelin 
diğer sendikalara da uyarlanmasında, derneğimiz İzmir Kadın Dayanışma Derneği ve modelin 
uygulanacağı sendika ile işbirliği halinde çalışacak.         
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İyi ki!
 
İyi ki, formel bir eğitim yerine etkileşimli yöntemlerle 
atölye çalışmaları yaptık. İyi ki, mobbingi disiplinler 
arası bir yaklaşımla pek çok açıdan ele aldık. 
Ekibimizde farklı meslek ve uzmanlık alanlarında 
deneyimli kişilerin olması önemli bir zenginlikti. İyi ki, 
Tüm Bel-Sen şube yönetimi bu konularda farkındalık 
ve duyarlılık geliştiren açık insanlardan oluşuyordu.

Keşke!
 
Keşke, eğitimlerin süresi daha uzun olabilse ve konular 
daha derinlikli tartışılabilseydi. Keşke, belediye yönetimi 
işyerlerinde mobbingi önleme noktasında üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirme çabasında olsaydı. Keşke, 
sendikanın yetki süreci aşamasına denk gelmesi sebebi 
ile çalışmalar sekteye uğramasaydı. Keşke sendika, 
başvuru masasında profesyonel destek sağlayacak bir 
avukat ve psikolog istihdam edecek bir bütçeye sahip 
olsaydı.
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Uzmanımız Dedi ki

“Mobbinge Karşı Sendikanla Birlikte Mücadele Et Projesi’yle birlikte ilk kez bir sendikada işyerinde yaşanan 
ayrımcılık üzerine toplumsal cinsiyet temelli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Sendika üyelerinden 
oluşan eğitim grubu, yapısı ve dinamiği itibari ile biz eğitimciler için farklı bir deneyim olanağı sundu. Proje 
çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar bizlere sendikal alanda böylesi programların önemini ve duyulan ihtiyacı 
yeniden hatırlattı. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

Eğitim Sorumlusu Yelda Şimşir

Katılımcılarımız Dedi ki

“Otuz yıllık çalışma hayatımda birçok mobbing uygulaması ile karşılaşmış biri olarak, sendikamızda başlatılan 
Mobbinge Karşı Sendikanla Mücadele Et Projesi kapsamındaki eğitim çalışması beni çok heyecanlandırdı. 
Eğitim çalışmalarına başladığımız andan itibaren çalışanların bu etkinliği dikkatle izlediklerini fark ettim, 
çünkü hemen hemen herkes çalışma hayatında mobbingle karşılaşıyor ve nasıl davranacağını bilmiyor. Bizim 
bu çalışmamızı madenci fenerine benzetiyorum; ışığı az ama yol gösteriyor.”

Cevdet Keleş

“Sendikaların en temel sorumluluklarından birinin, işyerlerinde sistemli olarak uygulanan, açığa çıkartılması 
ve ispatlanması oldukça zor olan mobbing olgusuna karşı duyarlılık geliştirmek olduğunu düşünüyoruz. Proje 
kapsamında 12 haftalık bir eğitim süreci ve çalıştay ile birlikte uzmanlardan aldığımız destekle sendikamızda 
mobbinge ilişkin bir başvuru mekanizması oluşturma yönünde sağlam bir temel atmış olduk. Şubemizde 
gerçekleşen bu çalışmanın, Türkiye genelindeki diğer meslek örgütleri ve sendikalar açısından da model 
oluşturduğunu görmek bizler için önemliydi.”

TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ulus Bozkır 
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Sil Baştan
Aile Danışmanları Derneği / Antalya
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Destekçi Kurumlar
Adalet Bakanlığı Antalya Adliyesi 
2. Çocuk Mahkemesi, Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Psikiyatrisi Anabilim Dalı 

Uygulama Yeri
Antalya

Süresi
6 ay (15 Eylül 2014 - 15 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2008

Çalışma Alanları
Bireyi ve aileyi psikolojik ve sosyal 
yönden güçlendirmek, Türkiye’de 
aile danışmanlığı hizmetinin 
yaygınlaştırılmasına destek vermek
ve aile danışmanlığı hizmetini 
yürütecek meslek elemanlarının 
gelişimine katkı sağlamak.   
               
