
Elinizdeki kitap "Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar" projesi 
kapsamında hazırlanan ve bu proje süresince, projenin hedefleri doğ-
rultusunda başarı ile tamamlanmış bir dizi faaliyeti göstermektedir.                         

"Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar" projesi 2019 - 2020 tarihleri 
arasında İstanbul, Ankara ve Berlin’de çok sayıda  kişi ve kurumla yapılan  
yoğun  toplantılar ve görüş alış verişi ile şekillendi ve  planlandı. Bu görüş-
melerde üzerinde birleşilen ortak görüş, Türkiye'de demokrasinin gerçekleş-
mesi için Türk gençlerinin ve kadınlarının demokrasiye katılımlarının 
toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde desteklenmesine hem de sivil toplum ku-
ruluşlarının kapasitelerinin arttırılmasına ihtiyaç duyulduğu yönündeydi.  

"Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar" projesini bu hedeflere ulaşmak 
için oluşturduk. 

2019 Nisan ayında uygulamaya başladık. 15 aylık bir sürede tamamlaması 
planlanan projeyi, hiç öngöremediğimiz COVID-19 salgını nedeniyle 4 ay 
ara vermek zorunda kalmamız nedeniyle, 19 ay içinde bitirebildik. 

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen projenin yararlanıcı ku-
rumu; Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, sözleşme makamı; Mer-
kezi Finans ve İhale Birimi ve  uygulayıcıları Marmara Grubu Stratejik ve 
Araştırmalar Vakfı ile Proje ortakları olan, Ankara Türk Kadınlar Birliği  ve 
Berlin Türk Alman Kültür ve Eğitim Enstitüsü'dür. 

Projenin gerçekleşmesinde çok sayıda kişi ve kurumun emeği var. Onların 
bu katkıları olmasaydı, bu proje hayata geçemezdi. Bu süreçte yoğun bir öz-
veriyle çalışan proje ekibine,  değerli görüşleri ve uzmanlıklarıyla anketlerin 
hazırlanmasına, değerlendirilmesine verdikleri gönüllü katkılar ve bilgi payla-
şımı için Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Beykent Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ne, ahenk içinde çalıştığımız proje 
ortaklarımıza ve paydaşlarımıza, Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve proje 
izleme Ekibine, Türkiye ve Avrupa Birliği'ne çok teşekkür ederiz. 

Bu projenin başarısı burada saydığımız ve sayamadığımız sayısız kişinin 
emeği sayesindedir. Hepsine "Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar" 
projesine kattıkları değerler   için  en içten teşekkürlerimizi sunarız   

BİR BAŞARI HİKAYESİ
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 “Gençlik nedir?’’ diye sorulunca çoğu-
muz, gençler bu toplumun geleceğidir, 
milletin umududur gibi ezberlenmiş ce-
vaplar veririz. Gençler kelimesinin, kadın 
ve erkekleri birlikte kapsadığını unutur, 
genelde eril algılarız. İşte verdiğimiz bu 
cevaplar bile bize, gençlere ve kadınlara 
yüklediğimiz toplumsal rol model kalıp-
larını göstermeye yeterlidir. 

Cevaplardan çıkardığımız diğer sonuç-
lar ise, gençleri nedense şu an yaşamakta 
olduğumuz zamanın dışında, gelecekte 
bir yerlerde konumlandırdığımızı, genç 
erkekleri gelecekte toplumsal yaşamın 
her alanında başarıya odaklı; genç kızları 
ise genelde eve, aileye odaklı algıladığı-
mızı göstermiş olmasıdır. 

Yaşadığımız şimdiki zaman içinde sa-
dece yetişkinler varmış gibi düşünüyor 
olmamız bile gençleri ve kadınları eşit 
vatandaş kabul etmediğimizin göstergesi 
değil midir? 

Ülkemizde demokrasinin gelişmesini, 

ekonominin kalkınmasını isteyenlerin, 
öncelikle bilmesi gereken, yetişkin-genç 
kadın, erkek Türk vatandaşı olan herkesin 
T.C. Anayasasına göre eşit haklara sahip 
olduğudur. Bu nedenle gençlerimizin ve 
kadınlarımızın da bunun bilincine varıp, 
demokrasiye eşit katılımı talep etmeleri 
beklenir. 

Günümüzde demokrasi anlayışı değiş-
miştir. Önceki yıllarda yeterli gördüğü-
müz temsili demokrasi, günümüzde 
yerini katılımcı demokrasiye bırakmakta-
dır. Bu gelişmeler doğrultusunda, seçim-
den seçime sandığa gidip kendini temsil 
edenleri seçen vatandaş tanımı, yerini, 
farklı katılımcılık yöntemleri ile karar 
alma mekanizmalarında sesini duyuran, 
kamuoyu baskısı oluşturan, "aktif vatan-
daş" kavramına bırakmaktadır. 

Bu hedeflere ulaşma doğrultu-
sunda Marmara Grubu Stratejik ve Sos-
yal Araştırmalar Vakfı, proje ortakları 
olan Ankara'dan Türk Kadınlar Birliği ve 

Berlin’den Türk-Alman Enstitüsü ile bir-
likte, Avrupa Birliği  Sivil Destek Prog-
ramı kapsamında "Demokrasi için Türk 
Gençliği ve Kadınlar" projesini uygula-
maktadır. 

Projenin hedefleri; demokratik karar 
alma süreçlerine gençlerin ve kadınların 
eşit katılımını desteklemek, sivil toplum 
kuruluşlarının güçlenmesi için onların 
idari ve mali kapasitelerini arttırmaktır. 

Biliyoruz ki; gençlerin, kadınların ve 
sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri 
arttıkça demokratik süreçlere ve karar or-
ganlarına katılım talepleri de artacaktır. 

Amacımız hazırladığımız bu Proje Ki-
tabı aracılığı ile sizlere uyguladıgımız po-
litikalar, aldığımız sonuçlar, ilke ve 
yöntemlerle birlikte oluşturduğumuz ba-
şarılı bir modeli sunarak sizleri de gençle-
rin ve kadınların karar organlarına1 
katılımlarını sağlayacak benzer projeler 
uygulamaya, bu başarılı modeli yaygın-
laştırmaya davet ederiz. 

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı (Marmara Grubu 
Vakfı), 1985 yılında kuruldu. Amacı, Bir-
leşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri kapsamında, Bölgemizin ve ül-
kemizin kalkınmasına katkıda bulunacak 
çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, 
demokrasi, ekonomi, sosyal haklar, barış 
gibi konularda uzman akademisyen ve ça-
lışma grupları ile projeler üretmekte ve uy-
gulamaktadır. Marmara Grubu Vakfı, 
toplumsal sorunlarda kamuoyunda farkın-
dalık ve bilinç uyandıracak savunuculuk 
çalışmalarının yanısıra kamu organları ve 
özel sektöre alternatif çözüm önerileri 
sunan bir sivil toplum kuruluşudur. 

Marmara Grubu Vakfı, 2000 yılından bu 
yana BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi 
(ECOSOC) içinde danışman statüsünde 
yer almaktadır. Bu sayede kendi ilgi alan-

ları içindeki konularda uzmanlık bilgileri 
ve tavsiyeler alabilmekte, Konseyin açık 
toplantılarında ya da bağlı organlarında 
temsilci olarak yer alıp yazılı açıklamalar 
yapabilmekte, özel araştırmalar yapıp ya-
yınlayabilmekte ve ilgili konularda Kon-
seye bilgi sunabilmektedir.  

2004 yılı içerisinde de UNESCO çatısı 
altındaki ‘’Kültürlerarası Diyalog Mer-
kezİ’’ ne STK statüsünde proje ve çalış-
taylara kabul edilmiştir. Marmara Vakfı 
-AGİT- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı'nda gözlemci üyedir. 2005 yılından 
itibaren Balkan Politika Kulübü asli üyesi 
ve 2006 yılından beri de Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Parlamenterler Assemble-
si'nde gözlemci üyedir. Tüm bunların 
yanısıra Balkan Siyaset Kulübü, Dünya 
Moğolistan Konvansiyonu, Viyana Eko-
nomik Forumu, Slovenya'nın Bled Strate-

jik Forumu, Slovenya Yaşam Eğitim Aka-
demisi, Bulgaristan'ın Slavyani Vakfı, Çin 
İnsan Hakları Kalkınma Derneği, Uluslar-
arası Dostluk Temsilciliği için Çin Der-
neği, Çin Halkı Barış ve Silahsızlanma 
Derneği, Romanya'nın Sürdürülebilir 
Barış ve Kalkınma Vakfı, Moğolistan 
Dostluk Örgütü, Sırbistan'ın Uluslararası 
İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Mer-
kezi ve Romanya ve Macar Yeni Strateji 
Merkezi Girişimci Vakfı gibi birçok ulus-
lararası organizasyonla da bağlantı içeri-
sindedir. Marmara Grubu Vakfı son 20 
yılda ekonomi, enerji, güvenlik ve demok-
rasi konularında birçok, ulusal ve uluslar-
arası düzeyde projeler, toplantılar, 
ekonomi zirveleri organize ederek, bu 
yolla ülkemizin ve bölgemizin günde-
minde yer alankonularda lobi çalışmaları 
gerçekleştirmiştir. 
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GİRİŞ

BİZ KİMİZ?
MARMARA GRUBU STRATEJİK  
VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

Türkiye Kadınlar Birliği (TKB) 1924 yı-
lında kurulmuş, kadın haklarının ilerletil-
mesi için çalışan ve politika ve karar alma 
süreçlerinde yer alan bir örgüttür. Örgüt 
neredeyse Türkiye Cumhuriyeti kadar es-

kidir. Marmara Grubu Vakfı gibi TKB de 
uluslararası bir politika oyuncusudur. TKB, 
2005'ten beri Birleşmiş Milletler Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kal-
dırılmasına İlişkin Sözleşme Sekreterya-

sından sorumludur. Kadın haklarıyla ilgili 
sosyal ve politik ortamları izler ve yıllık ra-
porlar hazırlar. Eylem, genç kadınların 
haklarını ve katılımını arttırmanın yanı sıra 
bu önemli STK'nın idari ve finansal kap-

TÜRKİYE KADINLAR BİRLİĞİ, ANKARA
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asitesini artırmak için Türkiye'de Marmara 
Grubu ile TKB arasında önemli bir strate-
jik ittifak oluşturmaktadır,. 

Derneğin ilk kurucu Genel Başkan Ne-
zihe Muhiddin’ in aşağıdaki sözleri derne-
ğin  amacını ve yol harıtasını ve 
mücadeleyi şöyle  özetlemektedir: 

“Biz Türk Kadınları toplumsal ve siya-
sal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. 
Önce Türk Kadınlarını bilinçlendirmeli 
ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey iste-

melerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını 
anlatmalıyız. Amacımız Türkiye’de kadın 
ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siya-
sal eşitliğidir.” 

Türk Kadınlar Birliği 60’lı ve 70’li yıl-
larda, ülkemizin kadın potansiyeline 
büyük bir ivme kazandırmış, yönlendirme 
ve geliştirme açısından önder rol oynamış-
tır. Türk Kadınlar Birliği halen “BM Ka-
dınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” 

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kuruluna 
ev sahipliği yapmakta ve sekreteryasını 
sürdürmektedir.  

Türk Kadınlar Birliği ayrıca, Avrupa 
Kadın lobisi Türkiye Koordinasyonu yü-
rütme kurulundaki görevini de 2 dönemdir 
sürdürmektedir.  TKB, Halen çeşitli il ve 
ilçelerden gelen yoğun örgütlenme ve bir-
likte çalışma taleplerini göz önüne alarak, 
ülke düzeyinde tamamen örgütlü duruma 
gelmeyi hedeflemektedir. 

Deutsch-Türkisches Institut für Bildung, 
Kultur ve Politik (DTI), 2012'den beri Ber-
lin'de bulunuyor ve Türk ve Alman gençle-
rin Almanya'daki haklarının ve katılımının 

arttırılması için iç ve dış deneyimlerini sü-
rekli olarak artırıyor. Proje, Almanya, Ber-
lin'deki kadın ve gençlik haklarına ilişkin 
kritik bir sivil toplum kuruluşu olarak dene-

yime ve uzmanlığına ve Almanya ve Türki-
ye'deki iki uluslararası politika aktörü ve 
paydaşıyla sürdürülebilir ilişkiler ve ağ ge-
liştirilmesine kritik bir katkı sağlayacaktır. 

TÜRK-ALMAN EĞİTİM, KÜLTÜR POLİTİKALARI ENSTİTÜSÜ  
(DEUTSCH-TÜRKİSCHES INSTİTUT FÜR BİLDUNG, KULTUR VE POLİTİK, BERLİN)
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- Tüm siyasi parti ve görüşlere aynı ya-
kınlıkta kalmak, 

- Tarafsız bir yaklaşım taşımak, 
- Proje ortaklarının kendi calışma ala-

nına girmeden yalnız Demokrasi için Türk 
Gençliği ve Kadınlar Projesi hedefleri ve 
perspektifi içinde kalarak çalışmalar yürüt-
mek, ortak savunulucuk alanları oluştur-
mak, 

- Ortaklaştırıcı, olumlu, ayrımcı olmayan 
bir dil kullanmak ve 

- Faaliyetler, karar alma süreçleri, bütçe 
yönetimi dâhil olmak üzere her alanda eşit-
liği, şeffaflığı esas almaktır. 

Proje uygulama sürecinin başında ortak-
larımızla ve paydaşlarımızla yaptığımız 
beyin fırtınası atölyesi vb. toplantılarında, 
projenin kritik başarı faktörlerini araştırır-

ken, önceliği ilke ve değerlerimizin belir-
lenmesine verdik.  

Ortak çalışmayı kolaylaştıran, yönetim 
kalitesini yükseltmeye yarayan bu ilke ve 
değerlerin, aynı zamanda bizim proje uy-
gulama ve politika üretme sürecindeki on 
beş aylık (pandemi dolayısıyla bu süreç on 
dokuz ay olmuştur) yolumuza ışık tutaca-
ğına inanmaktayız. 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Gençler ve kadınlar, karar verme süreç-
lerine etkin bir şekilde katılmalı ve hesap 
sorabilmeli, 

- Yasalar demokratik süreçlere ve karar 
alma mekanizmalarına gençlerin ve kadın-
ların eşit katılımını desteklemeli, teşvik et-
meli, 

- Yerel ve merkezi yönetimlerin uygula-
maları şeffaf ve hesap verebilir olmalı.  
Sivil toplum kuruşlarının karar verme sü-
reçlerine katılımları destelenmeli, bu su-
retle tarafındankatılmcılıkı uygulamalar 

denetlenebilir olmalı 
- Eğitim yıllarında gençlerin ve kadınla-

rın karar verme süreçlerine katılımının 
önemi, demokrasi / katılımcılık teorisine 
yer verilmeli 

- Üniversiteler, kurum ve kuruluşlar, si-
yasi partiler kendi içinde demokratik ol-
malı, gençlerin ve kadınların katılımcılığını 
özendirmeli. 

Gençlerin ve kadınların demokratik 
karar verme süreçlerine katılım oranlarının 
yükselmesi;  ülkemizde uygulanmakta 

olan demokrasinin de güçlenmesini sağla-
yacaktır. Gençler ve kadınların aracılığı ile 
farklı görüşler özgürce seslendirilecek, ka-
rarların katılımcı bir şekilde alınması sağ-
lanacaktır. Temsiliyeti sağlayan 
demokratik karar verme mekanizmaları, si-
yaset ve seçim sistemi ile yasalarımız sa-
dece bir gruba değil, hepimize hizmet 
edecektir.  Toplumsal adaletin sağlandığı, 
insan hakları temelinde şeffaf ve hesap ve-
rebilir, çoğulcu bir demokrasi, ekonominin 
de gelişmesini etkileyecektir. 

DEKLARASYONUMUZ

 - Türkiye’nin demokratikleşmesi , poli-
tika ve karar alma süreçlerine gençlerin ve 
kadınların aktif katılım sayılarının yüksel-
mesini  gerektirmektedir. 

- Proje, yükseköğrenimdeki gençlerin ve 
kadınların politika karar alma süreçlerine 
katılımını artırmanın yanı sıra, Türkiye ve 
Almanya'daki kadınların da haklarını geliş-
tirmeyi, bunun yanında ortak kuruluşların 
daha etkili ve sürdürülebilir savunuculuk 
faaliyetl sürdürebilmeleri için gerekli olan 
finansal ve idari  kapasitelerini artırmayı da 
amaçlamaktadır. 

- Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-

dınlar Projesini, hedef grupların ve nihai 
faydalanıcıların ihtiyaçlarına ve gelişimine 
katkıda bulunmak için iki genel amaç ve 
üç özel hedef edinmiştir. 

Genel Amaçlar: 
- Ortak kuruluşların kapasitesini arttır-

mak 
- Politika ve karar alma sürecinde genç-

leri ve kadınları teşvik etmek ve onların 
haklarını savunmak 

Özel Hedefler: 
- İdari ve finansal sürdürülebilirligi art-

tırmak  
- Gençlik ve kadın haklarını savunmak 

- Gençlerin ve kadınların politika ve 
karar alma konusundaki farkındalıklarını 
arttırmak 

Çesitli faaliyetler aracılığı ile proje, 
hedef gruplarına ve nihai faydalanıcıların 
gelişmelerine katkıda bulunmak için üç 
çıktı elde edecektir. 

Bu çıktılar: 
- Artan idari ve finansal sürdürülebilirlik, 
- 25 gencin ve kadının farkındalığının ve 

katılımının arttırılması, 
- Marmara Grubunun politika ve karar 

almadaki etkisini arttıran 18-29 yaş gru-
bunda  yeni bir savunuculuk grubu. 

PROJE HEDEFLERİMİZ:
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PROJE ORGANİZASYON ŞEMASI

HEDEF GRUPLARIMIZ

İlk hedef grubu, 18 ila 29 yaşları arasın-
daki 25 üniversite öğrencisidir. Eylem, 
Marmara Grubu'nun savunuculuk grubu-
nun bir parçası olarak İstanbul'da bulunan 
üniversitelerden öğrencileri,genç erkekleri 
ve kadınları (en az %50), içermektektir. 
Öğrenciler seminerlere ve atalyölere katı-
larak, demokratık kilit organizasyonları zi-
yaret ederek, Marmara Grubunun   

savunuculuk grubunu oluşturur 
İkinci hedef grup, ortak kuruluşların ça-

lışanları ve gönüllüleridir Bu  gruptakiler  
çalışma ziyaretlerine, kapasite geliştirme 
için  eğitimlere, konferansa, çalıştaylara ve 
politika kılavuzlarının hazırlanmasına katı-
lır 

Üçüncü hedef grup, yerel toplulukta ve 
ilde faaliyet gösteren kamu ve kar amacı 

gütmeyen kuruluşların temsilcileridir. 
Kamu kuruluşları, demokratik hakların 
yanı sıra, kadın ve genç üniversite öğrenci-
lerinin gelişimine resmi rolleri, sorumlu-
lukları ve katkıları olan kar amacı 
gütmeyen sivil ve kamu kuruluşlarıdır.  

Hedef Gruplarda her iki cinsiyetin eşit 
temsiline ve dezavantajlıların temsiline 
özellikle dikkat edilmiştir.  

1.Hedef Grup: 
-İlk hedef grup; 18 ila 29 yaşları arasındaki 25 üniversite öğrencileri. 
-İstanbul'da bulunan üniversitelerden genç ve kadın öğrencileri içerir. 
-Öğrenciler seminerlere ve atalyölere katılarak kilit organizasyonları ziyaret ederler ve aktif bir savunma grubu oluşturacaklardır. 

2.Hedef Grup: 
-İkinci hedef grup; ortak kuruluşların personelidir. 
-Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan 5 kişi, Türk Kadınlar Birliği'nden 5 kişi ve Alman-Türk Eğitim, Kültür 

ve Politika Enstitüsü'nden 3 kişi bu grupta yer alır. 
-Bu gruptan insanlar çalışma ziyaretlerine, üç tane kapasite geliştirme eğitime, konferansa, çalıştaylara ve politika kılavuzlarının ha-

zırlanmasına katılacaklardır. 
3. Hedef Grup: 

-Üçüncü hedef grup; illerde faaliyet gösteren yerel toplulukların, kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileridir. 
-Kamu kuruluşlarının, demokratik hakların yanı sıra, kadın ve genç üniversite öğrencilerinin gelişimine dair sorumlulukları ve katkı-

ları olacaktır. 
-Kamuoyundan 13, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan 12 kişi beyin fırtınası toplantısına, atölyelere, konferansa, seminerlere ve poli-

tika kılavuzunun hazırlanması gibi proje faaliyetlerine katılacaklardır. 
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Toplumsal yaşamda adaletin ve eşitliğin 
sağlandığı, hak ve özgürlüklerin garanti al-
tına alındığı, yönetimin hesap verdiği, 
özgür düşüncenin ve insanca yaşamanın 
mümkün olduğu bir Türkiye hayal ediyo-
ruz. Demokrasinin güçlendirilmesi için de-
mokratık süreçlere gençlerin ve kadınların 
katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi 
ve eğitim yoluyla gençlerin ve kadınların 
katılımcılığının sağlanacağı bir sistemin in-
şası için çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği anlayışının ve hedefinin; plan, poli-
tika ve program hedefleriyle kaynaştırıl-
madığı takdirde, sistemin ayakta 
duramayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla 
öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifinden bakarak kendimizle yüz-
leşmemiz ve etkileşimde olduğumuz her-
kesle bu perspektifi temel alarak 
ilişkilenmemiz gerektiğini biliyoruz. 

Bu konudaki en temel amacımız, proje 
ağının hem iç işleyişindeki hem de dış 
dünya ile olan etkileşimindeki süreçlerde 
uygulanmak üzere bir toplumsal cinsiyet 

eşitliği ana akımlaştırma programı geliştir-
mektir. Bu program çerçevesinde faaliyet-
lerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifinden ele alınarak projenın ve 
ortak her düzeyinde benimsenmesini, so-
mutlaşmasını, görünür olmasını sağlamak 
ve temel kriterler çerçevesinde hesap vere-
bilirliği geliştirmek istiyoruz. Bunu başar-
manın ise toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ilişkin savunuculuk alanlarını geliştirmek-
ten geçtiğini biliyoruz. 

Bu çerçevede bizler, kişilerin ya da grup-
ların toplumsal cinsiyete atfedilmiş roller 
üzerinden tanımlanan özellikleri ve farkları 
ne olursa olsun, özgürlüğün, eşitliğin, hak-
ların adaletli ve dengeli bir şekilde uygu-
lanması, yönetimsel düzeydeki eylemlerin 
bu çerçevede denetlenebilmesi için proje 
uygulama, izleme, denetleme anlayışının 
toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alması 
gerektiğini düşünüyoruz/biliyoruz.  Bunu 
gerçekleştirebilmek için evrensel insan 
hakları belgelerini temel alıyor ve Avrupa 
Konseyinin Eşitlik Stratejisi ve Bakanlar 

Komitesi tarafından geliştirilen tavsiye ka-
rarlarının, toplumsal cinsiyetin ana akım-
laştırılması sürecinde bizler için de açık bir 
klavuz sunduğunu düşünüyoruz:. Cinsiyet 
ayrımcılığına karşı yasal koruma (REC 
2/1985); dilden cinsiyetçiliğin kaldırılması 
(REC 4/1990); toplumsal cinsiyetlendirme 
(REC 14/1998); kadınlar ve erkeklerin si-
yasi ve kamusal karar mekanizmalarına 
dengeli katılımı (REC 3/2003); ve cinsiyet 
eşitliği standartları ve mekanizmaları 
(Rec/2007), Cinsel yönelim veya cinsiyet 
kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele 
etmek için [alınacak] önlemler (Rec 
5/2010) ile “Kadınların siyasi temsilinin 
seçim sistemiyle artırılması” konulu, 1899 
(2010)1 sayılı Parlamenter Asamble Tavsi-
yesi; “Kadınların siyasi hayatta eşit tem-
sili”ne ilişkin 1413 (1999)1 sayılı 
Parlamenter Asamble Tavsiyesi; “Yerel ve 
bölgesel siyaset hayatında toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin sürdürülebilirliği” konulu, 
288 (2010) sayılı Parlamenter Asamble 
Tavsiyesi 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ-DURUŞ METNİ

 NEYİ AMAÇLIYORUZ: 
''Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-

dınlar Projesi'' Proje Yönetim Ekibi, Proje 
Çalışma Ekibi ve Proje Takımı olarak biz-
ler; gençlerin karar alma mekanizmalarına 
ve demokratik süreçlere katılımına yönelik 
yürüteceğimiz çalışmaları demokrasi ve 
aktif vatandaşlık perspektifinden bakarak 
geliştirmek için bir araya gelmiş proje uy-
gulama-değerlendirme ekipleriyiz. Top-
lumsal cinsiyet eşitliği anlayışının proje 
ortaklarının çalışmaları ve proje uygulama-
ları içerisinde benimsenmesi ve güçlen-
mesi amacını taşıyoruz.  

DEMOKRATİK KATILIM ANLAYIŞIMIZ: 
Son 50 yılda dünyanın karşı karşıya kal-

dığı en önemli sorunlardan biri çevrenin 
hızla bozulması, çevre değerlerinin yozlaş-
ması veya yok olma tehlikesidir. Toplum-
larda, çeşitli çevrelerce sonu olmayan ve 
kontrol edilemeyen ekonomik büyümenin, 
eninde sonunda insan yaşamının bağlı ol-
duğu doğal kaynakları ve sistemleri tükete-
ceğine; dünya kaynaklarının bir sonu 
olabileceğine dair endişeler oluşmaya baş-
lamıştır. Bu tehlike karşısında mücadele 
etmek zorunda olan insanlığın ortak gün-
demini oluşturan çevrecilik kavramı, “çev-

renin korunması, geliştirilmesi ve iyileşti-
rilmesine yönelik olarak doğal kaynakların 
korunması, kirliliğin ve tehlikeli atıkların 
elimine edilmesi, tarihi ve kültürel kaynak-
ların korunması, bitki ve hayvan türlerinin 
soylarının tükenmesinin engellenmesi ko-
nularını kapsayan kamuoyu ilgisidir” şek-
linde tanımlanmıştır. 

Dünya genelinde çevre bilincinin yerleş-
mesi ve doğayı koruma anlayışı önem ka-
zanırken, bu gelişmeler konu ile ilgili 
çeşitli sivil toplum örgütlerinin ortaya çık-
masına, uluslararası kalite standartlarında 
ve yasal düzenlemelerde de çevreyle ilgili 
kriterlerin yer almaya başlamasını sağla-
mıştır. 

  AMACIMIZ 
Gençlerin demokratik süreçlere katılı-

mını ele aldığımızda özellikle marjinalize 
olmuş bireyler arasında oransal anlamda 
büyük bir sayıya tekabül eden gençlerin 
toplumsal hayata katılımı, toplumsal aidi-
yet bilincinin arttırılmasının, ülkenin sos-
yal ve ekonomik gelişimine olan katkısı 
sebebiyle giderek önem kazandığını söyle-
yebiliriz. Bu açıdan gençlerin demokratik 
katılımını arttırmak için genel anlamda 
merkezi- yerel yönetim ve sivil inisiyatif 

tarafından teşvik edilmeleri ve gençlere 
yönelik hazırlanacak programlarla katılım 
konusunda yönlendirilmeleri gerekmekte-
dir. 

 Bu konudaki temel amacımız gençlerin 
karar alma mekanizmalarında ve demokra-
tik tüm süreçlerde daha fazla yer almasını 
çeşitli seminer, demokratik kurum ziyaret-
leri, konferans ve çalıştaylar aracılığı ile 
sağlayarak katılım oranlarının arttırmaktır. 
Bunu başarmanın eşitlikçi ve yenilik 
odaklı demokrasi anlayışını pekiştireceğini 
inanıyoruz. 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ 
- Gençlerin demokratik süreçlere katı-

lımı, gençlerin hayatlarını etkileyen tüm 
kararların alınmasında geçerli olmalıdır: 
Örneğin; eğitim, sağlık ya da bir belediye-
nin gençlik merkezini inşa etmesiyle ilgili 
kararlarda gençlerin söz sahibi olması ge-
reklidir. Böylelikle katılımcı bir demokra-
siden de bahsedebilmemiz mümkün 
olabilecektir. 

- Gençlerin, kendilerini etkileyen karar-
larda ve eylemlerde gerçekten söz sahibi 
olmaları için yerel yönetimlerin, hüküme-
tin ve siyasi partilerin gençlik katılımını 
yeterince önemsemesi gerekmektedir. 

DEMOKRATİK SÜREÇLERE KATILIM-DURUŞ METNİ
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- Siyasal kararların alınması sürecine 
gençlerin katılımı sadece girdilerin oluş-
masında değil, çıktılar üzerinde de etkili 
olmalıdır. Diğer yandan, katılımcılara eşit 
söz hakkının tanınması ve özgürlüğünün 
sınırlandırılmaması gerekir. Bu bağlamda 
uygulanan katılım özendirici, eğitici, ortak 
aklı üretmeye yönelik, tartışmayı mümkün 
kılan, çatışmayı ortak faydaya dönüştürebi-
len yöntemler ve usullerden meydana gel-
melidirler. 

 GÜNDEMİMİZ: 
- ''Demokrasi İçin Türk Gençliği ve Ka-

dınlar'' projemiz kapsamında, gençlerin 
demokratik süreçlere katılımlarını arttır-
masına fayda sağlayacak nitelikte demok-

rasi seminerleri, demokratik kurum ziya-
retleri ve toplantılar düzenlemek. 

- Türkiye, Avrupa Birliği ve Dünya'daki 
demokratik katılımın iyi örneklerini ince-
leyerek 25 Üniversite öğrencisinden olu-
şacak Marmara Savunuculuk Grubu'na 
rehberlik edecek olan Politika İlkeleri Kı-
lavuzu'nu hazırlamak. 

- Projemiz kapsamında uygulanmak 
üzere gençlerin karar alma mekanizmala-
rına katılımlarının kısa ve uzun vadede 
arttırılmasına yönelik yapılacak olan 
eylem planını faaliyetler aracılığı ile uy-
gulamak. 

Gençlerin Demokratik Katılımı İlke ve 
Değerleri 

- Evrensel insan hakları ve Türkiye’nin 

altına imza attığı uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde DEMOKRASİ İÇİN TÜRK 
GENÇLİĞİ VE KADINLAR PROJE-
SİNİ yürütmek 

- Gençlerin demokratik süreçlere katı-
lımlarını sağlayacak faaliyetler yürütmek 

- Demokrasiye katılımın gençlerin pers-
pektifinden ele alınmasını sağlamak 

- Proje kapsamında yapılacak bütün ça-
lışmalarda katılımı arttırmaya yönelik 
olan çıktıların somutlaşmasını sağlamak. 

- Oluşturulacak olan Marmara Savunu-
culuk Grubu'nda toplumsal cinsiyet eşitli-
ğine önem vermek. 

- Bütün çalışmalarda, karar alma süreç-
lerinde ve içeriklerde gençlerin aktif rol 
aldığı bir yol haritası izlemek. 

Katılımcı bir anlayışla projenin hedefle-
rine ve tahmini sonuçlarına ulaşmak, bilgi 
üretmek, toplumdan ve paydaşlarımızdan 
gelen talepler karşısında odak noktamızı 
koruyabilmek amacıyla öncelikle kritik ba-
şarı faktörlerini belirledik.  

Hedef kitleye yönelik sonuç üretme, so-
runun temeline inerek iyileştirme çalışma-
larımızın başarılı olabilmesi adına, 
faaliyetlerimizin kapsamı, içeriği ve bilgi-
nin yayılımı ile "etkilik" sağlanması bizce 
önemli bir faktördür. 

Bunun yanında uygulama esnasında üre-

teceğimiz bilgi, beceri ve sistemlerini proje 
amaç ve hedeflerine uyumlu olarak gelişti-
rilip kullanılması, proje sonucunda hedef 
kitleye "katma değer" katması da dikkat 
edilmesi gereken ikinci bir faktördür.  

Katılımcı, paydaş görüşlerini göz önüne 
alan -bilgiye dayanan kararlarla yönetilen, 
sonuçları ölçen, sürekli gelişim gösteren- 
işbirliğini ve iletişimi önemseyen Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın oluşturduğu değer-
ler gelecek yıllarda ülkemizin değerleri de 
olacaktır. 

Üçüncü başari faktörünü de,  projenin 

uygulanma sürecinde ortak kuruluşların 
"iyi yönetişim" prensipleri kullanma yo-
luyla toplumda kabul edilmesini, güven 
duyulmasını sağlayacak olan itibarıdır di-
yebiliriz. 

Ayrıca yaptığımız çalışmaların toplum 
tarafında benimsenmesini sağlayacak ku-
rumsal itibar yönetimi, STK'ların sürekli 
gelişimin de anahtarıdır diyebiliriz. 
STK'ların kapasitelerini arttırmak amacıyla 
sürekli gelişim sağlamaları, demokrasinin 
kalitesini de sürekli geliştirmesi anlamına 
gelir. 

 BAŞARI FAKTÖRLERİ

Yönetişim: Doğru işin belirlenmesi, 
özetle; ne yapılacağı, hangi kurallar 
içinde yapılacağıdır. 

Katılım: Demokrasinin özüdür. Genç-
ler, kadınlar ve dezavantajlılar dâhil, 
halkın kendisini ilgilendiren kararlara 
katılabilmesidir. 

Güven: İyi yönetişimin özü ve geliş-
menin temelidir.  

Kurumlara duyulan güvenin arttırıl-
masının anahtarı iyi yönetişimdir. Ku-
rumlarına güven duymayan hedef 

gruplarının gelişmesi de sekteye uğrar.  
Yönetişim konusundaki zaafiyet, ger-

çekleştirilen her faaliyetin gereğinden 
fazla enerji ve zaman kaybına ugrayarak 
yürütülmesine, dolasıyla rekabette zorla-
nılmasına neden olur. İnsan ilişkilerinde 
olduğu kadar, kurumlar arası ilişkillerin 
de gelişmesini sağlayan bir etkendir.  

Güvenilir olmak, kişiler için ve ku-
rumlar için de kazanılması zor bir değer-
dir. Güvenilebilir olmak uzun bir süre 
gerektirir ama çok kısa sürede kaybedi-

lebilir.  
Sözlerin ötesinde, eylemlerin tutarlı-

lığı ile kazanılır.  
Ölçüm: Performansın geliştirilmesini 

sağlar. 
Etkili İletişim & İşbirliği:  
* Proje ortakları, proje ekipleri, uz-

manlar, calışanlar ve paydaşlar arasında 
işbirliğinin sağlanması, 

* Etkili işbirliğinde kullanılacak yön-
tem ve araçların belirlenmesi, uzlaşma 
ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 

YÖNETİŞİM

 * Toplumda yerleşik katılım kültürü, 

* Gençlerin ve kadınların katılımlarını düzenleyen, yürürlükteki hukuk düzeni, 

* Olağanüstü hâl yönetimi ve özgürlüklerin kısıtlanması, 

* Üniversitelerde kadın-erkek eşitliği programlarının kaldırılması ve değişen politikalar, 

* COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklar. 

DIŞ ETKENLER & RİSK YÖNETİMİ:
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Baştan sona bir değerlendirme sis-
temi kurulması 

Proje uygulama ekibi, baştan sona dış 
değerlendirme ve denetimler için belge 
üretmenin yanı sıra proje izlemeye reh-
berlik edecek bir değerlendirme sistemi 
kurmuştur. Bu sistem, planlanan sonuç-
lara ulaşmak için proje sürecini sürekli 
analiz edilmesine yardımcı olacaktır. Ku-
rulan değerlendirme sisteminin bir so-
nucu olarak, proje zamanında geri 
bildirimlerle planlandığı gibi devam ede-
cek ve düzeltmeler için her zaman ileri 
dönük destekleyecektir. Ayrıca periyodik 
değerlendirme raporları bu sonuca kat-

kıda bulunacaktır. Sonuç olarak, projenin 
başlangıcından itibaren, proje uygulama 
ekibi faaliyetlerin önerilen çıktıları ne öl-
çüde ürettiğini görecektir. Ayrıca, ekip 
aynı zamanda çıktıların belirli hedeflere 
ve genel hedeflere ne ölçüde katkıda bu-
lunduğunu da analiz edecektir. Hatalar 
veya yetersizlikler, faaliyetlerin ve çıktı-
ların kalitesini sağlamak için zamanında 
düzeltilecektir. İzleme, faaliyet ve çıktı 
beklentilerini ve iç ve dış geribildirim yo-
luyla elde edilen sonuçları değerlendire-
cektir.  

Sistemin Görev ve Sorumlulukları 
Birim toplantı sisteminin ve çalışma 

mekanizmasının, projenin sözleşmede ya-
zılı olan organizasyonel yapısına uyu-
munu değerlendirir. İDG, eylem ve 
stratejik planlama sürecine, paydaş ana-
lizleri hazırlanmasına katkı sağlar. İDG, 
eylemlerin sonuçlarını ve etkisini ölçmek 
için yapılan anketleri değerlendirir. İç de-
netim ve değerlendirme sürecinde, dene-
tim planını oluşturur ve gerçekleştirir. 
Mevcut süreçlerin, onaylanmış çalışma 
süreçlerine uygun biçimde gerçekleşip 
gerçekleşmediğini tespit etmek amacıyla 
zaman faaliyet planına uygunluğunu de-
ğerlendirir.  

Üç aylık raporlarla proje ekiplerinin 

8 

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

 PROJE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
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görev ve sorumlulukları ile proje hedefle-
rine ulaşılmasını değerlendirir. Mali ra-
porları değerlendirerek, proje yönetim 
ekibiyle paylaşır.  

•Projenin başlangıcında ve sonunda 
farkındalık seviyesini ve gençlik ve kadın 
hakları ve politika ve karar alma süreçle-
rine katılım hakkındaki bilgileri ölçmek 
için anketler geliştirilecektir. Bu, AB'nin 
dış değerlendirme çabalarına da yardımcı 
olacaktır. 

•Değerlendirme sistemi eylemin temel 
taşıdır. Proje boyunca ve eylem bittikten 
sonra da devam edecektir. 

İç ve dış değerlendirme raporlarının 
hazırlanması 

Proje yönetim ekibi, proje sonuçlarının 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için iç ve 
dış raporların hazırlanmasını denetleye-
cektir. Sonuçların etkililiğini ve etkisini 
değerlendirmek için, projenin başında ve 
sonunda ön testler (anketler) ve son test-
ler (anketler) uygulanacaktır. Benzer an-
ketler projeden sonra bile yıllık olarak 
yapılacaktır. Projenin ilerlemesi için aylık 
raporlar hazırlanacaktır. Bu raporlar, 
proje ortaklarından ve iştirak eden pay-
daşlardan her bir faaliyet için anketler ve 

/ veya kişisel raporlar şeklinde alınan geri 
bildirimlere dayanmaktadır. 

Değerlendirme sisteminin ilkeleri 
aşağıda sunulmuştur: 

•Çalışma ekibinden ve proje uygulama 
ekibinden düzenli raporlar (aylık). Tah-
mini çıktılar sağlayacak proje faaliyetleri 
için net tanımlar  planlama 

•Sapmaların izlenmesi ve düzeltilmesi 
için her faaliyet öncesi, sırası ve sonra-
sında sürekli bilgi akışı 

•Harcamalar üzerinde sıkı kontrol ve 
tahsis edilen bütçeye uyma  

•İç değerlendirmeler izleme amaçları 
için kritik öneme sahiptir. Bazı nicel ve 
nitel göstergeler, çabalar, faaliyetler ve 
tahmini sonuçlar arasındaki uyumu izle-
meye yardımcı olacaktır.  

Nicel göstergeler aşağıdaki gibidir; 
•Faaliyetlere katılan katılımcı sayısı; 
•Alınan geri bildirim formlarının sayısı; 
•Ön testler ve son testler şeklinde far-

kındalık ve bilgi düzeyi; 
•Atölye, konferans, yurtiçi ziyaretleri, 

seminerler, eğitimler, kapanış toplantısı 
için memnuniyet anketleri; 

•Proje hakkında broşür, afiş, rapor gibi 
elektronik yayınların sayısı; ve proje web 

sitesindeki indirme ve ziyaret sayısı 
•Politika ve karar vermede gençlerin ve 

kadınların bilgi / farkındalıklarındaki artış 
yüzdesi 

•Proje web sitesini ziyaret eden ziya-
retçi sayısı 

•Sosyal medya hesaplarındaki takipçi 
sayısı 

•Ortakların sosyal medya hesaplarının 
ve proje web sitesinin sıralaması 

Nitel göstergeler aşağıdaki gibidir; 
•Paydaşların önerileri ve yorumları 
•Ortakların önerileri ve yorumları  
•Proje uygulama ekibi ve çalışma ekibi 

tarafından yapılan öz değerlendirmeler 
•Dış değerlendirme için veri sağlamak 

amacıyla, eylem hedef gruplar için sıra-
sıyla faaliyetlerin başında ve sonunda far-
kındalık ve bilgi düzeyini ölçmek için 
anket kullanarak veri üretecektir. 

•Proje bitiminin ardından  beş yıl bo-
yunca yılda bir kez uygulanmaya devam 
edilecektir. Her yıl için farkındalık artış 
ortanı %20 olarak belirlenmiştir.  

•Yıllık savunma faaliyetlerinin sayısı 
göstergeleri  

•Savunuculuk faaliyetlerine katılan 
kadın ve genç sayısı göstergeleri 
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 Marmara Grubu Proje Ofisi’nde:  
Türk-Alman Enstitüsü Berlin’den 

Kenan Kolat, Derya Kuru, Marmara 
Grubu Vakfı’ndan Müjgan Suver, Lale 
Aytanç Nalbant, Ömer Yıldırım, Fatma 
Özbabacan, Türk Kadınlar Birliği Derne-
ği’nden Demet Erdemir biraraya gelerek 
proje hakkında çalışma planı yaptılar.   

Açıklamalar 
Proje Uygulama Ekipleri olarak bir 

araya geldiğimizde uygulamaya başladı-
ğımız ‘’Demokrasi için Türk Gençliği ve 
Kadınlar" projesini başarıya götürecek, 
farklı kılacak, rekabet üstünlüğü yarata-
cak faktörler neler olabilir diye kendi ara-
mızda düşündük.  

Bu sorunun cevabını bulmak için pay-
daş gruplardan da destek alarak bir Beyin 
Fırtınası Toplantısı yapmaya karar verdik. 
Proje Ekiplerinin ve paydaşlarımızın katı-
lımıyla yaptığımız toplantı sonucunda 

"Başarı Faktörleri" mizin neler olması ge-
rektiğini belirledik. 

Beyin Fırtınası Toplantısının adımları: 
-Başarı faktörlerinin belirlenmesi için 

interaktif düşünce paylaşımı 
-Küçük grupların oluşturulması ve 

gruplarda tartışılması 
-Oluşturulan gruplarda moderatör yö-

netiminde anahtar sözcüklerin ortaya çı-
karılması 

-Gruplardan elde edilen verilerin top-
lanması ve değerlendirilmesi 

Uygulamalar 
Proje Ortakları ile yüz yüze yapılan ilk 

toplantıdan sonra Proje Yönetim Ekibi ve 
Proje Çalışma ekibi üyelerinin katılımı ile 
öğleden sonra bir çalışma grubu toplan-
tısı-beyin fırtınası toplantısı gerçekleşti-
rildi. 

Bu toplantının yapılış amacı; 
Ortakların birbirini daha iyi tanımasına, 

farklı görüş ve düşüncelerini açıkça pay-
laşabilmelerine, paydaşların tartısmasını 
kolaylaştıracak, fırsat verecek özgür bir 
ortam sağlayabilmekti. Bunun yanında 
ÖN TOPLANTI- PROJE TANITIM 
TOPLANTl'sı öncesinde değerli bilgiler 
üretmesine yardımcı olmaktır. 

Katılımcılara ana çerçevesi ile proje 
koordinatörü tarafından "Demokrasi için 
Türk Gençliği ve Kadınlar" projesi ile il-
gili kısa bilgiler verildi ve proje hedefleri 
üzerinde duruldu ve detayları ile anlatıldı. 
Bilahare katılımcılara; ‘’Projenin hedefle-
rine ve tahmini sonuçlarına ulaşmak için 
kritik başarı faktörleri neler olabilir?" so-
rusu yöneltilerek beyin fırtınası yapmaları 
istendi, verilen cevaplar alt alta yazıldı ve 
bilahare aldıkları puanlamaya göre yeni-
den alt alta yazılarak, farklı görüş sahiple-
rine, nedenleri ve gerekçeleri ile birlikte 
açıklayıp anlatma fırsatı verildi.

10 
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8 Mayıs 2019-Başlangıç Çalıştayı

BEYİN FIRTINASI VE PROJE ORTAKLARI  
TOPLANTISI

Yusuf Kenan KOLAT Müjgan SUVER Lale Aytanç NALBANT Sema KENDİRCİ Demet ERDEMİR
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Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı yükleniciliği ve Türk 
Kadınlar Birliği Derneği ortaklığından 
oluşan grubumuz, Demokrasi İçin Türk 
Gençliği ve Kadınlar projesi kapsamında 
9 Mayıs 2019 tarihinde Grand Hyatt 
Otel'de açılış toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıya sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri, iş insanları ve akademisyenler 
katıldı. 09:30-11:00 saatleri arası kahvaltı 
ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren katı-
lımcılar saat 11:00'de toplantı salonuna 
geçti. Marmara Grubu Vakfı Genel Baş-
kan Yardımcısı Engin Köklüçınar'ın hoş 
geldiniz konuşması ve İnsan Hakları ve 

AB Platformu Başkanı Müjgan Suver'in 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, 
Gazeteci-Yazar, Bahçeşehir Üniversitesi 
Öğretim üyesi Nur Batur'un moderatörlü-
ğünde yapılan bir panelle devam etti. 
''Günümüzde Avrupa Birliği'ni Nasıl Tar-
tışmalı Ne Yapmalı'' konulu panelde, 
Okan Üniversitesi AB Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Zeynep Alemdar, Avrupa 
Takımı üyesi Can Baydarol, AB ile ilgili 
görüşlerini paylaştılar.  

Toplantıda Avrupa Birliği baş-
lığı yeni paradigmalarla tartışılarak, yeni-
likçi ve farklı bakış açılarının süreci 
iyileştirme ve geliştirme konusunda sağ-

layacağı katkının büyük olduğu belirtildi. 
Bu bağlamda mevcut durumun içerisin-
deki sorunlar ve engeller de göz önünde 
bulundurularak, Avrupa Birliği ilişkileri 
konusunda yapılacak iyileştirmelerin bu-
güne kadar olan yürütülme şeklinden 
daha yapıcı olması gerektiği paylaşıldı. 
Gençlerin ve kadınların demokratik sü-
reçlere katılım ve farkındalıklarının arttı-
rılması için verilecek kapsamlı eğitim ve 
uygulamalarla bu sürecin nasıl daha hızlı 
ve etkili bir şekilde yürütebileceği konu-
sunda öneriler sunuldu. Yenilikçi yakla-
şımlarla desteklenecek olan gençler ve 
kadınların karar alma mekanizmaları üze-

9 Mayıs 2019-Başlangıç Çalıştayı

AVRUPA BİRLİĞİ GÜNÜ VE PROJE  
AÇILIŞ TOPLANTISI
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rindeki olumlu etkisinin Avrupa Birliği 
ilişkileri sürecinin iyileştirilmesi konu-
sunda önemli bir faktör olacağı belirtildi. 
Katılımcılardan gelen soruları konuşma-
cılar tarafından cevaplandıktan sonra top-
lantının birinci bölümü sona erdi. 

İkinci toplantıda ise; kamu ve sivil top-
lum temsilcileri, akademisyenler, iş in-
sanları ve Avrupa Birliği Başkanlığı Proje 
Yönetim ekibinden Sinem İşöz Bölükba-
şı'nın da katıldığı toplantı kapsamında 
''Günümüzde Avrupa Birliği'ni Nasıl Tar-
tışmalı Ne yapmalı'' konulu bir panel ger-
çekleştirildi.  

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkan 
Yardımcısı Engin Köklüçınar'ın hoşgel-
diniz konuşması sonrasında Müjgan 

Suver ''Demokrasi İçin Türk Gençliği ve 
Kadınlar'' projesinin ve AB günü'nün 
açılış konuşmasını yaptı. 

Gazeteci yazar- Bahçeşehir Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Nur Batur'un mode-
ratörlüğünde Avrupa Birliği başlığı yeni 
paradigmalarla tartışılarak, yenilikçi ve 
farklı bakış açılarının süreci iyileştirme 
ve geliştirme konusunda sağlayacağı 
katkının büyük olduğu konuşmacılar 
Okan Üniversitesi AB Bölümü Öğretim 
üyesi Doç. Dr. Zeynep Alemdar, Avrupa 
Takım üyesi Can Baydarol ve AB Plat-
formu Başkanı Müjgan Suver tarafından 
belirtildi. 

Bu bağlamda mevcut durumun içeri-
sindeki sorunlar ve engeller de göz 

önünde bulundularak, Avrupa Birliği 
ilişkileri konusunda yapılacak iyileştir-
melerin bugüne kadar olan yürütülme 
şeklinden daha yapıcı olması gerektiği 
paylaşıldı. 

Gençlerin ve kadınların demokratik 
süreçlere katılım ve farkındalıklarının 
arttırılması için verilecek kapsamlı eği-
tim ve uygulamalarla bu sürecin nasıl 
daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütüle-
bileceği konusunda öneriler sunuldu. 

Yenilikçi yaklaşımlarla desteklenecek 
olan gençler ve kadınların karar alma 
mekanizmaları üzerindeki olumlu etki-
sinin Avrupa Birliği ilişkileri sürecinin 
iyileştirilmesi konusunda önemli bir 
faktör olacağı belirtildi. 

12 
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Toplantının  Amacı: 
Marmara Grubu Vakfı ve Türk Kadınlar 

Birliği temsilcilerinin katıldığı bu çalışma 
ziyaretinin amacı; Almanya Berlin'deki 
proje ortağı olan kurumun ve paydaş  
STK'ların, siyasetçilerin, gençlerin ve ka-
dınların demokratik süreçlere, kurumlara, 
karar organlarına katılımları, anayasal  
hakları ve uygulamaları hakkında bilgi 
almak, gözlemler yapmaktır. Ayrıca onla-
rın bu alandaki  deneyimlerinden fayda-
lanmak, AB politikalarını  öğrenmek, bu 
yolla gençlerin ve kadınların politik süreç-
lere ve karar organlarına katılımlarında iki 
ülke arasında görülen farklılık yaratan kri-
tik başarı faktörlerini belirlemektir. 

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı yükleniciliği ve Türk 
Kadınlar Birliği Derneği ortaklığından 
oluşan grubumuz, Demokrasi İçin Türk 
Gençliği ve Kadınlar projesi kapsamında 
01.07.2019-06.07.2019 tarihlerinde ara-
sında Almanya'daki gençlerin ve kadınla-
rın demokratik süreçlere katılımları 
hakkında kritik başarı faktörlerini incele-
yerek referans noktaları belirlemek ama-
cıyla Almanya-Berlin'e çalışma ziyareti 
gerçekleştirmiştir.  

Planlama 
Proje takımı ile haftalık, proje yöneti-

miyle aylık dijital ortamda yapılan toplan-
tılarla çalışma ziyareti planlandı, 6 kişi 
Marmara Grubu Vakfından, 4  kişi Türk 
Kadınlar Birliği'nden olmak üzere 10 kişi-
den  oluşan çalışma ziyareti katılımcıları 

belirlendi. Vize müracaatları yapıldı.  Otel 
ve ulaşım ile ilgili pazar araştırması ya-
pıldı.  Almanyadaki ortağımız, Türk Ka-
dınlar Birliği, İstanbul'da temsilcilikleri 
bulunan Alman Konsolosluğu ve Vakıfları 
işbirligi ile Berlin'deki ziyaret edecegimiz 
kişi ve kurumlarin listesi tamamlandı. Gö-
rüşmeler için randevular alındı. Katılımcı-
lara ve basına gerekli bilgilendirmeler 
yapıldı. 

 T.C. Berlin Türk Büyükelçisi Ali 
Kemal Aydın’ı ziyaret 

Belirlenen amaçlar ve ulaşmak istediği-
miz hedeflerimiz doğrultusunda hazırladı-
ğımız toplantı programı ve alınan 
randevular çerçevesinde, beş günlük  ça-
lışma ziyareti özeti; 1 Temmuz 2019 günü 
akşamı otele varıldı. Ertesi günün  prog-
ramı ve randevular ile ilgili gerekli ön ha-

zırlıklar yapıldı. 
2 Temmuz 2019 günü, ilk ziyaretimizi 

T.C Berlin Türk Büyük Elçiliğine giderek 
gerçekleştirdik. Sayın Büyük Elçimiz Ali 
Kemal Aydın'ın katılımıyla yaptığımız ça-
lışma  toplantısında Almanya'da yaşayan 
Türklerle ilgili genel bilgiler alındı. Ayrıca 
Almanya'da yaşayan Türk gençleri ve ka-
dınlarının eğitimleri, istihdamda ve siya-
setteki oranları ve bu oranların olumlu 
yönde değişmesi için yapılması gereken-
lerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.  
Almanya'daki Türk gençleri ve kadınları 
ile alman gençleri ve kadınlarının eği-
timde, ekonomi ve siyasetteki durumları-
nın karşılaştırılmaları yapıldı. Nedenleri 
üzerinde karşılıklı görüşler paylaşıldı. 

