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OTURUM 	 :1 
KARAR NO 	 : 2017/40 

GÖRÜSÜLEN GÜNDEM MADDESI 2.  : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 06.03.2017 gün ve 
67181180-020-E.12943 sayılı, Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Dernegi Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Kurumsal İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi. 

KOMISYONLAR MÜSTEREK INCELEMESI :  Kadıköy Belediye Meclisinin Mart 2017 toplantısının 
07.03.2017 tarihli 2. Birleşiminin, 1. Oturumunda komisyonlarırnıza müştereken havale edilen, Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün, 06.03.2017 gün ve 67181180-020-E.12943 sayılı yazısında; 

BAŞKANLIK MAKAMINA 

"Ilgi: 02/03/2017 tarihli ve 12544 sayılı yazı. 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün uygun görüş yazısı gereği, Kurumumuz ve Kadının İnsan Hakları — Yeni 
Çözümler Dernegi arasında yapılması planlanan, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Kurumsal 
Işbirliği Protokolünün yapılabilmesi için yazımı= Belediye Meclisine sunulması gerekmektedir. Makammızca 
da uygun görüldüğü takdirde ilişikte sunulan Protokolün Belediye Meclisine sunulabilmesi ve bu konuda gerekli 
kararın alınabilmesi hususunu; oludarmıza arz ederim." denilmektedir. 

KOMİSYON MÜSTEREK GÖRÖSÜ: Kadıköy Belediyesinin ve Kadının İnsan Hakları — Yeni Çözümler 
Derneği arasında yapılması planlanan, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Kurumsal İşbirliği Protokoll.' 
yapılabilmesi için yetki istemiştir. Komisyonlarımızca yapılan incelemede protokoliin yapılabilmesi için 
Başkanlığa yetki verilmesi uygun görülmüştür. 

Yüce Meclisimize arz olunur, şeklinde hazırlanan 	Hukuk ve Toplumsal 	Cinsiyet Eşitliği 
Komisyonlarmm 08.03.2017 gün ve 2017/1 sayılı müşterek raporu, Kadıköy Belediye Meclisinin Mart 2017 
toplantısının 08.03.2017 tarihli 3. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek komisyonlardan geldiği şekilde 
oyçolduğu ile (işaretle oylama) kabulüne karar verildi. 
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Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) 

Kurumsal İşbirliği Protokolü 

1. TARAFLAR 

işbu protokol ("Protokol"), "Inönü Caddesi, 29/6 Saadet Apt. Gümüşsuyu, 34437 Beyoğlu/İstanbul" 
adresinde mukim Kadının insan Hakları — Yeni Çözümler Derneği ("KİH-YÇ") ile "Hasanpaşa 
Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 2, Kadıköy/Istanbul" adresinde mukim Kadıköy 

	

Belediyesi ("Kurum") arasında 		  tarihinde imzalanmıştır. 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu Protokolün amacı KIH-YÇ tarafından geliştirilen ve on altı (16) oturumdan oluşan Kadının İnsan 
Hakları Eğitim Programı'nın ("KİHEP"), iş bu Protokol'de belirlenen esaslar doğrultusunda Kurum'un 
işbirliği ve desteği ile Istanbul'un Kadıköy Ilçesi'nde uygulanması ve daha fazla kadının KİHEP'den 
faydalanabilmesi amacıyla işbirliğinin esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

3. TANIMLAR 

Bu Protokol'de geçen; 

Katılımm: KIHEP kapsamındaki eğitimlere katılacak kadınları; 

Grup Yönlendiricisi (KİHEP Eğiticisi): KIH-YÇ tarafından geliştirilen K1HEP kapsamında, KIH-
YÇ'nin düzenlediği Grup Yönlendiricisi Eğitimini tamamlamış ve K11-1EP Grup Yönlendiricisi Sertifikası 
almaya hak kazanmış, kamu kurum ve kuruluşlarında personel olarak çalışan kadın meslek 
elemanlarını, belediyelerin kadın çalışanlarını veya kadın örgütü temsilcilerini; 