Adres
Deniz Mah. Konyaaltı Cad. 131. Sok.
No: 3/1 Necati Dölen Apt.
Muratpaşa / Antalya

Telefon
(242) 237 90 94 

E-posta
antalyaaile@gmail.com 

Web
www.ailedanismanlari.org 

Sosyal Medya
    /Aile Danışmanları Derneği   
    /Aileder1

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• Evden kaçan kız çocukları ve bu çocukların  aileleri 
ile yaşadıkları sorunların  çok yönlü bir yaklaşımla 
ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak, 
• Aile ve çocuk arasında iyi bir iletişim kurulmasını 
sağlayarak çocuğun tekrar evden kaçmasını 
önlemek,
• Çocukların toplumsal yaşama ilişkin 
farkındalıklarını ve sosyal becerilerini artırmak,
• Proje süresince elde edilecek bilgileri benzer 
çalışmaları yapan kişi ve kurumlarla  paylaşmak.

Hedef Grubu

12- 17 yaş grubunda bulunan ve ailesine haber 
vermeden en az bir geceyi yaşadığı evden uzakta 
geçiren 17 kız çocuk ve çocukların ebeveynleri olmak 
üzere toplam 51 kişi.

Sonuçlar / Etkiler

• Toplam 20 çocuk ve aileleri olmak üzere 81 kişi 
proje çalışmalarına katıldı.
• Çocuklar yaratıcı drama, sanat çalışmaları ve diğer 
grup etkinlikleri yoluyla kendilerini ifade etme ve 
toplumsal ilişki kurabilme yönünden güçlendirildi.
• Bireysel görüşmeler yoluyla kız çocuklarının 
kendileri ile ilgili farkındalıkları arttırıldı, sorun çözme 
becerileri geliştirildi.
• Ailelerin çocuk yetiştirme, çocukların gelişim 
dönemleri, ergenlik ve ergen gençler hakkında bilgi 
düzeyleri ve aile içi iletişim ve sorun çözme-baş 
etme kapasiteleri arttırıldı.



149

Evden kaçan çocuklarla ilgili çalışmalar 
göstermektedir ki, çocuklarla aileleri arasındaki 
önemli sorunlar sebebiyle bu çocuklar sıcak aile 
ortamı, sevgi, ilgi ve şefkatten uzak büyüyorlar. 
Bu durum çocukların sosyal ve psikolojik açıdan 
sağlıklı ve nitelikli birey olmalarını engelliyor ve 
çocuklar evden kaçma davranışı sonucunda 
önemli ve kalıcı sorunlar yaşıyorlar. Aileler de 

çoğu zaman evden kaçan çocuklarına nasıl 
yaklaşacaklarını bilmiyorlar ve gereksinim 
duydukları bilgiye ulaşamıyorlar. Projeyi 
oluştururken bu noktaları değerlendirerek, 
sistemli ve çok yönlü bir yaklaşımla aile 
ve çocuk arasında çift yönde olumlu katkı 
verecek faaliyetlerin önemi üzerinde durduk. 
Aileler çocuklarının evden kaçma nedenleri 
ve bu davranışın getirebileceği sonuçlar 
ile çocuklarına nasıl destek olabilecekleri 
konularında güçlendirildiğinde çocukların evden 
kaçma davranışının önüne geçilebileceğini 
düşündük. Diğer yandan, çocuklara ailelerinin 
kendileri için ne kadar önemli bir dayanak 
ve sosyal destekçi olduğu yönünde destek 
vermenin de önemli olduğuna karar verdik.  

Proje ekibini oluştururken çok yönlü bir 
yaklaşım için farklı disiplinlerden bir ekip 
oluşturulmasına özen gösterdik. Ayrıca projeye 
çocuklara koçluk yapmak üzere üniversite 
öğrencileri ile sanat çalışması yapan gönüllüler 
de dahil oldu.

Projemizin Öyküsü
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Projenin yazımı ve faaliyetlerin belirlenmesi 
sürecinde projeye dahil edilecek kız çocuklarının 
yaş grubu ve olası sorunları proje ekibindeki 
meslek elemanı arkadaşlarımız ayrıntılı olarak 
değerlendirdi. Projedeki sosyal ve sanatsal 
faaliyetlerle kız çocuklarının iç dünyalarına 
onların keyif alacağı etkinlikler yoluyla 
ulaşmayı hedefledik. Her bir faaliyete kimlerin 
liderlik edeceğini belirledik ve gezi etkinlikleri 
dışındakilerin dernek merkezinde olmasını 
kararlaştırdık.