 Toplantı Sonucu 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı ve Türk Kadınlar Bir-
liği  temsilcileri, Berlin' de DTI ve  sivil 
toplum kuruluşlarını ve federal meclis 
üyelerini, işverenler ziyaret ederek Al-
manya-Berlin'deki gençlerin ve kadınların, 
politika ve karar alma mekanizmalarına 
katılımları ile ilgili bilgi edindi. Avrupa 
Birliği'nin demokratik süreçlere katılım 
konusundaki politikaları ve konuyla ilgili 
uygulamaları hakkında bilgi alındı.  Al-
manya'daki gençlerin ve kadınların özel-
likle son dönemdeki aktivizm 
hareketleriyle birlikte demokratik karar 
alma süreçlerine katılımlarının arttığı ve 
artmaya devam ettiği gözlemlendi. Bu-
nunla ilgili hem devlet politikalarının hem 
sivil toplum kuruluşu hareketlerinin des-
tekleyici nitelikle olduğunu ve federal 

1-6 Temmuz 2019-Almanya Çalışma Ziyareti

 TÜRKİYE BERLİN BÜYÜKELÇİSİ   
ALİ KEMAL AYDIN’I ZİYARET

T.C. Berlin Türk Büyükelçisi Ali Kemal Aydın
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meclis üyelerinin, meclis kadın ve gençlik 
kollarının da gençlerin ve kadınların karar 
alma mekanizmalarındaki katılımlarının 
arttırmak için çalışmalar yürüttükleri göz-
lemlendi. 

Meclisteki erkek egemen anlayışın de-
ğişmeye başladığı, kadınların siyasete katı-
lımlarının arttığını ve siyasi partilerdeki 
kadın-erkek sayılarının birbirine yakın ol-
duğu bilgileri meclis üyelerinden alındı. 

Gençlerin ve kadınların demokratik sü-
reçlere katılımlarını temellendirebilmek 
için bireylerin ve ailelerinin çocukluk dö-
neminden başlayarak eğitim verilmesi ge-
rektiğini, bunun sonucunda somut temeller 
üzerine geliştirilen demokrasi modelleri-
nin, farkındalığı ve katılımı arttırarak 
olumlu çıktılar üreteceği aktarıldı. Kritik 
başarı faktörleri hakkında bilgi alınarak bu 
bilgiler doğrultusunda projemizin yol hari-

Metropol FM Genel Müdürü Tamer 
Ergün Yıkıcı’yı ziyaret  

Berlin'de Türkçe  ve Almanca yayın 
yapan Metropol Radyo- Genel Yayın mü-
dürü Tamer Ergün Yıkıcı ile yaptığımız 
toplantıda, öncelikle görüşmeye katılanlar 
ve kurumları hakkında gerekli  bilgiler ve-
rildi. Otaklaşa yürüttüğümüz "Demokrasi 
için Türk Gençliği ve Kadınlar" Projesinin  
hedefleri, genel bilgiler ve ziyaret amacı-
mız paylaşıldı. Bu konuda Almanya'daki 
gençlerin ve kadınların kaydettiği ilerle-
meler hakkında görüşlerini, deneyimlerini 
öğrenmek istediğimizi belirttik. 

Sözlerine Metropol Radyonun kuruluş 
hikâyesi ile  başlayan Tamer Ergün Yıkıcı, 
Berlin ve çevresinde yaşayan yabancıların, 
Türklerin ve Almanların genelini kapsa-
yan, sosyal ve ekonomik  durum ve aile  
yaşamını, demokratik süreçlere katılımları 
ile ilgili bilgileri somut örnekler vererek 
anlattı. Özellikle gençlerin ve kadınların 

toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama ka-
tılabilmeleri için özel destek ve teşvik 
programlarına ihtiyaç duyulduğunu söy-
ledi. Bu konuya kendi yayın politikala-
rında da  önemli bir yer verdiklerini, 
Kamu, STK, Metropol Radyo ortaklığı ile 
birçok sosyal sorumluluk  projesinde yap-
tıkları programlarla yer aldıklarını belirtti.  

DEĞERLENDİRME 
Hak talebi ve örgütlülüğün önemi hak-

kında toplumun ve özellikle gençlerin 
daha fazla bilgilendirilip bilinçlenmesi ge-
rektiğini, demokrasinin ancak somut mo-
deller üzerinden öğrenebileceğini, 
Demokrasinin temelinde eğitimin ve  sivil 
toplum kuruluşlarının belirleyici rol oyna-
dığını, bu nedenle sorunun olduğu yerde o 
sorunla ilgili STK'lar kurulmasının öne-
mini, ihtiyaç tespiti yapılarak proje ba-
zında somut kavramlarla çalışılmasının 

önemini vurgulandı. Çalışmalara aile için-
den başlanmalı sonra da sivil toplum kuru-
luşları çalışmalarıyla sosyal medya'da 
görünürlük oluşturarak etki büyütülmelidir 
dendi. Bunu da örneğin, projeler hazırla-
nırken faaliyet programlarına radyo prog-

ramları eklemlenerek, projenin görünür-
lüğü ve etki alanı genişletilebilir. Projenin 
görselliğe, medya işbirliğine   kaynak ayır-
manın önemi belirtildi. 

Tamer Ergün Yıkıcı, "Demokrasi konu-
sunu  makro düzeydeki değil, mikro dü-
zeydeki konularla çözmeye çalışıyoruz." 
diyerek sozlerine devam ederken, Bu ko-
nunun aslında mahalle düzeyinden başla-
yıp, karar alma mekanizmalarına kadar 
giden bir süreci kapsaması gerektiğini  
vurguladı. Örneğin seksen milyonluk Al-
manya'da bu doğrultuda çalışan 240 mil-
yon dernek olduğunu söyledi. 
Demokrasiye eşit erişim konusunun da 
ihmal edilmemesi gerektiğini, Ekip çalış-
ması ve uzlaşma kültürünün bu çalışmala-
rın başarısında önemli rol oynadığını 
önemle vurguladı. 

Hür Demokrat Parti Milletvekili Bet-
tina Stark-Watzinger’i ziyaret  

3 Temmuz 2019 günü saat  10.00- 
14.00, FDP ( Hür Demokrat Parti ) Millet-
vekili Bettina Stark-Watzinger ile Parla-
mentonun yanında komisyon toplantıları 
ve Milletvekillerinin ziyaretçilerini kabul 
edip toplantılar yaptığı Paul Löbe Haus' da 
görüştük. Genç ekibinin de yer aldığı top-
lantıda,  tanışma ve proje ile ilgili kısa bil-
gilendirmeden sonra, çalışma 
ziyaretimizin amacı ve Türkiye'deki genç-
lerin ve kadınların durumu  ile ilgili su-
numlar yapıldı. 

Almanya'daki gençlerin ve kadınların 
demokratik süreçlere katılımları ile ilgili 
görüşlerini, iki ülke arasındaki farklılıkla-
rın referans noktalarını belirlemeye kat-
kıda bulunacak tavsiyelerini ve  örüşlerini 
bizlerle paylaşmasını rica ettik: 

"Almanya'da kadınların çalışabilmele-
rini kocanın iznine bağlayan yasa yürür-
lükten kalktıktan sonra, 1972 de çıkan 
yeni  yasa ile kadınlar  serbest çalışma 
hakkını kazanabildiler.. Bunun sonucunda  
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Metropol FM Genel Müdürü 
Tamer Ergün Yıkıcı 

Hür Demokrat Parti Milletvekili 
Bettina Stark-Watzinger
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kadınların ekonomik ve demokratik süreç-
lere katılmaları da hız kazanmış  oldu. Ser-
best Çalışma hakkı ile birlikte kadınların 
karar organlarına katılma oranlarında  yük-
selmeler başladı.  Kadınların karar alma 
mekanizmalarında ve yönetim kademele-
rinde yer almalarını çok önemli  buluyo-
rum. Ne yazık ki  bu oranlar  biz de de 
hala hedeflediğimiz oranlarda değil.  
Oranların arttırılması için öncelikle eril 
düşünce yapısının değişmesi gerekiyor. 
Aynı zamanda eşit iş'e eşit ücret konu-
sunda da bir takım problemler yaşanıyor.  
Örneğin,  mühendislik gibi erkeklerin ço-
ğunlukta olduğu alanlarda kadınların daha 
düşük ücret alması ve yine kadınların yeni 
doğan çocuklarıyla ilgilenmek istemeleri 
nedeni ile yarı zamanlı işleri 
tercih etmeleri ilerlemeyi en-
gelliyor. Almanya iş piyasa-
sında tüm çalışanların yüzde 
46'sı kadındır. Çalışan kadınla-
rın yüzde 30'u yarı zamanlı ça-
lışıyor. 

Almanya'da gençlerin mil-
letvekili seçilme yaşı 21 olma-
sina rağmen,  uygulamalara 
baktığınızda politikaya aktif 
olarak katılım yaşınin 40 oldu-
ğunu görürsünüz. Çünkü genç-
ler o yaşa kadar daha çok 
kendi hayatlarını kurmakla il-
gileniyorlar. Aktif katılım bağ-
lamında cinsiyet eşitliği 
sağlanması için de geleneksel 
düşünce kalıplarının değişmesi 
farkındalığın arttırılması  gere-
kiyor. 

Bunun için okullardan baş-
layarak kadınlar arasinda bir 
network grubu oluşturduk. Bunu yapmak-
taki amacımız, eşit temsil modeli oluştura-
rak,  bu yolla düşünce yapısını değiştirmek 
olduğunu  söyleyebiliriz. Burada önemli 
olan, bütün  bunları pratikte de uygulaya-
bilir hale gelmektir.  

Söz konusu düşünce kalıplarını değiştir-
meden, eşitlikçi demokratik yapıyı uygula-
maya koymak ne yazık ki mümkün değil. 
Almanya'daki bütün vakıflar ve siyasi par-
tiler cinsiyet eşitliğini savunuyor. Siyasi 
partilerde faaliyet gösteren kadın kolları 
aktif bir şekilde  çalışmaya devam ediyor-
lar. 

Milletvekili seçimlerinde ve yönetim-
lerde kadınların dahil olmasını kolaylaştı-
ran kota uygulamasına eskiden karşıydım, 
fakat bu konuda şimdi eskisi kadar katı de-
ğilim. Bu bağlamda da sanırım iyi  model-
ler geliştirmemiz gerekiyor. 

DEĞERLENDİRME 
Eril zihniyetle ve toplumsal rol model-

lerle hem toplum hem siyasette mücadele 
edilmesi gerekir. Bunun için öncelikle ka-
dınlar ve gençler için var olan kısıtlayıcı 
yasaların kaldırılması elzemdir. Ataerkil 
düşünce kalıplarını değiştirmeden eşitlikçi 
demokratik yapıyı kurmak mümkün olmu-
yor.Bunu değiştirmek için Eğitimde, Üni-
versitelerde gençler arasında  Network 
grupları ve siyasette, özel sektörde kota 
uygulamaları ile yol alınabiliyor.  

Aynı metotla Türkiye-Almanya gençleri 
ve kadınları arasında  köprüler oluşturula-
bilir AB ülkeleri ile Türk gençlerinin ve 
kadınlarının yakın işbirliğiyle var olan bir-
çok sorun çözülebilir ve bu çalışmalar 

Türkiye'yi Avrupa Birliğine yaklaştırır. 
Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı, 

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen’i 
ziyaret 

Almanya-Türk Parlamenterler grubu 
Başkanı ve sol parti milletvekili  Sevim 
Dağdelen ve ekibi ile yaptığımız toplan-
tıda da öncelikle karşılıklı tanışma, uygu-
ladığımız proje ile genel bilgilendirme, 
Türkiye'de Gençlerin ve kadınların politik 
süreçlere katılımları  sunumlarından sonra, 
görüşme amacımızı kendisi ile paylaştık.  

Konu ile ilgili görüşlerini  ve Alman-
ya'da yaşayan bir Türk işçi ailesinin kızı 
olarak başladığı  hayat hikâyesinde, bugün 
Alman Parlamentosun genç, aktif, gele-
ceği parlak  bir milletvekili konumuna ge-
linceye kadar kadınlara ve gençlere örnek 
olabilecek referans noktalarını yaşamından 
örneklerle vermesini rica ettik. Anlattıkla-

rından kısa bir özet: 
"Siyaset toplumun şekillendirmesiyle 

oluşur. Dışarıda yaşanılan hayat siyaseti 
şekillendirmede her zaman belirleyici bir 
faktör olarak yer alıyor. Örneğin 90'lı yıl-
ların başlarında Almanya'da Türk'lerin ev-
leri kundaklanıp yakıldığı   zaman, biz 
burada yaşayan Türkler,  bu olaylardan 
çok etkilendik ve  bütün bu olanlardan  
kendimize yönelik korkutucu  bir tehdit 
hissettik. Bu olayların sonucunda biz 
gençler kendi aramızda örgütlendik. Yalnız 
Almanya'da yaşayan Türklere karşı değil, 
ırkçılık karşıtı olan bütün  manifestolarda 
yer aldık. 

14-15 yaşından sonra Düsseldorf havali-
manında temizlik görevlisi olarak çalışan 

aileme yardımcı olmak için  çalı-
şırken,  onların  işçi haklarından 
faydalanamadıklarını gördüm. 
Orada çalışan insanları örgütleye-
rek sendikaya üye yaptım ve bu sa-
yede  çalışan işçilere haklarını 
kazandırdık. Yani ancak örgütlü 
olabilirseniz güçlü olabiliyorsunuz. 
Bunu öğrendik.  

2005 yılında  Alman Kadınlar 
Birliği'ne ilk kabul edilen birlik 
olan Göçmen Kadınlar Birliği'ni 
kurdum ve aynı zamanda yine aynı 
sene ilk defa parlamenter seçildim. 
Benim verdiğim bu örneklerde ol-
duğu  gibi gençler  ve kadınlar 
ancak  örgütlenerek siyaseti şekil-
lendirebiliyorlar. 

Günümüzde küresel iklim deği-
şikliğine karşı 16 yaşındaki İsveçli 
aktivist Greta Thunberg'in başlat-
mış olduğu ''Fridays for Future'' 
hareketinin  Almanya'da da top-

luma ve siyasete çok fazla etkisi oldu. 50 
bin kadar gencin bağımsız bir şekilde ha-
reket etmesi Almanya'daki konjonktürü 
değiştirdi. O güne kadar partinin gençlik 
kolları olarak kalan gençlerin siyasi parti-
lerin karar organlarına  katılımını sağlaya-
cak teşvik ve destek Programları, modeller 
konuşulmaya başlandı. 

 Almanya'da erkek egemen anlayış da 
yavaş yavaş değişiyor. Bu gün Alman Par-
lamentosunun toplam 709 sandalyesinden, 
221’i şu anda kadın milletvekili. Sol ve 
Yeşil Parti'de kadın milletvekili oranı %50, 
SPD'de %40.  

Milletvekili seçimlerinde kadın kotası 
uygulanmazsa kadınların varlığı azalır. Bu 
nedenle kota, kadınların siyasete katılımla-
rını sağlamak için mutlaka gereklidir görü-
şündeyim. Hatta günümüzde kadınlara 
uygulandığı gibi, buna benzer bir kotanın 

Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanı, 
Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen
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göçmenlere de uygulanmasının doğru ola-
cağını  savunuyorum.  

Aslında ben  2005'de kotalara karşı bi-
riydim.  Fakat gördüm ki, aradan çok 
zaman geçmesine rağmen, siyasette kadın-
ların sayılarında bir değişiklik olmadı. Gö-
rüşüm olumlu yönde değişti. Bazen 
zorlayıcı bir tedbir sonuçların değişiminde 
gerekli ve etkili olabiliyor. Siyaset de top-
lumdaki değişimlere göre değişip şekillen-
mesi gereken bir olgudur. 

 DEĞERLENDİRME 
Öncelikle vatandaşlar sorumlulukları 

hakkında olduğu kadar, hak ve özgürlük-
leri hakkında da bilgilendirmeli, hak ve 
özgürlüklerini  talep etmesini de öğrenme-
lidirler. Ancak sorunun olduğu yerde ör-
gütlenmeleri veya var olan örgütlerde 
katılarak seslerini duyurabilmeleri müm-
kün olur. Gençlerin ve kadınların top-
lumda ve siyasette hak talepleri siyaseti de 
olumlu yönde değiştirecektir. Kota, ayrım-
cılığa uğrayan diğer gruplar için de tartışı-
labilir. 

Berlin Brandenburg Türkiye Top-
lumu Başkanı Safter Çınar’ı ziyaret 

Yukarda anlattığım görüşme ve toplantı-
larda olduğu gibi, Berlin Brandenburg 
Türkiye Toplumu Başkanı Safter Çınar'la 
gerçekleştirdiğimiz toplantıda da tanışma 
ve proje tanıtım sunumlarından sonra Saf-
ter bey'in  konu ile görüş ve tavsiyelerini, 
çalışmalarını dinledik:     

1961'de Türkiye'den Almanya'ya yapı-
lan işçi göçü ile göç ve örgütlenme süreç-
leri başlamıştır. 1973-1980 yılları arasında 
1. Aile Birleşimi dönemi, 1980-1990 yıl-
ları arasında yerleşme dönemi ve 1990'dan 
bu yana da 2. Aile birleşim dönemi devam 
ediyor.  

1961-1980 yılları arasında siyasi der-
neklerin kurularak artış gösterdiği, 1980-
1990 arası çıkar örgütlerinin ve 1990-2008 
hemşehri derneklerinin artış gösterdiğini 

görebiliriz. Türkiye Brandenburg Birliği 
ise, 22 Ocak 1989'da yabancılar yasasına 
karşı Berlinli Türk Dernekleri  Topluluğu 
olarak kuruldu.  31 Mart 1989'da Almanya 
göç tarihinin en büyük protesto yürüyü-
şünü gerçekleştirdik.  

1995'de ise BETB'nin adı şu anki hali 
ile değiştirildi. TBB, Berlin ve Branden-
burg'taki tüm insanların barış ve daya-
nışma içinde yaşamasına ve halklar 
arasındaki anlaşmaya katkıda bulunmayı, 
çıkarları savunmayı ve aynı zamanda sos-
yal hizmetler sunmayı amaçlar. Her türlü 
ayrımcılığa maruz kalan bireyler için yü-
rüttüğümüz ''Ayrımcılığa Karşı İletişim 
Ağı'' ve çocukların cinsel kimlikleri ile ai-
leleri barıştırmak için yürüttüğümüz ''Ka-
yıtsız şartsız benim çocuğum'' projelerimiz 
mevcut. Bunun yanı sıra genel konularda 
danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Bunun 
gibi sosyal hizmetlerin sivil toplum kuru-
luşları tarafından, stk+ kamu işbirliğinde, 

devlet destekli olarak yapılması gerekti-
ğini düşünüyorum. 

DEĞERLENDİRME 
Toplumda Yabancıların olduğu kadar, 

ayrımcılığa uğramış diğer dezavantajlı 
grupların yaşadıkları ortama uyumlarını 
sağlamak yalnız sivil toplum kuruluşları-
nın değil, esas itibarı ile Kamunun görevi-
dir. Bu nedenle topluma hizmet 
alanlarında kamu Ve Sivil Toplum Kuru-
luşlarının işbirliği ve dayanışması önemli-
dir.  

Türk-Alman İşverenler Derneği Baş-
kanı Remzi Kaplan ile görüşme 

 Berlin'de, Gençlerin ve kadınların iş ya-
şamındaki yerini öğrenebilme amacıyla, iş 
verenler derneğini ziyaret ettik. 

Dernek Başkanı Remzi Kaplan’ın anlat-
tıklarından çıkardığımız sonuçları şöyle sı-
ralayabiliriz; 

Almanya'da Türklerin sermaye birikimi 
toplam  120 Milyar Euro'yu buluyor. Ber-
lin'de 12 bin Türk yatırımcı var ve senelik 
3,5 milyar dolar para akışı sağlıyorlar. Al-
manya'da ise 80 bin Türk yatırımcı var ve 
45 Milyar Euro para akışı sağlıyorlar. 

Ve ne yazık ki, Türkiye'nin Almanya'ya 
karşı yaptığı olumsuz söylemler ve yaratı-
lan siyasi ortam burada çalışanları, Alman-
ya'daki Türk kökenli vatandaşları çok 
etkiliyor. İş yaşamlarımızı olduğu kadar, 
toplum barışını da etkiliyor. 

Burada çalışan Türkler daha çok hizmet 
sektöründe çalışıyorlar. 

Almanya'da yaşayan Türk kadınlarının 
ve gençlerinin iş yaşamına  katılımı ol-
dukça yüksektir. Burada eğitim'de ayrım-
cılık da yapılmıyor. Çalışana yol her 

Berlin Brandenburg Türkiye  
Toplumu Başkanı Safter Çınar

Türk-Alman İşverenler  
Derneği Başkanı Remzi Kaplan
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zaman açık. Esas sorunumuz burada yaşa-
yan Türk ailelerinde çocukların terbiyesi 
ve eğitimi için gerekli zamanı ailelerine ve 
çocuklarına ayırmıyorlar. Çocuklarının 
eğitimlerine, meslek kazanmalarına değer 
ve destek vermedikleri için, ne yazık ki 
eğitimlerini yarıda bırakıp vasıfsız işçi ola-
rak çalışmaya başlayan çocukların sayısı 
çok fazla.   

Biz dernek olarak bu konuda çocukların 
eğitimi ve üniversite bitirmeleri için genç-
lere destek oluyoruz ve yönetim kurulu 
olarak mutlaka çocuklarımızın yüksek tah-
sillerine devam etmesini sağlayacak model 
oluşturuyoruz. 

Ailelerin gerekli özeni göstermemesi 
nedeni ile üniversite bitiren gençlerin sa-
yısı yeterli değil. Yüzde 45'i okuldan ayrı-
lıyor. Bütün bunlara rağmen kız çocukları 
hem eğitimde hem de siyasette başarılı. 
Alman Parlamentosunda da yer alan Türk 

kökenli milletvekillerini destekliyoruz. 
Genç Kadınlarımızın ekonomide ve siya-
sette eşit şekilde yer alması, Türk toplu-
munun buradaki imajı üzerinde de olumlu 
etkileri oluyor. Bizim adımız iş adamları 
derneği iken toplumsal cinsiyet eşitliğine 
katkımız olsun diye adımızı "İşverenler 
Derneği olarak değiştirdik ve yönetim ku-
rulumuzun yüzde 30'unu da kadın üyeleri-
mizden seçtik 

DEĞERLENDİRME 
Genç iş insanlarının çoğunun eğitimli 

olduğu gözlemleniyor ve kendi içinden 
geldikleri toplumun eksikliklerini görüp 
düzeltme yolunda çalışmalar yapıyorlar. 
İçinde bulundukları topluma uyum sağla-
yıp iyi ilişkiler geliştirebiliyorlar.  

Her ne kadar burada Türk kökenli işçi 
derneklerinde olduğu gibi birlikteliklerini 
Türkiye’deki siyasi partiler veya hemşeh-
rilik doğrultusunda yapmış olsalar da so-

runlarının çözümünde demokratik ölçütler. 
Demokrasiye inanıyor ve savunuyorlar. 
Gençlere ve kadınlara toplumda değer 
verip destekliyorlar. 

 Avrupa Gençlik Platformu Başkanı 
Malte Steuber ile görüşme   
Young European Federalist ikinci dünya 

savaşından sonra kurulan ve gençlerin si-
yasette yer almasını hedefleyen, onlara söz 
hakkı tanıyan bir kuruluştur.  

30'dan fazla ülkede 30.000 üyesi olan 
uluslar üstü, politik olarak çoğulcu bir 
gençlik örgütüdür. Young European Fede-
ralist'in hedefi barış ve daha özgür, adil ve 
demokratik bir toplumun garantisi olarak 
demokratik Avrupa Federasyonu'nun oluş-
turulmasıdır. Avrupa çapında 5000 üyesi 
vardır. 2017'de kurulan çok ortaklı ve kap-
samlı siyasi platform ile vatandaşlar ve 
Avrupa'daki karar mekanizması konu-
munda olan kişiler ve kurumlar arasında 
bağlantı kurmayı hedefler. 

 Avrupa vatandaşlığı kavramına hayat 
vermeyi ve Avrupa bilincinin güçlendiril-
mesine ve hatta Avrupa kimliğinin geliş-
mesine katkıda bulunmayı hedefleyen JEF, 
siyasete olan ilgisizliği tersine çevirerek 
gençlerin karar alma mekanizmalarındaki 
etkisinin arttırılmasına da yardımcı olur.  

Okullardaki sunumlar, üniversitelerdeki 
tartışmalar, uluslararası seminerler, halka 
açık etkinlikler, sokak festivalleri, çevri-
miçi makaleler ve çeşitli yerel topluluklar 
aracılığıyla vatandaşlara aktif olarak ulaş-
maktadırlar.  

Avrupalı Federalistler Birliği, Dünya 
Federalist Hareketi, IAPSS gibi kurum-
larla ortaklık yaparak etki alanını daha çok 
genişletmek ve bir bütün halinde daha 
fazla görünürlük sağlamayı hedefliyoruz.

Avrupa Gençlik Platformu  
Başkanı Malte Steuber

Demokrasi İçin Türk Gençliği ve 
Kadınlar Platformu üyeleri Berlin’de

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR
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Uygulama Yeri: 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel 

Merkezi Eğitim Salonu’nda gerçekleşen eğiim uygulama  toplan-
tıları başarıyla gerçekleşti.   

Toplanan Veri Sayısı: 
Her eğitim günü sonunda alınan nitel geri bildirim sayısı, katı-

lımcıların sayısı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Raporun 

nitel veri bölümünde ilgili veri aktarılmıştır. Son gün uygulanan 
anket çalışmasına katılarak anketi yanıtlayan kişi sayısı ise 26'dır. 

Geçerli Veri Sayısı: 
Nicel değerlendirmeye alınan veri sayısı, o gün eğitime katılan 

kişi sayısı ve kullanılan yönteme göre farklılık göstermişti. Eği-
timi AB Proje Danışmanı ve Eğitmeni Deniz Özdikmenli ver-
mişti
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16-17-18-19-20 Temmuz 2019 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 
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22-23-24-25-26 Temmuz 2019

WEB SİTESİ İÇERİĞİ VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 Uygulama Yeri: 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel 

Merkezi Eğitim Salonu’nda gerçekleşen eğitim başarılı bir katı-
lımla gerçekleşti. 

Toplanan Veri Sayısı: 
Son gün uygulanan anket çalışmasına katılarak anketi yanıtla-

yan kişi sayısı 2O'dir. Diğer günlerin sonunda yapılan değerlendir-
mede büyük gruptan sözel geri bildirim alındı. 

Geçerli Veri Sayısı: 
Değerlendirmeye alınan veri sayısı 2O'dir. 
Eğitimi Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Nazlı Tar-

kan Dinlendi verdi.
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 Uygulama Yeri: 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 

Genel Merkezi Eğitim Salonu 
Toplanan Veri Sayısı: 
Son gün uygulanan anket çalışmasına katılarak anketi ya-

nıtlayan kişi sayısı 2O'dir. Diğer günlerin sonunda yapılan 

değerlendirmede büyük gruptan sözel/yazılı geribildirim 
alınmıştır. 

Geçerli Veri Sayısı: 
Değerlendirmeye alınan veri sayısı 2O'dir. 
Eğitimi AB Proje Danışmanı ve Eğitmeni Deniz Özdik-

menli vermişti 
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HİBE TEKLİFİ YAZMA EĞİTİMİ
19-20-21-22-23 Ağustos 2019
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Demokrasi İçin Türk Gençliği ve Ka-
dınlar Projesi kapsamında birinci seminer 
olan '’Gençlerin Demokratik Süreçlere 
Katılımı" semineri 17 Ekim tarihinde 38 
kişinin katılımı ile Beykent Üniversite-
si'nde gerçekleştirildi. Gazeteci Engin 
Köklüçınar'ın konuk konuşmacı olarak ka-
tıldığı seminerde Doç. Dr. Armağan Gö-
zakman ve Dr. Nihan Bozok da katılım 
sağladı.  

Proje koordinatörü Müjgân Suver'in 
proje tanıtımının yapmasının ardından 
gençlerin demokratik karar alma süreçle-
rine katılımından bahseden Köklüçınar, 
geçmişten günümüze gençlerin demokra-
side nasıl yer aldıklarına değindi. Doç. Dr. 
Armağan Gözkaman'ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen seminer kapsamında öncelikle 
katılımın ve demokrasinin gereklilikleri 
aktarıldı.  

Gözkaman AB sürecinin de önemli bir 
katılım örneği olarak gösterilmesi, sadece 
kişilerin değil devletlerinden bir araya ge-
lerek katılımcı konumunda bulundukları 

süreçlerini aktardı.  
Nihan Bozok ise katılımın sosyolojik 

boyutunu ele aldı. Gençlerin, kadınların 
demokratik süreçlerde halen istenen  dü-
zeyde yer almadıklarına değindi. Önce-
likle katılımcı olmanın gerekliliği ve 
etkilerinin topluma aktarılması gerektiğini 
vurguladı.  

Köklüçınar sözlerini; "Vatandaşların, si-
yasal karar alma ve yönetim süreçlerine 
müdahil olması anlamında kullanılan katı-
lımcılık ilkesi, iyi yönetim açısından de-
ğerlendirildiğinde, devlet-vatandaş 
ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamı taşır. 
Aktif katılım devletle yapılan bir ortaklık 
gibi görülmektedir. Vatandaş siyasal karar 
alma sürecine etkin olarak katılmaktadır. 
Karşılıklı ve iki yönlü bir etkileşim içinde 
vatandaş siyasal karar alma sürecindeki et-
kinliğini arttırabilmektedir. Katılım kavra-
mının, iyi yönetim açısından bir değer 
ifade edebilmesi, vatandaş-devlet ilişkile-
rinde hayati öneme sahip olan iletişim ka-
nallarının açık olmasını gerekli 

kılmaktadır. Bu bağlamda vatandaşların, 
devlet yönetimine katılımını özendirecek 
tekniklerin (referandum, halk girişimi, 
halk vetosu, geri çağırma hakkı vs.) uygu-
lanmasına önem verilmelidir. Yarı doğru-
dan demokrasi, belirtilen özendirici 
araçları içinde barındırması sebebiyle, iyi 
yönetimin ilkesi olarak katılımın sağlan-
ması yönünde önemli katkılar sağlar." şek-
linde sonlandırırken öğrencilerin sorularını 
yanıtladı. 

Seminer Sonucu 
Bilinçli birey olmak için öncelikle eğitim 

yolu ile mümkün olacağını ve demokrasi-
nin vazgeçilmezlerinden olan katılımcılığın 
gençlere daha doğru şekilde ifade edilerek 
teşvik edilmelerinin gerekli olduğuna deği-
nildi. Değişen dünyada gençlerin demokra-
tik süreçlerde daha aktif olmaları 
kaçınılmazdır. Günümüz teknolojisine en 
yakın jenerasyon olma özelliği taşıyan 
gençlerin fikirlerini göz ardı etmemek, 
gençlerin dahil edildiği meclis ve konsorsi-
yumların oluşturulması gerekmektedir.  

17 Ekim 2019-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

GENÇLERİN DEMOKRATİK SÜREÇLERE  
KATILIMI SEMİNERİ-I-
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Demokrasi için Türk Gençliği 
ve Kadınlar projesi kapsamında 
Beşiktaş Belediyesi Ziyareti' 17 
kişinin katılımı ile 18 Ekim 2019 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

 Proje faaliyetlerinden biri olan 
Beşiktaş Belediyesi Ziyareti 18 
Ekim Cuma günü Beykent Üni-
versitesi öğrencileri ile gerçekleş-
tirildi. Proje koordinatörü Müjgan 
Suver'in Demokrasi için Türk 
Gençliği ve Kadınlar projesi hak-
kında bilgi vermesi ile başlayan 
ziyarette Beşiktaş Belediyesinin 
kadınlar ve gençler ile ilgili yap-
tığı çalışmaları dinleyen üniversi-
teli öğrenciler aynı zamanda 
planlanan faaliyetler hakkında da 
bilgi aldı. Beşiktaş Belediye Baş-
kan Yardımcısı Zeynep Karaman, 
gençlerin ve kadınların tüm de-
mokratik süreçlerde yer alması 
gerektiğini belirterek bu konudaki 
hassasiyetlerini saha çalışmala-
rında da gösterdiklerini belirtti.  

Beşiktaş ilçesinin toplam nüfu-
sunun 181.074 olduğunu ve bu nüfusun 
içerisinde farklı demografik özellikler taşı-
yan insanların bir araya geldiği belirtildi. 
İstanbul'un da en merkezi ilçelerinden biri 
olan Beşiktaş'ın Belediye bünyesinde 26 
tane müdürlüğün bulunduğunu ve bunlar-
dan bazılarının müdürü olarak görev yaptı-
ğını aktaran Karaman; Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü çatısında gençler, 
kadınlar, engelliler ve dezavantajlılar ile il-
gili çalışmalar yürüttüklerine değindi. Bu-
rada kadınların istihdama kazandırılmaları, 
anne-çocuk ilişkilerinin desteklemesi için 
verilen pedagojik destekler ve gençlerin 

eğitim başta olmak üzere aktif birer vatan-
daş olabilmeleri için her türlü desteği ver-
dikleri aktarıldı.  

Belediyenin gençlik merkezi hakkında 
bilgiler paylaşan ilgili birim müdürleri; 
gençlerin bu merkeze ilgilerini arttırmak 
için yürüttükleri çalışmalara değindi. 
Gençler için bir kütüphane, sosyalleşme 
alanı ve topluma kazandırılmaları açısın-
dan  öğrenci grubu ile "Ne Yapmalıyız" te-
ması üzerinde interaktif bir ziyaret 
toplantısı gerçekleştirildi.  

Nihayetinde ise; siyasilerin yeni düzen 
içerisinde gençleri ve dünyayı anlamak te-
malı eğitimleri alması, aydınların dahil 

edildiği aktivitelerin çoğaltıla-
rak halka ses duyurmanın daha 
kolay olacağı, gençlerin 
mezun olduktan sonra iş 
bulma süreçlerinde desteklen-
mesi, dezavantajlı konumda 
bulunan insanların öncelikle 
topluma ardından ekonomiye 
kazandırılmaları (dışlanmama-
ları)nı sağlamak gerektiği tartı-
şılmıştır.   17 kişinin katılımı 
ile gerçekleşen ziyarette genç-
ler yerel yönetimlerin çalışma 
şekillerini öğrenmişlerdir. Be-
lediyelerin gençler özelinde 
yaptığı çalışmaların nasıl daha 
faydalı olacağına dair görüş 
alışverişi yapılmış ve toplan-
tıda gençlerin de aktif birer ka-
tılımcı olmaları soru cevap 
niteliğinde gerçekleşen ziya-
rette sağlanmıştır.  

Beykent Üniversitesi öğren-
cileri ile paylaşılan başlıkların 
özeti ise;  

Daha demokratik, katılımcı 
ve müreffeh toplumlar oluşturmak istiyor-
sak gençlerin yerel ve bölgesel düzeyde 
alınan kararlara ve eylemlere katılmaları 
çok büyük önem taşımaktadır. Herhangi 
bir toplumun demokratik yaşamına ka-
tılma, her ne kadar bunlar da önemli un-
surlarsa da, sadece oy verme veya 
seçimlerde aday olmaktan ibaret değildir.  
Katılımcılık ve aktif vatandaşlık daha iyi 
bir toplum oluşturmaya katkıda bulunacak 
şekilde eylem ve girişimlere katılma ve 
bunları etkilemeye yönelik haklara, araç-
lara, mekana, fırsatlara ve gereğine göre 
desteğe sahip olmak demektir. 

18 Ekim 2019-Savunuculuk Çalışmaları Ziyaretleri

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ZİYARETİ
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Faaliyetin Amacı:  
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı yükleniciliği ve Türk-
Alman Eğitim, Kültür, Politika Enstitüsü 
ortaklığından oluşan grubumuz, Demok-
rasi İçin Türk Gençliği ve Kadınlar pro-
jesi kapsamında 20.10.2019-24.10.2019 
tarihlerinde arasında Türkiye’deki gençle-
rin ve kadınların demokratik süreçlere ka-
tılımları hakkında çalışmaları incelemek 
ve kritik başarı faktörleri belirlemek ama-
cıyla Türkiye Çalışma Ziyaretini gerçek-
leştirmiştir. 

Marmara Grubu Vakfı ve Türk-Alman 
Eğitim, Kültür, Politika Enstitüsü temsil-
cilerinin katıldığı bu çalışma ziyaretinin 
amacı; Türkiye’deki proje ortağı olan ku-
rumun ve paydaş STK’ların, siyasetçile-
rin, gençlerin ve kadınların demokratik 
süreçlere, kurumlara, karar organlarına 
katılımları, anayasal hakları ve uygula-
maları hakkında bilgi almak, gözlemler 
yapmaktır. Ayrıca onların bu alandaki de-
neyimlerinden faydalanmak,  politikala-
rını öğrenmek, bu yolla gençlerin ve 
kadınların politik süreçlere ve karar or-
ganlarına katılımlarında kritik başarı fak-
törlerini belirlemektir.  

Planlama 
Proje takımı ile haftalık, proje yöneti-

miyle aylık dijital ortamda yapılan  top-
lantılarla çalışma ziyareti planlandı, 4 kişi 
Marmara Grubu Vakfından, 3 kişi Türk-
Alman Enstitüsünden olmak üzere 7 kişi-
den  oluşan çalışma ziyareti katılımcıları 
belirlendi. Otel ve ulaşım ile ilgili pazar 
araştırması yapıldı.  Almanya’daki ortağı-
mız Türk-Alman Enstitüsü, Türk Kadın-
lar Birligi, Ankara’da faaliyet gösteren 
gençlik ve kadın vakıfları ile iletişime ge-
çilerek 20 paydaşın da katılacağı sohbet 

toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde milletvekilleriyle ya-
pılacak görüşmeler için randevular alındı. 
Katılımcılara ve basına gerekli bilgilen-
dirmeler yapıldı. 

Sohbet Toplantısı 
21 Ekim 2019 günü Ankara’da Koza 

otel’de bir sohbet toplantısı yaparak çalış-
tayların planları yapıldı.   

Belirlenen amaçlar ve ulaşmak istediği-
miz hedeflerimiz doğrultusunda hazırla-
dığımız toplantı gündemi ve 
belirlediğimiz katılımcılar ile 21 Ekim 
Pazartesi günü paydaşlarla sohbet toplan-
tısı gerçekleştirildi. Müjgân Suver'in De-
mokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar 
projesini tanıtmasıyla başlayan toplantı, 
gençlerin ve kadınların demokratik süreç-
lere katılımı konu başlığı ile devam etti. 
Türk gençleri ve kadınlarının eğitimleri, 
istihdamda ve siyasetteki oranları ve bu 
oranların olumlu yönde değişmesi için 
yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alışveri-
şinde bulunuldu.   

Türkiye'deki ve Avrupa'daki kadınların 
ve gençlerin eğitimde, ekonomi ve siya-
setteki durumlarının karşılaştırılmaları 

yapıldı. Nedenleri üzerinde karşılıklı gö-
rüşler paylaşıldı.  

Toplantı Sonucu 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı ve Türk Kadınlar Bir-
liği  temsilcileri, Berlin' de DTI temsilci-
lerinin yanı sıra  sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda  genç-
lerin ve kadınların, politika ve karar alma 
mekanizmalarına katılımları ile ilgili 
durum analizi yapıldı. Gençler ve kadın-
ların demokratik süreçlere katılımı üze-
rine çalışan paydaşların çalışmaları, 
politikaları ve konuyla ilgili uygulamaları 
hakkında bilgi alışverişi alındı.   

Türkiye'deki gençlerin ve kadınların 
özellikle demokratik karar alma süreçle-
rine katılımlarının düşük olduğu gözlem-
lendi. Bununla ilgili devlet politikalarının 
ve sivil toplum kuruluşu hareketlerinin 
destekleyici nitelikle olacağını ve paydaş-
ların kadın ve gençlik kollarının da genç-
lerin ve kadınların karar alma 
mekanizmalarındaki katılımlarının arttır-
mak için çalışmalar yürüttükleri gözlem-
lendi. 

Meclisteki erkek egemen anlayışın de-
ğişmesi gerektiği, kadınların siyasete ka-
tılımlarının arttırılarak ve siyasi 
partilerdeki kadın-erkek sayılarının birbi-
rine yakın olması gerektiği konusunda 
görüş alışverişi yapıldı. 

 Gençlerin ve kadınların demokratik 
süreçlere katılımlarını temellendirebilmek 
için devlet politikalarındaki gençler ve 
çocuklar başlığının iki ayrı başlık altında 
incelenmesi gerektiğini konusunda hem 
fikir olundu. Kritik başarı faktörleri hak-
kında bilgi paylaşımı yapılarak bu bilgiler 
doğrultusunda projemizin yol haritası ve 
referans noktaları belirlendi. 

20-23 Ekim 2019-Türkiye Çalışma Ziyaretleri

 ANKARA ÇALIŞMA ZİYARETİ
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Celal Adan’ı ziyaret 
 TBMM Başkan Vekili, MHP Genel 

Başkan Yardımcısı Celal Adan’la 22 
Ekim 2019 günü  Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde görüşüldü.   

TBMM Başkan Vekilliği ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı-
lığı yapan Celal Adan’la yaptığımız top-
lantıda, öncelikle görüşmeye katılanlar ve 
kurumlar hakkında gerekli bilgiler ve-
rildi. Ortaklaşa yürüttüğümüz ''Demok-
rasi İçin Türk Gençliği ve Kadınlar'' 
Projesi nin genel bilgileri, hedefleri ve zi-
yaret amacımız paylaşıldı. Karar alma 
mekanizması konumunda, gençler ve ka-
dınlar ile ilgili ne gibi çalışmalar yürütül-
düğünü,  Celal Adan’ın ilerlemeler 
hakkında görüşlerini ve deneyimlerini 
öğrenmek istediğimizi belirttik. 

Yaptığımız çalışma toplantısında Türki-
ye'deki gençler ve kadınların eğitimleri, 
istihdam durumları, siyasette yer alma 
oranlarının olumlu yönde arttırılması için 
yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışve-
rişinde bulunuldu. Yapılan araştırmalara 
göre Türkiye'de yaşayan gençlerin 
%76'sının herhangi bir siyasi parti üyesi 
olmadığı ve olmak istemediği verisi pay-
laşıldı. Durumun nedenleri üzerine karşı-
lıklı görüş alışverişi yapıldı. 

Değerlendirme 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı ve Türk Kadınlar Bir-
liği  Derneği ve Türk-Alman Eğitim, Kül-
tür ve Politika Enstitüsü temsilcileri 
mecliste karar alma mekanizması konu-
munda olanların, gençlerin ve kadınların 
demokratik süreçlere katılım konusun-
daki politikaları ve konuyla ilgili uygula-
maları hakkında bilgi alındı. Türkiye'deki 
gençlerin ve kadınların karar alma süreç-

lerine katılımlarıyla ilgili hem devlet poli-
tikalarının hem de sivil toplum hareketle-
rinin destekleyici nitelikte olması 
gerektiği konusunda görüşler paylaşıldı. 

Celal Adan, gençlerin ve kadınların da 
mevcut devlet politikalarından ve sivil 
toplum kuruluşlarının çalışmalarından 
faydalanmak için hedef grubun da daha 
fazla hareket etmesi gerektiğini belirtti. 
Partilerde ve mecliste kadın-erkek oranla-
rının düşük olduğundan ve bu oranların 
yükselmesi için gerekli adımların atılma-
sıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
Eşit temsilin önemi vurgulanırken aynı 
zamanda meclisteki genç sayısının da art-
tırılması gerektiği hakkında bilgi alışve-
rişi yapıldı. 

Aylin Cesur’u ziyaret 
 İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin 

Cesur’la 22 Ekim 2019 günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldü. 

 Marmara Grubu Vakfı, Türk Kadınlar 
Birliği ve Türk-Alman Entitüsü olarak 
İYİ parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur 

ile TBMM'de görüştük. Tanışma ve proje 
ile ilgili kısa bilgilendirmeden sonra, ça-
lışma ziyaretimizin amacı ve Türkiye'deki 
gençlerin ve kadınların demokratik süreç-
lere katılım durumları ile ilgili bilgi alış-
verişi yapıldı. 

 Meclis'teki sandalye dağılımına bakı-
larak kadın-erkek oranları değerlendirildi 
ve mevcut durumun geliştirilmesi adına 
yapılanlar ve yapılacaklar ile ilgili görüş 
alışverişi yapıldı. Karar alma mekanizma-
larının sivil toplum ile birlikte yürüteceği 
çalışmalar doğrultusunda geliştirilecek 
yeni devlet politikaların sürece katkısı 
olacağına dair görüşler paylaşıldı. 

 Değerlendirme 
25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin 

3 kadın milletvekilinden biri olan Aylin 
Cesur, kadınların karar alma mekanizma-
larında daha fazla yer alması gerektiğini, 
daha kapsayıcı ve demokratik bir yapı-
lanma için bunun gerekli olduğunu be-
lirtti. Kadınların sembolik ve niceliksel 
varlıkları kadar niteliksel olarak ürettikle-
rinin de demokrasiyi zenginleştireceğini 
belirten Cesur bu bağlamda çalışmaların 
artması gerektiğini belirtti. Buna ek ola-
rak gençlerin de demokratik süreçlerdeki 
katılımlarının arttırılması süreçlere yeni 
bir bakış açısı getirerek demokrasiyi zen-
ginleştireceğini belirtti. 

Siyasal partilerin yerel örgütleri, mer-
kezi yönetimin taşra teşkilatı ve kadın ör-
gütleri arasında bir işbirliği planı 
oluşturulmalı, yerelde cinsiyet eşitliğini 

sağlamaya yönelik eylem planları teşvik 
edilmelidir. Yerel yönetimler bünyesinde 
ise kadın-erkek eşitliği bir diğer adıyla 
toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri oluş-
turulmalıdır. Kota uygulamalarının geliş-
tirilmesi öncelikle devletin görevi 
olmakla beraber sivil toplum örgütleri ve 
özel sektör de bu konuda çalışmalar yap-
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malıdır. Ayrıca seçimlerde aday listeleri 
oluşturulurken kadınların sayısı artırıl-
malı ve seçilebilme ihtimali yüksek olan 
yerlerden aday gösterilmelidirler. 

Şamil Ayrım’ı ziyaret 
Ak Parti İstanbul Milletvekili  Şamil 

Ayrım’la  
22 Ekim 2019 günü  Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde görüşüldü. 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile yap-
tığımız görüşmede öncelikle karşılıklı ta-
nışma, uyguladığımız proje ile ilgili genel 
bilgilendirme, Türkiye'de gençlerin ve 
kadınların politika ve karar alma süreçle-
rine katılımları ile ilgili mevcut verilerin 
paylaşılmasından sonra, görüşme amacı-
mızı kendisi ile paylaştık. 

Konu ile ilgili görüşlerini belirten 
Şamil Ayrım, gençler ve kadınlar ile ilgili 
yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir 
bilgi verdi.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 
koltuk dağılımı, kadın-erkek oranı ve si-
yasi partilere göre oranları üzerine fikir 
alışverişi yapılan görüşmede, sivil toplum 
geliştirme merkezinin yaptığı gençlerin 
demokratik süreçlere katılımı araştırma 
raporu üzerinden görüşler karşılıklı ola-
rak belirtildi. 

Değerlendirme 
Hukuksal düzen anlamında bir eşitsiz-

lik bulunmamasına rağmen öncelikle top-
lumun kadına bakış açısı değişmeli, 
kadınların da erkekler kadar toplum 
içinde sorumluluk alabileceği ve siyasetin 
erkek işi olmadığı düşüncesinin yaygın 
anlayış olması gerekmektedir.  

Kadınlara ve gençlere karşı bakış açısı-
nın değişmesi toplumun genel eğitim ve 
bilgi seviyesiyle doğrudan bağlantılı ol-

duğu için öncelikli olarak bu anlamda ge-
lişmeyi sağlayacak yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekmekte, buna paralel ola-
rak seçim sistemlerinde ve siyasi parti ka-
nununda kadınların ve gençlerin lehine 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Gençlerin ve kadınların karar alma me-
kanizmalarına katılımlarını artırmaya yö-
nelik bilgilendirici programların 
düzenlenmesi ve ayrıca gençleri siyaseti 
katılmaya teşvik etmeye yöneltecek çalış-
malarla bu sorunların çözülmesi gerek-
mektedir.  

Şenol Sunat’ı ziyaret 
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol 

Sunat’la  
22 Ekim 2019 günü Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde görüşüldü. 
TBMM’deki görüşmelerimizde olduğu 
gibi, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol 
Sunat'la devam ettik. Şenol Sunat’la yapı-
lan görüşmede tanışma ve proje tanıtım 

sunumlarından sonra Şenol Sunat'ın  
konu ile ilgili görüş ve tavsiyelerini, ça-
lışmalarını dinledik. Gençlerin ve kadın-
ların demokratik süreçlerde yer alması 
için öncelikle hak ve özgürlüklerinin bi-
lincinde olmaları ve bunu sağlamak için 
de en temelden başlanarak eğitimler ve-
rilmesi gerektiği konusunda görüş alışve-
rişi yapıldı. 

Özellikle gençlerin ve kadınların top-
lumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katı-
labilmeleri için özel destek ve teşvik 
programlarına ihtiyaç duyulduğunu söy-
ledi. Bu konuya kendi parti politikala-
rında da  önemli bir yer verdiklerini, sivil 
toplum kuruluşları ile yapılacak iş birlik-
leri ile yürütülecek çalışmaların sürece 
katkı sağlayacağı konusunda görüşler su-
nuldu. 

Değerlendirme 
Gençlerin ve kadınların kendilerini ilgi-

lendiren ya da genel olarak tüm toplum-
sal konularda karar alma süreçlerine 
katılımının teşvik edilmesi, üzerinde uz-
laşılan bir konu olmuştur. Gençlikle ilgili 
uluslararası düzeydeki kazanımlar, ulusal 
düzeydeki çalışmalara rehberlik etmekte-
dir. Birçok ülke gibi Türkiye’de yasal dü-
zenlemelerin getirdiği destekle gençlerin 
ve kadınların katılımını teşvik etmeyi he-
defliyor. 

Gençlerin ve siyasal toplumsal ve kül-
türel katılımını geniş ölçekte ele aldığı-
mızda özellikle marjinalize olmuş 
bireyler arasında oransal anlamda büyük 
bir sayıya tekabül eden gençlerin toplum-
sal hayata katılımı, toplumsal aidiyet bi-
lincinin arttırılmasının, ülkenin sosyal ve 
ekonomik gelişimine olan katkısı sebe-
biyle giderek önem kazandığını söyleye-
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biliriz. Bu açıdan gençlerin katılımını art-
tırmak için genel anlamda merkezi- yerel 
yönetim ve sivil inisiyatif tarafından teş-
vik edilmeleri ve gençlere yönelik hazır-
lanacak programlarla katılım konusunda 
yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

Engin Altay’ı ziyaret 
CHP Grup Başkanvekili Engin Al-

tay’la 22 Ekim 2019 günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldü. 

 Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili Engin Altay ile yaptığımız görüş-
mede karşılıklı tanışma, projenin 
hedeflerini ve amaçlarını tanıtan genel 
bilgilendirmeden sonra, gençlerin ve ka-
dınların demokratik süreçlere katılımla-
rındaki güncel verileri kendisi ile 
paylaştık. Görüşme amacımızı paylaşarak 
Engin Altay'ın konu hakkındaki görüşle-
rini dinledik. 

Gençlerin ve kadınların toplumsal, si-
yasi ve ekonomik yaşama katılabilmeleri 
için özel destek ve teşviklerin var oldu-
ğunu, bunların da geliştirilerek katılım 
oranlarının arttırılabileceğini söyleyen 
Engin Altay, demokratik süreçlerde eşit 
temsile dikkat edilmesi gerektiğini be-
lirtti. Demokratik, katılımcı toplumlar 
oluşturmak istiyorsak gençlerin ve kadın-
ların yerel ve bölgesel düzeydeki karar 
alma süreçlerine katılımlarının büyük 
önem taşıdğını vurguladı. 

Değerlendirme 
Katılım, demokratik bir toplumun 

temel unsurudur. Kurum ve organizas-
yonlar aracılığı ile gençlerin aktif vatan-
daşlığını artırmak ve demokrasinin 
gelişimine onların daha fazla dahil edil-
mesi bu süreçlerin hızlanmasına ve katı-
lım oranlarının yükselmesine zemin 
hazırlayacaktır. Katılımın demokratik ni-
teliği yurttaşlara kararlanın alınması, uy-
gulanması ve denetlenmesi süreçlerinde 
gençlere ve kadınlara söz hakkı tanıyan, 
ilgili taraflara eşit düzeyde görüşme ve 
tartışma olanağı veren ve bu amaçla ihti-
yaç duyulan doğru bilgiyi edinmeye açık 
katılımı tanımlamaktadır. 

