
Misafirlerimizin Geri Bildirimleri 

 

Sevgili Kamer Çalışanları, 

Öncelikle bu kurumsal düşü kuranları emek sarf edip düşün gerçeğe evirilmesine 
katkı sunanları kutlarım. 

Kurum kuruluş amacına uygun yaptığı çalışmaları, üretim, eğitim, sosyal ve ruhsal 
destek çalışmaları en fazla bizim ülkemizde en önemli ihtiyaca karşılıktır. 

Erkek eğemem bir toplumda kadınların kendi sorunlarına kadınca sahip çıkmaları 
“erkekliğin “bitirildiği andır. 

 

Tecavüzlerin, tacizlerin kadın cinayetleri hızla gittiği bir dünyada, kendi emek ve 
çabalarımızla değiştirebileceğiniz ilk adımı atmışsınız zaten biz erkeklerden daha 

güçlüsünüz buna inanıyorum. Hem ruhsal hem fiziksel… 

Misafirhanenize gelince, 

İnsanın bir an önce kendini buraya atası geliyor… 

Dostluklar… 

Cemal TAŞ 

 

 

Merhaba; 

Hayata ve kendini her zaman üste sanan insanlara direnişin sembolü harika varlıklar, 
sizlerle gurur sadece burada değil gidebildiğim her yerde anlatacağım. 

Bu sistemi kurma ve geliştirme cesareti gösteren başta Nebahat Akkoç’a, herkes eli 
öpülesi sınıfa takdir olmuşlardır bence, 

Dünyanın bence 8. Harikalarına saygılar sevgiler, 

Fatih Korkmaz 

Hopa/ Artvin 



 

 

Yıllardır otellerde kalırım çok ender rahat ederi. Dersim’de karşımıza KAMER çıktı 
işte o anda rahatlıklarımızdan biri gerçekleşti. Daha huzurlu yedim içtim, uyudum 

bunun iki sebebi var.  

1. Kamer’in temizliği, işletmesi, sıcaklığı  

2. Kamer’in amacı teşekkürler 

 

Behzat UYGUR 

                                                                           

 

Modern, çağdaş, misafirperver kadınlar olunca her şey şahane oluyor. Ellerinize 
kalbinize sağlık her şey mükemmeldi sağ olun. 

 

Süheyl UYGUR 

 

 

Sevgili Kamer’li kadınlar her yeni kente müthiş bir yeni hey can yaratıyorsunuz. 
Dersim’de artık hiç eski Dersim olmayacak, artık KAMER var çünkü. 

70 yılık, 100 yılık büyük acıları taşıyan bir kentten hem o acıları anlayarak, hem de 
neşe ve ses üreterek yeni bir tarih yazacaksınız, eski tarihi unutmadan biliyorum! 

İyi ki varsınız, iyi ki her gün daha kalabalıksınız, sizi seviyorum. 

 

Çiğdem MATER 

 

 



Lacivert kelamlar edemem, süslü cümlelerim yoktur. KAMER benim için ne ifade 
eder, doğru söyleyeceksem anlatamam.  Devrim yapamazsanız, devrim olursunuz 

ancak!  ( le Guin,den ) KAMER devrimdir. Benimde devrimime eteklerinde, böğründe 
huzur ve yepyeni enerjiler bulduğum bir sığınak. 

Bu sığınak Dersim’de bedene kavuştu, misafir hane oldu. Burada Kamer’in koynunda 
uyudum, rüyalar gördüm, bir kez daha tekrar gelip yatacağım. 

İyi ki bu kocaman akıl ve yüreğin bir parçasıyım. 

İyi ki her birimiz tek tek ve birlikte varsınız. 

Özlem DALKIRAN 

 

 

Sevgili Kamer’li kadınlar, 

Size bütün dünyaya öğrettiğiniz KAMER dilinde bir şeyler yazmak istedim, ama bu 
dilde edebi kelam edecek kadar yeterli his etmiyorum hala kendimi, 

Kamer’in yaptığı her iş, eser gibi burasıda harika olmuş gerçekten, her taşına her 
milimine emeği geçen herkese kocaman teşekkürler! 

Dersim’de evim diyebileceğim bir yer oldu… 

Sevgiler 

Sema KILIÇER 

 

 

KAMER kadınlar merkezine sımsıcak yönetici ve personellerine önce şükranlarımızı 
belirtmek istiyoruz. 

Bizler Ordu’dan Dersim’e gelme endişesini yaşarken geldiğimizde böyle sıcak, 
nazik bir ortamda karışılacağımızı hiç düşünmemiştik doğrusu… Hiç tahmin 

edemediğimiz kültür ve insan perverliğine hayran kaldığımı sizleri unutmak mümkün 
değil sizleri inanın çok sevdik, unutulmayacağınızı bilmenizi istiyoruz. Her şey için 

teşekkürler, 

 



Nejla  - Ahmet ALTUN 

 

 

Kendimi evimde, alışık olduğum yatağımda hissettim görevli hanımlar evlerine misafir 
gelmiş gibi davrandılar. Bu nedenle kendimi bir otel misafiri gibi 

hissetmedim.  Özellikle Dersim’de böyle bir eser kazandırmış olan KAMER’e 
teşekkürler, bundan sonra Dersime’e her gelişimde KAMER merkezi evim olacak. 

Burada Munzur suyunu da içmek ayrı bir mutluluk,  Emeğimin mahsulü, 

KAMER’i kutluyorum çalışanlarına sevgimi diliyorum. 

 

Haydar KAYA  ( A.Ş ) 

 

 

Sevgili KAMER’li kadınlar, 

Belki çok klişe bir tanımlama olacak ama, ışık doğudan yükselir derler ya… Dersim’e 
girerken bunu o kadar derinden hissettim ki, muhteşem bir doğa, büyülü bir kenti 

tüylerim ürpererek yaşadım diyebilirim. Hem kente hem KAMER pansiyonuna ilk kez 
geldim ve sanırım bundan sonra fırsat buldukça geleceğim sizleri ziyaret edeceğim… 

KAMER’li kadınlarız başka bir dünyayı mümkün kıldıklarını zaten biliyorduk ama 
birebir deneyimlemek çok özeldi, 

Bütün kadınlar özgürleşinceye kadar… Sevgi ve Dayanışmayla, 

 

Özlem KINAL 

 

 

KAMER ülkemizde kadınların sorunların üzerinde çalışmalar yapan en ciddi sivil 
toplum kuruluşlarımızdan biri olduğunu biliyorum. Böyle bir STK’nın ilimizde 

olmasından gurur duyuyorum. 



SOSES projesi valilik ile ziyaret etiğim KAMER’in bir gayret ve fedakârlıklarıyla 
yaptıkları bina başlı başına bir başarı öyküsü olduğunu tahmin etmek güç 

değil, “üretmek yaşamaktır “ projesini başarı ile gerçekleştiren KAMER’i tebrik ediyor 
istihdam oluşturan projelerin devamını diliyorum. 

 

Mustafa TAŞKESEN 

Tunceli Valisi 

 

 

 

 


