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HAKLARI
KADININ İNSAN

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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Ayrımcılık-Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet-Cinsiyet Ayrımı

Toplumsal Cinsiyetin Sonuçları

Temel İnsan Hakları ve Uluslararası Belgeler

Kadının İnsan Hakları
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“Ayrımcılık; aynı ya da benzer durumdaki kişilere farklı davranmaktır. Bir kişiye ya
da gruba ırk, din, cinsiyet, yaş veya cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı ön
yargılı davranmak ya da haksızlık yapmaktır.

Cinsiyete dayalı ayırımcılık; kadınların kadın oldukları için uğradıkları ayrımcılıktır.
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«Kadın doğulmaz, kadın olunur»

Bir erkek olsaydım………………yapabilirdim.

Bir erkek olsaydım………………yapamazdım.

Kadın olduğum için…………… yapamıyorum.
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Toplumsal Cinsiyet ve Biyolojik Cinsiyet Arasındaki Fark Nedir?

Biyolojik Cinsiyet

Kadın ve erkeklerin fiziksel ve

biyolojik olarak farklı olması ile

ilgilidir. (Kadınların ve erkeklerin

cinsel organlarının farklı olması,

bazı kadınların doğurabilmesi,

erkeklerin vücudunun daha kıllı

olması, seslerinin kalın olması vb.)

Toplumsal Cinsiyet

Toplumun erkek ve kadınlardan
beklentilerinin farklı olmasıdır.
(Erkeklerin futbol oynarken kadınların
oynayamaması, kadınların etek
giyerken erkeklerin giyememesi,
kadınların erkeklere göre daha rahat
ağlayabilmesi vb.)

Özetle;

Biyolojik cinsiyet, biyoloji ve fizyolojimizle ilgilidir.

Toplumsal cinsiyet, toplum ve toplum tarafından belirlenmiş 

kültürel değerlerle ilgilidir.
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Kaynak: KADAV
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Çocukluktan Yetişkinliğe Toplumsal 
Cinsiyetin Sonuçları 

 Bebeklere isim verme

 Bebeklerin kıyafet seçimi

 Çocukların oyun ve oyuncak seçimi

 Çocuklarla iletişim

 Meslek seçimi
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sonuçları

Eğitim
Kız çocuklarının okutulmaması
Kız çocuklarının sosyal bilimlere, erkek çocuklarının sayısal bilimlere yönlendirilmesi

Çalışma- gelir elde etme
Erkeklerin çalışma oranının kadınlardan çok daha yüksek olması
İşyerlerinde yönetici konumunda çoğunlukla erkekler çalışmaktadır.
Çalışan kadınların onlarla aynı pozisyonda çalışan erkeklere göre daha düşük maaş alması

Siyasi alana katılım
Kadınların siyasete katılımının düşük olması
Kadınlarla ilgili siyasi ve hukuki kararların erkekler tarafından verilmesi
Kadınların siyasetle ilgili konuşmalarının dikkate alınmaması

Aile Hayatı 
Kız çocuklarının Erkeklere göre daha güçsüz ve bağımlı yetiştirilmesi
Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi
Kız çocuklarının mirastan pay alamamaları
Kız çocuklarının kısıtlanması; özgüvensiz ve erkeğe bağımlı yetiştirilmesi
Kadınların boşanmasının ayıp karşılanması, kadının ailesinin boşanmaya karşı çıkması
Erkek çocuklarını bu eşitsiz sistemi devam ettirecek şekilde yetiştirilmesi

Şiddet
Kadına karşı uygulanan şiddet oranları, erkeğe kadınlar tarafından uygulanan şiddetten çok 
daha yüksek olması
Kadın sığınma merkezi sayısı yetersiz olduğu için, kadınlar şiddete uğrasalar da, şiddete 
maruz kaldıkları yerde yaşamaya devam etmeleri 
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Uluslararası Belgeler

• 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• 1951 Mültecileri Statüsüne İlişkin BM

Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi) ve 1967

tarihli Protokol

• 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Ulusal Belgeler

• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2014)

• Geçici Koruma Yönetmeliği (2014)

• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (2016)
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Temel İnsan Hakları

• Hepimizin yaşama hakkı vardır.

• Haksızlığa uğradığımızda hak arama özgürlüğümüz vardır. 

• Haksızlığa uğradığımızda adaletin yerine gelmesi için  

mahkemelere, devlet kurumlarına başvurabiliriz

• Hepimizin düşünce özgürlüğü vardır.

• Hangi haklarımıza sahip olduğumuzu öğrenme 

özgürlüğümüz var.

• Muhtar, milletvekili gibi görevler yerine getirmek için 

seçimlere katılabiliriz ve bu seçimler hür ve adil olmalıdır.

• Bir suç işlediğimiz düşünülüyorsa adil ve açık bir şekilde 

yargılanma hakkımız var. Kimse bizi açık ve adil şekilde 

yargılamadan hapishaneye gönderemez.

• Dernek, parti gibi örgütler kurma özgürlüğümüz var.

