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"Eş�ts�z dünyanın karşısında, özgürlüğün
yanında Kadın Zamanı'ndayız"

Kadın Zamanı Derneğ� olarak kadına yönel�k ş�ddet ve toplumsal
c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� mücadele alanımızın temel�n� oluşturmaktadır.
Bu mücadelede kadın bakış açısını esas almaya önem vermekte,
kadın hareket�n�n deney�m� ve fem�n�st �lkeler� ben�msemektey�z.
Bu bağlamda danışma merkez�m�zde kadınların yaşadıkları ş�ddet�
rahatça �fade edeb�lecekler�, kend� hayatları �le �lg�l� karar alırken
yalnız h�ssetmeyecekler�, ş�ddete karşı güçlenerek mücadele
etmey� keşfedeb�lecekler� uygun ve güvenl� b�r ortamı sağlamaya
çaba göstermektey�z. Kadınlar ş�ddet karşısında kend�ler�n� yalnız
h�ssetseler de, ş�ddet�n b�reysel değ�l, patr�yarkadan doğan
s�stemsel b�r sorun olduğunu, toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n �se
heps�n�n çıkış noktasında yer aldığına �nanmaktayız.

Danışma merkez�m�ze başvuran kadınların talepler�n�n �çer�ğ�ne
göre çoğunluğuyla b�reb�r görüşme yapmakta, ş�ddet deney�m�n�
kend� cümleler�yle d�nlemeye ve bu kapsamda �ht�yaçlarını
bel�rlemeye özen göstermektey�z. Pandem� ve/veya kadınların
özgün durumlarından kaynaklanan bazı durumlarda �se telefon �le
ön görüşme gerçekleşt�rmekte, ş�ddet döngüsünden çıkış yoluna
�l�şk�n b�r yol har�tası �ç�n b�lg� vermektey�z. Sosyal çalışmacılarımız
ve �ht�yaca göre gönüllü ps�kologlarımızın da dah�l olduğu
görüşmelerde g�zl�l�k ve güven� esas alıyor, kadın dayanışmasının
en temel unsurunun deney�m paylaşımının g�zl�l�ğ� olduğunu
düşünüyor ve �nanıyoruz.

 Görüşme net�ces�nde tesp�t ed�len �ht�yaçlara göre, merkez�m�ze
danışan kadınlara hukuk�, ps�koloj�k ve/veya sosyal destek �ç�n
danışma merkez� �ç�nde ve dışında uygun b�r�mlere yönlend�rme
yapmaktayız. Desteğe ulaşma sürec�n�n b�r parçası olmaya önem
ver�yor ve danışma merkez�m�zle �let�ş�me geçen kadınlarla
�ht�yaca ulaşma sürec�nde de temasta kalmaya özen göster�yoruz. 
 



Cov�d-19 pandem�s�n�n yarattığı der�n kr�z�n ardından 2021 yılında
kadın ve kız çocuklarına yönel�k ş�ddet�n ve ev �ç� ş�ddet�n
önlenmes�ne �l�şk�n en kapsamlı uluslararası sözleşme olan
İstanbul Sözleşmes�’n�n Cumhurbaşkanı kararı �le Anayasa’ya aykırı
b�ç�mde fesh� ve devamında Danıştay tarafından bu hukuksuz
kararın onanması kadına yönel�k ş�ddete tırmandırıcı, fa�ller �ç�n �se
cesaret ver�c� b�r etk� yarattı. 

  Bu süreç kadın kurumlarına açılan kapatma davaları, s�v�l topluma
yönel�k gel�şen baskı pol�t�kası �le kadınların ş�ddet döngüsünden
kurtulma sürec�nde s�v�l toplum örgütler�n�n �fade özgürlükler�n�n
kısıtlanması �le devam ett�. Danışma merkez�m�ze yapılan danışma
ve destek talepler� �se b�ze kadına yönel�k ş�ddet�n toplumsal
olarak ülken�n en büyük sorunlarının başında geld�ğ�n�, yürütülen
baskı pol�t�kalarına rağmen kadınların kadın örgütler� ve kurumları
tarafından gel�şt�r�len ortak d�le karşılık verd�ğ�n�, kend� hayatlarına
sah�p çıktığını gösterd�.  

