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Toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liği başta olmak üzere her 
türlü toplumsal eşitsizlik 

başlığında kentteki dezavantajlı 
kesimlerin yaşamlarının iyileş-
tirilmesi ve kolaylaştırılması 
amacıyla, Efes Selçuk Belediyesi 
Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda 
Yerel Eşitlik Eylem Planı hazır-
lıklarının tamamlanarak hayata 
geçirilmesi amacıyla Eşitlik Biri-
mi kurulması önerisi oy birliğiyle 
kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadına 
Karşı Her Tür Ayrımcılığın En-
gellenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 
Kalkınma Bakanlığı 11. Kal-
kınma Planı (2019-2023), İzmir 
Büyük Şehir Belediyesi Stratejik 
Planı ve diğer ulusal/uluslararası 
plan ve belgelere uygun olarak; 
Efes Selçuk Belediyesi tarafından 
yerel düzeyde cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve dezavantajlı cinsel 
kimliklerin güçlendirilmesi için 
izlenmesi gereken yol haritasının 
hazırlanması amacıyla belediye 
bünyesinde “Eşitlik Birimi” kuru-
larak,  belediyenin stratejik plan, 
performans programı ve faaliyet 
raporlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği ilkelerinin göz önünde 
bulundurulması hedefl eniyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel’in göreve 
gelişinin hemen ardından hayata 
geçirdiği Engelsiz Yaşam Mer-
kezi, Kadın Danışma Merkezi ve 
çocuklara Masal Evi gibi projeleri 
geliştirerek ve yaygınlaştırarak 
tüm kentteki toplumsal eşitsizlik-
leri azaltmayı amaçlayan Yerel 
Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik 
Birimi kararları, Efes Selçuk’a 

bütünsel ve kapsayıcı bir toplum-
sal eşitlik stratejisi sunuyor.
Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı 
Toplantısı’nda kabul edilen karar 
ile birlikte, eğitim, sağlık,  istih-
dam, yönetim mekanizmalarına 
katılım, kadına yönelik şiddet ve 
kentsel hizmetler başlıklarında, 
kadınların günlük yaşamlarını 
etkileyen, kentsel hizmetlere 
erişimlerini kolaylaştıran ve yerel 

mekanizmalara kadın katılımın 
arttırılması için belediye hizmet-
lerinden yararlanmanın bir harca-
ma yapılmasını (maliyet) gerek-
tirdiği hallerde özellikle düşük ve 
orta gelir düzeyine sahip ailelerde 
kadınların ve kız çocuklarının 
gereksinimlerinin göz önünde 
bulundurularak alınacak hizmet 
bedellerinde indirim yapılmasını 
mümkün kılıyor.

Yaşam yolculukları nasıl baş-
ladı, nasıl devam etti? Hangi 
zorluklarla karşılaştılar, onları 
nasıl aştılar? Kadınlara tavsi-
yeleri neler? Efes Selçuk’un 
ilk kadın belediye başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel ile 
kentte, hayatlarında neler 
değişti? Ve çok daha fazla-
sını İlham Veren Kadınlara 
sorduk? Onlardan aldığımız 
cevap dopdolu başarı hikâye-
leri oldu tüm kadınlara ilham 
veren…

Efes Selçuk Belediyesi, cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere tüm toplumsal eşitsizliklerin 
azaltılması amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik Birimi’ni hayata geçiriyor.
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KOYDE URETIMIN ADI KADIN

Uzun yıllardan beri kadına yönelik 
şiddet haberleri ile güne uyanıyor, 
akşam haberlerinde erkek şiddeti 

sebebiyle hayatını kaybeden kadınların 
hikayelerini izliyoruz.
Oysa biz kadınlar; başarılarla, üretimle, 
bilgiyle anılmak istiyoruz. İşte bu yüzden 
Efes Selçuk’ta yeni bir şeyler söylemek 
ve Türkiye’ye bu ufacık kentten bir ışık 
yakmak istiyoruz.
Çünkü bizler kadınların güçlü ve öz-
gürlüklerini ellerine aldıklarında neleri 
başarabileceklerini biliyoruz, görüyoruz; 
birlikte güçlü ve özgür kadınların hikaye-
lerini yazıyoruz. >>2’de

>>4’te

>>7’de

“YEREL ESiTLiK EYLEM PLANI” VE “ESiTLiK BiRiMi” Güçlü ve özgür
kadınların kenti
Efes Selcuk…

iLHAM VEREN KENT EFES SELCUK’UN
iLHAM VEREN KADINLARI

Irmak Çetin Deniz Ulaş Yılmaz Zuhal Gülümser Hatice Mercan

Kadınlar her yerde 
olduğu gibi köylerimizde 
de üretiyor, çalışıyor 
kazanıyor. Emeğiyle 
alın terini birleştirerek, 
hayatlarını kazanan, 
hayata katkı sunan, 
varlıklarını ortaya koyan 
kadınlarımıza kulak 
verdik. Efes Selçuk’un 
köylerinde üreten, çalışan 
kadınlarımızdan sadece 
birkaçına üretim ve hayat 
hikayelerini sorduk. 
Onlarda tüm kadınlara 
ışık olacak samimi 
yanıtlar aldık.

Neriman Tunçak Mutlu Harmancı

Gönül Ok Mukaddes Turhan

iSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
NEDİR?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN 
ESASLARI

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

SONUÇ OLARAK İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR >>8’de
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Kadın Danışma Merke-
zi’nde kadınlara yöne-
lik psikolojik, hukuki, 

sosyal ve ekonomik danışman-
lığın yanı sıra meslek, beceri 
ve girişimcilik eğitimleri de 
verilecek.  Yapılacak çalışma-
larda uzmanların, eğitmenlerin 
yanı sıra AÇEV, İZİKAD gibi 
sivil toplum kuruluşlarıyla da 
iş birliği içerisinde yürütüle-
cek. 
Kadınların  aile içinde, evde ve 
sosyal hayatta karşılaştığı her 
türlü (şiddet, ayrımcılık, psiko-
lojik, sosyal ve ekonomik vb.) 
sorunun çözümü ve kadınların 
yaşam kalitesinin yükseltilme-
si için faaliyetlerine sürdüren 
Kadın Danışma Merkezi faali-
yetleri kapsamında; 
• Kadınlara psikolojik, hukuki, 
sosyal ve ekonomik danışman-
lık ve rehberlik yapılması
• Kadınların sorunlarının çö-
zümünde yardımcı olunması 
• Kadınların psiko-sosyal 
sorunlarında iç görü ve farkın-
dalık kazanmaları sağlanarak 
sorun çözme becerileri gelişti-

rilmesi
• Korumaya ihtiyaç duyan, 
yerinden edilmiş kadınlara 
rehberlik ve danışmanlık 
yapılması
• Şiddete maruz kalan kadın-
lara, yasal hakları ile ilgili 
danışmanlık yapılması 
• Kadınların istihdamı ve kal-
kınmasına yönelik hizmetler 
sunulması
• Kadınlara meslek ve beceri 
edindirmek amaçlı, gelir kay-
nakları yaratmak için çalışma-
lar yapılması
• Kadın girişimciliği destek-
lenir. Kadınların ekonomik 
yaşama tam ve eşit katılımını 
gerçekleştirecek çalışmalar 
yapılması
• Kadın emeğinin görünür 
kılınmasına yönelik çalışmalar 
yapılması 
• Kadın sağlığı, halk sağlığı 
ve hijyen konularında eğiti-
ci, bilgilendirici çalışmalar 
yapılması 
• Sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif etkinlikler düzenlen-
mesi gibi konular yer alıyor.
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Uzun yıllardan beri kadına yönelik 
şiddet haberleri ile güne uyanıyor, 
akşam haberlerinde erkek şiddeti 

sebebiyle hayatını kaybeden kadınların hika-
yelerini izliyoruz.
Oysa biz kadınlar; başarılarla, üretimle, 
bilgiyle anılmak istiyoruz. İşte bu yüzden 
Efes Selçuk’ta yeni bir şeyler söylemek ve 
Türkiye’ye bu ufacık kentten bir ışık yak-
mak istiyoruz. 
Çünkü bizler kadınların güçlü ve özgürlük-
lerini ellerine aldıklarında neleri başarabile-
ceklerini biliyoruz, görüyoruz; birlikte güçlü 
ve özgür kadınların hikayelerini yazıyoruz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’n-
de, tüm topluma Efes Selçuk’un güçlü ve 
özgür kadınlarının ilham veren hikayelerini 
sunuyoruz. Kadınların birlikte olduklarında 
neleri başarabildiklerini hatırlatıyoruz…
Efes Selçuk Belediyesi olarak kadınlar için 
sözde kalan “özel” projeler üretmiyoruz. 
Çünkü bizim her projemizin ya bir dalı ka-
dınlara değiyor ya da bir ucundan kadınlar 
tutuyor. Dışardan bakan “nasıl” diyebilir. 
Biraz daha açıklayalım.  Artemis bir kere 
bereketini bırakmış bu topraklara. Biz de 
o bereketli topraklara atalık tohumlarımızı 
kadınlarımızla ekiyoruz. Efes Tarlası Bak-
kalı’nda kadınlarımızın ürettiği ürünleri 
satıyoruz. Kadınlarımızla Efes Selçuk’ta 
manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırıyo-

ruz. Şenliklerimizi en çok renklendiren yine 
kadınlarımız. Efeslim Kart ile Yılın Sosyal 
Alt Yapı Projesi Ödülü’nü almamıza katkı 
sunan çalışanlarımızın yine önemli bir kısmı 
kadın. Dolayısıyla, biz her günümüzü, ka-
dınların mücadele günü olan 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü ruhuyla yaşıyoruz…
Kadın Danışma Merkezi’mizi daha güç-
lü hale getirmek için yenileyerek hizmete 
sunuyoruz. Başta toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liği olmak üzere tüm toplumsal eşitsizlik-
leri azaltmak amacıyla Yerel Eşitlik Eylem 
Planımızı hayata geçiyoruz, sadece kadınlar 
için değil dezavantajlı tüm gruplar için Eşit-
lik Birimi kuruyoruz. Mücadelemiz çetin 
ve uzun biliyoruz. Daha gidecek yolumuz 
var.  Bu yüzden bir kez daha haykırıyoruz 
KORKMUYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ, 
YILMIYORUZ…
Bu sebeple Kadını ekonomik anlamda daha 
güçlü kılmak, eğitim alanında daha bilgi 
sahibi yapmak için meclisimizde kararlar 
aldık. Uygulamaya geçmek için sabırsızlanı-
yoruz. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
emeğini, sevgisini ve yüreğini hayata katan 
tüm kadınlara, Kadın Kenti Efes Selçuk’tan 
selam olsun...

Filiz Ceritoğlu Sengel
Efes Selçuk Belediye Başkanı

Güclü ve özgür kadınların kenti
Efes Selcuk…

BAŞKAN’ın
Kaleminden

KADIN DANISMA MERKEZi DAHA AKTiF DAHA GUCLU
Efes Selçuk’ta Kadın Danışma Merkezi faaliyetlerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nden itibaren Engelsiz Yaşam Merkezi binasında hizmet vermeye devam edecek. 