• Vicdan, din ve inanç özgürlüğümüz var

• Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğümüz var



www.hayatadestek.org

14
Temel İnsan Hakları

• Yaşam hakkı

• Hak arama özgürlüğü ve adalete erişim hakkı

• Düşünce özgürlüğü

• Haklarını bilme, öğrenme özgürlüğü

• Hür ve adil seçimlere katılma hakkı

• Adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkı

• Dernek, parti vb. örgütler kurma özgürlüğü

• Vicdan, din ve inanç özgürlüğü

• Bir dine bağlanma ve dini inancını taşıma özgürlüğü 

Bu evrensel haklar;

• insanın insan olmasından kaynaklanan, 

• vazgeçilmez, 

• devredilmez haklardır.
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Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)

YUKK 2014’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda
yabancılarla ilgili temel esaslar, yabancıların hangi
hizmetlerden nasıl yararlanabileceği gibi esaslar
düzenlenmiştir. Bu kanunla, yabancılarla ilgili tüm işleri
düzenleyecek olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)
kurulmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Bu yönetmelik YUKK hükümlerinin nasıl uygulanacağını
göstermektedir.
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Geçici Koruma Yönetmeliği 

(Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili 

yönetmelik) 

2014 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelikte, Suriyelilerin 
hakları, yararlanabilecekleri hizmetler, yükümlülükleri ve 
bu hak ve ödevlerden nasıl yararlanabilecekleri bu 
yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

Bu yönetmeliğe göre Suriyelilerle ilgili aşağıdaki haklar 
tanımlanmıştır. 

• Sağlık hizmetlerine, eğitim, sosyal yardım ve işgücü 
piyasasına erişim hakkını, 

• Sınır dışı edilmeye karşı korunmayı ve 

• Türkiye’de yasal olarak kalma hakkını sağlamaktadır.
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Kadının İnsan Hakları

Kadının bedeni üzerindeki hakları

Kadının evlilikle ilgili hakları

Kadının boşanma ile ilgili hakları

Kadının kamu yaşamındaki hakları                                                                                                             
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 Bir kadın istediği kişiyle evlenebilir.

 Kadınlar erkeklerle eşit eğitim alma hakkına sahiptir.

 Bir erkek ve bir kadın aynı işte çalışıyorsa ikisi de aynı ücreti almalıdır.

 Kadın kumayı/çok eşliliği reddetme hakkına sahiptir.

 Kadın daha fazla çocuk doğurmak istemiyorsa doğum kontrolünü kullanma

hakkına sahiptir.

 Kadın boşanmak için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

 Boşanırken nafaka isteyebilir.

 İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışabilir.

 Kadınlar tecavüze, tacize uğramadan yaşayabilmelidir.

 Bir kadın boşanırken çocuklarının velayetini alma hakkına sahiptir.

 Her kadının sağlıklı yaşama hakkı vardır.

 Sadece dini nikah değil, kadınların resmi nikah kıydırma hakkı da vardır.

Kadınların Temel  Hakları
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Kolaylaştırıcı için 

Ek Bilgi Notları



www.hayatadestek.org

21

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

• Bütün insanların özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar (Madde 1),

• Herkes ayrım gözetilmeksizin Beyannamede yer alan hak ve özgürlüklerden

yararlanabilir (Madde 2/1),

• Her bireyin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır (Madde 3),

• Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere

tabi tutulamaz (Madde 5),

• Herkes kanun önünde eşittir ve herkesin kanunun korumasından eşit şekilde yararlanma

hakkı vardır. (Madde 7)

• Evlenme ancak serbest ve tam rıza ile yapılabilir (Madde 16/2)

1948 tarihli Beyannamede bir mülteci tanımı verilmemiş ancak 14. maddesinde “Herkes

zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma olanağından

yararlanma hakkına sahiptir” ifadesiyle iltica hakkı temel bir insan hakkı olarak ilan

edilmiştir.
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Mültecilerin Statüsüne dair BM Sözleşmesi (1951 Cenevre Sözleşmesi)

1967 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol

Türkiye Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi çekince koyarak imzalamıştır. Bu
çekinceye göre Türkiye, Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak kabul
etmemektedir. Bu nedenle Türkiye’de mültecilik statüsü almış kişi sayısı çok çok
azdır. Afganistan, Irak, İran gibi Avrupa dışından gelenler ise üçüncü bir ülkeye
yerleştirilinceye kadar şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de
kalabilmektedirler. Bu sebeple 2011 yılından sonra kitlesel olarak Türkiye’ye gelen
Suriyeliler de mülteci statüsünde değil geçici koruma statüsünden
yararlanmaktadır.
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Ulusal Belgeler

Anayasa 

 • Medeni Yasa 

 • Ceza Yasası 

 • 6284 sayılı Yasa 

 • 6284 sayılı Kanun Yönetmeliği 

Uluslararası Belgeler

 1948-İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi 

 1950-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

 1979-CEDAW 

 2011-İstanbul Sözleşmesi 

Suriyeli Kadınların Yararlanabileceği Kanun ve Yönetmelikler
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek


www.hayatadestek.org

25

MEDENİ HAKLAR 

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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Kadınlar boşanma hakkına sahip.

Sizce her kadın ihtiyaç duyduğunda boşanabiliyor mu? Boşanamıyorsa neden?

Tüm kadınlar eşinden izin almadan işe başvurma ve çalışma hakkına sahip.