Ayrıca siyasal kararların alınması süre-
cine gençlerin ve kadınların katılımı sa-
dece girdilerin oluşmasında değil, çıktılar 
üzerinde de etkili olmalıdır. Diğer yan-
dan, katılımcılara eşit söz hakkının tanın-
ması ve özgürlüğünün 
sınırlandırılmaması gerekir. Bu bağlamda 
uygulanan katılım özendirici, eğitici, 
ortak aklı üretmeye yönelik, tartışmayı 
mümkün kılan, çatışmayı ortak faydaya 
dönüştürebilen yöntemler ve usullerden 
meydana gelmelidirler. Aksi yöndeki ka-
tılım biçimleri yönetsel gücün tekrar da-
ğıtılmasına, yetkinin paylaşılmasına ve 
kararların alınmasında fikir birliğinin sağ-
lanmasına izin vermeyecektir. Katılım ta-
lebinin doğrudan yurttaşlardan gelmesi 
ve yurttaşların bu amaçla girişimde bu-
lunması katılımın demokratik niteliğini 
artıran diğer bir unsurdur. 

Türk Kadınlar Birliği 
Derneği Ziyareti 

23 Ekim 2019 günü Türk Kadınlar 
Birliği Derneği ziyaret edildi 

 Marmara Grubu Vakfı ve Türk-Alman 
Enstitüsü'nden 7 kişi, Türk Kadınlar Bir-
liği Derneği'nin çalışmalarını dinlemek 
için derneğin genel merkezine ziyaret 
gerçekleştirdi. Kadının karar alma süreç-
lerine katılımı siyasal alanda kadınların 
sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili daha etkili 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kadı-
nın statüsünü yükseltecek çalışmaların 
düzenlenmesi açısından önemli olduğu 
vurgulandı. 

Eğitimin cinsiyetler arası eşitsizlikleri 
en aza indirebilecek anahtar olduğu düşü-
nülürse, karar verme mekanizmalarına 
katılımda da eğitimin temel unsur olduğu 
söylenebilir. Siyasal alanda katılım de-
mokrasinin, insan haklarının ve iyi yöne-
timin gereği olmakla birlikte, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel-
likle bu alanda kadınların geri planda ol-
duğu dikkati çekmektedir. Kadınların ve 
gençlerin karar alma mekanizmalarına 
daha fazla dâhil olmasına zemin hazırla-
mak hem demokrasinin hem de hedef 
grubun olumlu yönde gelişmesini sağla-
yacaktır. 

 Değerlendirme 
Ülkemizde son yıllarda cinsler arası 

eşitlik ve pozitif ayrımcılık gibi kavramlar 
kullanılarak, kadınların ve gençlerin karar 
alma mekanizmalarında daha fazla temsil 
edilebilmesi için çeşitli ulusal ve uluslar-
arası düzenlemeler yapılmıştır. Ancak uy-
gulamada cinsler arası eşitsizlik halen 
devam etmektedir. Kadının ve gençlerin 
karar alma süreçlerine katılımını sağla-
mak için eğitim ve işgücü alanında kadın-
lar ve gençler desteklenmeli, toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda toplum bilin-
çlendirilmeli, kadınların toplumsal yaşam-
daki ikincil konumlardan sıyrılıp 
erkeklerle eşit yaşam olanaklarına kavuşa-
bilmesi sağlanmalıdır. 

Siyasette dünyada olduğu gibi Tür-

kiye’de de siyasal yaşam erkeklerin de-
ğerleri, yaşam koşulları, söylem ve diliyle 
belirlenmektedir. Siyasette egemen olan 
erkek söylemi kadınları kendileriyle eşit 
koşullarda yarışmaya çağırmaktadır. Oysa 
kadınlar siyaset dışı yaşamda hiçbir 
zaman erkeklerle eşit koşullarda yaşamaz-
lar. Siyaset kadından aile sorumlulukları 
ve çocukları yokmuş gibi davranmasını 
istemektedir. Böylesi bir ortam oyunu 
erkek kurallarına göre oynamayı öğren-
miş ya da böyle bir fırsatı olan az sayıdaki 
güçlü kadının başarılı olması sonucunu 
getirmektedir. Kadınların çok büyük bir 
kısmı siyasetin dışında kalmaktadır. 
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GENÇLERİN DEMOKRATİK SÜREÇLERE  
KATILIMI SEMİNERİ-II-

24 Ekim 2019-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

Demokrasi seminerleri kapsamında dü-
zenlenen gençlerin demokrasiye katılımı 
seminerinde Kadir Has Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Serhat Güvenç, "Gençlerin De-
mokratik Katılımının Önemi" başlıklı bir 
konuşma yaptı. Seminerin moderasyo-
nunu Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İliş-
kiler ABD Başkanı Doç. Dr. Yonca Özer 
üstlendi. Türk-Alman Enstitüsü temsilci-
leri'nin de katıldığı seminerde Müjgân 
Suver projenin tanıtımını yaptıktan sonra 
Serhat Güvenç demokrasiye katılım ko-
nusundaki deneyimlerini paylaştı. 

Gençlerin demokratik süreçlere katı-
lımı, gençlerin hayatlarını etkileyen tüm 
kararların alınmasında geçerli olmalıdır: 
Örneğin; eğitim, sağlık ya da bir beledi-
yenin gençlik merkezini inşa etmesiyle il-
gili kararlarda gençlerin söz sahibi olması 
gereklidir. Böylelikle katılımcı bir de-
mokrasiden de bahsedebilmemiz müm-
kün olabilecektir. Gençlerin, kendilerini 
etkileyen kararlarda ve eylemlerde ger-
çekten söz sahibi olmaları için yerel yö-
netimlerin, hükümetin ve siyasi partilerin 
gençlik katılımını yeterince önemsemesi 

gerekmekte. Ayrıca gençlerin gençlik 
meclisleri, gençlik konseyleri, öğrenci 
konseyleri gibi kendilerini ifade edebile-
cek yapılara da ihtiyaçları vardır. Bu ya-
pıların genç dostu olması, gençlere eşit ve 
saygıyla davranmasının yanı sıra yapıları-
nın gençlerin ihtiyaçlarına göre şekillene-
bilecek esneklikte olması gereklidir. 

Diğer taraftan gençler karar verme me-
kanizmalarına katılım araçları konusunda 
yeterince bilgilendirilmeli, gerekli hak, 
imkân, alan ve desteğe de sahip olmalıdır. 
Devlet politikaları ve sivil toplum çalış-
maları da gençlerin demokratik süreçlere 
katılmasına teşvik eder nitelikte olması 
gerekir. 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
28 Kasım 2019-Savunuculuk Çalışmaları Ziyaretleri

Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-
dınlar projesi kapsamında Marmara Üni-
versitesi Ziyareti' 33 kişinin katılımı ile 
28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiril-
miştir. 

Marmara Üniversitesi, İstanbul'un en 
büyük ve prestijli üniversitelerinden biri-
dir. ODTÜ’nin URAP Laboratuarlarına 
göre, 2018’deki uluslararası akademik 
değerlendirme listelerinde yer alan Türki-
ye’deki onuncu üniversite. Üniversitede 
20'den fazla fakülte ve okulda 80.000'den 
fazla öğrenci ve 3448 akademik personel 
bulunmaktadır. Üniversiteler, eğitimlerini 
sürdürürken öğrencilerin politika oluş-
turma sürecine katılabilecekleri ortamlar-
dan birini sağlar. Bu ziyaret, hedef 
grubun bilincini arttırmak ve üniversite 
ortamında politika ve karar alma sürecine 
katılmadaki fırsatlar hakkında bilgi sağla-
mak amacıyla düzenlenmiştir. 

Gençlerin yüksek öğretim kuramla-
rında demokratik süreçlere katılımlarının 
ik ayağı üniversitelerin öğrenci kulüpleri-
dir. Başkanlarmın ve üyelerinin tamamen 
öğrencilerden oluşan yapısı ile kulüpler 
gençlerin karar alma mekanizmalarında 
aktif birer rol almalarını sağlamaktadır. 
Bu sebeple öğrencilerin kurulan bu ku-
lüplerin işleyişi, nasıl yer alabilecekleri 
ve bu kulüpler sayesinde kurumu nasıl et-
kiledikleri ziyaret kapsamında katılımcı-
lara aktarılmıştır. 

Halihazırda Marmara Üniversitesi’nde 
197 tane aktif kulüp bulunmaktadır ve bu 
kulüpler çeşitli fakültelerde eğitim gör-
mekte olan öğrencilerin katılımları ile 
oluşturulmuştur. Ziyaret kapsamında 
Doç. Dr. Yonca Özer üniversite kulüpleri-
nin gençlerin kişisel gelişimlerine nasıl 
fayda sağladığına değinerek katılımın 
mekanlarının ve mekanizmalarının yal-
nızca siyasi süreçlerden ibaret olmadığını 
üniversiteler gibi sivil toplum kuruluşları, 
platformlar ve sivil inisiyatiflerinde bu 
mantıkla işlediğine değindi. Bireylerin il-
gilendikleri bir konuda farkmdalık yarat-
mak, çalışmalarda aktif rol almak ve 
bunun sonucunda bulundukları yerlerde 
nasıl bir değişime ön ayak olabilecekle-
rine değinildi. 

Gençlerin karar alma mekanizmala-
rında yer almaları için öncelikle bu şe-
kilde oluşturulan topluluklardan haberdar 
olmaları, nasıl yer alınabileceğini öğren-
meleri ve çözülmesini istedikleri soranları 
belirlemenin önemine değinildi. Yalnızca 
bir sorandan ibaret değil; herhangi bir ko-
nuda içinde bulundukları topluluğa fayda 
sağlamak ve farkmdalık yaratmak gibi 
çalışmalarda karar verici konumda olma-
larının günümüzde dijital medya araçları 
ile de desteklenerek seslerinin duyurul-
masına katkı sağlayacağına değinildi. Öğ-
rencilerin mezun olmadan önce bu 
süreçlerde aktif katılımları sayesinde ge-
leceklerine de bir yön verebilecekleri ve 
kendileri için bir vizyon geliştirmelerine 
de katkı sağlayacağına değinildi.
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Demokrasi seminerleri kapsamında dü-
zenlenen kadınların demokrasiye katılımı 
seminerinde İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Elif Görgülü, "Kadınların Demokratik Sü-
reçlere Katılımının Önemi" başlıklı bir 
konuşma yaptı. Seminerin moderasyo-
nunu Dr. Ezgi Cankurt üstlendi. Üniver-
site öğrencilerinin ve paydaş grup 
temsilcilerinin de katıldığı seminerde 
proje koordinatörü Müjgân Suver'in yap-
tığı açılış konuşmasının ardından Elif 
Görgülü, kadınların tarihteki yeri ve öne-
minden bahsetti.  

Görgülü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
kadının değil tüm insanlığın önemsemesi 
gereken bir konu olduğunu belirtirken 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine de 
atıflarda bulunarak kadın haklarının ve 
kadınların toplum her alanında katılımla-
rının vazgeçilmez olduğunu söyledi.  

Günümüzde parlamentoda yer alan 
kadın oranının istenen seviyede olmadı-
ğına ancak toplu bir mücadele ile oranın 
arttırılmasının mümkün olduğuna değinen 
Görgülü, Türkiye'nin uluslararası imzala-
dığı sözleşmeler ile demokrasinin gelişimi 

ve toplumun tüm kesimlerinin katılımları-
nın önünün açıldığını söyledi. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramı altında kadına 
yönelik şiddetin yalnızca fiziksel bir şid-
det olmadığına aynı zamanda ekonomik 
şiddetin de kadınların karar alma süreçle-
rine katılımını güçlendiren bir faktör oldu-
ğunu söyledi.  

Seminerde; toplum nüfusunun yarısının 
kadınlardan oluştuğunu bu oranın meclise 
de yansıtılması gerektiği savunulurken, 
kadına biçilen konumlar, toplumsal algı 
ve engellemelerin ortadan kaldırılması 
için sivil toplum kuruluşları ile birlikte ça-
lışmanın kaçınılmaz olduğuna değinildi.  

Fırsat eşitliği kavramının da üzerinde 
durulurken girişimci kadınların destekle-
nilmesi gerektiğini söyleyen Görgülü, ül-
kemizde yalnızca yüz on beş bin kadın 
girişimci olduğunu söyleyerek, kadın is-
tihdamının yalnızca %20 civarında oldu-
ğunu aktardı. Bu oranları arttırmanın 
kadınların öncelikle ekonomik hayata ka-
tılımının ardından karar alma organlarına 
katılımının önünün açılması gerekliliğini 
savunuldu.  

Kadının siyasal yaşama katılımının 
önündeki engeller nedir sorusuna Görgülü 
şu yanıtı verdi; "İlgisizlik başta gelmekte, 
toplum geleneklerinin bu duruma engel 
oluşturduğu ve tarihten bugüne ataerkil 
bir toplum yapısına sahip olmanın katı-
lımı zorlaştırmaktadır." 

Topyekün, ısrarlı ve güçlü bir mücadele 
ile gerek zihniyet değişimi gerekse eğitim 
politikalarının yeniden düzenlenmesi sağ-
lanabilirse fırsat eşitliği, toplumsal cinsi-
yet eşitliği kavramlarının toplum 
içerisinde benimseneceğinin önemine de-
ğinildi.  

Seminer Sonucu 
Tarihsel süreçlerde önemli olayların 

başrolünde kadınların olduğunu göz ardı 
etmemek, yasal haklardan tüm toplumun 
haberdar olmalarının sağlanması, gençle-
rin ve kadınların sivil platformlarda daha 
fazla yer almalarının sağlanması, üre-
timde kadının var olması gerekliliği böy-
lelikle kadınların hem demokratik 
süreçlere katılımının artması hem de fırsat 
eşitliği sağlanması mümkün olacağına de-
ğinildi. 

29 Kasım 2019-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

 KADINLARIN DEMOKRATİK SÜREÇLERE  
KATILIMI SEMİNERİ
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 4-7 Aralık 2019 günleri Marmara 
Grubu Vakfı’ndan Lale Aytanç Nalbant, 
Müjgân Suver, Ömer Yıldırım, Ebrar Eda 
Demir, Prof. Dr. Akile Gürsoy, Doç. Dr. 
Tevfik Mesut Eren ve Leyla Tavşanoğlu 
ile  Türk Kadınlar Birliği Derneği’nden  
Zeynep Göknil Şanal, Ayşen Karakulak, 
Yasemin Kültür Berlin’de  bir seri kadınlar 
ve gençler için katılım kılavuzu çalıştay-
ları düzenlediler.    

Faaliyetin Amacı:  
Marmara Grubu Vakfı, Türk Kadınlar 

Birliği Derneği-Ankara, Türk-Alman Ens-
titüsü-Berlin ve Berlin STK ttemsilcileri-
nin katıldığı bu çalışma ziyaretinin amacı; 
demokratik katılımın mekanizmaları ve 
mekanlarını farklı bağlamlarda ve organi-
zasyonel ortamlarda tartışmaktır.  Akade-
misyenler, uzmanlar ve STK temsilcileri 
Marmara Savunuculuk Grubu'na yol gös-
terecek teori ve pratik modeller hakkında 
görüşü ve deneyimlerini paylaşmıştır.  

Planlama 
Proje takımı ile haftalık, proje yöneti-

miyle aylık dijital ortamda yapılan  toplan-
tılarla çalışma ziyareti planlandı, 6 kişi 
Marmara Grubu Vakfından, 4 kişi Türk-
Kadınlar Birliği Derneğinden olmak üzere 
10 kişiden oluşan Berlin Atölyesi Türkiye 
katılımcıları belirlendi. Otel ve ulaşım ile 
ilgili pazar araştırması yapıldı.   

Almanya-Berlin'deki ortağımız Türk-
Alman Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü 
temsilcileriyle birlikte, Berlin’de faaliyet 
gösteren gençlik ve kadın vakıfları ile ileti-
şime geçilerek Berlin'den  10 paydaşın da 
katılacağı ''Kadınlar ve Gençler için De-
mokratik Süreçlere Katılım Kılavuzu Atöl-
yesi'' düzenlendi.  

Berlin Eyalet Parlamentosu Yeşiller Par-
tisi Milletvekili Dr. Turgut Altuğ, Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanı Feyzullah Bahçi 
ve Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükel-
çisi Ali Kemal Aydın, Milli Eğitim Müşa-
viri Prof. Dr. Cemal Yıldız, Müsteşar Ali 
İhsan İzbul ile yapılacak görüşmeler için 

randevular alındı. Katılımcılara ve basına 
gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

Berlin’de Yunus Emre  
Enstitüsü’nü ziyaret    
Katılımcılar: Sinan Kaplan-UID Berlin 

Bölge Başkanı, Şemsi Bilgi-Berlin Tür-
kiye Kadınlar Birliği, Berrin Alpbek-Al-
manya Türk Veli  Dernekler Federasyonu, 
Cem Gençtürk-Türk-Alman Enstitüsü, 
Feyzullah Bahçi-Yunus Emre Enstitüsü, 
Dr. Ertekin Özcan-Türk-Alman Enstitüsü, 
Işıl Özcan-SPD Kadın Kolları, Koray Yeğ-
nidemir-Yunus Emre Enstitüsü, Hümeyra 
Çiftçi-UID Berlin Kadın Kolları, Lale Ay-
tanç Nalbant, Müjgân Suver, Ömer Yıldı-

4-7 Aralık 2019-Almanya Çalışma Ziyareti

BERLİN’DE DÜZENLENEN KADINLAR VE  
GENÇLER İÇİN KATILIM KILAVUZU ATÖLYESİ 
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rım, Ebrar Eda Demir, Akile Gürsoy, Tev-
fik Mesut Eren, Leyla Tavşanoğlu, Zeynep 
Göknil Şanal, Ayşen Karakulak, Yasemin 
Kültür-Türk Kadınlar Birliği Derneği 

Belirlenen amaçlar ve ulaşmak istediği-
miz hedeflerimiz doğrultusunda hazırladı-
ğımız toplantı gündemi ve belirlediğimiz 
katılımcılar ile 5 Aralık Perşembe günü 
paydaşlarla atölye gerçekleştirildi. Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bah-
çi'nin hoşgeldiniz konuşmasının ardından 
Proje Koordinatörü Müjgân Suver açılış 
konuşması gerçekleştirdi. Lale Aytanç 
Nalbant'ın Demokrasi için Türk Gençliği 
ve Kadınlar projesini tanıtmasıyla başla-
yan toplantı, gençlerin ve kadınların de-
mokratik süreçlere katılımı konu başlığı ile 
Doç. Dr. Tevfik Mesut Eren'in moderatör-
lüğünde devam etti. Beyin fırtınası şek-
linde gerçekleştirilen atölyede sırasıyla;  

-Türk gençleri ve kadınlarının eğitim-
leri, istihdamda ve siyasetteki oranları ve 
bu oranların olumlu yönde değişmesi için 
yapılması gerekenler, 

-Türkiye'deki ve Avrupa'daki kadınların 
ve gençlerin eğitimde, ekonomi ve siyaset-
teki durumlarının karşılaştırılması, 

-Demokratik katılımın mekânları ve me-
kanizmalarının değerlendirilmesi, 

-Politika ilkelerine rehberlik edecek kri-
terler belirlenmesi, 

-Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı ve Türk Kadınlar Bir-
liği  temsilcileri, Türk-Alman Enstitüsü 
temsilcilerinin yanı sıra Berlin'de faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşları temsilci-
lerinin katıldığı toplantıda gençlerin ve ka-
dınların, politika ve karar alma 
süreçlerinde etkili olan mekânlar ve meka-
nizmalar üzerine tartışılması, 

-Gençler ve kadınların demokratik sü-
reçlere katılımı üzerine çalışan paydaşların 
çalışmaları, politikaları ve konuyla ilgili 
uygulamaları hakkında bilgi alışverişi 
alındı. Paydaşlar Almanya'daki siyasi par-
tilerdeki kadınların ve gençlerin durumu 
ile ilgili mevcut durumun paylaşılması, 

-Almanya'nın parlamentosundaki kadın-
ların oranı 1949'da %6,6, 1976'da %7, 
1987'de %16, 1996'da %28, 2015'de 
%36,8, 2017'de %30 olarak paylaşıldı.  

Bunlara ek olarak partilerdeki kadın üye 
sayısının yüzdeleri verildi; Yeşiller Parti-
si'nde %40,5, Sol Parti'de %36,1, SDP'de 
%32,6, AFD'de %17 ve Hristiyon Demo-
krat Partide %16,3. Kota uygulaması ne-
deniyle çok daha fazla kadının 
yönetimlerde yer almaya başladığı ve kota 
uygulandıkça kadınların niteliklerini de 

geliştirerek katılımlarının kolaylaştığı bil-
gileri paylaşıldı. Farklı siyasi partilerden 
kadın milletvekillerinin bir araya gelerek 
toplantılar düzenlediği ve toplantıların so-
nucundan çıkan önergelerin siyasi parti-
lerle paylaşıldığı belirtildi. Atölye'de, 
18-35 yaş arası gençlerin Almanya'da faa-
liyet gösteren siyasi partilerdeki oranları-
nın ise aşağıdaki şekilde olduğu paylaşıldı. 
Oranlar şu şekildedir: Sol Parti %14, Ye-
şiller Partisi %13, Hür Demokrat Parti 
%10, SDP %8, Hristiyan Demokrat Parti 
%6. 

Toplantı Sonucu 
 -Gençlerin ihtiyaçlarının hızlı bir şe-

kilde değişmesinden dolayı ihtiyaçlara yö-
nelik şekillendirilmiş katılım mekân ve 
mekanizmalarının oluşturulması, 

-Katılım mekân ve mekanizmalarının, 
gençlerin birey olarak kabul edildiği, fikri-
nin dinlendiği ortamlara dönüştürülmesi, 

-Katılımın aile ve okuldan başlayarak 
demokratik modeller oluşuturulması ve 
eğitim yoluyla da desteklenmesi, 

-Demokratik süreçlerde gönüllü katı-
lıma önem verilmesi, 

-Sosyal medyayı etkin kullanan gençle-
rin katılımcılığını desteklemek amacıyla 
YouTube'da örgütlenme modelleri video-
ları (iyi örnekler), 

-Ulusal ve uluslararası gençlik örgütleri 
dayanışma ağları kurulması, 

-Demokratik süreçlere katılımcılığın ve 
örgütlenme modellerinin sivil toplum ön-
derleri ve akademisyenler desteği ile bir-
likte yapılması gereklidir. 

Dr. Turgut Altuğ’u ziyaret 
 Yeşiller Partisi Milletvekili Dr. Tur-

gut Altuğ’la 6 Aralık 2019 günü Berlin 
Eyalet Parlamentosu’nda görüşüldü. 

Faaliyetin katılımcıları: Lale Aytanç 
Nalbant, Müjgân Suver, Ömer Yıldırım, 
Ebrar Eda Demir, Akile Gürsoy, Tevfik 
Mesut Eren (Marmara Grubu Vakfı) Leyla 
Tavşanoğlu, Zeynep Göknil Şanal, Ayşen 
Karakulak, Yasemin Kültür (Türk Kadın-
lar Birliği Derneği), Cem Gençtürk, Erte-
kin Özcan (Türk-Alman Enstitüsü) 

Yeşiller Partisi Milletvekili Dr. Turgut 
Altuğ Bey'le yaptığımız toplantıda, önce-
likle görüşmeye katılanlar ve kurumlar 
hakkında gerekli bilgiler verildi. Ortaklaşa 
yürüttüğümüz ''Demokrasi İçin Türk Gen-
çliği ve Kadınlar'' Projesi nin genel bilgi-
leri, hedefleri ve ziyaret amacımız 
paylaşıldı. Karar alma mekanizması konu-
munda, gençler ve kadınlar ile ilgili ne 
gibi çalışmalar yürütüldüğünü,  Turgut Al-
tuğ'un Almanya'daki ilerlemeler hakkında 
görüşlerini ve deneyimlerini, gençlerin ve 
kadınların katılımı konusundaki düşünce-
lerini öğrenmek istediğimizi belirttik. 

Yaptığımız toplantıda gençler ve kadın-
ların eğitimleri, istihdam durumları, siya-
sette yer alma oranlarının olumlu yönde 
arttırılması için yapılması gerekenlerle il-
gili görüş alışverişinde bulunuldu.  

Değerlendirme  
Kişisel biyografisini anlatarak başlayan 

Dr. Turgut Altuğ, 25 yıl önce Almanya'ya 
beyin göçile gittiğini ve 2006'dan beri Ye-
şiller Partisi üyesi olduğunu belirtti. 2011 
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yılında Yeşiller Partisi tarafından Kreuz-
berg ilçesinde aday gösterildiğini söyleyen 
Altuğ, kişisel biyografilerin toplumun geli-
şiminde katkısının büyük olduğunu söy-
ledi.  

Yeşiller Partisi hakkında bilgil veren 
Altuğ partinin 2 grup başkanvekilinin de 
kadın olduğunu söyledi. 27 kişiden oluşan 
milletvekillerinin cinsiyet dağılımı ise 15 
kadın, 12 erkek şeklinde. Parti tüzüğünde 
belirtildiği üzere mevcut koltuk dağılımı-
nın en az %50'si kadın olacak şekilde be-
lirlediklerini iletti ve erkek egemenliğinin 
siyasi yapıyı olumsuz etkilediği görüşü sa-
vunuldu. Parti içinde yapılan toplantılarda 
erkek milletvekili sayısı kadınlardan fazla 
olduğu durumlarda kadınların kararları 
veto etme hakkının olduğunu ekledi. 
Seçim programları hazırlanırken her mil-
letvekilinin söz hakkı olduğunu, demokra-
siyi yaymak amacında olan bir partinin 
once kendi içinde democrat olması gerek-
tiğini belirtti.  

Demokratik katılım bağlamında gençle-
rin hangi kurumlar ve kuruluşlar aracılı-
ğıyla başlayabileceği konusunda öneri 
sunan Turgut Altuğ partilerin gençlik ör-
gütleri, kiliselerin gençlik örgütleri ve 
çevre kuruluşlarının gençlik birimlerine 
üye olarak başlayabileceklerini söyledi. 
Karar alma mekanizmalarına katılımın art-
tırılması konusunda çalışmalar yürüten ku-
ruluşlar ile iletişime geçerek sürecin 
kolaylaştırılacağını ve zenginleştirileceği 
konusunda hemfikir olundu. 

 Ali İhsan İzbul ve Umut  
Topçuoğlu’nu ziyaret  
 Büyükelçilik Müsteşarı Ali İhsan 

İzbul ve Elçilik Müsteşarı Umut Topçu-
oğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Berlin 
Büyükelçiliği’nde görüşüldü. Görüş-

mede MEB Eğitim Müşaviri, Prof. Dr. 
Cemal Yıldız da hazır bulundu.   

 Faaliyetin katılımcıları: Lale Aytanç 
Nalbant, Müjgan Suver, Ömer Yıldırım, 
Ebrar Eda Demir, Akile Gürsoy, Tevfik 
Mesut Eren (Marmara Grubu Vakfı) Leyla 
Tavşanoğlu, Zeynep Göknil Şanal, Ayşen 
Karakulak, Yasemin Kültür (Türk Kadın-
lar Birliği Derneği), Cem Gençtürk, Erte-
kin Özcan (Türk-Alman Enstitüsü) 

Toplantı kapsamında; yürütülmekte olan 
proje ile ilgili bilgiler proje koordinatörü 
Müjgan Suver tarafından aktarıldıktan 
sonra Almanya’da yaşayan Türk kökenli 
kadınların ve gençlerin eğitim devamlılık 
oranları, demokratik karar alma organla-
rına katılımı ile ilgili bilgiler alındı. Elçilik 
Müsteşarı Umut Topçuoğlu yalnızca Al-
manya’da değil tüm dünyada kadınların 
demokratik karar alma organlarına katılı-
mının önemine değindi. Bu süreçte büyük-
elçiliğin vatandaşlarına sağladığı 
desteklere değinerek gençlerin de bu sü-
reçlerde bulunmalarının desteklenmesi ge-
rektiğini aktardı. 

Değerlendirme  
Müsteşar Ali İhsan İzbul ise yeni tekno-

lojiler ile gençlerin demokratik süreçlere 
katılımının daha kolay bir hale geldiğini, 
gençlerin fiziki olarak olmasa da dijital or-
tamlarda kendilerini ifade edebilmelerinin 
kolaylığına değindi. Almanya’da yaşayan 
gençlerin yabancılık çekmemeleri ve top-
luma faydalı birer birey olarak yetişmele-
rini desteklemek amacıyla büyükelçiliğin 
eğitim kurumlarında yapmış oldukları or-
ganizasyonları anlattı. Bu organizasyon ile 
eğitim gören vatandaşların kendilerini bu-
lundukları ortamda ifade edebilmeleri, bu 
süreçte gençlerin ailelerine de gerekli bilgi 
desteğinin sağlanmasının önemine de-

ğindi. 
MEB Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal 

Yıldız; Alman İstatistik Daire’sinin yayın-
ladığı verilerden yola çıkarak Türk kökenli 
öğrencilerin eğitime devamlılık oranlarına 
değindi. Sekiz yüz bin kişiden oluşan 0-24 
yaş arası vatandaşların öğrenim görmekte 
olduğunu söyleyen Yıldız, hâlihazırda dört 
bin kişinin Türkiye’den Almanya’ya gelip 
üniversite okuduklarını belirtti. OECD or-
talamalarına göre bu sayının seksen bin ci-
varında olması gerektiğini aktardı. 
Gençlerin yaşadığı ruhsal sorunlara da de-
ğinerek manevi destek görmeleri gerekti-
ğine de değindi. 

Gençler ve kadınlara yönelik yapılan 
bilgilendirme faaliyetlerine değinilerek in-
teraktif şekilde gerçekleşen toplantıda pro-
jenin beklenen sonuçları da tartışıldı. 
Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması 
adına da büyükelçiliğin Berlin’de iş birliği 
yapmaya hazır olduğu aktarıldı.  
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TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE  
GENÇLİK HAKLARI SEMİNERİ 

 Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-
dınlar projesi kapsamında düzenlenen 
Türkiye ve AB'de Gençlik Hakları' semi-
neri Marmara Üniversitesi, Göztepe Yer-
leşkesi’nde konuk konuşmacı Şeyda 
Taluk'un katılımı ile gerçekleştirildi.   

Neden sivil toplum kuruluşlarına üye 
olmalıyız, niçin bir STK'nın çalışmala-
rında yer almalıyız? Sorusu ile başlayan 
seminer içerisinde katılımcılar ile bu so-
ruya yanıtlar verildi. Bu süreçte iletişimin 
de vazgeçilmez bir unsur olduğunu akta-
ran Taluk, katılımcılığın gençler için öne-
mine de değindi. Türkiye'de parlamentoda 
yer alan genç sayılarına dikkat çekildi. 20-
29 yaş aralığında yalnızca üç kişinin mil-
letvekili sıfatı taşıdığını aktardı. 
Kadınlarda da bu sayının hemen hemen 
aynı olduğunu hem gençlerin hem de ka-
dınların haklarının savunulması için katı-
lımcılığın önemi hem demokrasi hem de 
insan hakları perspektifinden değerlendi-
rildi.    

Türkiye'de gençlik haklarının öncelikle 
gençlere aktarılması gerektiğini, gençlerin 
de bu hakları savunabilmeleri için örgüt-
lenmelerinin vazgeçilmez bir yol oldu-
ğunu söyleyen Taluk, hak verilmez, alınır 
cümlesi ile katılımcılar ile interaktif bir 
konuşma gerçekleştirdi.  

Moratörlüğü Doç. Dr. İmre Ersoy'un yö-
netiiği seminerde; Avrupa ülkelerinde sivil 
toplum kuruluşlarının siyaseti etkileye-
bilme gücünün olduğunu, Türkiye'de de 
son zamanlarda özellikle çevre konula-
rında örgütlenme ve sivil toplum ile yapı-
lan iş birliği sayesinde toplumsal 
sorunların çözümüne katkılarının büyük 
olduğuna değinildi. Bir değişim isteni-
yorsa yalnızca siyasete katılım yolu ile 
değil sivil örgütlenme ile de mümkün ol-
duğu aktarıldı. Brexit dönemine de deği-
nen Taluk, bu süreçte sivil toplum 
kuruluşlarının rolüne ve seçim döneminde 
gençlerin çalışmalarına değindi.  

Sözlerini, "Avrupa Birliği, genişleme ve 

bütünleşmesine bağlı olarak ve artan nü-
fusu özellikle de genç nüfusu düşünerek 
eğitim konusunda, birliğe üye olmayan ya 
da üyeliğe aday ülke statüsü kazanan dev-
letleri de kapsayan çalışmalar yapmakta-
dır. Bu çalışmalarla, hem birlik içinde 
gençlerin dolayısıyla birliğin kalitesini ar-
tırmak, hem birlikteki uyumu sağlamlaştır-
mak hem de birliğe üye olmayan ya da 
üyeliğe aday olan ülkeleri birliğe adapte 
etmeyi de amaçlamaktadır." Ile sonlandı-
ran Taluk, bir strateji geliştirmenin ve bu 
strateji ile hangi amaçlara nasıl çalışma-
larla ulaşabileceğimizi çok daha kolay bu-
lunabileceğini aktardı.    

İnsanların akılcı değil, duygusal bir var-
lık olduklarını bizlere hatırlatan Sayın 
Şeyma Taluk ‘micro-messaging’ kavramı-
nın siyasal iletişimin geleceği olduğunu 
iddia etti ve ‘’İnsanları asla değiştiremez-
siniz ama değişmeye ikna edebilirsiniz.’’ 
diyerek iletişimin gücünün ne kadar büyük 
olduğunu bir kez daha aktarmış oldu.

18 Aralık 2019-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri
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 Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-
dınlar projesi kapsamında düzenlenen 
Türkiye ve AB'de Kadın Hakları' semi-
neri konuk konuşmacı Doç. Dr. Zeynep 
Alemdar'ın katılımı ile Marmara Üniver-
sitesi'nin Göztepe Yerleşkesi'nde gerçek-
leştirildi.  Moderatörlüğü Doç. Dr. İmre 
Ersoy üstlendi. 

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı olan Alemdar, akademik 
çalışmalarına dayanarak kadının uluslar-
arası ilişkiler ve dış politika alanlarına 
daha fazla katılmasını vurgulayarak ko-
nuşmasına başladı.  

Türkiye'nin uluslararası boyutta imza-
ladığı anlaşmalar ile aslında modern-
leşme ve çağdaşlaşma alanında AB 
değerlerini de benimsemeye çalıştığını ve 
böylelikle üyelik sürecinde hak savunu-
culuğu konularında yapılan reform paket-
lerinde ve anayasa düzenlemelerinde 
kadınların katılımı ile ileri adımların atıl-
dığını aktardı.  

CEDAW Projesi, İstanbul Sözleşmesi 
gibi uluslarası anlaşmaların temelinde 
kadın haklarının savunuculuğunun bulun-

duğunu Türkiye'nin de bu anlaşmaları im-
zalayan ilk ülkelerden biri olduğunu vur-
gulayarak, 1980'li yılların Türkiye'de 
kadın hareketlerinin başladığı yıllar ola-
rak kabul edildiğini, 1999 yılı sonrası ile 
AB ile sürecin ilerletilmesine dayalı ola-
rak demokratikleşme yolunda büyük 
adımların AB süreci ile bağlantılı oldu-
ğunu vurguladı.  

Eşit işe eşit ücret diye adlandırılan fır-
sat eşitliği konusunun AB ve Türkiye 
özelinde pek de farklı olmadığına deği-
nen Alemdar, hem Türkiye özelinde hem 
de Avrupa Birliği'nde kadının ekonomik 
hayata katılımlarının arttırılması için ça-
lışmaların gerekli olduğunu vurguladı. 
OECD verilerine göre insani gelişmişlik 
endeksi yüksek olan Türkiye'de kadının iş 
gücüne ve siyasete katılımının ne yazık ki 
zayıf olduğunu belirtti.  

2008-2012 yıllarında kadına yönelik 
şiddetin iki kat arttığını yani her 3 kadın-
dan birinin şiddete maruz kaldığını belir-
ten Alemdar, Avrupa'da ve Amerika'da da 
kadına şiddet oranlarının Türkiye'den 
farklı durumda olmadığını vurguladı.  

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştır-
maları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mu-
zaffer Dartan'ın Almanya'da kadınların 
siyasete katılımının nasıl olduğunu sor-
duğu soruya ilişkin Almanya Başbakanı 
Merkel'in aslında tüm ekibinin kadın ol-
duğunu ve Almanya'nın 1871 yılında mo-
dern bir devlet olmasından sonraki ilk 
kadın şansölye olup, II. Dünya Sava-
şı'ndan beri en genç Alman şansölyesi ol-
duğunu aktardı.  

Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Mesut 
Eren'in donanımlı ve siyasi alt yapısı olan 
kadınların neden siyasete katılmadığını 
sorması üzerine Alemdar, bu kişilerin 
mevcut sistem içerisinde ekarte edildiğini 
ve siyasi partilerin iç işleyişinde kadının 
katılımınıın zor kabul edilen bir süreç ol-
duğuna değindi. 

 Marmara Üniversitesi öğrencilerinin; 
ekonomisi veya dış siyaseti uçurumun ke-
narına gelmiş olan ülke ve kurumlarda 
(örn. Yunanistan, İMF) karar verici konu-
muna kadınların getirilme sebebini ve bu 
durumun bir başarı mı olarak nitelendiri-
lebileceğini sormaları üzerine, konu ile il-

 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE  
KADIN HAKLARI SEMİNERİ 

23 Ocak 2020-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri
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gili akademik çalışmalarında var oldu-
ğunu ancak bu çalışmaların sonucunda da 
görüldüğü gibi başarı olarak nitelendiril-
mediğini, aksine süreç içerisinde bir 
durma noktası yaşanırsa bunun sebebinin 
kadın olduğunu göstermek olduğunu vur-
guladı. 

Marmara Üniversitesi öğrencilerinden; 
Türkiye'de yükseköğretim kuruluşlarında 
kadının konumları ile ilgili sorusu üzerine 
Alemdar, Türkiye genelinde 200 üniver-
site bulunduğunu ancak bu üniversitelerin 
yalnızca 13 tanesinin rektör konumunda 

kadının olduğuna değindi aynı zamanda 
Türkiye'de kadın akademisyen sayısının 
(Dr. Ve Doç. düzeyinde) Avrupa'dan daha 
yüksek olduğunu aktardı.  

Seminer Sonucu 
Hak temelli eğitimin yaygınlaştırılması 

için birçok sivil toplum kuruluşunun ça-
lışmalar yürüttüğünü ve bu çalışmalara 
fon sağlayacak büyük kuruluşlarının da 
varlığına değinen Alemdar, günümüzün 
AB ve Türkiye'de kadınların siyasi süreç-
lere kaliteli katılımlarının tam zamanı ol-
duğunu söyledi. Demokratikleşme ve 

laiklik yolunda kadınların öneminin 
büyük olduğunu ve desteklenmeleri ge-
rektiğini vurguladı. Türkiye siyasetinde 
geçmiş yıllarda kadın liderlerin var oldu-
ğunu ancak bu kadınların sistemin dayat-
ması ile erkeksileştiğini, Avrupa 
ülkelerinde de kadın liderlerinin var oldu-
ğunu ancak mevcut bu kadınların da er-
keksileştiğine dair eleştiride bulundu. 
Liderlik alanlarının dar olması sebebi ile 
erkeksileşmenin de kaçınılmaz olduğunu 
aktardı.   
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Demokrasi seminerleri kapsamında dü-
zenlenen "Politika ve Karar Almada En İyi 
Genç ve Kadın Uygulamaları Semineri" 
Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşke-
si’nde  20 Şubat 2020 Perşembe günü ger-
çekleşti. Moderatörlüğü Evrim Timur ve 
Zeynep Baykal'ın üstlendiği seminerin 
konuk konuşmacı ise Mine Ekinci oldu. 
Proje koordinatörü Müjgan Suver'in yap-
tığı açılış konuşmasının ardından Zeynep 
Baykal kendini tanıtarak seminer içeriğine 
değindi ve Evrim Timur'un konuşmacıyı 
takdim etmesi ile söz Ekinci'ye bırakıldı.  

Ekinci öncelikle kendi özgeçmişini an-
latarak seminer katılımcıları ile sohbet etti. 
Eğitim geçmişinin yanı sıra sivil topluma 
nasıl katıldığına da değindi. Genç yaşlarda 
(lise dönemi) belediyelerin kent konseyle-
rinde yer aldığını ardından da gençlik 
meclislerine katıldığını aktardı. Bu süreçte 
yine gençlerin siyasete katılımını destekle-
mek amacıyla kurdukları Beyaz Plat-
forrm'u anlattı. Toplumsal adalet 
konularını benimseyen Ekinci'nin farklı 
sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ağına 
katıldığını da aktardı.  

Yine üniversite yıllarında Sakatlık Çalış-
maları İnisiyatifi kurduklarını belirterek 
bir milyon kullanıcının bulunduğu bir 
forum açtıklarını da aktardı. Ülkemizde 
gönüllü olunabilecek faydalı çalışmalar 

yürüten kurumların var olduğunu belirte-
rek kendisinin de TEGV gönüllüsü oldu-
ğunu ve toplumu ayakta tutacak olan şeyin 
okullar olduğuna karar vererek bu alanda 
çalışmalar yapmak istediğine karar verdi-
ğine değindi.  

Yüksek lisans yapmak için burslu bir şe-
kilde yurt dışına çıktığını ve burada araş-
tırma çalışmalarını köy okulları ve kırsal 
eğitim alanında yoğunlaştırdığına değine-
rek Türkiye'deki öğretmenler ile haftada 
bir olacak şekilde online platformlar üze-
rinden iletişime geçtiğini aktardı. Burada 
eğitim döneminde sosyal girişimcilik dersi 
sayesinde köy okulları değişim ağının da 
ilk prototipini oluşturduğunu fikrini ger-
çekleştirmenin ilk adımını attığını aktardı. 

Günümüzde köy okullarının yapısına 
değinerek her bir dezavantaj sayılabilecek 
unsurdan bir avantaj yaratmanın mümkün 
olduğunu düşündüğünü ve bu düşüncele-
rini köy öğretmenleri ile paylaştığını dile 
getiren Ekinci, Türkiye'ye döndüğünde on-
line iletişim kurarak başladığı öğretmenler 
ile olan ilişkisini ziyaretler ile pekiştirerek 
fikirlerini anlattı. Öğretmenlerin hatta milli 
eğitimin köy okulları değişim ağı çalışma-
ları ile ilgilendiğini bu süreçte seksen 
kadar gönüllü ile birlikte çalışmalarına 
başladıklarını aktardı. Daha sonra gönüllü-
ler ile fikirlerini bir sosyal girişimcilik mo-

deline dönüştürerek dernek kurduklarını 
burada da almış oldukları ilk fon kaynağı 
ile belirledikleri pilot bölge olan Harran'da 
öğretmenler ile çalıştaylar düzenledikle-
rini, öğretmenlerin, öğrencilerin hatta veli-
lerin bu çalışmalar neticesinde hem bir 
motivasyon kazandıklarını hem de bireyler 
olarak toplumun değişimi ve dönüşümü 
aşamasında aktif rol almalarını sağlamak 
için fırsat sunulduğunu da aktardı.  

Öğretmen toplulukları, öğrenci çalıştay-
ları ile yaptıkları aktiviteleri bir kısa filme 
dönüştüren KODA'nın filmini katılımcı-
lara aktaran Ekinci, "Dünya daha iyi bir 
yer olacaksa bu bizler sayesinde olacaktır." 
Diyerek sunumunu sonlandırdı ve katılım-
cıların sorularını yanıtladı: 

Bugünden geçmişe bakıldığında en 
büyük motivasyon kaynağının sorulması 
üzerine; bir itici güç olarak insanların 
sorun yaşadıkları konular üzerine herhangi 
bir çözüm çalışması girişiminde bulunma-
ması sadece sorunu dile getirerek yakınıl-
dığında çözümlenmediğine şahit oldum. 
Bu süreçte ben de sessiz kalmayıp çözüm 
üretebilir bir potansiyelde olduğumuzu 
görmek ve göstermek adına fikrimden ve 
hayata geçirme isteğimden güç buldum. 
Ardından öğretmenler ve ilgili kişiler tara-
fından da desteklendiğini görmek üzerine 
yoğunlaşmakta büyük motivasyon kay-

20 Şubat 2020-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

POLİTİKA VE KARAR ALMADA  
EN İYİ GENÇ VE KADIN UYGULAMALARI SEMİNERİ
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nağı da yarattı.  
Şimdi ise kendim için doğru yolda oldu-

ğunu ve huzurlu bir insan olduğunu ak-
tardı.  

Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşanan 
dil sorununa değinerek öğrenciler ile bu 
süreçte nasıl iletişim kurdukları soruldu-
ğunda; kritik bir sorun olan farklı dil kul-
lanma sorunu mevcut eğitim sisteminde 
maalesef ki çözülemeyen bir sorun olarak 
yer alıyor, pedagojik çalışmaların yürütül-
mesinin şuan da mümkün olmadığı bölge-
lerde öğretmenlerin desteği ile dil sorunu 
yaşayan öğrencilerin bir yıl gibi bir sürede 
öğrencilerin kendi kendilerine Türkçe ko-
nuşmayı öğrendiklerini, öğretmenlerin bu 
süreçte onlara yaklaşımının büyük ölçüde 
önem taşıdığını aktardı.  

Aynı zamanda okul öncesi eğitimin git-
gide yaygınlaştığını da söyleyen Ekinci bu 
eğitim sayesinde öğrencilerin okullara 
daha hızlı adapte olduklarını ve dil sorunu-
nun büyük kısmını burada çözümleyebil-
diklerine değindi.  

Sınıf öğretmenlerine eğitimleri bitme-
den önce uygulamalı olacak şekilde bir 
ders verilmesinin mümkün olup olmadığı-
nın sorulması üzerine; MEB ile eğitim fa-
külteleri arasında bir boşluk olduğunu 

söyleyerek aslında MEB'in bu çalışmalara 
destek vermek istediğini, mevcut boşluğun 
hala kapanmamış olması ve en son yapılan 
değişiklik ile üniversite öğrencilerinin uy-
gulamaya yönelik ders sayısının daha da 
azaltılmasının bir tezat olarak değerlen-
dirdi.  

KODA gönüllüsü olmanın süreçlerini 
katılımcılara aktaran Ekinci, kırsalda ve 
köylerde yaşadığı ve unutulmayan anıları-
nın sorulması üzerine kısa kısa anılar pay-
laştı ve sözlerini sonlandırdı.  

Seminer Sonucu 
Herkesin değiştirme ve dönüştürme gü-

cünün olduğunu bunu gerçekleştirmek için 
yalnızca azim ve istek gerektiği, dünyanın 
daha iyi bir yer olmasını istiyorsak bunun 
için hep birlikte çalışmayı ve çözüm üret-
meyi, yalnızca içinde bulunan topluluğun 
değil ülkemizin sorunlarının göz önünde 
bulundurulmasının önemi aktarıldı. Katı-
lımcı olmanın farklı şekillerde mümkün 
olduğunu yalnızca çözüm üretmek için ini-
siyatif almanın gerektiğine değinildi.  
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Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadın-
lar projesi kapsamında düzenlenen 'Demo-
kratik Katılım Mekanizmaları' semineri 
konuk konuşmacı Pınar Türenç'in katılımı 
ile Marmara Üniversitesi'nin Göztepe Yer-
leşkesi'nde gerçekleşti. Proje koordinatörü 
Müjgan Suver'in açılış konuşması ile baş-
layan seminerin medorasyonunu Doç. Dr. 
Emirhan Göral üstlendi. 

Basın Konseyi Başkanı Türenç, kendini 
tanıtarak giriş yaptığı konuşmasında Milli-
yet Gazetesi, Show TV Haber programı ve 
çeşitli ülkelerde muhabirlik yaptığını ak-
tardı.  

 Kendi katılımcılık hikayesinin ise ilk-
okul yıllarında okulda başladığını dile ge-
tirdi. Okul yıllarında gazete küpürlerini 
birleştirerek okulda duvarlara yapıştırdı-
ğını ve ismini duvar gazetesi koyduğu bir 
öğrencilik süreci geçirdiğini, ardından 
okul başkanı seçilerek öğrencilerin savu-
nuculuğunu yaptığını da aktardı. Katılım-
cılık mekanizmalarının birçok alanda 
olması ve bireyler olarak bu mekanizma-
larda yer almanın bizim elimizde oldu-
ğunu ve birşeyi değiştirmek istiyorsak 
muhakkak katılımcı olmanın gerekliliğini 
vurguladı.  

Demokratik katılım mekanizmalarının 
yalnızca siyaset olmadığını erken yaşlarda 

okul içerisinde, sosyal yaşamımızda aktif 
olmamız gerektiğini ancak bu şekilde sesi-
mizin diğer kişiler tarafından duyulabile-
ceğini iletti.  

"Kadının güçlü olması, meydan oku-
ması, kalıpları aşıp bildiği doğruların pe-
şinde koşması hayat başarısını getirir." 

 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı adayı olarak gösterildiğini ve 
bu süreçte yürüttükleri kampanyalara da 
değindi. O yıllarda hazırlanan broşürünü 
öğrenciler ile paylaşan Türenç, aradan on 
altı yıl geçmesine rağmen kampanya ma-
nifestolarının halen geçerli olduğunu ve 
mücadele edilmesi gerekli konuların ba-
şında gelen kadının demokratik süreçlere 
katılmasının büyük önem taşıdığını ak-
tardı. O yıllardaki kampanyada üç temel 
konu üzerine yoğunlaştıklarını dile getire-
rek bunların "insanca yaşamak", "çağı ya-
kalamak" ve "AB üyesi olmak" olduğunu 
söyledi.  

"Biz başaracağız" sloganı ile başarının 
kadınların gücü ile mümkün olduğunu ve 
bu süreçte kadının daha aktif olduğu bir si-
yasi süreç geçirme hedefinde olduklarını 
da ilave etti. 

Politika ve siyasetin insana dokunma ve 
mutlu etme sanatı olduğunu dile getiren 
Türenç, gençlerin ve kadınların bu iki hu-

susu göz önüne almaları gerektiğini ak-
tardı.   

Seminer Sonucu 
Atatürk’ün Türkiye’ye modern demok-

rasiyi getirmesiyle birlikte kadınların 
seçme ve seçilme hakkını kazandığı 
1934’ten bu yana kat edilen katılımcılık 
yolunun son derece zayıf olduğuna par-
mak bastı. O dönemde %4 olan meclisteki 
kadın milletvekili oranının 2020 yılına gel-
memize rağmen ancak %17’ye ulaşabildi-
ğinin altını çizdi. 550 sandalyeli meclisin 
600 sandalyeye çıkarılmasına rağmen 
bunun yetersiz olduğunu iddia eden Tü-
renç, mecliste yalnızca iki gencin (22 yaş-
larında) olduğuna değindi ve onları hiçbir 
önemli meselenin peşinden koşmamaların-
dan, herhangi bir soru önergesi vermeme-
lerinden dolayı eleştirdi. Bu doğrultuda 
gençlere ve kadınlara mutlaka bir hedef 
sahibi olmalarını ve o hedef doğrultusunda 
yılmadan mücadele etmelerini öğütledi. 
Seminere katılan öğrencilerden özellikle 
doğu illerinden olanlara yaz tatillerinde 
memleketlerine döndüklerinde oralardaki 
sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarını 
salık veren Türenç; ‘‘Bunun başka yolu 
yok!’’ diyerek onları doğru bildiklerinin 
peşinden gitmeleri konusunda mücadeleye 
etmeleri için cesaretlendirdi. 

27 Şubat 2020-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

 DEMOKRATİK KATILIM  
MEKANİZMALARI SEMİNERİ
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Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadın-
lar projesi kapsamında Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı Ziyareti 02 Mart 2020 
tarihinde gerçekleştirilmişti.  

Proje faaliyetlerinden biri olan Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ziyareti proje 
hedef grubu olan yirmi beş üniversite öğ-
rencisi ile gerçekleştirildi.  

Proje koordinatörü Müjgan Suver'in De-
mokrasi İçin Türk Gençliği ve Kadınlar 
projesi hakkında bilgiler paylaşması ile zi-
yaret amacı katılımcılara aktarıldı.  

Eğitim Programları ve Gönüllü Operas-
yonları Yöneticisi Sn. Burak Buçak tara-
fından TEGV hakkında bilgiler 
katılımcılara aktarıldı. 1995 yılında kurul-
duğundan bugüne çocukların eğitimlerine 
sağladıkları katkılardan, gönüllülük üze-
rine yaptıkları politika çalışmalarına de-
ğindi.  

Demokratik kurumlar arasında köklü bir 
geçmişe sahip TEGV, gerek eğitim, gerek 

gençlerin toplumsal yaşama aktif katılım-
larını sağlamak amacıyla birçok çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini katılımcılar ile pay-
laştı.  

Üniversite öğrencilerine öncelikle katı-
lımcılığın birçok şekilde gerçekleştirilebi-
leceğini, küçük yaşlarda katılımcı olmanın 
hem kişisel olarak hem de toplumsal ola-
rak nasıl bir gelişim gösterebileceğini 
TEGV  gönüllülerinden aktarılacağını söy-
lerek sözü gönüllülere bıraktı.  