İmtiyaz Sahibi: Selçuk Belediyesi adına Filiz CERİTOĞLU SENGEL Belediye Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mukadder YAMAN Yönetim Yeri: Selçuk Belediye Binası Selçuk/İZMİR Tel: 0.232.892 69 25 Faks: 0.232.892 82 84
Baskı:Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Metal İşleri Sanayi Sitesi 2. Cd. No: 93 Kısıkköy-Menderes/İZMİR Yıl: 11 Sayı: 109 Basım Tarihi: 4 Mart 2021
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KADINA SiDDETE SON!
3

Kadına Yönelik Şiddet Nedir?
Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev 
içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik 
şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, 
erkeklerin toplumun her alanında görülen 
egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki 
eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet 
uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke 
boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da 
cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, 
ekonomik, dijital şiddet biçimlerinin tümü 
bu amaca yöneliktir. Şiddete maruz kalmak, 
kadının korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde 
yaşamasına neden olur.

Kadınlara Uygulanan Şiddet 
Biçimleri Nelerdir?

Fiziksel şiddet: Bedensel güç veya üstünlük, 
bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak veya 
cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fi zik-
sel şiddet” söz konusudur. Bu şiddet biçimi, 
fi ziksel üstünlük kurarak, bedene temas ederek 
ya da eşya kullanarak uygulanabilir. Yumruk 
atmak, tokat atmak, ısırmak, boğmak, tekme-
lemek, bıçakla yaralamak fi ziksel temas içeren 
şiddet biçimlerine örnektir.

Psikolojik şiddet: 
Duygusal güç veya 
ihtiyaçlar, kadını 
kontrol etmek, 
denetlemek, küçük 
düşürmek, aşağıla-
mak, cezalandırmak 
amacıyla şiddet aracı 
olarak kullanılıyor-
sa “psikolojik şiddet” 
söz konusudur. Fiziksel 
şiddetin aksine psikolojik 
şiddeti tarif etmek daha zordur. 
Duygusal ihtiyaçların (sev-
gi, ilgi, destek, değer vb.) keyfi  
şekilde karşılanmaması, istediklerini 
yaptırmak için cezalandırıcı, küçük 
düşürücü, yaralayıcı, tehdit edici davra-
nış ve tutumlar sergilemek, suçlu hissettir-
mek, utandırmak, küsmek, surat asmak, alay 
etmek, küfür ve hakaret etmek, kıskançlık adı 
altında, nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığı-
nı, ne giydiğini ,karşı tarafı düşündüğünü ifade 
eden sözler ve davranışlarla denetlemek, sosyal 
ilişkilerini kontrol altında tutmaya çalışmak, 
kendisini akılsız, aciz, yetersiz, beceriksiz, 
zayıf, muhtaç ve bağımlı hissettirmek, yal-
nızlaştırmak; sevilmediğini, istenmediğini 
söylemek, hasta, sorunlu ya da deli olduğunu 
hissettirmek, kişiliği, fi ziksel görüntüsü, ailesi 
vb. ile ilgili hakaret etmek, çocukları suçlu 
hissettirmek için kullanmak, çocukların kaçı-
rılacağı, gösterilmeyeceği, elinden alınacağına 
ilişkin tehditler savurmak; çocuklara şiddet uy-
gulamak pskolojik şiddet içeriklerinden sadece 
bazılarıdır.

Cinsel şiddet: Cinsellik, kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, 
cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak 
kullanılıyorsa “cinsel şiddet” söz 
konusudur. Kadınlar, sıklıkla 
fi ziksel şiddet sonrası cin-
sel şiddete maruz kalır-
lar. Ancak utandığı 
ve kendini suçlu 
hissettiği için çoğu 
kez cinsel şiddeti 
açıklayamaz-
lar. Bu yüzden, 
evlilik içinde ve 
dışında cinsel şiddet 
çok yaygın olmasına 
rağmen, yapılan araştırmalarda cinsel 
şiddet oranının diğer şiddet biçimlerine göre 
daha düşük olduğu görülür.

Ekonomik şiddet: Maddi güç ve üstünlük, bir 
şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denet-
lemek, küçük düşürmek, aşağılamak, ceza-
landırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik 
şiddet” söz konusudur.  En  yaygın ekonomik 
şiddet biçimleri arasında, kadının çalışmasına, 
meslek edinmesine, okulu ya da kursu bitirme-
sine veya işinde yükselmesine engel olmak, , 
borçlandırmak), oldukça düşük miktar harçlık-
larla günlük yaşamını sürdürmesini istemek 
ve bu olmadığında ise fi ziksel ya da psikolojik 
şiddet uygulamak, para için yalvartmak, maddi 
ihtiyaçlarını kadını denetlemek adına keyfi  ve 
tutarsız bir şekilde karşılamak, kadının maddi 
gelirini sömürmek yer alır.

Dijital şiddet: Teknolojik araçlar, kadını kont-

rol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağı-
lamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa 
dijital şiddet söz konusudur. Son 10 yılda “yeni 
kuşak şiddet” olarak da adlandırılmaktadır. 
Cep telefonuna sürekli mesaj göndermek ya da 
kadının mesaj göndermesini istemek, ısrarlı bir 
şekilde cep telefonundan aramak, akıllı telefon 
uygulamalarını kullanarak kadını takip etmek 
ve denetlemek, iletişim bilgilerini (telefon 
numarası, mail adresi, sosyal medya hesapla-
rını), ona 6 sormadan başka kişilere vermek ve 
bu kişilerin de kadına rahatsız edici mesajlar 
ve görüntüler göndermesini istemek, çıplak 
fotoğrafl arını çekmek veya çekmekle tehdit 
etmek, gizli kamera ile kayıt almak, bu kayıt-
ları internet üzerinden yaymak veya yaymakla 
tehdit etmek, sosyal medya üzerinden arkadaş-
lık kurarak, kadının kimlik bilgilerini 

almak, 
sonra da 
bu ilişkiyi 
sömürmek, sosyal 
medya hesapları-
nı karıştırmak ve 
buradaki bilgilerle 
kadını denetlemek, 
tehdit etmek, sosyal 
medyada kadını küçük 
düşüren, hakaret ve nefret içe-
ren paylaşımlarda, yorumlarda 
bulunmak.

Flört şiddeti: Çok sayıda 
ergen ve genç kadın, 
yaşıtı olan erkek ar-
kadaşı tarafından 
şiddete maruz 

kaldığı halde çoğunlukla yaşadıklarını an-
lamakta, anlamlandırmakta ve şiddetin belir-
tilerini tanımakta zorluk çekiyor. Flört şiddeti, 
korkutucu ve kafa karıştırıcı bir deneyimdir. 
İki kişinin birbirini “çift” olarak tanımlama-
sının ardından erkeğin, genç kadını kontrol 
etmeyi, denetlemeyi “hak” olarak görmesi, 
onun adına kararları vermek istemesiyle başlar. 
Bu dönemde, kadının eski erkek arkadaşında 
da artan tehdit ve şiddet söz konusu olabilir. 
Geleneksel bakış açısı, genç kadınların sıklıkla 
kendilerini erkek arkadaşlarına itaat etmek ve 
onların dediklerini yapmak zorunda hisset-
mesine neden olur. Bu durum, diğer sosyal 
aktivitelerden ve arkadaşlardan vazgeçmesine, 
erkeğe öncelik vermesine ve ciddi bir yalıtıma 
yol açar. Kimi arkadaş gruplarında “mutlaka 
kız veya erkek arkadaşın olmalı” baskısının ya-
şandığı, ergen ve genç kadınların terk edilme 
korkusu nedeniyle erkek arkadaşlarının şidde-
tine boyun eğdikleri görülür. Bazı durumlarda 
da aile ya da çevre baskısı nedeniyle “erkek ar-
kadaşın” varlığının saklanması gerekir. Ergen 

ve genç kadın, yaşadığı şiddeti açıklayacak kişi 
ve ortam bulmakta zorluk çeker, yaşadıkları 
karşısında ne düşüneceğini, ne hissedeceğini 
bilemez. Flört şiddeti, yetişkinlikte yaşanan 
şiddetin uyarısı niteliğindedir.

Israrlı takip: Kadının kendisini güvende his-
setmesini engelleyen, şiddete uğrama korku-
suna ve endişeye yol açan, kasıtlı bir biçimde 
tekrarlanan, tehditkar tutum ve davranışlardır.

Çocuklara ve ergenlere yönelik cinsel şiddet: 
Çocuklar, aile içinde (ensest) veya aile dışında 
çok yaygın bir şekilde cinsel şiddete maruz 
kalmaktadırlar. Çocukları cinsel yolla taciz 
eden kişilerin büyük bir çoğunluğu, çocukla-
rın tanıdığı ve güvendiği kişilerdir. Çocuklar, 

cinsel şiddete uğradıkları konusunda 
neredeyse hiç yalan söylemezler. Bu 

yüzden, çocuklar yaşadıklarını 
açıklamaya çalıştıklarında (bu 

tür imalarda bulunduklarında) 
onları yargılamadan 

dinlemek, onlara 

inanmak ve onların hep yanında olduğumuzu 
hissettirmek gerekir.

Şiddetin Döngüsü
Her ilişkide aynı biçimde olmasa da, şiddet 
içeren ilişkilerin önemli bir bölümünde, ka-
dınları şiddet yaşantısının içinden çıkmalarını 
zorlaştıran bir döngü bulunur. Şiddet döngüsü 
adı verilen bu döngüyü tanımak, kadın olarak 
yaşadıklarımızı anlamlandırmamıza yardımcı 
olur.

1. Gerginliğin tırmanması aşaması: Fırtına 
öncesi sessizlik dönemi olarak tarif edilebilir. 
Şiddet uygulayan erkek gerilim yaratır, kıs-
kançlık gösterir, küçük şeylerden kavga çıkarır, 
kadının tüm yaşamını kontrol etmeye çalışır, 
psikolojik şiddet uygular. Kadın ise bu aşama-
da, elinden geldiğince gerginliği azaltmaya 

çalışır.
2. Şiddet aşaması: İç veya dış sebeplerle Şiddet 
uygulayan erkeğin öfkesi birdenbire tırmanır; 
erkek öfkesini kontrol etmez, fi ziksel şiddet 
uygular ve şiddeti uyguladıktan hemen sonra 
bahaneler sunmaya başlar. Fiziksel şiddetin baş-
ladığı bu aşamada şiddetin boyutları değişebilir. 
Bu dönemde, kadının erkeğin öfkesini yatıştı-
rabilmesi mümkün değildir. Tek yapabileceği, 
kendisinin ve çocuklarının yaşadıkları şiddet-
ten en az zararla çıkmalarını sağlamak olabilir.

3. Balayı aşaması: Şiddet uygulayan erkek, 
kadının gönlünü almaya çalışır, pişmanlığını 
dile getirir, özür diler, değişeceğine ilişkin 
sözler verir, hediyeler alır, durumun “normale” 
dönmesi için ilgili, sevecen ve yapıcı bir tutum 
sergiler. Kadın ise erkeğin bu tutum ve dav-
ranışlarına inanmak ister, yeni bir şans verir. 
Fakat bu dönemden sonra erkek tekrar gerilimi 
arttırıcı davranışlarda bulunur ve yeniden birin-
ci aşama olan, gerginliğin tırmanması aşaması-

na geçilir.
“Şiddet döngüsü” terimi, şiddetin 

kuşaktan kuşağa öğrenme ve model 
alma yoluyla aktarıldığını anlat-

mak için de kullanılır. Her türlü 
şiddet, öğrenilmiş, seçilmiş, 
denetlenebilen bir davranış 
biçimi olmasına rağmen, hem 
şiddet uygulayan kişi hem de 
erkek egemen toplum tara-
fından yaygın bir biçimde 
“kontrol edilemeyen ve irade 
dışı” bir davranış gibi göste-
rilmeye çalışılır. Oysa şiddet 

seçilmiş yani iradi bir davranış 
biçimidir.