Peki bu uygulanabiliyor mu? Çalışamıyorsa neden?

Türkiye kanunlarına göre 18 yaşından önce herkes çocuktur ve bu yüzden evlenme yaşı 18’dir.

Sizce 18 yaşından önce de çocuklar evlendiriliyor mu? 18 yaşından küçük çocuklar

evlendiriliyorsa neden?
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Kadına karşı toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın-erkek eşitliği ile ilgili en temel

kanunlardan biridir.

Medeni hukuk, kişilerin aile, eşya, miras gibi konulardaki hakları ile ilgili kanunlar içerir.

Suriyeli kadınların Suriye’deki medeni durumları (evli, bekar) Türkiye tarafından tanınır. Suriyeli

kadınların Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmaları ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu

uygulanır.
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Haklarımızı Biliyor muyuz?

• Nişanlı olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.

• Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

• Kanuna göre bazı kişilerin evlenmesi yasaktır.

Kardeşler evlenemez

Amca, dayı, yenge, hala yeğeniyle evlenemez

Akıl hastaları, evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça
evlenemez.

• Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

• Zorla evlendirilmiş kişi «evliliğin iptali» davası açabilir. (Bu dava, evlendikten sonra 5 yıl
içinde açılmalıdır).

• Başlık parası yasal değildir.

• Kadınlar 3 farklı nafakadan faydalanabilir: Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak
nafakası.
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Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini açıklamıştır. Ayşe’nin

babası ise Emrah’tan başlık parası istemiş ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası verenle

evlendireceğini söylemiştir.

Nesrin’in kocası ölmüştür. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle

evlendirmek istiyor

Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi Sinem’in başka biriyle evlenmesini istiyor.

Sinem bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği erkekle

evlendireceklerini öğreniyor.

Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zeka yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek istiyorlar.

Ailesi, Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için amcasının Selime’yi

kabul etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını düşünüyor.

Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istiyor. Fakat

boşanırsa çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini

düşünüyor.

Nuran 2 yıldır nişanlı kaldığı Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “ 2 senedir benimle gönül mü

eğlendirdin. O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın” karşılığını alıyor.
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• Ayşe 17 yaşındadır. Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini

açıklamıştır. Ayşe’nin babası ise Emrah’tan başlık parası istemiş ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası

verenle evlendireceğini söylemiştir. (Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Başlık

parası yasal değildir.)

• Nesrin’in kocası ölmüştür. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle evlendirmek

istiyor. (Kardeşler evlenemez.)

• Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi Sinem’in başka biriyle evlenmesini istiyor. Sinem

bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği erkekle

evlendireceklerini öğreniyor. (Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa suç

duyurusunda bulunabilir.)

• Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zeka yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek istiyorlar. Ailesi,

Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için amcasının Selime’yi kabul

etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını düşünüyor. (Akıl hastaları,

evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça evlenemez. Amca, dayı, yenge, hala

yeğeniyle evlenemez.)

• Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istiyor. Fakat boşanırsa

çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini düşünüyor. (Kadınlar 3

farklı nafakadan faydalanabilir: Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası)

• Aysel 2 yıldır nişanlı kaldığı Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “2 senedir benimle gönül mü

eğlendirdin? O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın!” karşılığını alıyor. (Nişanlı

olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.)
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Haklarımızı Biliyor muyuz?

• Kadınların boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina 
ederse diğer eş boşanma davası açabilir.

• Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, 
kendisine kötü davranılması gerekçesiyle boşanma davası 
açabilir.

• Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik 
birliği içerisinde edinilen malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu 
yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları 
hesaplanır.

• 15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle 
annelerine verilir. 

• Eğer çocuğunun velayeti babaya verilmiş ve baba çocuğu 
görmenize izin vermiyorsa icra yoluyla çocuğunuzu 
görebilir, babanın cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz.

• Eğer boşandığınız eşiniz nafaka ödemiyorsa, icra takibi 
yapabilir ve hapis cezası almasını da sağlayabilirsiniz.
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• Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Kocası Günseli’ye güzel olmadığı ve

beceriksiz olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini sürekli olarak söyleyerek Günseli’ye

duygusal bir şiddet uyguluyor.

• Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat Aylin, kocası hem ondan maddi olarak daha

güçlü olduğu, hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini

alamayacağını düşünüyor.

• Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını

öğreniyor. Bunun üzerine boşanmak istediğinde tüm arkadaşları, Şükran’ın mutlu bir evliliği

olduğu için boşanmaması gerektiğini, zaten başka hiçbir sorunları olmadığı için hakimin

boşanmayı gerçekleştirmeyeceğini söylüyor.

• Sema 2 yıl önce kocasından boşanmıştır. Fakat çocuklarına babasının maddi imkanlarından

dolayı daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, çocuklarının geleceğini düşünerek velayetin

babasında kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade

etmiyor

• Gülperi’nin eşi vefat etmiştir. Vefat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını

vermeyeceğini söylemiştir.
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• Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Kocası Günseli’ye güzel olmadığı ve beceriksiz

olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini sürekli olarak söyleyerek Günseli’ye duygusal bir şiddet

uyguluyor. (Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, kendisine kötü davranılması

gerekçesiyle boşanma davası açabilir.)

• Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat Aylin, kocası hem ondan maddi olarak daha güçlü olduğu,

hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini alamayacağını düşünüyor.

(15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle annelerine verilir. )

• Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını öğreniyor. Bunun

üzerine boşanmak istediğinde herkes mutlu bir evliliği olduğu için boşanmaması gerektiğini, zaten

başka hiçbir sorunları olmadığı için hakimin boşanmayı gerçekleştirmeyeceğini söylüyor. (Kadınların

boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir.)

• Sema 2 yıl önce kocasından boşanmıştır. Fakat çocuklarına babasının maddi imkanlarından dolayı

daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, çocuklarının geleceğini düşünerek velayetin babasında

kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade etmiyor. (Eğer

çocuğunun velayeti babaya verilmiş ve baba çocuğu görmenize izin vermiyorsa icra yoluyla

çocuğunuzu görebilir, babanın cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz)

• Gülperi’nin eşi vefaat etmiştir. Vefaat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını vermeyeceğini

söylemiştir.( Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik birliği içerisinde edinilen

malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları

hesaplanır)
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• Medeni kanuna göre eşler evlerini birlikte seçerler.
• Eşlerden biri akıl hastası ise ve bu hastalığın

geçmeyeceği resmi raporla teyit edilirse diğer eş
boşanma davası açabilir.

• Her kadın, eşinin soyadıyla birlikte, dilerse kendi
soyadını da resmi olarak kullanabilir.

• Kadın, eşiyle birlikte yaşadığı ev üzerindeki haklarını
korumak isteyebilir. Bu nedenle ev için tapuda «aile
konutu şerhi» koydurmalıdır. Bu işlem yapıldığında koca
kadının izni olmadan evi kiralayamaz, satamaz, ipotek
ettiremez, satamaz.

• Boşanma davalarında, şiddet gören kadının, aldatılan
kadının tazminat talep etme hakkı vardır.

• Ayrı yaşama halinde boşanma olmasa dahi evine
bakmayan eşten nafaka talep edilebilir.

• İçki içen, şiddet uygulayan eşinizin mahkeme kararı ile
tedavi edilmesi için mahkemeye başvurabilirsiniz.



www.hayatadestek.org

35

Kolaylaştırıcı için 

Ek Bilgi Notları 
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 Ulusal Belgeler

 Anayasa 

 Medeni Yasa 

 Ceza Yasası 

 6284 sayılı Kanun

 6284 sayılı Kanun 
Yönetmeliği 

Uluslararası Belgeler

 1948-İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi 

 1950-Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi 

 1979-CEDAW 

 2011-İstanbul 
Sözleşmesi 

Suriyeli kadınların yararlanabileceği yasa 

ve sözleşmeler şunlardır:
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İnsan Hakları Beyannamesi (İHEB) 

1948 yılında imzalanmıştır. Beyannamede yer alan eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı gibi
temel hak ve özgürlüklerden kadınlar da özellikle şiddetle mücadele ederken faydalanabilmektedir.
Ama bu beyannamede kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ayrı bir düzenleme yoktur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Sözleşmede yer alan yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı, ayrımcılık yasağı ve özel hayatın
gizliliğinin korunmasına ilişkin hükümler ve kadınlara karşı şiddetle mücadele açısından önemli
hükümlerdir

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 
Sözleşme, kısaca İngilizce baş harflerinden oluşan CEDAW olarak bilinir. 1986 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. CEDAW kadınlara karşı her türlü ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin hükümler içeren, kadınlar
için özel koruma mekanizmaları öneren kadınlar için önemli bir sözleşmedir. Sözleşmede ayrıca,
Kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklamak ve ortadan kaldırmakta devletin sorumluluğunun altı çizilir.
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Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(İstanbul Sözleşmesi)

Türkiye bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalamıştır.

İstanbul Sözleşmesi, Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele
konusunda hazırlanmıştır. Bu konuda Avrupa çapında hazırlanmış ilk ve tek sözleşmedir.

Sözleşmenin Göç ve İltica başlıklı bölümünde Suriyeli sığınmacı kadınlar ve iltica talebinde bulunan kadınlarla
ilgili özel hükümler bulunmaktadır.

Sözleşmeye göre;

 Göçmen kadınlarla iltica talebinde bulunan kadınlara yönelik şiddetle mücadele toplumsal cinsiyete duyarlı
bir şekilde yürütülmelidir.

 Toplumsal cinsiyet temelli şiddet fiillerine maruz kalmış göçmen kadınlara bağımsız ikamet statüsü
tanınmalıdır.

 Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet bir zulüm çeşidi olarak görülmelidir ve iltica nedenlerinden
sayılmalıdır. Sığınmacı statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yorum yapılmalıdır.

