7 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILAN TÜLAY AKTAŞ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTI
TUTANAĞI:
YER

: Online Toplantı,

TARİH : 07.12.2020
SAAT : 11.00
KATILIMCILAR : 69 STK başkan ve ya temsilcileri ve konuklar
GÜNDEM :
1- Açılış,
2- 5 Aralık kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi yıldönümü kutlaması
Sunum: Elfin TATAROĞLU(MEF Üniversitesi Öğr. Gör. Araştırmacı, Yazar): Siyasette ve
Sandıkta Kadın Mücadelesi
3- Sunum: Anıl KAÇAR (İBB Sosyal Projeler Daire Başkanı) İBB ve Afet Dönemi
4- STK Afet Hazırlıkları ve Afet Dönemi Çalışmaları
Sunum: Faruk ÜNER ( Sivil Savunma Müdürü 1994-2009)
5- 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü Sivil Toplum Gönüllüsü, İzmir’in Annesi Şenel AKSU’yu Anma
6- Kapanış.
GÖRÜŞME :
1- Fatoş DAYIOĞLU, iyi dilekleri ile toplantıyı saat: 11.10’da açtı. Hoş geldiniz dileklerini
ilettikten sonra, gündemin yoğunluğundan dolayı sözü hemen Elfin TATAROĞLU’na verdi.
2- Sunum: Siyasette ve Sandıkta Kadın Mücadelesi (Elfin TATAROĞLU) Kendini tanıtan
konuşmacı İzmirli, siyasetin içinde olan bir anne olduğuna ve Bahriye ÜÇOK’un yaşamını
konu alan bir kitap yazdığına vurgu yaparak sunumuna giriş yaptı: Öncelikle Türk Kadınının
Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 86. Yılını kutlayarak ve bu kazanımları henüz 1919
yılında kafasına koyan, 1934 yılında gerçekleştiren Mustafa Kemal ATATÜRK’e sonsuz
saygılarını belirtti. Dünya’nın bir çok ülkesinden çok yıllar önce bu hakları kazanmış Türk
Kadını neden günümüzde yeteri kadar temsil edilemiyor. Bugün % 17 ile temsil ediliyoruz.
Ruanda’da; %56; Hollanda’da % 40 temsil edilen kadınların oranı ülkemizde yetersizdir.
Bunun beş önemli nedeni var. Şimdi bunlara göz atalım:
1) Türkiye'de kadınların siyasete eşit katılım ve temsili denildiğinde karşımıza
çıkan ilk sorun kadınların siyasete katılımını destekleyecek tarihsel bir mirasın
olmamasıdır. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizde kadınların her alanda
erkeklerle eşit imkanlarda varlık göstermesi adına verdiği mücadele ne yazık ki
yıllar içerisinde olumlu örneklerle taçlandırılamamış ve kadınların rol model
olarak görebileceği, feyz alabileceği boyuta ve yoğunluğa taşınamamıştır.
2) Toplumumuzdaki kültürel dokunun, sosyolojik yapının, toplumsal değerlerin
de önemli derecede etkisiyle cinsiyet eşitliği bilinci gelişememiş, kadınlar

kendilerine biçilen rol çerçevesinde hareket etmeye zorlanmıştır. Erkek egemen
siyasal yapı kadına, "elinin hamuruyla" erkek işlerine karışmaması gerektiğini
vurgulamış, eğer siyasete giriyorsa da vitrin görevi üstlenecek, uyumlu, yabancı
dil bilen, ama siyasal deneyimi düşük profili tercih etmiştir. Bu ağırlıklı olarak
profesyonel siyasetçilerin tercihidir. Araştırmalar göstermektedir ki seçmenin
%82'si siyasette kadın görmeyi istemektedir. (Ama aynı zamanda eşini siyasete
sokmak istememektedir. Bknz:Madde5) Cinsler arası eşit temsil açısından kadın
varlığına baktığımızda kamu kurumlarında, bürokraside, yargı organlarında,
üniversitelerde oran %20-25'leri bulurken siyasette %10 civarına düşmektedir.
Yine de kamu tepe yönetimlerinde kadınlar hala daha varlık göstermekte
zorlanmaktadırlar. (Sancar, 2008)