 Kadın Zamanı Derneğ� olarak kadın özgürlüğünün aks� yönünde
gel�şt�r�len ve ş�ddet�n meşrulaştırılmasına h�zmet eden hak�m
anlayışa rağmen b�z kadınların yaşamlarına sah�p çıkma
konusundak� ısrarını umutla görüyor ve buna katkı sunmaya
çalışıyoruz. 

 Oluşan bu dayanışma ağının pol�t�k, ekonom�k, sosyal kr�zler�n
olduğu dönemlerde dah� kadın dayanışmasının varlığını
sürdürdüğünü gösterd�ğ�n� ve kadın dayanışmasını büyüttüğünü
düşünüyoruz. 



KADIN DANIŞMA MERKEZİNE
YAPILAN BAŞVURULAR 

Rapor, derneğ�m�z bünyes�ndek� Kadın Danışma Merkez�’ne 1
Şubat 2022- 31 Temmuz 2022 tar�hler� arasında yapılan
başvurulara �l�şk�n temel anal�zler� kapsamaktadır. Altı aylık
süreçte b�re b�r görüşmeler ve/veya telefon üzer�nden aldığımız
destek talepler�nde kadınların hukuk� ve ps�koloj�k desteğe
er�şmekte oldukça zorlandığını gördük. 

Danışma merkez�m�zde sosyal çalışmacıların aldığı başvurularda
kadınların beyanı esas alınarak yapılan detaylı görüşmelerle
�ht�yaç tesp�t� yapılmaktadır. BU �ht�yaç tesp�tler�n� kayıt altına
almak ve anal�zler�n� yapab�lmek amacıyla tarafımızca
hazırlanan başvuru formu danışan kadınların özgün durumlarına
göre doldurulmaktadır. Bugüne dek aldığımız başvurularda
kullandığımız formlar danışan kadınların �ht�yaçlarını özgün
durumlarına göre öncel�klend�rmek, yaş, ekonom�k durum,
bölge bazlı b�r tablo oluşturmamızı sağladı. 
 Başvurular telefon, ma�l, sosyal medya, web s�tes� ve yüzyüze
şekl�nde oldu. Merkez�m�ze yapılan başvurulara �l�şk�n yapılan
görüşmeler net�ces�nde danışmanlık, b�lg�lend�rme ve �ht�yaç
doğrultusunda yönlend�rme yapılmaktadır.

Yapılan başvurularda öncel�kl� talep ps�koloj�k destek olarak
bel�rlend�. Ps�koloj�k desteğe kadınlar tarafından öncel�kl� olarak
�ht�yaç duyulması hem ş�ddet�n tanımlanması hem de ş�ddet
döngüsünden çıkab�lmek �ç�n gerekl� ps�koloj�k �y�l�ğ� sağlama
�steğ�yd�. 
    
    



Hukuk� destek �ç�n merkez�m�ze başvuran kadınlar �se öncel�kl�
olarak 6284 Sayılı Kanun’dan doğan koruma tedb�rler�nden
faydalanmayı talep ett�. Boşanma davası açmak �steyen
kadınların da öncel�kl� taleb�n�n koruma tedb�r� olduğu, gerekl�
koruma sağlanmaksızın boşanma davası açmak �stemed�kler�
görüldü. N�tek�m hukuk� destek talepler�nde kadınların adalete
er�ş�mler�n�n oldukça zor olduğu görüldü;  kadınlar kamu
kurumlarından gerekl� b�lg� ve desteğ� alamadıkları �fade ett�. 

 Ekonom�k destek �ç�n başvuru yapan kadınlar �se çoğunlukla
gel�r� olmayan ve kamu kurumlarının madd� destek
h�zmetler�nden faydalanamamış kadınlardı. Özell�kle 6284 Sayılı
Kanun kapsamında �l ve �lçe mülk� am�rl�kler�ne yaptıkları
başvurulardan hızlı b�r cevap alamadıklarını, ekonom�k destek
sağlanmadığı takd�rde ş�ddete maruz kaldıkları evden ayrılma
konusunda zorluk yaşadıklarını, ver�len ekonom�k desteğ�n
günümüz koşullarına göre çok düşük olduğunu aktardı. 

 Kadınların ş�ddet fa�ller�nden ş�kayetç� oldukları dosyalara �l�şk�n
sosyal destek talepler�n�n ana mot�vasyonu �se kadın
dayanışmasının yargılama prat�kler�ne etk� ett�ğ�n�
düşünmeler�yd�. Bu durum yargının tek başına tarafsız ve ad�l
b�ç�mde �lerley�ş�ne yönel�k duyulan kaygıyı d�le get�rse de
kadınların dayanışmaya bu alanda da güven duyduğunu
gösterd�. 