Projeyle kız çocuklarını eğitime devam 
etmeleri veya meslek edinmeleri konularında 
bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi de amaçladık. 
Kentteki sosyo-kültürel faaliyetler ve yaşam 
alanları hakkında bilgilendirerek kız çocuklarının 
sosyalleşmelerine ve kentin imkânlarından 
daha fazla yararlanmalarına katkı sağlamak da 
diğer amaçlarımızdan biri oldu. Projeye düzenli 
katılan çocukların özellikle eğitime devam 
etme ve eğitimlerine daha çok özen gösterme 
yönünde özel çaba gösterdiklerini gözlemlemek 
mutluluk vericiydi.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Projenin resmi süresi tamamlanmasına rağmen, programa katılan çocuklar ve ailelerinin de projenin 
sürdürülmesini istemeleri nedeniyle, derneğin olanakları ile çalışmalara devam etmeye karar verdik. 
Ayrıca, yapılan çalışmalarla çocukların evden kaçma eylemi sonrasında yaşadıkları riskli davranışlar 
nedeniyle uzun süreli desteklenmesi gerektiğini anladık. Bu nedenle önceden planladığımız gibi, 
sürdürebilirlik için ortak kurumlarla iletişimi devam ettiriyoruz.  Çocuklarla ortak çalışmalar yapmak 
üzere Mayıs 2015 sonuna kadar 15 gün arayla toplantılar düzenledik. Mayıs sonunda yapılan geniş 
katılımlı toplantıda kulüp çalışmalarının çerçevesini tamamladık ve 1 Eylül 2015’te başlayacak ikinci 
dönemin hazırlıklarını yaptık. 

İkinci dönemde projeye yeni çocuklar dahil edilecek. Birinci dönemde yer alan çocukları hem 
desteklemeye devam edeceğiz hem bu çocuklar yeni çocuklara yönelik yürütülen programın 
içerisinde doğrudan yer alacaklar. Dernek üyeleri arasında hem çocuklara hem de ailelere yönelik 
yeni bir ekip oluşturularak sürdürülecektir.
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İyi ki!
 
İyi ki, hedef kitle olarak evden kaçan kız 
çocuklarına ve onların ailelerine hizmet 
verdik, çünkü desteklenmeye çok ihtiyaçları 
vardı. İyi ki, değişik meslek gruplarıyla 
çalıştık. İyi ki, çok yönlü program uyguladık; 
böylece yararlanıcılarımıza büyük katkılar 
sağlayabildik. Ve iyi ki, sadece Antalya’da değil, 
Türkiye’nin her yerinde benzer çocuklarla 
çalışmalar yürütenler yararlanabilsinler diye 
deneyimlerimizi bir kitap olarak yayınladık.

Keşke!
 
Tüm kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşlarıyla daha sıkı işbirliği 
içerisinde olsalar.
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Uzmanımız Dedi ki!

“Eğitim çalışmamıza başladığımızda; geleneksel öğretim yöntem ve teknolojilerini bilmenin yeterli 
olmayacağını, bunlara ek olarak, yeni öğretim teknik ve teknolojilerinin kullanılması gerektiğini düşündük. 
Çalışma süreci içinde istenilen sonuca ulaşabilmek için çeşitli yöntem ve tekniklerin (anlatım, soru-cevap, 
gezi-gözlem, proje, tartışma, örnek olay, problem çözme, grup çalışması, beyin fırtınası)   yanında yaratıcı 
drama tekniğini kullandık. Çocukların sorunlarını göz önünde bulundurarak, çözümleri en doğru şekilde 
bulmak için rehberlik yapmaya çalıştık. Sosyal hayatta karşılaşılan olayların yaratıcı drama ile istenildiği 
anda tekrar canlandırılması çocukların ulaşamayacakları ya da göremeyecekleri olayları bizzat yaşayarak 
öğrenmelerine katkı sağladı. Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmelerine yardımcı oldu.

Empati yeteneğinin geliştirilmesi;  özgüveni artırma,  sorumluluk duygusunun kazanılması, iletişimin daha 
sağlıklı kurulmasına yardımcı olma, duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağladı. 