 Sığınma işlemlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı usuller, kılavuzlar ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

 Geri göndermeme ilkesi şiddet mağduru kadınlar için de uygulanmalıdır. Devlet iltica talebinde bulunan veya
sığınan şiddet mağduru bir kadını yaşamının veya özgürlüğünün tehlikede olduğu herhangi bir ülkeye geri
göndermemeli veya iade etmemelidir.
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Ulusal Düzenlemeler

Anayasa 

• Anayasa’nın 10. maddesine göre “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

• Herkes kişilig ̆ine bag ̆lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgec ̧ilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. (Madde 12) 

• Herkes yaşama, maddi ve manevi varlıg ̆ını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut
bütünlüg ̆üne dokunulamaz. Kişinin rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz ve kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. (Madde 17) 

• Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde 19) 

• Herkes özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde 20) 

• Aile eşler arası eşitliğe dayanır. (Madde 41) 

Türk Medeni Kanunu 

Medeni Yasa, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesinde önemli araçlardan biridir. 

Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu’nda kadına karşı şiddetle ilgili maddeler şunlardır:

intihara yönlendirme (madde 84), kasten yaralama suçu (madde 86), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı
(madde 84), kasten yaralama suçu (madde 86), eziyet suçu (madde 96) ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı (madde 102), cinsel
istismar (madde 103) ve cinsel taciz (madde 105) suçları kadınlara yönelik işlenen suçların en yaygın olanlarıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
(madde 109), fuhuşa zorlama (madde 227/4), kötü muamele suçu (TCK 232. Madde) ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (madde
233) ile çocuğun kaçırılması (madde 234) suçları da bu listeye eklenebilir. Yukarıda belirtildiği üzere Medeni Yasa’da belirtilen evlilik yaşının altında
başka ülkelerde yapılan evlilikler Türkiye’de tanınmaz ve çocukla yapılan evlilik ceza yasasına göre çocuk istismarıdır (cinsel istismar) ve failler
cezalandırılır.
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Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun önemi şudur. Bu kanunla ilk defa toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılığın bir insan hakkı ihlali olduğunun altı çizilmiştir.

Yasa, sadece vatandaş kadınları değil şiddet uygulayan ile resmi evlilik bağı aranmaksızın kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağduru olan Suriyeli
sığınmacılar dahil tüm mülteci kadınları da koruması altına almıştır.
Yasa ile, ısrarlı takip de bir şiddet türü olarak kabul edilerek bu şiddetin tüm mağdurları da koruma altına alınmıştır. Ancak ısrarlı takibin ceza kanununda suç
olarak tanımlanmamış olması önemli bir eksikliktir.
Yasada yer alan koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler şunlardır:
Mağdur için koruyucu tedbirler:
• Geçici koruma altına alınması, 
• Barınma yeri (Örneğin, sığınma evine yerleştirilmesi) sağlanması, 
• Geçici maddi yardım yapılması, 
• Kişinin işyerinin değiştirilmesi, 
• Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi 

Şiddet uygulayan failler için alınabilecek önleyici tedbirler şunlar olabilir:
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küc ̧ük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, 
• Korunan kişiyi iletişim arac ̧larıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, 
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derha ̂l uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, 
• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, 
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmişbir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilis ̧kinin refakatc ̧i eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da 

tümüyle kaldırılması, 
• Gerekli go ̈rülmesi ha ̂linde korunan kişinin, şiddete uğramamışolsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ha ̂ller saklı kalmak üzere

c ̧ocuklarına yaklaşmaması, 
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, 
• Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, 
• Korunan kis ̧ilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve 
bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması ha ̂linde, hastaneye yatmak da ̂hil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna
muayene veya tedavi ic ̧in başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Kaynak: Kadav
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• Türkiye’de verilen temel eğitim ve sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden mültecilerin de yararlanma hakları vardır.

• Türkiye’ye sığınan ve uluslararası koruma başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci veya geçici koruma statüsü olan kişiler Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığından izin alarak çalışabilirler.

• Suriyeli sığınmacılar dahil mülteci kadınlar da Türkiye’de zorla ve erken yaşta evlendirilemez. Bu kişilerin geldikleri ülkelerindeki medeni
durumları Türkiye’de de tanınmaktadır ancak mültecilerin Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmalarında Türk Medeni Kanunu uygulanır.
Medeni durum belge ile ispatlanmalıdır.

• Eğer menşe ülkede getirilen ve medeni durumu ispatlayacak bir belge yoksa o zaman başvurulan İl Göç İdaresi’nin verdiği belge
dayanak olarak gösterilebilir. Gelinen ülkede dini nikah resmi nikah olarak kabul ediliyorsa bu Türkiye’de resmi evlilik olarak tanınır.

• Türkiye’de bulunan mülteciler kendilerini bir avukatla mahkemelerde temsil ettirebilirler. Koşulları uygunsa adli yardımdan ücretsiz
avukat talep edebilirler. Ceza yargılamasında zorunlu avukat yardımından ücretsiz yararlanabilirler ve mahkemelerde tercüman
desteğinden yararlanabilirler. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirler.

