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PANEL 
 
Açılış Konuşmaları 

Mahmut YAĞMUR   TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi 

Handan EKER   Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Kadın&Aile Hizmetleri Daire B. 

Çiğdem YILDIZ                TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı, Kadın ve Aile Koordinatörü 

 

 

Modaratör: 

Betül SOYSAL BOZDOĞAN   Gazeteci, Yazar 

 

Panelistler: 

Burcu ÇETİNKAYA    Gazeteci, Sporcu 

Sabiha DOĞAN     Uzman, Tarihçi, Gazeteci 

Zeynep ALKIŞ     Siyasetçi, Aktivist, Yazar 

Av. Adile GÜRBÜZ     Avukat, Aktivist 

 

 

PANEL ÖZETİ 
 

“Doğudaki kadınların sosyal hayata aktif katılımını etkileyen başlıca sorunlar nelerdir?” 

başlığı altında TÜGVA İl Kadın ve Aile Koordinatörlerinden makaleler istenmiş ve gelen 

makaleler ışığında 13 sorun ve konu başlığı belirlenmiştir. 

Konu başlıkları aşağıdaki gibidir: 

 

1) 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün oluşturduğu olumsuz hizmet anlayışı 

2) Bölgedeki PKK terör örgütünün toplum üzerindeki olumsuz baskısı ve bunun kadın 

üzerindeki yansıması 

3) Mezhep ayrımı gözetmeksizin ortak bir çalışma yapılamaması 

4) Kadının ekonomik özgürlüğünü olmaması 

5) Eğitim seviyesinin düşük olması 

6) Karar mekanizmasında kadının yerinin olmaması 

7) Karşılanabilir çocuk bakım olanaklarının olmaması 

8) Vakıf kültürünün yaygın olmaması 

9) Kadın üzerinde toplum baskısı 

10) Vakıf çalışmalarının maddi karşılığının olamaması 

11) Kadınların kendi potansiyellerinin farkında olmamaları ve özgüven eksikliği 

12) Doğudaki sosyal faaliyet olanaklarının yetersizliği 

13) STK binalarında kadınlar için ayrılan bölümlerin yetersizliği 
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Panelin ilk konuşmacısı modaratörlüğü de üstlenen gazeteci, yazar Betül 

Soysal Bozdoğan Hanımefendi; Refah Partisi dönemi, Kadın Teşkilatları üzerine 

odaklanmış, o dönemde Doğu Anadolu ve tüm Türkiye'de kadının evinden siyaset yapmak 

için çıktığını, bu sayede refah partisinin 1994-1995 yıllarında seçimleri kazanabildiğini 

belirtmiştir. Aynı zamanda birçok STK’nın kuruluşunda kadın teşkilatlanmalarının 

öneminden bahsetmiştir. 

 

Panelin ikinci konuşmacısı gazeteci, sporcu Burcu Çetinkaya Hanımefendi; 

kadının üretim sürecindeki rolüne, toplum huzurunun kadının üretimine bağlı olduğuna, 

üretimin sosyal ve özel hayata göre şekillenip farklı açılardan devam edebileceğine 

değinmiştir. Kadının sosyalleşirken roller arasında dengeyi bulabileceğine ve kadının 

çalışmasına farklı bakılan yerlerde kadın kadına destek olarak bu sürecin devam 

edebileceğine, kadının en büyük destekçisinin yine kadınlar olduğuna değinmiştir. 

 

Panelin üçüncü konuşmacısı uzman, tarihçi, gazeteci Sabiha Doğan 

Hanımefendi; ‘STK toplumda iktidarın dışında kalan bireyin, toplumsallaşmasıyla birlikte 

bir aksiyon, aktivite oluşturarak yönetim ve toplum üzerinde söz sahibi olması anlamına gelir. 

Biz Osmanlıdan gelen vakıf medeniyetine sahip locaları olan bir geçmişe sahibiz. Batıda ise 

sivil toplum anlayışı sınıfsal ayrıma karşı mücadele veren bir hareket olarak doğmuştur. 