Anlama; gençlerimize acıma duygusunu, farkındalığı ve başkalarına saygıyı, sadece durumu ‘kavrama’ yerine 
‘hissetme’ imkânını fark ettirdi. 

Bütün bu çalışmaların sonucunda gençlerimizde işbirlikçi çalışma, sosyal farkındalığın artması ve problem 
çözme yeteneğinin gelişmesi gi bi değerlerle ilgili farkındalıklar oluştu.   

Unutulmamalıdır ki, gençlerin akıllarına giden yol gönüllerinden geçer ve söylenenden çok yaşadıklarını 
öğrenirler.”

 Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı  Gülüzar Manav

Yararlanıcımız Dedi ki!

“Buraya ilk geldiğimde çekinmiştim ama sonra buraya çok alıştım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Etkinlikler 
yapılıyor, bu etkinlikler sayesinde gelecekte yapabileceğim işleri fark ettim ve kendimi daha iyi tanımaya 
başladım. Burada kendimizi geliştiriyoruz” 

Yararlanıcı kız çocuğu H. T.
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“Buraya geldiğim ilk günden beri hayatım çok ama çok değişti. Bu derneğin bize çok yararı oldu, iyi ki 
geliyorum. İyi ki bulmuşum, iyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ederim.” 

Yararlanıcı kız çocuğu D. A.

“Bu projenin bana şu şekilde bir yararı oldu. Önceden asosyal, evden dışarıya çıkmayan bir insandım. Ve 
çevrem genel olarak beni pek sevmiyordu. Ama şimdi insanlara karşı daha anlayışlı, hoşgörülü, sakin bir 
yapım var. Buraya gelince, bir derdim olunca başka bir odaya geçip anlatabiliyorum. Ve kendimi daha iyi 
hissediyorum. Burada resim yapabiliyoruz veya bazen geziye gidiyoruz. İnsanlar çok sevecen, sanki ablamız 
abimiz gibi davranıyorlar. Bazen de kendi ailemizden kat ve kat daha fazla sevgi görüyoruz burada. Mesela 
geçen sene derslerim biraz kötüydü. Ama buradaki kişilerin manevi desteği ve kendi çabamla okul birincisi 
oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Çabalayınca her şeyin olabileceğini anladım. Bazı olaylar insanı daha 
da hırslandırıyor. Kısacası bu proje bence bütün insanlara çok yararlı olacaktır. Bütün desteğe ihtiyacı olan 
kişilere tavsiye ederim.” 

Yararlanıcı kız çocuğu S. T

“Buraya ilk gelişim biraz sıkıntılar içindeydi, sonradan alışmaya başlayınca nelerin boş olduğunu çok iyi 
anladım. Bu projede arkadaşlarıma hocalarıma okula devam edeceğimi devamlı söyledim. Şimdi ise okula 
devam etmek güzel bir duygu. Bu projede evden kaçmanın ne kadar saçma, anlamsız olduğunu hocalarım 
tek tek anlattı. Gezi turları kadar güzel bir duygu yoktu. Bazen hiç eğlenmediğim kadar burada eğleniyorum, 
sıkıntılarımı unutuyorum. Evde sorunlarım olduğu zaman nereye geleceğimi ve kimlerle konuşacağımı 
öğrenmiş olmak kadar güzel bir duygu yok. Gelecekte bizim gibi evden sıkılmış ve buralara yolu düşecekler 
çok mutluyum.” 

Yararlanıcı kız çocuğu K. Ç.

 “Aile Danışmanları Derneği’ne başladık başlayalı çok ilerleme kaydettik. Kızım düzeldikçe çok mutlu 
oluyorum. Aile Danışmanları Derneği’nde çalışan hocalara ve yardımcı olan herkese minnet duyuyorum. 
Bizimle çok ilgileniyorlar. Bir aile sıcaklığı var. Kızım bugün resim etkinliğine katıldı. Kızımın yüzünde mutluluk 
gördüm, ne mutlu bana. Kızım ve ben huzur buldum. Herkese teşekkürlerimi sunarım.” 

Yararlanıcı anne A. Y.