Şiddet Gören Kadın Ne 
Yapmalı?
Şiddete uğradığınızda, size en ya-
kın karakola, jandarma komutan-
lığına, Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı İl Müdürlüğüne, 
cumhuriyet başsavcılığına, 
kaymakamlığa/valiliğe, aile 
mahkemesine, belediyelere ve 
kadın örgütlerine başvurabi-
lirsiniz.
Bunun yanı sıra, evden çı-

kamadığınız durumlarda ise, 
günün her saatinde Alo 183 

Sosyal Destek Hattı’nı 
ve 155 Polis İmdat’ı 

arayabilirsiniz.
6284 sayılı Ailenin 
Korunmasına ve 
Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenme-
sine Dair Kanundan 
yararlanarak şiddet 
uygulayana karşı, 

evden uzaklaştırmak, 
iletişim araçlarıyla 

rahatsız etmesini engel-
lemek, evinize, işinize 
veya diğer adreslerinize 

yaklaşmasını engelle-
mek, kişisel bilgilerinizi 

gizletmek, şiddet uygulayı-
cının silahına el koydurtmak, 

kişiden korunmak amacıyla 
yakın koruma talep etmek, tedbir 

nafakası talep etmek, geçici maddi 
yardım talep etmek, geçici velayet talep 

etmek, geçici genel sağlık sigortasına başvur-
mak, müşterek konuta şerh koydurtmak gibi 
bazı önlemler alabilirsiniz.

Kadınlar Şiddet Gördükleri 
İlişkide Neden Kalıyorlar?

Kadınlar genellikle ilişkilerinin değil, şiddetin 
bitmesini istiyorlar. İlişkinin bitmesini istedik-
lerinde ise birçok engelle karşılaşıyorlar. Defa-
larca ayrılmayı denemelerine karşın, şiddetin 
döngüsü veya ekonomik, kişisel ya da toplum-
sal nedenlerden dolayı şiddet uygulayan kişiye 
geri dönüyorlar.
Kadınlar için en tehlikeli dönem ayrılmaya ça-
lışma dönemi oluyor. Ayrılmaya çalışan kadın-
ların büyük bir bölümü, ölümle sonuçlanabilen, 
çok ağır şiddet biçimlerine maruz kalıyorlar. 
Ayrılmak isteyen kadın sadece eşinden şiddet 
görmüyor. Eşin ailesinin (kaynana, kayınpe-
der, kayınbirader vb.) yanı sıra kendi ailesi de 
kadına ayrılmaması yönünde baskı ve şiddet 
uygulayabiliyor.
Kadınlar, aşağıdaki nedenlerden dolayı, şid-
det yaşasalar bile kendilerini ilişkide kalmak 
zorunda hissediyorlar:

denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak veya 
cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fi zik-
sel şiddet” söz konusudur. Bu şiddet biçimi, 
fi ziksel üstünlük kurarak, bedene temas ederek 
ya da eşya kullanarak uygulanabilir. Yumruk 
atmak, tokat atmak, ısırmak, boğmak, tekme-
lemek, bıçakla yaralamak fi ziksel temas içeren 
şiddet biçimlerine örnektir.

şiddetin aksine psikolojik 
şiddeti tarif etmek daha zordur. 
Duygusal ihtiyaçların (sev-
gi, ilgi, destek, değer vb.) keyfi  
şekilde karşılanmaması, istediklerini 
yaptırmak için cezalandırıcı, küçük 
düşürücü, yaralayıcı, tehdit edici davra-
nış ve tutumlar sergilemek, suçlu hissettir-
mek, utandırmak, küsmek, surat asmak, alay 
etmek, küfür ve hakaret etmek, kıskançlık adı 
altında, nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığı-
nı, ne giydiğini ,karşı tarafı düşündüğünü ifade 
eden sözler ve davranışlarla denetlemek, sosyal 
ilişkilerini kontrol altında tutmaya çalışmak, 
kendisini akılsız, aciz, yetersiz, beceriksiz, 
zayıf, muhtaç ve bağımlı hissettirmek, yal-
nızlaştırmak; sevilmediğini, istenmediğini 
söylemek, hasta, sorunlu ya da deli olduğunu 
hissettirmek, kişiliği, fi ziksel görüntüsü, ailesi 
vb. ile ilgili hakaret etmek, çocukları suçlu 
hissettirmek için kullanmak, çocukların kaçı-
rılacağı, gösterilmeyeceği, elinden alınacağına 
ilişkin tehditler savurmak; çocuklara şiddet uy-
gulamak pskolojik şiddet içeriklerinden sadece 

 Cinsellik, kadını kontrol etmek, 
denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, 
cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak 
kullanılıyorsa “cinsel şiddet” söz 
konusudur. Kadınlar, sıklıkla 
fi ziksel şiddet sonrası cin-

almak, 
sonra da 
bu ilişkiyi 
sömürmek, sosyal 
medya hesapları-
nı karıştırmak ve 
buradaki bilgilerle 
kadını denetlemek, 
tehdit etmek, sosyal 
medyada kadını küçük 
düşüren, hakaret ve nefret içe-
ren paylaşımlarda, yorumlarda 
bulunmak.

Flört şiddeti: Çok sayıda 
ergen ve genç kadın, 
yaşıtı olan erkek ar-
kadaşı tarafından 
şiddete maruz 

yüzden, çocuklar yaşadıklarını 
açıklamaya çalıştıklarında (bu 

tür imalarda bulunduklarında) 
onları yargılamadan 

dinlemek, onlara 

Fakat bu dönemden sonra erkek tekrar gerilimi 
arttırıcı davranışlarda bulunur ve yeniden birin-
ci aşama olan, gerginliğin tırmanması aşaması-

na geçilir.
“Şiddet döngüsü” terimi, şiddetin 

kuşaktan kuşağa öğrenme ve model 
alma yoluyla aktarıldığını anlat-

mak için de kullanılır. Her türlü 
şiddet, öğrenilmiş, seçilmiş, 
denetlenebilen bir davranış 
biçimi olmasına rağmen, hem 
şiddet uygulayan kişi hem de 
erkek egemen toplum tara-
fından yaygın bir biçimde 
“kontrol edilemeyen ve irade 
dışı” bir davranış gibi göste-
rilmeye çalışılır. Oysa şiddet 

seçilmiş yani iradi bir davranış 
biçimidir.

Şiddet Gören Kadın Ne 
Yapmalı?
Şiddet Gören Kadın Ne 
Yapmalı?
Şiddet Gören Kadın Ne 

Şiddete uğradığınızda, size en ya-
kın karakola, jandarma komutan-
lığına, Şiddet Önleme ve İzleme 

Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı İl Müdürlüğüne, 
cumhuriyet başsavcılığına, 
kaymakamlığa/valiliğe, aile 
mahkemesine, belediyelere ve 
kadın örgütlerine başvurabi-
lirsiniz.
Bunun yanı sıra, evden çı-

kamadığınız durumlarda ise, 
günün her saatinde Alo 183 

gizletmek, şiddet uygulayı-
cının silahına el koydurtmak, 

kişiden korunmak amacıyla 
yakın koruma talep etmek, tedbir 

nafakası talep etmek, geçici maddi 
yardım talep etmek, geçici velayet talep 

etmek, geçici genel sağlık sigortasına başvur-
mak, müşterek konuta şerh koydurtmak gibi 
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iLHAM VEREN KENT EFES SELCUK’UN
Kadın kentidir Efes Selçuk.  Kibele’den Amazon’lara, Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar kentin tarihine kadınlar damga vurmuştur. Kadınların 
iz bırakan adımları Efes Selçuk’un değişmeyecek gerçeği.  Bu gerçeği,  İlham Veren Kent Efes Selçuk’un İlham Veren Kadınları”  hayata 
karşı dimdik duruşlarıyla kanıtlıyorlar. İşte bu yüzden “İlham Veren Kadınların” ilham veren hikâyelerini kendilerinden dinlemekte yarar var.

Yaşam yolculukları nasıl 
başladı, nasıl devam etti? 
Hangi zorluklarla karşılaştı-

lar, onları nasıl aştılar? Kadınlara 
tavsiyeleri neler? Efes Selçuk’un 
ilk kadın belediye başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel ile kentte, hayat-
larında neler değişti? Ve çok daha 
fazlasını İlham Veren Kadınlara 
sorduk? Onlardan aldığımız cevap 
dopdolu başarı hikâyeleri, tüm 
kadınlara ilham veren…

İŞ HAYATI, TARIM 
VE SİYASET BİR 
ARADA

Irmak Çetin, 25 Yaşında genç bir 
kadın. Efes Selçuk’un ilham veren 
kadınlarından sadece biri. Motivas-
yon kaynağı “annesi” mottosu ise 
mücadele. Irmak Çetin’in iş hayatı, 
üretim ve siyaset üçgeninde geçen 
hayatını kendisinden dinledik. 

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

14 Ekim 1995 İzmir Konak doğumlu-
yum.  Adnan Menderes Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans 
Bölümü mezunuyum. Şu an bir inşaat 
firmasında muhasebecilik yapıyorum.  
Hafta sonları ve akşam 6’dan sonra 
kendi arazimizde çiftçilik yapmaya de-
vam ediyorum. Bunun yanı sıra CHP 
Efes Selçuk İlçe Örgütü’nde Gençlik 
Kolları Yönetim Kurulu üyesiyim. 

Irmak Hanım siz genç 
bir kadınsınız. Çalışı-
yorsunuz. Siyaset içe-
risindesiniz. Aynı za-
manda arazide traktör 
kullanıyorsunuz. Hepsi 
bir arada nasıl gidiyor.  
Toprakla ilişkiniz nasıl 
başladı?

Toprakla olan ilişkim çocukluğuma 
dayanıyor. Bundan 5-6 sene önce bu 
sorumluluğu üstlenmem gerektiğinin 
farkına vardım. Arazilerle ilgilenme-
ye başladım. Sağ olsun komşularımı-
zın yardımıyla da ilaç atma ve gübre 
uygulamaları hakkında daha fazla 
bilgi edindim. 

Tam olarak traktörün 
başına geçip “Ben bu 
işi yapacağım” dediğin 
anı bize anlatır mısı-
nız?

O dönemde üniversite 3. Sınıftaydım. 
Okul ile bu işleri bir arada yürüte-
bilir miyim diye düşünürken “Evet 
yapabilirim, neden yapamayayım” 
dedim. Öyle başladım. Bir yakını-
mıza bu konuyu açtım. Bana “Irmak 
Çetin sen yaparsın” dedi. Onun da 
desteğiyle başladım.

“En büyük motivasyon 
kaynağım annem” 

Peki sizin motivasyon 
kaynağınız nedir?

