


1.	 Farkındalık	Yaratma	Çalışmalarımız

KAMER VAKFI

Vizyon	(Rol)

Misyon	(Görev)

KAMER Vakfı Diyarbakır
Adres: Aliemiri 3. Sok. Es – Şal Apt. Kat: 1 No:1 Yenişehir/Diyarbakır 

  Telefon: 0 412 228 10 53 • Faks: 0 412 224 23 19 
E–mail: d.kamervakfi@gmail.com

KAMER Vakfı Adıyaman Temsilciliği
Telefon: 0 416 214 44 53

KAMER Vakfı Ağrı Şubesi 
Telefon:  0 472 215 10 15

KAMER Vakfı Batman Şubesi
Telefon: 0 488 213 96 77

KAMER Vakfı Bingöl Temsilciliği
Telefon: 0 426 214 50 01

KAMER Vakfı Bitlis Temsilciliği – KAMER Vakfı Muş Temsilciliği
Telefon: 0 434 226 20 57

KAMER Vakfı Elazığ Temsilciliği
Telefon: 0 424 237 85 51

KAMER Vakfı Erzincan Temsilciliği
Telefon: 0 446 223 46 96

KAMER Vakfı Erzurum Şubesi 
Telefon: 0 442 213 00 33

KAMER Vakfı Gaziantep Şubesi – KAMER Vakfı Kilis Temsilciliği
            Telefon: 0 342 220 83 36

KAMER Vakfı Hakkâri Şubesi
Telefon: 0 438 211 00 07

KAMER Vakfı Iğdır Temsilciliği
Telefon: 0 476 227 19 94

KAMER Vakfı Kars Temsilciliği – KAMER Vakfı Ardahan Temsilciliği
Telefon: 0 474 212 80 59

KAMER Vakfı Malatya Temsilciliği
Telefon: 0 422 324 05 67

KAMER Vakfı Mardin Şubesi
Telefon: 0 482 212 23 53

KAMER Vakfı Siirt Şubesi
Telefon: 0 484 224 34 94

KAMER Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği
Telefon: 0 414 313 95 56

KAMER Vakfı Şırnak Temsilciliği 
Telefon: 0 486 216 50 70

KAMER Vakfı Tunceli Şubesi
Telefon: 0 428 212 44 31

KAMER Vakfı Van Şubesi 
Telefon: 0 432 212 16 65



1.	 Farkındalık	Yaratma	Çalışmalarımız

KAMER VAKFI

Bir kadın çalışması başlatma fikri 1994 yılında ortaya çıktı ve hazırlıklar yapılmaya 
başlandı.

KAMER 01.08.1997 tarihinde Limited Şirket olarak açıldı. Çalışmaların büyümesi 
ve yaygınlaşması sonucunda 2005 yılında KAMER Vakfı kuruldu. 

KAMER Vakfı halen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 23 ilinde örgütlüdür.

Edindiği deneyimleri Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 21 ilde paylaşmış, kadınları 
güçlendirmek için kadınların ve kadın kuruluşlarının sayısının artmasına destek 
olmuştur. 

Vizyon	(Rol)

Her türlü ayrımcılık, şiddet ve yapısal hiyerarşiden uzak; özgürce gelişebilen, 
bağımsız bireylerden oluşan, paylaşım ve dayanışmaya dayalı, katılımcı bir toplum.

Misyon	(Görev)

Cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara 
zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygula-
nabilir olmalarını sağlamak.

İlkelerimiz

• İnsan haklarından ve “kadının insan haklarından” yana taraf olmak

• Tüm siyasi yapılanmalardan, sivil toplum örgütlerinden, kişi, kurum ve kuru-
luşlardan bağımsız olmak

• Her türlü ayrımcılığı reddetmek

• Her türlü şiddeti reddetmek

• Bilgi ve deneyimleri değersizleştirmeden yapısal hiyerarşiyi reddetmek

• Paylaşım ve dayanışmadan yana olmak

• Evrensel düşünüp yerel çalışmak

Yürüttüğümüz	Çalışmalarımız

1- Kadının İnsan Hakları için Farkındalık Çalışmaları

2- Acil Destek Programı

3- Kadın Girişimciliği Çalışmaları

4- Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Çalışmaları

5- Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Çalışmaları

Kadınların ve erkeklerin geleneksel kurallar çerçevesinde sürüp giden statülerini 
fark etmelerini, sorgulamalarını, değiştirmek için direnç ve yöntem geliştirmelerini 
sağlamak üzere çeşitli yöntemlerle yürütülen çalışmalardır. Bu yöntemler;

 1- Farkındalık Grupları

 2- Salon Toplantıları

 3- Ev Ziyaretleri



• Yaşadıkları şiddeti fark edip kurtulmak için destek isteyen kadınların ilk ve acil 
ihtiyaçlarına cevap vermek. Talep ettikleri psikolojik, hukuksal desteklere ulaş-
malarını sağlamak.  