Aslında yeni bir sömürü sistemi olarak emperyal ülkelerin (Avrupa-Amerika) hedef ülke 

belirleyerek, çalışmalarını masum şirin gösteren, kamu yararına sonuçları görünen eylemlerle 

yapmıştır. Merkez insan kaynağıdır ve bu kaynak bizim ülkemiz üzerinde Anadolu insanından 

sağlanır. Çok büyük bütçelerle kamufle edilerek farklı çalışmalar yürütülür, kendi 

mücadelelerini anlamlı hale getirerek sizi kendisine minnettar bırakır. Mevcut düzene karşı 

bir tavır gelişmesine sebep olarak, düzeni diktatör, istilacı olarak nitelendirip insanları bu 

yönde etkiler.’ Demiştir. 

Doğan, STK’ların siyaset ve paradan sonra üçüncü kurum olduğunu belirtmiş ve medyanın da 

etkisiyle gezi parkı olaylarında STK’ların etkilerinden bahsetmiştir. STK’lar aracılığıyla 

kültürel etkileşimin de arttığından bahseden Doğan, emperyalizmin, bir konfor alanı, tek tip 

insan yani aynı şeyleri risk gören (mankurt) insanlar ürettiğini, bu doğrultuda insan hakları adı 

altında işgali, postmodern işgali estetik gösterme amacıyla STK’ların açıldığını dile 

getirmiştir. Bu tür STK’ların, etnik çatışma, merkez farklılıkları ve halkı birbirine kırdırma 

çalışmaları yaptığını, kadın temalı başlıklar ve mülteciler üzerinden çalışmalar yaparak 
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hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Son olarak, STK’ların ne kadar büyük 

finansmana sahip olursa olsun aktivite yapmadığı takdirde ölmeye mahkûm olduğunu ve son 

yıllarda kadına ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirmiştir. 

 

Panelin dördüncü konuşmacısı siyasetçi, aktivist, yazar Zeynep Alkış 

Hanımefendi; kadınlar için sürdürülebilir eğitim, roller ve statüler arası dengenin önemli 

olduğunu, anne ve eş olarak kadının bir adım geride olması, eğitimli ve üretken kadınların 

daha çok çocuk doğurması gerektiğini dile getirmiştir. 

 

Panelin besinci ve son konuşmacısı avukat, aktivist Adile Gürbüz 

Hanımefendi; Doğu illerinde PKK’nın belediyecilik hizmeti vermeyerek kendi örgütlerine 

imkân sağlaması ve sosyal yaşamın cinsiyetlerini dönüştürmeyi hedeflemesi kadının sosyal 

hayata katılımını engellediğini belirtmiş ve kadının sosyal hayata katılımı açısından önemli 

olan etkenleri şöyle sıralamıştır; ekonomik gelişmişlik, maddi imkânlar, fiziki çevre faktörü, 

modernleşme, ekonomi, küreselleşme, bilim ve teknoloji, kültür, demokratikleşme, 

demografi, kitle iletişim araçları, insan, güvenlik, eğitim(toplumsal cinsiyet rolleri etkeni), 

sağlık, kamu hizmetleri erişim kolaylığı, idareci- yönetici kadın sayısının artması, kadın dostu 

kentler, çocuk bakım hizmetleri, kadının yasal haklarının önemi, Kadına yönelik şiddete etkin 

mücadele, çocuk evliliklerinin önlenmesi, cinsel suçlar vb. 

Gürbüz bu sorunlarla etkin mücadelenin önemine değinmiş ve bunun; iş hukukunda doğan 

hakların kullanılması, medeni kanundan doğan hakların kullanılması, siyasal hakları 

kullanmada eşitlik ve pozitif ayrımcılık, insanlar arası eşitlik, evrensel ve anayasal haklar, 

dezavantajlı olan kadın-çocuk-yaşlı-engelli haklarının kullanılması ve eşitlik sağlaması ile 

gerçekleşebileceğini dile getirmiştir. Kadınların, özel ve kurumsal alanlarda var olabilmeleri 

için bu düzenlemelerin uygulanması gerektiğini dile getiren Gürbüz, güvenlik sorununun 

çözümü (terör) ile kamu kurumları ve kadınların faydalanacağı kurumların artacağını ve aktif 

katılımım gerçekleşeceğini dile getirmiştir. 
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DOĞU ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 
 

Bu rapor 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen “DOĞU İLLERİNDE 

KADINLARIN SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMI” konulu panel ve çalıştayın 

sonucudur. 

Tügva İl Kadın ve Aile Koordinatörlerinden gelen raporlardan elde edilen başlıklar üzerine 

hazırlanmıştır.  