Mutlu Gelecek İçin
Bir Çalım Atar mısın? 
Malatya Bayanlar Spor Kulübü / Malatya
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Destekçi Kurumlar
Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktiviteler 
Derneği (KASFAD), Hacettepe 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 
Malatya İş-Kur Müdürlüğü, Malatya 
Halk Sağlığı Müdürlüğü 

Uygulama Yeri
Malatya, Ankara

Süresi
6 Ay (22 Eylül 2014 - 22 Mart 2015)

Bütçesi
26.561 TL

Kuruluş Tarihi
2012

Çalışma Alanları
Kadın futbolu, kız çocuklarının
spor liselerine, beden eğitimi 
bölümlerine, polis okulları ve 
askeri liselere girmesi için spor 
eğitimleri verilmesi, genç 
kızların spor yoluyla eğitsel
ve bilişsel yönden desteklenmesi  
               
Adres
Çavuşoğlu Mah. Cebir Sok.
No:14/H Yeşilyurt / Malatya

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

E-posta
malatyabayanlarsporkulubu@
hotmail.com

Web
www.malatyabayanlarfutbol.com

Sosyal Medya
    /Malatya-Bayanlar-Spor-Klübü 

Örgüt Künyesi
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Amacı
 
• Genç kızları spora ve sosyal faaliyetlere 
yönlendirerek örgün eğitim dışındaki fırsat ve 
kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak, kültürel, 
sosyal ve fiziksel açılardan kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak,
• Spor yapan genç kadın sayısını artırmak, bunların 
içinde yetenekli olanların planlı ve programlı şekilde 
antrenman yapmalarını sağlayarak spor liselerine, 
üniversitelerin beden eğitimi ve diğer bölümlerine, 
yetenekleri doğrultusunda girmesini sağlamak, 
• Kulübün kurumsal kapasitesini güçlendirebilmek, 
kulüp bünyesinde sürdürülen gerek spor 
faaliyetlerinin gerekse güçlendirme çalışmalarının 
sürekliliğini sağlamak, kulüp üyesi genç kızların kulüp 
yönetimine ve karar süreçlerine katılımını arttırmak.

Hedef Grubu

Malatya ilinin farklı mahallelerinde ortaokul, lise 
ve üniversitede okuyan, dar gelirli, spor yapmaya 
yeteneği olan yaşları 14-21 yaş arasında 20 genç 
kız. 

Sonuçlar / Etkiler

• Projenin katkısıyla Malatya’da kulüp bünyesinde 
futbol oynayan kız çocuklarının eğitsel ve sosyal 
amaçlarla kullanabileceği, aynı zamanda kulüp 
çalışmalarının yürütülebileceği bir Sporcu Evi 
oluşturuldu.
• 20 futbolcu kız çocuğunun Sporcu Evi’nde 
gerçekleştirilen, kariyer planlama, rehberlik-
danışmanlık, deneyim paylaşımı ve motivasyon 
gibi çalışmalar yoluyla güçlendirilmesine katkıda 
bulunuldu.
• Proje tarafından sağlanan uzman desteği ile 
kulübün kurumsal kimlik ve sponsorluk dosyası 
oluşturma çalışmaları tamamlandı.
• Hedef grupta yer alan futbolcu kızların katıldığı 
Ankara gezisinde KASFAD ve Hacettepe Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki profesyonel 
sporcu ve akademisyenlerle çeşitli güçlendirme 
ve farkındalık çalışmaları ve deneyim paylaşımları 
gerçekleştirildi. 
• Proje süresince kulüp bünyesinde gerçekleştirilen 
düzenli antrenmanlar ve sağlanan servis hizmeti ve 
malzemelerle futbolcuların ve kulübün kapasitesinin 
güçlenmesine katkıda bulunuldu.
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Projemizin Öyküsü

İlk olarak proje ekibini kurduk ve hemen 
ardından yerel kamu kurumlarından, 
üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından 
eğitimcileri ve katılımcıları belirledik. Proje 
hedef grubunu oluşturan sporcu genç kızların 
kullanımları için Sporcu Evi’ni oluşturduk. Ortak 
etkinliklerin yapılabileceği, film gösterimleri 
düzenlenebilecek, toplantılar yapılabilecek 
kapalı bir teras, gerektiğinde konaklama 
amaçlı kullanılabilecek odalar, mutfak ve etüd 
odalarıyla Sporcu Evimiz genç sporcularımızın 
her türlü ihtiyacına cevap verecek bir donanım 
kazandı. Bu Sporcu Evi’nde genç kızlar 
için çeşitli güçlenme çalışmaları yürüttük. 
Sporcularımız haftada 3-4 gün Yeşiltepe 
Stadı’nda eğitmenler eşliğinde düzenli ve planlı 
bir şekilde antrenmanlarını yaptılar. Projeden 
aldığımız maddi desteğin de yardımıyla 
sporcularımızın en büyük ihtiyaçlarından biri 
olan araç servisini sağlayabildik.