KİHEP Grup: KİHEP Grup Yönlendiricisi tarafından her biri dört (4) saat süren ve toplam on altı (16) 
oturumdan oluşan KİHEP eğitimlerinde yer alan katılımcılardan oluşan grubu; 

Eğitici Eğitimi: 
KİHEP Grup Yönlendiricisi olabilmek için gereken ve KIH-YÇ tarafından düzenlenen 12 günlük eğitimi, 
ilk grup çalışmasını, süpervizyon ziyaretini, Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısını; 

Toplumsal Cinslyet Eşitliği Seminerleri: Içeriği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temel alınarak KIH-YÇ 
tarafından hazırlanan Seminerler, en fazla 4 saat süren, işbirliği yapılan kurumda çalışan kadın ve 
erkekler ile, Kurumun hizmetlerinden yararlanan kadın ve erkeklere yönelik yapılacak olan 
Seminerleri 

ifade eder. 

4. İLKELER VE İŞBIRLIĞI ŞARTLARI 

KIH-YÇ, işbu Protokolde yer alan ilkelere ve ortaklık şartlarına uygun şekilde KİHEFİ uygulamayı 
taahhüt eden her kurumla işbirliği yapabilir. 

KIH-YÇ ve Kurum, işbu Protokol kapsamındaki işbirliğinin esaslarını belirlerken aşağıda yer alan ilke 
ve işbirliği şartlarını kabul eder ve Protokol süresince aşağıdaki esaslara uygun şekilde hareket 
etmeyi taahhüt eder. 
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İ 4.1. Kadına yönelik ayrımcılık yapmayan kurumlar ile işbirliği yapılabilir. 
KIHEP uygulaması ve Katılımcıların belirlenmesi sırasında sınıf, yaş, din, mezhep, ırk, dil, 
etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, yetenek, engellilik ve siyasi görüş 
gibi faktörlere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. 

	

4.3. 	KIHEP gruplarına 18 yaş üstü tüm kadınlar katılabilir. 

	

4.4. 	KIHEP gruplarında erkek Katılımcı olmaması aynmcılık olarak kabul edilmez. 

	

4.5. 	Katılımcılara, KIHEP kapsamında yararlandıkları hizmetler nedeniyle herhangi bir sorumluluk 
yüklenemez. Katılımcılardan herhangi bir ad altında ücret ve ödeme talep edilemez. 

	

4.6. 	Grup Yönlendiricisine, KIHEP uygulaması için KIH-YÇ tarafından bir ücret ddenmez. 
Kurumda çalışan Grup Yönlendiricisi mesai saatleri içinde işbu Protokol kapsamında KIHEP 
uyguladığı için Kurum'dan aldığı ücrette herhangi bir kesinti yapılamaz. 

	

4.7. 	KIH-YÇ, KIHEP'in yaygınlaştırılması için mali kaynak konusunda Kurumun her türlü katkısına 
açıktır. 

	

4.8. 	Kurum, Grup Yönlendiricisi El Kitabılnın programın amaçları dışında kullanılmamasını, 
çoğaltılmamasını ve başkasının kullanımına sunulmamasını sağlamakla yükümlüdür. 

	

4.9. 	KIH-YÇ, Protokol kapsamındaki KIHEP Grup çalışmalarını, Grup Yönlendiricisini ve 
Katılımcılarını, programın gereklerine uygun bir biçimde hazırlamış olduğu Izleme ve 
Değerlendirme sistematiği içinde takip eder, raporlar ve ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. Bu 
raporlar, KIH-YÇ'nin yazılı izni olmaksızın basın ile veya herhangi bir üçüncü kişi ile 
paylaşılamaz. Aynı şekilde Katılımcılarla ilgili bilgiler ilgili Katılımcının açık izni ve onayı 
olmadan hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılamaz. 

4.10. KIH-YÇ, Kuruma bağlı çalışan Grup Yönlendiricilerine ve Katılımcılara ilişkin olarak iş hukuku 
mevzuatı da dahil olmak üzere sair mevzuat kapsamında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk 
kabul etmemektedir. 