• Suriyeli sığınmacılar dahil mülteci kadınlara yönelik şiddet Türkiye’de de bir suçtur ve ceza yasasına göre bu suçları işleyenler
cezalandırılır. 6284 sayılı Yasa kapsamında ise şiddet mağdurları için koruyucu ve failler için önleyici tedbir kararı verilmesi ilgili aile
mahkemesi hakimi, mülki amir veya kolluk amirinden istenebilir.
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek
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ŞİDDETTEN KORUNMADA 
HAKLAR

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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• GERİ BİLDİRİM VE ŞİKAYET HATTI

0850 441 0043

• BİLGİ VE DESTEK HATTI

0800 670 1010
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DÜŞÜNELİM – KONUŞALIM

Şiddet sizin için ne anlama 
geliyor?
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ŞİDDET TÜRLERİ

• Fiziksel Şiddet

• Cinsel Şiddet

• Psikolojik Şiddet

• Ekonomik Şiddet

• Kaynaklara Ve Fırsatlara Erişimi Kısıtlama 
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Şiddet türlerinin birçoğu birlikte görülebilir.
Çoklu şiddet türleri

Yakın partner /eş şiddeti (ev içi şiddet) 

Çocuğun cinsel istismarı

Çocuk yaşta /Erken yaşta evlilik

Cinsel sömürü / çıkar amaçlı seks yapılması

Cinsel kölelik
Zarar verici geleneksel uygulamalar
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Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; güç dengesizliklerinden ve 
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlerden ortaya çıkar.



www.hayatadestek.org

49

Hayatta kalanlar hasar alır, zarar görür. 

TCDŞ bir halk sağlığı sorunudur.

Fiziksel sağlık Ruhsal Sağlık Sosyal ve Ekonomik

Fiziksel yaralanma Depresyon, üzüntü Hayatta kalanı suçlama

Engelli olma Korku ve kaygı (Anksiyete) damgalanma

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) HIV dahil öfke Aile ve/veya topluluk tarafından reddedilme, dışlanma

İstenmeyen gebelik Kendini suçlama, suçluluk, utanç Evliliğe zorlanma

Güvenli olmayan Kürtaj uygulamaları, düşük Travmanın tekrarlanması, fleşbek (geriye dönme) Kazancın/katkının azalması /el konulması

Kronik ağrı Mekanlardan ya da durumlardan uzak durma, izolasyon Yoksulluğun artması

Uyku ve yeme bozuklukları Konsantre olmada veya hatırlamada zorlanma Yeniden şiddete maruz bırakılma riski

Ölüm Kendine zarar verme, İntihar düşüncesi /eylemleri Ölüm / namus cinayeti
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Sizce kadınlar şiddete uğradıkları ortamı neden terk 
edemez?

DUYGUSAL

• Faili değiştirebileceğine inancı 
(ona yardım edebileceğine 

inanma)

• Evliliği sürdürmesi gerektiğine dair 
sorumlu hissetmesi

• Partnerine /eşine bağlılığı - sevgisi

• Çocuklarının bir babasının olmasını 
isteme/aile bütünlüğünü bozmak 

istememesi

• Uğradığı şiddetten kendisini 
sorumlu hissetme/kendini suçlama

• Umutsuz, kapana sıkışmış 
hissetme

• Eğer ayrılırsa daha fazla şiddete 
uğrayacağından, öldürüleceğinden 

korkma

DURUMSAL

• Gidecek güvenli bir yerinin 
olmaması

• Sosyal dışlanma

• Faile ekonomik ve diğer 
bağımlılıklar 

• Aile ve toplum baskısı

• Becerileri ve donanımı konusunda 
yetersiz hissetme, ne yapacağını 

bilememe (dil bilmemek, iş 
bulamamak)

• Yardım alabileceğinin farkında 
olmama

• Hukuki uygulamalardan korkmak

• Hizmet sağlayanlara güvenmeme
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Şiddetten Korunmak için bizler neler yapabiliriz? 
Diğer kadınlarla nasıl dayanışabiliriz?

«Güvenlik Planı Oluşturmak» 
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Şiddetten Korunmak için 
Destek Hatları ve uygulamaları

• Şiddet riski altında olduğunuzu hissediyorsanız veya şiddet görüyorsanız;

• ALO 155 - Polis,

• Alo 156 - Jandarma

• Alo 183 - Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı

• ALO 112 - Acil sağlık hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

• Farklı bir dil konuşuyorsan 157 Yabancılar İletişim Merkezini arayabilirsin.
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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNU

(6284)
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek
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EKONOMİK HAKLARIMIZ

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi



www.hayatadestek.org

56

DÜŞÜNELİM KONUŞALIM

EKONOMİ 

dendiğinde aklımıza neler geliyor?
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1 KADIN VE 1 ERKEĞİN 1 GÜNÜ

24 SAAT ETKİNLİĞİ

İŞ-YAŞAM DENGESİ

60 DAKİKA
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Kadınların ve erkeklerin ne yapması 

gerektiği veya neleri yapabileceklerine 

ilişkin olarak toplumda egemen olan 

anlayış doğrultusunda, 

kadınlara ve erkeklere farklı roller, 

sorumluluklar ve  görevler

yüklenmesidir.

Cinsiyete Dayalı İş Bölümü
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Bir Üretim Alanı Olarak «EV»

NESİL ÜRETİMİ

BAKIM EMEĞİ

DUYGUSAL EMEK

Evdekilerin moral bozukluklarına çare

olmak, ailenin sosyal ilişkilerini 

gözetmek, taziye ziyaretleri yapmak, 

hatırlamak, hediyeleri düşünmek, 

çocukların ve eşin bütün sorunları vb.

