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MAKÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli Düzenlendi 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” 

konulu panel düzenlendi. 

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen panele Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, 

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Burdur Aile ve 

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar: “Güçlü Kadınlar, Güçlü Toplumlar Yaratır” 

Panel Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Gökhan Çağırgan’ın 

öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile başladı. Panelin açılış konuşmasını MAKÜ 

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar yaptı. Prof. Dr. Çakar konuşmasında; “Bildiğiniz üzere 8 

Mart bir kutlama ile günümüzde anlaşılmakla, anılmakla beraber bir farkındalık günüdür. 

Çünkü 8 Mart'ın ortaya çıkışı da son derece trajik bir hikâyeye dayanmaktadır. 1857’de New 

York'ta daha iyi çalışma koşulları talebiyle ayaklanan ve 40 bin dokuma işçisinin maruz kaldığı 

olayla ilgili olarak hayatını kaybeden 129 işçi kadının hikayesine dayanır. Dolayısıyla bugün 

konuştuğumuz ve kadınların mücadelesinin bir anlamı, özel bir günü olarak ifade ettiğimiz 8 

Mart yine ortaya çıkışı itibarı ile aslında bir hak mücadelesinin başladığı gündür. 1975 yılı 

Birleşmiş Milletler tarafından resmen Dünya Kadın Yılı olarak ilan edilmiştir. 1977’den 

itibaren de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde ise 8 Mart ile ilgili 

çalışmaların 1921 yani Cumhuriyet dönemine dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet 

dönemi var olan geçmişten gelen Türk kadınının özellikle demokratik haklarını elde etmesi 

anlamında da önemli bir dönem olmuştur. Dolayısıyla bu süreçle ilgili olarak Türk kadınının 

sahip olduğu yüksek değere inanan, değer veren, bugüne kadar katkı sağlayan başta Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımızı bir kez daha Türk 

kadını olarak sunmak istiyorum. Günümüzde 8 Mart kadınların insan hakları temelinde, 

bilimden teknolojiye, ekonomik, siyasal birçok alanda aslında var olan haklarını aramaya dönük 

bir mücadelenin, dolayısıyla da bir farkındalık gününün çok önemli bir örneği olmuştur. 

Hepimiz biliyoruz ki geçmişten günümüze toplumun en önemli parçası kadın olmuştur. Kadın 

sadece cinsiyetine sığamayacak kadar güçlü ve dünyanın yarısından çok daha fazlasıdır. Kadın 

dünyanın temelinde aynı zamanda varoluşundaki en önemli ögedir. Her ne kadar tüm 

konuşmalarda ve yapılan çalışmalarda günümüzde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte hala 

daha sahip olduğumuz ve yaşadığımız birçok sorun bulunmaktadır. Aslında 8 Mart bu sorunlara 

ilişkin daha çok farkındalık kazandırmak üzere ilan edilen bir gündür. Tüm bu süreçle birlikte 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmalarda kadınların bilime, 

ekonomiye, toplumsal ve siyasal yaşama ilişkin yaptıkları katkıları bir kez daha ortaya koymak, 

merkez olarak da en önemli amacımızdır.  Bu çerçevede hem kendi öğrencilerimize, hem 

çalışanlarımıza, hem de iş birliği içinde bulunduğumuz tüm kurumlarla birlikte kadınların 

yaşamlarının çok daha iyi bir hale getirilmesi adına katkıda bulunmaya çalışıyoruz ve bu süreçte 

de kurumlarımızla son derece iyi bir ilişki içindeyiz. Dolayısıyla bugünkü panelimizin de 
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temelini oluşturan “Güçlü Kadınlar, Güçlü Toplumlar Yaratır” temasıyla düzenlediğimiz 

etkinliğimizin de bu amaca hizmet etmesini ve katkı sağlamasını umuyoruz.” diye konuştu. 

Moderatörlüğünü Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 

Üyesi Prof. Dr. Hülya Yazıcı’nın yaptığı panelde, MAKÜ Bucak İşletme Fakültesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. Özlem Çetinkaya, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 

Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın, Burdur Alile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğünden Psikolojik Danışman Umut Aydoğdu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Tagay konuşmacı olarak katıldılar. 

MAKÜ Bucak İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çetinkaya “Çalışma Yaşamında 

Kadın Sorunları” başlıklı sunumunda kadının işgücüne katılımını etkileyen önemli faktörler, 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları, kadınların çalışma yaşamında karşı karşıya 

olduğu eşitsizlikler ve Türkiye’de kadın girişimci durumu konularını anlattı. 