Eski bir futbolcu olan, şimdi ise takımda teknik 
direktörlük yapan spor lisesi beden eğitimi 
öğretmeni Salih Timurkaan hocamızla Sporcu 
Evi’nde tecrübe paylaşımı ve motivasyon 
çalışmaları yaptık.  İnönü Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü’nden İrşil Demiralp ve 
Hülya Berktaş hocalarımızla tecrübe paylaşımı 
toplantıları yaptık.  

Ailelerle değerlendirme toplantıları yaparak 
çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunduk. Bu 
sayede hem sporcu kızların aileleri ile olan 
iletişimleri güçlenmiş oldu hem de ailelerin 
spora ve eğitime verdikleri destek artmış oldu.

İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen kariyer 
günlerine katıldık. Bu sayede genç sporcu 
kızlar kendilerini bekleyen kariyer ve eğitim 
fırsatları hakkında daha ayrıntılı düşünme şansı 
yakaladılar.
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Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 
gönüllü katkılarıyla kulübümüzün belgeseli 
çekildi, tanıtımı sağlandı. Aynı zamanda uzman 
bir ekip tarafından kulübümüzün tanıtım ve 
sponsorluk dosyaları hazırlandı. Biz de ardından 
Malatya’daki futbol yetkililerine Sporcu Evi 
tanıtımımızı yaptık. 

Genç sporcu kızlar için bir diğer çok önemli 
faaliyet Ankara’ya düzenlediğimiz eğitim ve 
kültür gezisi oldu. Ziyaret kapsamında Ankara 
Malatyalılar Derneği’ni ziyaret ettik. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Kadınlar İçin Spor 
ve Fiziksel Aktiviteler Derneği (KASFAD) 
Derneği’yle beraber ODTÜ Eymir Gölü spor 
etkinliklerine katıldık. Hacettepe Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi’nde kızlarımıza 
kas, kemik ölçüm testi yapıldı. Hacettepe 
Üniversitesi kampüsünü gezdik.  Birleşmiş 
Milletler’i ziyaret ettik. 

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nde 
bulunan hocalarımız ve Malatya Spor 
Lisesi’ndeki hocalarımızla beden eğitimi 
öğretmeni olmak için yapılması gerekenler 
konusunda deneyim paylaşımı yaptık. 
Hocalarımız kızlarımız için rol modeli oldular. 
Sporcularımız hocalarımızı görünce hedeflerine 
ulaşmanın çok uzak olmadığının farkına 
vardılar. Genç kızlar gördükleri farklı yaşam 
biçimleri, kariyer olanakları ve akademik 
çevrelerden olumlu yönde etkilendiler.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?
 
Bizim amacımız çocukların ilerideki yaşamlarında belirli bir yere gelmelerini, beden eğitimi öğretmeni 
olmalarını sağlamak. O yüzden belli zamanlarda eğitimler düzenlemek, çocukları bilinçlendirmeye 
devam etmek gerekiyor. Fırsat buldukça üniversitedeki hocalarımızla kızlarımızı bir araya getirmek, 
onların üniversite ortamını teneffüs etmelerini sağlamak iyi olur. Bunları yapabilmek için de paraya 
ihtiyaç duyuyoruz. Dar gelirli ailelerden gelen ya da anne babası olmayan çocuklardan oluşan 
kulübümüz futbolcularının bu devamlılığı sağlayabilmesi için sponsor bulunması gerekiyor. UNFPA’in 
katkısıyla çok şık bir sponsorluk dosyası hazırladık, sponsorluk görüşmelerimizde kullanıyoruz. 
Bundan sonrası için en büyük temennimiz bu çalışmaları sürdürülebilir kılacak sponsorlara 
ulaşabilmek.
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İyi ki!
 