En büyük motivasyon kaynağım 
annem ve erkek kardeşim. Beni 

ayrıca babaanneme de benzetirler. O 
da traktör kullanırmış. Sanırım bu 
benzeyişten de ilham aldım. Bir de 
mücadele etmek gerçekten önemli. 
Her kadın kendi ayakları üzerinde 
durmalı ve ayaklarını sağlam yere 
basmalı. “Yapamazsın” diye bir şey 
yok. Yapmalısın. Elimdekini kaybe-
deceksem bile savaşırken kaybede-
rim. Ben her zaman buna inandım. 

Kadınlar, özellikle de 
genç kadınlar sizden 
nasıl ilham alsınlar. 

Makyaj yaptıkları zaman, topuklu 
ayakkabı, mini etek giydikleri zaman 
ya da herhangi bir işi yaptıkları za-
man asla kimseden etkilenmesinler. 
Bir kadının bunları yapması traktör 
sürmesine engel değil. Ben bu yönüy-
le kadınlara ilham olabileceğimi dü-
şünüyorum. Kadınlar kalıplaşmış al-
gılardan tamamen kurtulmalılar. Ruj 

sürüp traktöre de binsinler. Etraftan 
gelen “sen yapamazsın” cümlelerinin 
etkisi altında asla kalmasınlar. Mü-
cadele ederken kadın olduklarını asla 
unutmasınlar. Her ikisinden de asla 
vazgeçmesinler.

“Siyaset benim için bir 
köprü”

Peki,  Efes Selçuk’ta 
genç bir kadın siyasetçi 
olmak?

Bir kere toplumda göz önünde olmak 
güzel bir şey. Siyaset size bunu 
sağlıyor. İnsanlarla daha fazla iç içe 
oluyorsunuz. İnsanlara yardımcı 
olmaya, onlara dokunmaya çalış-
mak güzel bir şey. Ben köprü görevi 
gördüğümü düşünüyorum. Vatan-
daşlarımızın isteklerini Başkanımıza 
iletiyoruz. Kötü yanları da şu insan-
lar siyasetin içinde olmamı şahsi bir 
çıkara bağlayabiliyorlar bazen. Bu 
üzücü. Ben siyaseti severek ve gönül-
den yapıyorum. Hayatımın tamamına 
egemen olan mücadele etme kavramı 
üzerine kurdum siyaseti de. 

“Başkanımız kadınlara, 
toprağa değer veriyor”

Filiz Ceritoğlu Sengel 
belediye başkanı ol-
duktan sonra bu kentte 
yaşayan bir genç kadın 
olarak hayatınızda ne-
ler değişti?

Bir kere bazı eski algılar yıkıldı. Baş-
kanımızın özellikle tarıma, kadınlara 
ve çocuklara yönelik yenilikçi bir 
yaklaşımı var. Yenilikçi yaklaşı-
mı özellikle tarım politikalarında 
kendini gösteriyor. Herkese tarımı ve 
toprağı sevdiriyor. Selçuk Efes 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 
kadın üreticilere açtığı yol bunun en 
güzel örnekleri.  Kadının ne kadar 
önemli ve değerli olduğunun altını 
çiziyor. 

“Asla vazgeçmeyin”

Kadınlara son olarak 
ne söylemek istersin? 

Hayatta ne olursa olsun mücadele 
etmeliyiz. Bir çiftçi deyimi var; “Ağ-
zına kürek yemek” . Ağzınıza kürek 
de yeseniz, çamurun içine de batsa-
nız, herkes sizi dışlasa da savaşmak-
tan vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. 
Kadın olduğunuz için sizi durdur-
maya çalışacaklardır. Siz durmayın. 
Yolunuzda ilerleyin.

KADINLAR HER 
İŞİ YAPABİLİR

Efes Selçuk’un İlham Veren kadın-
larından Deniz Ulaş Yılmaz çok da 
alışılmadık bir meslekle karşımıza 
çıkıyor.  Deniz Hanım bir “oto bakım 
ustası” Eşine ait iş yerinde araçların 
temizliğinden, seramik kaplamasına 
kadar her işi yapıyor. Jantları sökü-
yor, tavandan tekere ince ince çalışı-
yor. Sonuç; müşteri memnuniyeti ve 
bir başarı hikâyesi. 
 İtalyan Dili ve Edebiyatı Mezunu 
Deniz Hanım, uzun yıllar turizm 
sektöründe çalıştı. Mesleğe annelik 
ile ara verdiği dönemde pandemiden 
turizm sektörünün de etkilenmesi, 

eşinin iş yerine yaptığı ziyaretler-
de “Ben bu işi yaparım” kararı ile 
kolları sıvadı. Deniz Hanım’ın ilham 
veren hikâyesini kendisinden dinle-
yelim. 

Kendinizden kısaca 
bahseder misiniz?

1987 yılında İzmir’de doğdum. İki 
çocuğum var. 2011 yılında Ankara 
Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldum. Daha 
sonra Efes Selçuk’a turizm sektörün-
de çalışmak için geldim.
 

Bu işe ilk kez eşinize 
yardımcı olmak başla-
dınız. Hangi noktada 
siz “Ben bu işi yapa-
rım” dediniz. 

Eşime yardım ederken bu işi yapabil-
diğimi gördüm. Pandemi sebebiyle 

ben eski işime dönemeyince burada 
devam edebileceğimi düşündüm. 

“Bu işi yapmak özgüve-
nimi pekiştirdi”

Biz, kadınları otomobil 
reklamlarında ya da 
günlük hayatta sürücü 
olarak görüyoruz. Ama 
sizin burada otomobil 
ile ilişkiniz sürücülü-
ğün dışında.  Bir kadın 
olarak otomobil bakımı 
yapmak, erkeklerin 
egemen olduğu bir sek-
törde çalışmak nasıl bir 
duygu?

Güzel bir duygu olduğunu söyleyebi-
lirim öncelikle. Kadınlar hep narin, 
hassas olarak lanse edilir, kadınlar 
için masa başı işler uygun görülür. 
Ama ben bu işi yaptığım zaman 
kendimi güçlü hissediyorum.  70- 80 
kiloluk bir adamın yapacağı işi ben 
55 kilo halimle yapıyorum. Araba-
nın tekerleğini de çıkartabiliyorum, 
jantını da temizleyebiliyorum. Tüm 
bunları yapmak benim kendime olan 
özgüvenimi pekiştirdi. 

Eşinize yardımcı ol-
mak için geldiniz ama 
zamanla onun iş ortağı 
oldunuz. Eşinizle aynı 
işi yapıyorsunuz ama 
ikinizin iş yapışları 
arasında bir fark var 
mı? Siz kadın olarak 
daha temiz ve detaycı 
mısınız?

Bizim işimiz arabanın iç detayı ve dış 
detayı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İç 
detay söz konusu olduğu zaman ben 
eşime göre biraz daha detaycı olabili-
rim. Ama dış yüzey söz konusu oldu-
ğunda detaylar konusunda eşim daha 
iyi. Bir de ben bu işi eşimden öğrene-
rek yaptığım için bizim yoğurt yiyiş-
lerimiz aynı. Şimdilik kendimi bu işte 
usta olarak görmüyorum. İlerleyen 
yıllarda kendi tarzımı, kendi çizgimi 
bulabilirim. Şu an ben onun yürüdüğü 
izleri takip ederek ilerliyorum. 

“Deniz sana
güveniyoruz”
 
İş yerinize gelen müş-
teriler sizi görünce bir 
tepki veriyorlar mı? 
Şaşıranlar oluyor mu?

“Deniz bak sana güveniyoruz, 
araba sana emanet”  diyen çok 
müşterimiz var. İlk zamanlar daha 
çok şaşıran oluyordu. Ama zamanla 
sanırım biraz da sosyal medyanın 
etkisiyle buradaki varlığım kabul 
görmüş durumda.  Sosyal medyada 
işletmemizi görüp buraya gelince 
ilk etapta bazı müşterilerimiz şaşı-
rabiliyor. 

Turizm sektöründe 
çalışırken pandemiden 
doğan krizi fırsata çe-
virdiniz ve bu işi yap-
maya başladınız. Peki, 
siz ilham veren bir ka-
dın olarak kadınlara 
ne tavsiye edersiniz?

Benim kadınlara tavsiyem eğitim 
durumları, meslekleri ne olursa 
olsun kendilerini tamamlasınlar. 
Farklı eğitimler alabilirler, bir işi 
sıfırdan öğrenebilirler.  Ben hare-
keti seviyorum. Sadece eve, evdeki 
işlerime odaklı bir yaşam bana göre 
değil. Benim kadınlara önerebilece-
ğim, eğer hayatlarında bir doluluk 
istiyorsalar bir yerden başlasın-
lar. Kadınların artık her sektörde 
varlığı daha fazla kabul görme-
ye başladı. Kadınlar kendilerine 
güvendikleri sürece her sektörde 
çalışabilirler.  

İlk defa bir kadın be-
lediye başkanımız var. 
Kadın elinin değmesi 
sizce Efes Selçuk’ta 
neler değişti? 

Kadın elinin değdiğini bilmek 
güven veriyor aslında. Bir kadın 
tarafından çok güzel yönetilebilece-
ğimiz gerçeği hayata geçmiş oldu. 
Pandeminin bitişiyle her şeyin 
daha iyi olacağına inanıyorum.

Irmak Çetin

Irmak Çetin
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iLHAM VEREN KADINLARI
SPORDAN İLHAM 
ALAN, SPORLA İL-
HAM VEREN BİR 
KADIN;

Zuhal Gülümser, Efes Selçuk’un 
İlham Veren Kadınlarından… O 
ilhamını spordan alıyor, sporla 
kadınlara, gençlere ilham veriyor. 
“Efes Selçuk’un havasından suyun-
dan mıdır bilmem çok sporcu yeti-
şiyor” diyen Zuhal Gülümser sporu 
bir yaşam tarzı haline getirdiği 
hayatını ve ilham veren hikâyesini 
bizlere anlattı.

Bize kısaca kendiniz-
den bahseder misiniz?

1972’de Almanya’da doğdum. 8 yaşın-
da Efes Selçuk’a geldim. Okul yıllarım 
eğlenceli geçti. Daha sonra konservatu-
ara gittim. 9 Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nda 3 sene kadar Şan 
Bölümü’nde eğitim gördüm. İdealim 
opera sanatçısı olmaktı ama ekonomik 
sebeplerden dolayı olmadı. Efes Sel-
çuk’a döndüm. Burada bir arkadaşım 
sayesinde sporla tanıştım. Cimnastik 
Federasyonu’na üye oldum.

Spor ile olan hikâye-
niz, nasıl başladı, nasıl 
gelişti?