TEGV gönüllülerinin; üniversite yılla-
rında vakıf ile tanıştığını, bu sayede ço-
cuklara gençler tarafından verilen 
desteklerin önemi başta olmak üzere kişi-
sel gelişimlerini hangi yönde etkiledikleri, 
duyarlı birer vatandaş olmanın ülke için 
gerekliliğini de aktardılar. 

25 kişinin katılımı ile gerçekleşen ziya-
rette gençler sivil toplum kuruluşlarının 
çalışma şekillerini öğrenmişlerdir. 
TEGV'in gençler özelinde yaptığı çalışma-

ların nasıl daha faydalı olacağına dair 
görüş alışverişi yapılmış ve toplantıda 
gençlerin de aktif birer katılımcı olmaları 
soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir.  

Beykent Üniversitesi öğrencileri ile pay-
laşılan başlıkların özeti ise; Daha demo-
kratik, katılımcı ve müreffeh toplumlar 
oluşturmak istiyorsak gençlerin yerel ve 
bölgesel düzeyde alınan kararlara ve ey-
lemlere katılmaları çok büyük önem taşı-
maktadır.  

Herhangi bir toplumun demokratik ya-
şamına katılma, her ne kadar bunlar da 
önemli unsurlarsa da, sadece oy verme 
veya seçimlerde aday olmaktan ibaret de-
ğildir. Katılımcılık ve aktif vatandaşlık 
daha iyi bir toplum oluşturmaya katkıda 
bulunacak şekilde eylem ve girişimlere ka-
tılma ve bunları etkilemeye yönelik hak-
lara, araçlara, mekana, fırsatlara ve 
gereğine göre desteğe sahip olmak demek-
tir. 

2 Mart 2020-Savunuculuk Çalışmaları Ziyaretleri

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ZİYARETİ
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Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Marmara 
Grubu Vakfı yetkilileri seminer öncesinde 
maske, mesafe ve hijyen konularını özen 
ve dikkatle anlattı. 

Demokrasi seminerleri kapsamında so-
nuncusu düzenlenen "Değişim İçin Gele-
neksel Kültüre Meydan Okuma Semineri" 
13 Mart Perşembe günü gerçekleşti. Mo-
deratörlüğünü proje koordinatörü Müjgan 
Suver'in üstlendiği seminerin açılış konuş-
masını yine Suver gerçekleştirdi. Ertuğrul 
Kumcuoğlu'nun biyografisi katılımcılara 
aktarıldıktan sonra konu konuşması için 
söz Kumcuoğlu'na bırakıldı.  

Kumcuoğlu konuşmasına öncelikle 
gençlere "Geleceğin siyasileri sizlersiniz" 
diyerek başladı. Demokrasi nedir? soru-
suna yanıtlar arayarak interaktif şekilde bir 
giriş sağlandı. Demokrasinin nasıl ve 
neden ortaya çıktığı, tarihsel boyutları ele 
alındı. Roma İmpratorluğu'nun yıkılması 
ile dünyada yarı kaotik bir döneme girildi-
ğini, uzlaşmaya dayalı bir mekanizmaya 
ihtiyaç duyulduğunu böylelikle de batıda 
demokrasi anlayışının doğduğunu aktardı. 
Seminer başlığının geleneklere meydan 
okumak olduğunu ancak gelenekleri yok 
sayarak siyaset yapılmasının mümkün ol-
madığına değinen Kumcuoğlu, konuyu 
"Yerleşik İnanç ve Kurallara Meydan 

Okuyalım" temasında şekillendireceğini 
böylelikle alışılmışın dışına çıkabilmenin 
yolları üzerinde duracağını aktardı.  

Kadının geçmişten günümüze rollerine 
de değinildi. Tarih içerisinde kadının as-
lında toplum tarafından kalıplaşmış rolleri 
dışında doğrudan üretim içerisinde aktif 
rol aldığını ancak sanayileşme ile kadının 
üretimdeki rolünü azalttığı görüşünde ol-
duğunu söyledi. Kuzey ülkelerinde kadın 
başbakan ve kabine üyelerinin sayılarının 
arttığını ve demokratik ülkelerde bu sayı-
ların daha da artacağı görüşünde olduğunu 
da ilave etti. 

Demokrasinin yavaş çalıştığına ilişkin 
verilen eleştirilere yönelik; hızlı alınan ka-
rarların herhangi bir devlete yarar sağla-
madığının kanıtlandığı daha ağır karar 
verebilmek için demokrasinin var oldu-
ğunu iletti. Dünyadan örnekler vererek 
Amerika'da seçim süreçlerine değindi ve 
üretmeden tüketemezsiniz anlayışına sahip 
olduğunu söyledi.   

Demokratik ülkelerde vatandaşların ser-
best iradeye sahip olmaları gerektiğini 
ancak sistemin izin verdiği ölçüde kişilerin 
iradelerine dayalı hareket edebildiklerine 
de değindi.  

Öğrenciler ile soru cevap şeklinde ger-
çekleşen seminerde Kumcuoğlu, tek tek 
soruları yanıtladı. Bir öğrenci %10'luk 
kota sınırı hakkında Kumcuoğlu'nun gö-
rüşlerini paylaşmasını istedi. Kumcuoğlu 

ise; önceden bir oyun bile temsil gücünün 
olabildiğini ancak mevcut sistemde bunun 
mümkün olmadığını söyleyerek tarafı olu-
nan siyasi görüşün en az %10'luk bir 
kesim tarafından temsil gücünün olabildi-
ğini iletti. Kendisinin milletvekili olduğu 
dönemlerde böyle bir kotanın olmadığını 
ve seçim süreçlerinde her bir görüşün ala-
cağı oyun o taraf içerisinde büyük bir 
önemi olduğunu aktardı.  

Ancak bu kota ile gerek siyasilerin ge-
rekse vatandaşın bakış açılarının değişti-
ğini aktardı. 

Kendi siyasi ve bürokratlık deneyimle-
rini de katılımcılar ile paylaşan Kumcu-
oğlu, demokrasinin tarihsel ve siyasi 
boyutunu detaylıca katılımcılar ile pay-
laştı.  

Seminer Sonucu 
Geleneklerin yok sayılarak bir algı ya-

ratmanın veya değişim oluşturmanın 
mümkün olmadığı, ancak alışılmış kural-
lara meydan okuyarak bir değişim yaratı-
lacağı aktarıldı. Avrupa Birliği üyelik 
sürecinde Türkiye'nin demokratikleşme 
alanında büyük adımlar attığını, siyasi açı-
dan sorun yaratabilecek dönemlerde dahi 
müzakerelere uyulmasının Türkiye için 
zaten değişimin başlaması olarak nitelen-
dirildi. "Mutlaka birgün siyasete soyunun, 
soyunmazsanız sıradan insanların sizi 
idare etmesine izin verirseniz." sözü ile se-
miner sonlandı.

12 Mart 2020-Savunuculuk Çalışmaları Seminerleri

HERKESİN DEĞİŞİM İÇİN GELENEKSEL  
KÜLTÜRE MEYDAN OKUMA SEMİNERİ
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Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver ziyaret planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Biliyoruz ki; bir ülkenin demokratikleş-
mesinin gerçekleşmesinde yerel yönetim-
ler demokrasinin temel taşları olarak 
nitelenir. Bu kabulün temel gerekçesi, 
yerel halkın kendi kendini yönetmesine 
imkân veren çok yönlü siyasal özellikleri-
nin olmasıdır. 

Diğer siyasal yapılara nazaran halka 
daha yakın ölçekte olmaları, siyasal sis-
teme girdi ve çıktı ilişkisine daha elverişli 
mekanizmaların varlığı ve halkın temsilci-
lerinden oluşan meclis yapısı yerel yöne-
timlerin demokratik niteliğinin öne 
çıkmasını sağlamaktadır. 

Yerel düzeyde demokrasinin gerçekleş-
mesi için yerel yönetimlerin güçlenmesi, 
yerel halkın yönetim kararlarına etkin bir 
biçimde katılması, karar alma süreçlerinin 
ve uygulamaların kamu ve sivil toplum ta-
rafından denetlenmesi gerektiğini  savun-
maktayız. Demokratik karar alma 
süreçlerinde yerel yönetimler kilit kuruluş-
lardır ve Konseylerin yanı sıra belediyele-
rin gençlik ve kadın meclisleri, yerel 
düzeydeki politika ve karar almada kadın-

ların / gençlerin katılımı için önemli yerler 
olduğunu hatırlatarak söz Meral Güler'e 
bırakıldı.  Kent Konseylerinin belediye-
lerde halkla belediye arasında bir köprü 
görevi gördüğünü; aslında bir proje olarak 
çalışmalarını sürdürdüklerine değinildi. 
Belediyelerin eksik kaldığı yerlerde der-
nekler, sendikalar aracılığı ile halkı demo-
kratik karar alma süreçlerine katmayı 
amaçladıkları aktarıldı.  Çankaya Beledi-
yesinin en çok kadın çalışanı olduğunu, 
öncelikle kendi içlerinde cinsiyet eşitliğini 
sağlama amacı taşıdıklarını aktaran Güler, 
aynı zamanda belediyenin ilk "Eşitlik Bi-
rimi" kurduğunu da dile getirdi.  Yerel 
Eşitlik Eylem Planı hazırladıklarını ve bu 
eylem planının hazırlanmasında sivil top-
lum kuruluşları ile iş birliği yapıldığına 
dikkat çeken Güler, kadınların dahil edil-
diği sürdürülebilir kadın haklarının korun-
masının bu eylem planında büyük bir 
öneme sahip olduğunu aktardı.   

Tabanda kadınların ihtiyaç ve talepleri 
kent konseyi aracılığı ile ilgili birimlere 
iletilebiliyor mu, bu ihtiyaç ve talepler ne 
düzeyde karşılanabiliyor? Sorusuna ise; 
kadınların yaşam içerisinde birçok prob-
lemi olduğunu ve bu problemlere en hızlı 
çözümlerin üretilmesi için hep birlikte ça-
lışmalar gerçekleştirildiğini aktardı. Aynı 
zamanda Ankara'nın en çok üniversite bu-
lunan bölgesi olan Çankaya'nın genç kadın 
nüfusunun da fazla olması sorunların çe-

şitlenmesine sebep olduğu ancak genç ka-
dınların da toplumsal alanlarda yaşadıkları 
eşitlik sorununa etkili çözümler üretildi-
ğine değinildi. Gerek toplu taşıma gerekse 
aydınlatmalar ile ilgili yapılan hizmetlerin 
kadınların ihtiyaçları doğrultusunda şekil-
lendiği de aktarıldı. Kadınlara istihdama 
katma açısında ise el ürünlerinin satıldığı 
pazarların kurulması, bakmakla yükümlü 
oldukları çocuk/yaşlı bireylerin güvenli bir 
yerde bakımlarının devam ettirilmesi hu-
susunda desteklediklerini dile getirdi.  

Kent Konseyi Kadın Meclisine ise ku-
rumların ve kişilerin katılabilmesi için bir 
genel kurul yapıldığı aktarıldı. İlgili sivil 
toplum örgütleri bu genel kurula davet edi-
liyor ve demokratik bir şekilde meclis üye-
lerinin seçildiğini dile getiren Güler, aynı 
zamanda belediyenin 2013 yılında Gençlik 
Meclisinin kurulduğunu ve aynı yollar ile 
üyelerinin belirlendiğini aktardı.  

Webinar Sonucu 
Gençlere kendi içlerinde örgütlü olabil-

meleri, üniversite yıllarından itibaren ihti-
yaç gördükleri her alanda bir örgütün 
oluşturulmasına katkı sağlamaları veya var 
olan bir örgütün içerisinde yer almanın 
önemi vurgulandı. Gençlere öncelikle içle-
rinde yaşadıkları toplumda birer katılımcı 
olmaları; demokratik süreçlerde ise yerel 
yönetimlerden başlayarak yer alabilecek-
leri tüm kurumların çalışmalarını yakından 
takip etmeleri önerildi. 

10 Eylül 2020-Savunuculuk Çalışmaları Webinarı

ÇANKAYA BELEDİYESİ ZİYARET WEBİNARI
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Yaşamakta olduğumuz koronavirüs’ten 
dolayı karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nularak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver ziyaret planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Türk Kadınlar Birliği Genel Sekreteri 
Yasemin Kültür, kuruluşu hakkında ve 
Türk kadınları ile ilgili bir sunum yaptı. 

Toplamda 29 kişinin katılımı ile gerçek-
leşen ziyaret webinarında; sivil toplumun 
varlığı için demokrasinin varlığı, demok-
rasinin varlığı için de sivil toplumun varlı-
ğının zaruri olduğunu artık biliyoruz.  

Sivil toplum, günlük ihtiyaçları dâhi-
linde siyasetten uzaklaşan kişilerin top-
lumsal sorunlar karşısında bir rolü 
olduğunu hatırlatarak vatandaşlar ile dev-
let arasındaki mesafeyi azaltmak bakımın-
dan da işlev görmektedir. 

Sivil toplum kuruluşlarının yasama ve 
yürütme gibi önemli süreçlere de etkisi ka-
çınılmaz. STK'ların yasamaya etkisi ken-
dilerini ilgilendiren bir yasanın kabulü 
veya reddi için milletvekilleri ile temas 
kurmakta, bazen bir kanun taslağı hazırla-
mak biçiminde, bazen yetkili komisyonları 
etkilemeye çalışarak süreci her aşama-
sında izlemekteler. Yürütmeye etkisi ise 
idarenin uygulamaya koyduğu politikala-
rın sivil toplum kuruluşları tarafından sa-
vunulması halinde, politikalar toplum 
tarafından daha kolay benimsenmekte. 

Bazı olumsuz politikalar da sivil toplum 
kuruluşlarının muhalefeti sonucunda uy-
gulamadan kaldırılabilmekte.  

Bu noktada sivil toplumun vazgeçilmez 
bir unsur olduğunu tekrar hatırlatarak; top-
lumun örgütlü olması demokrasinin bir ge-
reği olduğunu, katılımcılığın ancak örgütlü 
toplum aracılığıyla hayata geçirilebileceği 
aktarıldı.  

Türkiye’nin Kadın Hakları üzerinde ça-
lışmalar yapan en köklü kurumlarından bi-
riyle son zamanlarda gündemde önemli bir 
yer tutan kadın haklarının korunması, bu 
doğrultuda uygulanan politikanın artıları 
eksileri neler ve yurtiçi ve yurtdışında po-
litika oluşturma sürecine katılımın farklı-
lıkları hakkında konuşmak üzere sözü 
Yasemin Hanım'a bırakıldı.  

Kültür, öncelikle Türk Kadınlar Birli-
ği'nin 1924 yılında kurulmuş ilk kadın der-
neği olduğunu katılımcılara aktardı. 
Türkiye'de 7 bölgede 80'e yakın şube ile 
varlığını sürdüren TKB'nin en örgütlü der-
nek olduğunu; eşitlik, özgürlük ve şiddet-
siz bir dünyayı oluşturma çabası ile bir 
araya gelen insanlardan oluştuğu bilgisi 
aktarıldı.  

Örgütlü mücadele örneği olan TKB; ka-
dınların toplumsal ve siyasal yaşama dahil 
edilmeleri için bilinçlendirilmesi, eğitil-
mesi amacının taşıdığını; kadınların hakla-
rını bilmeleri ve talep etmeleri için 
çalışmalar gerçekleştirildiğini aktardı.  

CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ay-
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi)'ın 

2000'li yıllardan beri Türkiye sekreterya-
sını Türk Kadınlar Birliği gerçekleştirdi-
ğini; bu sekreteryanın pek çok kadın 
derneğinin katılımı ile sürdürülmekte ol-
duğunu; CEDAW kapsamında dört yılda 
bir rapor hazırlandığını hem sivil toplum 
tarafından hem de devlet tarafından iki 
yönlü bir rapor oluşturulduğunu ve yapılan 
faaliyet ve düzenlemelerin yer aldığı ger-
çekleri yansıtan bir rapor oluşturulduğuna 
değinildi. Bu raporların CEDAW Komitesi 
tarafından değerlendirildiğini; gölge rapor 
olarak hazırlanan sivil toplum raporlarını 
Türk Kadınlar Birliği öncülüğünde savu-
nulduğuna değinildi. Kadının insan hakla-
rının anayasası olarak da nitelendirildiği 
aktarıldı. 

İstanbul Sözleşmesine de değinildi. Ön-
celikle sözleşmenin İstanbul'da imzalan-
ması sebebi ile isminin İstanbul olduğu; 
amacının da kadına karşı her türlü şiddetin 
önlenmesi sözleşmesi olduğu aktarıldı. 
2011 yılında imzalanıp 2014 yılında yürür-
lüğe konan bu sözleşme 81 madde ve 1 ek 
maddeden oluşmakta. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin hem siyasal hem toplumsal 
alanda sağlanması amacını taşır. Günü-
müzde sözleşmenin çokça tartışıldığını ve 
amacının saptırıldığına değinildi.  

Webinar Sonucu 
Sevgili gençler lütfen siyasete girin, 

korkmayın. Örgütlü mücadeleden bahse-
derken oturduğumuz yerden şikayet etme-
nin faydasının olmadığını, hepimizin elini 
taşın altına koyması gerektiğine değinildi. 

11 Eylül 2020-Savunuculuk Çalışmaları Webinarı

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ ZİYARET WEBİNARI
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Sendika ve Endüstri İlişkileri Uzmanı 
Mustafa Paçal ile  17 Eylül 2020 günü 

Webinar üzerinden bir görüşme gerçekleş-
tirildi. 

Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver ziyaret planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Bilindiği üzere; Sendika, çalışanların 
sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını koru-
mak, sorunlarını çözme amacı ile kurul-
muş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, 
siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden 
bağımsız örgütlerdir ve işçi haklarını de-
mokratik sınır içerisinde korur. Sendikalar 
örgütsel demokrasi örneğidir. 

Örgütlerde demokrasi; öncelikle çalışan-
ların yönetime katılımı, eğitimi ve çalışan-
lar arasında karşılıklı güven yaratılması ile 
gerçekleşir. Gücün çalışanlarla yönetim 
arasında paylaşımı yapılmalıdır. Bu sadece 
iş verenlerin iş konseyleri gibi karar meka-
nizmasına nüfuz edecek oluşumlarda daha 
güçlü yasal haklarının bulunmasını değil, 
aynı zamanda onların örgüt yönetimine 
katılımına daha da arzulu olabilmeleri 
adına yönetimdeki kültürel bir değişimi 

öngörür. 
Üyelerin sendika faaliyetlerine sadece 

toplantılara girerek değil, aynı zamanda 
karar mekanizmasına da tesir ederek katıl-
malarını, sağlayacak teşvik edici unsurla-
rın ve imkânların yaratılması ve nihayet 
sendika liderlerinin haiz bulundukları ikti-
dar gibi değişkenler, sendika demokrasisi-
nin münakaşasında dikkate alınabilecek 
önemli hususlardır.  

Gençlerin ve kadınların sendikaya katı-
lım biçimleri, nasıl katılım sağlayabilecek-
leri ve katılanlara ne tür fırsatlar 
sunulduğunu aktaran Paçal şunları aktardı; 
Gençlerin, kadınların sendikalara katılabil-
meleri için öncelikle istihdam edilmeleri 
gerektiğini vurguladı. Günümüzde işsizli-
ğin yükseldiği bugünlerde özellikle genç-
lerde %27 oranında işsizliğin bulunduğuna 
değinerek öncelikle bu sorunun çözüme 
kavuşturulması gerektiğini söyledi. 

 Sendikalar Türkiye'de 1920'li yıllarda 
işçi hareketlerinin başlamasıyla ortaya çık-
mıştır ve aynı yılda sendikalar yasası çık-
mıştır. 1963 yılında sendikalara toplu 
sözleşme ve grev hakkı tanınsa da 1980 
darbesine kadar devam edebilmiş, darbede 
kesintiye uğramış ve 1983  yılından günü-
müzde kadar aynı yasa devam etmiştir.  

Günümüzde büyük ölçekli şirketlerin 
sendika üyeleri olsa da küçük ve orta öl-

çekli işletmelerin sendika üyelerinin olma-
dığına değinilmiştir. Oysa ki işveren-işçi 
açısından bakıldığında en büyük uyuşmaz-
lıklar bu işletmelerde ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumun da değişmesi gerektiği, işçi-
lerin haklarını savunabilmeleri için sendi-
kalara üye olmaları gerekliliği dile 
getirilmiştir. Bu üyelikler ile işçiler toplu 
olarak bir sözleşmeye taraf olabiliyor, grev 
yapma hakkına sahip olabiliyor ve kıdem 
tazminatları başta olmak üzere birçok işçi 
haklarından haberdar olmaları sağlanabil-
mektedir.  

Konfederasyonların bünyelerinde birden 
fazla sendikanın bulunduğunu ve bu ço-
ğulcu yaklaşım ile sorunlara ortak akıl ile 
çözüm üretibilmenin avantajlarına da de-
ğinildi. İlgili diğer kurumlar ile sürekli 
bilgi aktarımlarının sağlanması, işçilerin 
sorunlarını dile getirebilmeleri, bu sorunla-
rın çözümünde işçilere de söz hakkı tanın-
ması gibi birçok avantajı olduğu aktarıldı.  

Sendikalarda kadın genel başkanların 
bulunmadığına dikkat çeken Paçal, kadın-
ların bu pozisyonlarda yer almalarının sağ-
lanması ve  daha çok temsil edilmelerini 
aktardı.  

Son olarak hiçbir hakkın sahiplerine tak-
dim edilmediğini, bireylerin bu hakları 
kendileri tarafından alınması gerektiğini 
vurgulanmıştır.  

17 Eylül 2020-Savunuculuk Çalışmaları Webinarı

TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU ZİYARET WEBİNARI
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CHP 25, ve 26, Dönem Milletvekili 
Gülay Yedekçi TBMM Ziyaret Webina-
rının ilk konuşmacısı idi.  

Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver ziyaret planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Toplamda 29 kişinin katıldığı webinar 
Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Siyasete 
uzun yıllardır emek verdiğini belirten Ye-
dekci, gençlik kolları başkanlığı dâhil 
olmak üzere genç yaşlardan itibaren siya-
sette yer aldığını belirtti. Gençlerin ve ka-
dınların daha iyi koşullarda 
yaşayabilmeleri için siyaseten mücadele 
verdiğini aktardı. Ülkemizin ve dünyanın 
daha iyi bir yer olması için çalışmalar ger-
çekleştirdiklerini aktardı.  

Gençler ve kadınlar siyasi partilerin 
hangi bölümlerinde yer almalılar soru-
suna; 12 Eylül darbesi ile insanların apoli-
tik bir hale geldiğini aktardı. Bu darbe ile 
siyasi partilerin kapatılması ile ailelerin 
çocuklarını yetiştirirken siyasetten uzak 
durmak gerektiği görüşünü empoze edildi-
ğinden; siyasete ilgisiz bir toplum olduğu-
muza değindi. 

Aslında kaldırımların yüksekliğini bile 
politikaların belirlediğini söyleyen Ye-
dekci, hayatımızın her alanını kaplayan si-
yasette kadınların ve gençlerin 
düşüncelerini ifade etmeleri gerektiğini 
vurguladı. Ancak şuan ki konjonktürde 
bunun çok kolay olmadığı da vurgulandı.  

Kendi görüşlerine yakın hissettikleri bir 
siyasi parti varsa bu şekilde üyeliklerin 
gerçekleşebileceğini aktaran Yedekci, 30 
yaş altı kişilerin gençlik kollarında 30 yaş 
üstü kişilerin ise ana kademede yer alabi-
leceğini aktardı. Kadınlar için ayrıca kadın 

kolları olduğunu söylese de aslında kadın-
erkek eşitliğine aykırı olan bu kadın kolla-
rının kapatılması gerektiğini savundu. 
Elbette pozitif ayrımcılık ve kotanın bu-
lunması gerekliliği yadsınamaz ancak ka-
dını bu şekilde ayırt eden birimlerin 
partiler içerisinde yer almaması gerektiğini 
söyledi.  

Gençlik kolları ile ilgili olarak ise; önce-
likle siyasi partileri tanıması, ne tür çalış-
maların gerçekleştiğini görmesi, 
gözlemlemesi ve aktivist mantığı ile yak-
laşması ardından ana kademede yer alması 
gerektiğini vurguladı. Popülizmin siyasette 
etkili olduğunu, ancak gencin herhangi bir 
şey üretmeden hemen bir görev verildi-
ğinde maalsef çok daha iyi yerlere varabi-
lecekken başlangıçta pes edilebiliyor. 30 
yaş altında %50'lik bir nüfusun olduğunu 
göz önüne alırsak gençlerin kendilerini 
yakın hissettikleri partilere kesinlikle üye 
olmaları gerektiğini aktardı.  

Dijitalleşme ile dünyanın da evrildiğini 

söyleyerek; gençlerin bu süreçlere daha 
hakim olduklarını, kendi yaşayacakları 
çağın şekillenmesinde yer almalarını sa-
vundu. Ana kademedeki tecrübeli insanla-
rın da gençlere yol gösterici olması 
gerektiğini belirtti.  

Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı 
gençlerin %64'ü asla bir partiye üye 
olmam olarak görüş belirtirken yalnızca 
%7'lik kısmın bir partiye üye olduğunu 
görmekteyiz. Bu sonuçların olumlu oldu-
ğuna değinen Yedekci, aileden gelen siyasi 
görüşten öte kendilerinin aidiyet hissettiği 
partilere eğilmesi, kendi görüşlerini yansı-
tan partilere yakınlaşmasının artık müm-
kün olduğunu belirtti.  

#vekilkampuste hashtagi ile sonuç 
odaklı uygulamalara imza attığını anlatan 
Yedekci, öğrencilerin okullarda sıkıntı 
çektiği kahvaltı konusunu gündeme taşıya-
bilmek için kampüste poğaça dağıtması ile 
başlayan hareketin öğrenciler açısından 
çözüme kavuşturulduğunu da aktardı. 
Gençlerin artık söylenenlere değil uygula-
malara baktıklarını anlaşılmasını vurgu-
ladı.  

CHP'nin mecliste 138 koltuğu var ancak 
17'si kadın 2'si ise gençlerden oluşuyor. 
Bu sayıların yükselmesi için partinin uy-
guladığı politikalar ise; kendi içerisinde 
çalışmalar gerçekleştirdiğini, Türkiye'de 
yaşanan sorunlara çözüm üreten, diğer ka-
dınlara yardım etmeliyim diyen her kadı-
nın bir araya gelmesi için platformların 
oluşturulmasını savundu ve parti içerisinde 
bu çalışmaların yapıldığını aktardı.  

%33 kadın kotası, %10 gençlik kotası 
ile birlikte uygulanmakta. Gençler ve ka-
dınlar aynı potada eritilmeye çalışılıyor, bu 
kotaların ayrı kullanması gerektiğini ak-
tardı. Milletvekilliği döneminde kadınların 
ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi 
için hanım evlerinin kurulduğunu; böyle-
likle kadının desteklendiğini de ayrıca ak-

18 Eylül 2020-Savunuculuk Çalışmaları Webinarı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ZİYARET WEBİNARI
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tardı. Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık 
varken "Kadın" ismi çıkarılarak Aile Ba-
kanlığı olduğu ardından da  Aile Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlandı. İşte bu noktada geriye dönüş 
durdurulamadı. Kadın hem ismen hem 
cinsmen yok edildi, elbette kadın isterse 
anne olmayı tercih edebilir ama bu temel 
bir görev gibi addedilmemelidir. Erkekle-
rin yaptığı her işi kadınların da yapabile-
ceği, bu noktada herhangi bir ayrımcılığa 
maruz bırakılmamayı savundu.  

Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok ülke-

den daha önce seçme ve seçilme hakkını 
kadınlara tanımış olması, bizim kadınları-
mız zaten herkesten birkaç adım önce bu 
yarışa katıldı. Bu özgürlüğü Atatürk saye-
sinde kolaylıkla elde ettiğimiz için önemi-
nin farkında olmayan birçok insan olduğu 
da belirtildi.  

Kadın emeğinin yüceltilmesi noktasında 
ise yalnızca kadın kimliği üzerinden değil, 
emeği üzerinden de güçlenmesi gerekti-
ğini aktaran Yedekci, her siyasi görüşten 
kadın dayanışmasını savunan ve birlikte 
mücadele edilen bir ortamın herkese çok 

daha fayda sağlayacağı görüşünde oldu-
ğunu aktardı.  

Katılımcılardan gelen kadının ve genç-
lerin yeri üzerine olan düşüncelerin gele-
neksel kültürle yapılmasına bakışınız 
nedir? Bu bağlamda geleneksel kültürün 
ve söylemlerin değiştirilmesi gerektiğini 
düşünüyor musunuz? Sorusu üzerine; geç-
mişten çok alıp geleceğe dal olmanın ge-
rektiğini savundu. Bağlı kalmaktan ziyade 
örnek alınabileceğini ve bunun faydasının 
görüleceğini savundu. Bu noktada sivil 
toplumun da desteğinin önemine değinildi. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil 
Ayrım TBMM Ziyaret Webinarının 
ikinci konuşmacısı idi.  

Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver ziyaret planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Toplamda 23 kişinin katıldığı webinar 
Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Siyasi 
partilerin çalışma şekilleri ile olarak; Türk 
siyaseti çok farklı bir sistem. 1946 yılında 
CHP ve Demokrat Parti'nin seçime gir-
mesi üzerine çok partili sistemin devam et-
tiğini aktardı. 24 Haziran 2018 yılına 
kadar parlamentoda 2 meclis vardı Senato 
ve TBMM. Siyasi partiler yasası ile 
TBMM'ye girmenin mümkün olduğunu 
aktardı. Senato İngiltere'de olduğu gibi 
yüksek tahsil yapmış insanların yer aldığı 
bir yerdi.  

Bugünün parlamento aritmetiğine bakıl-
dığında AK Parti 291 milletvekili ile yer 
aldığını, parlamentoda toplam 13 partinin 
olduğuna değinildi. Toplumun her kesi-
min, özellikle gençlerin, kadınların ve si-
yasete ilgi duyan iş insanlarının yer alması 
savunuldu.  

Sağlam bir sivil toplum ayağının Türki-
ye'de oluşması gerektiğinde değinen 
Ayrım, sivil toplum faaliyetlerinin de ülke 
menfaatleri açısından güçlendirilmesi ge-
rektiğini aktardı.  Seçimlere ilgi duymak 
için siyasi partilerde görev almak gerekti-
ğini katılımcılara aktarırken gençlere bu 
konuda ciddi bir sorumluluk düştüğüne de 
değinildi. Bugün Ak Partinin 12 milyon 
üyesi olduğunu, kurumsal bir parti olarak 
faaliyetlerini sürdürdüğünü de vurguladı. 
Yakın zamanda 100 binin üzerinde yeni 
üye kaydı oluşturulduğunu ve bunun ger-
çekleşmesi için ciddi bir çalışma sürecinin 

gerçekleştiğini vurguladı.  
Ak Parti'nin 291 koltuğunun 54'ünün 

kadın milletvekilinden oluştuğunu meclis 
içerisinde en çok kadın vekilin bulunduğu 
parti olduğunu da aktaran Ayrım, 5 genç 
milletvekili bulundurduğunu da aktardı. 
Mevcut yasalar çerçevesinde ilgilenilen bir 
parti var ise vakit kaybetmeden üye olma-
larını tavsiye etti.  

Gençlere tavsiyesi ise; ülkenize sahip 
çıkın, eleştirilerini aktarırken çözüm öneri-
lerinizi de dile getirin. O zaman ülkemizin 
daha güçlü olduğunu görebileceğiz. Dedi. 

Gençlerin yurt dışı göçme isteği konu-
sunda neler söyleyeceksiniz? Sorusuna ise 
yalnızca Türkiye'de değil, genç kesimin ta-
leplerini karşılamanın kolay olmadığını ve 
bu sebeple göçün tetiklendiğini aktardı. 
Üniversitelere baktığımızda dünyada ilk 
100'de kaç üniversitemiz var diyerek soru 
sorması üzerine eğitim kalitelerinin eksik 
olduğu, göç sorununun Türkiye'nin kana-
yan yarası olduğunu söyledi. Daha iyi bir 
yaşam seviyesi, kendi çalışma ortamını 
veya kariyerini daha iyi şartlarda oluştur-
mak istemelerine bağladığını aktardı. 
Güçlü muhalefet, güçlü iktidar sayesinde 
yurt dışına göç meselesi de azalmış ola-
caktır.  

Son zamanlarda Türkiye'nin savunma 
sanayinde gerçekleştirmiş olduğu başarı-
lar, yazılım konusunda yapılan ilerlemeler 
ile bünyelerinde çok fazla sayıda mühen-
dis çalıştırdıklarını bu sayede istihdama da 
ciddi katkıların sağlandığını bu desteğin de 

sağlanmaya devam edileceğini aktardı.  
Türkiye bugün bulunduğu pozisyonda 

dik durmaya çalışıyor, belki ekonomik so-
runlar var, belki halkın istekleri istenen şe-
kilde karşılanmıyor ancak elde ettiğimiz 
başarılar ile tüm bu sorunlara çözüm üreti-
lebileceğini savundu.  

Aile yapılarına da değinen Ayrım, eği-
tim süreçlerinin iyi yönetilmesinin gerekli-
liği, daha iyi ekonomik şartlara 
hazırlamanın da faydalı olacağına deği-
nildi. Pandemi döneminde Türkiye'nin iz-
lemiş olduğu politikalar sayesinde bu 
mücadeleyi çok başarılı şekilde sürdürdü-
ğünü, bu süreçte yurt dışından seksen beş 
bin vatandaşın yurda dönme taleplerinin 
karşılanması gibi süreçlerde destek oldu-
ğunu da aktardı.  

Siz kadınların Türkiye'deki ve siyasetti 
yeri hakkında ne düşünüyorsunuz soru-
suna ise; kadına karşı şiddete sonuna kadar 
karşı olduklarını iletti. Ak Parti'deki kadın 
milletvekilleri ile kadına karşı şiddetin ön-
lenmesi için komisyonlar kurulduğunu ve 
bu konuda duruşlarının değişmeyeceğini 
aktardı.  

Pandemi dönemi sona erdiğinde tüm ka-
tılımcıları parlamentoya davet eden Ayrım, 
komisyon çalışmalarını daha yakından 
görmek ve anlamak adına tüm katılımcı-
ları ziyarete davet etti. Siyasette küslük ol-
mayacağını, gençlerin siyasette yer alarak 
deneyimli kişilerden kazanımlar elde et-
melerini savunarak konuşmasını sonlan-
dırdı.  
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GENÇLİK VE KADIN KONFERANS WEBİNARI-I-

İki gün sürecek olan Gençlik ve Kadın 
Konferansımız Ebrar Eda Demir ile 
Oğulcan Ulu’nun moderatörlüğünde 8 
Ekim 2020 günü İstanbul’da gerçekleşti. 

 Konferansın açılış konuşmasını Mar-
mara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları 
Platformu Başkanı Müjgan Suver yaptı. 

Konferansımız Avrupa Birliğinin sem-
bollerinden olan Avrupa marşı eşliğinde 
açılırken, web tv, youtube ve internet ek-
ranlarından bizi dinleyen herkese ve her bi-
rinize hoş geldiniz diyor ve sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 

Beethoven’ın 9. senfonisi’nin son bölü-
münden uyarlanan Avrupa Marşı, AB ülke-
lerinin ortak değerleri olan: özgürlük, barış 
farklılıklar içinde birlik olabilme başarısını 
kutlamayı hedefler.  

Dünya insanlarının hayalini kurduğu bu 
değerler ise ancak demokrasi içinde yaşatı-
labilir. Bu nedenle Türkiye’de sivil toplum 
kuruluşlarının öncelikli hedefi  "demokra-

sinin güçlenmesi olmuştur." 
Türkiye’de demokrasi, gençlerin ve ka-

dınların demokratik karar verme süreçle-
rine katılımı ile güçlenecektir. 

Bu nedenle; verdikleri finansal destekle, 
AB Sivil Toplum Destek Programı kapsa-
mında  uyguladığımız  Demokrasi İçin 
Türk Gençliği ve Kadınlar Projesi ve 
Gençlik ve Kadın Konferansımızın  ger-
çekleşmesini sağlayan, Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ne  buradan tekrar teşekkür ediyo-
rum. 

Türkiye’de demokrasi, gençlerin ve ka-
dınların demokratik karar alma süreçlerine 
katılımı ile güçlenecektir. 

İki gün sürecek olan konferansımızın bi-
rinci gününde demokratik katılım teorile-
rini ve pratiklerini, AB ve Türkiye’de 
gençlerin ve kadınların demokratik yaşama 
katılımını dinlerken sizleri,  T.C. Dış İşleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB 
ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçimiz, 

Hırvatistan Başkonsolosu, Polonya Konso-
losu, Marmara Üniversitesi ve Beykent 
Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri 
ve yerelde gençlerle ilgili farklı projelerde 
çalışan eğitmenlerle buluşturacağız. 

Gençlik ve kadın konferansının ikinci 
günü,  TBMM'den iktidar ve muhalefet 
milletvekilleri,  yerel yönetimleri temsilen 
İstanbul/Avcılar Belediye Başkanından 
gençlerin siyasi karar organlarına, katılım-
larında yaşanan zorluklar hakkında bilgi 
alacağız. Konferansın son bölümünde 
gençler ve kadınlar, söz sizin diyoruz ve 
sözü, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gazi-
antep, Diyarbakır, Adana’dan katılan sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve aktivist-
lere  bırakıyoruz. Konferansımızı dinlemek 
için Türkiye, Almanya, Avusturya, Po-
lonya, Hırvatistan, Makedonya’da ekran-
ları başında bulunanlara tekrar 
teşekkürlerimi sunar, hepimiz için faydalı 
bir toplantı olmasını dilerim. 

MÜJGAN SUVER 

8 Ekim 2020-Demokratik Katılım Teorileri ve Pratikleri Çalıştayı
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Türk Kadınlar Birliği adına söz alan 
Başkan Sema Kendirci ise konferasta 
şunları söyledi. 

Tüm katılımcılara merhaba 
Bu projenin içinde olmak, Marmara 

Vakfı ile birlikte üretmek ve bizim kurul-
duğumuz günden beri kadınları demokra-
siye katma amacımızın gerçekleşmesi 
yolundaki önemli bir projede ortak olmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğumu her-
kese iletmek istiyorum. Bu katılımlar için 
çok teşekkür ediyorum  

Türk Kadınlar Birliği, 1924 yılında ku-

rulduğundan beri eşit hak mücadelesi 
veren Türkiye’nin ilk tek ve en büyük 
kadın örgütlenmesidir. Fakat eşitlik müca-
delesini de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
demokrasinin ancak kadınlarla gelişebile-
ceğine en çok inanan örgütlenmelerden bi-
ridir.  Hükümetle yaptığımız konuşmalarda 
ülke içinde 80’i aşkın şubemizle çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Şunu söylemek is-
tiyorum, bu proje bizim için çok değerli. 
Çünkü biz kurulduğumuz günden beri ka-
dınsız bir demokrasinin sakat ve eksik ol-
duğuna inanan ve bunu yüksek seslerle 

dile getiren bir örgütüz. Dolayısıyla bizim 
için demokrasiyle kadın hakları iç içedir ve 
bunu görmek ve kabullenmek için herkesi 
bu anlayışa davet ediyoruz. Çünkü biliyo-
ruz ki demokrasi geliştikçe kadın hakları 
gelişecek, kadın hakları geliştikçe demok-
rasi temel ilkelerine oturup kurumsallaşa-
cak. Dolayısıyla proje ve kurucu 
ortaklarımız ve bugünkü katılımcılarımız 
bu anlayışımızla bizimle yan yana olacak-
lardır. Bizimle bu yolda daima mücadelede 
omuz omuza olacakları için tüm öncelikle 
tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

 SEMA KENDİRCİ

OĞULCAN ULU EBRAR EDA DEMİR
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Türk Alman Eğitim Kültür ve Poli-
tika Enstitüsü Başkanı Kenan Kolat ise 
sözlerini şöyle sürdürdü 

Almanya’nın başkenti Berlin’den her-
kese sevgiler, saygılar. Öncelikle sağlıklı 
günler, koronası az olan günler diliyoruz. 
Ne yazık ki Almanya ‘da sayılar son gün-
lerde bir artış gösterdi. Bizler de tekrar bu-
rada önlemleri arttırmaya başladık. Gece 
23’ten sabah 6’ya kadar her yer kapalı ola-
cak. Gece yaşamı sona erdi bir anlamda. 
Berlin’e şu aşamada gelmeyin diyorum. 
Ama ilerde bekliyoruz.  

Kendimle de ilgili birkaç şey söyleye-
yim: 40 yıldır Almanya’da yaşıyorum ve 
40 yıldır da aslında bir katılım savaşımı 
içindeyiz. Katılım kavramını kullanıyoruz 
biz Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli 
insanlar olarak. Uyum kavramını kullan-
mıyoruz, uyum çok yanlış bir kavram, 
çünkü her uyumun sonu asimilasyondur, 
erimedir. O nedenle biz erime kavramı ye-
rine katılım (participation) , içerme (inclu-
sion) kavramlarını kullanıyoruz. Katılımın 
önündeki engellerin kaldırılması için çalış-
malar yürütüyoruz. Almanya’daki 80.000 
üyeli Almanya Türk Toplumu’nun, büyük 
bir sivil toplum kuruluşu, on yıl kadar baş-
kanlığını yaptım. Ve orda da yaptığımız 
bütün çalışmalarda, tüm cinsiyetlerin eşit 
katılımını, tüm etnik ve diğer azınlıkların 
da katılımını savunmuş bir kişi olarak sa-
vunmaya da devam eden bir arkadaşınız 
olarak, yoldaşınız olarak, şunu baştan 
hemen söyleyeyim: Ben bir erkek olarak 
da katı kota taraftarıyım. Her alanda kota-
ların, yani cinsiyet kotalarının olması ge-
rektiğine inanan ve bunu çok savunan ve 

bu çalışmaları da burada yapmaya çalışan 
bir kuruluştayım aynı zamanda. 

Biz Almanya’da, Almanya Türk Top-
lumu olarak, Türk ve Alman dernekleri 
arasında, ilk defa tüzüğünde cinsiyet kota-
sını getirmiş bir kuruluşun başkanıydım. 
Bir erkek arkadaşımız oyları düşükken 
kota sayesinde oylamayı kazandı. Yani 
kota sadece kadınlar için değil, tüm cinsi-
yetler için olması gerekiyor. Bu nedenle 
kota konusunu çok önemsiyoruz. Toplum-
sal yapıların ancak ve ancak söz vermekle 
–efendim biz onlara dikkat ediyoruz- şek-
linde değil, bence çok katı bir şekilde bun-
ların yasal düzenlemelerle gerçekleşmesi 
gerekiyor. Bu ancak ve ancak yasal düzen-
lemeyle olacak bir konu. 

Bugün Almanya’da göçmen kökenlilerin 
yani Alman kökenli olmayan insanların da 
Alman devlet dairelerinde kota sistemiyle 
%10’luk-%20’lik kotalar talep ediyoruz. 
Bu bir istem. Yani biz her zaman şunu sa-
vunduk; içinde yaşadığımız toplum, kurum 
ve ya kuruluşlarla kendinizi özdeşleştir-
mek istiyorsanız eğer, mutlaka oranın bir 
parçası olmanız gerekiyor. Oranın bir par-
çası olmadan onu savunmanız, onunla öz-
deşleşmeniz, onunla birlikte hareket 
etmeniz mümkün değil. Almanya’da yaşa-
yan insanlar olarak da biz bunu hep savun-
duk. 

Bu projede bizim katkımız da bu doğrul-
tuda oldu. Almanya deneyimlerini anlat-
maya çalıştık ve anlatmaya da devam 
edeceğiz bundan sonra. Tabii burada daha 
demokratik bir toplum olduğu aşikar. 
Ancak buradaki olayların da kolay olmadı-
ğını bir örnekle size anlatmak isterim.  

Almanya’da eşcinsellik 60’lı hatta 70’li 
yılların ortasına kadar bir suç teşkil edi-
yordu. Kendisini bu şekilde ifade eden kişi 
hapis cezasına çarptırılabiliyordu. Yani Al-
manya da çok uzun deneyimleri olan bir 
ülke değil aslında. O bakımdan, Al-
manya’nın da demokratikleşmesi ve geliş-
mesi için demokratik kuruluşlarla ve 
partilerle çalışmalar yapılıyor.  

Son olarak Berlin eyaletinde çıkan bir 
yasayı da ifade ederek sözlerime yavaş 
yavaş son vereceğim. Örneğin eyalet parla-
mentosuna aday gösterecek partiler sırala-
mayı mutlaka bir kadın bir erkek olarak 
yapmak zorunda. Yasal bir düzenleme var. 
Bu şunu gösteriyor: parlamentonun yarısı 
kadın/erkekten oluşacak. Bizim parlamen-
tomuza baktığımız zaman, bırakın yarısını 
falan, kadın sayısının zaten çok düşük ol-
duğunu, genç sayısının iyice düşük oldu-
ğunu görüyoruz. Tabii başka güzel 
örnekler var Türkiye’de de: Kadın bilim 
insanı ortalamasına baktığımız zaman Al-
manya’dan çok daha ilerde. Buradan da 
bizim öğreneceğimiz noktalar var. Bu se-
minerler çerçevesinde bu noktalar da dile 
gelecektir. Bu vesileyle biz de bu projenin 
partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Çok keyif aldığımız bir seminer dizisi 
oldu. Korona dolayısıyla maalesef fazla bir 
araya gelinemedi bu dönemde ama yeni 
teknolojilerle de bundan sonra daha iyi bir 
araya geleceğiz. Berlin’e gelecek olan 
dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız 
olduğu zaman mutlaka beni arasınlar. Aynı 
zamanda onları burada ağırlamaktan da 
büyük mutluluk duyarım.  

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

YUSUF KENAN KOLAT
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DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB 
ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi 
Başak Türkoğlu konferansta yaptığı ko-
nuşmada şunları söyledi. 

Teşekkür ediyorum. Konferansınıza ka-
tılmaktan dolayı büyük bir memnuniyet 
duyuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.  

Benden önceki konuşmacının tarihlerle 
ilgili verdiği ders üzerine ben AB ile ilgili 
kısmı vurgulasam daha iyi olacak diye 
düşünüyorum. 

Cumhuriyetimizin ilanından bu yana en 
önemli çağdaşlaşma projesi olarak nite-
lendirdiğimiz AB ‘ye katılım süreci, re-
formlar ve mevzuat değişiklikleriyle 
önemli bir değişim süreci yaşattı ülke-
mize. Bu katılım süreci başından bu yana 
çok çeşitli siyasi ve ekonomik reformlar, 
AB müktesebatına uyum ve Sivil Toplum 
Diyaloğu olmak üzere üç temel ayak üze-
rinden yürütüldü, hala yürütülmekte.  

Sivil Toplum kuruluşlarımız her alanda 
kamuoyunun nabzını tutan aktörler olarak 
AB’ye katılım sürecimizde önemli rol oy-
nadılar bu güne kadar ve bundan sonra da 
oynamaya devam edecekler. Çünkü de-

mokrasinin en önemli unsurlarından biri 
de sivil toplumun varlığıdır.  

Biz AB Başkanlığı olarak, ülkemiz ve 
AB’nin sivil toplum kurumları arasındaki 
diyalogun güçlenmesi, sivil toplum kap-
asitesinin geliştirilmesini hedefleyen pro-
jelere özellikle destek veregeldik. 

AB’ye uyum süreci teknik düzenleme-
lerin ötesinde çok yönlü toplumsal deği-
şim ve dönüşümü de beraberinde 
getirmekte. Kadınların seçme ve seçilme 
hakkını birçok ülkeden önce elde ettiği 
ülkemizde, AB sürecinde gerçekleştirilen 
reformlar, Türk kadınının ekonomik, si-
yasi, sosyal hayatta mevcudiyetini ve top-
lum içindeki statüsünü önemli ölçüde 
pekiştirdi ve güçlendirdi diye düşünüyo-
rum.  

Katılım sürecimizin en önemli unsur-
ları olarak insan haklarının her alanda ko-
runması, herkesin hukuk önünde 
eşitliğinin sağlanması, eşit muamele ve 
fırsat eşitliği ilkelerinin geliştirilmesine 
yönelik reformlar yapılması açısından 
özellikle önem taşıyor.  

Yine Müktesebata uyum kapsamında 
Eşitlik Birimi olarak ve Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruldu. Ka-
nunla yaşa ve cinsiyete dayalı ayrımcılık 
yasaklanmış oldu. Nüfusumuzun yarısını 
oluşturan kadınların, fırsat eşitliğinden 
yararlanarak hayatta daha fazla yer alabil-
meleri, kadınlara yönelik hizmetlerin ve 
toplumsal farkındalığın arttırılması için 
önemli çalışmalar hayata geçirildi, geçiri-
liyor.  

Gençlerimiz de aynı şekilde 2004 yılın-
dan bu yana AB’nin gençlik programları 
sayesinde eğitim öğrenim, kültürel ve 
sportif faaliyetlere katılma, hatta iş dün-
yasında genç girişimciler olarak yeni fır-
satlardan yararlanma, kültürler arası 
diyalogda bulunma fırsatı yakalamış ol-
dular. Tüm bu gelişmelerin yaşanmasında 
AB’ye katılım sürecimizin önemli bir ka-
talizör görevi gördüğünü düşünüyorum. 
Elbette yapılan bu teknik uyum çalışma-
larını tamamlayacak ve somutlaştıracak 
olan en önemli araç sivil toplum projeleri 
oluyor.  

Türkiye ve AB mali işbirliği kapsa-
mında, kadınların istihdamının ve kız ço-
cuklarının okullaşma oranının 
arttırılması, kadınlara yönelik şiddet ve 

BAŞAK TÜRKOĞLU
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ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin geliştirilmesi ve genç işsizliği-
nin azaltılmasına yönelik pek çok önemli 
proje hayata geçirildi. Bu projelerle ülke-
mizde kadın haklarının çeşitli alanlarda 
geliştirilmesine ve gençlerin eğitilmesine, 
istihdama, kültürel alanlarda katılımına 
önemli katkılar sağlandı.   

Kadınlarımızın ve gençlerimizi sivil 
toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüt-
meleri, bu vesileyle yasama ve politika 
yapma süreçlerine katkı sağlamaları da 
demokratik katılımlarının arttırılması açı-
sından önem taşıyor. Demokrasi için 
Türk Gençliği ve Kadınlar Projesi’nin de 
bu sürece bu anlamda önemli katkılar 
sağlayarak başarılı çalışmalara imza ata-
cağını da düşünüyoruz.  

Bizim AB Başkanlığı olarak sivil toplu-
mun desteklenmesine verdiğimiz önemi 
zaten konuşmanın başında belirtmiştim. 
Bu nedenle sivil toplumun sesine her 
zaman kulak vermeye, sahada sivil toplu-
mun sorunlarını, görüş ve önerilerinin 
dinlemeye de özen gösteriyoruz, çaba 
gösteriyoruz.  

Elde edilen tespitlerden hareketle hazır-

ladığımız Sivil Toplum Destek Programı 
I ve II kapsamında ülkemizin farklı yerle-
rinde uygulanan 79 projeye toplam 10 
milyon 4 bin Avro tutarında destek sağla-
dık. Projeler rekabetçi bir başvuru süre-
cinden geçerek seçiliyorlar. Gençlerin ve 
kadınların demokratik katılımını teşvik 
eden bir projenin başarıyla geçmiş olması 
da ayrıca memnuniyet verici bir gelişme.  

Bugüne kadar Türkiye-AB Mali işbir-
liği sürecinde istihdamdan engelli vatan-
daşların toplumla entegrasyonuna, kadına 
karşı şiddetle mücadeleden sivil toplu-
mun güçlendirilmesine, tarım- kırsal kal-
kınmanın desteklenmesinden atık 
depolama tesislerine kadar çok çeşitli 
alanlarda çok farklı projeler hayata geçi-
rildi. Ama sivil toplumun da önemli 
dönüm noktalarından biri olduğunu düşü-
nüyoruz. Öncelikli bir alan olduğunu dü-
şünüyoruz. Hem AB tarafının hem de 
Türkiye’nin inandığı bir proje oluyor sivil 
toplumun olduğu projeler. 

Başkanlığını Sivil Toplum Sektörü’nün 
lider kuruluşu olarak fonlarıyla sivil top-
lum kuruluşlarının güçlendirilmesine 
katkı sağlamaya devam ederek değerlen-

dirme süreci de süren Sivil Toplum Des-
tek Programı III ile 3 milyon Avro daha 
mali destek sağlanacağını da bu vesileyle 
belirtmek istiyorum.  

Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-
dınlar Projesi 138 bin liralık bütçesiyle 
karar alma süreçlerinde gençlerin ve ka-
dınların teşvik edilmesini, onlara yönelik 
savunuculuk faaliyetlerinin geliştirilme-
sini amaçlıyor. Bu projede bu amaca yö-
nelik eğitimler, demokrasi seminerleri, 
çalışma ziyaretleri gibi pek çok faaliyetin 
gerçekleştirildiğini görüyoruz. Buna iliş-
kin bir politika kılavuzu hazırlandığını ve 
proje bittikten sonra da çalışmaları sürdü-
recek bir savunuculuk grubu oluşturuldu-
ğunu görüyoruz. Bunların önemli 
kazanımlar olarak kaydedildiğine inanı-
yorum. 