4.11. Kurum, Kurum'a bağlı çalışan her bir KIHEP Grup Yönlendiricisinin, KIH-YÇ tarafından Ek-
3'te belirlenen kural ve ilkelere uygun olarak yılda her biri en az yirmi (20) Katılımcıdan oluşan 
en az iki ayrı KIHEP Grubu oluşturmasını, yürütmesini ve tamamlamasını sağlar ve gerekli 
desteği verir. 

4.2. 

5. YÜKÜMLÜLÜKLER 

Tarafların yükümlülükleri aşağıda hüküm altına alınmıştır. 

5.1. KİH-YÇ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1.1. KIH-YÇ, KIHEP için gerekli olan ve aşağıda listelenen materyalleri hazırlar ve 
gerektiğinde geliştirir, günceller. KIH-YÇ, ilgili materyalleri Grup Yönlendiricilerine yeterli 
sayıda ve ücret talep etmeden temin eder. 

KIH-YÇ'nin KIHEP kapsamında hazırladığı ve temin edebileceği yayın ve materyaller şunlardır: 
• Grup Yönlendiricisi El Kitabı 
• Grup Yönlendiricisi El Kitabı Ek Dosyası 
• Grup Yönlendiricisi El Kitabı Alıştırma Kitabı 
• Haklarımız Var Kitapçıklan-Türkçe (Haklarımız Var; Cinselliğimiz Var; Doğurganlık 

Haklarımız Var ve Ekonomik Haklarımız Var) 
• Haklanmız Var Kitapçıklan-Kürtçe (Mafön Me Hane; Mafön Me Yğn Zayekiyö Hene; 

Zayendttiya Me Heye) 
• Kadınlarla Mor Dizi Belgeseli-Türkçe 
• Kadınlarla Mor Dizi Belgeseli- Kürtçe (Bi Jinan re Rezğya Mor) 
• Mor Bülten Dergisi 
• KIHEP Foto Röportaj 
• Kadınlar Vardır Belgesel' 
• KIHEP Tanıtım Broşürü 
• KIHEP Tanıtım Aflşi 
\4ı, 	  
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• Heybe ve diğer tanıtım materyalleri 
Bu yayın ve materyaller tüm Grup Yönlendiricileıinin ve Katılımcıların kullanımına açıktır ve telif 
haklan KIH-YÇ'ye aittir. Grup Yönlendiricisi El Kitabı, Grup Yönlendiricilerine Teslim Formu'na 
(EK-1) uygun şekilde davranmayı imzalayarak kabul etmeleri koşuluyla temin edilir. KIHEP'de 
kullanılan tüm materyallerin telif hakları KIH-YÇ'ye aittir. Grup Yönlendiricisi El Kitabı dışındaki 
tüm materyaller, kaynak gösterilmesi ve materyallerin orijinal içerik ve biçimine sadık kalınması ve 
KIH-YÇ'den önceden yazılı izin alınması şartıyla çoğaltılabilir. Ancak Grup Yönlendiricisi El Kitabı, 
ilgili Kurum'da çalışan kişiler tarafından hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz. 
5.1.2. Kurum'un da işbirliği ile Grup Yönlendiricisi sayısının artması ve K1HEP'in yaygınlaşması 

için gerekli eğitici eğitimlerini düzenler. 
5.1.3. Grup Yönlendiricisi Eğitimi ve eğitime aday seçme süreci tamamen K1H-YÇ tarafından 

yürütülür. 
5.1.4. Grup Yönlendiricilerinin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi ile KIHEP içeriğinde yapılan 

güncellemelerin aktarılması için düzenli aralıklarda bölgesel veya ulusal düzeyde 
Değerlendirme ve Koordinasyon toplantıları düzenler. 

