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Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda
Yaşamak Hakkımız
Ocak ayı grup güçlendirme atölyelerimizin teması ‘Barınma ve Kiracı Hakları’ idi.
11 Ocak’ta 15 mülteci kadının katılımı ile
gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme atölyesinde; Türkiye’de geçerli yasal düzenlemelerde
tanımlanan Barınma Hakkı ve Kiracı Hakları
içerikli bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlikte; Barınma hakkı nedir? Kira artışı koşulları
nelerdir, hangi oranda kira artışı yapılabilir?
Kiracıların yazılı sözleşmeden doğan hakları
nelerdir? Ev sahipleri hangi durumlarda kiracıları tahliye edebilir? Türkiye hukuk sisteminde
yer alan ayrımcılık yasağı ne anlama gelir?
Hak ihlaliyle karşılaşan kiracılar hakkını hangi
yollarla arayabilir? gibi sorulara yanıt arandı.
18 Ocak’ta 12 mülteci kadının katılımı ile
gerçekleştirdiğimiz aylık etkinlikte Avukat
Sevgi Dutar, kadınların barınma hakkı ve kiracı
haklarıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Etkinlikte; İstanbul’da yaşayan mülteci toplumu açısından barınmanın ne kadar
ciddi bir sorun olduğu özellikle 2022 yılında
hızla yükselen kiralar nedeniyle ev sahiplerinin uyguladıkları yasal olmayan kira artışları,

hukuksuz bir biçimde evi boşaltma baskısı,
göçmenlere yönelik ayrımcı ve önyargılı yaklaşımlar kadınların deneyim aktarımı ile bir kez
daha görünür oldu. Kadınlar barınma ile ilgili
bir sorun yaşadıklarında danışacak ve yardım
alacak kurumsal olanaklardan yoksun olduklarını yasal haklarını bilseler dahi dava açmak ya
da yasal yollarla haklarını savunmak konusunda çekinceleri olduğunu aktardılar.
Kira sözleşmesinin önemi, kiracılar olarak
haklarımız, ev sahibinin yükümlülükleri, ayrımcılık yasağının ne anlama geldiği, hak ihlaliyle
karşılaşan kiracıların hakkını hangi yollarla
arayabileceği gibi temel başlıklar bu etkinlikte
de konuşuldu, altı çizildi.
25 Ocak’ta Kadın Dayanışma Grubumuzdan
2 kadının katılımı ile gerçekleştirdiğimiz son
atölyemizde ise her iki etkinliğin değerlendirilmesi yapıldı. Katılımcılar ile birlikte Barınma
ve Kiracı Hakları broşürü taslak metni üzerine
çalışıldı.
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meye çalıştık.

Kadınların Sağlık
Hakkı Var!
Şubat ayında grup güçlendirme atölyemizin
teması “Kadınların Sağlık Hakkı” idi.
8 Şubat tarihinde 10 kadının katılımı ile
gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizde; Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile sağlık
alanında; Türkiye’deki yasal haklarımız nelerdir? Mülteciler olarak uluslararası ve ulusal
mevzuatta haklarımız nasıl tanımlanmıştır?
Sağlık hizmeti alma olanakları ve hasta hakları
mevzuatı içerikli sunum gerçekleştirildi.
Etkinlikte kadınların dile getirdiği en
önemli sorunlardan biri “dil bariyeri” oldu. Kadınlar tercüman eksikliği nedeni ile haklarından yeterince yararlanamadıklarını aktardılar.
Kadınların kendi bedenleri üzerindeki söz ve
karar hakkını tartıştığımız etkinlikte; Kadınlar
kendi sağlıkları ve sağlık hakları ile nasıl ilişki kurmalı? Yaşadıkları sağlık sorunlarının ve
ihlallerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkisi
nedir? gibi konularda ortak bakış açısı geliştir-

18 Şubat’ta mülteci kadınların sağlık
hizmetlerine erişim hakları konusunda yaşadıkları sorunlarını Gaziantep Tabipler Odası
Başkanı Dr. Ayşegül Tarla’nın katıldığı aylık
etkinliğimizde konuştuk. 19 kadının katıldığı
etkinlikte kadınlar, ailelerinin sağlık hakkı ile
ilgili sorularını iletti. Sorunlar özellikle çalışma
izni alındıktan sonra hastane hizmetlerindeki ücretlendirme, şehir değiştirdiklerinde
yaşananlar, sosyal desteklerden yararlanma
ve sağlık raporu çıkarma gibi gündemlerde
yoğunlaştı. Tabip Odası Başkanı Tarla, sağlık
hakkında erişimde hak temelli bir yaklaşımı ön
plana çıkarırken aynı zamanda pratik sorunlara ve uygulamalara dair de yanıtlar üretti.
22 Şubat’ta Temel İlk Yardım Atölyesi’nde
buluştuk. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nden Nilüfer Kurt’un Sefaköy ofisimizde gerçekleştirdiği uygulamalı atölye çalışmasına 8
kadın katıldı.
Mülteci kadınlar acil bir durumla karşı
karşıya kaldıklarında ön yargılar ve dil bariyeri
nedeniyle yardım istemekte zorlanabiliyor ya
da hastanelerin acillerine ulaşma imkânları
kısıtlı olabiliyor. Bu nedenle mülteci kadınların temel ilk yardım teknikleri ile ilgili temel
bilgileri öğrenmeleri ve uygulamalı müdahale
biçimlerini görmeleri önemliydi. Hep birlikte ilk
yardımın ve acil yardımın ne olduğunu; canlı
ve cansız modeller üzerinde bayılma, kalp krizi,
hava yolu tıkanıklıklarında, yanık yaralanma,
burkulma ve kesiklerde neler yapabileceğimizi
öğrendik.
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Şiddetsiz Yaşamak
Hakkımız
Mart ayı grup güçlendirme atölyelerimizin
teması ‘Kadın Hakları’ idi.
8 Mart Dünya Kadınlar gününde ‘Şiddetsiz
bir yaşam hakkımız: Yaşasın 8 mart’ başlıklı
atölyemizde kadınların yaşadığı en önemli
sorunlardan biri olan kadına yönelik erkek
şiddetini ele aldık. 9 Mülteci kadının katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz atölyemizde şiddet türlerini, şiddet ya da şiddet tehdidi durumunda
yapılması gerekenleri, temel hakları ve başvuru mekanizmalarını paylaştık. Toplumsal cinsiyet – şiddet ilişkisini, İstanbul Sözleşmesi’nin
içeriğini, esaslarını, Türkiye’de kabul ve geri
çekilme sürecinin dinamiklerini, 6284 Sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u örnek olaylar/davalar
ile birlikte konuştuk.
18 Mart’ta ‘İstanbul’da Suriyeli bir Kadın
Olmak: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Arasında Bir
Yaşam Kurma Deneyimi’ isimli aylık etkinliğimizi gerçekleştirdik. Mülteci kadınların Türkiye’de