Bugün burada demokratik katılımın 
teori ve pratiklerinin konuşulacağı bu 
konferansın da bu kat edilen yolda elde 
edilen kazanımları kayda geçirmek açı-
sından önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşek-
kür ediyor, çalışmalarınızda başarılar dili-
yorum. 

50 

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

Marmara Grubu AB ve İnsan Hakları Platformu’nun gençleri konferans süresince uydu yayını gerçekleştiren teknik ekibe büyük 
destek oldular. İlk defa böyle bir organizasyonu dijital alanda uydu aracılığı ile hayata geçiren Marmara Grubu AB ve İnsan Hak-

ları Platformu başarılı bir yayın organize etti. Bunda da gençlerin payı her türlü takdirin üzerindeydi.
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DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

Beykent Üniversitesi Fen ve Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Akile Reşide 
Gürsoy konuşmasında şunları söyledi: 

Sayın Platform başkanımız Müjgan 
Hanım, Sayın Konsolosumuz, Marmara 
Grubu üyeleri, sivil toplum kurumu tem-
silcileri, sayın katılımcılar, sevgili genç-
ler, öğrencilerimiz… Şu anda size hitap 
ediyor olmanın büyük mutluluğunu yaşı-
yorum, çok büyük onur duyuyorum ve 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Marmara Grubu Vakfı’nın Avrupa Bir-
liği ve İnsan Hakları Platformu Başkanı 
Müjgan Suver Hanım’ı bütün ekibiyle 
birlikte, bu projeye katılmış olan herkesle 
birlikte kutluyorum. Gerçekten çok kap-
samlı, çok yönlü, aynı zamanda iki ülkeyi 
bir araya getiren, yaş gruplarını kaynaştı-
ran çok değerli bir proje oldu.  

Burada ben hem bir akade-
misyen olarak konuşmak istiyo-
rum. Kendim sosyal 
antropoloğum, dolayısıyla 
bütün konuları dünya genelin-
deki toplumlardaki tezahürle-
riyle –akademik geleneğim 
olarak- düşünüyorum. Ama bu 
akademisyen kimliğinin de öte-
sinde yaşamını Türkiye’de de-
mokrasi için sarf etmiş bir 
ailenin ferdi olarak da konuş-
mak istiyorum. 

Küçük yaştan itibaren de-
mokrasinin ne kadar büyük bir 
nimet olduğunu, onun eksikli-
ğinde nasıl insan hakları ihlalle-
rinin ortaya çıkabileceğini idrak 
ederek büyüdüm. Günümüzde 
demokrasi bütün zorluklarına 
ve eksikliklerine rağmen, idare 
şekli olarak insan onuruna en 
yakışan yönetim biçimi... Çok zor bir yö-
netim biçimi, o kadar kolay değil ama 
insan onuruna en yakışan yönetim biçimi.  

Elbette bu kavramın içi boşaltıldığı pek 
çok uygulamalar da görülüyor. Günü-
müzde bir ülkeye demokrasi getiriyoruz 
diye ülkenin müdahalelere uğradığına 
şahit olduk. Ve ya ülkenin kendi içinde, 
bunu genel olarak söylüyorum, demok-
rasi getiriyoruz diye bazı darbelerin ger-
çekleştirildiğini de görüyoruz.  

Demokrasi çok geniş bir kavram ve 
içinde pek çok sıkıntıyı da barındırıyor. 
Ama bütün bu sıkıntılarına rağmen de-
mokratik bir idarenin ve demokrasiyi iç-
selleştirmiş bir toplumun daha mutlu ve 
daha refah içinde yaşadığı da aşikar… O 
zorlu süreci adım adım kat ederek daha 
büyük mutluluklara da erişildiği görülü-

yor.  
Demokrasinin özünde konuların isti-

şare edilmesi, insanlara değer verilmesi, 
görüşlerinin alınması, kararlardan etkile-
necek kişilerin karar sürecine katılmaları 
esası bulunmakta.  

Demokrasinin olmazsa olmazı bugün 
tabii ki seçimler ve seçimlere katılım. 
Ama demokrasiler bununla da sınırlı 
değil, bu yetmiyor, çok daha fazlası gere-
kiyor, katılımlı bir demokrasi gerekiyor. 
Bu katılımın içinde de tarih içinde de ka-
dınların ve gençlerin demokrasiye katıl-
maları her zaman daha sorunlu olmuş.  

Tabii biz biliyoruz ki Antik Yunan de-
mokrasisinde, eski çağ demokrasisinde 
kadınlar ve köleler oy kullanamıyorlardı, 
fikirlerini yansıtamıyorlardı kamu ala-

nında. Ama bugünkü çoğu demokraside 
kadınlar da bir şekilde oy kullanabiliyor-
lar. Bir-iki istisna hariç seçme ve seçilme 
hakları mevcut.  

Ülkemizde de 5 Aralık tarihi yaklaşı-
yor, bizim için önemli bir tarih. Bundan 
86 yıl kadar önce Türkiye’de kadınlar 
seçme ve seçilme hakkını kazandılar. 
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi 
yasa ile önce belediye seçimlerine katıl-
mak, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar 
meclisine seçilme hakkı tanınan kadınla-
rın milletvekili seçme ve seçilme hakları 
5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Ka-
nunu’nda yapılan yasa değişikliği ile ta-
nındı. Tabii bu konulardaki liderliği için 
Mustafa Kemal Atatürk’e her zaman 
büyük minnet duyuyoruz.  

Ama orada nokta konmuş olmuyor. Bu 

gelişmeyi devam ettirmek adım çok 
yoğun bir çabanın devamı gerekiyor. 
Dünyada şu anda hiçbir demokraside son 
nokta konmuş değil. Mutlaka demokrasi-
lerin daha iyiye gitme potansiyeli, daha 
insanların potansiyelini ortaya çıkaracak, 
daha uyum içinde bir arada yaşamalarına 
yol açabilecek gelişmelere her zaman ih-
tiyaç var.  

Ülkemizde de bundan 89 yıl önce ka-
dınlar seçme seçilme hakkına sahip ol-
makla birlikte biliyoruz ki çok ciddi 
sıkıntılarımız var. Her düzeyde, muhtar 
seçimlerinde olsun, milletvekili seçi-
minde olsun, belediye seçimlerinde olsun 
kadınlar için çok daha ciddi bir süreç söz 
konusu. Bu bakımdan bu projenin önemi 
gerçekten çok büyük diye düşünüyorum. 

Hem gençlerin kendi seslerini 
daha iyi ifade edebilmeleri, 
kendi ifadelerinin değerini daha 
iyi anlayabilmeleri ve kadınların 
bu süreçlere katılabilmeleri çok 
önemli.  

Bu projede ben şunu gördüm: 
Projenin aşamaları çerçevesinde 
hem Türkiye’de hem Alman-
ya’da sivil toplum kuruluşlarının 
desteğiyle ve yürütmesiyle genç-
lere ve kadınların da içinde bu-
lunduğu ortamlarda eğitimler 
verilerek atölyeler seminerlerde 
bilinçlendirme çalışmaları aynı 
zamanda sadece teorik olarak 
değil, bütün bu çalışmaların arka 
planında gerekli olan sürdürüle-
bilirlik, finansmanın nasıl devam 
edebileceği, ne gibi idari şartla-
rın oluşturulması gerekir gibi 
çok pratik ve gerekli bilgilerin 
de gençlerle, kadınlarla, eğitim 

kurumlarıyla, sivil toplum kuruluş çerçe-
velerinde paylaşıldığını dile getirildiğini 
gördüm. Bu gerçekten çok kıymetli bir 
faaliyet diye düşünüyorum. Beykent üni-
versitesi olarak da biz projenin bir parçası 
olmaktan çok mutlu olduk. Katılan genç-
lerimiz çok heyecan duydular, kendilerine 
bir platform kazanmış oldular. 

Ben diliyorum ki demokrasi gibi büyük 
bir idealin gerçekleşmesinde bu tür proje-
ler ve çalışmalar görüş alışverişler sürer. 
Bunu hem Marmara Vakfı Avrupa Birliği 
ve İnsan Hakları Platformu’ndan deva-
mını bekliyoruz, hem de üniversiteleri-
mizde öğrencilerden ve 
akademisyenlerden bekliyoruz. 

Bu projeye katılan herkesi kutluyorum. 
Bana da söz verdiğiniz için çok teşekkür 
ediyorum. 

AKİLE REŞİDE GÜRSOY
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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mesut Eren ise sunduğu teb-
liğde aynen şunları söyledi: 

Bu projede biz de Marmara Üniversi-
tesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak 
yer aldık. Önemli bir katkı sağladık, çok 
önemli tecrübeler edindik. Ve projenin 
belirlediği hedef kitlede farkındalığın art-
tırılması konusunda çok yararlı olduğunu 
düşünüyorum. Bu yüzden bu bağlamda 
Müjgan Hanım ve ekibine de çok teşek-
kür ediyorum. Çok meşakkatli bir pro-
jeydi. Birkaç ayağı vardı, onların hepsini 
çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdiler.  

Türkiye’de gençler ve kadınlardan bah-
settiğimiz zaman tabii ki dezavantajlı 
gruplar olarak bunları değerlendirmek 
lazım. Bu proje kapsamında bir takım an-
ketler yapıldı. Özellikle gençlere yönelik 
yapılan anketlerin sonuçlarınu merakla 
bekliyorum. Bunlar da yakında yayınla-
nacak.  

Benim yer aldığım ayağı, Almanya’da 
gerçekleşti ve Marmara Üniversitesi’nde 
bir takım seminerler, konferanslar yaptık. 
Özellikle Almanya ile yaptığımız kıyasla-
mada bir benchmarking çalışması yaptık. 
Benzer sorunların Almanya’da da yaşan-
dığını öğrendik. Yusuf Kenan Bey de 
bunu destekleyecektir, beraber olduk 
zaten orda. Kadınlar eşit ücreti hala ala-
mıyorlar, gençler hala seslerini duyura-
madıklarını düşünüyorlar. Bu gerçekten 
de en gelişmiş endüstri sonrası toplum-
larda bile var olan bir sorun. Fakat orta-
lama yaş Türkiye’de 31,5, Almanya’da 
47,8. Yani “genç”ten bahsettiğimizde 

orada çok düşük bir gruptan, Türkiye’de 
ise milyonlarca kişiden bahsediyor oldu-
ğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kadın nü-
fusu -41,4 milyon kadın var bu ülkede- 
hala seslerini duyuramıyorlar ve hala 
kapsayıcı bir sosyal yapının içerisinde de-
ğiller. Bu kapsayıcı sosyal yapıya ulaşa-
bilmek için de sosyal ve siyasal katılımın 
gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Nedir 
bunlar? Bunlar en basitinden dernek üye-
liği, ses getirecek, katma değer oluştura-
cak bir sivil toplum kuruluşuna katılmak, 
gösteri yürüyüşlerine ve imza kampanya-
larına katılmak, sosyal medya kampanya-
ları gibi çok geniş bir spektrumda ele 
alınan konular, başlıklar… Almanya çok 
daha özgürlükçü bir toplum ama bu coğ-
rafyada örgütlü yapılara çok sıcak bakıl-
madığını maalesef hepimiz biliyoruz. Bu 
coğrafyada var olan ve Türkiye’de geliş-
mesi, değişmesi gereken şeylerden biri.  

Özellikle gençlerle görüştüğümüzde, 
gençlerin seslerini duyuramadıklarını, 
doğru algılanmadıklarını düşündüklerini 
görüyoruz. Yönetenlerin çok yaşlı, yöne-
tilenlerin de çok genç olduğu Türkiye 
gibi bir toplumda da bu bir sorun oluştu-
ruyor. Ortalama siyasetçi yaşı herhâlde 
65-70 arasındadır. Ve genç nüfus Türki-
ye’de çok daha yüksek… Bu yaş ortala-
masının yeni nesli yakından tanıması çok 
zor. Zaten hatırlarsınız, seçim kampanya-
larında da gençleri en çok etkileyen şey-
lerde bir tanesi de her gence 10 GB 
internet verilmesi düşünüldü. Gençlere en 
yakın oldukları nokta internet kotasıydı. 
Bu da bence ciddi bir sorun. Onları anla-

mak için, onların ne düşündüklerini anla-
mak ve katılımlarını sağlamak için de çok 
ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor tabii 
ki. Ama ortam maalesef buna müsait 
değil. Ana paranın neredeyse tamamı 
%80’i Avrupa Birliği’nden geliyor, Sivil 
toplumu desteklemeye çalışıyorlar. Başka 
bir fon kullanımı şu anda Türkiye için söz 
konusu değil. Maalesef değil. Ancak 
STK’ların desteklenmesi, bu tür projelere 
destek verilmesi yoluyla bir çaba harcanı-
yor. Umarım yakında durum değişir ve 
gençlerin de yönetebildiği, karar alma sü-
reçlerine aktif katılım sağlayabildiği, sivil 
toplum kuruluşları üzerinden bir dönü-
şüm sağlanabilir ama yakın gelecekte 
bunun olacağını pek sanmıyorum. Ama 
bir nesil sonra bu çok daha farklı olacak. 
Yeni gelen nesli zaten hepimiz tanıyoruz, 
öğrencilerimizden, çocuklarımızdan. Çok 
daha faklı bir nesil geliyor. Bu iki kutu-
bun uzlaşması hemen hemen imkansız.  

Kadınlar için söyleyebileceğimiz fazla 
bir şey yok. Kadınlar Derneği ile de Al-
manya’da beraberdik. Anlattıkları sorun-
lar, söylemleri o kadar farklı ki, o kadar 
farklı bir boyuttayız ki Avrupa’yla kıyas 
götürmez bir süreç bu. Türkiye’nin kültü-
rel yapısı, dinin ve kültürün belirlediği 
kadının statüsü, kadının konumu, kadına 
bakış açısı, çok uygun değil. Bunlar başa 
çıkılması gereken sorunlar. Durumu özet-
leyerek biraz karamsar bir tablo çizdim 
ama bunları görmeden de sorunları çöz-
memize imkan yok diyeyim ve sözü daha 
fazla uzatmayayım. Teşekkür ediyorum 
bana söz verdiğiniz için.  

MESUT EREN
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Kuzey Madekonya Ticaret ve Sanayi 
Odaları Başkanı Danela Arsovska yap-
tığı konuşmasında Üsküp’ten Türk 
gençlerine ve Türk kadınlarına ses-
lendi: 

Sayın Ekselansları, 
Bayanlar ve Baylar, 
Sevgili arkadaşlar 
Marmara Grubu Vakfı tarafından tertip-

lenen  "DEĞİŞİM ÖNCÜLERİ - KADIN 
LİDERLER PLATFORMU"nda hem 
ulusal hem de uluslararası iş dünyasın-
daki deneyim ve çalışmalarımla birçok 
kadını hayatta olduğu kadar işte de hayal-
lerini takip etmeye teşvik edebileceğime 
inanıyorum. 

Pek çok yapıcı önerinin "Pandemiden 
Sonra Dünya" genel temasının bir parçası 
olarak bugün tertiplenen kadın liderler 
platformunda sizlere Üsküp’ten seslen-
menin yüksek gurur içindeyim.  

Makedonya Ticaret Odası, kurduğu-

muz sayısız platform ve iletişim araçları 
aracılığıyla kadın girişimcileri destekle-
meye kararlıdır.  

Makedonya'daki ulusal ticaret odasının 
ilk başkanı olmanın yanı sıra Balkan-
lar'daki ulusal ticaret odasının ilk kadın 
başkanı olmaktan onur duyuyorum, bu 
büyük bir zorluktu ve özellikle iş dünya-
sında büyük bir sorumluluktu. 

Hem kamu hem de özel sektöre katı-
lımda erkekler ve kadınlar için eşit fırsat-
lar, eşit ücretin yanı sıra kariyer gelişimi 
için eşit fırsatlar olmadan ekonomik iler-
leme mümkün değildir. 

Makedonya Ticaret Odaları, daha fazla 
ekonomik büyüme elde etmek için bilgi 
ve yeniliğe dayalı olarak girişimciliği sü-
rekli olarak teşvik etmeyi ve destekle-
meyi amaçlamaktadır. Kadın 
girişimciliği, özellikle kararlı olduğumuz 
bir alan çünkü ekonomik büyüme için en 
büyük potansiyele sahip olduğuna inanı-

yoruz. 
Ücretlerde cinsiyet eşitliği sağlamak ve 

cinsiyet farkını kapatarak cam tavanı kır-
mak için her yıl aktif bir kampanya yürü-
tüyoruz. Bu yıl, 18 Eylül Uluslararası Eşit 
Ücret Günü münasebetiyle Birleşmiş 
Milletler, OECD ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün kampanyasına da katıldık. 

Kadın girişimciliğini destekleyerek, ka-
dınların daha fazla ekonomik bağımsız-
lığa sahip olmalarını sağlayarak 
kadınların ekonomik olarak güçlendiril-
mesi için çabalıyoruz. 

Bu nedenle, kadınların konumunun 
ilerlemesinde ve onları çalıştıkları sek-
törde geleceğin liderleri olarak inşa et-
mede önemli bir rolümüz var. 

Marmara Grubu Vakfı'nın ekonomi için 
çok özel ve önemli bir konuda kadınları  
ve gençleri ekonomik alanda yanyana ge-
tirdiği için sizi bir kez daha tebrik ediyor, 
en içten takdirlerimi sunuyorum.

DANELA ARSOVSKA

Marmara 
Grubu AB ve 
İnsan Hakları 
Platformu’nun 

gençleri  
konferansta 

büyük bir  
performans 
sergilediler

DANELA ARSOVSKA
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Polonya’nın İstanbul Konsolosu Sa-
bina Klimek yaptığı konuşmasında ka-
dınların sahip olduğu uluslararası ortak 
değerleri ortaya koydu. 

Ben Sabina Klimek. Ben bir Konsolo-
sum ve Polonya Başkonsolosluğu'nda Po-
lonya ile Türkiye arasındaki ticaret ve iş 
ilişkilerinden sorumlu kişiyim. Ama aynı 
zamanda bir bilim kadınıyım. Ekonomi 
alanında doktora derecem var ve ekono-
mide kadın girişimciliğinde üzerine uz-
manlaştım. Dolayısıyla son on beş yıldır, 
Polonya'da ve aynı zamanda uluslararası 
alanda iş dünyasında kadınlar alanında 
araştırma yapıyorum. "Kadınlar için olası-
lıklar neler?" ve "Kadınların sadece de-
mokraside değil iş hayatında da önemi 
nedir?" sorularının cevaplarını arıyordum. 
Bana ister inanın ister inanmayın, kadınlar 
bizim ülkelerimiz için çok önemli. Sadece 
bir eş olarak değil, sadece anne olarak 
değil, aynı zamanda çok başarılı bir şekilde 
çok iyi şirketler yöneten iş kadınları ola-
rak… 

Araştırmam sırasında, ülkelerimizdeki 
kadınların rolünün ülkemizin gayri safi 
yurtiçi hasılası üzerinde pek çok olumlu 
etki yarattığını keşfettim. Doktora progra-
mımda, Polonya'nın gayri safi yurtiçi hası-
lasının ne kadarının kadınlar tarafından 
yönetilen şirketlerce yapıldığını hesapladı-
ğım araştırmaya odaklandım. Sonuç % 14 
civarında. 

Polonya'da ve Türkiye'de iş dünyasın-
daki kadın sayısının birbirine çok benzedi-
ğini biliyorum. Şu anda Polonya'da kadın 
girişimciler yaklaşık % 31'i oluşturuyor. 
Ama Türkiye'de% 28 olduğunu biliyorum. 
Yani, Türkiye'deki tüm iş insanlarının % 
28'i kadın. Ve bu gerçekten küçük bir sayı 
değil. Türkiye'den çok daha az sayıda 
kadın girişimci kadına sahip olan batı Av-
rupa ülkeleri olduğunu biliyoruz. Bu yüz-
den % 28, Türk kadın girişimcilerin 
gerçekten iyi gittiğini ve doğru yönde iler-
lediğini ifade ediyor. 

Neden iş dünyasında kadın, siyasette 
kadın ve her yerde kadın bu kadar önemli? 
Her şeyden önce, kadınların kendi şirketle-
rine sahip olması sayesinde birçok ülkenin 
yoksullukla mücadele edebileceğini keşfet-
tik. Latin Amerika'da durum böyleydi, 
çünkü bir iş yürüten kadınlara yardım ve 
destek vardı. Söz konusu ülkelerin yoksul-
luğu % 30 azaldı. Yani, kadınlara sadece 
bazı araçlar vermek yeterliydi, böylece şir-
ketlerini yönetebildiler ve birdenbire bu tür 
faaliyetlerin kadınlar ve ülkelerin tüm eko-
nomisi üzerinde büyük bir etkisi olduğu or-
taya çıktı. Dolayısıyla bu örnekte kadınları 
desteklemeye yönelik tüm bu girişimleri 
için Marmara Vakfı'na teşekkür ediyorum, 
Genel Başkana teşekkür ediyorum. Çünkü 
genel olarak iş hayatına odaklanmanın yanı 
sıra iş hayatındaki kadınlara dair özel bir 
bölüm de var. 

Aslında sizin de anlayabileceğiniz gibi, 
ülkeler artık kadınlar tarafından yapılan li-
derliğin de erkekler tarafından yapılan li-
derlikten biraz farklı olduğunu keşfediyor 
gibi görünüyor. İşte bu yüzden kendimize 
bir soru sormalıyız: Şu anda kadınların 
biraz daha fazla yönetmesine izin verme-
nin ve onlara biraz daha fazla güç ve daha 
fazla alan sağlanmasına izin vermenin tam 
zamanı değil mi? Pek çok ülkede yaşanan 
pandemi vakası aslında kadınların lider, 
kadın başbakanlar veya kadın cumhurbaş-
kanları tarafından yönetilen ülkelerin kriz-
den çok daha rahat bir şekilde çıktığının 
keşfi oldu. Aslında pandemide oldukça iyi-
yiz. 

Sorulması gereken soru: "Neden?" 
Neden kadınlar gerçekten iyi liderler olu-
yor?  Cevap, kadınların farklı işleri bir 
arada yapma becerisine sahip olması ge-
rektiği gerçeğinde saklı... Çocuklara bak-
mak, ev işlerini yapmak ve işe gitmek 
zorunda olmak… Aynı anda birçok şeyi 
yapmak zorundalar, bu da bize farklı işleri 
bir arada yapma becerisi kazandırıyor. 
Aynı anda birçok şey yapabiliriz. Ama aynı 
zamanda kadınların sahip olduğu bu em-
pati, girişimcilik alanında kadınları erkek-
lerden biraz daha farklı kılıyor. Yani bu, 
kadınların işe ve lider olmaya karşı biraz 
farklı bir yaklaşıma sahip olduğu anlamına 
geliyor. Duygular üzerine daha çok düşün-
dükleri için, daha çok empati kurabilirler 

SABİNA KLİMEK
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ve işte bu yüzden işi yürütme veya organi-
zasyonu yürütme şekilleri biraz farklıdır. 
Görevlere odaklanmaktan çok insana 
odaklanırlar. Ve bu aslında araştırmaların 
bize gösterdiği şey... 

Çok ilginç bulgulardan biri, aslında daha 
çok çocuğu olan kadınların daha başarılı 
şirketlere sahip olmasıydı. Neden böyle ol-
duğunu bilmiyorum ama sadece kadınların 
ne kadar çok çocuk sahibi olursa, yönettiği 
şirketlerin de daha büyük olduğunu anla-
dık. Belki de bir aileniz varsa, ailenizden 
daha fazla sorumlu olduğunuz içindir. Bu 
nedenle, işinizde de başarılı olmak için 
daha fazla çaba sarf ediyorsunuz. 

Ancak kadınların iş dünyasında, aynı za-
manda siyasette ve şirketlerde de sahip ol-
dukları çoklu görev olanaklarını gösteriyor 
ve Polonya'daki gibi genç kadınlara eğitim 
veriyoruz ve kadınları iş hayatında eğitiyo-
ruz. Onlara pes etmemeyi öğretmeye çalı-
şıyoruz. Çünkü aslında büyük olasılıkla 
tüm ülkelerin ve tüm kadınların tüm dün-
yada karşı karşıya olduğu sorun bu. 

Çok uzun konuşmamak için düşüncele-
rimi kısaca sonlandıracağım. Polonya'da 
ve diğer ülkelerde yaptığımız araştırmada, 
genç kuşaktan kadınlar ve aynı zamanda iş 

hayatındaki kadınlar için yapabileceğimiz 
en önemli şeyin eğitim olduğunu keşfettik. 
Genç nesile ve genç kadınlara öğretmemiz 
gerekiyor: eşit haklara sahip olduklarını, fi-
nans konusunda düşünmeleri gerektiğini, 
iyi işleri hak ettiklerini ve bu işlerde eşit 
ücret karşılığında çalışmaları gerektiğini 
öğretmemiz gerekiyor. Şirket açma ve ba-
şarılı bir şekilde yönetme hakları var. 

Ülkemizde şunu anlıyoruz ki dünyanın 
her ülkesinde kadın ve kız çocukları aile-
leri yüzünden hayallerinden vazgeçiyorlar. 
Bu yüzden onları desteklemeli ve hayalle-
rini gerçekleştirmeliyiz.  

Çoğu zaman, yolun sonuna geldiklerini 
düşünürler. Aileyi, kocayı, çocukları ilk sı-
raya koyarlar. Birkaç yıl sonra, aslında bir 
şeyin eksik olduğunu, aynı anda bebek ve 
kariyer yapabileceklerini fark ederler. Des-
teklenmeleri ve eğitilmeleri gerekiyor, 
ancak işlerini yürütebileceklerini ve işte 
başarılı olabileceklerini düşünen tüm kadın 
ve kız çocukları için farklı faktörlere ve 
faydalara ve desteğe de ihtiyacımız var. 
Ülke olarak başarılı olmalarına yardım et-
meliyiz. Ve aslında Avrupa Birliği'nin yap-
tığı da bu, çok sık kullandığımız projeler 
bunlar. Ayrıca Polonya'da da kadınlara 

adanmış projelerimiz var. O projelerin Tür-
kiye'de de olduğunu biliyorum. Gençlerin 
bu projeleri bilmesini, genç kadınların bu 
projelere erişimini sağlamalıyız. Biz ve 
toplum her şeyden önce genç nesli eğitiyo-
ruz. İkincisi, bu gençlere seçebilecekleri 
yolu ve onların önünde duran olasılıkları 
gösteriyoruz. 

Çinlilerin “Hayatınızdaki en büyük risk, 
risk almamaktır” sözüne gerçekten katılı-
yorum. Bizim neslimize ve gençlerimize 
denemek zorunda olduklarını, yeni şeyler 
denemeleri gerektiğini ve vazgeçemeye-
ceklerini, aslında orada her şeyin arkasında 
durmanın sorunları çözmediğini öğretmeli-
yiz.  

Kendileri için savaşmak zorundalar, bu 
aynı zamanda genç kadınlar için de geçerli. 
Girişimci olma ve işte başarılı olma riskini 
almaları gerekir. Kendiniz için savaşmak-
tan çekinmeyin! 

Çok teşekkür ederim. Bu harika konfe-
ransa katıldığım için gerçekten çok mutlu-
yum. Umarım önümüzdeki yıl internette 
değil yüz yüze gerçekleşir. Hepimize bu 
Covid-19 salgınının çok yakında bitmesini 
diliyorum, böylece normalliğe geri dönebi-
liriz. Çok teşekkür ederim.

Marmara Grubu Vakfı İcra Konseyi 
Üyesi Lale Aytanç Nalbant ; AB ve Tür-
kiye’de  Gençlerin ve Kadınların Demo-
kratik yaşama katılımı konusunda bir 
tebliğ sundu. 

Sevgili katılımcılar, Marmara Vakfı 
üyesi olarak bu oturumda sanal da olsa ev 
sahibi olarak toplantımıza gösterdiğiniz 
ilgi için vakfımız adına siz değerli izleyici 
ve konuşmacılara, teşekkür ederim. 

Benden önce söz alan değerli konuşma-
cılar, demokratik katılım teorileri ve AB 
ve Türkiye de gençlerin ve kadınların de-
mokratik yaşama katılımı  konusunda gö-
rüşlerini bildirdiler. 

Hepimizin bildiği gibi günümüzde de-
mokrasi anlayışı gelişmekte, temsili de-
mokrasi anlayışı yerini yenilikçi farklı 
katılımcılık yöntemleri ile karar alma me-
kanizmalarında sesini duyuran , kamu-
ouyu baskısı oluşturan “aktif vatandaş” 
bilinci ile katılımcı demokrasiye bırak-
maktadır. 

Gençlerin ve kadınların demokratik 
karar alma süreçlerine katılımı, demokra-
tik sistemi, kamunun etkinliğini ve karar-
larının niteliğini arttırır. Bilgi birikiminin 
topluma ve kamuya en geniş biçimde ya-
yılmasından süreç içinde tüm toplum yarar 
sağlamaktadır.   

LALE AYTANÇ NALBANT
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Özellikle gençlerin ve kadınların katı-
lımı ve fikirlerini ortaya koymadaki bece-
risi ancak ilgi, bilgi ve farkındalık 
düzeylerinin artmasıyla olanaklıdır. Bu ko-
nuda  uygulanacak programlar ve eğitim 
süreci birbirini tamamlamalıdır. 

Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araş-
tırmalar Vakfı, proje ortakları olan Anka-
ra'dan Türk Kadınlar Birliği ve Berlin’den 
Türk- Alman Eğitim, Kültür ve Politika 
Enstitüsü ile birlikte, Avrupa Birliği Sivil 
Destek Programı kapsamında "Demokrasi 
için Türk Gençliği ve Kadınlar" projesini 1 
Nisan 2019 tarihinden itibaren uygulamak-
tadır. Projenin süresi 15 aydır. Ben de ko-
nuşmamda Marmara Vakfı AB ve İnsan 
Hakları Platformu Başkanı Sayın Müjgan 
Suver Koordinatörlüğünde  sürdürülen “  
Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadın-
lar” projesinin hedeflerinden,  kısaca faali-
yetlerinden ve önümüzdeki ay;  Kasım 
2020 de sona erecek projede bugüne değin 
edindiğimiz  deneyimlerden, değerlendir-
melerden bazılarını sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Projemize verdiği finansal ve idari 
destek için Avrupa Birliğine ve Dışişleri 
Bakanlığı AB Başkanlığına da vakfım 
adına teşekkür ederim. 

Demokrasi için Türk Gençleri ve Kadın-
lar Projesinin hedef grupları ve nihai fay-
dalanıcılarının ihtiyaçlarına ve gelişimine 
katkıda bulunmak için iki genel amacı ve 
üç özel hedefi vardır. 

Genel amaçlar : 
* Ortak Kuruluşların Kapasitesini arttır-

mak, 
* Politika ve Karar alma sürecinde genç-

leri ve kadınları teşvik etmek ve savun-
maktır 

Özel Hedefler : 
* İdari ve finansal sürdürülebilirliği art-

tırmak, 
* Gençlik ve Kadın haklarını savunmak 
* Gençlerin ve Kadınlarin politika ve 

karar alma konusundaki farkındalık ve ka-
tılımlarını  arttırmaktır. 

Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda 15 
aylık proje süresince  Eğitimler, Seminer-
ler, Demokratik Kurum ziyaretleri, Çalış-
tay ve toplantılar düzenlenmiştir. Proje 
uygulama süreci öncesi ve sonrasında ve 
her aktiviteden sonra Proje Hedefleri Sevi-
yesinde Etkinliğin Değerlendirilmesi için 
hedef gruba anket çalışması yapılarak de-
ğişim ve görüşleri raporlanmıştır. 

Hedef gruba verilen eğitimler arasında 
Proje Döngüsü Yönetimi , Web sitesi İç-
eriği ve Sosyal Medya Yönetimi , Hibe 
Teklifi Yazma Eğitimi gibi katılımcıların 

idari ve finansal kapasitelerini arttırıcı eği-
timler yer almıştır. 

Eğitime katılanların tamamı verilen eği-
timin, kişisel ve mesleki gelişimlerine 
olumlu katkıda bulunduğunu,  kurum 
içinde proje uygulama süreçlerine fayda 
sağlayacağını düşündüklerini ifade etmiş-
lerdir. 

Farkındalık yaratmak, yeni tartışma 
alanları açmak için iki farklı Üniversitede  
“Gençlerin Demokratik Katılımı”, “Ka-
dınların Demokratik  Katılımı”, “ Türkiye 
ve Avrupa Birliğinde Gençlik Hakları”, 
Türkiye ve Avrupa Birliğinde Kadın Hak-
ları”, Demokratik Katılım Mekanizma-
ları”, Gençlerin ve Kadınların Politika ve 
Karar Alma süreçlerine Katılımı”, Deği-
şim için Geleneksel Kültürün tartışılması”  
gibi 7 farklı konu başlığında  Demokrasi 
Seminerleri düzenlenmiştir. 

Seminerlere katılan gençler arasında ya-
pılan anketlerde, gençlerin yüzde 89’u De-
mokrasi seminerlerinin demokratik 
süreçlere katılım hakkında farkındalıkla-
rını ve bilgi düzeylerini arttırdıklarını ve 
aktif vatandaş olmalarına katkıda bulun-
duğu yolunda görüş bildirmişlerdir. 

Üniversitelerde demokrasi seminerlerine 
katılan gençlerin çoğu, geleneksel katılım-
cılık  yöntemlerine ek olarak yeni katılım-
cılık biçimlerinin araştırılması gerektiğini 
düşünüyorlar. 

Gençleri  sahip oldukları yenilikçi fikir-
leri ve teknolojik donanımları sayesinde 
topluma fayda sağlayan,  toplumun ilerle-
mesine değer katan, değişimin etkin oyun-
cuları olarak düşünmeliyiz. 

Demokratik kurum ziyaretleri kapsa-
mında İstanbul Beşiktaş Belediyesi, An-
kara Çankaya Belediyesi Gençlik/Kadın 
meclisine, Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde Siyasi Parti Temsilcilerine, Türk Ka-
dınlar Birliğine, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfına, Türk-İş Konfederas-
yonuna ve Marmara Üniversitesine ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerden bazı-
ları Covid-19 vakalarındaki artış nedeni ile 
zorunlu olarak online gerçekleştirildi. 

Demokratik kurum ziyaretlerinde yerel 
yönetimlerin farklı bir önemi oldu. 

Belediyelerin diğer siyasal yapılara 
oranla  halka daha yakın ölçekte olmaları,  
halkın temsilcilerinden oluşan meclis ya-
pısı yerel yönetimlerin demokratik niteli-
ğinin  kadınların / gençlerin katılımı için 
öne çıkmasını sağlamaktadır. Belediye zi-
yaretlerinde gençler toplantı yapabilecek-
leri, projelerini hayata geçirebilecekleri 
gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve 
daha katılımcı bir toplum için yerel ve böl-

gesel düzeyde alınan kararlarda söz sahibi 
olmak istediklerini belirtmişlerdir. Toplan-
tıya katılan gençlerin yüzde 96 sı toplantı-
nın aktif vatandaş olmaları yönünde 
katkıda bulunduğu yönünde görüş bildir-
mişlerdir. 

 
  Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

farklı partilerden milletvekilleri ile yapılan 
görüşmeler de hedef grubumuzda ilgi 
uyandırdı. Hedef grubu ile yapılan anket-
lerde yüzde 70 e yakın katılımcı toplantı-
nın politika ve karar alma süreçlerine 
olumlu katkıda bulunduğu yönünde görüş 
bildirdi. 

Demokratik katılım konusunda farkın-
dalık yaratma, bilgilendirme, deneyim 
alışverişi sağlamayı amaçlayan bir dizi 
toplantı ve  Berlin, Türkiye çalışma ziya-
retleri de proje kapsamında gerçekleşti-
rildi. 

Gerçekleştirmekte olduğumuz Gençlik 
ve Kadın Konferansı da proje hedef grubu 
içinde yer alan gençlerin aktif olarak orga-
nizasyonunda yer aldığı, içeriği etkin ola-
rak oluşturdukları bir toplantıdır. 

Ben konuşmamda  proje faaliyetlerine 
sonuç ve çıktılara çok kısa olarak değine-
bildim. 

Projenin kapsamlı içeriğini ve sonuçla-
rını  “Demokrasi için Türk Gençliği ve 
Kadınlar Projesi” kitabı ve proje süresince 
gerçekleştirdiğimiz  faaliyetlerden edindi-
ğimiz deneyim, kullandığımız bilgi, ilke 
ve yöntemleri , gençlerin ve kadınların 
karar mekanizmalarında daha aktif olabil-
meleri için değerlendirme ve önerileri içe-
ren “Politika Kılavuzu” nu önümüzdeki ay 
başında digital ortamda www.marmarag-
rubu.org ve www.demokrasiyolunda.com 
sitelerinden paylaşacağız. Ayrıca kitap ola-
rak da hedef gruplarına ve proje paydaşla-
rına göndereceğiz. Teşekkür ederim.  

Gençleri topluma fayda sağlayan, sahip 
oldukları yenilikçi fikirleri ve teknolojik 
donanımları sayesinde toplumun ilerleme-
sine değer katan, değişimin etkin oyuncu-
ları olarak gördüğümüzde ise, kendilerini 
ilgilendiren konularda onları potansiyel ola-
rak her boyutta dâhil etmek normal olarak 
görülür. 

İkinci sebep olarak, genç olmanın ne 
demek olduğunu gençlerin kendisinden zi-
yade başka hiçbir grup tam anlamıyla bile-
mez. Onların gereksinimlerini, yüzleştikleri 
dertleri ve kavgalarını idrak etmemizi sağ-
lamak ve bu dertlere olabilecek en güzel 
haliyle yanıt bulacak müdahaleleri bulabil-
mek adına gençlik döneminin gerçeklerini 
birincil elden bilenleri dâhil etmeliyiz.

KITAPMAST55.qxp_Layout 1  22.10.2020  18:30  Page 56



57

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Fair Play Komisyonu Başkan Yardım-
cısı Semra Demirer ise yaptığı sunu-
munda Türk kadınlarının farklılığını 
ortaya koydu.  

Her birinize merhabalar diyorum. Çok 
güzel bir oturum oldu ve çok mutluyum 
şu anda sizlerle birlikte olmaktan çok 
mutluyum. 

Yaşam seçimler veriyor. Ben bir spor 
eğitimcisi ve bilimcisiyim. Bir şeyi seçi-
yorsunuz, bir diğerini kaybediyorsunuz. 
Emek vermezseniz her şeyi kaybediyor-
sunuz. Bir fairplay elçisi olarak de diyo-
rum ki umarım yaşamdaki tüm 
seçimlerimiz iyiye güzele doğruya olur. 
Çünkü cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ne demiş: 
“Çocuk demeyiniz! O isterse; Bir kutbu 
keşfeder. Bir ulusu uyandırır. Bir yurt ya-
ratır.” Hocamızın dediği gibi ben gençlere 
çok güveniyorum. Yeter ki onlara gerekli 
fırsatları verelim.  

Yaşam, bize yaratanın verdiği ömür 
kadar sürüyor. Bu yaşamsal yolculukta 
yeryüzündeki tüm insanlara verilen tek 
eşit şey zaman. Ve bu zamanı nasıl kulla-
nacağımız insanlara kalıyor, nasıl yönete-
ceğimiz, nasıl verimli hale getireceğimiz, 
nasıl topluma/insana faydalı hale getire-
ceğimiz insanın kendisine kalıyor. Çünkü 
yeryüzündeki tüm insanların bir günü 24 
saat, bir saati 60 dakika, 1 haftası 168 
saat. Ve bizim gibi eğitimcilerin eline o 
en değerli varlıklar geliyor: çocuklarımız, 
yavrularımız, geleceğimiz. İşte büyük 

Atatürk’ün işaret ettiği gençliğimiz. 
Sayın rektörümüzün söylediği gibi biz 
çok şanslı bir milletiz, şanslı Türk kadın-
larıyız böyle bir liderimiz var bize hakla-
rımızı parlak bir şekilde avucumuza 
veren. Ama onu biz ne kadar iyi kullana-
biliyoruz? 

Bu yaşamsal yolculuğumuzda üç temel 
seçeneğimiz oluyor: Seyirci olmak, yolcu 
olmak ve sürücü olmak. Seyirciler ge-
nelde koltuklarında rahat oturup fırsat ve 
olanakları sadece izliyorlar. Yolculara su-
nulan konforlu hayat, başkalarının sür-
düğü bir araç ve onun belirlediği 
güzergâhta kimi zaman neşeli kimi 
zaman huzurlu, kimi zaman bol dediko-
dulu bir yaşam sürüyorlar ama bütün so-
rumluluğu başka birine yüklüyorlar. 
Sürücüler ne yapıyor? Aracın modelini 
seçiyorlar kendilerine sunular imkânları 
ya da imkânsızlıkları değerlendiriyorlar. 
İmkânsızlıkların içinden imkânlar çıkarta-
bilir iyi sürücüler, iyi liderler.  

Atatürk kadınları durmayacaklar. Ön-
celikle neden yola çıktıklarının farkında-
lar, sorumluluk alıyorlar. Kendilerini, 
ailelerini ve sonunda insanlığı güven ve 
neşe içinde bir notadan başka bir noktaya 
götürebiliyorlar. En önemli özellikleri de 
geleceğe yol alırken kendiliğinden yola 
çıkmaları ve sorumluluk alabilmeleri, ce-
saret edebilmeleri. Kim olduklarından, ne 
olduklarından emin olmaları… Böyle bir 
şekilde direksiyona oturuyorlar, risk alı-
yorlar, sorumluluk alıyorlar. Yaşamlarının 
kontrolünü sürekli ellerinde bulundurur-

ken çevrelerine de örnek insan oluyorlar.  
Ben ellerimi çok severim neden biliyor 

musunuz? Başını okşayarak çok çocuğun 
hayatını değiştirdim. Belki hiç paraları 
yoktu, belki sümükleri akıyordu, belki çe-
limsizdiler ama onları samimi sevgiyle 
sevdiğinizde, onlara fırsat verdiğinizde, 
iyi eğitimcilerin eline verdiğinizde o fır-
satları o kadar güzel değerlendirip öyle 
güzel yetenekleri ortaya çıkıyor ki… 
Çünkü siz onların içlerinde olan kahra-
manlıkları ortaya çıkartıyorsunuz, cesa-
retlendiriyorsunuz.  

İnsanların bir kere daha çocuk olma, 
genç olma şansı yok. Bir kere veriliyor bu 
şans bize. İşte bu gençler ve çocuklar iyi 
eğitimcilerin elinde olduğu sürece onlara 
fırsat verildiğinde başarılı olabiliyorlar. 
Liderlik yapabilip toplumlarını da bir 
yere taşıyabiliyorlar.  

Biraz önce sayın rektörümüzün söyle-
diği çok güzel bir şey vardı. Ben buna ka-
dının kurtuluş devrimi diyorum. 
Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk gibi çok özel bir örneğimiz var. O 
gençlere de inandı, bu ülkeyi emanet etti.  

Biz Türk kadınları çok şanslıyız ama 
bu şansımızın ne kadar farkındayız? Ül-
kemizde de kadınlar bu günkü haklarını 
elde edebilmek için çok mücadele ettiler; 
öldüler, eziyet gördüler. Hala da önleri 
açılmıyor hiçbir zaman kimse onlara hiç-
bir şeyi sunmuyor. Siz gidip alacaksınız. 
Biz kadınlar pes etmeden gidip alacağız. 
Bunun için bedel ödeyeceğiz elbette, hala 
da ödemeye devam ediyoruz tabii ki. Ka-

SEMRA DEMİRER
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dınların hiçbir bedel ödemen bir şey al-
ması mümkün değil. Ama biz kadınlar 
hak ettiklerimizi alabilecek zekâya ve be-
ceriye sahibiz. 

Biz Türk kadınları neden şanslıyız? 
Kadınlar günü kutlayabiliyorsak, seçme 
seçilme hakkımız varsa, evlenme yaşı 
yükseldiyse bunun Mustafa Kemal Ata-
türk’e borçluyuz ve bunu asla unutmama-
lıyız. Onun gösterdiği ışıklı yolda 
durmadan, pes etmeden ilerlemeliyiz.  

Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış bir ülke-
nin kadınlara gelişmiş ülkeden daha önce 
bu hakları veriyor Mustafa Kemal. Yine 
sayın rektörümüz söyledi bunu: medeni 
kanunla ilgili 4 Ekim’de kadınların evli-
lik yaşının yükseltilmesiyle ilgili günü 
kutladık.  

Biz dünya üzerinde kadına gereken 
önemi veren milletlerin başında geliyo-
ruz. Dünyada 3. Tekil şahıs zamiri kadın 
ve erkek için aynı olan üç dilden birinin 
Türkçe olduğunu 
biliyor muydu-
nuz? Mutlaka bi-
liyorsunuz. 
İngilizce he/she 
derler ama bizde 
kadına da erkeğe 
de o derler. Yani 
bir ayrımcılık 
yok burada yani 
bunu Türkçe ba-
şarmış.  

Medeniyetin 
eşiği denilen Av-
rupa’da birçok 
ülke kadınları 
işaret ederken 
değişik değişik 
şeyler kullanıyor. 
Bugün Oxford 
ve Cambridge’de üniversitede bu ayrımı 
kaldırmak için “zi” kavramı tartışılıyor.  

Bir genç öğretmen öğretmenler oda-
sında sınav kağıtları önünde. Sınav kağıt-
larındaki cevapları siliyor ve düzelterek 
doğrularını yazıyor. O arada öğretmenler 
odasına bir beyefendi giriyor ve diyor ki 
ne yapıyorsunuz siz? Doğru cevapları ya-
zıyorum diyor. Öyle mi diyor, gülümsü-
yor ve çıkıyor. Aradan yarım saat geçiyor 
okul müdürü öğretmeni çağırıyor. Diyor 
ki sen ne yapıyordun öğretmenler oda-
sında? Genç öğretmen birden hiddetleni-
yor: O gelen beyefendi beni size şikayet 
mi etti diyor. Müdür bey gülümsüyor: 
Hayır, sen ne yaptığını anlatır mısın 
diyor.  Kızların yanlış cevaplarını silip 
doğrularını yazıyordum diyor. Çünkü 

eğer okuldan giderlerse bu kızlar sınıfta 
kalacaklar ve erkenden evlendirilecekler. 
Ama eğer okula devam ederlerse en azın-
dan evlenme yaşları 15-16’ya çıkacak. 
Onlar anne olup çocuk yetiştirecekler ve 
donanımlı olacaklar. Bu nedenle bunu 
yaptım. Peki beni şikayet mi etti diyor 
tekrar. Hayır siz çok şanslısınız, böyle öğ-
retmenlerin kıymetini bilin demiş müfet-
tiş. İşte biz bu hasletlerimizi kaybettik, 
kaybetmemeliyiz. Kız ya da erkek çocuk-
larımızı ayırt etmeden eğitimli annelerin 
ellerine vermeliyiz. 

Spor, sanat ve bilimle yoğrulmuş insan-
lar daha hümanist, daha fairplay bakışına 
sahip olur ve çok daha farklı işlere imza 
atarlar.  

Kadının kurtuluş devriminde devam 
ediyoruz. Atatürk seçme seçilme hakkını 
verdikten sonra 3 Nisan 1930’da kabul 
edilen Belediyeler Kanunu ile kadınlara 
belediye seçimlerinde Seçme ve Seçilme 

Hakkı tanıyor. Müfide Hanım Mer-
sin’den, Sadiye Kadım Hanım Artvin Yu-
sufeli Kılıçkaya Belediyesi’nden 
Belediye Başkanı oluyor. Zekiye Midyat 
yine Hükümet Kadın filmine konu oldu. 
Leyla Atakan 1968 İzmit Belediye Baş-
kanı. 26 Ekim 1933’te köy kanununda 
değişiklik yapılarak kadınlara köy ihtiyar 
heyetleri için seçme ve seçilme hakkı ta-
nınıyor. 5 Aralık 1934’te de Türk kadına 
Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı ve-
riliyor.  

Biz bunları ne kadar iyi kullanabiliyo-
ruz, haklarımızı ne kadar iyi savunabili-
yoruz? Bence sorun burada. Cesaretle 
üstüne giderek haklarımızı elimizde tutup 
daha farklı daha özel daha cesur işler yap-
malıyız ve yapıyoruz da. 8 Şubat 1935’te 

milletvekili seçimlerinde kadınlar ilk kez 
oy kullanıyorlar hem de ilk kez milletve-
kili seçiliyor. 17 kadın milletvekili de 
meclise giriyor.  

Kadının gücüyle, aklıyla, donanımıyla 
ilgili bir anekdotu sizinle paylaşacağım 
ve bitireceğim. Ankara’da yakıcı bir yaz 
günü, çok sıcak, Atatürk beraberindeki ar-
kadaşları ve yaverleriyle Kazan köyü ya-
kınlarında duruyor ve otomobilinden 
iniyor. O sırada köyün genci yaşlısı ka-
dını erkeği köy meydanında Atatürk’ün 
etrafında toplanıyor. Bir kadın kucağında 
çocukla geliyor: Satı kadın. Soğuk ayranı 
Ata’ya uzatıyor. Atatürk çok mutlu olu-
yor. Kadının yüzünün kırışıklıklarına ve 
çocuğa bakıyor. Ayranı içiyor ve senin 
kocan kim diyor. Benim kocam Sa-
karya’da yaralandı, bir cengaver benim 
kocam diyor.  Atatürk kaç yaşındasın sen 
diyor. Kadın: Atam 1919’da sen Sam-
sun’a çıktığında doğdum diyor. Samsun’a 

çıktığımda doğsan 
sen 15 yaşında ol-
malısın ama bebe-
ğin var hiç 15 
yaşında gibi durmu-
yorsun diyor. Sen-
den önce yoktu ki 
atam diyor. Satı 
Kadın üç üniversite 
bitirmiş bir kadın 
değil, bir Anadolu 
kadını. 61 ile gittim 
fairplay konferansı 
için, Anadolu kadını 
çok güçlü çok şey 
başarıyorlar. Türki-
ye’nin kadın muh-
tarları ve 
milletvekillerinden 
Satı Kadın…  

Atatürk, Türk kadınına Belçika, İtalya, 
Japonya, Çin, Hindistan, İsviçre’den önce 
seçme ve seçilme hakkı verdi. İşte biz ka-
dınlar bu haklarımızı ve Atatürk’ü unut-
madığımız sürece çok büyük işlere imza 
atacağız.  

Ben bu vesileyle, gerçek bir cumhuri-
yet kadını olan Mujgan Suver ve Mar-
mara Vakfı’nın kurucu başkanı Dr. Akkan 
Suver’e binlerce defa teşekkür ediyorum. 
Gençleri, kadınları aydınlatmak ve farkın-
dalık oluşturmak ve sizle gibi kıymetli in-
sanları bir araya toplamak hele bu küresel 
salgın döneminde kolay değil.  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Her birinizden çok güzel şeyler 
öğrendim. Katkılarınız için de çok teşek-
kürler. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi.  
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Marmara Grubu AB ve İnsan Hakları Platformu 
dijital ortamda gerçekleşenkonferans çalışma-
larında bir ilki başardılar ve uydu aracılığıyla 

büyük bir katılımın oluşmasını sağladılar

KITAPMAST55.qxp_Layout 1  22.10.2020  18:31  Page 58



59

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

AB Proje Danışmanı ve Eğitmeni 
Deniz Özdikmenli demokratik süreçlere 
katılımın önemi üzerinde durdu. 

Herkese merhabalar, kısaca kendimi ta-
nıtarak başlayayım söze isterseniz. Önce-
likle herkese sağlık diliyorum, 
bugünlerde en çok ihtiyacımız olan dilek 
galiba bu. Burada bulunma nedenim as-
lında eğitimler. Biraz önce katılımcılar-
dan dinlediğimiz üzere proje kapsamında 
bir dizi eğitim gerçekleştirildi. Ben de o 
eğitimlerden bir kısmını veren eğitmen-
lerden birisiyim. Sizlerle bugün bu vesi-
leyle bir aradayım ve çok mutluyum. 
Ama bir taraftan da elbette çoğumuzun, 
dinleyicilerin ve katılımcıların çoğu gibi 
bir üçüncü sektör temsilcisiyim aynı za-
manda.  

1999 yılından bu yana pek çok Avrupa 
Birliği projesinin yazımı, uygulanması, 
raporlanması, eğitimleri olmak üzere sivil 
toplumda çok sayıda çalışma 
gerçekleştirdim. 2019 yılı yaz 
aylarında Marmara Grubu 
Vakfı’yla çalışma fırsatı bul-
dum. Büyük bir heyecanla bu 
projenin bir takım üyesi olmak 
üzere kendimi bu çalışmanın 
içerisinde bulmuş oldum.  