 

1) Madde: 15 Temmuz Sonrası FETÖ’nün Oluşturduğu Olumsuz Hizmet Anlayışı  

 
FETÖ örgütü özellikle eğitim alanında yoğunlaşarak zeki öğrenciler yetiştirmiş onun 

haricinde nüfuzu yüksek olan ailelerin çocukları ile ilgilenmiştir. 40 yılı aşkın bir çalışma 

sonucu olarak liyakat olmasa da mensubiyete dayalı kadrolaşmalar oluşmuştur. Devletin 

üst düzey konumlarına FETÖ’nün yetiştirmiş olduğu kişiler yerleştirilmiştir. Dolayısıyla 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye karşı her alan ve kesimde bir tepki 

oluşmuştur. Diğer taraftan yoğun bir devlet bağlılığı olmayan insanlar iktidarın da iş 

birliği yaptığı iddiası ile devlete karşı tepki oluşturmuştur. 

FETÖ darbesinden sonra halkın cemaat ve vakıflara bakış açısı; güvensiz, öfkeli, şüpheci 

ve ümitsiz olmuştur. Bu nedenle itibar kaybı yaşanmıştır, hatta bazı illerde kız 

çocuklarının başka şehirlerde üniversite okumasına müsaade edilmemiştir.  

 

Çözüm 

✓ Ne çıkarsa dindarlardan çıkıyor şeklindeki itibar kaybı ile bireysel mücadele 

edilmeli. Müslüman etnik gruplar arasındaki sosyolojik ortak paydanın Müslümanlık 

olduğu dikkate alındığında ortak coğrafya, din, mezhep gibi ana aidiyet unsurunu 

zedeleyecek davranış ve imalardan özenle kaçınmak gerekir. 

✓ FETÖ’den farklı olarak yerli ve milli kavramlarının vurgulanması, itibarı olan kamu 

kurum ve kuruluşları ile irtibatı artırarak ortak sosyal etkinlikler oluşturulması 

gerekir. 

✓ FETÖ’nün İslâmi bir cemaat olarak hareket ettiği dönemlerde bile önceliğinin İslâma 

uygunluk olmadığının ve İslam’a aykırı davranışları teşvik ettiğinin vurgulanması.  

✓ Halkın devlete olan güvenini arttırıcı gözlem ve tespitlerden oluşan raporların 

hazırlanıp yetkililere ulaştırılması gerekir. 
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2) Madde: Bölgedeki PKK Terör Örgütünün Toplum Üzerindeki Olumsuz Baskısı 

Ve Bunun Kadın Üzerindeki Yansıması 

 

Terörizm; siyasi taleplerin hayata geçirilmesi amacıyla sistematik olarak şiddet 

içermektedir. Amaç gücü elde etmek, toplumu sindirmek ve normal işleyen bir siyasi 

ekonomik süreci, kendi menfaatleri lehine güçsüzleştirmek ve avantajmış gibi 

algılanmasını sağlamaktır. 

• Terör örgütü destekli Belediyelerin Mahalle Evleri aracılığıyla kadınlar 

üzerinden örgüt sempatizanı yetiştirmesi. 

• Dağa çıkacak kadınların son eğitimlerinin Belediye tarafından verilmesi. 

• STK’lar aracılığıyla özgürlük kavramı üzerinden kadınların sempatisini 

kazanarak aile birliğini tehdit eden çalışmalar yapılması. 

• Belediyelerin sosyal imkanları dar tutarak, kadınları sosyal hayattan mahrum 

bırakma politikası. 

• Liseli gençleri kız-erkek ilişkileri üzerinden çeşitli örgüt faaliyetlerine dahil edip 

bünyesine alma çalışmaları. 

• Çeşitli faaliyetlerle işsiz ve ailesiyle sorun yaşayan gençleri tespit ederek örgüte 

dahil etme çalışmaları. 

• Turist adı altında İncil dağıtarak misyonerlik faaliyetlerinde bulunan PKK 

destekli misyonerlerin evlere kadar girmesi. 

• Evdeki erkeklerin kadınların yerine oy kullanması ve kadınların hiçbir etki 

gösterememesi. 

• Tarım topraklarının terör örgütü tarafından harap edilmesi nedeniyle insanların 

göçe mecbur kalması. 