İyi ki Kadın Dostu Kentler Programı projeleri 
yürüttük, iyi ki bu çocuklara sahip çıkıldı. Kapanacak 
olan derneğimiz için bir umut oldu, kızlarımız için bir 
güneş ışığı…

Keşke!
 
Bir sponsorumuz ya da elimizden 
tutanımız olsa veya Malatya şehri bu 
kızlara sahip çıksa…



160

Uzmanımız Dedi ki!

“Malatya Kadın Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7-10 Mart 2015 tarihleri arasında 
Ankara’yı ziyaret etti. Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ve Hacettepe Üniversitesi 
Sporda Toplumsal Araştırmalar Grubu (STOAG) olarak ev sahipliğini yaptığımız ziyaret boyunca bizler de 
futbolcu arkadaşlarımız kadar heyecanlıydık. 

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Malatya Kadın Futbol Takımı 8 Mart 2015 tarihinde KASFAD üyeleri ile 
birlikte ODTÜ Eymir Gölünde “Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle düzenlenen yürüyüş ve koşu etkinliğine katıldı. 
Ankara’nın güneşli havası ile keyifli geçen yürüyüşün ardından ağaçların arasında yapılan yoga ile daha da 
canlandığımızı hissettik.

9 Mart günü Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Beslenme Metabolizması Araştırma 
Laboratuvarı’nda futbolcuların vücut kompozisyonu (DEXA) ölçümü yapıldı. Ölçümlerin sonucunda 
futbolcular kendi vücut yağ yüzdeleri gibi vücut kompozisyonları hakkında bilgi edinmiş oldular. Ardından, 
bizimle birlikte aerobik salonunda yoga seansına katılan Malatyalı futbolcular, bedensel enerjinin keşfine 
çıktılar. Etkinlikler, Mark Boyacı’nın kolaylaştırıcılığında düzenlenen “Cinsiyetçi Değil Eşitlikçi Tezahürat” 
atölye çalışması ile devam etti. STOAG üyesi lisans ve lisansüstü öğrencilerin de katılmasıyla eğlenceli bir 
atölye çalışması gerçekleştirmiş olduk. Gruplar halinde çalıştık; hep beraber cinsiyetçi olmayan tezahüratlar, 
sloganlar, marşlar ürettik ve marşları hep bir ağızdan söyledik. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı 
atölye çalışmasında, futbolcular yaratıcılıklarını sergilediler ve “Kadın Ya Da Erkek Ol, Futbol İle Mutlu Ol” gibi 
eşitliği vurgulayan, “Gerek Yok Küfüre, Malatya Yeter Herkese!” gibi küfür karşıtı tezahüratlar ürettiler. 
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10 Mart Salı günü ise Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde buluştuk. Önce CerÇocuk Sanat Atölyesi’nde kendi 
fotoromanlarımızı yazdık, her bir cümle futbol aşkıyla yazıldı. Ardından CerÇocuk Atölyesi sorumlusu Aslı 
Gibidir’in anlatımıyla Nuri Bilge Ceylan/Panoramik bakış adlı fotoğraf sergisini gezdik. 

Malatyalı futbolcuların Ankara ziyaretlerini verimli geçirmeleri en büyük dileğimizdi. Tüm sezon boyunca 
yeşil sahalarda ter döken futbolcular bu üç günü Eymir’de koşarak ve yürüyerek, doğada ve salonda yoga 
yaparak, sınıfta atölye çalışmasına katılarak, laboratuvarda bilimsel ölçümleri izleyerek ve sanat merkezinde 
futbolun farklı hikayelerini yazarak geçirmiş oldular. Her bir etkinliğin merkezinde ise toplumsal cinsiyet 
eşitliği farkındalığının yaratılması vardı. 

Malatyalı futbolcularla geçirdiğimiz süre içerisinde bizler de her birinin hikâyesinden futbola ve hayata dair 
çok şey öğrendik. En önemlisi de, Deniz Doğan Çelebi Hoca’nın büyük özverisiyle takım olarak birbirine 
kenetlenen Malatya Kadın Futbol Takımı’nın, futbolu hayallerinin merkezine koyarak durmadan, inatla ve 
inançla koşan oyunculardan oluştuğuna tanıklık ettik.” 

KASFAD Yönetim Kurulu Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Canan Koca ve KASFAD Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Pınar Öztürk
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Katılımcılarımız Dedi ki                                                                 
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