5.1.5. Protokol kapsamındaki KIHEP uygulamalarının Izleme ve Değerlendirme faaliyetlerini 
aşağıda belirtilen yöntem ve prosedürlere uygun olarak yürütür: 
• Ilk grup çalışmasını yapan KIHEP Grup Yönlendiricisine Süpervizyon Ziyareti yapılır. 
• Süpervizör, süpervizyon raporu hazırlar. 
• Kurum ve Grup Yönlendiricisiyle koordinasyon içinde gerekli görüldüğü veya talep 

edildiği takdirde Grup Yönlendiricisine destek ziyareti yapılır. 
• Değerlendirme anketleri Grup Yönlendiricisi tarafından doldurtulur ve KIH-YÇ'ye 

iletilir. 
• Grup Yönlendiricisi 16 oturumluk grup çalışmasına ilişkin Eğitici Raporunu hazırlar 

ve KIH-YÇ'ye iletir. 
• Grup Yönlendiricisi 16 oturumluk grup çalışmasına ilişkin raporlamasını yapar. 
• KIH-YÇ en az üç yılda bir etki değerlendirme çalışması yapar ve raporlar. 
• KIH-YÇ en az altı yılda bir bağımsız bir etki değerlendirme çalışması yaptırır. 

5.1.6. Madde 4'te sayılan ilkeler ve işbirliği şartlarına, EK-31te belirlenen K1HEP Grup oluşturma, 
yürütme ve tamamlamayla ilgili kurallara ve varsa bütçe planına uygun olmayan KIHEP 
Grup çalışmalarının durdurulması veya Grup Yönlendiricisinin değiştirilmesi gibi önlemleri 
alır. 

5.1.7. KIHEP'i tamamlayan Katılımcılara EK-2'de bir örneği yer alan katılım sertifikalannı Kurum 
ile işbirliği içinde sağlar. Belgenin üzerinde K11-4-YÇ ve Kuruma ait logolar, yetkililerin isim 
ve imzalanyla birlikte Grup Yönlendiricisinin ismi ve imzası yer alır. 

5.1.8. Kurumun KIHEP hakkındaki gelişmelerden haberdar olması konusunda gerekli iletişim 
ağının kurulmasını sağlar. 

5.1.9. KIH-YÇ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerlerrnin içeriğinin geliştirilmesi ve 
güncellemesinden sorumludur. 

5.1.10. KIH-YÇ Seminerleri uygulayacak olan Yönlendiricilerin 	tamamlaması gereken 
oryantasyon sürecini yürütür. 

5.1.11. KIH-YÇ Seminerlerde dağıtılacak yayın, materyalleri ile değerlendirme anket ve 
formlarının geliştirilmesini ve Kurum ile ortak şekilde yararlanıcılara ulaştırılmasını sağlar. 

5.1.12. KIH-YÇ'nin internet sitesinde Kurumun ismine yer verir. 
5.1.13. KIH-YÇ adına bu protokolün uygulanmasından KIHEP Koordinatörü sorumludur. 

5.2. KURUM'UN YÜKÜMLÜLÜKLERi 

5.2.1. Kurum, K1H-YÇ'nin düzenlediği KIHEP Eğitici Eğitiminin tüm aşamalarını tamamlamış 
kurum personeli olarak çalışan KIHEP Grup Yönlendiricisi veya Yönlendiricilerine, her biri 
dört (4) saat süren on altı (16) grup toplantısını içeren KIHERi uygulamasında gerekecek 
görevlendirme ve idari izin düzenlemeleri yaparak destek verir. Kuruma bağlı çalışan her 
bir KIHEP Grup Yönlendiricisinin KIH-YÇ tarafından Ek-3'te belirlenen kural ve ilkelere 



uygun olarak, yılda her biri en az yirmi (20) Katılımcıdan oluşan en az iki ayrı KIHEP 
Grubu oluşturmasını ve tamamlamasını sağlar ve gerekli şartları Sağlar. 

5.2.2. Kurum, KIHEP Gruplarında yer alan Katılımcı sayısını en fazla 25 kişi olmasını sağlar. 
5.2.3. Kapalı grup esası gereği, oturumlara katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda kısa süreli 

davet edilen konuk konuşmacılar dışında dinleyici ya da geçici katılımcı olarak hiç kimse 
alınmaması için gerekli önlemleri alır. 