3) Toplumsal cinsiyet rolü kadınların siyasette üstlendiği görevlere de sirayet
etmektedir. Siyasetin temel dinamikleri olan dış politika, ekonomi, milli güvenlik
ve mali politikalar gibi konularda öncül kadınlar göremezken, çocuk, aile, kadın,
engelliler gibi alanlarda kadınların daha "makbul" olduğuna tanıklık etmekteyiz.
Üstelik söz konusu kariyer ve liyakat olduğunda kadınların erkeklere oranla daha
yüksek kriterlerle değerlendirildiği, tüm bunların sonucunda yine de "cam tavan"
etkisinden kurtulamadıklarını da söyleyebiliriz.
4)Kadının siyasete katılımının çok sıkıntılı olduğu ülkemizde seçilen/atanan
kadınların örgüt geçmişi olmaması, siyasal deneyimi düşük olması, örgütte varlık
göstermek için mücadele eden kadınların direncini kırmakta, siyasete katılım ve
devamlılık oranını düşürmektedir. Benzer şekilde kadın kollarının hala yardımcı
kol görevi görüyor oluşu, ana politik hatta katılım güçlüğü, örgütte çalışan
kadınların motivasyonunu ve inancını düşürmektedir.
5)Elbette ki en önemli sorunlardan biri de siyasetin maddi imkanlara bağlı bir
uğraş olmaktan henüz kurtulamamış olmasıdır. Çoğunlukla bürokrat, öğretmen,
avukat, işçi, akademisyen, doktor meslek gruplarından gelen kadınların iş
adamlarıyla ve maddi yönden kuvvetli erkek adaylarla eşit imkanlarda bir
mücadeleye girmesi adaletsiz bir yarışın ilk sinyalidir. Ayrıca siyasetin
erkekleşmesi, kahvelerde geç saatlere kadar süren toplantılar, olumsuz çalışma
koşulları kadınları zorlayan bir başka unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Yine
yapılan araştırmalar göstermektedir ki siyasette kadın görmek isteyen seçmen,
"eşinizi siyasete sokar mısınız?" denildiğinde çoğunlukla "hayır" yanıtını
vermektedir. Bu tablo Anadolu'nun geniş bir kesiminde erkek ilçe yöneticilerinin
ve milletvekili eşlerinin dahi partiye üye yapılmadığı gerçeğiyle pekişmektedir
Peki ne yapmalı?
1- Kadın ve kadın hakları ile uğraşan kadın temsilcilerinin olması önemli,
2- Kota, katılım ve eşitlik çerçevesinde olmalıdır,
3- İdeolojik yanı güçlü kadınların olması gerekir,
4- Listelerin oluşturulmasında şeffaf olunmalı,
5- Bir sonraki adımdan kadınlar haberdar olmalıdır.
STK’lar çok yol kat edilmesine vesile oldular, onlara “Teşekkür” borçluyuz.
Kendilerini tanımış olmaktan gurur duyduğum rahmetli Tülay AKTAŞ ve Şenel AKSU’yu
saygıyla anıyorum. İzmir’e bu anlamda çok yararları olmuştur.
“Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü de saygı ve özlemle anıyorum” diyerek sunumunu
tamamladı.

