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A. AMAÇ 

Kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı (kadın, çocuk, yaşlı, göçmen, şiddet mağduru, bağımlı 

ve benzeri) grupların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bütün bu ihtiyaç ve sorunlara 

çözüm olacak, bireylerin yaşamına destek olacak bilimsel çalışma, proje ve faaliyetler 

yaparak topluma destek olma amacıyla faaliyet gösteren Kadın Aile ve Sosyal Politikalar 

Uygulama ve Araştırma Merkezi aynı zamanda Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik 

Planı’nın ana amaçlarından biri olan  “Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, 

sorunların çözümüne yönelik etkileşimi arttırmak” kapsamında dış ve iç paydaşlarımızla 

birlikte topluma katkı sağlamak amacıyla etkinlikler yapmaktadır. Bu rapor yapılan 2019 yılı 

içeresinde Merkezimiz tarafından yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır.  

B. DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN KAYNAKLAR  

 Ar-Ge Komisyon raporunda ifade edilen raporlara ek olarak, Kadın Aile ve Sosyal 

Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıllık Faaliyet Raporları (2017-2018-2019) 

C. STRATEJİK PLANDA KADIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE İLİŞKİN HEDEFLER VE 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

Merkezimiz bünyesinde yapılan etkinlikle ve faaliyetler, Üniversitemiz 2019-2023 

Stratejik Planı’nda AMAÇ 3 olarak yer alan “Toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirerek, 

sorunların çözümüne yönelik etkileşimi arttırmak” amacına katkı sağlamaktadır. Bu amaca 

ulaşmak için belirlenen H3.1. Topluma yararlı hizmetler için paydaşlarla işbirliği ve 

koordinasyonu geliştirmek hedefinİN performans göstergeleri PG3.1.1. Paydaşlar 

tarafından önerilen faaliyet sayısı ve P3.1.2.Paydaş önerileri doğrultusunda 

gerçekleştirilen faaliyet sayısı ‘dır. H3.2. Toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarının 

çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek olarak belirtilen hedefin performans 

göstergeleri ise; PG3.2.1.Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 

ve PG3.2.2.Dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik araştırma sayıları ‘dır.   

D. STRATEJİK PLANDA KADIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE İLGİLİ KGBR’NUN 

DEĞERLENDİRMESİ 

 Üniversitemiz Stratejik Planının 2019verilerinin değerlendirildiği KBGR’de 

Merkezimiz ile ilişki olan amaç, hedef ve performans göstergelerine yer verilmiş ve hedeflere 

ulaşıldığı belirtilmiştir 



 

E. MEVCUT DURUM ANALİZİ  

a) Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezine 

İlişkin Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesi  

 

2019 yılı içerisinde merkezimiz tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

kapsamında 05.03.2019 - 08.03.2019 tarihleri arasında kapsamlı bir program 

yapılmıştır. Bunlar:   

 05. Mart 2019 tarihinde NÜSEM ile Merkezimiz işbirliğinde ev kadınlarına 

verilen drama kursunun sonucunda ev kadınlarının hazırladığı Drama Gösterisi 

sergilenmiştir.  

 05. Mart 2019 tarihinde NÜSEM ve Merkezimiz işbirliğinde ev kadınlarının 

yaptığı resimlerden oluşan “Kum Zambakları” adlı sergi düzenlenmiştir. 

http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463 

Bu etkinlikler; Niğde İli’nde yaşayan ev kadınlarının ev dışında farklı bir sosyal 

ortamda bulunmalarına imkân sağlamıştır. Kadınların sunduğu gösteri ve sergi öncesi 

Merkezimiz ve NÜSEM işbirliği Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve Niğde İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı okullarda çalışan öğretmenler ev kadınlarına Drama 

Eğitimi vermişlerdir. Kadınların aldıkları drama eğitimi ve eğitim sonrası gösteri yapmaları 

ve resim sergilemeleri onların kendilerini tanımlarına, kendilerini ifade etmelerine yardımcı 

olmuştur. Gösteri sonrası ise kadınlardan, “kendime olan güvenim artı, eğitimlerde 

kendimi buldum, mutluyum” şeklinde geri bildirim alınmıştır. Gösteriyi ve sergiyi Sayın 

Rektörümüz, il protokolü, çok sayıda öğrencimiz ve akademik personel seyretmiş olup, çok 

memnun oldukları, gösteri uzun olmasına rağmen sıkılmadan seyrettiklerini ifade 

etmişlerdir.  

 Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında Merkezimiz ile ilgili 

performans göstergelerine  (PG3.1.1. Paydaşlar tarafından önerilen faaliyet sayısı ve 

P3.1.2.Paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı ve PG3.2.1.Bölgedeki 

dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı)  katkı sağlamıştır  

 05.03.2019 tarihinde Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu öğretim 

elemanlarından oluşan Merkezimiz araştırma grubumuzun yaptığı 

Akademisyen Kadın Olmak ve Toplumsal Cinsiyet adlı araştırmanın 

http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463


sonucunun ve Kadınları Güçlendirme konusunun yer aldığı bir panel 

düzenlenmiştir. http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-

etkinlikleri/463 

Panelde  Merkezimiz çalışma grubunu oluşturan Niğde Zübeyde Hanım Sağlık 

Yüksekokulu öğretim yelerini tarafından yapılan “Akademisyen Kadın Olmak ve Toplumsal 

Cinsiyet” konu araştırma kapsamında  Üniversitemizde her unvanda (Araştırma görevlisi, Dr. 

Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesör) görev yapan akademisyenlerimizle yüz yüze görüşmeler 

yapılmış, akademisyen olmak, kadın olmak, akademisyen olarak çalışmak ve çevresindeki 

bireylerin toplumsal cinsiyet algısı ile ilgili yaşadıkları sorunlar belirlenmiş ve panelde 

araştırma sonuçları sunulmuştur. Aynı panelde diğer konuşmacı “Kadının Güçlenmesi” ile 

ilgili sunum yapılmıştır. Paneli Niğde Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü,  Niğde 

Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şiddeti Önleme 

Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü ve Sayın Rektör Yardımız, çok sayıda akademik/idari personel ve 

öğrencilerimiz katılmıştır.  Paneli izleyen katılımcılar araştırma sonucunu ve sonraki 

sunumdan etkilendiklerini belirtmişlerdir.   

Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında Merkezimiz ile ilgili 

PG3.2.1.Bölgedeki dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı ve 

PG3.2.2.Dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik araştırma sayıları olarak belirtilen 

performans göstergelerine katkı sağlamıştır  

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 6 Mart 2019 tarihinde Niğde 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Programı öğretim 

üye/elemanlarının kadın ile ilgili portre ve el işi çalışmalarını sundukları sergi,  

8 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 

“Kadın Bestekârları ve Âşıkları Eserleri” konulu konser gerçekleştirilmiştir. 

Sergiye ve konsere çok sayıda akademik ve idari personelimiz ve 

öğrencilerimiz katılmıştır. http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-

kadinlar-gunu-etkinlikleri/463 

Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında Merkezimiz ile ilgili 

performans göstergesine  (Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında 

Merkezimiz ile ilgili performans göstergelerine  (PG3.1.1. Paydaşlar tarafından önerilen 

faaliyet sayısı ve P3.1.2.Paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı)  

katkı sağlamıştır  

http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463
http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463
http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463
http://www.ohu.edu.tr/etkinlik/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-etkinlikleri/463


 Merkezimiz 28.11.2019 tarihinde 25 Kasım Dünya kadına Yönelik Şiddeti 

Önleme Etkinlikleri kapsamında Niğde Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetleri İl 

Müdürlüğü ve Niğde Valiliği’nin katılımı ile “ŞİDDETE KARŞI SAĞLIK 

VE GÜÇLÜ AİLE” adlı panel düzenlenmiştir Panelde konuşmacılarımız 

mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güçlü aile olmanın şiddeti önlediğine vurgu 

yapmışlarıdır. Panele Sayın vali yardımcımız, Niğde Aile Çalışama ve Sosyal 

Hizmetleri İl Müdürü, Sayın Rektör Yardımcımız, çok sayıda akademik 

personel ve öğrencimiz katılmıştır. Sayın vali Yardımcımız konuşmacılara soru 

ve katkılarını sunmuş ve paneli beğendiğini ifade etmiştir. Akademik 

personelimizden ve öğrencilerimizden de olumlu geri bildirim alınmıştır.  

Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında Merkezimiz ile ilgili 

performans göstergelerine  (PG3.1.1. Paydaşlar tarafından önerilen faaliyet sayısı ve 

P3.1.2.Paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı ve )  katkı sağlamıştır  

Merkezimiz 7 Mayıs 2019 tarihinde dış paydaşımız Niğde Aile Çalışama ve Sosyal 

Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde üniversitemizde Kadınların, para yönetimi, gelir, 

harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları ve bireysel emeklilik sistemi 

gibi hususlarda bilgi sahibi olması amacıyla Niğde halkına ve öğrencilerimize “FİNANSAL 

OKURYAZARLIK VE KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMESİ” adlı panel 

yapılmıştır. Panel sonrası öğrencilerimizden ve panele katılan kadınlardan olumlu 

geribildirimler alınmıştır.  

Bu etkinlik Üniversitemizin 2019-2020 Stratejik Planında Merkezimiz ile ilgili 

performans göstergelerine  (PG3.1.1. Paydaşlar tarafından önerilen faaliyet sayısı ve 

P3.1.2.Paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı ve PG3.2.1.Bölgedeki 

dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı)  katkı sağlamıştır  

b) Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Akademik 

Faaliyetlerinin Değerlendirmesi 

Merkezimizin yönetmeliği doğrultusunda Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönettim 

kurulu mevcuttur. Danışma Kurulu yeniden oluşturulacaktır. Merkezimizin çalışma grubunu 

oluşturan Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu öğretim yelerini tarafından yapılan  

Akademisyen Kadın Olmak ve Toplumsal Cinsiyet” konulu Araştırma 8 Mart Dünya kadınlar 

günü nedeniyle Merkezimiz tarafından hazırlanan panelde ve 21 Mart 2019 tarihinde 



İstanbul’da Düzenlenen 1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal farkındalık 

Kongresi’nde sözel olarak sunulmuştur.  

 

F. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE İLİŞKİN İYİLEŞTİRME 

ÖNERİLERİ 

Merkezimiz 2018 ve 2019 yılında topluma katkı amacıyla Niğde Aile Çalışama ve 

Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ile işbirliği için şiddeti önleme, erken 

evliliği önleme, sağlıklı toplum ve sağlıklı aile adına birçok etkinlik yapmıştır. 2020 yılı 

başında da etkinliklere devam etmiştir. 2018-2019 yılında yapılanlara ek olarak Merkezimiz 

KOP İdarisi Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na şiddeti ve 

erken yaşta evliliği önleme, sağlıklı gençler yetirmeye katkı amacıyla “Nergisler “ adlı proje 

sunmuş ancak onay alamamıştır. Ayrıca Merkezimiz Sağlık İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile 

ortak 2 proje daha teklif etmiş yine onaydan geçmemiştir. Merkezimiz araştırma grupları 2 

araştırma planlamıştır. Üniversitemiz Etik Kurulundan onay almış ancak COVİD 19 

nedeniyle araştırmalara başlamamıştır. Pandemi sonra bu araştırmalar kapsamında planlanan 

araştırma, eğitimler ve söyleşiler gerçekleştirecektir. Bu bağlamda merkezimizin geliştirmesi 

gereken yönü daha etkili ve kabul edilebilir proje geliştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlara 

sunabilmektir. Diğer bir geliştirilmesi gereken yönü de kongre, sempozyum düzenlemek ve 

merkezimize ait dergi çıkarmaktır.  
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