• Namus adına işlenecek bir cinayetin muhtemel kurbanlarına destek olmak. 
Namus adına işlenecek muhtemel bir cinayetin kurbanı olacak kadınların baş-
vurularında;

• Her bir kadının hikâyesi ve doğal çevresi ile ilgili özellikler değerlendirilerek 
öldürülme tehlikesi yaşayan kadınlara destek olunup, yaşamları güvence altına 
alınır.

• Öte yandan sorun ile ilgili duyarlılık yaratılmaya ve kalıcı yöntemler geliştirilmeye 
çalışılır.

2.	 Acil	Destek	Programı

3.	 Kadın	Girişimciliği

Grup çalışmalarına katılarak ya da Acil Destek Hattı servislerinden destek ala-
rak geleneksel statülerini fark edip sorgulamış, değiştirmek için çaba harcayan 
kadınların, üreterek, çalışarak güçlenmelerine katkı sağlamak.  

4.	 Erken	Çocukluk	Dönemi	Eğitimleri

“Dünyayı Kadınlar ve Çocuklar Değiştirecek” adıyla yürütülen çalışmalar ile erken 
çocukluk dönemi için şiddetsiz, cins ayrımcılığı içermeyen, ayrımsız, katılımcılığı, 
yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden alternatif bir eğitim metodu geliştiril-
meye ve uygulanabilir olması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

5.	 Sığınmacı	Kadın	ve	Çocuklara	Destek	

Ülkemize sığınan herkesin bizim sahip olduğumuz hak ve fırsatlara sahip olma-
sı gerektiği bilinciyle hareket ederek sığınmacı kadın ve çocuklar için hem ayrı 
programlar yapılmakta hem de yürütülen tüm çalışmalara dahil olmaları sağ-
lanmaktadır. 

Hem insani yardım için aracılık edilmekte hem de sahip oldukları hakları kullana-
bilmeleri için çaba harcanmaktadır.  

Çalışırken	fark	ettiklerimiz;

• Kadın hakları insan haklarıdır.

• Cinsiyetçilik ve kadına karşı şiddet, dünyanın ya da Türkiye’nin doğusuna, bir 
etnik kimliğe ya da bir inanç grubuna ait bir sorun değildir. Farklı şekillerde de 
olsa dünyanın her yerinde kadınlar ayrımcılık ve şiddet yaşarlar.

• Bazı bölgelerdeki kadınlar, savaş, göç, yoksulluk gibi sebeplerle şiddeti daha ağır 
ve fazla sayıda yaşayabilmektedir.

• Şiddet kadınların kaderi ya da anneden kıza geçen bir miras değildir.

• Şiddet herhangi bir etnik gruba, inanç grubuna ya da bir ülkeye ait bir sorun 
değildir. 

• Şiddet aile içini ilgilendiren ve aile içinde çözülmesi gereken bir sorun değildir. 

• Şiddet sadece yoksul veya eğitimsiz kadınların sorunu da değildir.

• Şiddet toplumsal bir sorun olup toplumun bütün bileşenlerinin elbirliği ile baş 
edilebilecek bir sorundur. 

• Binlerce yıldır yaşanmakta olan şiddet konusunda farkındalık yaşamalı ve yaşat-
malıyız.

• Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak çoğalabilirsek şiddet ile baş edebiliriz.

Damlaydık,	okyanus	olduk!

KAMER	FOUNDATION



KAMER	FOUNDATION

The idea to launch women’s practices had formed in 1994 and related prepara-
tions began afterwards.

KAMER was established as Limited Company on 01.08.1997. KAMER Foundation 
was established in 2005 as a result of expansion and prevalence of the practices. 

KAMER Foundation has still been organized in 23 provinces of Southeast and 
Eastern Anatolia.

KAMER shared her experiences with 21 provinces in different regions of Turkey 
and supported increase of women and women’s organizations to strengthen 
women.  

Vision	(Role)

To create a participating society free from all forms of discrimination, violence 
and structural hierarchy, that would develop freely, composed of independent 
individuals, based on sharing and solidarity.