Ben konservatuara giriş sürecinde 
de her zaman sporla iç içeydim. 
Konservatuardan ayrıldıktan sonra 
birçok iş denemem oldu.  Burada bir 
spor salonunda çalışmaya başladım. 
Bu çalışmalarda bu işi profesyonelce 
yapmamaya karar verdim. Cim-
nastik Federasyonu’nun İstanbul’da 
açtığı step aerobik kurslarına ka-
tıldım.  Federasyon gerçekten çok 
iyi eğitimler veriyor.  Serüvenim 
bu şekilde başladı. İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin dönem dönem 
açmış olduğu eğitimlere katıldım. 
İstanbul’da yapılan aerobik step 
festivallerine katıldım. Evde çocuk-
larımla ilgilenirken yoga ve pilates 
ile de ilgilendim. Daha sonra bir spor 
salonu açtım. Salon 98 yılından bu 
yana faaliyetlerine devam ediyor.  
Fitnessin yanında step ve aerobik 
ile ilgilendim. Hedef kitlem aslında 
kadınlardı. Ama ortağım cimnas-
tik de, yüzme de olmasını önerdi. 
Şunu da programımıza ekleyelim, şu 

aleti de alalım derken biz büyümeye 
başladık. Tüm bu süreçte her zaman 
kendimi eğitmeye, kendime bir şeyler 
katmaya özen gösterdim. Çok iyi 
ekibimiz oldu. Kendi yetiştirdiğimiz 
arkadaşlarımız var. Akademiyi ka-
zanlar tekrar geri dönüp bizimle ça-
lıştılar. Türkiye çapında yarışmalara 
katıldık. Bize aerobik cimnastik ile 
ilgili bir cd gelmişti. Çocuklarımızla 
bu cd üzerinden yaptığımız sadece 
2 haftalık bir çalışma ile Alanya’da 
düzenlenen bir müsabakada birinci 
olduk. Selçuk’un suyunda bir şey 

olduğuna inanıyorum. Buradan çok 
cimnastikçi yetişti. Aslında voleybol, 
basketbol gibi diğer branşlarda da 
çok iyi sporcularımız yetişti. Buranın 
havasında, suyunda bir şey var.

Bisiklet, doğa yürüyü-
şü, tenis, yoga seansları 
derken sporun birçok 
dalında varsınız. Bu 
geniş yelpaze nasıl oluş-
tu?

Yaş 40 olunca insan hayatını sorgula-
maya başlıyor. Değişik bir şeyler yap-
mak istiyorsunuz. Bu hayattan daha 
fazla keyif almak, kendinize daha 
fazla zaman ayırmak istiyorsunuz.  
Bir şeyleri daha fazla yakalamak 
istiyorsunuz. Sabah erken saatlerde 
kalkıp bir yerlere gittiğimizde güzel 
vakit geçirildiğinin farkına vardım. 
Selçuk’ta çok güzel bir doğa var. Ka-
dınlara kalkıp oralara gittik. Önce bir 
gruba bisiklet kullanmayı öğrettik. 
Sabah 6 da kadınlarla Zeytinköy’de 
Kazan Gölü’nde bisiklet sürdük, 
yüzdük, kahvaltılar yaptık, değişik 
etkinlikler yaptık.

Efes Selçuk’ta spor ala-
nında hayatlarına do-
kunduğunuz insanlar-
dan bahseder misiniz?

Aerobik – Cimnastikte Elvan Son-
gun var. Elvan önce basketbol, sonra 
aerobik- jimnastik derken fitness 
yarışmalarına katıldı. Fitness yarış-
malarında iyi dereceler aldı. Şimdi 
dans hayatına devam ediyor. Spor-
cularımız Mogalistan, Macaristan, 
İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde 
önemli başarılar kazandı.  Oğlum 

yüzmede birincilik kazandı. Bizden 
çıkıp yarışan, aynı zamanda akade-
miyi kazanan çok öğrencimiz oldu. 
Aynı zamanda yoga grubundaki 
kadınlarımız aralarında para toplaya-
rak öğrencilerin eğitimine de destek 
veriyorlar. Bu tür sosyal etkinliklerde 
de her zaman yer almaya çalışıyoruz. 
İzmir Depremi’nde kadın grubumuz-
la yardım topladık. 

Spor ne kadar haya-
tımızın içinde?  Spor 
genelde kilo vermek 
için yapılan bir etkinlik 
olarak görünüyor. Bu 
algı pandemi ile birlik-
te biraz değişti mi? 

Sporu hayat tarzı haline getiren bir 
grup var. Kitap okuyan kesim mesela 
sporun gerekli olduğunun farkında. 
Yeni jenerasyon anne babalar artık 
çocuklarının sporla daha fazla içli 
dışlı olması gerektiğini biliyorlar. 
Sağlıklı beslenmeye özen gösteren, 
günlük olarak efor sarf eden bir orta 
yaş grubu var. Bugün herkes sporla iç 
içe olabilir. İnternette her yaş grubu, 
her seviye için spor hocaları tarafın-
dan yayınlanan videolar var. Pande-
mi aslında spor için bir fırsat.

“Kadın olmak güzel ve 
ayrıcalıklı bir durum”

Artık kadınlar her sek-
törde, her yerde kendi-
lerini kanıtladı.  Sizce 
bu nasıl bir iz bırakı-
yor?

Kadınların olduğu her yerde değişim 
var. Özellikle Efes Selçuk’ta bunu 
görüyoruz. Kadınların esnaf sayısı-
nın artması çok güzel. Bizim spor 
salonumuzda da kadın erkek birlikte 
spor yapıyor. Çünkü hayatın içinde 
her yerde bir aradayız. Kadın hiçbir 
ortamdan uzak kalmamalı. Çünkü 
kadınların olduğu yer daha renkli, 
daha düzenli. Ben kadınlar erkek 
ayrımı yapmadan tüm insanların 
hayatı sorgulaması, yaşamına anlam 
katması düşünüyorum. Bu dünyada 
önce insan olarak varız ama kadın ol-
mak çok güzel ve ayrıcalıklı bir şey.

YEMEĞE LEZZE-
TİNİ VEREN KA-
DINDIR

Hatice Mercan… Bizim Ev Hanıme-
li Restoran’ın sahibi, aşçısı, her şeyi. 
“Biz bir aile işletmesiyiz” dese de 
Hatice Hanım azmiyle, çalışkanlığıy-
la Türkiye’nin ve dünyanın her ye-
rinden misafirleri olan bir işletmenin 
mimarı. O,  kendi deyimiyle “Hatice 
Teyzemiz”… Hatice Mercan’ın lezzet 
kokan “İlham Veren” hikâyesini 
kendisinden dinleyelim.  

Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz? Hati-
ce Mercan kimdir?

1956 Aydın doğumluyum. Evli iki 
çocuk annesi dört torun sahibi bir 
Hatice teyzenizim ben.
 

“Hayatta her şey dibe 
vurmakla başlıyor”

İşletmecilik sürecine 
gelene kadar meslek 
serüveninizi anlatır mı-
sınız? Bugünlere nasıl 
geldiniz?

İnsan hayatında son bulan şeyler, 
yeni şeyleri başlatıyor. Bir iflastan 
yepyeni bir yol açıldı diyebilirim. 
Hayatta her şey dibe vurmak ile 
başlıyormuş Çok da iyi oldu. Efes 
Selçuk’ta ilk olarak 10 masalı bir 
işletmeyle yemek sektörüne girmiş 
olduk. Daha sonra PTT’nin bulundu-
ğu caddede bir yerimiz oldu. Fakat 
zamanla orası da yetmeyince Şirince 
Yolu’nda Değirmenboğazı’nda şimdi 
bulunduğumuz işletmeyi açtık. Bu 
bahsettiğim süreç toplamda 28 seneyi 
kapsıyor. Biz bir aile işletmesiyiz. 
Eşim, oğlum ki bulaşık yıkamayı bil-
mezlerdi, onları da mutfağa soktum. 
Yani aramızda bir iş bölümü var. Ne 
mutlu ki; bugün yörenin en iyi ev 
yemekleri işletmesinin sahibiyiz. 

İş yaşamında aşçılıkta 
para kazanan erkekler 
ama ev hayatında gün-
delik hayatta yemek 
yapması beklenen hep 
kadınlar. Bu çelişki 
hakkında ne düşünü-
yorsunuz.

İş yaşamında özellikle otel mutfak-
larında erkekler belki daha fazla ön 
planda yer alıyorlar. Bu biraz da er-
keklerin kas gücünün kadınlara oranla 
daha fazla olmasından kaynaklanıyor. 
Çünkü bu iş gerçekten sıkı bir kol 
kondisyonu gerektiriyor. Büyük ten-
cereleri, tavaları kaldırmak kadınlar 
için daha zor. Ama kadınların eli daha 
lezzetli bunu da söylemeden geçeme-
yeceğim. Sonuçta yemeğe lezzetini 
veren kadındır. Kadınlar da birkaç 
adım öne çıkmak için daha fazla çaba 
sarf etmeliler.

“Ben yazdım, kızım 
çevirdi”
 
Bildiğimiz kadarıyla 
adı My Mother’s Kit-
chen olan sizin tarifle-
rinizin yer aldığı, çe-
virmenliğini kızınızın 
yaptığı İngilizce bir 
yemek kitabınız var. 
Bu kitap fikri nasıl 
ortaya çıktı?

Her gün öğle yemeği için açık büfe 
hazırlıyorum. Yemekler gelen müş-
terilerimizin özellikle de yabancı 
grupların çok fazla ilgisini çeki-
yordu. Avrupa’dan,  Amerika’dan,  
Afrika’dan hatta Hindistan’dan 
konuklarımız oluyordu. Her birinin 
damak tatları ayrı olsa da yemekle-
ri nasıl yaptığımı, içine neler koy-
duğumu sorarlardı. Her ne kadar 
işim için İngilizcemi geliştirmiş ol-
sam da grupları getiren rehberlerin 
vakti sınırlı tabi. Rehber arkadaşlar 
bir taraftan “Abla vaktimiz sınırlı 
gitmemiz lazım derken, konuklarım 
benden yemek tarifi almaya çalı-
şıyordu. Rehber arkadaşlarım bu 

duruma bir yemek kitabı yazmamı 
önerdiler. Ben olur mu diye düşü-
nürken, kızım Amerikalı bir beyle 
evlenip Amerika’ya gitti. Kızıma, 
“Ben bir yemek kitabı yazayım sen 
de çevir” dedim. Ben yaptığım her 
yemeği tekrar pişirerek ölçü ölçü 
tariflerimi oluşturdum. İki yıl süren 
hazırlığın ardından kitabım çıktı. 
Sebze yemeklerinden et yemekleri-
ne, ekmek tariflerine kadar 100’ün 
üzerinde tarif var bu kitapta. 
Kitabım Amazon’da Türk kitapla-
rı arasında en çok satılan üçüncü 
kitap oldu.

Kadınları artık her 
sektörde her iş alan-
larında görüyoruz bu 
çok güzel. Kentimizi 
de bir kadın belediye 
başkanı yönetiyor bu 
konuda ne düşünü-
yorsunuz? Kentimize 
kadın elinin değmesi 
sizin için ne ifade edi-
yor?

Şimdi ben Filizciğim diyeceğim 
kendisine çünkü çocuğum yaşında 
ve ben öncelikle kendisini çok sev-
diğimi söylemek istiyorum.   Onun 
bu işi çok iyi yapacağına her zaman 
yürekten inandım. Benim gibi 
turizme, tanıtıma yönelik iş yapan 
insanlara her zaman sahip çıktı. 
Atalık tohumları toplaması, ekmesi 
ve tarım adına yaptığı çalışmaları 
çok takdir ediyorum.  

En son olarak 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü 
için kadınlara mesajı-
nız nedir? 