Şimdi ben bugün biraz daha 
demokratik katılım pratikle-
rine yönelik bir şeyle söyle-
mek istiyorum.  Zaten teoriyle 
ilgili çok kıymetli katılımcılar-
dan çok kıymetli sözleri duy-
muş durumdayım. Ancak ben 
bir saha takım üyesiyim. Dola-
yısıyla pratikle ilgili çok 
yoğun olarak yaklaşık 20 yıl-
dır çalışmalarım var. Burada 
birazcık hem kendi serüvenin 
hem de aslında katılımı hem 
gençler nezdinde, kadınlar 
nezdinde arttırmakla ilgili ne 
görüyorum bununla ilgili paylaşımda bu-
lunmak istedim. 

Mesleğin ilk yıllarına döndüğümde 
toplumsal dönüşümün, büyük kitleleri et-
kileyecek projelerin yapılacağına inanı-
yordum açıkçası. Yani ilk yazdığım 
projelerde aktivist hareketler daha faz-
laydı. Ancak yönettiğim ilk projelerden 
sonra bu bakış açısında hedef grupları 
biraz daha arka plana atan bir duruş vardı, 
bunu fark ettim. Kendimde bakış açımı 
değiştirmem gerektiğine yönelik bir 
takım farklılıklar hissettim. Ve yeni hedef 
gruplarla etkin dinlemeye geçtikçe onla-
rın normalleri ve kendi normalimin Av-
rupa Birliği ve ya diğer fon sağlayıcılarda 

yazılan, söylenen açıklanan program ön-
celiklerinin pek normal olmadığının altını 
çizdiğimde kendi zihnimde biraz daha ih-
tiyaç analizi çalışmasına yöneldim. 

Toplumsal dönüşümün daha büyük kit-
lelerle olabileceğini düşünürken, yani on-
lara yönelik proje faaliyetleri olacağını 
düşünürken 20. Yılın sonundaki Deniz 
bana diyor ki: Bireye çalış. Bireye çalış 
çünkü birey zaten yaptığımız çalışmanın 
etkisini kendi çevresini bir hale gibi yayı-
yor. Yeter ki onu ikna et, yaptığın işin 
doğruluğuyla ilgili onu ikna et.  

Demem o ki, demokratik süreçlere ka-
tılımda kadınların, gençlerin taleplerini 
alamıyorsak, yani ben burada direkt yö-
netimden kaynaklandığını da düşünmü-
yorum açıkçası. Sanki bu sorumluluğu 
ortadan bölmek lazım diye düşünüyorum. 
Yeterinde talep var mı bir buna bakmak 
lazım. Ya talep etmiyorlar ya da talep 

edildiğinde neden her düzeyden yönetici 
yerel yönetimden gelen yönetime kadar 
kent konseylerinde bir yer olarak algılı-
yor. Bütün bu taraflarda bu bakış açısını 
bireye indirmek gerektiğini düşünüyo-
rum.  

Bu soruları sorduğumuzda aslında bu 
projelerde klasik mantığımız vardır, bir 
sorun ağacı yaparız ve orada kök sorun-
lara ineriz. Sanki bizim de kök soruna 
inmek için bireylerin talepleri ve bu karşı-
lanmayan talepleri alan kişilerin bakış 
açılarını sorgulamak gerekir diye düşünü-
yorum. Bu projelerde de son on yıldır ta-
mamen aslında bu yönde tasarımlar 
hazırlayarak sunmaya çalışıyorum, hem 

Avrupa Birliği’ne hem iç kaynaklardaki 
fon sağlayıcılara. 

Büyük heyecan duyarak parçası oldum 
ben bu projenin, başlarken de bunun ifade 
etmiştim. Bu eğitimlerde biz 66 gençle 
çalıştık. Her birisi farklı sivil toplum ku-
ruluşlarından kariyerinin başında/orta-
sında ya da öğrenciliğine devam eden 
gençlerdi bunlar. Elbette 66 gençle nite-
likli eğitim yaptık, yoğun çalıştık. Elbette 
seminer gibi değildi. Ölçme değerlen-
dirme çalışmalarını da biraz daha nitel 
araştırma yöntemiyle aldık. Ve aslında 
orada gördük ki iki amacımız var bizim: 
1-gittikleri zaman kendi STK’larına kay-
nak geliştirsinler, kapasitelerini güçlendir-
sinler, 2-kendi kişisel ve mesleki 
gelişimlerine bir tik atsınlar, aynı za-
manda da kurumlarını daha yukarıya taşı-
yabilsinler. Bu işin görünen tarafıydı. 
Yani proje mantığını bilsinler ve bununla 

ilgili çalışmaları yü-
rütme konusunda yet-
kinlik kazansınlardı. 
Ama bunun arka pla-
nında belirlediğimiz 
amaçlardan bir diğeri de 
grup dinamikleriydi. 
Eğitim süresince grup 
dinamiklerini koruyup 
kollamayı da ihmal et-
medik. Bunu raporu-
muza da yansıttık.  

Orada olan ve bana 
umut veren şuydu: 
Mesut Hoca’nın da az 
önce değindiği gibi ben 
yeni nesilde ben bam-
başka bir sinerji oldu-
ğunu düşünüyorum. 
Bizim nesle zor gelebi-
lirler ama kendi içle-
rinde gelecek çok daha 
aydınlık.  

Ben gerçekten bu üç gruptan da bahse-
diyorum, şu anda iletişimlerinin devam 
ettiğini deniz olarak biliyorum. Aynı şeyi 
düşünmüyorlar pek çok konuda ama bir-
likte olabiliyorlar yani o konsensusu oluş-
turdular. Dolayısıyla toplumda da bu 
neden olmasın diye yola çıkarak projele-
rimi tasarlıyorum. Yani mikrodan mak-
roya doğru işler yapmaya çalışıyorum.  

Proje benim dahil olduğum boyutuyla, 
pragmatik çıktılarından çok daha öte bir 
şey elde etti. O yüzden, ben Müjgan 
Hanım başta olmak üzere tük katılımcı-
lara, tüm paydaşların temsilcilerine, tüm 
proje ekibinin bu konferansı düzenlemek-
teki başarısına çok teşekkür ediyorum.  

DENİZ ÖZDİKMENLİ
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GENÇLİK VE KADIN KONFERANS WEBİNARI-II-
9 Ekim 2020-Demokrasiyi Birlikte Şekillendirelim Çalıştayı

9 Ekim 2020 Günü çalışmalar AK 
Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ay-
rım’ın konuşması ve sorulara verdiği ce-
vaplarla başladı. Moderatör masasında 
ise Ebrar Eda Demir ve Oğulcan Ulu 
birlikte yer almışlardı. AK Parti İstan-
bul Milletvekili Şamil Ayrım konuşma-
sında gençlerin siyasettte yer almarının 
önemi üzerinde durdu.  

Günümüzde artık Kadınlar Toplumsal 
yaşamın içinde.  Kadınların  önemi anlaşıl-
mış vaziyette. Bizim parti tüzüğümüzde ve 
Partimizin her kademesinde  kadınlarımıza 
ayrılmış kontenjanlarımız var. Diğer parti-
lerin programlarında da onu görüyorum. 
Biz bunu gerçekleştirmeye azami gayret 
gösteriyoruz. Parlamentoya baktığımızda 
kadın milletvekili ve erkek milletvekili sa-
yımız çok fazla, keza genç milletvekili sa-
yımız da öyle. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de 18 yaşında 
olanlara seçme ve seçilme hakkını veren 
yasayı  geçmiş yıllarda biz çıkarmıştık. Ve 
bu gün de Parlamento da bizim partimiz 
olan AK Partide  genç milletvekilleri sayısı 
fazladır. Çok değerli genç kadın ve erkek 
milletvekillerimiz var. Gerçekten de onların 
parlamentoda olması bizlere ayrı bir destek 
veriyor. Kadın ve gençlerimiz parlamen-
toda önemli bir rol oynuyor. Şimdi,  sivil 
hayata kadınlarımızın katılımı sağlamak çe-
şitli organlarda yer almasını sağlamak için 
en önemli görev siyasi parti yöneticilerine 
düşüyor.  Bakınız yerel yönetimlerden baş-
layarak parlamentoya kadar baktığımız 
zaman kadınlarımızın önünü açacak her 
türlü desteği sağlamak lazım. Maalesef  
bundan önceki yıllarda 20 sene evveline gi-
dersek, istenildiği şekilde değildi. Ama 
bugün gerçekten Türk toplum hayatında 
kadının durumu çok daha iyidir. Yapılan 
şeyler bazen eleştirilebiliyor ama gerçekten 
yapılmış olanları da takdir etmek lazım. 
Kırsal kesim de yaşayan, varoşlarda yaşa-
yan kadınlarımızın sorunlarından tutun da 
engelli olan kadınlarımıza,  gençlerimize 
yapılanları görmek lazım. Aile Bakanlığı-
mızın kadınlara, gençlere ve engellilere yö-
nelik yaptıklarını takip etmek lazım. 
Burada önemli olan şu, bizim kadınlarımız 
ve gençlerimizle ilgili  sorunlarımızı doğru 
yerlere iletmek ve takipçisi olmak lazım. 
Ben  gençlerimize baktığım zaman, şunu 
düşünüyorum. Üniversite çağında gerçek-

ten donanımlı kendine güvenen kararlı 
kendi başına karar verebilecek bir gençlik 
yetiştirebiliyor muyuz, buna bakmamız 
lazım. Bunun içinde burada tabi öncelikle 
siyasi iktidara büyük görev düşüyor.   Ak 
Parti göreve geldikten bu yana, birçok üni-
versite açıldı. Her ilde bir üniversitemiz 
var. Vakıf Üniversitelerimiz var. Yaklaşık 
200’ün üzerinde üniversitemiz var. Şuna 
bakmak lazım, bu üniversitelerimiz de ger-
çekten eğitim kalitesi hangi seviyede? 
Gençlerimizin eğitimi için gerekli olan mo-
tivasyon verilebiliyor mu? Tabii maalesef 
hepsinde aynı şeyi göremiyoruz. Ancak bu-
rada önemli olan Üniversitelerimiz de ken-
dilerini yeniliyorlar eksiklerini 
tamamlıyorlar. Ve ileriye dönük gerçekten 
Türk toplumunun her kademesinde görev 
alacak bu gençlerimizin yetişmesinde des-
tek veriyorlar. Şimdi biraz evvel söyledim. 
Gençlik Spor Bakanlığının faaliyetlerine 
bir göz attığımız zaman şöyle kısaca özetle-
mek istiyorum. Gençlik kampları var. 
Gençlerin ücretsiz yaz kamplarından yarar-
lanması konusu var. Gençlik projelerinin 
destekleme programları var. Seyahat proje-
leri var. Gençlerin farklı şehirleri gezmeleri 
programları var. Gençlik treni 64 var. 
Gençlerin öğrenme temelli hareketliliği var. 
Yani bunun gibi her bakanlığımızın gençle-
rimize yönelik faaliyetleri var.  Şimdi özel-
likle gençlerimizin ruhsal ve zihinsel, 
bedensel gelişimi tabi ki toplumumuz için 
çok önemli, Bir kere gençlerimize biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, çok ciddi kaliteli 

bir eğitim vermek durumundayız. Ondan 
sonra tabi ki bu gençlerimiz siyasette de 
olacaklar, yerel yönetimlerde de görev ala-
caklar. Şimdi yerel yönetimlere baktığımız 
zaman gerek gençlerimize gerekse kadınla-
rımıza  kapılarının açık olduğunuzu görü-
yoruz. Bütün siyasi partiler için bu böyle, 
ama bizim AK Parti’de de gereken değerin 
verildiğini ben görüyorum. Eksikler olabi-
lir. Önemli olan, özellikle yerel yönetim-
lerde  kadınlarımızın ve  gençlerimizin, 
çevreden hayvan sağlığına kadar yaptıkları 
çalışmaların görülmesi ve değerlendirilme-
sidir.  Bütün belediyeler olduğu gibi bizim 
belediyelerimiz de gerekli hassasiyeti gös-
teriyor. O bakımdan geleceğimiz olan ka-
dınlarımız ve özellikle gençlerimize 
gerçekten siyasetle eğer uğraşıyorlarsa, 
eğer bu ülke yönetiminde süreklilik arz 
etmek istiyorsanız, güzel şeyler yapmak is-
tiyorsanız fırsat veriliyor. Faklı fikirlere, 
farklı düşüncelere, eleştirilere açık olmamız 
lazım. Gençlerimizde de ben o sinerjiyi  
görüyorum. Son zamanlarda son yıllarda 
gençlerimizin sivil toplum örgütlerinde yer 
almaları ve ülke meseleleri ve dünya mese-
leleriyle ilgilenmelerini ben çok önemsiyo-
rum. Eğer  siyasete adım atacaksanız sivil 
toplum ayağının da çok önemli olduğunu  
buradan değerli gençlerimizin bilmesi 
lazım mesela, kadın hareketindeki sivil top-
lum örgütlerine baktığımız zaman son yıl-
larda seslerini çok ciddi şekilde çeşitli 
platformlarda duyurma fırsatını buldukla-
rını görüyoruz. Yani sivil toplum örgütle-
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rinde görev almak bir nevi siyasete ilerde 
ülke kaderinde rol oynayacak bir yapının 
başlangıcı olarak görülebilir. Şimdi önemli 
olan bizim biraz evvel dediğim gibi bu 
gençlerin yetişmesinde ortaya koyacağımız 
sinerjidir. Türkiye’de samimi olarak söyle-
mek gerekirse bunu görüyoruz. Ben yıl-
larca işte Marmara Vakfı’nda, Avrasya 
Ekonomi Zirvelerine katıldım. Birlikte ar-
kadaşlarımızla çalıştık. Çok güzel 23 sene 
aralıksız bu faaliyetleri bu etkinliği bu 
güne kadar taşıdık. Ben bu toplantılarda 
şunu gördüm. Kadınlarımızın gençlerimi-
zin her geçen dönemde farklı yüzlerin bu 
etkinliklere ilgi duymasını çok önemsedik. 
Bu gün de işte aramıza yeni katılan birçok 
gencimiz var.  Marmara Grubunun genç 
savunuculuk grubu var. Burada, gönüllü 
olarak destek veriyorlar. Dışarıda uydu ka-
nallarından bu etkinliği izleyerek  soru so-
ruyorlar, görüşlerini bildiriyorlar. Bunları 
da çok önemsiyorum. Kadın hareketine 
döndüğümüz zaman,  özellikle kadınları-
mızın sorunlarının parlamentoda, siyasi 
platformda dile getirilmesi çok önemli. 
Zaman zaman kadın milletvekillerimiz de 
bunu dile getiriyorlar. Ama şunu unutmayı-
nız ki parlamentoda artık yalnız kadın mil-
letvekilleri değil, kadın erkek herkes kadın 
hakları konusunda, gençlik konusunda tek 
bir vücut, her siyasi partiye gelen konuları 
en iyi aktarmaya çalışıyoruz. Ben bu vesi-
leyle sözlerimi noktalarken, Tekrar Gençlik 
ve Kadın Konferansını tertipleyen gençle-
rimize ve Müjgân Suver'e beni davet edip 
sizlerle buluşturdukları için teşekkür ede-
rim.  Başarılarınızın devamını diliyorum. 
İnanıyorum ki bu çalışmalarınız  bundan 
sonraki yıllarda da başarıyla devam ede-
cektir. 

Sözlerimi bitirirken yaşamakta olduğu-
muz Karabağ sorunu münasebetiyle bura-
dan  bir kez daha  Karabağ’ın Azerbaycan 
toprağı olduğunu  haykırmak istiyorum. 
Hepinize Çok teşekkür ediyorum. Soruları-

nız varsa onlar da açık olduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Gençlik delegesi ve aktivist Avukat 
Kadri İnce Milletvekili Şamil Ayrım’a 
interaktif bir ortamda sorular sordu. 

Avukat Kadri İnce; herkese merhaba-
lar, öncelikli olarak kıymetli vekilimizin 
konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Ben 
konuşmalarından da birer notlar aldım. 
Yani çok önemli noktalar vardı. Ben biraz 
daha böyle kısaltarak girmek istedim mev-
zuya. Öncelikli olarak gençlerin yetişme-
sinde ortaya koyacağımız sinerjinin önemli 
olduğunu belitti ve kademe kademe de 
bunların ve noktalarına değindi. Ben açık-
çası bir noktaya değinip sormak istiyorum. 
Eğer ki Vekilimiz uygunsa? Şimdi burada 
üniversite sürecinden itibaren yani üniver-
site yönetimi sürecine katılımından itibaren 
gençlerin sivil toplum mekanizmalarına ve 
sivil toplum süreçlerine yeterli olarak katıl-
dığını düşünüyor musunuz bir? İkinci bu-
rada bir sorum daha olacak, buradaki yasal 
düzenlemeleri yeterli görüyor musunuz? 
Gençlerin katılımına yönelik düzenleme-
leri yeterli görüyor musunuz? 

Şamil Ayrım; Bir kere şunu, bilmiyo-
rum. Siz bir sivil toplum örgütünde ilgili 
misiniz, çalışıyor musunuz? Veya sizin 
gördüğünüz eksiklikler var mı? Bakın ben 
sahada çalıştığınız sivil toplum örgütlerde 
veya herhangi bir sivil toplum örgütünde 
gençlerle ilgili bir sorun varsa bize iletin. 
Mesela Marmara Grubu’nda ki bu sivil 
toplum örgütünde buraya gelen herkesin 
Vakfın kapısı açık ama tabi ki vakfında bir 
şeyi var. Burada görev alacaksanız biraz da 
Vakıf’da onu görüyor yani, sizdeki kapasi-
teyi de görmek durumunda ama bir çok 
sivil toplum kuruluşunda görev almak is-
terseniz kimse kapından ya sen gelemezsin 
sana yasal olarak engel var diyeceğini zan-
netmiyorum. Eğer öyle bir şey varsa, 
benim telefonlarımı da size aktarırım. Ne 
zaman öyle bir şey varsa, bizim parlamen-

toda yapacağımız bir şey varsa size destek 
olurum. İkinci sorunuz neydi?  

Avukat Kadri İnce; Ya şöyle vekilim, 
soruyu biraz açayım ki yararlı olacaktır. 
Öncelikle kendimi biraz tanıtayım; hem 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer 
aldım. Hala daha yer almaktayım. Hem de 
üniversite döneminde de, üniversite yöne-
tim mekanizmalarına da katıldım. Öğrenci 
temsilciliği ve öğrenci konseyi gibi çeşitli 
mekanizmalarda yer aldığım için ben, me-
sela şu noktada sorun olduğunu düşünüyo-
rum. Üniversite yönetim 
mekanizmalarında mesela; YÖK’ün çok 
fazla etkin olduğunu düşünüyorum. Bu 
noktada biraz daha belki, YÖK’ün tek bir 
emriyle bütün seçimlerin sıfırdan yenilen-
diğini biliyoruz. Bu noktada belki YÖK’ün 
payı azaltılabilir. Benim kendi gözlemim 
bu. İkincisi evet tabi ki kendisi aktif olan 
ve katılımcı olan gencin önü sivil toplum 
kuruluşlarında çok açık. Sizin de söylediği-
niz gibi ama belki bu noktada belki gençlik 
derneklerini de biraz sorumluluk düşüyor. 
Hem de belki siz kıymetli vekillerimize, 
biraz daha gençlerimize siyasi alanda da 
aktif olarak rol alabilmesi için katılıma teş-
vik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Gençlik dernekleri biraz daha sosyal so-
rumluluk gibi yada böyle AB yani nasıl di-
yelim. AB kaynaşma mekanizmaları gibi 
yer alıyorlar. Biraz daha belki, sosyal ve 
sivil hayata yönelik de aktif olarak yer al-
maları gerekiyor. Ve bu benim dernek yö-
neticilerine ve yasama ayağına pay 
düştüğü kanaatindeyim. Belki biraz daha 
sorumu açmıştır diye düşünüyorum. Üni-
versite mekanizmalarının yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz? Gençlerin katılımı 
açısından ben ilk kez üniversite mekaniz-
maları ile katılmıştım. Sivil topluma. 

Şamil Ayrım; Çok teşekkür ediyorum. 
Tabi sizin ile o noktada hemfikirim. Çünkü 
burada, üniversitede YÖK’ün üniversite-
lerde, YÖK’ün ağırlığının çok yüksek ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu doğru bir tespit. 
Tabiki ben 68 kuşağıyım. Yani 68 kuşa-
ğında ki öğrencilerden biriyim. Bizim dö-
nemiz de hatırlarsanız son derece öğrenci 
hareketlerinin olduğu, Fransa’da başlayan 
o hareketlerden sonra Türkiye’de de çok 
çalkantılı bir dönen olduğu, farklı gruplar, 
farklı düşüncelerin birbiriyle silahlı çatış-
malara girdiği bir dönem oldu. Tabi o dö-
nemden sonra sıkıntılı bir süreç daha 
yaşandı 70 lerde. şimdi geldiğimiz nok-
tada, bu ülkeyi yönetenlerde gençlerimizin 
mümkün olduğu kadar özgür düşünceden 
yana olmasını istiyorlar ama anladığım ka-
darıyla belirli bir disiplinin de orada olma-
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sını da isteniyor. Mesela, ben bazı üniversi-
telerde farklı grupların oluştuğunu, yani 
bunlarında zaman zaman geçmişte, geçen 
seneler gene aşırı çatışmalar içinde olduğu 
gördük. Buna hiç birimimizin müsaade et-
mememiz lazım. Gençlerimizin de tabi ki 
önünde bu şekilde açılırken, bu disiplin 
içerisinde bu kurallar içerisinde, neticede 
üniversiteler bir eğitim yuvası, bizim gele-
ceğimiz olan siz gençlerin en iyi şekilde 
donanımlı kişiler olmanızı, bu arada sivil 
toplum dernekleri içinde de görev almaları 
en tabii hakkı. Ben inanıyorum ki YÖK’ün 
düzeyine rağmen farklı üniversitelerde to-
leranslı davrandıklarını yani Rektörler ve 
yönetim tarafından da görüyoruz ama ben 
bu konuyu da yetkililere ileteceğiz. Onların 
görüşü tespiti nedir ona bakacağız. Her 
zaman sizin yanınız da  olduğumuzu da 
bilmenizi isteriz. Siz sivil toplum örgütle-
rinde görev almışsınız. Deneyiminiz var. 
Sizin de görmüş olduğunuz başka konulara 
varsa bana ulaşın ve yetkili mercilerde 
bunu aşalım çünkü gençlik dernekleri dedi-
niz bu gençlik derneklerinin başkanlarının 
ve dernek yöneticilerinin de soruna sahip 
çıkması lazım. Yani dernek başkanı olup 
oturup eleştirmek çok kolay. Yani her şeyi 
eleştirebilirsiniz ama doğruların yanında da 
olmak ayrı bir erdem. Onun için dernek 
başkanlarımızın da sorunları parlamentoya 
çok rahat aktarabilirler. Yani bütün siyasi 
partiler açık. Bizim partimizde de, burada 
sorunlarınızı il teşkilatımıza veya başka 
partiden il teşkilatına ilgilenirlerse gönde-
rebilirsiniz ama ben kendi adıma söylüyo-
rum. Eğer bize gönderirseniz onlara 
kayıtsız kalmayız. Sonradan da döner size 
ne yaptığımızı, ne yapacağımızı aktarırız. 
Sorunuz için çok teşekkür ediyorum. 
Başka var mı sorusu olan? 

 e-gençlik Derneği Başkanı ve köşe ya-
zarı Kemal Uysal  karar alıcı mekanizma-
lara politikalar sunan bir yapılanmayı 
anlattı. 

 Modaratör; Gençlerin siyasete bakışını 
değerlendirebilir misiniz? 

Kemal Uysal; Tabii ki siyasete bakıştan 
önce demokrasiye bakışı çok iyi algılamak 
gerekiyor. Gençler  bu gün ciddi anlamda 
bir yol ayrımındalar. Çünkü gençler kendi-
lerini hala ifade edemediklerinin büyük bir 
kısmı farkında kendisini dinleyecek kitlele-
rin veya karar vericilerin olmadığını fark 
ediyorlar şu anda gençler. Bunu nereden 
çıkartıyoruz? Biz e gençlik derneği veya 
gençlik çalışmaları anlamında 1996 yılın-
dan bu yana Türkiye’de dünyanın çeşitli 
yerlerinde karar alıcı mekanizmalara politi-
kalar sunan bir yapıyız. Bir derneğiz orga-

nizasyonuz. Bu çalışmalar dahilinde çok 
sayıda politik karara yani uygulanabilir 
yasa önerileri içeriğinde öneriler ortaya 
koyduk. Bunlardan seçilme yaşının aşağıya 
düşürülmesinden gençlerin üniversiteler-
deki sosyal alanların genişletilmesinden 
karar alma mekanizmalarında yaptığı çalış-
malarının ne şekilde olacağına kadar. Bir 
çok alanda gençlerin sosyal yardım yada 
yurttaşlık vatandaşlık görevlerini daha an-
lamlı yerine getirebilmesi amaçlı çalışma-
ların içinde yer almaya çalıştık. Kısacası, 
oradan tanımlamak gerekiyor. Tabi günü-
müze geldiğimizde bu pandemi döneminde 
sayısız online toplantı yaptık. Sayısız yüz-
lerin üzerinde belki Türkiye’de bin, bin beş 
yüz gençle bir araya geldik. Gençlerin ina-
nılmaz derece de net yaklaşımları var. Net 
yaklaşımları dediğimiz şey yol ayrımına 
girmişler. Yani şöyle düşünün, Türkiye’de 
bir şeyler yapmak adına ne yapabilirsiniz 
sorusu gibi bir soru sorulduğunda ben biraz 
para kazanmaya yada eğitim almaya yurt-
dışına gideyim. Ondan sonra Türkiye’ye 
geri dönerim gibi bir net yaklaşım var. Bu 
yüz kişide 60-70’ye bir rakama ulaştığını 
görüyoruz. Bunun nedeninin birazcık araş-
tırdığımızda acaba diyoruz, gençler kendi-
lerine mi güvenmiyorlar. Topluma mı 
güvenmiyorlar. Yaşadıkları yere mi güven-
miyor. Ekonomik çevrelerine mi güvenmi-
yor. Neye güvenmiyor? Burada birazcık 
karar alma mekanizmalarına ulaşabilirlikte 
sıkıntı yaşadıklarını fark ediyorum. Yani, 
bulundukları okul yönetimlerinden, bulun-
dukları belediyelerden, bulundukları mer-
kezi yönetimlerden, yani birilerine 
ulaşamıyor bu gençler. Ulaşamadıkları için 
de, kendilerini ifade edemedikleri için de, 
kendi içlerine çekiliyor bu gençler. Bunu 
gördüğümüz bir kitle oldu. Biraz önceki 
konuşmacıların da ifadelerini çok iyi yo-
rumlamaya çalıştım. Gençler karar alma 
mekanizmalarının içinde niçin çok aktif ol-
muyor kısmını değerlendirirken, gençler 
ilk önce genç olmak kavramının içinde 
yada kadınlar kadın olmak kavramının 
içinde olmadığını düşünüyorum şu anda. 
Bunun olgunlaştırılmasının gerekiyor. Bu-
nunla ilgili alt yapının iyileştirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum çünkü ciddi bir 
potansiyel güç ama deneyim ve tecrübe ek-
sikliği var. Bu potansiyel gücü devreye ge-
çirmek için sivil toplum kuruluşları siyasi 
partiler yada mahallelerde bulunan her-
hangi bir yapıların içinde gençler aktif ola-
rak sosyal sorumluluk projelerinde, siyasi 
projelerde, ekonomik projelerde çok rahat-
lıkla yer alabilir. Bu potansiyellerini istenil-
diği durumda gençlerin. Tabi gençler, 

kendi aralarında inanılmaz bir sinerjileri 
var. Birbirlerinden ciddi derecede etkileni-
yorlar. Bu atağı, bir eğitim modeline de 
dönüştürülebilmeli diye düşünüyorum. 
Çünkü gençler birbirinden öğreniyor,  
bunu fark etmek gerekiyor. Bir de gençler 
ciddi derecede eleştiri yapıyor artık. Yani 
karşındaki kişinin bir vekil, karşısındaki ki-
şinin bir başkan, karşısındaki kişinin bir si-
yasetçi olmasına bakmıyor. Gençler 
eleştiriyor, eleştiri yapmak istiyor ve eleş-
tiri yapıyor. Niçin eleştiri yapmak istedik-
lerini sorduğumuzda ? Bize bazı şeyler 
söylüyorlar. Bana şeffaf ol diyorlar. Benim 
ile konuşurken net davran bana, ifadelerin 
bende bir karşılığı olsun. Bana bir yansı-
man olsun diyor. Biz bu gençlerle oturdu-
ğumuzda artık siz Avrupa’ya göndereceğiz. 
Sizin ile şöyle sosyal sorumluluk projesi 
yapacağız demek artık bizi geride bırakı-
yor çünkü o genç başka şeyler istiyor. Yani, 
kendisinin bir birey, bir vatandaş olduğunu 
fark edilmesini ve oyalanmak istemediğini 
istiyor. Çünkü, kaybedilen bir zaman ol-
duğu fark eden bir gençlik var. Buradan 
yola çıktığımızda yaklaşımları netleşen 
gençler oluşmaya başladı. Bu dönemde, 
yani, istedikleri alanda, istedikleri doğrul-
tuda yol alan ve o yolda mümkün oldukça 
sapmayan, başka yollar bularak da aynı he-
defe giden gençlerin yaptığını da gördüğü-
müz bir dönemdeyiz. O nedenle, 
gündemimizi de toparlarsak demokrasi 
kavramında gençler ciddi toparlanıyor 
çünkü birbirlerini ötelemiyorlar. Hangi 
gençlik yada hangi renkteki gençlik yada 
hangi görüşteki gençlik gibi bakmıyorlar. 
Gençler, genç olarak bakıyor olaylara. Bir-
likte hareket etmenin formüllerini geliştiri-
yor. Bunu da şunun için söylüyorum. Karar 
vericiler, karar alıcıların yönlendirmesiiyle 
değil de onlar, karar vericileri yönlendir-
mek istiyor. Neler yapması gerektiğini or-
taya koyan bir düşünce ile yola çıkıyor 
gençler. Bunu sık sık sosyal medya yayın-
larında, yapılan toplantılarda, küçük orga-
nizasyonlarda görebiliyoruz. Aslında, hem 
siyasi partilere, hem de kendilerine faali-
yetler yapmak isteyen insanlara tavsiyem; 
sokaklarda yada mahallelerde bu gençlere 
kulak vermemiz çünkü o gençlerle cidden 
hem kente dair hem ülkesine dair hem coğ-
rafyasına dair ciddi politikalar ortaya koya-
bilecek, çözüm önerileri ortaya 
koyabilecek düşünceler oluşmaya başladı. 
Bu oluşumlar, hani çok büyük değil ama 
bu benim tecrübeyle gelişeceğini düşündü-
ğüm yaklaşımlar olacağını düşünmekte-
yim. O nedenle, mümkün oldukça 
gençlerin demokratik hayatında birey olma 
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yaşantılarına ve özgürlükleri ile ilgili yak-
laşımlarına daha fazla alan açılıp daha 
fazla dinlenilmesi gerektiğini açıkça dü-
şünmekteyim. Diğer konuklara da sözü bı-
rakıyorum. 

 İyi Parti Isparta Millet Vekili Aylin 
Önder Cesur ise yaptığı konuşmasında 
kadınların ve gençlerin ulusal ve yerel 
platformlarda gereği gibi teksil edilme-
diğini vurguladı.  Herkesi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum ve Marmara 
Grubu’nun değerli başkanı Sayın Akkan 
Suver’e, değerli yönetimine, beni bu top-
lantıya konuşmacı olarak davet eden çok 
değerli dostum sayın Müjgan Suver’e te-
şekkürlerimi sunuyorum. Ve iyi toplantılar 
diliyorum. Çok güzel konuşmalar dinle-
dim. Teşekkür ediyorum. Ve konuşmanın 
başında konuşmamız kadın ve gençlik ve 
onların karar mekanizmalarında şu anki 
durumları ve neler yapılmalı? Ancak, 
bende Ermenistan’ını Azerbaycan’a saldı-
rısı ile başlayan Ermenistan’ın Gence kenti 
de dahil ve pek çok yerde sivilleri hedef al-
masıyla devam eden, uluslararası savaş hu-
kuku dışındaki eylemleri için Ermenistan’ı 
kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Karabağ sorunun masada Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü temelinde, işgal edilmiş 
toprakların boşaltılması ve yeniden Azer-
baycan egemenliğine girmesinden başka 
çözümü yoktur. Birleşmiş Milletlerden ve 

AGIT’ten beklentimiz artık Karabağ konu-
sunu ivedilikle ele alarak Ermenistan’a ge-
rekli kınamaları yapması, sorunun çözümü 
için gerçekçi ve somut adımlar atılmasıdır. 
Ermenistan, eğer gerçekten barış istiyorsa? 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham 
Aliyev 4 ekim 2020 de de belirttiği koşul-
ları dikkate almalıdır.  Ben de Karabağ so-
runun, ben ve partim “İyi Parti” her türlü 
platformda takipçisi olmaya devam edece-
ğiz. Bu vesileyle büyük devlet adamları 
Haydar Aliyev ve Süleyman Demirel’in 
başlattığı iki devletin ve bir millettin ru-
huyla, can Azerbaycan’ın bu haklı dava-
sında yanında olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Son saldırıda ve bu güne kadar 
şehit olan ve hayatını kaybeden tüm vatan-
daşlara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı-
lara acil şifa diliyorum.  Evet, 
konuşmaların değer bulması kadın ve 
gençlerin karar organlarına katılmakta ya-
şadıkları zorluklar. Ben, bu konu çerçeve-
sinde temsili demokrasilerin olmazsa 
olmazı demokrasi içinde yaşayan insanla-
rın temsil edilmesi olduğunu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Adı üstünde 
temsili ve bu gün dünyada her ne kadar 
yaygın yönetim biçimi temsili demokrasi 
olsa da, ulusal ve yerel platformlarda parla-
mentolarda ve yerel yönetimlerde yeteri 
kadar temsil edilemeyen iki büyük grup 
mevcut. Bunlardan bir tanesi kadınlar ve 

bir tanesi de gençler maalesef. Bir grubun 
temsilinin aynı gruptan gelen insanlar tara-
fından sağlanması, neden sağlıklı temsil ol-
duğunu burada uzun uzun anlatmaya gerek 
yok, hepimizin bildiği bir durum. Ancak, 
yeterli temsil edilemediği taktirde özellikle 
gençler ve kadınlarda bunun pek çok 
olumsuz etkisi var. Bunlarda, hepimiz tara-
fından malum, biraz bunlara değinmeye 
çalışacağım. Eğitim politikaları, istihdam 
politikaları, konut politikaları ve çevre ve 
iklim değişikliği ile ilgili politikalar, ülke-
lerinin uluslararası ilişkilerdeki tutumu en 
çok gençleri etkiliyor. Gelecek, gençlerin 
geleceği ve bu konulardan doğrudan etkile-
necek olan gençler olmalarına rağmen 
karar alma süreçlerindeki varlıkları deği-
şim yaratmak için malesef günümüzde 
biraz zayıf kalıyor. Bu bizim ülkemizde de 
böyle ve yasalar önündeki eşitliğin, gerçek 
hayata ki eşitliğe yansıması konusunda her 
alanda etkilenen kadınlar ve kadınlarsa er-
kekler kadar eğitime ulaşabilmek ve her 
türlü erkek şiddetinden korunmak, iş haya-
tında eşit emek karşılığında, eşit ücretler 
almak, liyakat var ise erkekler gibi kamu 
yönetiminde terfiler almak, erkekler kadar 
yüksek mertebelere çıkabilmek, doğum 
izni, kreş hakkı, aile kurarken işverenler ta-
rafında negatif ayrımcılığa uğramamaları 
gibi pek çok derin konularda karar süreçle-
rinde maalesef yeteri kadar yer alamıyor-
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lar. Yeteri kadar temsil gücü olmadığından 
yasama ve yönetim süreçlerinde yeteri 
kadar pazarlık gücü de elde edemiyorlar. 
Dolayısıyla, genç ve kadınların sorunları-
nın çözümü sivil toplumun yasama süreç-
lerine ne kadar dahil olabildiğiyle sınırlı 
kalan bir etkide. Şimdi, bu gün baktığı-
mızda 30 yaş altı gençlerimiz ülke nüfusu-
nun yüzde on beş ila yirmisini, kadınların 
ise, hemen hemen her yerde, her toplumda 
yüzde elli civarında olduğunu düşündüğü-
müzde, bu grupların ülke yönetiminde ve 
karar alma süreçlerinde, bu oranlarının çok 
çok altında yer almasının belki demokrasi-
lerin karşılaştığı en büyük önemli sorun ol-
duğunu, bu günkü dünyada görmezden 
gelinen bir sorun olduğunu da söylemek 
lazım. Karar organların, kadınların ve 
gençlerin katılımında bir sorun olsa da, bu 
ülkeler arası farklılık gösteriyor. Biz de, 
maalesef son dönemde bunda sınıfta kalan 
ülkeler arasındayız ve Türkiye’nin bu alan-
larda dünyadaki yerine baktığımızda Euro-
pean Institute for Gender Equality ve Inter 
Parliament Union verilerinden yola çıkarak 
Türkiye’nin bu gün maalesef iyi bir ko-
numda olmadığını söylemek istiyorum. 
TBMM deki millet vekillerinden bu gün 
107 tanesi kadın, bu %17 ye tekabül edi-
yor. Dünya’da 125. Sıradayız. Çok olum-
suz olarak bunun burada altını çizmek 
istiyorum. Fransa’da bu oran %47, İspan-
ya’da %44, İtalya’da %37, Birleşik Krallık 
da %33 ve Almaya da ise %30 civarında,  
Türkiye’de 1389 Belediye başkanından sa-
dece 41 tanesi kadın bu oran %3 den az 50 
bin mahalle ve köy muhtarından sadece 
1071’i kadın, Belediye başkanlıklarında 
yine Avrupa Birliği çağdaş standartları ola-
rak önümüze aldığımızda %15.4 ortalama 
Birleşik Krallık da  %20, İspanya’da %19, 
20 yakın, Fransa’da %17 civarında ve İtal-
ya’da %13.6, ancak Almanya’da 9.8. Tür-
kiye’de Belediye meclislerinde kadınların 
oranı  %10.7 dolaylarında, bunun Avrupa 
Birliği ortalamasına baktığımız zaman 
%32.6, Fransa’da %40, İspanya’da %35.6, 
Birleşik Krallık da %34, İtalya’da %30 ve 
Almanya’da %20 lerde. TBMM de 30 yaş 
altı gençlere bakalım bir de, millet vekille-
rinin oranı maalesef 1000 de 19, bu oran-
larda da dünya’da 105. Sıradayız. 106. 
Ülkeden itibaren ise, %0 ile hiç millet ve-
kili olmayan ülkeler geliyor. Gençlik ola-
rak, yani gençlik de daha da kötü 
durumdayız. Millet vekili genç oranımıza 
baktığımızda. Bu oran İtalya’da %6.50, 
Fransa’da 5.50, Almanya’da %2.50, İspan-
ya’da %2.24, Birleşik Krallık da %1.19 ci-
varında. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu 

dünya ne erkeklerin ne yaşlıların, bu dünya 
aynı zaman da gençlerin ve kadınların. An-
lattığım ülkelerde de temsili demokrasi çö-
zülmemiş olsa da Türkiye’ye kıyasla daha 
iyi olduğu için altını çizmek istedim. Tür-
kiye’de Cumhuriyetin üzerine inşa olması 
hedeflenen kadınlar ve gençlerin Cumhuri-
yetin kuruluşundan bu güne kadar gelen ta-
rihsel süreçte bu rolü çeşitli sebeplerle 
oynayamadıklarını görüyoruz. Tarihsel sü-
rece baktığımızda, aslında bahsettiğim ül-
kelerle aslında Türkiye’nin birbirine yakın 
o yıllarda herkesin seçme ve seçilme hak-
kını aynı anda verildiğini görebiliriz. Aynı 
dönemde. Büyük Atatürk’ün önderliğinde 
kurulan Cumhuriyetin asılında kuruluş fel-
sefesi bu. Cumhuriyet uygarlık yolunda 
giden bir Avrupalılaşma projesi, çağdaş uy-
garlığı hedef alıyor ve Cumhuriyeti yeni 
kadının Cumhuriyetle beraber temsil ede-
ceği öngörülüyor. Yani, kadının toplum 
içerisine girmesi var Cumhuriyet’te ve bu-
rada Avrupalılaşma derken, kadının sosyal, 
ekonomik ve siyasi alanda erkeklerle eşit 
bir alanda yer alabilmesi ve kadıların top-
lum hayatının her alanına girmesi hedefle-
niyor. İkinci bir nokta, büyük Atatürk, 
biliyorsunuz kurduğu Cumhuriyeti, Cum-
huriyetimizi gençlere emanet ediyor. Yani 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde, Tür-
kiye Cumhuriyet’inin kadınlar ve gençler 
en ön planda. Bu süreçler Avrupa’da yaşa-
nırken kadınların haklar sağlandığında her 
alanda kayda değer işler başarabildiği de 
öngörülürdür ve ülkeler için kadınların top-
luma dahil olmasıyla sanki nüfus ikiye kat-
lanmış. Toplum herkesin aklından ve 
emeğinden istifade eder bir duruma gel-
miş. Çok büyük bir zenginlik bu. Aynı za-
manda, büyük Atatürk 1926 da medeni 
kanundan başlayarak eğitim ve çalışma 
hakkı, aynı zamanda seçme ve seçilme 
hakkını Avrupa hukukuna yaklaşarak sağ-
ladı ve büyük Atatürk’ün önderliğinde uğ-
runda nice kanlar dökülerek kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı dev-
letinin aksine dine değil ulusa dayalıydı ve 
ulus devlet bağının en önemli göstergesi de 
az önce söylediğim gibi yeni kadındı. Şe-
riat döneminin en önemli göstergesi ise, 
kadınların kamusal alandan dışlanmaları 
ise, Cumhuriyetle gelen ve ayırt edici en 
önemli gösterge de kadının laik bir ulusal 
devletin, yasal olarak eşit bir yurttaşı kabul 
edilmektedir. 29 ekim de Cumhuriyet ilan 
edilince, kadınların kamusal alana girme-
leri sağlayan yasal ve yapısal yapılanmalar 
yapıldı. 1924 de tevhidi tedrisat kanunu çı-
karıldı. Böylelikle, tüm eğitim kurumları 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak,  kız 

ve erkek çocukları eşit şartlarda eğim al-
maya başladılar. Yine, 1926 Türk medeni 
kanunun 17 şubatta kabul edilmesiyle 
kadın ve erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı 
boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. 
5 aralık 1934 de, “çok önemli altını çizmek 
istiyorum!” Türk kadınına seçme ve se-
çilme hakkı verildi. Bir çok ülkeden ve bir 
çok Avrupa ülkesinden daha erken bir za-
manda. Yani, Cumhuriyetin getirdiği dev-
rimler sayesinde kadının toplumdaki yeri 
büyük önem kazandı. Kadınların, bu hakkı 
ne ölçüde ve özgürce kullanabildikleri bu 
gün maalesef endişe ettiğimiz ve en önemli 
konularımızdan bir tanesi. Avrupa ile ilgili 
istatistiklere baktığımızda, negatif bir ay-
rışmaya geldiğimizde çok önemli iki sebep 
var. 1960’lardan itibaren 90’lara kadar sü-
recek olan Türkiye’de demokrasi ve eko-
nomi sorunu vardı ve ülkeler böyle 
sorunları uzun süreler tecrübe ettiğinde, ka-
dınların ve gençlerin temsilini arttırmak 
maalesef, ilke olarak önlerine koysalar 
bile, uygulamada geri planda kalabilir. Me-
sela, Türk kadını, Cumhuriyetin teminatı-
dır. Demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in kadını her şeyin 
önünde tuttuğunu çok yakından biliyorum. 
Ancak, 50 sene boyunca siyaset yaptığı 
süreç içerisinde, bir yandan bunu yapmaya 
çalışırken, bir yandan demokrasiye asker 
müdahaleleri, bir yandan, bunların engel-
lenmesi, bir yandan ekonomik olarak, sa-
nayileşmenin insanların her köşesindeki 
her çeşit ulaşılabilmeleri gayreti Cumhuri-
yetin sanayileşme, yolların yapılması, has-
tanelerin yapılması, insan gücü, 
üniversitelerin yapılması ve üniversitelerde 
insanların o üniversitelere gidiyor olması 
için her köye ortaokul ve lise yapılması 
gayreti, bunun ile beraber bir dizi, bütün 
bunları giden gelen iktidarlar Cumhuriyet 
nesilleri boyunca yapabilmiştir ve bu gün-
lere gelindiğinde çok ciddi yol kat edilmiş-
tir. Ben sadece, tarihsel süreçle birlikte 
Türkiye’nin nelerle uğraştığını, artan nüfu-
suyla beraber altını çizmek istedim.  Fa-
şizm Avrupa’da sona erdikten sonra 
demokrasiyi ayakta tutma kaygıları yerini 
demokrasiyi geliştirme arzusuna bıraktı. 
Yine, ekonomik anlamda bir ülkede sıkın-
tılar yaşandığında gerekli eşitlik henüz sağ-
lanamadığı için bundan en çok kadın ve 
gençler etkileniyor ve işlerini daha kolay 
kaybediyorlar ve yeni iş bulmakta en çok 
zorlanan kesim kadın, ayrıca gençler en 
çok zorlanan kesim.  Kendilerinden kay-
naklı olamadan toplumsal bir varlık göster-
mek ve siyasete katılmak ve sivil 
toplumculuk da güçleşiyor ve ekonomik sı-

64 

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

KITAPMAST55.qxp_Layout 1  22.10.2020  18:31  Page 64



65

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

kıtılar dönemlerinde de parlamentoların 
başka sorunları oluyor. İşte, Türkiye bunla-
rın aşarak geldi ve ikinci dünya savaşını 
takip eden üç tane on yıl boyunca Av-
rupa’da ekonomik büyüme ve refahın, ka-
dınlarda dahil her alana yayıldığı, 
böylelikle kadınlar ve gençlerin hak hare-
ketlerine, siyasete, kamusal tartışmalara ve 
karar alma süreçlerine de kolay katıldığı 
bir dönem başladı. Bu dönemde, Türkiye 
peş peşe gelen üç tane gelen askeri müda-
hale sonucu, ekonomimizde her seferinde 
bozularak, bu alanda yeteri kadar toplum-
sal bir ilerleme kaydedilmese de yoluna 
hızla devam etti ve 2000’lerin başına gelin-
diğinde bütün bunlara rağmen, gelen giden 
iktidarlar boyunca, Türkiye’de kayda değer 
bir gelişmeler yaşandı ve İnternet dünya-
sında ve Avrupa Birliği uyum sürecini de 
dahil olmasıyla etkileşim arttı. Avrupa ile. 
Türk ekonomisi rehberi sivil toplum olup, 
kadınların eğitime katılım oranı, kadınların 
iş gücüne katılım oranı, kadınların mecliste 
temsil oranları, gençlerin özellikle Avrupa 
Birliği projeleri vasıtasıyla sivil toplum 
faaliyetlerindeki katılımları artış gösterdi 
ve kadın 2000’bine gelindiğinde, üniversi-
tede hoca, hastanede başhekim, inşaat ba-
şında mühendis, mimari büroda mimar, 
mahkemede hakim, anayasa mahkeme-
sinde, Yargıtay da, Danıştay da hakimdi ve 
Başbakanları, bakanları oldu Türkiye 
Cumhuriyetinde kadın başbakanları oldu. 
Gençlere baktığımızda Türkiye’de üniver-
site öğrenci sayısı 2019-2020 öğretim yı-
lında 7.5 milyon civarında 8 milyona 
yakın, üniversite öğrencilerinin %48,5’ğu 
kız öğrenciler bu çok büyük bir gelişmedir. 
Bunu hiçbir şekilde küçümseyemeyiz. 
2019 yılı,  bu yıl akademisyen sayısında 74 
bin beş yüz civarında % 55 erkek, % 45’i 
kadın, bunları Cumhuriyet hükümetleri, 
Cumhuriyet başarmıştır. Ancak, bu tabloya 
rağmen, son 15 yılda bu alanlarda kaydedi-
len, kaybedilen gelişmeler sonucu bir du-
raksama ve hatta gerilemeler olduğunu 
görüyoruz. 15 temmuz darbe girişimi, 
denge kontrol mekanizmalarının zayıfla-
dığı, başkanlık sistemine geçiş gibi konular 
yine de demokrasi açısından kaygıları arttı-
rıp, öncelikleri değiştirdi ve yine başkanlık 
sistemi ile artan ekonomideki yapısal tıka-
nıklık ve piyasalara güveninde azalması 
sonucu bu ileri gidişi engelleyen ciddi bir 
ekonomik daralmayı da  beraberinde ge-
tirdi. İfade özgürlüğü, gelecek kaygısı, 
geçim derdi gibi sorunlar karar alma meka-
nizmalarına katılabilecek pek çok gencimi-
zin beyin göçü ile yurtdışına gitmesine 
sebep olurken veya bunu hayal eden genç-

lerle dolu bir ülke haline getirirken bizi 
kadın hakları konusunda da, henüz daha 
çok temel sorunları olan ve son özellikle 
12 yılda artan ve çok ciddi bir şekilde artan 
kadına şiddet ve kadın yoksulluğu konu-
ları, siyasi ajandalarda, karar alma süreçle-
rinde, kadınların katılımının arttırılmasının 
gibi konunda önüne geçti. En son gerçekle-
şen İstanbul sözleşme ile kamusal tartış-
mada sivil toplumun ve hemen hemen her 
kesimden kadının katılımı ve hükümetin 
bu duruma biraz karışık da olsa son dö-
nemde tekrar olumluya dönen yaklaşımı 
aslında, yine de umut verici olarak görüyo-
rum. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden 
vaz geçemez, vaz geçmemelidir.  Bunun da 
altını çizmek istiyorum. Ancak, yine de bu 
gelişmeyle Türkiye’deki kadın sivil toplu-
munu analiz ederken de, yanılgıya düşme-
mek lazım. Burada bir hareket var. Var 
olan hakların korunması için yapılmış ey-
lemler bütünü, ancak kolektif bir eylem 
değil, gerçekten toplu bir kadın hareketin-
den bu gün bahsetmek çok zor. Kadın hak-
ları meselesi maalesef siyasileşmiş 
durumda ve işin en üzüntü verici yanı, 
hangi kadınların, hangi hakları noktasında 
da bir ayrışma söz konusu aramızda. İstan-
bul sözleşmesinde regresif müdahaleye 
tepki oluşması aynı şekilde karar alma sü-
recinde progresif olarak yani ilerlemeli bir 
çizgide etki edecek bir anlamına gelmiyor. 
Gelmemeli veya mesela Greta Thunberg 
ve dünyada simgesi olduğu, gençlerin 
iklim değişikliğiyle mücadelesinin Türki-
ye’de etkileri çok sınırlı kaldı. Ülkemiz-
deki gençler de bir takım yürüyüşlerle 
kamusal tartışmaya bir şekilde dahil oldu 
bolca da alkış aldılar, ancak karar alma sü-
reçlerine bu neredeyse hiç etki etmedi. Ve 
sosyal medya üzerinde kurulmaya çalışılan 
kontrol ve denetime etki edebilecek bir 
sivil toplum hareketi gençler arasında oluş-
madı. Tabii son dönemde dünyayı saran ve 
ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını-
nın etkilerini de saymak lazım ama vakit 
çok kısıtlı. Bu gibi durumlar daha gerçekçi 
bir şekilde mesela kadınların Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde daha fazla yer 
almasıyla sağlanabilirdi.  Az önce anlattı-
ğım durum biraz da Türkiye’ye özgü kon-
jonkturel bir durum olmakla birlikte 
dünyanın da kısa bir özeti olarak değerlen-
dirilebilir. Asıl mikro düzeyde başka yapı-
sal zorluklar mevcut ve bunlarla da 
mücadele etmemiz gerekiyor. Çok kısa 
bunlardan da söz etmek istiyorum 

Karar alma süreçlerinde yer alabilmeyi 
bir rekabet alanı olarak düşünecek olursak 
bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de orta yaş üzerindeki erkekler 
rekabette ciddi avantajlı bir durumdalar. 
Gençlerin bu süreçlerde yer alacak hayat 
tecrübesinden yoksun olması ve kadınların 
bu görevleri kaldıramayacağına dair yanlış 
fikir ve toplumsal önyargılar ilk büyük en-
gelimiz. Yani mesele algı yönetiminde... 
Bu sadece daha yaşlılardan ve erkeklerden 
gelen bir bakış açısı değil. Aynı zamanda 
gençlerde hatta hemcinslerimde kadınlarda 
acaba ben bu işi yapabilir miyim diye 
kendi kendilerine sorgulamaları gibi bir 
durum var her yerde. Ve inanç eksikliği gö-
rüyorum. Kadınları bu manada inançlı ol-
maya davet etmek istiyorum sizin 
aracılığınızla. Yine ikinci olarak orta yaş ve 
üzeri erkeklerin ortalamaya vurulduğunda 
kadınlara ve gençlere kıyasla ekonomik 
olarak, eğitim seviyesi olarak daha iyi ko-
numlarda oldukları için karar alma süreçle-
rine giden yolda daha kolay ve daha uzun 
süre varlık gösterdiklerini görüyoruz. 
Geçim derdi ve gelecek kaygısı gençleri ve 
kadınları siyasetten uzaklaştırıyor ve ya 
orta yaş ve üzeri erkek rakiplerle daha az 
kaynakla rekabet edebiliyorlar. Siyasi tec-
rübe kazanılacak ara pozisyonlara erişim 
de yine gençlere ve kadınlara benzer se-
beplerle daha kapalı alanlar. Bu sebeple 
gençler ve kadınlar tarafından kazanılama-
yan tecrübelerle ve bu ara görev esnasında 
kurulamayan siyasi ilişkiler ve bağlar daha 
ileriki karar alma görevlerinde bir dezavan-
taj yaratıyor.  Siyasi partilerin hem toplum-
sal algılar hem de orta yaş üzeri erkeklerin 
toplum içerisindeki ve siyasetteki konum-
ları sebebiyle kolay kolay gençlere ve ka-
dınlara temsil alanı açamadıklarını 
görüyoruz. Mesela Türkiye’de seçim böl-
gesi listesi sisteminde partiler kadınları ve 
gençleri aday olarak gösteriyorlar ancak bu 
isimlerin görece olarak listenin sonlarına 
yazılması nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde az temsilde bulunduklarını gö-
rüyoruz. Ortada çok fazla rol model olabi-
lecek ve ya algıları yıkabilecek figürler de 
olmayınca algılar değişemiyor. Yumurta 
tavuk ilişkisiyle bu süreç devam edip gidi-
yor. Bu engeller bir kadının ve bir gencin 
hele genç kadınların özellikle aşması çok 
zor engeller gibi görünüyor. Her ne kadar 
geçmişe göre daha iyi durumlara gidiyoruz 
desek de bunlar önümüzde dağ gibi bence 
sorun ve çözülmesi gerekiyor.  

