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“ÜLKEM İÇİ
N TOPLUMSAL Cİ
NSİ
YET EŞ
İ
TLİ
Ğ
İ
NİDESTEKLİ
YORUM” PROJESİMUĞ
LA’DA
Koç Holding, “Ülkem İ
çin Toplumsal Cinsiyet Eş
itliğ
ini Destekliyorum” projesini
Türkiye’nin dört bir yanına taş
ıyacak seminerlerine devam ediyor. Türkiye Aile Sağ
lığ
ı ve
Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) iş
birliğ
inde Muğ
la’da gerçekleş
tirilen farkındalık
seminerlerine Koç Topluluğ
u bayileri katıldı. Seminerlerin 81 ilde düzenleneceğ
ini belirten
Koç Holding Kurumsal İ
letiş
im Müdürü Ş
eniz Akan, “Koç Topluluğ
u olarak eş
itlikçi bir
toplum için üzerimize düş
eni yapmak üzere harekete geçtik. Toplumsal cinsiyet
eş
itsizliğ
inin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık
yaratarak, duyarlılığ
ı artırmak amacındayız. Bu farkındalığın da sadece kurum ve
kuruluş
larda değ
il bireylerde de eş
itlikçi ve hak temelli bir yaklaş
ım yaratacağ
ına
inanıyoruz” dedi.
Koç Holding’in 2006 yılında baş
lattığ
ı Ülkem İ
çin Projesi’nin, “Toplumsal Cinsiyet Eş
itliğini
Destekliyorum” temalı 2015‐2017 dönemde beş
inci durağ
ı Muğ
la oldu. TAP Vakfı iş
birliğ
iyle
düzenlenen seminerlerde katılımcılarda toplumsal cinsiyet eşitliğ
i konusunda farkındalık
yaratıldı. Arçelik Bayii ve Ülkem İ
çin Gönüllü Elçisi Kenan Altuntaş
’ın organizasyonunda
düzenlenen seminerlere 70 Koç Topluluğ
u bayisi katıldı. Bayilerin ardından Atatürk
İ
lköğretim Okulu, Marmaris Ortaokulu, Sıtkı Zaralı İ
lköğ
retim Okulu ve Evrenpaşa
İ
lköğretim Okulu’nda düzenlenen seminerlerle 250’nin üzerinde öğ
renci ile bir araya gelindi.
Koç Topluluğ
u Gönüllü Ş
irket Eğ
itmeni ile TAP Vakfı yöneticileri tarafından verilen seminerde
katılımcılara “Toplumsal cinsiyet eşitliğ
i bakışaçısını iliş
kilerime ve gündelik yaş
amıma
taşıyarak eş
itlikçi bir ortamın oluş
umuna bireysel seviyede nasıl katkı sağ
layabilirim”
sorusuna cevap verecek bir içerik sunuldu.
Ş
eniz Akan: “Toplumsal cinsiyet eş
itsizliğ
inin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm
kesimlerinde farkındalık yaratarak, duyarlılığ
ı artırmayı amaçlıyoruz”
Koç Holding Kurumsal İ
letiş
im Müdürü Ş
eniz Akan, bu projede Koç Topluluğ
u bayileri
aracılığ
ıyla genişkesimlere ulaş
maktan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ş
eniz
Akan sözlerine ş
öyle devam etti: “Ülkem İ
çin Toplum Cinsiyet Eş
itliğ
ini Destekliyorum
projesiyle ülkemizdeki cinsiyet eş
itsizliğ
inin etkilerine dair yaratacağ
ımız farkındalık ve
duyarlılığın, toplumsal geliş
imimiz için itici bir güç olmasını arzu ediyoruz. Koç Topluluğ
u bayi
ağımızın gücüyle gerçekleş
tirdiğ
imiz bu seminerlerle toplumsal cinsiyet eş
itsizliğ
inin
nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratarak, duyarlılığ
ı
artırmayı amaçlıyoruz. Bu farkındalığ
ın da sadece kurum ve kuruluş
larda değ
il bireylerde de
eş
itlikçi ve hak temelli bir yaklaş
ım yaratacağ
ına inanıyoruz. Çalış
malarımızı Türkiye’nin dört
bir yanında toplumsal cinsiyet eş
itliğ
i üzerine inş
a ediyoruz. Katılım ve desteğ
inizin, projenin
amaçlarına ulaş
ması için çok önemli olduğ
una inanıyor ve bu nedenle sizleri de bu sürece
dahil olmaya davet ediyorum.”

“Ülkem İ
çin Toplumsal Cinsiyet Eş
itliğ
ini Destekliyorum” projesi kapsamında düzenlenen
seminerlerde katılımcılarda “Toplumsal Cinsiyet Eş
itliğ
i' konusunda farkındalık yaratılması
için çalış
malar yürütülüyor. Uygulamalarla da desteklenen seminerlerde toplumsal cinsiyet
kavramının ne olduğ
una, hangi kalıp yargılardan beslendiğ
ine yönelik bilgilendirme yapılıyor.
Seminerlerde evdeki iş
lerin yeniden paylaş
ımından, çocuk yetiş
tirme sorumluluğ
unun eşit
üstlenilmesine, kadınların karar alma mekanizmalarında daha çok yer almasını sağ
layacak
oluş
umların desteklenmesine uzanan somut öneriler paylaş
ılıyor.
ÜLKEM İ
Çİ
N TOPLUMSAL Cİ
NSİ
YET EŞ
İ
TLİ
Ğ
İ
NİDESTEKLİ
YORUM PROJESİHAKKINDA:
● Koç Holding, 2006 yılında baş
lattığ
ı Ülkem İ
çin projesinin 2015 – 2017 yılı temasını
“Ülkem İ
çin Toplumsal Cinsiyet Eş
itliğ
ini Destekliyorum” olarak açıkladı.
● Proje kapsamında Koç Holding, Anne Çocuk Eğ
itim Vakfı (AÇEV), Türkiye Aile Sağ
lığ
ı
ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ve Koç Üniversitesi Kadın Araş
tırmaları Merkezi
(Koç‐Kam) & Birleş
mişMilletler Eğ
itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile iş
birliğ
i
yaptı.
● Projede hedefler ş
öyle belirlendi: “Bayilere, çalış
anlara ve yöneticilere yönelik
seminerlerle toplumsal cinsiyet eş
itliğ
i konusunda farkındalık oluş
turarak, bu alanda
duyarlı iş
yeri ortamını desteklemek için ilk adımı atmak; Koç Topluluğ
u genelinde
kadın çalış
anların seviyesini ve oranını yükseltmeye yönelik uygulamalar hayata
geçirmek; yaratıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalış
maları ile projenin etkisini
artırmak; bayiler aracılığ
ıyla yerelde toplumsal cinsiyet eş
itliğ
i bilincini yerleş
tirecek
şekilde paydaş
ları (gençler, kamu çalış
anları, iş
verenler) bilgilendirmek.”