sahip oldukları imkânlar nelerdir? Karşılaştıkları yasal ve toplumsal zorunlulukları, sorunları
harmanlayarak nasıl bir hayat kuruyorlar? sorularının irdelendiği etkinliğe 12 kadının katılımı
ile gerçekleşti. Kolaylaştırıcı Rabah Hammouri;
Suriye’den çıkma sebeplerini, Türkiye’ye gelişini, karşılaştıkları zorlukları ve hayat kurma
deneyimini aktardıktan sonra katılımcılar kendi
yaşamı yeniden kurma deneyimlerini paylaştılar. Etkinlikte; mekan olarak ev ve sokağın
bir mülteci için anlamı, şehre ait olmanın ne
demek olduğu, göçten sonra aile yapılarında
nasıl bir değişim olduğunu ve dayanışma ağlarının önemi hakkında konuşuldu.
22 Mart’ta yüz yüze gerçekleştirdiğimiz
‘Hukuki Sorularımızı Soruyoruz’ isimli atölyemizde, Uluslararası Koruma kapsamında temel
hak ve ilkeler aktarıldı.
Cenevre sözleşmesindeki mülteci tanımı
ve haklarına yönelik ilgili maddelerin açımlandığı atölyede; Şartlı mülteci, İkinci Koruma
Altındaki Kişi, Geçici Koruma Altındaki Kişi kime
denir? Hakları nelerdir? gibi mülteci hukukuna
yönelik tanımlar yapıldı, haklardan yararlanmak için yapılması gerekenler aktarıldı. Şiddet
gören veya görme ihtimali olan mülteci kadının hukuki hakları üzerinde duruldu.
Atölyeye katılan 5 göçmen kadın hukuk
alanında yaşadıkları sorunları, deneyimleri
aktardılar. Gelen sorular çerçevesinde mülteci kadının sağlık hakkı, çalışma hakkı, sosyal
destek hakkı, vatandaşlık başvuru hakkına dair
bilgilendirmeler ile atölye derinleştirildi.
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Üretim Atölyelerinde ‘İleri Dönüşüm’ Üzerine
Düşünmek Ve ‘Pentimento Masallar’
Pandemi tecrübesi, dünyanın kaynaklarının ne kadar acımasızca tüketildiğini,
çaresizlik karşısında ne kadar zor durumlar
oluşabildiğini çok ağır bir şekilde gösterdi.
‘İleri dönüşüm’ üzerine düşünerek, kadim
kültürlerin tecrübelerini de göz önünde
tutup dünyanın kaynaklarını nasıl kullanacağımızla ilgili daha çok kafa yorduk ve dikiş
atölyelerinde bu çizgide söyleşiler yapıp
tecrübelerimizi paylaştık. Artan kumaş parçalarını, kullanmadığımız giysilerle harmanlayıp yeni ürünler çıkardık. Mart ayı itibariyle
15 kadın Temel Dikiş Tekniklerini öğrendikleri
ilk periyodu bitirmiş oldular ve kendileri için
giysiler dikmeye başladılar.
Üretim Atölyesi Kadınları olarak dizilerde, filmlerde, reklamlarda, hayatın çeşitli
alanlarında bize dayatılan toplumsal cinsiyet
rollerini konuştuk. İtiraza önce düşünceden,
dilden, anlatıdan başlamak gerek diyerek

masallardan başladık. ‘Pentimento Masallar’ adını verdiğimiz
projemizde
20 kadınla her ay yeni bir masalı ele aldık,
anlattık, masaya yatırdık, eleştirdik, değiştirdik, söküp yeniden diktik bambaşka giysiler
giydirdik adeta. Tüm bunları yaparken elimiz
de durmadı, her masalın temasına uygun
işler yaptık. Ocak ayında Pamuk Prenses
masalını ‘‘Ayna Ayna Söyle Bana’’ Mandala
Boyama Etkinliği ile birlikte irdeledik. Şubat
ayında Çirkin Ördek Yavrusu masalından
yola çıkarak kadın ve göçmen olarak maruz
kaldığımız ayrımcı dili ve ötekileştirmeyi konuştuk. Mart boyunca ‘dayanışma ve örgütlenme’ teması üzerinden ‘Mavi Sakal Masalı
ve Kız Kardeşlik’ durumunu konuştuk. Dayanışmamızı nasıl büyütürüz diye kafa yorduk.
Bir yandan da tual üzerine dayanışmamızı
sembolize eden resimler yapmayı denedik.
Sanatın özgürleştirici, coşkuyu artırıcı etkisini hep birlikte deneyimledik.
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Mor Ahval’in 5. Sayısı Çıktı
Dergimiz Mor Ahval’in beşinci sayısı elimize ulaştı. 8 Mart
Dünya Kadınlar gününü merkeze alarak hazırlamaya çalıştığımız
bu sayımızda;
Kadınların yıllar süren toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin hukuka yansımalarını ön plana çıkarmaya ve bugün geldiğimiz aşamada kadınların korumak için mücadele etmek zorunda
kaldığı tehdit altında olan sözleşmeleri, kanun maddelerini açımlamaya çalıştık. Yine medeni yasanın kadınlar açısından önemine
ve son yıllarda aldığı yaralara değindik. Rusya’nın Ukrayna saldırısını, Rusya’lı ve Ukrayna’lı feminist
kadınların gözünden aktardık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kadınların çocukluktan itibaren etkilenen sağlıklarını, kadın bedeni üzerindeki politikaları ve erişilemeyen sağlık hizmetlerini,
‘İyi miyiz?’ sorusu ile sormaya çalıştık. Üretim atölyemizin Pentimento Masallar projesi kapsamında
yeniden yazdığı Pamuk prenses ve Yedi Şahane Kadın masalına yer verdik. Suriye’li arkadaşımız
Nour’un portresine, Gölgede Kalan Kadınlar köşesinde Camille Claudel’a, Rosa Luxemburg’un mücadelesine ve Emma Goldman’ın ‘Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir.’ isimli kitabının incelemesine yer verdik.

Dansla Temas Atölyelerimiz
Online Devam Ediyor
8 Mart kapsamında İSADEM-KADAV işbirliği ile online gerçekleştirdiğimiz Dansla Temas atölyelerimiz Mart ayında üç atölye gerçekleştirdi ve 50 kadın ile buluştu.
Atölyemiz, beden kavramı etrafında bedeni anlamayı farklı kültürlerle dans ederek tanışmayı, düşünmeyi ve kaynaşmayı hedefliyor.
Atölyeler boyunca, beden hafızalarının tüm yaşamları boyunca, özellikle göç sırasında çıktığı
yolculuğu fark eden ve bedenlerinin hatırladıklarına cevap ararken, farklılaşan kültürlere rağmen ortaklaşan deneyimler bulan kadınlar, dayanışmanın da bir başka halini keşfediyorlar.
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Tekstil İşçisi Kadınlarla
“Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Haklarımızı”
Konuştuk

Türkçe Atölyelerimiz
Devam Ediyor
Aralık 2022’de başlayan yeni dönem
Türkçe Atölyesi, destek aldığı projenin 31
Aralık 2021’de sona ermesine karşın, KADAV’ın kısıtlı olanaklarıyla devam ettirilmeye çalışılmaktadır.
Atölye’nin sürdürülmesi demek yine
fon kaynağı olmayan ulaşım ve gündüz çocuk bakımevinin de devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu kaynak yoksunluğuna
rağmen atölyeler, zoom üzerinden haftada
6, yüz yüze ise 4 saat, yani ayda toplam,
40 saat; 1., 2. Ve 3. seviye olarak gerçekleştirilmektedir. Atölyelere katılan toplam
kadın sayısı 35-40 arasındadır.
Kadınların Türkçe öğrenmedeki istek
ve hevesleri imkânlarımızı zorlayarak da
olsa bu hizmeti devam ettirme yolunda
itici güç olmaktadır.

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde
İstanbul Avcılar’da bulunan Güleks Tekstil
fabrikasında tekstil işçisi kadınlarla “Kadına
Yönelik Erkek Şiddeti, Şiddete Karşı Mücadele Yolları ve Kadın Hakları” başlıklı bir
atölye çalışması gerçekleştirdik.
63 kadının katıldığı atölye çalışmasını,
mesai saatleri içinde fabrika yemekhanesinde gerçekleştirdik. Kadınlara KADAV’ı anlattık, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik.
Toplumsal cinsiyet şiddet ilişkisini
konuştuğumuz atölye çalışmasında Fiziksel,
Psikolojik, Cinsel, Ekonomik, Dijital Şiddet,
Flört Şiddeti, Tek Taraflı Israrlı Takip nedir?
Sorularını hep birlikte kendi deneyimlerimizi
de konuşarak tartıştık. Şiddet gören bir
kadınla nasıl dayanışma göstereceğimizi de
konuştuğumuz etkinlikte özel olarak işçi kadınlar arasındaki dayanışma ağlarının nasıl
kurulabileceğini gündemleştirdik. İstanbul
Sözleşmesi’nin içeriği, esaslarını Türkiye’de
kabul ve geri çekilme sürecinin dinamiklerini aktardığımız etkinlikte, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi bir kez söylemiş olduk. 6284 Sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’u ise örnek olaylar/davalar ile birlikte
aktarırken, kadın işçilerden gelen sorulara
birlikte yanıt aradık.
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