5.2.4. Kurumun birimleri arasında yatay ya da dikey bir kadro değişikliği gerçekleştirilse ve/veya 
seçimler ile yönetim değişse dahi, Grup Yönlendiricisi iş tanımının bir parçası olarak 
Kurum tarafından KIHEP grup açması için teşvik edilir, faaliyetlerine devam etmesi 
sağlan ır. 

5.2.5. Grup Yönlendiricilerinin Eğitici Raporlarını, değerlendirme anketlerini ve takip forrnIannı 
tamamlayıp KIH-YÇ'ye göndermesine ve KIHEP'in değerlendirme toplantılarına 
katılmasına izin verir ve Grup Yönlendiricisini görevlendirir. 

5.2.6. Işbu Protokol kapsamında, hem Kurum'a bağlı çalışan hem de Kurum'un hizmet 
alanlarına giren konularda veya birimierinde grup çalışmaları yapan bağımsız KIHEP 
Grup Yönlendiricilerine ve bu Grup Yönlendiricilerinin katılımcılarına, KIHEP'in 
uygulanması için gerekli olan ulaşım, mekan, ikram, fotokopi ve kırtasiye ihtiyacı gibi 
ihtiyaglann karşılanması da dahil olmak üzere tüm olanakları sağlar. 

5.2.7. KIHEP'in elverişli koşullarda uygulanabileceği en az 25 kişilik, erişilebilirlik tedbirlerinin 
alındığı ve program içeriğine ilişkin teknik ihtiyaçlara cevap verecek bir toplantı salonunu 
her biri dört (4) saat süren on altı (16) oturum boyunca Kurum adına KIHEP Grubunu 
yürüten Grup Yönlendiricisine tahsis eder. 

5.2.8. Tahsis edilen toplantı mekanının Grup Yönlendiricisinin çalıştığı Kurum'dan uzak olması 
durumunda Grup Yönlendiricisinin ulaşımın! sağlar. 

5.2.9. Katılımcıların ulaşım ihtiyaçları varsa toplantı mekanına ulaşımlarını sağlar. 
5.2.10. Katılımcıların KIHEP kapsamında yapacakları şehir içi saha ziyaretleri için ulaşım imkanı 

sağlar. 
5.2.11. Katılımcıların KIHEP'e katılabilmesi için çocuk bakım hizmetine ihtiyaç duyması 

durumunda, çocukların güvenliğine uygun mekan ve uzman tahsis eder ve çocukların 
beslenme ihtiyaçlarını karşılar. 

5.2.12. KIH-YÇ'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Grup Yönlendiricisi Eğifımlerine bünyesindeki 
kadın çalışanların katılımını teşvik ederek Grup Yönlendiricisi sayısının artmasına destek 
olur. 

5.2.13. Kurum, Grup Yönlendiricisi Eğitimlerine seçim sürecinde KIH-YÇ'nin uyguladığı kritedere 
uygun adaylar önerebilir, ancak seçim sürecine müdahil olamaz. 

5.2.14. Kurumun Sosyal Hizmet Merkezlerine, Kadın Danışma Merkezlerine ve/veya mahalle 
merkezleri, semt evleri, semt merkezleri, gönüllü evleri gibi kadınlara yönelik destek 
hizmetleri sunan kurum ve birimierine başvuran kadınları KIHEP'e yönlendirir. 

5.2.15. Kurumun KIHEP ile ilgili tanıtım malzemesi veya basın bülteni hazırlaması durumunda, 
ilgili tanıtım malzemesi ve basın bültenine ilişkin olarak KIH-YÇ'nin onayı alınır ve KIH-YÇ 
logosu rahatlıkla görünebilecek şekilde materyallere eklenir. Kurum, KIH-YÇ'yi, 
hazırlayan, uygulayan ve koordine eden kuruluş olarak belirtir. KIH-YÇ logosu izinsiz ve 
siyasi amaçlarla kullanılamaz. 