Çocuk doğurmak 
ve bakmak (Yeni 
iş gücü)

Ailenin ve 
yaşlılarına, 
hastalarına 
bakmak. 
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Sıfatlar Sıfatlar Beklenenler Beklenenler Uygun görülen

işler
Uygun görülen  

işler

Kadınlar Erkekler Kadınlar Erkekler Kadınlar Erkekler

Duygusal Mantıklı
İyi bir eş ve anne 

olmalı Karar almalı
Öğretmen/ 

Hemşire
Okul müdürü/ 

Doktor

Anaç ve 
fedakar

Akıllı ve yetenekli Çocuk 
doğurmalı 

Teknolojiden 
anlamalı Bakıcı

Bilgisayar 
Mühendisi

Hamarat, namuslu Evin reisi, namus 
bekçisi

Ev işlerini yapmalı, 
yemek pişirmeli

Para kazanmalı,
evi geçindirmeli Ev kadını Araba tamircisi

Zayıf, narin Güçlü, 
kuvvetli

Çabuk yorulur, 
soğuğa 

dayanıksızdır.
Yük taşıyabilmeli Terzi Futbolcu, Sporcu,

İnşaat İşçisi
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Sıfatlar, beklentiler ve meslekler
arasında bir ilişki var mı? Bu meslek

ayrımlarının temelinde ne var?

Erkekler kadın mesleklerini, kadınlar

erkek mesleklerini yapamazlar mı?

Kadınların yaptığı işler erkekler tarafından da 
yapılıyor mu? Yapıldığında fark ne oluyor?

Kadınlardan beklenen işlerin temelinde 
kadınların çalışması ile ilgili hangi görüşler 

var?
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• kaynağa (para, kredi), eğitime, istihdama, 
boş zamana

• seçme şansına, (denetim, özerklik, yaşam 
tarzı)

• karar alma yetkisine sahiptir.

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜ 
SONUCUNDA KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ:
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Kadınlar olarak iş-yaşam 

dengesini sağlamak 

üzere, ev içi işleri ve 

bakım yükünü, erkekler de 

dâhil olmak üzere aynı 

evde yaşadığımız tüm 

diğer yetişkinlerle 

paylaşabilmeliyiz.

Değiştirmek mümkün mü? 
Eşitlikçi İş Bölümü 
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EKONOMİK HAKLARIMIZ VAR 
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HAKLARIMIZ HAYATLARIMIZ

İşgücü piyasasında aranılan becerileri
geliştirmek üzere mesleki eğitim ve
kurslara katılma, meslek sahibi olmak için
örgün ve yaygın eğitimden faydalanma
hakkımız var.

Kimseden izin almaksızın gelir elde
edebileceğimiz bir işte çalışma hakkımız
var.
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66HAKLARIMIZ HAYATLARIMIZ

Sosyal güvenceyle çalışma ve koşulları
oluştuğunda emeklilik hakkımız var.

Gelirimizi ve kazancımızı
istediğimiz gibi kullanma
hakkımız var.
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67HAKLARIMIZ HAYATLARIMIZ

Çalışan kadınlar olarak gebelik, doğum ve
emzirme döneminde kullanabileceğimiz
yasal izin haklarımız vardır. 

Eşdeğer işe eşit ücret hakkımız var. 
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HAKLARIMIZ HAYATLARIMIZ

Sağlıksız ve güvensiz 
çalışmayı reddetme hakkımız 
var.

2013-2019 yılları arasında en
az 817 kadın çalışırken
yaşamını yitirdi
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«İNSANA YAKIŞIR İŞ»
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1998

• Üretkendir,
• Adil bir ücret getirir,
• Güvenli ve yeterli sağlık hizmetlerine erişimi

güvence altına alır,
• Sosyal koruma sağlar (gelirin yitirilmesi ya da

azalması durumlarında telafi sunar),
• Yeterli serbest zaman ve dinlenme imkânları

tanır,
• Özel yaşamı, aileyi ve toplumsal değerleri

gözetir,
• Kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme

açısından fırsatlar sunar,
• Çalışanlar kaygılarını serbestçe dile getirebilir,

örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların
alınmasına katılabilir, tüm kadın ve erkekler eşit
fırsatlardan yararlanıp eşit muamele görürler.
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EKONOMİK ŞİDDET

• Kadının para harcamasının kısıtlanması
• Çalışmasına izin verilmemesi
• Zorla çalıştırılması
• Ekonomik konulardaki kararların erkek 

tarafından tek başına alınması
• Az para vererek çok şey beklenmesi
• Kadının parasının elinden alınması
• İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının 

işten atılmasına neden olunması
• Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı 

becerileri geliştirecek etkinliklerin 
engellenmesi
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GELİR KARŞILIĞI BİR İŞTE ÇALIŞMAK İÇİN
nerelere başvurabiliriz?

1. Okuryazarlık eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim
Merkezlerine başvurulabilir.

2. Eğitimi engellenen veya okuldan erken ayrılmak zorunda kalan
yetişkinler, MEB’e bağlı açık öğretime kayıt yaptırabilir, öğrenimini
tamamlayıp ortaokul, lise, meslek yüksek okulu ve lisans düzeylerinde
diploma edinebilir.

3. Yetişkinler için meslek eğitimleri MEB’e bağlı Halk Eğitim Merkezleri,
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve belediyelere bağlı Meslek
Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır.