Mission	(Duty)

To identify local practices of the sexist system that harm women and children, 
to develop alternatives, and enable their implementation.

Our	Principles

• To be on the side of human rights and “women’s human rights”

• To be independent from all political organizations, non-governmental orga-
nizations, individuals, agencies and institutes

• To reject all forms of discrimination

• To reject all forms of violence

• To reject structural hierarchy without trivializing knowledge and experience

• To support sharing and solidarity

• To think globally while working locally

Practices	Conducted

1- Awareness Practices for Women’s Human Rights

2- Emergency Support Program

3- Women’s Entrepreneurship Practices

4- Early Childhood Education Practices

5- Support Practices regarding Refugee Women and Children

1.	Awareness-Creating	Practices

These are the practices that are conducted through various methods to ensure 
women and men to realize, question, develop resistance and methods on their 
persistent status within the frame of traditional rules. The methods are;

1- Awareness workshops 

2- Hall meetings

3- House visits



• To meet initial and immediate needs of women that require support in order 
to get rid of the violence they have been exposed to. To ensure they obtain psy-
chological and legal support they requested.

• To support possible victims of a murder that may be committed in the name of 
honor. In the applications of women that may be the victim of a possible murder 
in the name of honor;

• Each woman’s own story and environment are separately evaluated, support 
is provided to the women who are under the threat of a possible murder and 
their life safety is ensured. 

• On the other hand, sensitivity and permanent methods are tried to be devel-
oped on the issue.

2.	 Emergency	Support	Program

3.	 Women’s	Entrepreneurship

To contribute empowerment of women who have questioned their traditional 
status and endeavor to change it after participating awareness group workshops 
or receiving support through Emergency Support Hotline. 

4.	 Early	Childhood	Education

To develop and ensure practicability of an alternative education method that is 
free from violence, does not comprise gender discrimination and encourages 
learning through experience and participation for early childhood through the 
practices conducted in the name of “Women and Children will Change the World”. 

5.	Support	to	Refugee	Women	and	Children	

Recognizing that every refugee should have the same rights and opportunities 
as we do, separate programs are conducted for refugee women and children 
where their participation to the ongoing practices is ensured at the same time. 

Efforts are given both to be an intermediary for humanitarian aid and to ensure 
the use of their rights.   

Lessons	learned	during	the	practices;		

• Women rights are human rights.

• Sexism and violence against women is not an issue that is specific to the East 
of the world or of Turkey, ethnic identity or a religious group. Women all around 
the world are exposed to various forms of discrimination and violence.

• Women living in some regions may be exposed to violence preponderantly and 
frequently due to war, migration and poverty.

• Violence is not women’s fate or a heritage that descent from mother to daughter.

• Violence is not an issue that belongs to an ethnical group, a belief group or a 
country. 

• Violence is not an issue of a family and not to be solved within family.

• Violence is not an issue of only poor or uneducated women.

• Violence is a social issue that can be eliminated through cooperation of all 
components of the society. 

• We should have awareness and create awareness on violence that is ongoing 
for thousands of years.

•  If we can increase in number by disseminating our knowledge and experience, 
we can overcome violence.

Once we were a drop, we became an ocean!



İletişim Bilgileri

Web: www.kamer.org.tr
Tel: 0 412 228 10 53

Faks: 0 412 224 23 19
Acil Destek Hattı:  0 530 664 44 10
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Banka	Hesap	Numaraları
Hesap Sahibi / Hesap Adı

KAMER–Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı

T.C Ziraat Bankası Bağlar Şubesi (906)
TL:  TR 48 0001 0009 0644 3826 6550 11
TL:  TR 32 0001 0009 0644 3826 6550 08

EURO: TR 61 0001 0009 0644 3826 6550 68
USD:  TR 97 0001 0009 0644 3826 6550 02

Contact Information

Web: www.kamer.org.tr
Tel: 0 412 228 10 53
Fax: 0 412 224 23 19

Emergency Support Line:  0 530 664 44 10
E-mail: d.kamervakfi@gmail.com

Bank	Accounts
Account Owner / Account Name

KAMER–Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı

Bank Name: T.C Ziraat Bankası Bağlar Şubesi (906)
TL Account Number:  TR 48 0001 0009 0644 3826 6550 11
TL Account Number:  TR 32 0001 0009 0644 3826 6550 08

EURO Account Number :  TR 61 0001 0009 0644 3826 6550 68
USD Account Number:  TR 97 0001 0009 0644 3826 6550 02



“Bu boşür SİDA desteğiyle basılmıştır"

"This leaflet is published by SIDA”