 

Çözüm 

✓ Değerler eğitimi başlığı altında; Belediye ve STK destekli kadınların kendini, 

değerlerini keşfedip ahlaki ve vicdani bir temele oturtacağı, ülke birlik ve 

beraberliğini şahsi çıkarları üzerinde tutabilecek bireyler yetiştirmeye yönelik 

evlere yakın mesafede gerekirse mahalle bazında kadın eğitim merkezleri 

kurulması. 

✓ Mahalle bazlı teşkilatlanmaların hızlandırılması ve Mahalle Kadın Aile 

Koordinatörlerinin ataması yapılarak, ev ziyaretleri yapmalarının sağlanması, refah 

seviyesi düşük olan yerlerde ücretsiz çamaşırhane ve çocuklar için ders 
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çalışabilecekleri derslikler yapılması, buradan faydalanmak için gelen ailelerle 

sıkı bir iletişim kurulması ve onlarla yakından ilgilenilip eğitimler verilmesi 

gerekir. 

✓ Kültür sanat başlığı altında; gençlerin örgüte yönelme nedenlerini ortadan 

kaldıracak, potansiyellerini kullanabilecekleri, yabancı dil konuşma pratikleri 

yapabilecekleri, kültürel, sanatsal faaliyetlerin olduğu ve spor yapabilecekleri 

alanlara sahip gençlik merkezleri yapılması gerekir. 

✓ Tarım topraklarının verimsiz hale gelmesinden dolayı göç mecburiyetleri nedeniyle 

Zor durumda kalan kadınların çevrelerine ve doğaya katkı sağlayabileceği toprak 

ve ürün verimliliği ile ilgili, toprağı temizleme ve dönüştürme üzerine 

bilinçlenebileceği küçük çaplı tarım enstitüleri tarafından kurslar açılması 

(muhtarlıklarda - kahvehanelerde). 

 

3) Madde: Mezhep Ayrımı Gözetmeksizin Ortak Bir Çalışma Yapılamaması 

 

• Bilgi eksikliği; İslam’ı kaynağından değil de kulaktan dolma bilgilerle bilmek.  

• Mezhebin din gibi algılanması. Mezhepler hakkında doğru bilgi sahibi 

olunmaması. 

• Mezhepsizlik, cemaat önderlerine sorgusuz tabi olunması, doğrudan taassup. 

• Medyatik hocaların anlatımlarıyla mezhep taassubunu gerekçe göstererek 

çatışmaları artıran bir dil kullanmaları, bununla birlikte gençliğin mezhepsizliğe 

gidişi kabul etmesi.  Mezhepsiz akımlar da günümüzde çatışmalara sebebiyet 

vermektedir. 

• Kadının miras hakkından mahrum edilmesinin dine ve mezhebe dayandırılması, 

 

Çözüm 

✓ Diyanetin doğu bölgesinde yereldeki mezhep alimleri ile istişare toplantıları yapıp 

ortak çalışma, fikir oluşturması; böylece yereldeki çalışma ile taassubun ve 

çatışmanın ortadan kaldırılması. 

✓ Okullardaki din derslerinde ana kaynakların iyi tanıtılmasına, mezhepler tarihi 

konularının her seviyeye uygun işlenmesine daha fazla önem verilmelidir. 
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4) Madde: Kadının Ekonomik Özgürlüğünün Olmaması 

 

• Doğu illerinde kadın istihdamının istenilen düzeyin gerisinde kalması, ataerkil 

değerlerin, kadınların öncelikli görevlerinin annelik ve eşlik olduğu özellikle 

çocuk bakımına dair hizmetlerin sınırlılığı kadınların işgücüne katılımını 

engellemektedir. 

• Kadının eğitim düzeyinin düşük olması. 

• Kız çocuklarının ekonomik yetersizlikler sebebiyle öğrenimlerine devam 

edememesi. 

• Kadın dayanışmalarının yetersiz kalması. 

 

Çözüm 

✓ Kadınlar tarafından edinilen ve evdeki sorumlulukları büyük ölçüde yerine 

getirebilecekleri aynı zamanda çalışarak ekonomiye katkıda bulunabilecekleri 

çalışma yöntemlerinin (Parttime, homeoffice, Flexible-working gibi) ve 

programlarının düzenlenmesi. 

✓ Kamu kurumlarının, yerel yöntemlerin ve Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu bu 

fırsatlara erişim kolayca sağlanabilmelidir. 