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın 

yaşamından örnekler verdiği konuşmasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 

Yargın, bir iş insanı olduğunu, 30 yıllık bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olduğunu 

ve Sivil Toplum Kuruluşu olan ANSİAD’ın 1994 yılından bu yana ilk kadın üyesi olduğunu 

aktardı. “Gençler hep hayaliniz olsun” diyen Yargın, “Her zaman risk alacaksınız. İş hayatının 

içerisinde risk çok önemli. Hayat her yerden birtakım zorluklar getirebilir. Kadınlar olarak 

bizlerin annelik ve eş olma rolümüz var. Seyahat kısıtlamalarımız var. Başarılı olabilmek için 

işinizin gerektirdiği bütün eğitimleri almanız gerekli. Kendinizi iyi tanımanız lazım. İleriye 

doğru gitme hedefinizden hiçbir zaman ayrılmayın.” ifadelerini kullandı. 

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Psikolojik Danışman Umut Aydoğdu 

“Kadınların Üretimde Yer Almasının Psikolojik Yansımaları” konulu bir sunum yaptı. 

Aydoğdu, sunumuna psikolojinin tanımını yaparak başladı. “Psikoloji düşünce, duygu ve 

davranış bilimidir” diyen Aydoğdu, üretmenin psikolojik yansımalarını açıkladı. Düşüncenin 

öneminden de bahseden Aydoğdu, “Bizim hayattaki yapıp ettiklerimiz, duygularımız, 

davranışlarımız aslında düşüncelerimiz ile ilişkili ve düşünceleriniz aslında hayatımızı, 

kişiliğimizi, karakterimizi ve kaderimizi belirliyor. Yani bu dünyada nasıl düşünüyorsak öyle 

varıyoruz. Var oluyoruz ve düşünce o kadar önemli bir kavram. Psikolojik iyi oluşun kuramsal 

olarak birçok tanımı var ama ben yine şöyle tanımlamak istiyorum, düşünce, duygu ve 

davranışta aslında anormalliğin olmaması, düşüncelerimizin dünyayı değerlendirmemizin 

gerçekliğe olabildiğince yakın olması, duygularımızın topluma uyumlu olması ve 

davranışlarımızın uyumlu olması demek.” dedi. Aydoğdu’nun sunumunun sonunda Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Mart sunumu gösterildi. 

Son konuşmayı da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Doç. Dr. Özlem Tagay yaptı. “Kadınların Psikososyal Açıdan Güçlendirilmesinin Önemi” 

başlıklı sunumunda Doç. Dr. Tagay, bedensel ve ruhsal sağlık boyutlarına değindi. Hayat 

mücadelesinde, yaşam döngüsünde kadınların karşılaştıkları zorlukları aktaran Tagay, “Ruh 

sağlığı açısından kendini bilen, kendini tanıyan insanlar yaşamda daha başarılı oluyorlar. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalar göstermiş ki, kadınların ruh sağlığı problemleri ile 

karşılaşma olasılıkları erkeklere göre çok daha fazla. Yaşamı boyunca en az bir kez depresyon 
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geçiren kadın ve erkekleri yine karşılaşmışlar. Kadınların bu noktadaki yaşadıkları depresyon 

ya da ruhsal problemlerdeki oran neredeyse erkeklerin 3 katı. Bu çok ciddi bir rakam. Bunun 

nedenlerinin başında kadınların yaşam süreleri daha uzun. Dolayısıyla o yaşam süresi uzunluğu 

sürecinde problemlerle ya da ruhsal problemlerle karşılaşma olasılıkları yüksek. Diğer faktör 

ise kadınların üreme sağlığı alanındaki üreme konusundaki yaşadığı problemler daha farklı ve 

bu problemler ruhsal problemlere de sebep olabiliyor. Bir diğer neden ise, toplumsal yaşam 

süreci içerisinde çocukluktan itibaren aldığımız mesajların üstesinden gelmeye çalışmak. 

Yaşamın içinde kadın olmanın getirdiği zorlukları yaşıyor olmak kadınların ruhsal problem 

yaşamalarını tetikliyor olabilir.” dedi. Doç Dr. Tagay konuşmasını “Kadınların güçlendirildiği 

toplum, erkeklerin de güçlendirildiği bir toplumdur ve kadın olsun, erkek olsun, iş yaşamında, 

siyasette, eğitimde, yaşamın her alanında eşit olarak temsil edilme hakkına sahiptir.” sözleriyle 

tamamladı. 

Konuşmalardan sonra panelistlere MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili ve Kadın ve Aile 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar tarafından 

teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet 

Şimşek ve Müdür Yardımcısı Canan Yüksel tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı 

ile düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 
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