 Sığınak taleb� sayısı d�ğer taleplere göre az olsa da, kalacak yer�
bulunmayan kadınlar �ç�n kamu kurumları tarafından sağlanan
sığınak h�zmetler�n�n yeters�z ve koşullarını kötü olduğuna �l�şk�n
genel b�r kanaat olduğu görüldü. Kadınlar ŞÖNİM tarafından
sağlanan sığınak h�zmetler�ne �l�şk�n prosedür hakkında ve
sığınaklara çocukların kabulü konusunda b�lg� sah�b� olmadıkları
bu nedenle sığınaklara başvurmakta çek�nce yaşadıklarını �fade
ett�. 



 Bununla b�rl�kte farklı kurumlardan gelen başvurular �çer�s�nde
anad�l� Kürtçe olan kadınların sayısı yoğunluktaydı. Anad�l� Kürtçe
olan kadınlar[EB1] , kadına yönel�k ş�ddet konusunda etk�n destek
alab�lecekler� b�r hat bulunmamakla b�rl�kte, materyallere
er�ş�mler�n�n de oldukça kısıtlı olduğunu �fade ett�. D�l sorunu
yalnızca ş�ddetle mücadelede değ�l, kadınların sağlığa, eğ�t�me,
b�lg�ye er�ş�mler�nde de önler�nde b�r engel olarak durmakta. Kadın
sağlığına �l�şk�n b�lg� alamayan Kürt kadınların bedenler�yle �l�şk�ler�
gel�şmemekte, sağlık problemler�n� �fade edememekted�r. Aynı
şek�lde ş�ddete uğrayan kadınlar, karakol, savcılık ve mahkemede
kend�ler�n� �fade etmekte zorluk yaşamakta, çev�rmen
h�zmet�nden faydalanamamaktadır. Bu nedenle derneğ�m�z anad�l
desteğ�ne h�tyaç duyan kadınlar Kürtçe görüşmeler
gerçekleşt�rm�ş, gerek ş�ddet deney�mler�n� aktarırken gerekse de
farklı alanlarda b�lg� talepler�n� anad�ller�nde d�nleyerek destek
verm�şt�r. Bu alanda çalışarak kadınların �k�nc�l b�r mağdur�yet
yaşamalarının önüne geçmeye, çözüm üretmeler�n�
kolaylaştırmaya çalıştık.

 N�tek�m saha çalışmalarımızda ve google form �le yaptığımız anket
çalışması sonrasında Kürtçe Podcast ser�s� yayınlayarak,
kadınların d�nlemek �sted�kler� d�l ve konu başlıklarına göre
kapsamlı b�r �çer�k üretmeye devam etmektey�z. 

 Başvuru yapan kadınlarla danışma merkez�m�ze geleb�lecek
durumda olmaları hal�nde görüşmeler� yüz yüze yaptık. Şeh�r
dışında bulunan ya da güvenl�k sebeb�yle derneğ�m�ze ulaşamayan
kadınlarla �se telefon üzer�nden görüşme sağlayarak, �lg�l� �llerdek�
kamu ve özel kurumlara yönlend�rmeler gerçekleşt�rd�k. 

 
 



 Yapılan detaylı görüşmeler sonucunda çoğunlukla baro, beled�ye,
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı’nın �lg�l� b�r�m�, ŞÖNİM sığınma
evler� ve d�ğer s�v�l toplum kuruluşlarına yönlend�rme yaptık. Bu
kurumlara kadınlar kend�ler� başvuru yapmış ve/veya �ht�yaç
durumuna göre derneğ�m�z başvuruya ve sürec�n tak�b�ne destek
olmuştur. Bu anlamda kadınların kurumlardan aldıkları ger� b�ld�r�m
ve destekler hakkında b�lg� sah�b� olmayı, gelecek başvurular ve
danışma merkez�m�z�n pol�t�kasını gel�şt�rmek açısından öneml�
bulmaktayız. 