✓ Eğitimde olanak eşitliği hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak kız çocuklarının 

eğitimlerine destek verilmelidir. 

✓ Mahalle kadın lokallerinin oluşturularak bu dayanışmanın güçlendirilmesi, kadın 

kıraathaneleri, el becerilerinin yeteneklerinin sergilenebileceği ortamların 

oluşturulması gerekmektedir. 

 

 

5) Madde: Eğitim Seviyesinin Düşük Olması 

 
Çözüm 

✓ Nitelikli idealist eğitimcilerin yetiştirilmesi ve çalışma hayatında faydalı seminer ve 

eğitim programlarının düzenlenmesi. 

✓ Özellikle köy ortamında öğretmenlerin üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine 

getirmesi sağlanmalı, velileri de eğitim-öğretim sürecine dahil etmeleri sağlanmalı 

ve bunun akabinde okul ve aileyi bir araya getirme çalışmalarında bulunan 

öğretmenlere teşvik verilmeli. 
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✓ Diyanet camiasında din görevlilerin toplumsal dayanışma ve gelişimi doğru olarak 

desteklemesi yanlış din algılarının ortadan kaldırılması, kadının topluma 

katılmasının dini değerlerimizle desteklenmesi. 

✓ Aile irşad bürolarının aile sorunlarının çözümünde daha etkin olup topluma 

duyurulması. 

✓ Meslek liselerinde idealist, üretken, toplumsal değerlerin farkında olan öğrencilerin 

topluma ve çalışma hayatına kazandırılması. Örneğin; tekstil bölümlerinin STK’lar 

ile iş birliği oluşturarak kadınlara ulaşması. 

✓ Vakıflar, belediyeler, STK’lar tarafından kadına yönelik toplumsal ve özel 

sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması uzman kişiler tarafından desteklenmesi. 

✓ Millet kıraathanelerinde kadınlarımıza faydalı etkinlikler oluşturulmalı. 

✓ Günlerde toplantı ve sohbet yapılması için ortam sağlamak. 

✓ Kadının yanı sıra erkeklerde de bilinç oluşturulması 

 

 

6) Madde: Karar Mekanizmalarında Kadının Yerinin Olmaması Ve/Veya Yetersiz 

Olması  

 

• Kadın erkek eşitliği değil adaletinden yanayız. Otorite sarsılmadan kadının 

kendi benliğini ortaya koyması gereklidir. 

• Kadının var olma çabası kavga ile değil de yol haritasının üslupla çizilmesi 

gerekir. 

• Kadının kendi saygınlığını arttırması ve bunun farkında olması, karar 

mekanizmalarında yer alabilmeleri için pozitif ayrımcılık içeren haklar 

verilmesi gerekir. 

• Kadının perde arkasında kalmasının sebebi erkek otoritesini sarsmak 

istememesi, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, karar 

mekanizmasında yer almasının erkeğin otoritesini sarsmakla hiçbir ilgisinin 

olmadığını kavraması gerekiyor. 

• Kadınlara ekonomik destek yerine, kadına istihdam sağlanmalı ve istihdam 

adına gerekli bilinçlendirme yapılmalı. 
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Çözüm 

✓ İstihdama yönelik politikaların arttırılması. Ve bu politikalardan haberdar olunması 

için organize çalışmalarının yapılması, 

✓ Kadınları kendi haklarından haberdar etmek, bununla ilgili eğitimler düzenlenmesi, 

✓ Erkekleri kadın hakları hususunda bilinçlendirilmesi, 

✓ Kadının uğradığı haksızlıklarda caydırıcı müdahalelerin yapılması gerekir. 

 

 

7) Madde: Vakıf Kültürünün Yaygın Olmaması STK Binalarında Kadınlar İçin 

Ayrılan Yerlerin Yetersizliği 

 

• Medyada vakıf çalışmalarının yeterli olarak yansıtılmaması sebebiyle halkın vakıf 

kültürünü tanımaması. 

• Doğu kültür ve geleneğinin aile yapısının, aşiret kültürünün kadının söz sahibi 

olmasını, sosyal çalışmalarını etkilemesi. 

• Toplumsal cinsiyet farkındalığının yanlış aksettirilmesi. 

• Namusun kadına has olması düşüncesinin etkileri. 

• İdeolojilerden korkulması (vakıfların temsil ettiği), bu bağlamda güven 

probleminin çıkması. 