Biz kadınlar olarak bizi özgür yapan, 
bize insanlık standartlarını getiren, eşit 
yapan ve bu ülkenin mutluluğu için her 
türlü imkanı açanın cumhuriyet olduğunu 
bilmek zorundayız ve biliyoruz. Ve bunun 
kıymetini anlamak zorundayız. Sahip çık-
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mak zorundayız. Ve biz Türk kadınları ola-
rak Büyük Atatürk’e minnet ve şükran 
borçluyuz. Kadın ve erkek ayrımı yapmak-
sızın deminden beri bahsettiğim bu hakla-
rın sahiplik gerektiğinin altını çizmek 
istiyorum. Toplumun demokrasi gösterge-
lerinden en önemlilerinden biri de o toplu-
mun fertlerinin hak özgürlüklerine ne 
kadar sahip çıktığıdır. Bunu toplumda ege-
men kılmaya çalışmamız gerekiyor. Kadı-
nıyla erkeğiyle, gelişmiş, uygar, demokrat 
ve tek bir Türkiye yaratmak için geleceğe 
güvenle bakarak karşılıklı sevgi ve daya-
nışmayla hareket etmeye mecburuz.  

Sözlerimi tamamlayacağım. Zannediyo-
rum vaktim dolmuş olması lazım, arkadaş-
lar beni uyarmadılar ama… Eğer vaktim 
varsa birkaç cümle daha söylemek isterim. 
Doktor olarak reçete vermem gerekirse  
Türkiye bilim destekli yere sağlam basan, 
demokratik ve akılcı adımlar atmadığı sü-
rece bu sorunların devamının geleceği açık 
olan bir ülke. Özellikle ekonomik olarak 
sıkıntılarımızı aşmamız gerekiyor, bunu bi-
liyoruz. Ve gerçek demokrasinin hukukun 
üstünlüğü, bağımsız yargı, milli iradeye 
saygı, iyileştirilmiş parlamenter sistemle 
mümkün olabileceğini ben belirtmek isti-
yorum. Bunları belirtmek istiyorum çünkü 
az önce saydığım kadınların ve gençlerin 
toplumsal alanın dışında siyasette de tem-
sili bütün bunların aslında çözülmesiyle 
mümkün. İşleyen bir sistem arıyor Tür-
kiye, işleyen kuvvetler ayrılığı arıyor ki de-
mokrasi ve beraberinde ekonomik 
problemleri çözecek olan yatırım iklimi 
Türkiye’de çok daha iyi seviyelere gelsin.  

Ben bir de kadınlarımıza seslenmek isti-
yorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize di-
yorum ki lütfen haklı olduğunuz bu kaygılı 
süreçte umudunuzu yitirmeyiniz. Birbiri-
mize güveneceğiz. Aslında tüm dünya ka-
dınlarına ve tüm dünyadaki gençlere 
buradan sesleniyorum. Birbirimize güven-
memiz gerekiyor. Sınırları bu manada kü-
çülen bir dünyada, global dünyanın 
getirdiği olanaklardan yararlanarak, de-
mokrasilerimize güvenmemiz ve demokra-
silerimize sadakatle bağlı kalmamız 
gerekiyor. Biz cumhuriyetimize sadakatle 
bağlı kalacağız. İnsan haklarından, demok-
rasiden ve uygar dünyadan kopmayacağız. 
Bu şekilde kadınlarımıza ve gençlerimize 
hak ettikleri yeri aldıkları daha iyi bir Tür-
kiye için devam edeceğiz. Ben de genel 
başkanı kadın olan, bir kadın ve gençlik ha-
reketi olarak yola çıkmış bir partinin kadın 
milletvekili olarak, size bunları söylemek 
zorunda hissettim kendimi. Sorularınız 
varsa yanıtlayabilirim. Teşekkür ederim. 

Muratcan Işıldak 
Ankara’dan Genç Düşünce Enstitüsü 

Başkanı Muratcan Işıldak temsil nokta-
sındaki engeller üzerine bir sunum 
yaptı. 

Öncelikle sevgili moderatörlerim, sevgili 
proje emektarları, hepinize verdiğiniz kat-
kılardan dolayı çok teşekkür ederim. Sayın 
vekillerim sayın belediye başkanım sizleri 
de saygıyla selamlıyorum. Konumuz De-
mokrasi için Türk gençliği takdir edersiniz 
ki… 68 gençliği dedik 78 dedik, X Kuşağı, 
Y kuşağı, hoş geldin Z kuşağı diye Z ku-
şağı ile karşılaştık. Z kuşağı son kuşak 
değil tabii ki, Z’den sonra da alfa kuşağı ile 
beraber olacağız. Peki, bu Z kuşağı olarak 
kendini tanımlayan kuşağın bize sunduğu 
ayrıcalık nedir diğer kuşaklardan? İcat çı-
karıyorlar. Bize hep icat çıkarma dendi 
ama bu kuşak icat çıkarma üzerine kendini 
kurgulamış. Ve demokrasiyi arzulayan bir 
kuşak... En önemli unsur da bu aslında... 
Demokratik katılımın geçmişten gelen o 
sessizleştirilmesine tekrar ses verme uğ-
runda yaptığı çalışmaları görüyoruz.  

Konda bir çalışma yapmış demiş ki 
“Kadın-erkek eşitliğine inanıyor musu-
nuz?” %9’u inanmıyorum demiş. Kadın 
yönetici olamaz diyen %14, kadına yönelik 
şiddeti kabul ederim diyen %12, kadın mil-
letvekili kabul etmeyen ise %14 gibi bir 
sayı var. O yüzden Z kuşağının üstünde as-
lında çok büyük bir yük var. Yani bu yükü 
de atacak ve eminim ki temsili elde ede-
cektir.  

Temsil nerde başlar? Aslında temsil ai-
lede başlar. İlk başta bir birey olarak gel-
dikten sonra sınıf başkanlarının seçeriz ve 
ya sınıf başkanı oluruz, konsey başkanı se-
çeriz/ konsey başkanı oluruz, meclis üyesi, 

milletvekili, parti meclis üyesi… Ancak 
burada önemli olan kotalara sığınmadan bu 
işi yapmak.. Çünkü genç temsili dediğimiz 
güçlü temsille olacaktır. Ve bu güçlü tem-
sili hep birlikte verici anlayışla sağlayabili-
riz. Baktığınızda seçilme yaşı 18 doğru 
fakat 18 yaşında olan çok değerli milletve-
killerimiz kaç tane soru önergesi vermiş? 
Ve ya kaç tane genel başkanın danışman-
ları 18 yaşında? Bunu da tabii ki kınamak 
için değil 18 yaşında olmalarını teşvik 
etmek için buradan bir sesleniş yapıyorum.  

Takdir edersiniz ki umut ile korku ara-
sında bir sıkışmışlığın içerisindeyiz. Bunu 
da elbirliğiyle aşacağız. Temsil noktasında 
önümüzde engeller var mı var. Anayasanın 
58. Maddesi gençleri koruyucu bir nitelik 
kapsamında tutmakta ancak gençliği sus-
turmaktadır. 59. Ve 60. Maddelerde özel-
likle Anayasanın 58. Maddesinin gözden 
geçirilmesi gerekiyor. Çünkü gençleri biz 
sınıflandıramayız. Çünkü genç zaten ken-
dini sınıflandırmış. Onun için buradaki en 
büyük nokta gençliğin kendi manifesto-
sunu ortaya koyması. Burada gençlik poli-
tika belgesinden bahsediyorum,  bu 
belgeyle beraber hem eğitim sağlıkta ve iş 
hayatında hem de demokratik katılımda 
kendinin yol haritasının çizecek. Çünkü 
aksi takdirde pandemi sürecinde gördük 
yurtlardan ilk boşaltılan ve ilk mağdur olan 
kitle gençlerdi. Sağlıkta keza yine yer yer 
mağduriyetler yaşamaktadır. Katılım nok-
tasında birçok sivil toplum kuruluşunda 
maalesef gönüllülerimiz ciddi mağduriyet-
ler yaşamaktadır. Bir gönüllülük yasasının 
aciliyeti ön plana çıkmıştır. Bir gönüllülük 
yasası çıktığı takdirde gönül vermenin su-
iistimalinin oluğunu gün geçtikçe görece-
ğiz.  
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Gönüllülüğün yasası var: Macaristan’da, 
Makedonya’da, Sırbistan’da var. Avrupa 
Gençlik Komisyonu bugün “ücretsiz staj 
sömürüdür” diyerek kampanyasını başlattı. 
Yani bizim gönüllümüze sahip çıkmamız 
lazım. Bu coğrafya vakıflar kültürüyle gö-
nüllülük kültürüyle yıllardır iç içe, bağdaş-
mış durumda. Ancak gönüllümüze sahip 
çıkıp onu en yaygın olduğu şekilde sivil 
topluma katılımcılığını ön plana çıkarabi-
lirsek o zaman işte sivil toplumun katılımı 
da güçlenebilecek. O zaman bir anlamda 
bugünün ortaklarını yarının liderlerini el-
birliğiyle gün ışığına çıkaracağız.  

Z kuşağının bizden bir talebi var. Bizden 
önceki 68’den 78’den ve X’ten bir talebi 
var. Diyor ki gençlik demeyin bize, o zaten 
doğamızın kanunu diyor. Artık bize danış-
man olun bize yol gösterin bize ses verin 
diyor. Çünkü maalesef birçok kişi ben gen-
çliğin sesiyim diyerek önplana çıkıyor. 
Gençlik ise kendi sesi olmasını istiyor.  

Kıymetli dostlar, mahalle seçimleri yapı-
lıyor, muhtarlarımız seçiliyor, belediye se-
çimleri yapılıyor, milletvekilleri seçimleri 
yapılıyor, cumhurbaşkanı seçiliyor. Burada 
temsil çok önemli, kategorize etmekten zi-
yade ses vermenin önemli olduğunu düşü-
nüyorum.  

Son bir yasal engelle daha sizi aydınlatıp 
sözü çok uzatmadan bir sonraki konuşması 
arkadaşıma sözü vermek istiyorum. En 
büyük yasal engel iç işleri bakanlığının çı-
kardığı genelgedir. İç işleri bakanlığı sivil 
toplumu 1 Aralık’a kadar susturmuştur. 
Sivil toplum kuruluşlarının 1 Aralık’a 
kadar faaliyet yapamayacağını belirtmesi 
aslında bir ayrıcalıktır. Spor kulüpleri de 
dernek statüsünde ancak faaliyetleri devam 
etmektedir. Birçok gelişmiş ülkede sivil 
toplum, pandemi sürecinin birebir içinde-
dir. Londra örneğine baktığımızda, Büyük 
Londra Birleşgesi olarak birleştiler. Sivil 
toplum ile kent yönetimi iç içedir. Yani 
gençlerin kent yönetimine katılım hakkı ön 
plana çıkarılmıştır.  

Demokratik kalkınmanın ve demokratik 
katılımcıların en büyük artısı katılımdır ve 
bu da kent katılımıyla mevzu bahis olabilir.  

İcat çıkaran bütün gençlere buradan 
selam olsun. Kıvılcımı yaktım, kıymetli 
dostlar söz sizlerde. Sürç-i lisan olduysa af 
olsun.  

Serap Çelik 
Gaziantep’ten STK Temsilcisi ve İş 

İnsanı Serap Çelik kadın hakları konu-
sunda bir konuşma yaptı. 

Nasıl bir dünya hayal ediyorum soru-
suyla başlayayım. Eşit yurttaşlık, daha eşit 
imkânların olduğu demokratik olarak katı-

labildiğimiz bir ülke hayal ediyoruz ama… 
Daha da daraltırsak çerçevesini elbette 
bugün en büyük sorunlarımızın temelini iki 
şey oluşturuyor: Bunlardan birincisi yurt-
taşlar olarak bizim de kafamızda oturtama-
dığımız, etrafında birleşemediğimiz 
kuvvetler ayrılığı kavramı. Bunu ülkeye 
yerleştiremediğimiz müddetçe gençlerin, 
kadınların, hatta hayvanların hatta ilkim 
sorununu ayrı ayrı ele alıp ayrı ayrı akti-
vizmler etrafında şekilleneceğiz. Ama bu 
günün sonunda belki bir-iki küçük başarıya 
sebep verecek ama o küçük başarıları 
büyük bir sistemsel çözüme dönüştüreme-
yeceğiz. Dönüştüremiyoruz da… Yani en 
azından kendi tecrübelerimle söyleyeyim, 
geriye dönük 10 yıllık sivil toplum geçmi-
şinde de bunu gördüm. Küçük mücadele-
lerle hakikaten bir yere ulaşamıyoruz. 
Bunu sadece kadın hakları konusunda bir 
kenara koyuyorum. Orada muazzam bir bi-
rikim var, muazzam bir emek var, muaz-
zam bir yılmama söz konusu. 30-40 yıldır 
hatta belki cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana kadın hakları konusunda bu alanda 
emek vermiş insanların getirdiği bir nokta 
var. Kadın haklarını belli bir noktaya getir-
mek ve katiyen haklarından feragat etme-
mek, pazarlık etmemenin getirdiği bir yer 
var ama onu bir tarafa koyduğumuzda 
diğer hiçbir alanda başarılı bir sivil toplum 
örneği gösteremeyiz. Bugün hayvan hak-
ları yasası da yok, gençlikle ilgili bir başarı 
da yok. O yüzden bu mücadele eksenini 
Türkiye genelinde Küçük küçük kategori-
lere bölüp daha küçük bir mücadele yönte-
mine evirilmeden ilerlemek lazım. Eğer 
ideal bir ülkede yaşamak istiyorsak hepi-
mizin uzlaştığı, hepimizin ideal olarak be-
lirlediği ve hepimize insani bir standart 
sağlayabilecek bir takım hedefler belirleyip 
bunlarla beraber ortak bir aktivizm, belki 
ilerici bir aktivizm modeli belirleyip bunun 

etrafında ilerlemek gerekiyor.  
Hakikaten küçük adımlar atabiliyoruz 

ama o küçük adımlar bizi idealize ettiğimiz 
ülkeye kesinlikle ulaştırmıyor. Vermemiz 
gereken mücadelenin sadece kendimiz için 
değil, kendi durduğumuz yerden 
diğeri/öteki diye konumlandırdığımız hiç 
kimsenin hakkını pazarlık konusu yapma-
dan, hiç kimseyi öteki sınıflandırmasına 
sokmadan, kendimizi onun tarafında ko-
numlandırarak bir şeyler elde edebiliriz.  

Türkiye’de çok daha temel problemler 
var. Hak mücadelesi ekseninde bu işeler 
bakmalıyız. Çok daha insani, temel özgür-
lükler ekseninde bakmalıyız. Temel özgür-
lükleri kazanımları elde ettikten sonra 
bunun üzerine daha spesifik alanların mü-
cadeleleri de eklenir. Bu da ancak bir de-
mokratik sistemin inşasıyla mümkündür. 
En aşağıdan en yukarıya yerel yönetimler-
den hukukun üstünlüğüne kuvvetler ayrılı-
ğına yasamanın yürütmenin ayrı ayrı 
kendini konumlandırmasına, ayrılmasına, 
ve hiç birinin diğerinin alanına geçemediği 
bir perspektifte mümkündür. Bunu müm-
kün kılabilmek de ancak hepimizin kendi 
küçük iktidar alanlarını terk ederek, ortak 
alanda mücadele etmemizle mümkün. Ak-
tivizmi küçük küçük bölmek yerine çok 
daha büyük ve ideal haklar etrafında şekil-
lendirdiğimizde bence ideal Türkiye’ye 
erişebiliriz.  

Siyasetin meydan savaşına döndüğü bir 
yerde gençler siyasete katılmalı mı? Hayat-
larının en verimli dönemini bilim üretebile-
cekleri, kendi hayatlarını 
şekillendirebilecekleri bir dönemde mey-
dan savaşına dönmüş bir siyasetin içinde 
vakit kaybetmenin üzerine oturup düşünü-
yorum. Bugün artık gençler birçok şeyi 
gözlemleyebilecek kabiliyetteler. Tür-
kiye’de yetersiz bir gençlikle karşı karşıya 
değiliz. Artık gençler kendileriyle kendi ül-
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kelerdeki herhangi bir genç arasındaki eko-
nomik siyasal sosyal farkları gözlemleye-
biliyor. Bunun sebeplerini de muhakeme 
edebiliyor. Bunun dışında kendiyle Avru-
pa’daki herhangi bir gencin standartları 
arasındaki farkı da görüyor. Bu farkı gör-
dükten sonra iki şey yapabilir: Ya tüm gü-
cüyle siyasete asılıp kendi de aynı koşulları 
sağlamak için mücadele edebilir ya da 
daha bireysel bir yaklaşımla kendi haya-
tıma çeki düzen vereyim, kendi standartla-
rımı sağlayayım diyebilir. 30 yaşında hala 
ailesinin ekonomik desteğine ihtiyaç duyan 
bir gençten siyasete katılmasını, aktivizmi 
dönüştürmesini ya da çevresini dönüştür-
mesini ya da ilkim için mücadele etmesini 
beklemek gerçekçi mi?  

Gençlerin çok daha temel bir sorunu var. 
Dostoyevski bir romanında kahramanına 
şunu söyletir: Benim bir tane ceketim var 
bunun yarısını bölüp sana verdiğim zaman 
ikimizin de yarım ceketi olacak, bu doğru 
mu? Gençler bireysel olarak baktıklarında 
bunu da sorguluyorlar. Önce benim bir ce-
ketim olsun sonra bir ceketim daha olsun. 
Sonra bir ceketimden diğeri için feragat 
edebilirim. Çok daha temel bir sorunları 
var. İyi bir eğitim problemi var çok iyi bir 
eğitim alsa bile o eğitim sonrasında iş 
edinme şansı çok düşük. Bir de bunun üze-
rine herhangi bir riskli alanda aktivizm 
yaptığında hayat standartları da etkileniyor. 
İş bulması güçleşiyor, memur olması yö-
nünde bir engele dönüşüyor. Hayatını bu 
kadar çetrefilli şekilde etkileyen bir or-
tamda dönüp evet hadi bir de sivil toplum-
culuk yap hadi bir de siyasete katıl 
demek…  

Katılım bugün yoksa ya da bizim ideali-
mizdeki sayılara ulaşamamışsa, gençler 
öncelikle kendini gerçekleştirmek için 
sonra Türkiye için ya da kendi yaşadığı 
şehri için bir şeyler yapmak istiyor. Türki-
ye’deki durum bir nitelikli gençlik prob-
lemi değildir, gençlerin kendi standartlarını 
yakalayabilme problemidir.  

Çok teşekkür ederim, şimdilik bu kadar.  
Hazal Mintaş  
İstannbul’dan gençlik delegesi ve akti-

vist Avukat Hazal Mintaş gençlik ile 
oluşturulan politikalar konusunda gö-
rüşlerini açıkladı.  

Öncelikle kadın konusundan söz etmek 
istiyorum, sayın vekilimizin de konuşma-
sına binaen. Sonra gençlikle ilgili birkaç 
şey söyleyip sorularım olacak.  

Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum 
vekilimizin de konuşması üzerine. Vekili-
mizin de dediği gibi 11. Kalkınma Pla-
nında toplumsal cinsiyet eşitliği 

kaldırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’ndan Strateji Geliştirme Başka-
nı’nın isteği üzerine aldırıldığı dile 
getirilmişti. Toplumsal cinsiyet eşitliği as-
lında bu kadar önemliyken ve UNDP’nin 
de 5 numaralı hedefi olarak karşımıza çı-
karken Türkiye’nin Kalkınma Planı’ndan 
kaldırılmış. Ancak Kalkınma Planı’nda siz-
ler de görmüşsünüzdür, iş günü piyasasına 
kadının katılımı, ekonomik politikalara ka-
dının katılımı ve kadın başlığı gibi aslında 
kadın katılımının her alanda ne kadar de-
ğerli olduğunu gösteren bazı maddeler var. 
Ancak ben şöyle düşünüyorum, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir kalkınma 
planında, kadının ne ekonomiye ne istih-
dama ne de siyasete doğru bir şekilde en-
tegre olması beklenemez. Bu anlamda 
birinci sorum aslında bu eksende olacak. 
Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin kal-
kınma planından kaldırılması konusunda 
ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konu olmalı 
mıydı olmamamlı mıydı?  

Gençlik konusunda birkaç şey söylen-
mek istiyorum, biraz daha fazla konuşul-
duğu için. Öncelikle birkaç veriden 
bahsetmek istiyorum.  2017’de Türkiye’de 
yapılan nüfus sayımına göre nüfusun yarı-
sını 30 yaşın altındaki bireyler oluşturuyor. 
Ve meclise baktığımızda 27. Dönemde 
vekil olma yaşı 18’e indirilmişken 4851 
adayda 18-29 yaş arası vekil aday sayısı 
670. Biz gençlere soruyoruz: neden siz 
daha fazla etkin olmuyorsunuz? Zaten 
bizim oturumumuzun da temel çerçevesi 
bunlardan ibaret. Şimdi ilk olarak gençler 
şundan bahsediyorlar: partilerde gençlik 
alanları oluşturulurken gençlerle konuşul-
mamasını çok büyük bir problem olarak 
görüyorlar. Yani gençlikle ilgili politikalar 
oluşturulurken gençlerle konuşulmadığı 
gençlere danışılmadığı, gençler hakkındaki 

kararların yine yetişkinler eliyle alındığı ve 
temsiliyet problemi olduğundan bahsedi-
yorlar. Bu temsiliyet problemi kimi parti-
lerde kotayla tolere edilmeye çalışılıyor, 
kimi partilerde böyle bir durum söz konusu 
değil. Fakat kotayla tolere edilmeye çalı-
şılsa da vekilimizin de bahsettiği gibi aynı 
kadınlara yapıldığı üzere gençlerimiz maa-
lesef seçilemeyecek noktalarda seçileme-
yecek sıralardan aday gösteriliyorlar. Bunu 
gören gençler de ben siyasete katılmak is-
tesem dahi zaten istediğim yerden istedi-
ğim şekilde aday gösterilemeyeceğim ve 
benim siyasi süreçlere katılımım maalesef 
ki mümkün olmayacak diyorlar.  

Bunlarla ilgili bizlerin fikirleri önerileri 
geçmişte de oldu bugün de oluyor. Kısaca 
bunlardan bahsedip soruma geçmek istiyo-
rum. Öncelikle örgütlenme konusunda sivil 
toplum gönüllüsü olan gençler eğer siyasi 
partilerle beraber çalışırlarsa siyasi partiler 
tarafından domine edileceklerini ve sivil 
hak ve özgürlükleri, hak temelli çalışma-
ları, kimsenin baskısı altında kalmadan ya-
pabileceklerini düşünmüyorlar. Bu yüzden 
beraber çalışmaktan imtina ediyorlar. Bu 
anlamda siyasi parti temsilcilerinin, genç-
lerin ya da yetişkin temsilcilerin biraz daha 
açık görüşlü olarak kendilerine yaklaşma-
sını bekliyorlar.  

Bununla birlikte siyasi partilerin gençlik 
kollarıyla ilgili birtakım öneriler var. Bu-
rada gençliğin gerçek ihtiyaçları, kaygıları, 
talepleri, siyasi düşüncelerine yönelik ra-
porların sivil toplum temsilcileriyle beraber 
hazırlanması, alanında uzman olan sosyal 
medya uzmanları, Z Kuşağı’nın özellikle 
etkili olduğu alan, sosyologlar, ekonomist-
ler, psikologlar ve hukukçulardan oluşan 
bir alanın olması gerekiyor. Fakat bu uz-
manların da genç diye tabir ettiğimiz 18-
30, bazı Avrupa ülkelerinde ise 18-35 yaş 

68 

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

HAZAL MİNTAŞ 

KITAPMAST55.qxp_Layout 1  22.10.2020  18:31  Page 68



69

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

aralığından oluşması gerektiği ve yerel yö-
netimlerle sivil toplum arasındaki diyalo-
ğun da bu uzmanlar aracılığıyla gençlik 
kolları, sivil toplum kuruluşlarının gençle-
rinin ortaya çıkaracağı politikalar ve proje-
lerle yapılması gerektiği düşünülüyor. 

Bu bağlamda ben ikinci olarak şunu sor-
mak istiyorum. Sevgili Kemal sence genç-
lerin önünü tıkayan şey siyasette aktif 
olamamak mı? Kotalar mı? Sivil toplum, 
siyaset ve yerel yönetim iş birliği mi? Ve 
bu konunun nasıl düzenlenmesi gerekti-
ğine inanıyorsun? Bunu sormak isterim. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili de 
Aylin Hanım’dan birkaç cümle alabilir-
sem… Teşekkürler 

Kemal Gülpınar 
İzmir’de STK Temsilcisi ve girişimci 

Kemal Gülpınar, ülkeden ayrılan genç-
lerin durumundan söz etti. 

Konvansiyonel bir şeyden bahsediyoruz 
sürekli, deniyor ki gençli şöyledir, gençlik 
bizim geleceğimiz… Açıkçası bunlar 
1990ların son dönemlerinin cümleleri. Tür-
kiye an itibariyle %60’i 35 yaşın alında 
olan insanlardan oluşuyor. O zaman Türki-
ye’yi biz bir derin dondurucuya alalım, 
önümüzdeki 20 seneye kadar bekleyelim, 
önümüzdeki senelerde kullanalım. Yani 
Türkiye’nin içinde bulunduğu koşul Bre-
zilya, İran gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
şu an dünyanın asıl tüketim merkezini 
oluşturan önemli ülkelerde ciddi bir deği-
şim söz konusu. Bu ülkelerdeki değişimleri 
anlayabilmemiz için içinde bulunduğumuz 
ekonomik koşulları algılayabilmemiz gere-
kiyor. Artık genç değil de prekarya kav-

ramı üzerine biraz düşünmemiz lazım. Pre-
karya dediğimiz bir şey var. Bugün üniver-
site mezunu, yurt dışına çıkan, yabancı dil 
bilen ama çalışmak zorunda kalan bir 
kesim var. Karar verici konumda bulunan 
kişiler yeni duyuyor olabilir o yüzden açık-
lamamız gerekebilir. Marx’ın açıkladığı 
proletarya 21.yy itibariyle Sharp ve arka-
daşlarının ortaya koyduğu bir araştırmanın 
sonucunda ortaya çıkan neoliberal politika-
ların güvencesizleştirdiği sigortasız çalışan 
ve işçi güvenliğine dahil olmayan, sözleş-
mesiz çalışmak zorunda kalan, bununla be-
raber ev, araba, tatil ve sosyal güvenceyle 
ilgili sağlık ve eğitim hakkın sahip olmakta 
bir önceki nesle göre fakirleşen gençlerle 

karşı karşıyayız. Çok basit örmekle vere-
lim. Belli bir metin üzerinden gitmek niye-
tinde değilim. Benim babam taksi şoförü. 
Kendisinin birkaç evi var birkaç arabası 
var, rahatlıkla tatile gidebiliyor, sağlık gü-
vencesi tam, herhangi bir sağlık sorunu ya-
şamadı. Ben yüksek lisans yaptım, 4- 
5kişilik bir şirketin yöneticiliğini yapıyo-
rum, yıllardır girişimcilik piyasası içerisin-
deyim, sosyal sigortamı sağlamak için 
primleri dışarıdan ekstra bir şekilde öde-
meye gayret ediyorum fakat hala babamın 
benim yaşımdayken sahip olduğu güven-
celere sahip değilim. Eğitimim babamın iki 
katı. Eğer burada benim gibi olan birçok 
genç varsa ev ve araba almakta, sosyal gü-
vencelerini ayakta tutmakta zorlanıyorlarsa 
burada ekonomik koşullarda bizim başka 
bir mekanizmaya aktarım yaptığımız gözü-
küyor. Ya refahlıkta sıkıntı var bu sadece 
Türkiye için değil, ya da kamu harcamala-

rında ciddi bir sıkıntı var. Bunları konuş-
mamız gerekirken biz bugün hala gençlikle 
ilgili genel anlamda heterojen olmayan ho-
mojen merkezi bir yapılanma üzerinden 
bahsediyoruz. 

Yapılan araştırmalardan da bahsetmek 
istiyorum. Friedrich Ebert Stiftung’un yeni 
yaptığı bir araştırma. AK Partili ve MHP’li 
gençler bu araştırmada bulunuyorlar. %70 
‘i liyakat yerine sadakate inanıyorlar. 
%10’u iş arıyor, %17’si iş aramaktan vaz-
geçmiş, %13’ü ise ev kadını olarak kalmak 
istiyor. Ve soru soruyorlar: “Eğer imkânı-
nız olursa yurtdışına gitmek ister misiniz?” 
%62.5’i evet diyor. Bu gençlere şöyle bir 
soru soruluyor. Ben ülke isimlerini vermek 
istemiyorum herhangi bir ideolojik tutum 
ve kaygı eğilimi belli olmasın diye. A ülke-
sinde 10 bin dolar maaş teklif ediliyor. Bir 
İskandinav ülkesi olan B ülkesinde, bu 
ülke demokratik bir İskandinav ülkesi, 5 
bin dolar maaş teklif ediliyor. Kişilerin 
%72,3’ü daha az maaş olmasına rağmen, 
gelişmişlik endeksinin daha yüksek ol-
duğu, ifade özgürlüğünün yukarda olduğu 
B ülkesini seçiyorlar.  

Bakın, Türkiye’de son 4 yılda 3 milyona 
yakın orta sınıfın üstü gencin ülkeden ay-
rıldığı tahmin ediliyor. Bu gençlerin orta-
lama olarak istihdam yaratma kapasitesi 
%8,2. Eğer siz ifade özgürlüğünün, temel 
hak ve özgürlüklerin, örgütlenme özgürlü-
ğünün önünü açmazsanız ve gençleri belli 
bir kalıpla sınırlandırmaya çalışırsanız bu 
gençler gitmeye devam edecekler. Ve Al-
manya’nın İngiltere’nin Amerika’nın temel 
taşlarının ve onların gelişmişlik süreçlerini 
geliştirmeye devam edecekler. Başka bir 
şansları yok. O yüzden bence tekrar düşün-
meli, sokakla parlamento arasında mevcut 
olan dengesiz temsiliyet mekanizmalarını 
tekrar gündeme getirmeliyiz. Bugün “kent 
hakkı” diye ciddi bir kavram tartışılıyor. 
Ne yazık ki hiçbir siyasi partimizin günde-
minde değil. Gençlerin ciddi anlamda 
önem verdiği konulardan bir tanesi… 
Bugün gençler kendi içlerinde iş güvenli-
ğiyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor ve bu ko-
nular gündemde değil. Hazal’ın sorusuna 
tüm bu bakış açısını değerlendirerek şunu 
söylemek istiyorum: Gençlere kota veril-
mesin bence, mevcut, eskimiş ve konvansi-
yonel, iflas etmek üzere olan Türkiye’deki 
temsili demokrasi ve meclis –ki iflas et-
miştir- bunun altını çizmemiz gerekiyor. 
Ne yazık ki, milletvekillerimizden özür di-
liyorum, meclis herhangi bir yetkiye sahip 
değildir. Bu sadece Türkiye’de olan bir 
konu değil. Bunu kabul edelim. Bugün 
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meclis hangi konuda yetki sahibi? Bütçe 
konusunda mı yetki sahibi? Herhangi bir 
milletvekili bütçe konusunda rahatlıkla 
müdahale edebiliyor mu? Bir önerge vere-
biliyor mu? Ya da sorunun cevabını alabili-
yor mu? Bu herhangi bir siyasi partiye 
yaptığım eleştiri değil. Aynısı bugün deği-
şik devletlerde tartışılıyor. Aynısı bugün 
Almanya’da tartışılıyor. Tüm dünyada 
ciddi anlamda bir anti demokratikleşme ve 
otoriterleşme söz konusu. Bu bağlamda 
ben gençliği içinde bulunan mekanizmaya 
harç olmak yerine tamamen dışında esnek 
örgütlenmelerle, kendilerine dair örgütlen-
melerde bulunmalı, yeni yapılarla yeni al-
ternatif çözümlere gitmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Bu anlamda korsan parti ör-
neğini önemsiyorum, dijital demokrasi ör-
neğini önemsiyorum. Bu yüzden kota 
süreçlerinin ya da mevcut ana akım siyasi 
partilerin gençleri ya da kadınları ne kadar 
dahil edip etmediğini sadece Türkiye bağ-
lamında değil, Batı demokrasileri anla-
mında da anlamını artık kaybettiği 
kanaatinde olarak, umuyorum soruyu ce-
vaplamış olurum.  

Dr. Aylin Cesur  
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin 

Cesur kendine sorulan sorulara cevap 
verdi. 

Hazal Hanım’ın bana bir sorusu vardı, 
ben de cevaplamak isterim. Hazal Hanım, 
çok yerinde bir soru. Zaten konuşmamın 
genelinden bu konu hakkındaki düşüncele-
rim tahmin edilebilir. Aslında bu sorunun 
muhattabı iktidar milletvekili çok değerli 
arkadaşım Şamil Ayrım mevkidaşım. 
Kendi partisinin bunu neden bu şekilde ön-
gördüğüne dair düşüncelerini aktarsa belki 

daha faydalı olur çözüme ulaşmak anla-
mında… Ama ben tabii ki kendi düşünce-
lerimi aktaracağım.  

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ilk onayladığı ka-
dınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi ve buna ilişkin Avrupa Konseyi 
sözleşmesi var. Yani İstanbul Sözleşmesi... 
Biz bu sözleşmeyi 1 Ağustos 2014’te yü-
rürlüğe soktuk ve 6. Yılındayız İstanbul 
Sözleşmesi’nin. 11. Kalkınma Planıyla be-
raber bunun kaldırılmış olması yeni yeni 
birçok tartışmayı gündeme getirdi ve gün-
demde de tartışarak geliyoruz.  

11. Kalkınma Planında toplumsal cinsi-
yet eşitliği kavramının Aile ve Sosyal Ça-
lışmalar Bakanlığı’nın Sosyal Hizmetler 
Başkanlığı’nda Strateji Geliştirme Başkanı 
Zeliha Sağlam’ın isteğiyle çıkarıldı. 
2014’ten bugüne sözleşmenin 6 sene bo-
yunca uygulanmasıyla ilgili olarak 6284 
sayılı maddenin korunması ve kadına şid-
detin önlenmesi noktasında yine sivil top-
lum örgütlerinin, kadın örgütlerinin 
özellikle bastırmasıyla beraber somut 
adımlar atılsa da gerçekten ciddi anlamda 

hala sorunlar vardı. Bu sorunlara ilaveten 
yetmiyormuş gibi Kalkınma Planından 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını çıkar-
mak aslında topyekûn sözleşmeyi yok say-
mak anlamına geliyor bana göre. Elbette 
bunun tamamen karşısındayım. Türkiye’de 
yeni problemler yaratmak adına değil, 
uluslararası arenada da çok ciddi bir itibar 
kaybına yol açan bir durum bu. Neden 
böyle? Artık global dünyanın bir parçası 
olan Türkiye, önünde hedefleri belli, Cum-
huriyetin kuruluşuyla önünde koyduydu 
rotası belli olan bir ülke. O günden bu güne 

imzaladığımız bir takım anlaşmalar var. 
UNDP’nin hedefleri var. Bizim de imzala-
dığımız, UNDP’nin hedeflerine göre 5 nu-
maralı hedef toplumsal cinsiyet eşitsizliği. 
Bir yandan imza koyduğumuz bu hedefi 
gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan 
ülke içinde olamamasını ne kabul etmek 
mümkün ne de bunun izahı mümkün. 
Bunu açıklamak mümkün değil. Çünkü 
UNDP’nin 2000 yılından bu yana BM or-
takları, uluslararası toplumla birlikte bu ça-
lışmanın bir merkezi var ve biz de bu 
merkeze uymak, bağlı olmak zorundayız. 
Zaten tarihsel gelişim içerisinde size aktar-
dığım süreçte de bizim bunu ülke olarak 
ele almamız gerekiyor ama hukuken de 
Türkiye hukuka aykırı bir iş yapmış olu-
yor.  

Parlamenter sisteme yeniden geri dönül-
mesi gerektiği ve temsilde adaletin de sağ-
lanacak şekilde bir Türkiye’nin reforma 
ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Biraz önce 
bahsettiğim hadiselerin çözümünde iki 
tane nota var: Bir tanesi yapısal, bir tanesi 
yargısal... Gerek yargısal olarak 6284 
No’lu yasanın uygulanabilirliğinin olma-
ması ve bizim siyasi partiler/muhalefet par-
tileri olarak verdiğimiz önergelerin – 
kadına şiddetler ilgili olarak 27. Dönemde 
50 tane meclis araştırma önergesi, 834 tane 
soru önergesi verdik, bendeki rakamlar bir 
on gün öncesine ait, muhtemelen daha da 
artmıştır- 29 tane kanun teklifi var. 2019 
yılında 474 kadın erkekler tarafından öldü-
rülmüş. 2008 yılına döndüğümüzde o za-
manki istatistikler 80.  

Göreceli olarak 2008’den bu yana, az 
önceki konuşmamda kabaca söylemiştim, 
progresif bir şekilde artarak bugüne kadar 
gelmiş. O günden bu güne Türkiye’nin 
2014’te imzaladığı sözleşme son derece 
doğru bir iştir. Bunun kaldırılması tartışma-
larını esefle karşılıyorum. Bununla ilgili 
kadınlarımız ölmesin ve işsizlik ortadan 
kaldırılsın diye yaptığımız tün çalışmaların 
tamamı karşılıksız kalıyor. Bunun nedeni 
iktidar partisi ve ortağı tarafından reddedi-
liyor olması. Mevcut sistem, Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi… Onlar da 
aslında bizimle beraber bu şiddete karşı ol-
duklarını ifade etmekle beraber verdiğimiz 
önergelere TBMM’de karşı çıkılıyor ol-
ması, bizi bir fasite sokmuş olması. Bu fa-
sitten çıkmanın aslında en sağlam yolu, 
demokrasiyi tesis etmek… Demokrasinin 
tesisi de mevcut işletilen ama şu anda ne 
meclisin ne de demokrasinin işlemediği 
kuvvetler ayrılığının işletilmesidir. Bu da 
az önce bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuri-
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yeti’nin hukuk devleti olduğunu unutma-
yarak tekrar parlamenter sistemi ve temsili 
adaleti sağlayarak mümkün olacak. O 
zaman bizler de TBMM’de yapmaya çalış-
tığımız bu yargısal değişiklikler için yapa-
cağımız yasayla yapısal değişiklikleri 
yapma imkânı bulacağız. O zamana kadar 
sizlerin, bu içinde bulunduğum çok değerli 
arkadaşları söylediklerini söylemeleri ve 
sivil toplum örgütlerinin gerek gençlerde 
gerekse kadınlarda az önce bahsettiğimiz 
tüm problemlerde seslerini ve haklarına sa-
hiplik kazanmaları çok önemli. Hepinize 
bu manada da çok teşekkür ediyorum.  

Av. Turan Hançerli 
Avcılar Belediye Başkanı Avukat 

Turan Hançerli yaptığı konuşmasında 
STK’larda geçirdiği uzun tecrübeelerini 
gündeme getirdi ve eşitsiz uygulamalar 
ile eşitlik dengesinin bozulmasının ne-
denleri üzerinde durdu. 

Katılım ve geleceği birlikte kurma talebi, 
bunu birlikte gerçekleştirmenin ve hakla-
rında kendileriyle ilgili alınan kararlarda 
kişilerin söz sahibi olmasının ahlaki bir 
yanı var. Bu çok da kıymetli… Demokrasi-
nin de çıkısı insanlar hakkında alınan ka-
rarların ve yapılan işlemlerin o insanlarla 
birlikte ve onların onayları alınarak yapıl-
ması ahlaki bakımdan son derece önemli. 
Ama bunun yanında aslında güzel bir gele-
ceğin savaşsız, adil, barışçıl bir geleceğin 
kurulmasının da olmazsa olmaz koşulu ka-
tılım ve birlikte çözüm üretme ya da bir-
likte siyaseti gerçekleştirme.  

Yani olursa iyi olur diyebileceğimiz, ka-
tılımcı süreçlerin etkin bir şekilde işletil-
mesi olursa iyi olur diyebileceğimiz bir 
mesele değil. Bu hayati ve bugün dünyada 

ve ülkemizde yaşanan sorunların da as-
lında sebebi…  Kadınların siyasete ve 
karar mekanizmalarına katılamaması bir 
ayrımcılık oluşturuyor. Bir taraftan da ül-
kemizi bu iyi enerjiden de yoksun bırakı-
yor. Ülkenin/ dünyanın sorunlarının 
olduğunu çokça konuştuğumuz dönemde 
sorunun kaynağı diye ifade edebiliriz bunu. 
Sorunun kaynağı, ifade süreçlerinin işletil-
memesi, gençlerin, kadınların, engellilerin, 
dulların, çocukların, yoksulların ya da bir 
dini grubun ya da etnik kimliğin dışarıda 
bırakılması, sözünün dinlenmemesi ya da 
süreçlerde sorulmaması sorunların kaynağı 

diye ifade etmek yanlış olmaz diye düşü-
nüyorum. 

Ben, STK’larda uzun yıllar geçirmiş, 25 
yılı aşkın süredir sivil toplumda çalışmalar 
yapmış, 1,5 yıllık çiçeği burnunda diyebi-
leceğiniz bir yerel yöneticiyim, belediye 
başkanıyım. Bu sorunları, geçmişte çokça 
ifade etmiş, konuşmuş biri olarak tabi Av-
cılar Belediyesi’nde de yönettiğim kentte 
de kadınların, gençlerin hatta tüm dezavan-
tajlı grupların, tüm dışarda kalan grupların 
bir araya gelmesi, kapsayıcı bir yöntemle 
siyasete ve belediyenin yönetimine katıl-
maları için aktif çaba sarf ettiğimizi ifade 
etmek isterim. Gerek kent konseyleri ve 
gerekse kentin önemli kararlarında sosyal 
medyadan görüşler almak toplantılar yap-
mak ve sormak dâhil önemli kararlarda sa-
dece kent konseyinin değil, sadece 
belediye meclisinin değil, halkın tüm ke-
simlerinin görüş ve düşüncelerini almak ve 
ona göre hareket etmeyi bir ilke olarak 
kabul ediyoruz.  

Bir belediye başkanı olarak beş yıl için 
seçildim, ama bana yetki verildi, ben iste-

diğimi yaparım, kararları ben veririm diyen 
bir belediye başkanı olmadığımın ve olma-
mam gerektiğinin altını çizmek isterim. 
Belki yasa bize bu hakkı veriyor, yönetici-
lere ve belediye başkanlarına bu hakkı ve-
riyor ama bunun sıkıntılı olduğunu, 
sorunlu olduğunu ve bu anlayışla yönetilen 
belediyelerin de başarısızlığa mahkûm ol-
duğunu düşünen biri olarak, katılımcı sü-
reçleri maksimum düzeyde işletmeye 
çalışıyoruz. 

Üç şeyi yaparken, stratejik planı yapar-
ken, bir mahallede bir park yapmadan önce 
o parkın yapılma kararını birlikte almaya 

gayret gösteriyoruz.  
Tabii bu süreçte özellikle altını çizmek 

istediğim şey şu: Toplumda çok ciddi bir 
adaletsizliğin hali hazırda var olduğunu 
tespit ediyoruz. Adaletsizlik dediğimiz, 
bunca yıldır uygulanagelen eşitsiz uygula-
malar, eşitlik dengesini ciddi bir şekilde 
bozmuş durumda. Dolayısıyla pozitif ay-
rımcı uygulamalar yapma ihtiyacı var. 
Gerek gençlerin siyasete katılımında ge-
rekse kadınların siyasete katılımında ciddi 
bir adaletsizliğin olduğu zaten aşikâr... 

Biz de belediye meclisimizde kadın 
oranı %20ye tekabül ediyor. Tabii ki yeter-
siz ama Türkiye ortalamasının %4’lerde 
olduğunu düşündüğümüzde iyi bir oranda 
olduğumuz görülüyor. Ama hala çok geri-
lerdeyiz. Buradan hareketle geleceğin dün-
yasını, geleceğin Türkiye’sini ve geleceğin 
Avcılar’ını inşa etme sorumluluğuyla karşı 
karşıyayız. Bu sorumluluk, bu inşa süre-
cinde bazı kararlar almamızı zorunlu kılı-
yor. İşte tam da burada bu adaletsiz, eşitsiz 
süreç, herkese eşi davranmamayı berabe-
rinde getiriyor. Örnek vermek gerekirse: 

AV. TURAN HANÇERLİ
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çocukların hiçbir oyun alanının, bir parkın 
olmadığı bir mahalleyle parkın olduğu ma-
halleye illa eşit hizmet götüreceğim, bir 
park oraya bir park da öbürüne yapacağım 
derseniz eşit davranmış oluyorsunuz fakat 
adil davranmamış oluyorsunuz. İşte bu ko-
nuşmaları bu kararları bilenin aksine, üç 
tane çocuk parkı olan mahalleye, -ben size 
çocuk parkı yapmayacağım, şu mahallede 
hiç park yok, önce orayı size yetiştirmem 
lazım, onun için size park yapmayacağım- 
dediğinizde, size karşı çıkmalarını bekler-
siniz. Fakat park olan mahallelerde yaptığı-
mız toplantılarda bu sene size park 
yapamayacağım dediğiniz mahalleden, 
oradaki katılımcılardan inanılmaz bir alkış 
aldığımızı ifade etmek isterim. Aslında 
güçlü bir adalet ve eşitlik duygusunun top-
lumda olduğunu yaptığımız görüşme-
lerde/çalışmalarda karşılaştığımızı 
belirtmek isterim.  

En önemli sorun güvensizlik, yani güven 
duyulmuyor. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin 
olduğu dünyada herkes kendini güvenceye 
almak için, güvende hissetmek için başka 
insanların haklarıyla, başka insanların ya-
şadığı olumsuzluklarla ilgilenmiyorlar. 
Güven ortamı geldiğinde, adaleti sağladık-
tan sonra size hizmet üreteceğim dediği-
nizde ve bu güveni verdiğinizde başka 
mahallede yapılan hizmetten başka ma-
halle sakinlerinin mutlu olduğunu ve huzur 
duyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim 
Türkiye’de ve dünyada güven ortamını, 
adaletli bir siyaset ve paylaşım ortamını 
inşa etmeye ihtiyacımız var. Geleceğin 
dünyası, geleceğin Türkiye’si ve geleceğin 
Avcılar’ında adaletli bir gelir dağılımını 
kurmaya ve bunu hedefleyen bir çalışmaya 
ihtiyacımız var. Dolayısıyla geleceğin siya-
setinde adalet ve adaletli davranma en 
önemli kavramlardan biri olacak. Adaletli 
davranıldığında kadınlar, gençler, engelli-
ler, yaşlılar, özellikle ifade etmek lazım, 
korona sürecinde yaşlıların sokağa çıkma-
sının neredeyse tamamen yasak olduğu bir 
dönemde, siyasette belli bir yaşın üzerinde-
kilerin hegemonyasını görürüz ama bir ta-
raftan da baktığımızda belli bir 
mağduriyetle karşı karşıya kaldığını görü-
yoruz. Adaletli olmayan bir sistem/düzen 
her alanda yeni adaletsizlikler üretiyor. 

Peki, genel siyasete ilişkin Avcılar’dan 
çıkıp bir şeyler söylemek gerekiyor çünkü 
diğer siyasi parti temsilcileri zannediyorum 
ki parti adına da konuştu. Ben de birkaç 
cümle parti adına etmem gerekirse CHP’li 
belediyeler eşitlik ve adaleti sağlamak için 
özel bir çaba sarf ediyor. Cinsiyet ve genç-
lik kotası, hem partinin yönetim kadrola-

rında hem de ülkenin yönetimine ilişkin 
kadrolarda gerek milletvekili gerekse bele-
diye başkanları ve mecliste olsun bir kota 
yöntemiyle gençlerin ve kadınların daha 
etkin siyasete katılması için özel çaba sarf 
edildiğini, özel çalışmalar yapıldığını ifade 
etmek isterim.  

Konuşmamın sonuna yaklaşırken ifade 
etmek istediğim şey, bir koltuğu, bir yet-
kiyi, demokrasilerde seçimlerle bir yetki ve 
görev devrediliyor. Bu yetki ve görev dev-

rinin, bu yetkinin kurallarının olmaması 
diye bir durum söz konusu değil. Yani bu 
yetkinin sınırları var, belli prensipler çerçe-
vesinde sınırlandırılmış. Özellikle geçmiş 
yıllarda siyasi partilerin seçim öncesinde 
seçim beyannameleri çokça konuşulurdu. 
Sonrasında o partinin karnesi o beyanna-
mede söylediği sözleri verdiği taahhütleri 
yerine getirip getirmediği üzerinden değer-
lendirilirdi. Bunun çok önemli bir denge 
denetleme mekanizması olduğunu düşünü-
yorum. Ve yeniden söylenmiş sözlerin, ve-
rilmiş taahhütlerin ve ya seçim 
propagandalarında ifade edilmiş konuların 
yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi 
olmak son derece önemli. Keza belediye 
başkanlarının da, yerel yönetimlerin de 
seçim esnasında verdikleri sözleri tutup 
tutmadıklarını taahhütlerini yerine getirip 
getirmedikleri üzerinden yapılacak karne-
nin çok daha etkili verimli sonuçlar doğu-
rabileceğini, siyasetin kutuplaşmadan 
objektif kriterler üzerinden değerlendirme 
ve objektif kriterler üzerinden kurgulandığı 
günlerde aslında siyasetçilerin belli bir 
raya gelmesinin de yolunu açacağını ifa-
dede etmek isterim. Tabii ben, gençliği-
mizde çok kötü eleştirilerde bulunuyorduk. 
Bugün özellikle katılım bakımından çok 
daha kötü bir sürecin olduğunun altını çiz-

mek isterim. Dilerim hep beraber gençliğin 
ve kadınların temiz enerjisiyle siyaset de 
daha da temizlenir ve güçlenir. Ben buna 
inanıyorum ve güveniyorum.  Dünyadaki 
iyi örnekleri alabilme, öğrenebilme, ilişki 
kurabilme, enternasyonal işbirlikçi bir 
bakış açısı, dünyayla entegre bir bakış açı-
sıyla geleceğin inşasında bize yol göstere-
ceğini ve bunun da çok faydalı olduğunu 
ve tüm katılımcılara ve organizasyona 
emek verenlere teşekkür etmek isterim. 

Onur Tahmaz 
Diyarbakır’dan Uçarlı Gençlik Der-

neği Koordinatörü olarak toplantımıza 
katılan Onur Tahmaz sosyal refah dev-
leti üzerine bir konuşma yaptı. 

Benim öncelikle hem siyasilerden hem 
STK temsilcilerinden hem de bütün konuş-
macılardan küçük bir ricam var. Gençleri-
miz ve kadınlarımız söylemini bırakalım. 
Çünkü gençlik bir nesne değil, özne. Genç-
lik diyebilirsiniz, gençler dilebilirsiniz ama 
gençlerimiz demeyelim lütfen. Yarının li-
derleri demeyelim. Yarının liderleri dediği-
mizde gençlerin bugünkü sözlerini elinden 
alıyorsunuz. Gençlerin bugüne dair bir 
şeyle söyleme güçlerini sadece söylem üre-
terek ellerinden alıyorsunuz. Bu iki söy-
lemden bir yerde vaz geçelim, mümkünse 
ve ya zorlamayacaksa bizleri… 

Bu arada ben Türkiye’de bir dernekle 
çalışıyorum ama İspanya’dayım, Türki-
ye’de yaşamıyorum. İspanya’da da şarki-
yatçı bir anlayış var. Bizde de batıcı anlayış 
var. Avrupa’da hiçbir şey yolunda değil. 
Bunu baştan söyleyeyim. Avrupa’daki 
gençlik ve sosyal refah politikalarına baktı-
ğınızda Türkiye’den hiçbir farkı yok. Hatta 
çok çok daha kötü durumda… Ben İspan-
ya’da yaşıyorum, bunları daha rahat söyle-
yebildiğim için İspanya’da yaşıyorum.  

ONUR TAHMAZ
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Benim en son yaptığım araştırma, parti 
beyannamelerinin gençlik politikaları üze-
rinden araştırılması… Bunu Türkiye’de 
yapabilir miydim? Hiç zannetmiyorum. 
Yani bunu Türkiye’de yazardım ama so-
nunda ne olurdu hiçbir fikrim yok. Bir de 
Türkiye’deki problem gençlerin katılım 
ekseninde geçlerin problemi değil, siste-
min problemi. Hükümetin ve ya siyasi par-
tilerin de değil, devletin problemi.  

Türkiye’deki sosyal refah devleti sis-
temi, aileye bağlı, devlete bağlı değil. Bun-
dan dolayı gençler katılamıyorlar. 
Gençlerin otonomileri/özerklikleri yok. 
Çünkü genç ailesi ne derse onu yapmak 
zorunda… Ailesinin tam tersi hiçbir şey di-
yemez ve deme lüksü yok. Bunu dediği 
anda ona bakacak kimse yok. Üniversite 
eğitimi temelinde söyleyeyim,  eğitim sis-
temine erişimde emekte eşitlik var, evet bir 
sınav var, evet devlet üniversiteleri ücret-
siz. Ama üniversitelerin ücretsiz olması, bir 
gencin eğitime erişimini arttıran bir etmen 
değil. Çünkü eğitim sadece üniversiteye 
ödenen parayla eşdeğer bir şey değil. Ben 
Giresun’da doğdum, büyüdüm, İstanbul’da 
okudum. İstanbul’da benim okula ödedi-
ğim harç 200-300 lira civarındaydı ama 
benim aylık harcamam neredeyse bin lira 
civarındaydı. Eğitimin yanında yapılan 
harcamayı ailenin sırtına yüklüyor bir 
yerde. Bu harcamayı ailenin sırtına yükle-
diğimizde genç okumak istiyorsa, aileye 
biat etmek durumunda. Aileye biat etmezse 
ona burs veren sivil toplum örgütüne biat 
etmek zorunda, ona da biat etmezse burs 
veren belediye yönetimine biat etmek zo-
runda. Her yerde birine biat etmek zo-
runda… Bir insanın başarısının sadakate 
ve biata ağlı olduğu bir toplum içerisinde-
yiz. Biz her şeye Batı’da çok daha iyi diye 
bakıyoruz ama bahsettiğim problem sadece 
Türkiye’nin problemi değil. Bahsettiğim 
sorun Portekiz’de, İtalya’da, Yunanis-
tan’da, İspanya’da da var. Sonuç olarak 
buy problem Türkiye’nin bir problemi 
değil, hatta Türkiye çok ilerde bir yerde 
gençlik politikaları ekseninde. Şöyle söyle-
yebilirim, eğitim temelinde Türkiye’de eği-
tim ücretli. Eğitime de üniversiteye de para 
vermek zorunda ki genç, eğitime devam 
edebilsin. 

Sosyal refah devleti üzerinden devam 
edeceğim mevzuya. Geçlerin sosyal hak-
ları garanti altına alınmış değil. Grand The-
ory dediğimiz Marshall’ın vatandaşlık 
teorisi üzerinden bunu değerlendirdiği-
mizde, sosyal haklar garanti altına alınma-
dığında sivil ve siyasi hakları bir insan 
kullanamaz. Gençlerin hiçbir sosyal hakkı 

garanti altına alınmadığında, eğitim, iş ha-
yatı ve ya barınma hakkı gibi hakları ga-
ranti altına alınmadığında gençlerin zaten 
siyasi katılımında söz etmek mümkün 
değil. Gençlik niye katılmıyor? Gençliğin 
katılmamasının temel sebebi, hiçbir sosyal 
hakkının güvence atına alınmaması… Bu 
sosyal hakların aile tarafından garanti al-
tına alınması. Devlet eşit bir mertebede sa-
dakat beklemeden ve ya sivil toplum eşit 
bir mertebede bireylere imkân sağlayabilse 
sivil ve siyasi haklarını gençler kullanabi-
lirler mi? Kullanırlar. Ama bunu sağlamak 
temelde önemli... Ve Türkiye’de çok sa-
yıda üniversite var. Türkiye’de her ilde 
üniversite olması dünyanın en saçma şeyi. 
Türkiye’deki akademisyen sayısı artmadan 
üniversite sayısını arttırırsanız Türki-
ye’deki doktora ve ya yüksek lisans me-
zunlarına baktığınızda Avrupa’ya kıyasla 
çok az. Bu kadar fazla üniversite varken bu 
eğitimi kim verecek? Kimse veremeyecek. 
Hakkâri Üniversitesi’nde makine mühen-
disliği okuyan bir genç nerede staj yapa-
cak? Öğrendiklerini nerede pratiğe 
dökecek? Dökebileceği bir yer yok. Sonuç 
olarak ne oluyor? Bu genç işsiz. Genç işsiz 
olur zaten, gencin işsiz olması sistemin 
problemi, sistemi eleştirmek gerekiyor bu 
noktada. Her ilde üniversite açılsın, eyval-
lah, ama bunu sistematik bir biçimde yap-
mak gerekiyor. Yani dünden yarına 100 
tane üniversite açarsanız burada çalışacak 
akademisyen bulamazsınız. Burada çalışa-
cak akademisyen bulamazsanız eğitim ka-
litesi olmaz, eğitim kalitesi olmazsa da 
genç işsiz olur. Yani genç işsiz olunca da 
katılım az. Çünkü ekmek derdi, katılacak 
gücü yok. Çok basit bir tabirle yemeye 
ekmek bulamayan birinin gidip siyasete 
katılmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Bunu 
beklemek imkansız. Gençlik alanında aka-
demide çalışan insanların çok sevdiği bir 
inşa vardır: Pierre Beurrier. Sosyalisttir 
kendisi. Şöyle der: gençlik bir laftır, bir yaş 
değil. Gençlik bir geçiş rejimi değil. Çünkü 
gençliği bir geçiş rejimi olarak eke aldığı-
nızda Urfa’daki bir gencin deneyimiyle İs-
tanbul ve ya Giresun’daki bir gencin 
deneyimi çok farklı. Siz politikaları da 22 
yaşındaki bireylerin hepsi öğrencidir diye 
yaparsanız…  

Türkiye’de ne eğitimde ne de iş haya-
tında olan gençlerin sayısı 3.4 milyon. Biz 
gençliği öğrencilikle özdeşleştiriyoruz ama 
öğrenci olmayan ve çalışmayan 3.4 milyon 
genç var. Bu 3.4 milyon genç nerede ne 
yapıyor? Bu 3.4 milyon gence yönelik po-
litika ne? Yok böyle bir politika. 

Türkiye’de 2011’de bir gençlik politika 

belgesi oluşturuldu. O toplantılarda tartışı-
lan gençlik kavramında biz bu gençleri 
unuttuk. Çünkü bizim algımızda gençler 
üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu 
kişiler. Ama üniversitede okumayan ve iş 
hayatında olmayan o kadar çok genç var 
ki… Bunları da politika içerisine koymak 
gerekiyor.  

Kemal ailesinden bir örnek verdi. 
Babam taksi şoförüydü dedi. Sosyal refah 
devletinde aile ana sağlayıcı (provider) ol-
duğunda hakların ana güvencesini aile ver-
diğinde babası taksici olan bir insanın 
gidebileceği en fazla yer taksiciliktir. En 
fazla belki öğretmen olur babası çok fazla 
şey sağladıysa o çocuğa. Ama köyde 
Urfa’da mesela, Harran’ın bir köyünde –
orada çalıştım ben bir sene- yaşayan bir 
gencin tarlada çalıştıktan sonra o adamın 
doktor olması imkânsız gibi bir şey. Babası 
ona “benim tarlada elemana ihtiyacım var, 
İstanbul’a gidip okuyup ne yapacan çalış, 
tarla var işte” olduğunda durum değişmi-
yor. Benim temelde gençlerin atılımıyla il-
gili davam bu sistemin değişmesi yönünde. 
Andersen’in sosyal refah devleti ve vatan-
daşlık üzerine bir teorisi var. Sosyal refah 
devletleri kıyaslanırken, Türkiye’yi koy-
muyor bu sınıflandırmanın içerisine ama 
Güney Avrupa sosyal refah devleti politi-
kalarıyla aynı eksendeyiz. O yüzden Av-
rupa, Batı/Doğu eleştirisi yerine ben bu 
eleştiriyi Kuzey/Güney diye yapmayı ter-
cih ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.  

Erçin Levent  
Adana’dan, Adana Sanayi Odası GİZ 

ve AB Proje Asistanı Erçin Levent ise 
yaptığı konuşmasında gençlerin sektör-
lerde iş bulamadığı için STK’lara yönel-
diklerini ortaya koyan bir konuşma 
yaptı.  

Ben öncelikle işin istihdam, sanayi ve 
hak boyutuyla ilgili konuşmak istiyorum. 
Öncelikle kadınlarla başlayayım. OECD 
verilerine göre, OECD ülkeleri arasında 
kadınlarda iş gücüne en düşük katılım 
oranı Türkiye’de. Bununla birlikte her on 
kadından üçü çalışıyor. 500,000 kadın ev 
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içi hizmet nedeniyle işten ayrıldı. 12 bin 
kadının ise bu sebeplerle iş gücü piyasa-
sına hiç katılmadığı görülüyor. 1 milyon 
kadın uzun süredir kayıt dışı çalışıyor. Bu-
nunla ilgili sanayi odalarının asıl amacı sa-
nayinin gelişmesi. Fakat bunun yanında 
teknolojiye ve istihdama destek de yapıyo-
ruz.  

Doğrudan çalışmalarımızdan bahsedece-
ğim. Adana yereli için konuşuyorum. 
Beyaz yakalı diye tabir edilen üniversite 
mezunu olanların yaptıkları şikâyetler var. 
Yeni mezunum ve benden işveren şunu is-
tiyor: en az bir yıl iş tecrübesi edin, staj 
olmaz vs.… Kimse işe almadığı için adam 
iş tecrübesi edinemiyor, dolayısıyla da işsiz 
kalıyor. Kadınlarda bu biraz daha fazla… 
Genel mantık, sanayide işler ağır olduğu 
için kadın çalışmaz… Tabii istisnai sektör-
ler var, tekstil sektörü bu istisnai sektörler-
den biri… Bu bağlamda, bunlar 
sürdürülebilir olmayan destekler. Parasını 
verip çalıştırmak bunun sürdürülebilirliğini 
sağlamıyor. Teşvik bittikten sonra işten çı-
karılıyorlar. Firmanın da korkusu şu: iş bil-
meyen insan geldiği zaman ben buna 6 ay 
iş öğreteceğim. Bu alanda özellikle genç-
lere ve kadınlara odaklandığımız için on-
lara istihdam sağlamakla beraber bunun 
kültürünü öğretmeye çalışıyoruz. Böylece 
kadınların ve gençlerin sürdürülebilirliği 
sağlanıyor.  

En büyük sıkıntı aslında demokrasi ve 
haklardan önce işsizlik… Bunun nedeni 
şu: aileye bağlısınız, özgür şekilde düşüne-
miyorsunuz. Ancak maddi bağımsızlığı 
sağladıktan sonra ilerleyebilirsiniz. Ama 
Türkiye şartlarında bu çok zor. Yetkisi olan 
kurumlar için konuşuyorum. Gençlerin 
hakları konusunda çok büyük eksikler var. 
iş sektörlerindeki sömürüler hakkında hiç-
bir bilgileri yok. Genç ve kadınlar için iş 
sağlığı güvenliği yok, vatandaşlık hakları 
ne olmalı bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri 

için hadi siyasete girelim kendimizi savu-
nalım gibi şeyle olmuyor.  

Artık gençler sektörlerde iş bulamadığı 
için STK’lara yöneliyorlar. Ama 
STK’larda hizmet hariç bir üretim olma-
dığı için uzun vadede bunun sürdürülebilir-
liği gözükmüyor. Boğaziçi 
üniversitesinden de Hakkâri üniversitesin-
den de iş bulamayan binlerce insan var. 
Bizim önceliğimiz aslında piyasalara uyum 
olmalı. Firmalara firma kültürünü yerleştir-
meleri için destek vermemiz lazım. Ancak 
ondan sonra bunun demokrasi boyutunu 
konuşabiliriz. Temel sorunlar çözülmeden 
biz iki adım ilerisine gitmeye çalışıyoruz.  

Kadın ve genç öncelik alınarak istihdam 
desteklenmeli aynı zamanda kurum kültürü 
ve teknolojik bilgi geliştirilmeli.  

Av. Gamze Pamuk Ateşli 
Bursa’dan katılan STK Temsilcisi ve 

aktivist Avukat Gamze Pamuk Ateşli, 
gençlerin geleneksel örgütlenme biçim-
lerine temas eden bir konuşma yaptı. 

Böyle güzel arkadaşlarımla bir konfe-
ransta bir araya geldiğim için mutluluk du-
yuyorum. Ayrıca bir teşekkür de Marmara 
Grubu Vakfı’na etmek isterim. Gençlerin 
ve kadınların sesi olmak adına böyle somut 
bir adım attıkları ve genç kadınların sesinin 
daha gür çıkmasına sebep oldukları için 
Marmara Grubu Vakfı’na teşekkür ederim.  

Aslında 2020 yılını değerlendirerek ko-
nuşmaya başlamak isterim. Çünkü 2020 
yılı aslında BM Pekin Eylem Platfor-
mu’nun 20. Yılı, bir takım eylem planları-
nın olacağı bir yıldı. Ve bu BM Pekin 
Deklarasyonuna göre 2020 yılı için yapıla-
cak projelerde, eylemlerde toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğine dikkat çekilecekti. 
Eşitsizlikleri ve kazanımlarımızı konuşaca-
ğımız, eşitsizlikleri kaldırmak adına yapa-
cağımız birçok proje olacaktı ama 
maalesef ettiğimiz mücadele toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele değil, küre-
sel bir salgınla mücadele haline geldi. Ama 
görüyoruz ki küresel salgınla mücadele 
edilen dönemde toplumsal cinsiyet kaza-
nımlarından da ciddi ödünler verdiğimiz 
günlerden geçiyoruz. Kadın emeğinin daha 
da sömürüldüğü, bu eşitsizliklerin, daha 
derinden hissedildiği günlerden geçiyoruz. 
Ben bugün, 26 yaşında genç bir kadın ola-
rak, kadınların ve gençlerin demokratik ya-
şama katılımının önündeki engeller ve biz 

gençler demokratik yaşama katılırken bu 
engelleri yaşadığımız zaman siyasete iliş-
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kin ne düşünüyoruz? Neden bizim dilimiz-
den anlayan bir siyaset mekanizması ya da 
demokratik katılım mekanizması oluşturu-
lamıyor bunu anlatmak isterim.   

Biliyorsunuz ki demokrasinin en temel 
göstergelerinden birisi toplumun demokra-
tik yaşama katılım oranıyla ölçülebiliyor. 
Ben bu programa katılmadan önce araş-
tırma yapıyordum, Türkiye’deki demokra-
tik yaşama katılım endeksi hangi 
seviyelerde diye. Türkiye’de maalesef de-
mokratik yaşama katılım endeksi gençler 
seviyesinde % 7 bandında kaldığını görü-
yoruz. Üzücü olan diğer taraf da gönüllü-
lük esası daha düşük %5 bandında 
dolaşıyor. Bu aslında gençlerin apolitik ol-
duğunu göstermiyor. Biz gençlerin gele-
neksel örgütlenme biçimlerine uzak 
olduğunu görüyoruz. Bunu görmek duru-
mundayız. 

Genç katılımının sağlanması modern 
toplumlar açısından çok önemli ama bunun 
önünde ciddi sorunlar var. Bir yandan genç 
katılımının karşısında zıt kavram olarak 
sosyal dışlanmayı da görebiliyoruz. %5-7 
bandında gördüğümüz genç katılımı, genç-
ler artık kendilerinin temsil edilemediğini 
düşündüğünde bir sosyal dışlanma ile de 
karlı karşıya kalıyoruz. Türkiye açısından 
aslında dikkate alınması gereken en önemli 
husus, işsizlik sorunu... Toplumsal yaşama 
katılımdan bahsetmek için öncelikle bu iş-
sizlik sorununa bir çözüm bulmak zorun-
dayız. Yaşamı sürdürme, hayatımızı idame 
ettirme, iş bulma gibi temel insan hakları 
ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra gerçek-
ten topluma eşit anlamda katılabiliriz. Top-
lumsal yaşamda gerçekten sözümüzü ve 
sesimizi çıkarabiliriz. Ama demokratik ya-
şama katılımda bir takım engeller var de-
miştim az önce. İşsizlik diyerek giriş 
yaptım. Bunlardan birisi de sosyo-ekono-
mik ve psikolojik engeller… tabii sadece 
işsizlik değil burada kastettiğim şey. Eko-
nomik zayıflık da aslında burada üzerinde 
durmak istediğim bir konu. Ya da kadının 
toplumsal hayattaki fazla rolleri de bazen 
demokratik yaşamda engel olarak karşı-
mıza çıkabiliyor.  

Bir diğer engel de kitle iletişim araçları. 
Toplumdaki eril görüşü, cinsiyetçi bakış 
açısını bazen medyada da görebiliyoruz. 
Ve biz genç kadınların toplumsal yaşama 
katılımı önünde engel olarak gördüğüm bir 
konu bu. Aslında az önce işsizlik konusuna 
değindim ama bizim tek sorunumuz gü-
vencesizlik ya da para değil. Gençlerin tek 
derdi para değil. Aslında bireysel özgürlük 
de istiyoruz. Bu, yapılan son araştırmalarda 

da çokça karşımıza çıkıyor. Gençlerin mut-
suzluk oranlarından ya da yurtdışına gitme 
ihtiyaçlarından bahsediyorlar.  

Tek sorunumuz dediğim gibi işsizlik 
değil, özürlük konusunda da sınavlar veri-
yoruz. Bu konuda da atmamız gereken 
bazı adımlar var. Ama siyasetin dili de 
genel anlamda 40 yaş üstü. Ortak bir dil 
yok. Ortak bir dil olmadığı için aynı pay-
dada buluşmakta da zorlanıyoruz. Bir sivil 
toplumcu olarak genel değerlendirmeler de 
yapmak isterdim ama ister istemez siya-
sette de aktif görev almış bir kadın olarak 
kendi yaşadığım sorunları da anlatmak is-
terim.  

Örneğin SSK kuyruklarından bahseden 
ve mevcut sistemde evimizdeki buzdolabı 
sayısının fazla olmasıyla övünen iktidarın 
derdiyle gençlerin derdi aynı değil. Çünkü 
bizler tüketim çılgınlığına doğduk. Ben 94 
doğumluyum. Yani AKP’nin övünerek an-
lattığı bir tüketim çılgınlığı içerisine doğ-
muş ama şimdi ekonomik sorunlarla 
cebelleşen bir düzlemdeyim. Dolayısıyla 
benim dünüm ve bugünüm, iktidarın dünü 
ve bugünüyle aynı değil. Dilimiz uyuşmu-
yor. O yüzden ortak bir dil istiyoruz.  

Ne istiyoruz konusuna gelecek olur-
sam… Engellerden az önce bahsettik. Yani 
genç ve kadın olarak katılımımızın önünde 
sosyo-ekonomik ve psikolojik engeller var. 
Kitle iletişim araçları bazen engel olabili-
yor. Eşitsizlik ciddi anlamda hissediliyor. 
İşsizlik büyük bir engel. Ama biz ne istiyo-
ruz? Biz aynı dili konuşmak istiyoruz, biz 
aynı düzlemde buluşmak istiyoruz, gü-
vence istiyoruz.  

Bu güne kadar siyaseti besleyen ve ya 
bazı ekipleri konsolide edebilen kutuplaş-
manın bizim jenerasyonda çok büyük bir 

karşılık bulduğunu düşünmüyorum ben. 
Ülkemiz çok genç ve dinamik bir ülke ol-
masına rağmen işsizlik gibi öneli bir sorun 
sebebiyle bu dinamiklerin dinamizminden 
de faydalanılamıyor. Bu da bizim sorunu-
muz.  

Gençler ve kadınlar olarak kırılgan grup-
larda yer alıyoruz. Az önce konuşan de-
ğerli arkadaşlarımız çok güzel katkılarda 
bulundular. O yüzden çok tekrara düşmek 
istemiyorum. Ama dediğim gibi bizim der-
dimiz eşitlik, özgürlük. Çok umutsuz da 
değiliz. Geçlerin büyük bir çoğunluğu 
yurtdışına gitmek istiyor ama yapılan aynı 
araştırmalarda gençler şu anki konjonk-
türde umut bulamasa bile kendi nesille-
rinde umut bulabiliyorlar. Yani şunu 
diyorlar, bu sistem değişecek, bu atmosfer 
değişecek. Bu umutsuzluk aslında çözüle-
bilecek bir umutsuzluk. Dolayısıyla genç-
ler kendi jenerasyonlarında umut görürken 
toplumun da artık buna ses getirmesi gere-
kiyor.     

Az önce sevgili Serap’ın bir sorusu vard: 
Gençler siyasete bulaşmalı mı/ katılmalı 
mı? Ben dinlerken çok kıymet verdim bu 
soruya, kendi açımdan düşündüm. Umarım 
hem sevgili Serapa bir cevap olur hem de 
değerli arkadaşlarımız katkı yapmak ister-
lerse bunun üzerinden bir değerlendirme 
yapabiliriz.  

Öyle bir konjonktürde/atmosferdeyiz ki, 
günümüzde sosyal medya paylaşımlarının 
dahi terör örgütlerine üyeliğe dair delil ola-
rak kullanıldığı bir sistemdeyiz. Gerçekten 
kutuplaştığımız bir sistemdeyiz. Ama 
böyle bir sistemde maalesef düşünceleri-
mizi fısıldayarak konuşur hale geldik. Sa-
nırım Onur bir örnek vermişti. Ben 
İspanyada olmasam bunu yazardım ama 

KEMAL GÜLPINAR
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neyle karşı karşıya kalırdım diye… Tam da 
böyle bir atmosferdeyiz. Daha fısıldayarak 
anlatıyoruz derdimizi. Ama mücadele 
içinde yer almaktan ve böyle memleket 
şartlarında söz sahibi olmaktan vazgeçme-
mek gerekiyor, cesaret göstermek zorunda-
yız. Ve bu cesareti bence biz göstereceğiz.   

Gençler olarak geleceği yazmak için ce-
sareti tercih edersek yine değiştiren biz ola-
cağız. O yüzden sevgili Serap, böylesine 
bir atmosferde inadına girmek gerekiyor 
siyasete de sivil topluma da. Biz gençler, 
söyleyecek çok sözümüz var ve bize imkan 
verilmesini beklemeden talepkar olmak 
durumundayız. Yoksa kimse bize imkan 
vermez biz zorlayarak almak durumunda-
yız. O yüzden ben hiç umutsuz değilim, 
evet sesimiz fısıldayarak çıkıyor ama gür 
olarak çıkacağı günler de gelecek. Benim 
söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ediyo-
rum.  

Kemal Gülpınar 
Kendisine sorulan soruya cevap ver-

mek üzere söz alan Kemal Gülpınar öğ-
rencilerin maddi durumları ile ilgili 
yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirdi. 

Bizim neslimiz, ben de 86’lıyım, aslında 
cumhuriyet kazanımlarıyla ifade ettiğimiz, 
ulus devletle ifade ettiğimiz, en azından ül-
kenin Batısı için geçerli, belki Doğusu için 
de tartışmalı olan bir konudur bu. Eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin en azından İzmir 
gibi belirli kentlerde ve o dönemlerde daha 
yavaş büyüyen kentlerde bir şekilde adil 
erişime ya da özel sektörün çok müdahil 
olmadığı dönemlerde… O yüzden ben nor-
mal bir vatandaşın oğlu olarak iyi bir eği-
tim alabildim, çok pahalı olmayan 
dershanelere erişim sağlayabildim belirli 
destekler ve teşvikler yoluyla. Ve en önem-
lisi de sınıfımda 20 kişinin olduğu ve ger-
çekten kaliteli bir yabancı dil eğitiminin 
verildiği İzmir’in en iyi liselerini kazana-
bildim. Ve o Anadolu lisesinde devlet teş-
vikiyle beraber okuyup üniversiteye 
yurtdışına destekle beraber gidebildim. 
Gittiğim dönemde de Euro’nun 2 lira oldu-
ğunu ve Türkiye’nin o dönemdeki alım gü-
cünün bir şekilde yüksek olduğu 
dönemlerdi. Ben bir serbest meslek erbabı-
nın oğlu olarak bu imkânlara erişim şan-
sına sahiptim. Ama an itibariyle bu şans 
her geçen gün düşüyor. Bence biz sisteme 
katılmayı zorladığımız müddetçe bu şansın 
düşmesine de katkıda bulunacağız. Yani 
sistemin içinde bulunmak ancak mevcut 
sistemin ayakta kalmasını sağlayacak. 
Mevcut sisteme harç olmak, mevcut siste-
min yapı taşlarını ayakta tutmaya yaraya-
cak. Ana akım partilerin her birinde, 

sadece AKP değil CHP ve HDP de genel 
anlamda prototip partilerden ziyade, yerel 
yönetimlerin özerkleştiği ve yerelde kota-
nın olmadığı bir sisteme doğru gidişatı gö-
rüyorum dijital süreçlerle beraber. Onur’un 
yapmış olduğu alıntıya böyle kısaca cevap 
vermiş oldum. Kemal ancak öğretmen ola-
bilirdi dedi. Akademisyen olmak bizim de 
hayalimizdi ama bizi almadılar Onurcum. 
Biz de kendi girişimimizi kurmak duru-
munda kaldık. Şükür ki bir şekilde istih-
dam sağlamaya çalışıyoruz. Vergimizi, 
sigortamızı ödemeye çalışıyoruz.  

 Eda Ebrar Demir 
Konferansımızın sonuna yaklaşırken 

sağladıkları katkılardan ötürü milletvekille-
rimize, belediye başkanımıza ve Türki-
ye’nin farklı illerinde bulunan STK 
temsilcilerimize bir kere daha teşekkürleri-
mizi sunmak isteriz. Kapanış Konuşmala-
rını yapmak üzere sözü Marmara Grubu 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lale 
Aytanç Nalbant a bırakmak istiyorum. Bu-
yurun Lale Hanım. 

Lale Aytanç Nalbant 
İki gün süren konferansın kapanış ko-

nuşmasını yapan Marmara Grubu 

Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ay-
tanç Nalbant  iki günün özetini sundu. 

Gerçekleştirmekte olduğumuz Gençlik 
ve Kadın Konferansı’nı başarıyla sonlan-
dırmanın gurur ve sevinci içindeyiz. Dün 
Ebrar Demir ve Oğulcan Ulu’nun modera-
törlüğünde; Müjgan Suver’i, Sema Kendir-
ci’yi, Yusuf Kenan Kolat’ı, Büyükelçi 
Başak Türkoğlu’nu, Prof. Dr. Akile Gür-
soy’u, Doç. Dr. Mesut Eren’i, Sabina Kli-
mek, Danela Arsovska, Semra Demirer ve 
Deniz Özdikmenli’yi dinledik. Bugün, 
Gençlik ve Kadın Konferansı’nın ikinci 
gününde, İstanbul milletvekili Şamil Ayrım 
ile başlayan toplantımızda, milletvekili 
Aylin Önder Cesur’u ve Avcılar Belediye 
Başkanı Av. Turan Hançerli’yi dinleyerek 
çalışmalarımıza devam ettik. Gençlik dele-
geleri ve STK temsilcileri toplantımızda 
ise Muratcan Işıldak, Serap Çelik, Kemal 
Uysal, Kemal Gülpınar, Elçin Levent, 
Onur Tahmaz ve Av. Gamze Ateşli, Av. 
Hazal Mintaş ve Av. Kadri İnce’yi dinle-
dik. Zaman zaman soru-cevap tartışmala-
rıyla süren toplantımızı WebTV ve 
Youtube üzerinden gerçekleştirdik. Toplan-
tımızın toplam reytingi ise 3345 kişi oldu. 
Katılımınız için konuşmacı ve izleyicilere 
vakfım adına teşekkür ederim.  

15 Ekim Perşembe Günü gerçekleşecek 
olan Demokrasi için Türk Gençliği ve Ka-
dınlar Projesi kapanış toplantımızda tekrar 
buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. 

Stüdyoda bulunan idari ve teknik ekibi-
mizi de bir aile fotoğrafı almak için sah-
neye davet ediyorum. Teşekkürler. 
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Öncelikle dünyayı saran koronavirüs ile 
ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
larak kişisel olarak alınacak tedbirler ve 
önlemler için bilgiler verildi. Proje koordi-
natörü Müjgan Suver toplantı planlaması-
nın COVID-19 vakalarındaki artış sebebi 
ile mecburi olarak online ortamda gerçek-
leşmesi gerektiğini katılımcılara aktardı. 

Toplamda 21 kişinin katıldığı webinar 
Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Proje Ko-
ordinatör Yardımcısı Ebrar Eda Demir'in 
moderatörlüğünü yapığı toplantıda önce-
likle Demokrasi İçin Türk Gençliği ve Ka-
dınlar Projesinin 15 aylık uygulama 
süresinin tamamlanmasına istinaden proje 
çıktılarından bahsedildi. Toplantı içeriği 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

Nisan 2019 yılında faaliyetlerine başla-
dığımız Demokrasi İçin Türk Gençliği ve 
Kadınlar projemizin hedefleri; ortak ku-
rumların organizasyonel ve finansal kap-
asitelerini arttırmak, 18-29 yaş aralığındaki 
25 üniversite öğrencisinin demokratik 
karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik 
etmek ve arttırmaktır. 

Bugüne dek kapasite geliştirme eğitimle-
rimiz olan; proje döngüsü yönetimi eğitimi 
ile 26 kişi, web sitesi içeriği ve sosyal 
medya eğitimi ve hibe teklifi yazma eği-
timlerimiz ile 20 kişilik katılımcı grupları-

mız ile söz konusu eğitimlerimi tamamla-
dık, kısaca bu eğitimlerin çıktılarından 
bahsedersek; Proje Döngüsü Yönetimi 
(PCM) Eğitimi kapsamında 4; Hibe Teklifi 
Yazma Eğitiminde ise 5 proje hazırlandı.  

Bu eğitimler sonrasında ise proje ortak-
ları toplamda 5 adet hibe programına baş-
vuru sağlamış ve halihazırda bir proje 
başvurusu ön onay sürecini de başarı ile ta-
mamlamıştır.  

Eğitimlerin ardından yapılan anketlere 
göre katılımcıların %96'sının eğitim içeri-
ğinin katılımcıların beklentilerini karşıla-
dığı ve kendilerini bu alanda yetkinlik 
kazanmış olarak ifade ettikleri de görülm-
üştür. Her bir eğitim için en az %90'lık bir 
başarının azımsanmayacak seviyede ol-
duğu belirtildi.  

Kapasite geliştirme eğitimlerimize ek 
olarak Almanya ve Türkiye'de gerçekleştir-
diğimiz çalışma ziyaretlerimiz ile Avrupa 
Birliği'nin çalışmaları hakkında fikir 
edinme, uluslar arası alanda bilinirlik, ulus 
ötesi iş birlikleri ve en önemlisi networkle-
rini geliştirmelerine katkıda bulunulmuştur. 

İkinci hedefimiz olan 18-29 yaş arasın-
daki 25 gencin demokratik karar alma sü-
reçlerine katılımlarını teşvik etmek ve 
arttırmak amacıyla bir dizi faaliyetler de 
gerçekleştirdik. Bilgilendirici faaliyetleri-

miz olan toplamda sekiz adet demokrasi 
seminerlerimizi toplamda 89 öğrencinin 
katılımı ile Marmara Üniversitesi ve Bey-
kent Üniversiteleri ile birlikte tamamladık. 

Seminerlerin akabinde ise İstanbul ve 
Ankara'da bulunan demokratik kurumlara 
ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Ankara 
ziyaretlerimiz pandemi dönemine denk 
geldiğinden dolayı bu ziyaretleri dijital ola-
rak toplamda 100 kişinin katılımı ile ger-
çekleştirdik. Ziyaretlerimizin amacı 
demokratik kurumlar olarak ifade edilen; 
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler 
ve TBMM'nin gençler ve kadınlar için 
yapmış oldukları çalışmaları öğrencilere 
aktarmak ve bu kurumlara katılabilmeleri 
için bilgilendirmekti. Bu etkinliklere hedef 
kitlemiz olan öğrencilerin ilgileri ve katı-
lımları daima yüksek seviyede idi. 

Seminerlerimiz kapsamında gençlerin 
demokratik katılım süreçleri hakkında bilgi 
ve farkındalıklarını %100 ölçüde arttır-
mayı hedefledik. Hedef kitlemiz 25 kişilik 
üniversite öğrencisi olsa da faaliyetlere de-
vamlılık sağlayan 34 öğrenci ile gerçekleş-
tirdiğimiz ön ve son anketlere dayanarak 
şu başarılara ulaştığımızı söyleyebiliriz.  

Seminerlerimizde; "Bilgi ölçme anketine 
katılan 34 kişiden %36'sı katılımcılık teri-
mine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını ta-

KAPANIŞ TOPLANTISI WEBİNARI

19 ay süren proje çalışmamızı 15 Ekim 2020 günü Marmara Grubu Vakfı, Türk Kadınlar Birliği,  
Ankara STK Temsilcileri ile Basın Mensuplarının ortak katılımı ile nihayete erdirdik.
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nımlarken biraz fikrim var derken ; semi-
nerler sonrasında %44'ü bilgi düzeylerinin 
arttığını ifade etmiştir.  

Yine aynı ankete katılan 34 kişiden 
%35'i politika ve karar alma süreçleri ile il-
gili bilgi ve farkındalığını puanlarken biraz 
fikrim var derken;  seminerler sonrasında 
%41'i bilgi düzeylerinin arttığını ifade et-
miştir.  

34 kişinin %56'sı katılımcılık türleri hak-
kında bilgi ve farkındalığını puanlarken 
biraz fikrim var derken; seminerler sonra-
sında %71'i bilgi ve farkındalık düzeyinin 
arttığını belirtmişlerdir. 

Ankete katılan 34 kişinin; %38'i sosyal 
yaşamlarında karşılaşılan sorunları çözüm-
lemek için faaliyette bulunuyor musunuz 
sorusuna biraz fikrim var derken seminer-
ler sonrasında; %44'ü bu sorunları çözmek 
için bu kurumlara üye olmama destek oldu 
cevabını vermişlerdir.  

Ankete katılan 34 kişiden %44'ü aktif 
vatandaşlık konusunda farkındalığını puan-
larken biraz fikrim var deseler de; seminer-
ler sonrasında %83'lük kısım aktif 
vatandaşlık konusunda bilgi ve farkındalık-
larının arttığını belirtmişlerdir.  

Bu anketlerin gösterdiği üzere; uygula-
nan seminerler %80 oranında bir başarı 
elde etmiş, ziyaretler kapsamında uygula-
nan anketlerle de bilgi ve farkındalık düze-
yini pekiştirdiklerini ifade etmişlerdir. 
Ziyaret anketlerinde %84'lük kısmın ise; 
gençlerin demokratik süreçlere katılımının 
önemini konusunda bilgi ve farkındalık dü-
zeylerinin arttırıldığını ifade etmişlerdir.  

Bu rakamların bize göstermiş olduğu iki 
önemli sonuca değinmek isterim; kapasite 
geliştirme eğitimlerimiz ile kurumların fi-
nansal imkanları çeşitlendirebildiği ve böy-
lelikle sürdürülebilir bir strateji 
oluşturabildikleri; seminer ve ziyaretlerin 
sonuçlarında görüldüğü üzere; gençlerin 
öncelikle katılımcılık kültürlerine katkıda 
bulunarak aktif birer vatandaş olmanın ge-
rekliliği aktarıldığı zaman geri dönüşler ba-
şarılı bir yol izlediğimizin kanıtı olmuştur.  

Bir diğer çalışmamız ise; Projemiz kap-
samında oluşturulan ve ulaşılmayan her bir 
gencin erişimine açık olarak yayınlanacak 
olan  "Gençler ve Kadınlar İçin Katılımcı-
lık Kılavuzu" sayesinde ise bu bilgilerin 
herkese açık bir şekilde yaygınlaştırılması 
da sağlanacaktır. Umut ediyoruz ki başarı 
ile tamamladığımız projemizin faaliyetleri 
ve çıktıları ilgili tüm paydaşların önümüz-
deki dönemde yapacakları çalışmalarda 
faydalanabileceği, bir proje örneği oluştur-
muşuzdur.  

Bu süreçte zorluk çektiğimiz iki nokta-
dan da bahsetmek istiyorum. Birincisi üni-
versite öğrencilerine erişmek adına 
üniversiteler ile kurulan bağlantıların bir 
hayli zorlayıcı olduğudur. Sizlerin de bil-
diği üzere MEB derslerde toplumsal cinsi-
yet eşitliğini müfredatlarından kaldırdı, bu 
noktada ders olarak dahi okutulmayan ko-
nuların üniversitelerde tartışılması ve eği-
tim verilmesi bir hayli zorlayıcı bir 
unsurdu. 

İkinci olarak ise bir stk olarak kamularla 
iş birliği içerisinde olmak pek de kolay 

değil. Birlikte faaliyet gerçekleştirmek bir 
yana toplantılarımızda kamu temsilcileri-
nin katılımı dahi olamamıştır. Sivil toplum 
kuruluşları ile bir arada çalışmanın zarar-
dan çok fayda sağlayacağı görüşünde olsak 
da maalesef ki içinde bulunduğumuz kon-
jonktürde bu işbirliğini sağlamak bir hayli 
zor.  

Bu noktada Türk Kadınlar Birliği Baş-
kanı Sema Kendirci Uğurman, kamu-stk 
işbirliğinin maalesef hepimizin karşılaştığı 
bir sorun olduğunu dile getirerek sözlerine 
başladı. Öncelikle proje kapsamında güçlü 
bir ortaklık mekanizması kurarak bu başa-
rıları hep birlikte elde ettiğimize değindi. 
Türk Kadınlar Birliği katılımcıları birer 
birer bugüne dek katıldıkları faaliyetlerin 
etkililiği için Marmara Grubu Vakfı proje 
ekibine teşekkürlerini de ilettiler.  

Katılımcılar ile interaktif şekilde gerçek-
leştirilen toplantıda; konuşmacıların görüş-
leri de şu şekilde özetlenmiştir; 
'Demokrasi' gibi önemli bir konunun bu 
proje sayesinde geliştirilmesi için faaliyet-
ler düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerin sonuç-
larından ve çıktılarından gerek sivil toplum 
kuruluşları, gerekse üniversite öğrencileri 
yararlanmıştır. Bu proje küçük çaplı bir 
eylem olsa da ileride yapılacak demokrasi 
çalışmalarına referans olabilecek nitelikte-
dir. Hazırlanan politika kılavuzu ve dijital 
araçlar ile tüm proje sonuçlarına erişim im-
kanı proje bitiminden sonra da devam ede-
ceğinden dolayı karşılaşılan zorluklardan 
ders alarak daha başarılı işlere imza atma-
mızı kolaylaştıracaktır.  

KITAPMAST55.qxp_Layout 1  22.10.2020  18:32  Page 78



79

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan 
Hakları Platformu tarafından bir AB 
projesi olarak sürdürülmekte olan "De-
mokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar 
Projesi" tertiplenen iki büyük konferan-
sla sona yaklaştı. Bu büyük proje çalış-
masıyla ilgili olarak Marmara Grubu 
Vakfı adına projeyi yöneten Müjgan 
Suver'le konuştuk. 

-Sayın Suver, Proje hakkında bize 
neler söylemek istersiniz? 

-Bildiğiniz üzere Marmara Grubu 
Vakfı olarak, bizler bundan önce de, sa-
yısız defalar AB projesi üstlenmiş bir 
sivil toplum kuruluşuyuz. Bu proje-
leri başarı ile tamamlamış bir düşünce 
kuruluşu olarak, yaklaşık iki sene 
önce,  "Demokrasi için Türk Gençliği 
ve Kadınlar Projesi'ni " uygulamaya 
başladık.. Zira inanıyoruz ki; Türki-
ye'de demokrasi, gençlerin ve kadın-
ların demokratik karar alma 
süreçlerine katılımıyla daha da güçle-
necektir. Bu inançla ve heyecanla ça-
lışmaya başladık Proje uygulama 
süresi onbeş aylıktı. Araya hiç kimse-
nin risk planlamasında öngöremediği 
Covid 19 girince, uygulamaya verdi-
ğimiz dört aylık ara ile birlikte Ondo-
kuz ayda tamamlanmış oldu. Proje 
faaliyetlerini Marmara Grubu Vakfı 
İcra Konseyi Üyesi Lale Aytanç Nal-
bant ile birlikte özenle gerçekleştir-
dik. Ağırlıklı olarak İstanbul’da ve 
proje ortaklarımızın bulunduğu Ankara 
ile Berlin'de gerçekleşti. 

-Bu projenin ortaklarından bahse-
der misiniz? 

-Elbette. Projede ortaklık ettiğimiz 
kuruluşlar; Ankara'da Türk Kadınlar 
Birliği, Almanya Berlin'de ise Türk 
Alman Kültür Dernekleri’ydi. Proje 
kapsamında bulunan, Ortak kuruluşla-
rın idari ve finansal kapasitesini geliş-
tirme amaçlı verilen eğitimler Marmara 
Grubu Vakfı’nda verildi. 18-29 yaş ara-
lığındaki üniversite öğrencilerine, genç-
lerin ve kadınların karar alma 
süreçlerine katılımlarını desteklemek 
amacıyla verdiğimiz seminerler ise, 
Marmara Üniversitesi ile Beykent Üni-

versitesinde verildi.  
-Belli başlı toplantılarınızdan biraz 

söz eder misiniz?  
-Yukarda size proje ortakları çalışan-

larına ve gönüllülerine, üniversite öğ-
rencilerine verdiğimiz eğitimlerden 
bahsettim. Bu eğitimlerin dışında, Üni-
versite öğrencileri ile birlikte, İstanbul 
ve Ankara’da bulunan yerel ve merkezi 
demokratik kurumlara ziyaretler ya-
pıldı, işleyişleri hakkında bilgi alındı. 
İstanbul, Ankara ve Berlin’de paydaşla-
rımızla birlikte atölye çalışmaları, bilgi-

lendirme ve beyin fırtınası toplantıları 
yapıldı… 

Projemizin açılış ve tanıtım toplantısı 
İstanbul’da, kapanış toplantısı Anka-
ra’da gerçekleştirildi. Faaliyetlerimiz 
yaptığımız planlamaya göre ilerlerken 
2020 yılı başlarında Çin'de görülen yeni 
bir salgın hastalığının haberleri duyuldu 
ve vakaları başladı. Çok geçmeden dün-
yaya yayılan salgın hastalık, Türkiye’de 
de görülmeye başladı ve bütün yaşantı-
mızı alt üst etmeye yetti... 

Mart Ayı’nın sonuna kadar maske, 
mesafe ve hijyen üçgenine sığdırmaya 
çalıştığımız is ve özel yaşantımıza, 
artan Covid 19 vakaları nedeniyle geti-
rilen yasal  sınırlamalar getirilince, ça-
lışmalarımıza  4 ay ara vermek zorunda 

kaldık.. 
Ağustos ayında proje uygulamasına 

yeniden başladık.  
Toplantılara, toplu seyahatlere getiri-

len yasaklar, üniversitelerin eğitime ara 
vermeleri nedeniyle gerçekleştiremedi-
ğimiz faaliyetlerimizi teknolojinin im-
kânlarından faydalanarak, dijital 
ortamda gerçekleştirmeye başladık. We-
binar, online toplantılar ve uydu sistem-
leriyle katılımcı ve paydaşlarımıza 
ulaşarak, projemizi tamamladık. 

Ziyaret edemediğimiz demokratik 
kurum ziyaretlerinin bir bölümünü, 
"Gençlik ve Kadın" konferansımızı 
da uydu üzerinden gerçekleştirdik.. 
İki gün süren konferansa, Avrupa Bir-
liği ülkelerinden Almanya, Polonya 
Hırvatistan’dan ve Kuzey Makedon-
ya’dan konuşmacılar, katildiler. Ay-
rıca bu konferans, Türkiye’nin on 
büyük şehrinden seçilmiş gençlik ör-
gütlerinin temsilcilerini, siyasetçileri-
mizle, "geleceğimizi birlikte kuralım 
"  konulu bir forumda, buluşturdu. 
Böylece bu proje ile birlikte Marmara 
grubu Vakfı, "z" kuşağının sorunla-
rına çözüm oluşturacak bir projeyi 
hayata geçirmiş oldu. 

-Bitirmek üzere olduğunuz bu 
projeyi özetlemek isterseniz neler 
söylemek istersiniz? 

-Malumunuz olduğu üzere, sivil 
toplum kuruluşlarımız her alanda ka-
muoyunun nabzını tutan aktörler olarak 
AB'ye katılım sürecinde de önemli rol 
oynamaktadırlar. Marmara Grubu Vakfı 
olarak bizler, Avrupa Birliği’ni bir Barış 
ve Çağdaşlık projesi olarak kabul et-
mekteyiz. Dolayısıyla biz, AB projeleri-
nin bizi AB’ye yakınlaştıran en önemli 
araçlarından biri olarak görmekteyiz. 
Bu nedenle, Demokrasini gelişmesi için 
öncelikle Sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitesinin gelişmesini, gençlerin ve 
kadınların toplumsal yaşamın her ala-
nına eşit katılımlarının önemli oldu-
ğunu ısrarla savunuyoruz. 

Bu inançla yaklaştığımız için olsa 
gerek projeyi başarı ile tamamlamak 
için var gücümüzle çalıştık.

 MARMARA GRUBU AB VE İNSAN HAKLARI PLATFORMU 
YENİ BİR AB PROJESİ’Nİ DAHA TAMAMLADI 
Demokrasi için Türk Gençliği ve Kadınlar Projesi İstanbul-Ankara ve  

Berlin’de gerçekleştirilen çalışmalarla başarıyla sonuçlandı  
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Değerli okuyucular, 
Elinizde tuttuğunuz "Demokrasi için 

Türk Gençliği ve Kadınlar" proje kitabı-
nın sonuna geldiğimiz bu sayfalarda siz-
lere kısaca projenin sonuçlarından ve 
önerilerimizden bahsetmek isterim. Daha 
detaylı ve teknik bilgilere ihtiyacınız ol-
duğunda, bu bilgilere dijital ortamda web 
sitemizde bulunan Proje Kitabı ve Poli-
tika Kılavuzu kitaplarından her zaman 
ulaşabilirsiniz.  

Değerli Paydaşlarımız,  
Bu projenin tamamlanması ile görevi-

miz bitmiyor. Biz sorun ağacının küçük 
bir dalında gördüğümüz sorunu iyileştire-
bildik. Aynı 
hedefler 
doğrultu-
sunda çalı-
şan Kamu 
ve Sivil 
toplum ku-
ruluşlarına 
model 
olduk, şifa 
olacak bir 
reçete sun-
duk. Ama 
esas ana 
sorun hâlâ 
toprağın al-
tında gö-
mülü ve 
şifa bulmayı bekliyor. Türkiye’nin yarı 
nüfusuna sahip kadınlarımız, 16 milyona 
yakın gençlerimiz hâlâ onları da kapsaya-
cak eşit ve aktif vatandaşlığı bekliyorlar. 
Yasalarda, yönetmeliklerde yer alan iyi-
leştirmelerin uygulamaya konmasını bek-
liyorlar. Gençler ve kadınlar hâlâ yerel ve 
ulusal karar verme mekanizmalarına eri-
şememekte ve bu doğrultuda toplumsal 
önyargılarla karşılaşmaktadırlar. Gençle-
rin farklılaşan ihtiyaç ve talepleri hâlâ 
yerel ve ulusal mekanizmalar ve siyasi 
partiler tarafından göz  ardı ediliyor. 

Gençler ve kadınlar toplumsal sorunla-
rın çözüm sürecinde aktif olmak istedik-
lerini belirtirken, buna karşın karar 
vericilerin onların siyasal katılımlarını ye-
terince önemsemediklerini dile getiriyor-
lar! 

Gençler ve kadınlar kaliteli eğitim ve iş 
imkânlarına erişmeyi ve yaşadıkları şehir-
lerin genç/ kadın dostu olmasını vatan-
daşlık hak ve özgürlüklerinden eşit 

faydalanmayı talep ediyor. 
■ Gençleri ve kadınları kapsayacak eşit 

ve aktif vatandaşlığı teşvik edecek politi-
kalara ihtiyaç vardır. Boş zamanlarını 
dolduracak ve gençlerin, kadınların ko-
runması gibi konularla sınırlandırılmış 
politikaların genişletilerek eğitim, istih-
dam, barınma, sosyal destek gibi konuları 
da kapsaması gerekmektedir. 
■ Sivil toplum, ulusal  ve yerel yöne-

timler toplumsal cinsiyete duyarlı, top-
lumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan, 
genç kadınların ihtiyaçlarını dikkate alı-
narak hazırlanan gençlik politikaları ve 
bütçeler üretmelidir. 

■ Gençlerin istihdam politikaları ele 
alınırken, genç kadınların farklılaşan ihti-
yaçları da göz önüne alınmalıdır. 
■ Eğitim kalitesi iyileştirilmeli, kaliteli 

eğitime erişimde fırsat eşitliği mutlaka 
sağlanmalıdır. 
■ Hükümet ücretsiz ve kaliteli örgün 

eğitimle birlikte burs gibi sosyal destek 
programlarına da öncelik vermeli ve bu 
programları artırmalıdır. 
■ Farklı gençlik ve kadın kimliklerinin 

ötekileştirilmesinin önüne geçilmelidir. 
Gençlik ve kadın örgütleri, yerel ve ulusal 
karar verme mekanizmaları ile birlikte 
çalışarak mevcut kalıp yargıları kıracak 
projeler ve kampanyalar geliştirmelidir. 
Bu projeler tüm toplumu kapsamalıdır. 
■ 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ar-

dından hükümetin aldığı bir dizi güvenlik 
önlemi ve ilan edilen OHAL sebebiyle 
askıya alınan yürüyüş, protesto ve eylem 
hakları OHAL kaldırıldıktan sonra da 
COVID-19 nedeniyle engellerle karşılaş-

maktadır. STK'ların ve vatandaşların hak 
ve özgürlükleri ilk fırsatta  geri verilmeli-
dir. 
■ Gençlerin ve kadınların yerel karar 

alma süreçlerine katılabilmeleri için daha 
geniş alanlar açılmalı ve katılım yöntem-
leri çeşitlendirilmelidir. 
■Yerel ve ulusal karar vericiler yerle-

şim birimlerinde gençlerin ve kadınların 
sosyalleşebileceği uygun mekânlar ve fır-
satlar yaratmalıdır. Bu kararlar alınırken, 
gençler ve kadınlar de toplantılara dâhil 
edilmelidirler. 
■ Gençlik ve kadın meclisleri, gençlik 

konseyleri ve öğrenci konseyleri yapıları-
nın tekrar gözden geçir-
melidir. Bu yapıların genç 
ve kadın dostu olması, on-
lara eşit ve saygıyla dav-
ranılması ve yapıların 
onların ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilmesi gerek-
mektedir. 
■Gençler ve kadınlar 

karar verme mekanizma-
larına katılım araçları ko-
nusunda yeterince 
bilgilendirilmeli, gerekli 
hak, imkân, alan ve des-
teğe de sahip olmalıdır. 
■ Karar vericiler farklı 

gençlik ve kadın grupla-
rını içeren, farklı sosyo-

ekonomik geçmişlere sahip gruplar için 
farklı politikalar tasarlanmalıdır. Adaletli 
olmak, eşit olmayanlara eşit davranmak 
değildir. Adaletli olmak, öncelikle top-
lumda eşit olmayanları  toplumda eşit 
hale getirmek için çalışmaktır. 

Yukarda sıraladığımız sorunlar için 
Gençlik ve kadın politikaları üretmek  
önce hükümetin, yerel yönetimlerin ve 
Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının so-
rumluluğundadır. Bu bağlamda, mevcut 
politika araç ve mekanizmalarının tüm il-
gili aktörler tarafından acilen gözden ge-
çirilmesi, gençlerin ve kadınların 
güçlenmelerine destek olacak politikalar 
üretebilme adına, hükümeti, yerel yöne-
timleri, gençlik ve kadın örgütleri ile iş-
birliğine davet ediyoruz. 
Müjgân SUVER 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı AB ve İnsan Hak-
ları Platformu Başkanı ve Proje 
Koordinatörü

 SONUÇ VE ÖNERİLER
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