 Ps�koloj�k destek ve hukuk� destek derneğ�m�ze gelen en temel
talepler arasında olduğundan bu alanda yaptığımız çalışmaların
sonuçlarını desteğ� sağlayan üye ve gönüllüler�m�z raporlaştırarak,
tüm kadın kurumlarına sunmakta, toplanılan b�lg�n�n ş�ddetle
mücadeleye katkı sağlamasını umut etmektey�z. 



PSİKOLOJİK DESTEK: 
Ş�ddetten Kurtulma ve İy�l�k Hal� 

Derneğ�m�ze ulaşan kadınları sosyal çalışmacı �le yapılan b�re b�r
görüşmelerle özgün durumunu göz önünde bulundurarak �ht�yaçlarını
tesp�t etmekte ve bu kapsamda ps�koloj�k destek �ç�n kom�syonumuza
yönlend�rmektey�z. Ps�koloj�k destek konusunda kadın bakış açısını esas
alan danışma merkez�m�z kurumlara ve/veya danışma merkez� �çer�s�nde
oluşturulan ps�koloj�k destek ağında bulunan ps�kologlara yönlend�rme
yapmakta. Danışma merkez�m�z �çer�s�ndek� ps�koloj�k destek ağına
yönlend�r�len kadınlar �le görüşmeler� yüzyüze ve onl�ne olarak
yapmaktayız. Pandem� �le b�rl�kte hayatımıza dah�l olan onl�ne görüşmeler
ps�koloj�k destek konusunda özell�kle güvenl�k r�sk� bulunan kadınlar �ç�n
yen� b�r seçenek olmakta, f�z�k� b�rl�ktel�k �mkanı bulunmayan kadınlar �ç�n
destek mekan�zmasına er�ş�m� kolaylaştırmakta. Bu ps�koloj�k destek
görüşmeler�n�, ps�koloj�k destek h�zmet�n�n mahrem ve g�zl�l�ğ�ne özen
göstererek devam ett�rmektey�z. Görüşmeler�n devamlılığı ek�b�m�zdek�
ps�kologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından tak�p ed�lmekte.

 Kadınların geçm�şte ve/veya yakın zamanda yaşadıkları ş�ddet sonrasında
h�ssett�kler� kaygı, çares�zl�k, güvens�zl�k, utanç, korku ve yalnızlık �le nasıl
baş edeb�lecekler� ve ş�ddet yaşantısından uzaklaşab�lme yöntemler�
noktasında yol göstermek �ç�n ps�koloj�k destek h�zmetler� öneml� b�r yerde
durmakta. Derneğ�m�z ps�koloj�k destek h�zmet�n�n daha sağlıklı ve
güven�l�r �şleyeb�lmes� �ç�n öncel�kle ps�kologlar �le b�r ağ oluşturmuştur. Bu
ağ �çer�s�nde yer alan ps�kologların kadın bakış açısına sah�p olmaları, bu
alanda kend�ler�n� gel�şt�rmek �stemeler� esas olup, bu konuda
desteklenmeler� amacıyla eğ�t�m ve süperv�zyon çalışmaları yapmaktayız.
Bu çalışmalaru danışma merkez�m�z �çer�s�nde yürütmekle b�rl�kte, Mor
Çatı Kadın Dayanışma Vakfı ve benzer deney�m� paylaşan başka
kurumlardan da destekler almaktayız. 



Kadınların yapılan görüşmelerde yaşadıkları ş�ddet h�kayeler�n� ön yargıdan
uzak, kadın dayanışmasını esas alan b�r d�nley�c�ye anlatab�lmeler� oldukça
öneml� b�r etken olup, yaşanan ş�ddete karşı farkındalıklarını artırmayı
hedeflemektey�z. Kadınlar maruz kaldığı anlatırken �lk başta kend�ler�n�
suçlamakta ya da neden maruz kaldıklarını anlayamadıklarını �fade
etm�şlerd�r. Bu bakımdan yaşadıklarının ş�ddet olduğunu fark
etmed�kler�n�, ş�ddet�n �sm�n� koymakta güçlük yaşadıkları �ç�n tepk�
veremed�kler�n� d�le get�rm�şlerd�r. Çocukluk çağında ş�ddet ve �st�smar
yaşantısı olan kadınlar tepk� vermekte zorluk yaşadıkları �ç�n yoğun
suçluluk h�ssett�kler�n�, yet�şk�n b�r kadın olarak hala ş�ddetle baş
edemed�kler�n�, hayatlarını der�nden etk�led�ğ�n� d�le get�rm�şlerd�r.
‘Geçm�şte de, şu an yaşadıklarım konusunda da tüm suç bende’ d�ye �fade
etmekted�rler.

