


KOLAYCA Projesi imkanları kısıtlı kadınların hukuk okuryazarlığını artırmayı, 
adli yardım ve destek yollarını anlatarak ve yasal haklarını kullanmalarını teşvik 
ederek adalete erişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Etkileşimli eğitimler Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Mersin ve Zonguldak’ta yaşayan 500 kadınla yüz yüze gerçekleşecek. Eş 
zamanlı olarak aynı konuları içeren bir sosyal medya kampanyası da yürüyeceğiz.

KOLAYCA projesi üç ana temaya odaklanıyor; (1) kadın hakları ve toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet, (2) kadınların ekonomik hakları (3) aile hukuku.

Bu konular, katılımcıların yaşantılarını ve düşüncelerini görselleştirdikleri dört 
farklı uygulamalı eğitim oturumunda ele alınıyor.

Boncuk Boncuk Hayatımız Kolyeleri 
dizilecek olan bu etkileşimli eğitimde 
katılımcı kadınlar hayatlarını 99 
boncukla ifade ederken hukuki 
sorunlarımız olduğunda ne yapabiliriz 
sorusu etrafında temel hak ve 
özgürlükler, kadının insan hakları, 
yaşam hakkı, vatandaşlık hakları, 
kadınları koruyan yasalar üzerinde 
durulacak.

hukuk herkeSe

neden lazIm?

Kadınların kendilerini güvende hissedip 
hissetmediklerini işledikleri etaminlerle 
Yaşam Örtüsü oluşturdukları bu eğitim 
toplantısının merkezinde şiddet ve başta 
6284 sayılı yasa olmak üzere şiddete 
karşı kadınları koruyan mekanizmalar 
bulunuyor.

kadIn haklarI ve toplumsal

cinsiyete dayalI Siddet



Nişan ve evlilik gibi konuların ele 
alındığı bu eğitimde, kadınların 
boşanma ve nafaka hakkındaki 
düşüncelerini ilmek ilmek aktardığı 
İlmekler Çözülürse Battaniyesi 
motifleri oluşturuluyor.

kadInlarIn ekonomik haklarI

Bu eğitim boyunca kadınların sosyal 
güvenlik hakları, sigortalı çalışan kadının 
evlilik sonrası kıdem tazminatı hakkı, doğum 
ve süt izinleri, doğum sonrası ücretsiz 
izin, işverenin kreş açma zorunluluğu, 
iş sözleşmesinin hangi durumlarda 
sonlandırılabileceği ve bu durumdaki 
haklar ile ev hizmetlerinde çalışanların 
sigortalanması, evde bakım maaşı, sosyal 
yardımlar ve eticaret konularına değiniliyor. 
Katılımcılar da bir aylık takvim sayfasında 
hem geçim durumlarını hem de ücretli ve 
ücretsiz çalıştıkları günleri işaretleyerek bir 
Geçim Günlüğü hazırlıyor.

Tüm oturumlarda ücretsiz adli yardım 
ve destek sistemlerinden nasıl 
faydalanılabileceği anlatılıyor. Etkinlikler 
Soru-Cevap bölümü ile sonlanıyor.

Oturumlar sırasında üretilen kolyeler, 
örtü, battaniye ve Geçim Günlüğü’nü proje 
sonunda başta İstanbul olmak üzere farklı 
illerde sergileyeceğiz.

Ayrıca    kadınların  sesini, sorunları, isteklerini, 
hazırlayacağımız saha çalışmasına dayalı 
Odak Raporu ile Bakanlıklar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonu, siyasi partiler ile çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşlarına duyuracağız.

aile hukuku,

bosanma, nafaka



Bu içerik Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen 
KOLAYCA Kadınlar İçin Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı Projesi kapsamında 

hazırlanmıştır, hukuki tavsiye yerine geçmez. Ücretsiz adli destek ve yardım için 
bulunduğunuz ilin Baro’suna başvurabilirsiniz. 

Bu içerik Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Burada 
ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan birinin resmi 

görüşünü yansıtmamaktadır.