4. İş Arama-Bulma, İşe Yerleştirme Hizmetleri için Türkiye İş Kurumu’na
başvurulabilir.

Click to add 
text
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KENDİ İŞİNİ KURMAK İÇİN 

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın
(KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2. İŞKUR İşbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri

3. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü’nün Girişimcilik Eğitimleri

4. KAGİDER – Kadın Girişimci Geliştirme
Programı
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ÇALIŞMA İZNİ 

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde
düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde mülteciye Türkiye’de çalışma ve
ikamet hakkı veren izin belgesidir. Bu belge için işverenin başvuru
yapması gerekir. İkamet iznine veya geçici koruma kaydına sahip olmak
yasal olarak çalışabilmek için yeterli değildir.

2. Eğer geçici koruma kapsamında iseniz geçici koruma kayıt tarihinden altı
ay sonra kayıtlı olduğunuz ikamet ilinde çalışmak üzere çalışma izni
başvurunuzu yapabilirsiniz.

3. Eğer uluslararası koruma başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü
sahibi iseniz uluslararası koruma başvuru tarihinden altı ay sonra kayıtlı
olduğunuz ikamet ilinde çalışmak üzere çalışma izni için
başvurabilirsiniz. Farkı bir ilde çalışmak üzere yapılan çalışma izni
başvurularında Bakanlık, İçişleri Bakanlığından görüş almaktadır.

4. Mülteci ve ikincil koruma statü sahiplerinin statülerini gösterir kimlik
belgeleri çalışma izni yerine geçtiğinden, bu kişilerin çalışma izni için
ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek
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KADININ SAĞLIK HAKKI

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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• ÜCRETSİZ GERİ BİLDİRİM VE 
ŞİKAYET HATTI

0850 441 0043

• ÜCRETSİZ BİLGİ VE DESTEK HATTI

0800 670 1010
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BEDENİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN ŞÜKRAN DUYMAK

created by kreativkolors - www.freepik.com
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DÜŞÜNELİM – KONUŞALIM

“SAĞLIKLI OLMAK” 
deyince aklınıza neler geliyor?
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YAŞAM BOYU İYİLİK HALİ
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80İYİLİK HALİMİZ = Sağlıklı olmak

Fiziksel

Sosyal

ÇevreselEkonomik

Psikolojik
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Sağlık Hakkı doğuştan kazanılan 
temel insan haklarımızdandır!
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Sağlık hizmetlerine ayrımsız ve eşit şekilde erişmek hakkımız!
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Kadınların sağlığının korunarak güvenli koşullarda 

çalışma hakkı vardır! 
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Sağlık hizmetlerinden faydalanırken, paylaştığınız bilgilerinizin korunması, rızanız dışında 

kimseyle paylaşılmaması hakkınızın gözetilmesi bir zorunluluktur. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM İÇİN ÖNEMLİ DESTEK HATLARI

• 182 - MHRS Çağrı Merkezi

• 444 4728 - Uluslararası Hasta Destek Hattı 
(Bu hatta aşağıdaki numaralardan da 
erişebilmektedir.) 

• 112 - Ambulans 

• 184 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi

• 157 - Göç İdaresi Yabancılar İletişim Hattı
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SAĞLIK HAKLARIMIZA ERİŞMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
(GRUP ÇALIŞMASI)
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek
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CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI 
HAKLARIMIZ

Kadınların Adalete (Hak ve Hizmetlere) Erişiminin Güçlenmesi Projesi

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: 

«Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi» 

Nisan-Mayıs 2021

Kolaylaştırıcı Eğitimi
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• ÜCRETSİZ GERİ BİLDİRİM VE 
ŞİKAYET HATTI

0850 441 0043

• ÜCRETSİZ BİLGİ VE DESTEK HATTI

0800 670 1010
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DÜŞÜNELİM– KONUŞALIM

“Cinsel sağlık ve Üreme Hakları 
deyince aklınıza neler geliyor?
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HER İNSANIN YAS ̧AMA HAKKI VARDIR.
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CİNSELLİK NEDİR?

Bana göre cinsellik  …… 
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Kendi seçimlerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda cinselliğimizi 
yaşama hakkımız var. 
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94Bedenimizi Tanıyor muyuz?

Üreme organlarımız
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HİMEN ÇEŞİTLERİ
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ÇEŞİTLİ VULVALAR

İngiliz Heyketraş James McCartney
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97ERKEK ÜREME ORGANLARI
Erkek Üreme Organlarını Tanıyor muyuz?
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Bedenimizi 
Tanıyor muyuz?
Adet Kanaması
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GEBELİK
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DOĞUM
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BEDENİMİZ BİZİMDİR! BEDENSEL HAKLARIMIZ VAR. 
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KÜRTAJ YASALDIR!
Güvenli, yasal ve ücretsiz kürtaj her kadının hakkıdır. 
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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon 
edinme korkusu olmadan 
cinsellikten zevk alma hakkımız 
var!
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Güvenli cinsellik yaşamak için kondom kullanmak ve 
cinsel eşlerimizle konuşmak önemlidir.
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HASTA HAKLARIM VAR!
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/HayataDestek

/Support2life

/hayatadestek

Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek

