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Proje Ortaklarımız



Bu döküman Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden 
sadece Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi 
bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz



Biz Kimiz?
Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER), her türlü ayrımcılık, şiddet 
ve yapısal hiyerarşiden uzak, özgürce gelişebilen, katılımcı bir toplum için cinsiyetçi sistemin şekillen-
dirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini 
geliştirip uygulanabilir olmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılında kentte kurulmuş ilk kadın sivil toplum 
kuruluşudur. 

Derneğimiz: 
a. Toplumun bütün kesimlerinde, toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ay-

rımcılık konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak;
b. Kadınların şiddeti tanımasını ve şiddetten korunmasını sağlamak; 
c. Kadınların temel haklarından yararlanmalarını ve kamu hizmetlerine erişimini desteklemek; 
d. Geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak;
e. Kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek hedefleri ile çalışmalarını yürütmektedir.
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Yüksekova’da Kadın Olmak
Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen ve KAMER Vakfı’nın gönüllü katkıları ile 2019 
yılından bugüne kadar hayata geçirdiğimiz “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesi ile kentimizde top-
lumsal cinsiyet eşitliği odaklı bir gündem yaratmak ve her geçen gün daha çok kadının güvendiği bir 
ortam oluşturmayı amaçladık.

İki aşamada uyguladığımız projemizin ilk adımında dernek üyelerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği far-
kındalığını geliştirmeyi hedefledik. Üyelerimiz, toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet ve ayrımcılık, eşitsizlik 
ile mücadeleye yönelik uygulamalar konularında atölye ve eğitimlere katıldı. 

Derneğimizin iç farkındalığını arttırdıktan sonra ise kentimizde yaşayan kadınların sorun ve ihtiyaçla-
rını anlamayı önemsedik. Dernek üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretlerinde 607 kadın ile 
yüz yüze görüşmeler yaptık. Kadınlarla gerçekleştirdiğimiz bu bire bir görüşmeler, ilçemizdeki ka-
dınlarla yakınlaşmamızı ve birbirimizi daha fazla anlamamızı sağladı.

Hane ziyaretlerinde tanıştığımız kadınlar zamanla derneğimizi merak ettiler. Ofisimize gelip bizleri 
ziyaret ettiler. Çalışmalarımıza katılmak, bazen faydalanmak bazen de bize destek olmak istediler. 
Böylece, omuz omuza dertlerimizi paylaştığımız, birlikte öğrenip güçlendiğimiz, çözümler ürettiği-
miz ve ürettiğimiz çözümleri geliştirip gerçekleştirdiğimiz, gittikçe büyüyen bir kadın hareketini baş-
latmış olduk. 

Yağmurlarla birlikte, yağmurlara rağmen, yan yana 
büyüyen güzel ağaçlar gibi, farklılıklarımız da olsa 
birbirimizden beslenerek güçlendik.

Hatice Temir Bozdağ, 
YK Başkanı ve Proje Koordinatörü 
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Yüksekova’da Kadın Olmak Projemizin 
1. Aşama Bulguları
İlçemizin sekiz farklı mahallesinde ikamet eden 607 kadınla, hane içi ziyaretleri yöntemi ile gerçek-
leştirdiğimiz araştırma, Yüksekova’da yaşayan kadınların eğitim, evlilik, şiddet, ekonomik haklar, ön-
celikli ve acil ihtiyaçlar odağında mevcut durum ve ihtiyaçlarını ortaya koydu. 

Anket çalışması bulgularımız, Yüksekova’da kadınların öz güven sorunu yaşadığını, temel hak ve hiz-
metler odağında farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu, hane içi şiddet ile karşı karşıya kaldıklarını 
ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, genç kadınlar da dâhil olmak üzere okur-yazar olmayan kadın-
ların olduğunu, kız çocukları ve kadınların eğitime devam etme oranlarının henüz yeterli olmadığını 
gösteriyor.

Erken yaşta evliliklerin devam ettiği, çocuk yaşta evlendirilen kadınlar arasında berdel ve akraba ev-
liliğinin hâlen geçerli olduğu görülüyor. Kadınların şiddet algısının yüksek olduğu; ancak şiddetten 
kurtulmak için çaba harcayanların ankete katılan kadınların yalnızca dörtte biri ile sınırlı kaldığı anla-
şılıyor. 

Şiddetin yaşandığını düşünen 542 kadın, en çok yaşanan şiddet türünün %80,8 ile psikolojik şiddet 
olduğunu; %68,5 ile fiziksel ve %66,8 ile sözel şiddet yaşandığını belirtiyor. Şiddetten kurtulmak için 
kadınların en çok ailelerine başvurdukları (%67), mahkeme (%35), karakol (%14), AÇSH İl Müdürlüğü 
(%4) gibi kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru oranlarının ise daha düşük olduğu görülüyor. 

Yine araştırma sonuçları, ev işleri dışında gelir getiren herhangi bir faaliyet gerçekleştiren kadınların 
oranın yalnızca %16 olduğunu, herhangi bir geliri olmayan kadınların oranının ise %84’leri bulduğunu 
ortaya koyuyor. Bulgular, çalışmayan kadınların %52’sinin iş bulamadığını, %15’inin ise çalışmak is-
tediği hâlde evden izin alamadığı için çalışamadığını gösteriyor. Ayrıca, kadınların miras konusunda 
sorulan sorulara verdiği yanıtlarına bakıldığında %68’inin ailelerinde kadınların mirastan pay alama-
dıkları anlaşılıyor.
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Çözüm Önerilerimiz
Hane ziyaretlerimizde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlara çözüm-
ler sunabilmek amacıyla, kadınlara yönelik hem istihdam sağlayıcı hem sosyal, kültürel ve sanatsal 
çalışmalar yapmayı hedef edindik. Kadınlara okuma yazma, gençlere resim ve fotoğrafçılık kursları 
verdik. Renkli Eller Sanat Atölyemizde kadınlar seramik ve çömlek üzerine eğitimler aldılar; gelenek-
sel motiflerimizi modern tasarımlarla harmanlayıp üretime başladılar. Ayrıca, kurslarımıza katılan ka-
dınları toplumsal cinsiyet eşitliği atölyelerimize de dahil ettik.

YUKADER olarak sağlayabildiğimiz desteğin yanı sıra kadınların kamu hizmetlerine erişimini arttır-
manın önemini fark ederek; Yüksekova’daki kadınların sorun ve ihtiyaçlarını ortaya çıkaran bu hane 
ziyaretleri analizini kamuoyu ve kamu kurumları ile paylaştık. Kentimizdeki kadınların toplumsal cin-
siyet algısının zayıf, temel haklarına dair bilgisinin kısıtlı ve hizmetlere erişiminin düşük olduğu ile ilgili 
bilgi ve bulguları ilgili kamu birimlerine anlattık. Yüksekova yerelinde bulunan kadınlar ile aktörler ara-
sında bir köprü görevi görerek ilgili politika ve uygulamaların iyileştirilmesini hedefledik.

Kadın ve erkeğe biçilmiş rollerin altında ezilen bir 
toplum var. Değerlerle şekillenen toplumsal cinsiyet 
rollerinin birbirine karşı üstünlüğü değil birbirinin 
tamamlayıcısı olan toplum yapısına odaklanılması 
gerekli.

Perihan Mert, 
Saha Çalışanı
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2. Yılımız: Yüksekova’da Kadın Olmak

Kadınların birçok konuda başvuru noktası hâline gelen Derneğimizin, projemizin ikinci yılındaki yeni 
stratejisini bir “Kadın Destek Merkezi” olmak olarak belirledik. Daha fazla kadının temel haklar ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazanmasına hizmet etmeyi amaçladık. Kadınların daha da iyileşti-
rilmiş kamu hizmetlerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefledik.

Ekibimiz, Covid-19 Pandemisi döneminin zorluklarına karşın, gerekli koşulları gözeterek, birkaç kişi-
nin bir araya gelebildiği durumlarda bile farkındalık atölyelerini düzenleyerek, 303 kadına dokunabil-
meyi başardı. Köy köy, mahalle mahalle gezerek yapılan bu çalışmalar sonucunda Yüksekova’daki 
birçok farklı kadınla tanışma fırsatını da yakalamış olduk.

Farkındalık çalışmaları sürecinde kadınlarla daha da güçlenen güven ilişkimiz sonucunda oldukça 
fazla şiddet konulu başvuru aldık. Bu da konuşulmayan konuların, bastırılan sorunların konuşulmaya 
başlandığına ve daha iyisine olan inancın arttığına dair bizim için bir kanıt oldu.

Şiddet mağduru kadınlar dahil olmak üzere tanıştığımız ve hayatlarına dokunduğumuz kadınların 
doğru hizmete erişimini sağlamak için kamu kurumlarıyla olan iletişim ve ilişkilerimizi geliştirmemiz 

Evet, toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizlikten daha 
fazla etkilenen cinsiyetin kadın olduğu kabul edilen 
bir toplumda, bu proje ile cinsiyet eşitliği çalışmaları 
konusunda iyi bir kadın örgütlenmesinin zeminini 
sağlam kurduğumuza inanıyorum. Kadınlar bize inandı.

Fikriye Özdemir, 
YK Üyesi ve Saha Çalışanı
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gerekiyordu. Projemizin ilk yılından itibaren Yüksekova Kaymakamlığı projemize paydaş olarak des-
tek vermişti. İkinci yıldan itibaren de Baro, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 
Müdürlüğü (ŞÖNİM), Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gibi kadınların haklarına erişimde önemli rol 
oynayan kurumlar ile düzenli görüşmeler gerçekleştirdik. Hatta ayrıca bütün bu kurumların katılımıy-
la kadın koordinasyon kurulu toplantılarının yapılmasına önayak olduk. 

Kentimizde ilk kez gerçekleşen kadın koordinasyon kurulu toplantılarında hem ihtiyaçları hem de çö-
zümleri ilgili tüm kurumlarla birlikte tartışma fırsatı yakaladık. Nitekim, kurul üyeleriyle birlikte düzen-
lediğimiz kamu hizmetleri bilgilendirme seminerlerimizle 600’ü aşkın kadına ulaşabildik. 

Hakkari Barosu ile temel haklar; İlçe Sağlık Merkezi ile anne ve çocuk sağlığı ve aile planlaması; Kan-
ser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile kanserden korunma yolları; ŞÖNİM ile şid-
det ve şiddeti önleme; Sosyal Hizmet Merkezi ile kadın koruma evleri ve kadınlara verilen destekler 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kadınların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği hizmetlere yönelik 
hem farkındalıkları arttı hem de kadınlar kurumlara gitmeden sormak istedikleri soruları oluşturdu-
ğumuz ortamda sorarak yerinde cevap aldılar. Bu çalışmamız ile kadınlar temel hak ve hizmetlere 
erişimleri için hangi kamu kurumuna başvurup hangi hizmetlerden yararlanabileceği konusunda bil-
gilendi. 

YUKADER, Yüksekova yerelinde, kadınlar ve 
kurumlar arasındaki uçurumları yok etti. Kadınlar artık 
eğitim, hukuk, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarına 
kolaylıkla erişebiliyor ve kendilerini daha iyi ifade 
edebiliyorlar. 

Bahar Sağkol, 
Başkan Yardımcısı ve Saha Çalışanı
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Etkimiz
303 kadının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık çalışmalarımızın et-
kisini ölçmeyi önemsedik. Farkındalık atölyelerimizin öncesinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz 
anketler bizim için ilerleme sağlayabildiğimiz ve daha yoğun çalışmamız gereken konulara ışık tuttu. 

Kadınların çalışması, ev işlerinde partnerleri ile sorumluluk paylaşımı, miras hakkının kadın ve erkek 
arasında eşit paylaştırılması gibi konularda farkındalık artışının son test uygulamasında daha fazla 
olduğunu gözlemliyoruz. 

Ancak aile içinde yaşanan konuların gizliliği; çiftler arasında yaşanan problemlerin gizli kalması ge-
rektiği; şiddetin, derecesine bağlı olarak halledilebilir bir sorun olarak görülmesi ve şiddetin derecesi 
artmadığı sürece aile içerisinde kalması gereken konular arasında olduğu gibi görüşler kadınların 
anlamlı bir çoğunluğunun bakış açısı olarak ön teste yansıdı. 

Çoğunluk aile içerisinde yaşanan her konunun gizli kalmaması gerektiğine vurgu yaparken toplum-
sal öğretilerden daha fazla etkilenmiş kadınlar ise aile içi olayları mahrem bir konu olarak görüyor 
ve aile içerisinde yaşanan problemlerin aile içerisinde çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Farkındalık 
eğitimleri sonucunda bu düşünceye sahip kadınların bakış açılarında anlamlı bir değişiklik olmadığı-
nı gözlemledik. Kadınların şiddet kavramına yönelik farkındalıklarının ve güçlendirme çalışmalarının 
devamlılığının önemi oldukça fazla. 

Etki analizimizin bulgularına daha detaylı bakacak olursak Yüksekova’da yaşayan genç kadınların 
yasal eşitliği keskin bir şekilde savunduğunu, orta yaşlı kadınların ise miras hakkı, boşanma hakkı gibi 
haklarını kullanmak noktasında toplumsal öğretilerden kaynaklı daha çok baskı altında olduklarını ve 
bu odaktaki düşüncelerinde daha çekimser kaldıklarını görüyoruz. 

Katılımcılarımızın çok büyük bir çoğunluğu ev içi rollerin eşit olması gerektiğini vurgularken, sorum-
luluk paylaşımını kadının çalışıp çalışmaması ile bağdaştıran, dikkate alınması gereken oranda kadın 
katılımcılar da oldu. Kadının çalışmasını katılımcılarımızın anlamlı bir çoğunluğu desteklemiş olsa da 
özellikle aile içinde bir problem yaşanmaması için, eşlerinin kabul etmemesi durumunda kadının ça-
lışmamasının gerekliliği de görüşmelerde vurgulanan bir diğer husus oldu. 



13

Kadınların kadın erkek ilişkilerinin normalliğini savunduğu, kadının kendi evleneceği kişiyi tayin ede-
bilme hakkı, evleneceği kişi ile evlenmeden önce görüşme hakkı gibi ikili ilişkilere dayanan her konu-
ya net cevaplar verdikleri ve hayatlarını bu bakış açısına göre şekillendirdikleri anlaşıldı. 

Kadınların cinsellik hakkında konuşmasına dair farklı görüşler olsa da toplumsal olarak cinselliğin er-
kekle özdeşleşen bir olgu olduğu ve kadınların bu noktadaki istek ve beklentilerini konuşmak, prob-
lemlerini çözmek noktasında kendilerini rahat ifade edemedikleri ve çekimser kaldıkları kanaatine 
varıyoruz.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu kız çocuklarının okumasını destekliyor. Çocukların aile içerisinde-
ki rollerine bakıldığında ise; çocuğun kendini ifade edebilme hakkı veya çocukların çalıştırılması gibi 
hususlarda katılımcıların ikili düşüncelere sahip oldukları görülüyor. Çocuğun aile içerisindeki ifade 
özgürlüğünün kısıtlı olması gerektiği vurgulanan görüşler arasında. Ekonomik duruma bağlı olarak 
çocukların çalıştırılması, ailenin ekonomik zorluk yaşadığı koşullarda çocukların aile bütçesine des-
tek olması gerektiğini savunan anlamlı sayıda katılımcı oldu. 

Yazılı olmayan ama toplum tarafından doğru veya yanlış olarak kabul edilen, bu düşüncelerin aksine 
olan duygu ve davranışların toplumda ayıplanma, dışlanma gibi tepkilerle sonuçlanabileceği durum-
lar toplumsal norm olarak kabul edilir. Toplumda kabul görmüş birçok normu kadınlar zaman için-
de kabul etmiş ve yaşamlarını bunun üzerine temellendirmiştir. Kadınların miras hakkını alamaması, 
şiddet durumuna karşı daha gizleyici bir bakış açısına sahip olması, kadınların toplumda veya aile 
içerisinde erkeklere kıyasla daha ikincil konumda olması, aile büyüklerinin yanında çocuğunu seve-
memesi, yemek yiyememesi gibi toplumsal açıdan doğru kabul edilen birçok normu kabul eden yaş 
grubunu yetişkin kadın gruplarımız oluşturuyor. Bu düzene karşı çıkan ve kadın erkek eşitliğini ya-
şamlarının her alanına uyarlamaya çalışan, erkeğe bağımlı yaşam düzenini reddeden genç kadınlar 
çoğunluğu oluşturuyor. 

Az sayıda da olsa bazı katılımcıların; kadın-erkek eşitliğine dine uygun kurallar çerçevesinde bakıl-
ması gerektiği, çok eşliliğin dini açıdan uygun olduğu, kız ve oğlan çocuklarının aynı oyuncaklarla oy-
namasının uygun olmadığı gibi kalıp yargılara sahip olduğunu ve bu görüşlere sahip katılımcılarda, 
eğitimin sonunda anlamlı bir düşünce farklılığı olmadığını gözlemledik.
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Kadınların kader diye anlamlandırdığı “şiddet” 
kavramının, kadının “ikincil konumunu” aslında 
toplumsal bir sorun olduğunu, kadınların gündelik 
yaşam deneyimleri üzerinden ele aldık. Kadınlar artık 
şiddetin sadece fiziksel olmadığını, haklarını, kamu 
kurum ve kuruluşların hizmetlerini daha iyi biliyor. 
Böylelikle gördük ki; kötü kader yoktur, farkındalık 
oluşması gereken toplum vardır. Bunu tüm toplum 
kesimlerine yaygınlaştırmak en temel mücadelemiz.

İrem Köysu Şimşit, 
İzleme-Değerlendirme Uzmanı

Tüm eğitimlerimizdeki yaş grupları baz alındığında; gençlerin toplumsal baskılara rağmen hayatlarını 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde temellendirme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu gördük.  

Yapılan tüm görüşmeler neticesinde özellikle aile içi olaylar, çocukların aile içerisindeki ifade özgür-
lüğü, çocukların çalıştırılması, kadınların ekonomik özgürlüğünün eşten bağımsız hale getirilmesi ve 
kadının cinsel hak ve özgürlüklerini ifade edebilmesi gibi konularına yönelik farkındalık çalışmalarının 
orta yaş ve üzeri kadınlarda daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
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Çözüm Önerilerimiz
İki yıl art arda uyguladığımız Yüksekova’da Kadın Olmak projemizde kazandığımız deneyimlerimiz 
ışığında var olan sorunlara çözüm üretmek adına önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz.

• Hak temelli çalışmalarımız için yeni projeler geliştirmeyi ve bu süreçlere erkekleri de dahil ederek 
toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Sivil Toplum için 
Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Vakfı’nın desteği ile uyguladığımız “Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle 
Mücadele Ediyor” projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz iletişim kampanyasıyla kentimizdeki 
kadınlara Kürtçe içerikler de dahil olacak şekilde hak bilinci sağlamayı hedefledik.

• Öncelikli olarak eğitim ve iş alanları yetersizliği sorunlarına alternatif çözümler üretmek, bu çö-
zümlerin sürekliliğini sağlamayı amaç edindik. Genç işsizliğini azaltmak ve kadın emeğini görünür 
kılmak için dernek üyelerimizden bazılarının kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen S.S. Demeter 
Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ile eğitim ve ekonomik eşitsizliklere çözüm arayışımız de-
vam ediyor.

• Mahallelerde bilgilendirme toplantılarına katılan kadınlar temel bireysel danışmanlık ve destekler 
için YUKADER Kadın Destek Merkezi’ne davet ediliyor. Merkezin cevap veremediği ciddi başvu-
ruları ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyoruz. Kadınların kamu hizmetlerinden yararlanması için 
proje ortakları başta olmak üzere ilgili birimlerle sürekli bir koordinasyon sağlayarak çalışmaları-
mızı devam ettiriyoruz.

• Kadın koordinasyon toplantıları ile kentimizde yarattığımız kamu – sivil toplum iş birliğinin sürdü-
rülebilirliğini bu ağı genişleterek sağlamayı amaçlıyoruz. Büyük ihtiyaç duyduğumuz böylesi iş 
birliklerinin Yüksekova’dan başlayarak diğer ilçeler ve ilimiz geneline yayılması için çalışmalarımı-
za devam ediyoruz.

• Yüksekova’da Kadın Olmak projemiz süresince Hakkâri il merkezinde ve Şemdinli gibi ilimizin 
farklı ilçelerinde yaşayan kadınlar kendi kentlerinde kurumsallaşarak benzer çalışmalar yapmak 
için bizlerden destek istediler. Önümüzdeki dönemde farklı ilçelerde kadın derneklerinin kurul-
ması için tecrübelerimizi paylaşarak, Yüksekova’dan başlayan kadın hareketinin güçlenmesini ve 
daha yaygın ve güçlü bir değişimin tetikleyicilerinden olmayı da hedefliyoruz. 
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YUKADER 2018’de Yüksekova’da kurulan ilk 
kadın derneğidir. YUKADER’in kurulmasının 
ardından Sabancı Vakfı’na “Yüksekova’da Kadın 
Olmak” projesini sunduk. Bu projeyle ekip 
arkadaşlarımızla beraber sahaya inme fırsatını 
yakalamış olduk. İlk sahaya indiğimizde heyecanımızı 
nasıl tanımlayacağımızı bilemiyorum. Sahada 
metodumuzun dışında bambaşka bir metot ile 
karşılaşıyorduk.  Girdiğimiz her hanede aslında kadın 
çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu ve aslında 
kadına dair ne varsa ört bas edildiğine şahit olduk.

Bizler YUKADER olarak kar taneleri gibi birleşip 
kartopu olduk. Ve her mahalleden kartopları yetişti. 
Burada artık kadının adı var ve kadının olduğu her yer 
güzelleşir. Bu “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesinin 
kıvılcımıydı. Bu kıvılcım bambaşka çalışma alanlarını 
doğurdu. Günden güne ağırlaşan yükü omuzlarımızda 
hissediyoruz. Bu yükü “artık kendimi gökkuşağı 
gibi rengârenk hissediyorum” diyen kadınların geri 
dönütleri ile motive ediyoruz. Hepimiz bambaşka 
renkleriz. Kadınız ve dayanışmanın en güzel haliyiz.

Derya Taşar, 
YK Üyesi ve Saha Çalışanı
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Sabancı Vakfı olarak 2019 yılından beri Hibe 
Programı kapsamında desteklediğimiz ‘Yüksekova’da 
Kadın Olmak’ projesinde gerçekleşen çalışmalar 
bizlere Yüksekova’da yaşayan kadınların temel 
haklar, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık gibi 
konularda farkındalıklarının artırılmasına ihtiyaçları 
olduğunu gösterdi. Öte yandan YUKADER’in 
kentteki varlığı ile derneği kuran ve iki yıl içinde bu 
kadar gelişmesini özverili çalışmalarıyla sağlayan 
genç kadınların hikayesi hepimize umut verdi. 
Biliyoruz ki Türkiye’nin pek çok yerine kadınlar 
benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyor. YUKADER’in 
toplumsal cinsiyet eşitliliğini sağlamak hedefiyle 
çalışmalarını yürütmesinin son derece önemli 
olduğunu düşünüyor, iki yıl boyunca YUKADER 
ekibine yol arkadaşlığı yapmamızdan büyük mutluluk 
duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki toplumsal değişim 
kadınların güçlenmesiyle mümkün olacak.

Nevgül Bilsel Safkan, 
Sabancı Vakfı Genel Müdürü



21

Hangi dilden çığlık atarlarsa atsınlar, nerede yaşıyor 
olurlarsa olsunlar Dünya kadınlarının derdi ortaktır.
YUKADER’in Yüksekova’da daha önce ulaşılmamış 
kadınlara ulaşmasını, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık 
yaşamalarına destek olmasını son derece kıymetli 
buluyorum.

Bu kıymetli çalışmalarının sürdürülebilirliği için, 
kadınlarla birlikte, kadınlar için var olabileceğimiz 
bağımsız alanlarda durabilmeyi becermek ve kadınlar, 
kadın kuruluşları arasındaki dostluk ve dayanışmayı 
canlı tutmak önceliklidir.

Birbirimize el verirken bu öncelikleri hep akılda 
tutmak gerektiğine inanıyorum.

Yolun açık olsun YUKADER

Nebahat Akkoç
KAMER Vakfı Genel Başkanı
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İki yıl boyunca birlikte çalıştığımız YUKADER ile 
kuruluşundan kısa bir süre sonra tanışmıştım. 
Yüksekova’da dernek ofisini ziyaret ettiğimiz ilk 
günden bu yana, kentteki kadınların omuz omuza 
vererek, birlikte öğrenen, dayanışarak büyüyen bir 
kadın örgütlenmesine dönüşmesine şahit oldum. Bu 
yolculuğa eşlik etmek bir sivil toplum çalışanı ve hibe 
veren kurum temsilcisi olarak çok öğretici ve heyecan 
vericiydi. Yüksekova’daki kadınların mücadelesi, bir 
kentte kısa zamanda ne kadar büyük bir değişimin 
başlamasına önayak olabileceğimizi bize gösterdi. 
Kadın dayanışması Türkiye’nin her yerinde büyümeye 
devam ediyor. Bir kadın olarak bu yolculuğun bir 
parçası olduğum için kendimi daha güçlü ve umutlu 
hissediyorum. Teşekkürler YUKADER!

Zeynep Arslan, 
Sabancı Vakfı Hibe Programları Koordinatörü
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Sabancı Vakfı Hibe Programlarının ilk dönemleriydi; 
Habitat Derneği’nde görevliydim. 2010 yılında, Yerel 
Demokrasi Akademileri projemizle kadın, genç ve 
engelli meclislerini bir araya getirerek, 10 kentte 
hak temelli politikaların gelişimine katkı sağlamıştık. 
Bu projenin uygulamasını, sevgili Zeynep Arslan’la 
birlikte yürütmüştük. Sabancı Vakfı’nın projeleri 
görünür kılıp, ekiplerini onurlandırdığı Ekim Zamanı 
etkinliğinde, tam da karnı burnunda genç bir kadın 
olan ben, çok değerli KAMER Vakfı’nın Başkanı 
Nebahat Akkoç ile aynı sahnede çalışmalarımızı 
sunma fırsatı yakalamıştım.

Yıllar geçti, Zeynep Sabancı Vakfı’nın değerli ekibine 
dahil oldu. Sevgili Hatice Temir, Nebahat Hanım’ın 
Edirne’de gerçekleştirdiği bir sunumdan esinlenerek, 
Yüksekova’da kendisi gibi harikulade genç kadınlarla 
birlikte YUKADER’i kurdu; Sabancı Vakfı’na 
başvurarak Yüksekova’da Kadın Olmak Projesini 
hayata geçirdi. Ve bir on yıl öncesinde sahnede olan 
kadınlar, bu projede yeniden buluşmuş olduk.
2020 yılında Yüksekova’da Kadın Olmak Projesi-
yle tanıştığım YUKADER ile bu iki senede bir kez 
daha bireyin, örgütlü gücün, kendine ve toplumuna 
inanmanın ve birlikte ilerlemenin doyulmaz tadına 
varmış oldum.  Hayatıma kattıklarınızdan ötürü her 
birinize müteşekkirim ben dostlarım.

Başak Demir (Saral), 
YUKADER Mentörü
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