3- 3- Sunum: Anıl KAÇAR(İBB Sosyal Projeler Daire Başkanı): Sevgi ve saygılarını
sunarak konuşmasına başladı. Davetleriniz için teşekkür ediyor, İzmir Büyükşehir
Belediyesi adına katkı koymaktan onur duyuyorum. 86. Yıldönümünde “Seçme ve
Seçilme Hakkının” verildiği Türk Kadınını kutluyorum. 30 Ekim’de ciddi bir deprem
yaşadık. Depremin ilk günleri itibariyle, İBB olarak 3950 kişinin barındırıldığı on altı
merkezde “Çadır Kent” kurulmuştur. AFAD ile birlikte toplamda 8000 kişinin
barınma ve beslenme ihtiyacı giderilmiştir. Afetin hemen sonrası İzmir Büyükşehir
Belediyesi, barınma, beslenme, korunma, sağlık, gibi temel başlıklarda güçlendirme
ve destekleme faaliyetleri kapsamında belediyemizin tüm birimleriyle iş
başındaydı. Daha sonra her birimimiz kendi uzmanlık alanında hizmet vermeye
başladı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı olarak öncelikle sosyal hizmetlere ve
yardımlara özel gereksinimi olan çocuk, kadın, yaşlı, genç ve engellileri korumaya
aldık. 125 kişiden oluşan sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk
gelişimcisi gibi uzman arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip ile çadır alanlarında
yaşayan 3300 kişiyle temas etmiş olduk. Böylelikle çadır kentlerindeki öncelikli
ihtiyaçları ivedilikle tespit ettik. Sosyal Hizmetler Dairemiz dağıtım ve toplama
hizmetleriyle, İtfaiyemiz arama/kurtarma, çadır kurma faaliyetleriyle, İZSU, ESHOT
dahil tüm belediye birimleri afet boyunca krizi yönetmek adına sürecin parçası
olmuş ve tüm olanaklarıyla destek vermiştir. Afetten etkilenen ailelerin barınma
ihtiyaçlarını gidermek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bir Aile, Bir
Kira” projesi hayata geçirildi. Tüm İzmirliler bu çalışmada muazzam başarılar elde
etti. 10.000 TL ve eşya katkıları devam etmektedir. Barınma konusunda reel olarak
şu sayıları verebilirim: Hilton Otelde 63 oda da 49 aile ve toplamda 110 kişi
konaklamaktadır. Uzundere konutlarında 220 daire afetzedelere ayrılmıştır. 112
hane anahtarlarını teslim aldı. 3. Blok için 40 kişi sırada beklemektedir ve bu hafta
itibariyle ailelerin yerleşimi sağlanacaktır.
Ayrıca 2117 kişiye 10 000TL kira yardımları verildi. Orta hasarlı 629
kişiye 5 000TL verildi. 379 aileye eşya desteği yapıldı. 479 ailenin eşya destek
istekleri gerçekleştirilmek üzere çalışmalar yürütülüyor. STK’lar afet sonrası süreci
başarıyla yönetmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi kamusal işleyişin
sorumluluğuyla hareket etmiş, sorunların çözümü için ortak akıl ilkesinden
hareketle STK’larla ve ilgili paydaşlarıyla süreci birlikte yönetmeye azami hassasiyet
sergilemiştir. İzmir, STK’ları, belediyeleri ve halkıyla bu süreçten alnının akıyla
çıkmıştır. Yaşanma ihtimali olası yeni afetle için, deneyim aktarımının canlı
ortamlarda paylaşmak fayda sağlayabilir. Tüm yönleri ve paydaşlarıyla ortak akıl
buluşmasına ihtiyaç var. Hep birlikte ve dayanışma ile bu zorlu sürecin üstesinden
geleceğiz. Ayrıca depremin ilk anından beri canla, başla çalışan çalışma
arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışmayla ve iyilikle
kalalım.
4- Sorunları devam eden yurttaşlarımızın “Hemşeri İletişim Merkezi” ni aramalarını
öneriyorum diyerek sözlerini bitirdi. Soruları yanıtladı.
5- Fatoş DAYIOĞLU, ekrandan “Teşekkür” belgesini kendisine verdi.
6- Fatoş DAYIOĞLU, deprem süresince maddi, manevi destek veren kişi, kurum ve
kuruluşların isim listesini ekrandan paylaştı.
7- 5- STK Afet Hazırlıkları ve Afet Dönemi Çalışmaları Sunum: Faruk ÜNER ( İzmir Sivil
Savunma İl Müdürü 1994-2009,AFAD il Müdürü 2009- 2017) Kendini ve hizmetlerini
tanıtarak söze başladı. Ülkemizde pek çok deprem felaketi meydana gelmiştir ancak 17
Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde yaşadığımız ve 17.480 kişinin hayatını