• Maddi yetersizliklerden kaynaklı kadınlara özel alanların açılmaması, haremlik 

selamlık hassasiyeti olan kadınlarımızın çekimser kalması. 

• Sosyal belediyecilik anlayışının olması ile birlikte, vakıf çalışmalarının 

belediyelerle yürütülmesi vakıfları arka plana itmiştir. 

 

Çözüm 

✓ Sosyal medya, yazılı ve görsel basında vakıflar hakkında ilgi çekici reklam 

filmlerinin dönmesi,  

✓ Vakıf ve STK’ların manevi ihtiyaçları karşıladığını aile içinden başlayarak çevreye 

anlatmak, 

✓ Belediyelerde vakıf ve STK’larla işbirliği ile ilgili birim oluşturulup, çalışmalarla 

alakalı istişarelerde bulunmak gerekir. 
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8) Madde: Karşılanabilir Çocuk Bakım İmkanlarının Olmaması 

 
Çözüm 

✓  Ekonomik durumda sıkıntı yaşayan aileler tespit edilerek ekonomik destek 

konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

✓  Maddi sıkıntılar nedeniyle özel olarak çocuk bakım hizmeti imkanlarından 

faydalanamayan ailelerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi için bakanlık, yerel yönetim 

ve sivil toplum kuruluşları tarafından bu olanakların oluşturulması gerekmektedir. 

✓  Devlete ait ücretsiz hizmet veren kurumların olmadığı yerlerde ihtiyaç dahilinde 

bu kurumlar açılmalı ya da devletin eğitim ücreti konusunda teşvik verdiği 

anlaşmalı özel kurum sayısı artırılmalıdır. 

✓  Çocuk sayısının fazla olması nedeniyle çocukların manevi gelişimleri eksik 

kalmaktadır. Bu sebeple çocukların manevi eğitimlerini geliştirmek amacı ile 

ailelere devlet eliyle destek olunmalıdır. 

✓  Çocuk sayısının fazlalığı nedeniyle sürekli çocuklarıyla ilgilenmek durumunda 

kalan, rutin ev işleri konusunda ağır yükü olan, eşinin desteği yeterince olmayan 

kadın kendinden uzaklaşmakta öz bakım konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Karşısında çocuk bakım imkanları olan kadının bu anlamdaki eksikliği azaltılmış 

olacaktır. 

✓  Yıllardır devam eden çatışma ve şiddet ortamının mağduru olan çocukların 

savunulması, onlar adına barışın inşa edilmesi, meydana gelmiş olumsuz etkilerin 

silinmesi, önleyici programlar geliştirilmesi, çocukların ideolojik nedenlerle 

çalışmalarda kullanılmasının bir insanlık suçu olduğunun ifade edilmesi 

gerekmektedir. Böylece uzun yıllar çatışma, terör ve şiddet ortamında bulunmuş ve 

çeşitli mağduriyetiler yaşamış şanssız kuşakların bundan sonra savaşın değil 

barışın ebeveynleri olması sağlanmış olacaktır. Bu konuda yerel yönetimler ve 

sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düşmektedir.  

 

 

9) Madde: Kadınlar Üzerindeki Toplum Baskısı 

 
Çözüm 

✓ Kadın ve erkeğin başarı veya başarısızlık hususunda herhangi bir düelloya 

girmemesine dikkat edilmeli. 
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✓  Erkeğin kadın üzerinde, kadının erkek üzerindeki hakları konusuna STK’lar eliyle her 

türlü bilinç kazandırılmalı. 

✓ Dinin kadınlara vermiş olduğu hak ve sorumlulukları kadınların en doğru şekilde 

öğrenmesinin sağlanması ve bunun harekete geçmek için yeterli olduğu bilincinin 

kazandırılması gerekir. 

 

10) Madde: Vakıf Hizmetlerinin Karşılığının Olmaması 

 
Çözüm 

✓ “Bir şey vermeden alamazsınız” düşüncesini toplumdan silmeye çalışmak temel hedef 

olmalıdır. 

✓ Öncelikle vakıf çalışanlarına vakıf kültürü ve teşkilat eğitimi verilmesi; daha sonra bu 

bilinçle hareket edilmesi sağlanmalıdır. 

✓ Hane ziyaretleri yapılmalıdır. Öncelik vakfa gelen çocukların ve gençlerin ailelerine 

verilmelidir, “onlar gelemiyorsa biz onlara gitmeliyiz “düşüncesi ile hareket ederek 

vakfın amacı ve çalışmaları tanıtılmalıdır. 

✓ Kadınların istekleri doğrultusunda, vakıf binasında ya da herhangi bir yerde gün 

ortamları düzenlenmeli ve bu şekilde farkında olmadan bir aidiyet duygusu 

oluşturmalıdır. (çay bizden pasta sizden sloganı ile muhabbet ortamı oluşturulmalıdır.) 

✓ Aileyi ilgilendiren konulardaki programlar arttırılmalıdır ve eşli katılım sağlanmaya 

çalışılmalıdır. 

✓ Vakıf çalışmalarında aile ile birlikte hareket edilmelidir bu şekilde bir görev bilinci 

oluşturmaya çalışılmalıdır. 

✓ Kadınların kendi istekleri doğrultusunda kurslar açılmalıdır ve böylelikle kadınların 

meslek sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

✓ Bir örnek şahsiyet belirlenip kendi alanlarındaki yoğunluklarına rağmen vakıf 

çalışmalarına zaman ayırabildikleri gösterilmelidir. 

✓ Vakfın hangi temel düşünceyle kurulduğu bilinmeli, belirtilmeli fakat bu alan siyasi 

propagandaya dönüştürülmemelidir. 

 

11) Madde: Kadının Kendi Potansiyelinin Farkında Olmaması Ve Özgüven Eksikliği 

 

• Kadınlara yönelik sosyal alanların yetersiz olması 

• Doğu illerindeki vakıf binalarının (mekanların) yeterli olmaması 
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• Kadınlara yönelik iş alanlarının yetersiz olması 

• Kadınların haklarını bilmemesi (İslam Hukuku) 

 

Çözüm 

✓ Resmi kurumlarda ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda ve eğitimde kadınlara 

destek verilmesi. 

✓ Kadınların spor yapabileceği, oturup sohbet edebileceği, çocuk gelişimi ve kişisel 

gelişim için eğitim alabileceği yerlerin oluşturulması. Halk eğitimlerin, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı veya MEB’in kadınların mesleki yönden gelişimini 

sağlayacak kursları açması ya da vakıf bünyesinde açılacak kurslara yardım 

etmesi. 

✓ Doğu illerinin bünyesinde var olan kitap kafe ve kıraathane gibi alanların 

kullanabilir olması. 

✓ Sertifikalı kursların açılması, el sanatlarının yapılması ve pazarlanması ile 

kadınların aktif iş yaşamına katılımının sağlanması. 

✓ Kadınların yasal ve dini haklarını öğrenebilecekleri eğitimlerin düzenlenmesi ve 

bu planlanan bütün eğitimlerde belediyenin ve diğer devlet kurumlarının 

logolarının bulunması ile güven duygusunun artmasına katkı sağlaması. (Bu 

durum terör ve şüphe uyandıran durumları ortadan kaldıracaktır.) 

 

 

 

12) Madde: Doğudaki Sosyal Faaliyetlerin Yetersizliği 

 
Çözüm 

✓ TÜGVA teşkilatı olarak doğu illerinin sosyal faaliyetlerdeki yetersizliğinin 

giderilmesi konusunda bilinçlendirme yapılması, 

✓ İhtiyacın yüksek olduğu bölgelerde güvenli yürüyüş ve bisiklet alanlarının 

oluşturulması, 

✓ Her il başta kendi ili olmak üzere ve diğer yakın illere kültür gezilerinin düzenlenmesi, 

✓ Bazı illerin camilerinin erkek odağından çıkarılıp kadınlara da uygun hale getirilmesi 

ve bu yerlerin camii açık olduğu sürece açık bulundurulması, 

✓ İl merkezlerinde yoğunluğun olduğu yerlerde (otobüs durağı) gibi çocuk bakım 

odalarının oluşturulması, 
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✓ Yoğun talebin olduğu yerlerde ücretsiz spor salonlarının yapılması, 

✓ Kıraathane sayılarının artırılması, 

✓ Bölgede faaliyet gösteren diğer vakıflarla güzel ilişkiler kurulması ve gerektiğinde 

ortak çalışmalar yapılarak daha fazla insana ulaşılması gerekir. 