5.2.16. KIHEP tanıtım materyallerini dağıtarak ve bünyesinde bulunan kamuya açık tanıtım 
mecralarını tarafların kullanımına tahsis ederek KIHEP'in tanıtımına katkıda bulunur. 

5.2.17. Kurum personeli olan Grup Yönlendiricisi veya Yönlendiricileri kurumdaki kadın ve erkek 
personele ve/veya Kurumun hizmetlerinden yararlanan kadın ve erkeklere yönelik 
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ile ilgili Seminerlerin gerçekleştirilmesini teşvik eder ve 
konuyla ilgili gerekli görevlendirme ve izin düzenlemelerin' yapar. 

5.2.18. En fazla 4 saat sürecek olan Seminerlerin her birine en az 40 en fazla 50 kişi katılabilir. 
Seminer katılımcıları, sadece kadınlar ve sadece erkeklerden oluşan gruplar olabileceği 
gibi, karma gruplardan da oluşturulabilir. 
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5.2.19. Protokolün imza tarihi itibariyle, Protokol'ün uygulamasından 	  
sorumlu olacaktır. Kurum ayrıca işbu Protokolün uygulanmasından sorumlu olacak kişinin 
adı soyadı ve iletişim bilgilerini, Protokol'ün imza tarihinden itibaren 15] işgünü içerisinde 
yazılı olarak KIH-YÇ'ye bildirir. 

5.2.20. Kurum, işbu Protokol tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli tüm 
izinleri ve onayları alır. 

6. DEVİR YASAĞI 
Taraflardan herhangi biri işbu Protokol altındaki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını diğer 
Tarafın yazılı onayı olmaksızın devir veya temlik edemez. 

7. PROTOKOL SÜRESİ VE FESHİ 
Bu Protokol imza tarihinden itibaren geçerlidir. Bir yılın sonunda Protokol tarafların karşılıklı yazılı 
onayı ile üç (3) yıl süre ile uzatılabilir. 

Taraflardan birinin işbu Protokol'ü ihlal etmesi veya yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine 
getirmemesi durumunda diğer tarafa uyarı yapılır ve uygun bir süre verilerek Protokol şartları ve 
yükümlülüklerine uyması, ilgili ihlalin giderilmesi istenir. Bu süre zarfında ilgili ihlalin giderilmemesi 
halinde, Protokol tek taraflı olarak fesh olunur. Protokolün feshedildiği dönemde devam eden bir 
KIHEP uygulaması var ise, ilgili KIHEP uygulamasının tamamlanmasına ve Katılımcılara 
sertifıkalannın verilmesine kadar Kurum işbu Protokol tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirecektir. 

8. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 
Bu Protokol karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

9. IHTİLAFLARIN HALLİ 
Işbu Protokoi'den doğacak ihtilafların halli için Istanbul (Merkez) Mahkemeleri yetkili olacaktır. 

10.YÜRÜTME 
lşbu Protokol'ün ekleri, Protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Protokolde açıkça düzenlenmeyen hususlarda, KII-I-YÇ ve Kurum, Protokolün amacı doğrultusunda 
alınan ortak kararlar doğrultusunda işbirliği yapar. 

Protokol 	/ 	/ 	tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza edilmiştir. 

KADIKÖY BELEDİYESİ 

Aykurt NUHOĞLU 
Kadıköy Belediye Başkanı 

 

KADININ İNSAN HAKLARI — 
YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞI 

Şehnaz Kıymaz Bahçeci Zelal Bedriye Ayman 
Yönetim Kurulu Başkanı KİHEP Koordinatörü 

EKLER: 

EK İ: KIHEP El Kitabı Teslim Formu 
L. 	



EK 2: KİHEP Katılım Belgesi (örnek) 
EK 3: KİHEP El Kitabını Kullanma ve Grup Yürütme Kural ve Prosedür Belgesi 
EK 4: KİHEP Eğiticisi Grup Değerlendirme Rapor Formu 
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