Kadınlar öncelikle kendilerini tanı-
sınlar. “Ben kimim, ne istiyorum?” 
Bu soruların cevabını bulduktan 
sonra zaten yolları açılacak. Çünkü 
her şey bizim elimizde, biz istersek 
her şeyi başarırız. Bu yüzden kor-
kularını, endişelerini aşsınlar. İşte 
o zaman kendi yolları aydınlana-
cak. O yolda devam etsinler ve asla 
yılmasınlar, vazgeçmesinler.

Zuhal Gülümser

Zuhal Gülümser Hatice Mercan

Hatice Mercan
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STKLARDAN KADINLAR GUNU MESAJLARI
Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına, kadınların 
sorunlarına ve eşitlik mücadelesine ilişkin görüşlerini paylaştılar. STK’ların ortak sesi; kadınlar için eşitlik ve özgürlük.

EFES SELÇUK
BELEDİYESİ KADIN
DANIŞMA MERKEZİ

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltma-
sına asla izin vermeyin. Kendinizi sevin, 
sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve se-
sinizin önemli olduğunu unutmayın. 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu 
Olsun.

SEGEM-DER
“Kadın, Erkeğin Eş-Diğeridir.” Bu anlayışın 
içselleştirildiği ve davranışa dönüştürül-
düğü, eşitlik, hak ve özgürlüklerin hayata 
geçtiği, kadına yönelik şiddetin, aile içi şid-
detin son bulduğu bir yaşam dileğiyle 8 Mart 
“Dünya Kadınlar Günü”nüz kutlu olsun.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ

Tam bağımsız bir ülke, hakça bir düzen, 
daha yaşanılası bir dünya kurmak için 
mücadele eden tüm kadınlarımızı kutluyor, 
Mustafa Kemal’in devrimci ruhu ile selam-
lıyoruz.
Yaşasın 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü!
Yaşasın Kadınların Özgürlük, Eşitlik Müca-
delesi!”

TÜMBEL-SEN
SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRE-
CEK GÜCÜMÜZ VAR!
TÜM BEL-SEN’Lİ kadınlar olarak; kadınla-
ra, LGBT+ bireylere, emekçilere ve doğaya 
yönelik her türlü saldırıya karşı “Kadınların 
Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü” 8 Mart’ı, bu yıl da kadınların direniş 
gücüyle karşılıyoruz.
Yarı zamanlı ve esnek çalışma biçimleri, ka-
dınların doğum ve annelik izinleri gerekçe 
gösterilerek temel istihdam biçimine dönüş-
türülmek istenmesine, biz kadınları çalışma 
yaşamı ve kamusal alanlardan kopararak eve 
kapatmayı hedefleyen iktidarın baskı ve kor-
kutma politikalarına karşı, iş yerlerimizde, 
sokaklarda, alanlarda sesimizi ve isyanımızı 
büyüterek  mücadelemizi devam ettirmeye 
kararlıyız.
Biz kadınlar bu ülkeniz yarısıyız!
Bizler dünyaya farklı gözlerle bakmış, farklı 
şeylere inanmış, farklı hayatları olmuş ka-
dınlar… Bu ülkeyi ve bu yaşamı ve sadece 
kadın olduğumuz için ortak sorunları payla-
şıyoruz.
Şimdi elimizde bu ülkenin yarısı olmanın 
gücü var. Karar vermenin ve sonucu etkile-
menin gücü.
Haklarımız ve hak ettiğimiz yaşam için eli-
mizdeki bu gücü, kadınlar için, kız çocukla-
rı için ve hayatlarımız hakkında karar verme 
özgürlüğümüz için kullanalım.
Biz kadınlar hayatımızın seyircisi, yaşadı-
ğımız ülkenin misafiri değiliz. Ülkemizi, 
haklarımızı, hayatlarımızı Tek Adam’ın 

kararına, adamların ağzından çıkacak söze 
terk etmeyelim.
İstanbul sözleşmesi yaşatır! 
Bizler İstanbul sözleşmesinin, 6284 sayılı 
kanunun kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. 
Eril söylemlerle  sözleşmenin gereğini yap-
mayan kolluk kuvvetlerine, erkek yargıya, 
patriyarkaya, iktidara hep birlikte şiddete 
maruz kalmış ve katledilmiş tüm kadınların 
hesabını soracağız. Bu memleketin kadın 
mezarlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz.
Taleplerimizi yine sıralıyoruz, Vazgeçmiyo-
ruz!
- Kadın istihdamının önündeki en büyük en-
gel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet 
ve işveren tarafından paylaşılmasını sağla-
yan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Kapatılan kamu kreşleri tekrar açılmalı, 
gerektiğinde 24 saat açık olacak, nitelikli, 
ücretsiz hizmet verecek kreşlerden,  istih-
dam şekline ve mesleğine bakılmadan tüm 
çalışanların faydalanması sağlanmalıdır.
- Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik 
şiddeti engelleyecek gerekli yasal düzenle-
meler derhal yapılmalı, İstanbul sözleşmesi 
başta olmak üzere bu konuda imza atılan 
tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine 
getirilmelidir.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı 
kurulmalıdır.
- 8 Mart resmi tatil ilan edilmelidir.

TÜM BEL-SEN İZMİR
1 NOLU ŞUBE KADIN KOMİSYONU

TÜMYEREL –SEN
“Dünya Kadınlar Günü” olarak 8 Mart gü-
nünün belirlenmesine kaynaklık eden olay 
konusunda ise muhtelif tartışmalı iddialar 
mevcuttur. Bunlardan biri, Rusya’da çarlı-
ğın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devri-
mi’nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü 
ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 
Mart 1908’de ABD’nin New York kentinde 
çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülü-
ğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı 
talepleriyle düzenlenen miting, başka biri 
ise 8 Mart 1857’de yine ABD’nin New York 
kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci 
işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrika-
ya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yan-
gında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle 
kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin 
ölmesi, ve yine bir başkası ise, bununla 
çok paralellik arz eden, ancak gerek Dün-
ya Kadınlar Gününün ilk kararlaştırıldığı 
1910’dan gerekse ilk uluslararası kutlamala-
rın düzenlendiği 19 Mart 1911’den sonra hiç 
bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 
25 Mart 1911’de New York’ta gerçekleş-
miş Triangle Gömlek Fabrikası yangını’dır. 
Birleşmiş Milletler’in resmi web sitesinin 
konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün 
seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rus-
ya’da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devri-
mi’nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü 
kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile 
başlamış olduğuna işaret edilmektedir.
Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesini ince-
lemiş olduğumuz zaman ortaya atılan olaylar 
konusunda Dünyada Emekçi Kadınların ne 
derece zorluklar yaşadığını anlamış oluyo-
ruz. Artık Emekçi Kadınlarımıza hakkını 
teslim etmeli ve gereken değeri vermeliyiz. 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

CHP KADIN KOLLARI
Kadın olarak güçlüyüz. Hayatın her alanında 
varız. Sadece eşitlik ve saygı görmek istiyo-
ruz. Bize bir verin çoğaltıp geri verelim. Ha-
yatımıza her gün kadın eli değmesi dileğiyle 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu 
olsun.

DİSK EMEKLİ-SEN
1857 yılında 120 emekçi kadının ölümüyle 
başlayan  kadın mücadelesi 8 mart ta sim-
geleşip günümüzde Dünya Emekçi Kadınlar 
günü olarak anılıyor.
Kadınların sesine, sözüne, Mücadele azmi-
ne, gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz bir 
dönemdeyiz. Kadınlar pandemi bahane edi-
lerek,  esnek, geçici ve güvencesiz çalışmaya 
zorlanıyor.  Kadın cinayetleri hız kesmeden 
devam ediyor. İstanbul sözleşmesi yok sayıl-
mak isteniyor.
Dünyanın yarısını oluşturan kadınlar olarak 
yaşamın her alanında bizleri yok saymaya 
çalışan  bağnaz zihniyete karşı mücadeleyi 
her zaman yükselteceğiz.
Kadın kimliğimize, emeğimize sahip çıkı-
yoruz.
Eşitlik, barış ve  özgürlük için yaşamı hep 
birlikte örgütlüyoruz.
    Yaşasın Kadınlar
     Yaşasın DİSK
     Yaşasın Emekli-Sen
    Yaşasın 8 mart  Dünya Emekçi Kadınlar 
günü.

EĞİTİM –SEN
GÜÇLÜ KADINLAR
Kadınlar her gün  evde, işte, sokakta, erkek 
şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdi-
di altında ölümle burun buruna yaşamlarını 
sürdürmektedir. Kadınların can güvenliği-
nin olmadığı bir atmosferde,  iktidar kadına 
yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanım-
larını geliştirmek yerine, kadın düşmanı 
politikaların sürdürücüsü olmaya devam 
etmektedir.  Yaşam güvencemiz sayılabi-
lecek, kadına yönelik şiddetin önlenmesin-
de en önemli iki yasal araç olan, İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
iptal edilmek istenmektedir.
            Devleti yönetenlerce, her gün kadını 
erkeğin malıymış gibi gösteren, aileyi ön 
plana çıkaran, kadınların kaç çocuk do-
ğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta 
özgürce dolaşmasından, çalışıyor olmasına, 
kahkahasına kadar, kadının yaşamına müda-
hale edilen açıklamalar yapılmaktadır. Uy-
gulanan yanlış politikaların ve saldırıların 
yarattığı sonuç ise; daha fazla kadının şidde-
te uğraması, öldürülmesi, daha çok çocuğun 
istismar edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Biz kadınlar yaşadığımız her türlü er-
kek-devlet şiddetinin karşısında birlikte 
mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak 
kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bık-
madan yıllardır söylediğimizi buradan bir 
kez daha ifade ediyoruz; “Kadına Yönelik 
Şiddet Münferit Değil, Politiktir” bu şiddeti 
önlemenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin yaşamın her alanında sağlan-
masından geçer. Şiddeti önlemenin yolu, 
İstanbul sözleşmesinin tüm maddeleriyle bir-
likte hayata geçirilmesinden, caydırıcı yargı 
kararlarından, yeterli sayıda sığınma evinin 
açılmasından ve iktidarların şiddeti besleyen 
gerici, militarist, kadın düşmanı ayrımcı 
politikalarından vazgeçmesinden geçer.
 Güçlü Kadın söylemlerinin uygulamaya 
dönüştürülmesinden geçer. Yerel ve merkezi 
yönetimlerin Güçlü Kadın profilini destekle-

yen politikalarından geçer.
            Kadının yerelde ve genelde destekle-
nerek üretime , var olma mücadelesine katkı 
sağlamaktan geçer. Ekonomik olarak güçlen-
dirilen kadınların  sistemin tüm dayatmala-
rına karşı vereceği mücadeleden geçer. Üre-
timini kooperatifçilikle birleştirip gücünün 
farkına varan güçlü kadınlar yaratmaktan 
geçer. Özünde üretken, çalışkan, bereketli 
kadın imajını eşit, adil, yasal olarak güç-
lendirilmiş platformlara taşımaktan geçer.  
İnsanca yaşama arzusunu desteklemekten 
geçer.
Her türlü şiddete karşı, şiddetsiz bir dünyayı 
örmek ve katledilen kadınların hesabını sor-
mak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
“Yaşasın 8 Mart!”  “Yaşasın Kadınların 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”
                                                                         
Selçuk Eğitim Sen
Kadın Sekreterliği

ÇAĞDAŞ YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ 
SELÇUK ŞUBESİ

Çağdaş dünyada yer almanın ancak ve ancak 
üretken, eğitimli kadınlarla el ele olmaktan 
geçtiğinin bilinciyle, kuruluşundan bugüne 
kız çocuklarının eğitimine destek veren Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Mer-
kezi ve SELÇUK Şubesi olarak 8 Mart Dünya 
EMEKÇİ kadınlar gününü kutluyoruz.