kaybettiği 23.781 kişinin yaralandığı 7.4 büyüklüğünde ki deprem hafızalarda en çok yer
edinmiştir. Ülkemizde afetlere bakış açısı değişmiş, bu anlamda milat olmuştur. Afet
yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla afet
öncesi ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi,
desteklenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması için toplumun tüm kurum ve
kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda kullanımını gerektiren bir
yönetim şeklidir. Büyük Marmara Depremi sonrası her kurum ve kuruluş, her sivil toplum
kuruluşu kendi gücü ve imkanları doğrultusunda afetlerle mücadele konusunda elinden
geleni yapma gayreti içine girmiştir. Afetlerle daha iyi mücadele etmek üzere 2009 yılında
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Kriz yönetimden risk yönetimine geçiş
yapılmıştır. Afet yönetiminde; zarar azaltma, hazırlık, iyileştirme, müdahale evreleri temel
alınarak çalışmalar buna göre yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale sistemi yeniden
planlamıştır. Türkiye Risk Azaltma Planlaması hazırlıkları bitmiş olup uygulama
aşamasındadır. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023 yapılmış olup bu plan
gereğince 2023 yılına kadar Ülkemizde depremle ilgili olarak Bakanlıkların, Genel Müdürlük
ve Başkanlıkların, Valiliklerin ve kurumların yapacakları ve tamamlayacakların işler
planlanmıştır. Türkiye Deprem Haritası yeniden hazırlanmış, sel, heyelan, çığ ve kaya
düşmesi konularında tehlike ve risk analizleri ve haritaları hazırlanmıştır. Okul öncesi dahil
olmak üzere öğrencilere, gençlere, engellilere afete hazırlık eğitimleri düzenlenmiştir.
Vatandaşlarımıza Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir. Bu yıl iki milyon kişi bu eğitimleri
almıştır. AFAD personeli branşların da yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve tatbikatlara
katılmıştır. AFAD araç, gereç ve malzemelerinin dünya standartlarında olması sağlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilerek arttırılmıştır. Önemli resmi ve özel
kurumlarda arama ve kurtarma ekipleri kurulmuştur. AFAD Deprem istasyonları ülkemiz
genelinde yaygınlaştırarak kurmuştur. İlimizde 52 adet deprem istasyon bulunmaktadır.
Telsiz, telefon, uydu sistemleri kurularak afetlerde kesintisiz haberleşme sağlanmıştır.
İllerde 7/24 esasına göre çalışan olayları takip eden ilk andan itibaren gerektiğinde sevk ve
idareyi yapan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulmuştur. Afetlerde sigorta
sistemi getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediyelerin itfaiye teşkilatları arama ve
kurtarma ile ilgili personel ve araç gereç bakımından düzenlemeler ve iyileştirmeler
yapmıştır. Gönüllü kişi ya da kuruluşların sayısı arttırılmış ve bunlar için eğitimler
düzenlenmiştir. Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları için akreditasyon sistemi getirilmiştir.
Üniversitelerde afet yönetimi bölümleri kurulmuş burada lisansüstü ve doktora eğitimleri
verilmektedir. Afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı değil, birlikte çalışmaları
gerekir. Her ilde Afet Müdahale Planı gereğince Valinin başkanlığında ilgili birimlerin
müdürlükleri ana çözüm ortağı, diğer kurum ve kuruluşlar destek çözüm ortağı olarak
çalışmaktadır. Silahlı Kuvvetler, Belediyeler de buna dahildir. Zamanın kısalığı nedeniyle
yapılan başka şeylere detaylı değinmek mümkün değildir. Ancak yapılan bunca iyi işe
rağmen daha pek çok noksanlığında bulunduğu bir gerçektir. Sivil toplum kuruluşları sahip
oldukları güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyimler bakımından afetlerin vazgeçilmez
unsurlarıdır. Bütün dünya ülkeleri de afetlerle mücadele sivil toplum kuruluşlarıyla ve
gönüllülerle birlikte yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının afetlerde topluma nasıl
yararlı hizmetler verebileceğine Marmara Depreminde AKUT iyi bir örnek olmuş STK lara
önderlik etmiştir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak afetlerle ilgili bu sistemin içerisinde yer
almak istiyorsak mutlaka afetten önce arama/ kurtarma, beslenme, barınma, alan
yönetimi, enerji, teknik, psikososyal, v.b. gibi konularda tercihimiz yönetim kurullarınca
belirlenmeli görev almak üzere valiliklerle bu konuda protokoller yapılarak sisteme dahil
olunmalıdır diyerek sözlerini sonlandırdı.
Fatoş DAYIOĞLU ekran teşekkürünü sundu.
8- 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
Sivil Toplum Gönüllüsü, İzmir’in Annesi Şenel AKSU’yu Anma

Şenel AKSU’nun yaşamında yaptığı çalışmalardan oluşan duygusal bir video izlenerek anma
programına başlandı.
Ardından kızı Serfinaz AKSU ALTUN, annesini “Bir anne, bir anneanne” olarak fotoğraflarla
anlattı.
Sonrasında kız kardeşi Emel SİNGER, yine fotoğraflarla çocuk ve genç kız Şenel AKSU’yu
anlattı.
Yıldız ATAKAN(yakın arkadaşı)’ nın kızı Defne ATAKAN duygusal bir dille Şenel Anne’sini
anlattı.
Ayşen ÖZYEĞİN, İpek GÜNAL, Fatoş İNAL, Meliha ÇEVİK, Fazile ULUSOY, Ümran ERDOĞAN,
Necla BAYMAN, Öznur KUZU, Neşecan HÜRTÜRK, Erhan GÖLBEY çok güzel ifadelerle
anılarını paylaştılar.
9- Fatoş DAYIOĞLU, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin Aralık toplantısını herkese
teşekkürlerini iletip, kapattı.
Fatoş DAYIOĞLU
Tülay AKTAŞ Gönüllü Kuruluşlar
Güç Birliği Dönem Sözcüsü

Web Sitesi Adresi
E -mail bilgi
Çocuk polisi
Mağdur Yaşlılar
Şiddet Görenler
Polis İmdat
Evde Yaşlı Sağlık Hizmeti

:
:
:
:
:
:
:

www.gonullukuruluslar.com
bilgi@gonullukuruluşlar.com
0(232) 2443373
0(232) 2443377
183
155
444 3 833