 Çocukluk dönem�nde f�z�ksel, c�nsel, duygusal veya ekonom�k �st�smara
maruz kalan kadınlar �le yet�şk�nl�k dönem�nde ş�ddete maruz kalan
kadınlar hayatlarını yoluna koymakta sorun yaşadıklarını, d�kkat dağınıklığı
ve sağlık problemler� yaşadıklarını �fade etm�şlerd�r. Ş�ddet kaynaklı
yaşanan travmada kadınların ş�ddet�n neden� olmadıklarını ve özell�kle
çocukluk çağında yaşanan �st�smar yaşantısı başta olmak üzere, ş�ddet� ne
b�r çocuğun ne b�r yet�şk�n�n h�çb�r koşulda “hak etm�ş” olamayacağı
vurgusu,yaşadıkları problemler� daha �y� anlamalarına destek sunmuştur.

 Anlatılan temel sorunlara �l�şk�n, çözüm yöntemler� ve dayanışmanın
devamlılığı �le kadınların kend� savunma stratej�ler�n� oluşturmasına,
ps�koloj�k �y�l�k hal�n� sağlamasına destek sunmaya çalışmaktayız. Ancak
kadınlarla yaptığımız görüşmelerde deney�mled�ğ�m�z üzere, toplumsal
anlamda kadınlara sunulan güvenl�ks�z ortam bu ps�koloj�k �y�l�k hal�n�
sağlamayı zorlaştırmakta. Özell�kle İstanbul Sözleşmes�’n�n hukuksuz
şek�lde fesh� kararı ve der�nleşen toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� kadınların
ruhsal dünyalarına yansımakta, ş�ddetten çıkma mekan�zmalarını
kullanırken geleceğe olan güven� azaltmaktadır. 
 



 Pandem� dönem�nde kurulan danışma merkez�m�z �ç�n pandem�
karşımıza çıkan �lk zorluk olmuştur. Sokağa çıkma yasakları ve evde
kalmaya yönel�k uygulanan tedb�rler kadınların kurumlara ulaşımı
önünde büyük engel teşk�l etm�şt�r. Resm� kurumlara yapılan
başvuruların pandem� gerekçes�yle ger� çevr�lmes�, bu süreçte
durdurulan yargılama faal�yetler�, mahkemelerden alınacak kararların
gec�kmes�ne yol açmış, kadınlarda güvens�zl�k ve çares�zl�k duygusu
yaratmıştır. 

 Pandem� �le b�rl�kte der�nleşen toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� de kadınların
ş�ddet döngüsünden çıkmasına engel olduğunu gözlemlem�ş
bulunmaktayız. Pandem� ve desteğe ulaşımda yaşanan engellerle geçen
b�r yılın ardından İstanbul Sözleşmes�’n�n tek taraflı fesh� �le b�rl�kte
ş�ddetten korunma mekan�zmalarını uygulama konusunda kolluk ve yargı
makamlarınca göster�len �steks�zl�k ve yavaşlama kadınlar açısından
oluşan güvenl�k boşluğunu der�nleşt�rm�şt�r. 

 Kadınlar bu güvenl�ks�z koşullar altında ş�ddet döngüsünden çıkmak �ç�n
danışma merkez�m�ze başvuru yapmıştır. Daha önce adl� mekan�zmalara
yapılan ve sonuçsuz kalan başvurulara �l�şk�n tecrüben�n, kadınları
kend�ler�n� �fade etmek noktasında tereddüte ve çözüm bulunacağına
�l�şk�n �nancın kırılmasına sevk etm�şt�r. Kadınlar kamu kurumlarında
c�dd�ye alınmadıklarını, ş�kayetler�n�n sonuçsuz kaldığını, kamu
görevl�ler�n�n kend�ler�n� ş�ddet gösteren k�ş�yle barıştırmaya çalıştıklarını
�fade etm�şt�r. Bununla b�rl�kte kamu tarafından sağlanması gereken
madd� yardım, sığınak desteğ� g�b� h�zmetlere er�ş�mde sorun
yaşadıklarını, çocuklarıyla b�rl�kte ş�ddet döngüsünden çıkab�lecekler�
uygun b�r çözüm üretemed�kler� �ç�n bu döngüye dönmek zorunda
kalmışlardır. Bu bağlamda kamu kurumlarının 6284 Sayılı Kanun ve
İstanbul Sözleşmes�’n� uygulamada gösterd�kler� d�renç kadınlara ş�ddet
ve üm�ts�zl�k olarak dönmüştür. 