EĞİTİM-İŞ
Dünyanın her yerinde; güvencesiz çalışma 
koşulları, ayrımcılık, mobbing ve baskılarla 
karşılaşan, onurlu mücadelesi ile insanlığın 
hikayesini yazan kadınlar,
EMEĞİNİZ DEĞERLİ, GÜNÜNÜZ KUT-
LU OLSUN.

KENT KONSEYİ KADIN 
MECLİSİ

Bizler Atatürk Devrimleri ışığının ve Cum-
huriyet Güneşinin aydınlattığı yolda kolkola 
yürüyoruz. Haklarımıza ve sahip çıkma 
emeklerimize sahip çıkma bilinciyle sevgi 
ve saygının önemini bilerek, yaratıcı üretken 
bir toplum oluşturma yolundaki çabalarımı-
zı da inançla sürdürüyoruz. Biz insanlar ve 
dünya üzerindeki tüm canlılar için acısız, 
kavgasız, her ne sebeple olursa olsun kimse-
nin kimseyi incitmediği bir dünya dilekleri-
mizle
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ KUTLU OLSUN.
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KOYDE URETIMIN ADI KADIN

Efes Selçuk’un üretici 
kadınlarından Neriman 
Tunçak Gökçealan’da 

yaşıyor. Köy topraklarının 
bereketini, çalışkanlığı ile bir-
leştirmiş. Tarlada yetiştirmiş, 
üretmiş, satmış derken eşinin 
desteğiyle köyde bir dükkân 
açmış. Neriman Tunçak’ın 
yolu üretimden, çalışmaktan 
geçiyor. “Kadın ekmeğini 
taştan çıkarır, sonra o ekmeği 
sofraya koyar” diyen Neriman 
Tunçak’ın hikâyesini kendisin-
den dinledik.

Kendinizden bahseder 
misiniz?

Adım Neriman Tunçak. 29 ya-
şındayım. Gökçealan’da doğdum. 
Burada yaşıyorum. 2011 yılında 
evlendim. 2 çocuğum var. Kendi-
mi bildim bileli toprakla, üretim-
le yaşıyorum. Gökçealan’da iki 
yıldır yöresel ürünlerin satıldığı 
bir dükkânım var.

“Topraktan dükkana”
Dükkân açmaya nasıl 
karar verdiniz?

Bizim köyümüzün üzümü 
meşhurdur. Ben de üzümlerden 
elde ettiğim kuru üzüm, yaprak, 
pekmez gibi ürünlerin yanı sıra 
salça yapıp satıyordum. Daha 
sonra eşimin desteğiyle bir 
dükkân açmaya karar verdik. 
Çünkü yaptığım ürünlere çok 

talep vardı.  Dükkânımızı açtık.  
Sanki herkes dükkân açmamı 
bekliyormuş. İlk günden bu yana 
işlerimiz çok iyi gidiyor.   Dük-
kânda da yine sirke,  erişte kuru 
üzüm, kuru incir, tarhana,  zey-
tinyağı gibi ürünleri satıyorum.  
Sattığım tüm ürünleri kendim 
üretiyorum. Üretimimiz yetmedi-
ği yerde köydeki üretici kadınlar-
dan ürün satın alıyorum. Böy-
lece köydeki bütün üreticilerle 
birbirimizi desteklemiş oluyoruz.  
Ayrıca Efes Tarlası Bakkalı’na da 
ürün veriyorum. 

Pandemiden önce 
düzenlenen Gökçealan 
Üzüm Şenliği sizin 
gibi üreticiler için 
nasıl
geçti?

Çok güzel geçti. Bir kere köyü-
müzün tanıtımı açısından çok iyi 
oldu, köyümüzün adı daha fazla 
duyuldu. Başkanımıza bunun 
için teşekkür ediyoruz. Her şey 
bir kişi ile başlıyor. Bir kişi ürün-
lerinizden satın alıyor, memnun 
kalıyor ve diğer kişilere bunu 
anlatıyor.
 

“Kadın kadının
dilinden anlar”
Kadın bir belediye 
başkanı sizin hayatı-
nızda neler değiştirdi?

Kadın belediye başkanına sahip 
olmak bir şans kadınlarımız için. 
Kadın kadının dilinden daha iyi an-
lıyor. Kadın sorunlarından anlayan 
bir anne olması bizi anlar düşün-
cesini aklımıza getiriyor.  Mesela 
Başkan Hanım köyümüze salça 
makinası gönderdi. Kadınların işi 
kolaylaştı.  Efes Tarlası Bakkalı’na 
kadınlar ürünlerini verebiliyor. Köy 
Akademileri var. Çocuklarımız 
orada faydalı şeylerle zaman geçiri-
yorlar. Bu da bizim için çok güzel. 
Köylerimizde düzenlenen festival-
lerin hepimize yararı var. Başka-
nımızın bu çalışmalarından çok 
memnunuz, devamını diliyoruz. 

“Kadın evin her şeyi-
dir”
Size göre köyde bir 
kadın olarak yaşama-
nın artıları eksileri 
nelerdir?

Kırsalda yaşamak kentte yaşa-
maya göre çok daha eğlenceli ve 
güzel. Çocuklarımız daha özgür. 
Dilediklerince oyun oynaya-
biliyorlar. Sokaklarda rahatça 
dolaşabiliyorlar.  Bu konuda çok 
şanslılar. Tabi ulaşım sıkıntımız 
da var. Köyde kadın olmak ko-
nusuna gelirsek köyde kadın ol-
mak zor. Burada akşama kadar 
tarlada çalışıp akşam eve gelince 
yemek yapmaya gücüm yok 
dışarıdan söyleyelim diyemiyor-
sunuz. O sofraya yemek koymak 
zorundasınız. Şartlar ağır. Hem 
ev hanımı, hem tarla işçisi, hem 
temizlikçi hem bakıcı,  hem an-
nesin. Kadın olarak bir evin her 
şeyi sensin.  Ekmeğini taştan 
çıkarıp sonra o ekmeği sofraya 
koyuyorsunuz. Kırsalda kadın 
olmak erkek olmaktan daha 
zor. Tarlada bütün gün aynı işi 
birlikte yapıp eve döndüğünüzde 
onun mesaisi bitiyor fakat sizin-
ki devam ediyor. Erkeklik diye 
bahsettiğimiz şey var, o kadınla-
ra verilmeliymiş.  Erkekler has-
talandığında nazını bile kadınlar 
çekiyor. Benim nazlanmaya bile 
zamanım kalmıyor. 

Kadınlara bir mesajı-
nız var mı?

Kadınlara mesajım; eğer kendi 
üretme ve bunu meslek haline 
getirme konusunda istekleri 
varsa vazgeçmesinler. Kendile-
rine güvensinler ve bir yerden 
başlasınlar. Para kazanmaya 
başladıkça özgüveniniz artıyor 
ve kendinizi daha özgür hissedi-
yorsunuz. Öncesinde daha kısıtlı 
hissederken “ben bunu almak 
istiyorum” derken “ben bunu 
aldım” demeye başlıyorsunuz.   
Ve Son olarak bütün Kadınların 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Gönül Ok Belevi’de ya-
şıyor. Köyde yaşayan 
birçok kadın gibi o da 

tarım sektöründe çalıştı, bir 
şeyler üreterek sattı. Gönül 
Hanım bunların yanı sıra Be-
levi’de bir de butik işletiyor. 
Bir kadın olarak üretmekten, 
yaşamaktan, kendi ayakları 
üzerinde durmaktan çok mut-
lu olduğunu ifade eden Gönül 
Ok’un hikâyesini dinleyelim.

Gönül Hanım bize 
kendinizden bahseder 
misiniz?

Adım Gönül Ok. Belevi’de 
yaşıyorum. Uzun yıllar inek 
besleyip, pamuk, incir, zeytin 
üreticiliği yaparken zamanla üç 
çocuğumun olması sebebiyle 
tarlaya gidememeye başladım. 
Önce el emeği ürünler sattım. 
Daha sonra valizle İzmir’e gidip 

toptancılardan kıyafet aldım. 
Köyün içinde satmaya başladım. 
İki günde bir valiz eşyayı satınca 
bir dükkân açma düşüncesi ak-
lıma yerleşti. Dükkânı açıp içini 
de yavaş yavaş para kazandıkça 
doldurdum. Benim dükkânım 
köydeki ikinci açılan butikti. 
Sonra diğeri kapandı. Şimdi tek 
butik benimki. Her zaman çalış-
tım, her zaman çocuklarım için 
mücadele ettim. 

Siz tarımla toprakla 
iç içe olsanız da işlet-
meci bir kadınsınız. 
Bir işletmeci olarak 
Efes Selçuk Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
şenlikleri size ne gibi 
katkıları oldu?

Geçen yıl düzenlenen Şen Şeftali 
Şenliği’nde el örgüsü ürünlerin 
yanı sıra yaptığım kuru gıdaları 
da dükkânımın önünde sattım. 
Pandemiden sonra da bu şenlik-
lerin devam edeceğini umuyoruz. 
Bu şenliklerle köye dışardan 
birilerinin gelmesi hem esnafa 
destek oluyor hem de kadınla-
rımızı cesaretlendiriyor. Köylü 
milletin efendisidir. Köylüyü ve 
kadınlarımızı kalkındıracak her 
etkinlikte başkanın yanındayız. 
Gece pazarları ve şenlikler her 
zaman düzenlensin istiyorum.

Köyde ve kentte kadın 
olmak arasında sizce 
ne gibi farklılıklar 
var? 

Köyde kadın olmakla kentte kadın 
olmak arasında hiçbir fark yok 
bence. Köyde yaşamanın hiçbir 
dezavantajı yok.  Önemli olan bir 
kadının kendi ayaklarının üstünde 
sapasağlam durabilmesi. Kadın 
olmak bize yetiyor. Ben kadın 
olmaktan çok mutluyum. 

Efes Selçuk’ta kadın bir 
belediye başkanı olması 
sizin hayatınızda neler 
değiştirdi?

Kadın bir belediye başkanımızın 
olması çok güzel bir şey. Başkan 
Hanım ile bir araya geldiğimizde 
bize kendimizi daha samimi, daha 
sıcak hissettiriyor. O da bizim gibi 
anne. Bizi bizden birinin temsil 
etmesi bizi anlaması şanslı hissetti-
riyor. Başkanımıza çalışmalarından 
dolayı çok teşekkür ediyoruz. 

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü için 
Efes Selçuk’lu kadınla-
ra neler söylemek ister-
siniz?

Sabırlı, Şefkatli, fedakâr, ekmeğini 
taştan çıkaran, yoktan var eden üre-
tici kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Mutlu Harmancı Efes Sel-
çuk’un iki farklı köyünde ya-
şadı. Çamlık’ta doğan Mutlu 

Hanım evlenince Gökçealan’a yerleşi-
yor. Mutlu Hanım iki farklı köyle kadın 
olmayı ve üretmeyi bizlere anlattı. 

Kendinizden bahseder misi-
niz?

Adım Mutlu Harmancı. Çamlık’ta doğ-
dum. Evlenince Gökçealan’a yerleştim. 
15 yıldır bu köyde yaşıyorum. 2 oğlum 
var. Tarlada üreticiyim.

Sizin üretim hikâyeniz nasıl 
başladı?

Çocuklarım olunca eşime destek olmak 
için çalışmaya başladım. İlk önce yardım 
amaçlı çalışmaya başlamıştım. Ama şim-
di eşit şartlarda çalışıyoruz. İş paylaşımı 
yapıyoruz. Bir tarlayı o alıyor, diğerini 
ben alıyorum. İşlerimizde bize yardımcı 
olan çalışanlarımız oluyor. Onları trak-
törle alıp tarlaya götürüyorum. Üzüm 
üreticiyiz. Üzümden her şeyi yapıyoruz 
pekmez, kuru üzüm, yaprak, sirke gibi. 
Yaptığımız bu ürünleri dükkânı olan 
arkadaşlarımıza veriyorum. 

Efes Selçuk Belediyesi tara-
fından düzenlenen şenliklere 
üretici olarak katıldınız mı?

Şenliklere üretici olarak katıldım. 

Şenlikler çok güzel geçti. Köyümüzün 
tanıtımına katkı sağladı bu şenlikler. 
Organik olması sebebiyle şenliklerde 
ürünlerim çok ilgi gördü. Şenlikte ürün 
satarken ilk başta korkmuştum. Acaba 
ürünlerim satılır mı diye. Ama öğlene 
kadar ürünlerimiz satıldı. Şenlikte ürün 
satan kadınların hiçbirinin ürünleri elin-
de kalmadı.
 

Köyde kadın olmanın kentte 
kadın olmaktan farkı sizce 
nedir?  Köyde kadın olma-
nın zorlukları var mı?

Bence köyde de, kentte de kadın olmanın 
hem zorlukları, hem de kolaylıkları var. 
Ama benim gibi köyde yaşayan kadın-
ların karşılaştıkları zorluklar içerisinde 
kadın bir belediye başkanımızın olması 
bizim için bir ayrıcalık. Onun özellikle 
bizim gibi köyde yaşayan, üreten kadın-
ların arkasında olduğunu bilmek güzel. 
O bize kucak açtı. Biz de ona.

8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü sebebiyle ka-
dınlara bir mesajınız var 
mı?

Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün bir 
sözüyle kadınlara seslenmek istiyoruz. 
“Dünyadaki her şey kadının eseridir.” 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz 
kutlu olsun.

Mukaddes Turhan Efes Sel-
çuk’un üreten kadınlarından. 
Belevi’de doğmuş büyümüş, 

evlenince Efes Selçuk’a yerleşmiş. Ken-
di ürettiği ürünleri festivallerde satmış. 
Ürettikçe güçlenen Mukaddes Turhan 
ile köyde ve kentte kadın olmayı, üret-
menin önemini konuştuk.

Kendinizden bahseder misi-
niz?

Adım Mukaddes Turhan. Belevi’de 
doğdum, büyüdüm. Evlendikten sonra 
Efes Selçuk’a yerleştim. 20 senedir Efes 
Selçuk’ta yaşıyorum.

Sizin üretim hikâyeniz
nasıl başladı?

Ailem tarla, bahçe işleri ile uğraşıyordu. 
Hep beraber mevsimine göre zeytin, 
pamuk ve şeftaliye giderdik. Ben onlara 
yardım ederdim. Üretmeyi, kazanmayı 
o yıllarda öğrendim. Evlenince Selçuk’a 
yerleştim. Pazarlarda, festivallerde salça, 
tarhana, reçel, kek, poğaça, gözleme 
sattım.  Amacım çocuklarımı okutmak 
ve evimin geçimine destek olmaktı. İlk 
başta korkularım vardı. Bana çevrem 
ve eşim çok destek oldu. Elimin lezzetli 
olduğunu söylediler, beni cesaretlendir-
diler. Ben de onların teşvikiyle bu işe 
başladım. Önce Efes Selçuk’ta, sonra 
çevre il ve ilçelerde festivallere katıl-
dım. Ürettikçe, ürettiklerim satıldıkça 
özgüvenim yerine geldi. İşime dört elle 

sarıldım. Üretmeyi seviyorum. Aileme 
ve çocuklarıma karşı sorumluluklarımı 
yerine getirmem de üretkenliğim beni 
teşvik ediyor. 

Efes Selçuk’ta düzenlenen 
festivallerin kadınlara ve 
köylere katkısı sizce nasıl?

Festivallerde kadınlara yer verilmesi 
bence kadınlara kendini ifade etme 
olanağı veriyor.  Bu konuda belediyenin 
bizi desteklemesi ve arkamızda oluşu 
bizi mutlu ediyor.

Efes Selçuk’ta bir kadın 
belediye başkanının olması 
sizin için ne ifade ediyor?

Bir kadın belediye başkanımız var 
olmasından dolayı çok mutluyuz.  Baş-
kanımız Filiz Hanım bir kadın olmasının 
yanı sıra, bize yakın, bizden biri. Bir 
kadına kendimizi ifade etmemiz daha 
kolay. Ayrıca belediye başkanımızın 
kadınlara önem verdiğini bilmek güzel 
bir şey. Pandemi bitince her şeyin daha 
güzel olacağını düşünüyorum. 

Bir üretici kadın olarak ha-
yalleriniz nelerdir?

Bir dükkânım olsun istiyorum. Yakın 
bir arkadaşımla birlikte böyle bir dü-
şüncemiz var. Ama korona sebebiyle bu 
düşünceye biraz ara verdik.  

Siz köyden kente göç ettiniz. 
Bu durum hayatınızı nasıl 
değiştirdi? 

Köyde de mutluydum ama buraya gelin-
ce kendimi daha özgür hissettim. 

Sizin gibi üretmek isteyen 
kadınlara neler tavsiye eder-
siniz?

Ben ürettikçe, bir şeyler sattıkça kendi 
paranı kazanmanın mutluluğunu tadınca 
işine dört elle sarılıyorsun ve daha çok 
üretmek istiyorsun. Evinde üreten ama 
bunu işe dönüştürmeye cesaret edeme-
yen kadınlara şunu söylemek isterim; 
üretip kazanmanın tadını alsınlar.

Kadın ekmeğini taştan çıkartır 
sonra da o ekmeği sofraya koyar

Üretmeyi Seviyorum

Kadın olmak bize yeter

Kadınlar her yerde olduğu gibi köylerimizde de üretiyor, çalışıyor kazanıyor. Efes Selçuk’un köylerinde üreten, çalışan 
kadınlarımızdan sadece birkaçına üretim ve hayat hikayelerini sorduk. Onlarda tüm kadınlara ışık olacak samimi yanıtlar aldık.

Kadın bir 
belediye 
başkanımız 
olması bizim 
için ayrıcalık
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iSTANBUL SOZLESMESi YASATIR!
iSTANBUL 

SÖZLEŞMESİ 
NEDİR?

Sonuç olarak 
İstanbul 
Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi, Ka-
dınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin önlenmesi, 
bunlarla mücadeleyi esas 
alan bir sözleşmedir. 

Sözleşme 11 Mayıs 2011’de 
Avrupa Konseyi tarafından 
İstanbul’da imzaya açılması 
sebebiyle “İstanbul Sözleş-
mesi” adını almıştır. 

İstanbul Sözleşmesi 2019 
yılı itibariyle 34 ülkede farklı 
zamanlarda onaylanarak, 
yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, İstanbul Sözleşme-
si’ni ilk imzalayan ülkedir.

İSTANBUL SÖZLEŞ-
MESİ’NİN ESASLARI:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KAPSAMINDAKİ SUÇLARKadına yönelik 

şiddetle mücadele-
de uluslararası bir 
mutabakat metni 
olan İstanbul Sözleş-
mesi üç temele esasa 
dayanır. 

Önleme:
İstanbul Sözleş-
mesi’nin önemli 
noktalarından biri 
kadına yönelik şid-
deti önleme amaçlı 
bir içeriğe sahip 
olmasıdır. Sözleşme 
kapsamında şiddetin 
temel kaynağı olan 
“Toplumsal Cinsiyet 
Kalıplarının” yıkı-
larak; eğitim, sivil 

toplum kuruluşları 
ve medya yoluyla 
toplumsal hayatın 
her katmanında 
eşitlikçi bir bakış 
açısının tüm birey-
lere kazandırılması 
esastır.

Koruma:
Şiddet mağduru 
kadınların, çocuk-
larının güven içinde 
olmaları, onlara 
psikolojik ve hukuki 
danışmanlığın yanı 
sıra tıbbi yardım 
da sağlayan destek 
hizmetlerinin sunul-
ması, sözleşmenin 
koruyucu yönünün 

esasları arasında yer 
alır.

Yargılama:
Kadınlara yöne-
lik şiddetin suç 
sayılarak gerekli 
cezaların verilmesi, 
“gelenek, görenek, 
namus, töre, din” 
gibi kavramların 
şiddetin gerekçesi, 
bahanesi olarak 
kabul edilmemesi, 
sözleşmenin kadına 
yönelik her türlü 
şiddetle etkin bir 
mücadele sağlama 
amacı taşıması 
açısından önemli 
bir göstergedir.

• Fiziksel, cinsel, ekonomik 
ve psikolojik şiddeti türleri-
ni tanımlar.
• Kadınları ve çocukları 
şiddetten korur.
• Çocuk istismarını engeller

• Çocuk yaşta evlilikleri 
engeller.
• Şiddete maruz kalan ka-
dınları ve çocukları korur.
• Toplumsal cinsiyet eşitli-
ğini hedefl er. 

• Ev içi şiddet (Fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya 
ekonomik)
• Taciz Amaçlı Takip
• Tecavüz dâhil, cinsel 
şiddet
• Zorla evlendirme
• Kadınların sünnet edilmesi
• Kürtaja ve kısırlaştırmaya 
zorlama

AYRICA; 
• Sözleşmede kapsa-
nan suçlarla kadınlara yönelik şiddet  
ve ev içi şiddet “aile meselesi” olmak-
tan çıkarılmaktadır. 
• Sözleşmede kadın konumlandırılır-
ken aile” olmayı, evlilik birliği içinde 

bulunmayı ya da aynı evi 
paylaşıyor ya da paylaşmış 
bulunmayı gerektirmi-
yor. Böylece sözleşme ile 

birlikte yaşayan eşlerin 
yanı sıra “eski eş” , “eski 
sevgili” “sevgili”, “nişan-

lı”  hatta “baba”, “abi” , 
“patron” gibi sıfatlarla 

kadınların hayatında yer 
alan bireyler tarafından 

uygulanan şiddetin de önü-
ne geçilmesi amaçlanıyor. 

• Sözleşme, erkeklere ve çocuklara 
yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte 
ve şiddet mağduru kız ve oğlan ço-
cuklara ilişkin özel düzenlemelere yer 
vermektedir.

• Kadınların sünnet edilmesi
• Kürtaja ve kısırlaştırmaya 

bulunmayı ya da aynı evi 

birlikte yaşayan eşlerin 