HUKUK DESTEK:
Ş�ddetle Mücadelede Karşılaştığımız Zorluklar



 Danışma merkez�m�ze başvuran kadınların ş�ddet deney�m�n� aktarırken
c�dd�ye alınmayacakları kaygısı taşıdığını gözlemlemektey�z. Kamu
kurumlarının kadınlara yönel�k suçlayıcı ve/veya c�dd�ye almayan
tutumları kadınların ş�ddet deney�m�nden kend�ler�n� sorumlu
tutmalarına neden olmaktadır. Kadınlar kamu kurumları karşısında
yaşadıkları ş�ddet� “büyüttükler�n�n” h�ssett�r�ld�ğ�n�, görevl�ler�n ayrılma
talepler�n� “aşırı tepk�” olarak gördükler�n� beyan ett�kler�n�
vurgulamışlardır. 

 Sonuç olarak hukuk� mekan�zmalar bağlamında danışma merkez�
deney�m�m�z, kadına yönel�k ş�ddetle mücadele alanında çalışan kamu
personel�n�n bu alanda eğ�t�ml�, ş�ddet� ve toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�
tanımlayab�lmes�n�n, eş�tl�ğ� temel alması ve ş�ddete müsamaha
göstermemes�n�n, ş�ddete uğramış k�ş�lerle görüşme yapma konusunda
yetk�n olmasınınkanunlar ve yasal koruma mekan�zmaları kadar öneml�
olduğunu tekrar gösterd�. Yasanın varlığı kadınlar �ç�n b�r koruma sağlasa
da yasayı uygulayanların toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� f�kr�ne olan mesafes�
kadınların ş�ddet döngüsünden çıkab�lme �mkanlarının temel
bel�rley�c�s�d�r. 

Yapılan başvuruların oranı taleplere göre;             

Ps�koloj�k Destek
47.6%

Hukuk� Destek
23.8%

Sığınak
14.3%

Ekonom�k Destek
9.5%

Sosyal Destek
4.8%



İSTATİSTİKLERİMİZ

Telefon
69.2%

Yüz Yüze
23.1%

Ma�l
7.7%B�ze nasıl ulaştı?

Danışma merkez�m�z�
nereden duydu?

Arkadaş-Tanıdık
45%

Kadın Örgütler�
25%

Sosyal Medya
20%

K-B�leşenler�
10%

Danışanların ekonom�k
durumu

Çalışmıyor
47.4%

Çalışıyor
26.3%Öğrenc�

21.1%

Emekl�
5.3%



SONUÇ

Danışma merkez�m�z faal olarak çalışmaya başladığı andan �t�baren
her başvuruda b�r deney�m elde etm�ş ve hem Kadın Zamanı’nda
bulunan kadınlarla hem de  kadına yönel�k ş�ddetle mücadelem�zde
b�rl�kte yol yürüdüğümüz örgütlerle paylaşımda bulunmuştur.
B�l�yoruz k� deney�mler�m�z ve ş�ddet� sonlandırma �nancımız tüm
çalışmalarımıza büyük katkı sağlıyor.

Gelen başvurularda bel�rlenen �ht�yaçlar dernek üye ve
gönüllüler�m�z�n gösterd�ğ� büyük çaba �le hızlıca �y�leşt�r�lmekted�r. 
Erkek yargının verd�ğ� hukuk dışı kararlarla cesaret bulan erkeklere
karşı örgütlü kadın mücadelem�z� b�r an olsun bırakmıyor ve  tüm
kadınların, LGBTİ+ ların güvende, ş�ddets�z b�r dünyada yaşaması �ç�n
dayanışmamızı güçlend�r�yoruz. 

                                                     
                                                                           Kadın Zamanı Derneğ�

   "Ş�ddets�z başka b�r dünya mümkün"



Web S�tes�: www.kad�nzaman�.org
Telefon: 0542 602 69 62
Ma�l:�nfo@kad�nzaman�.org 
Tw�tter: @kad�nzaman�der
Facebook: @kad�nzaman�derneg�
İnstagram: @kad�nzaman�derneg�


