Kütahya Valiliği ve Güzel Sanatlar Fakültemizin İş Birliğinde
Gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen at
Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışmasının Ödül Töreni
Gerçekleştirildi
Güzel Sanatlar Fakültemizdeki Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye
Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektörümüz Prof. Dr. Kâzım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç,
İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, rektör yarımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr.
Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin,
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, akademik ve idari
personellerimiz, ödül kazanan sanatçılar, öğrencilerimiz ve davetliler katıldı.
PROF. DR. MERCİN: ESERLERİ 17’Sİ YURT DIŞINDAN 37 JÜRİ ÜYESİ DEĞERLENDİRDİ
Törende ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Levent
Mercin, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Hz. Muhammed, Buhari ve Neşet Ertaş’ın
sözlerinden alıntılar yaptıktan sonra kadına yönelik şiddete ilişkin çeşitli kuruluşlarca hazırlanan
istatistikleri paylaşıp sözü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Projesi’ne getirdi ve şunları
söyledi:
Yaklaşık bir yıl önce bir fikir olarak başlayan daha sonra Sayın Rektörümüzün ve Sayın Valimizin
takdirleri ile kabul edilen bu proje, 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan bir protokol ile hayata geçti.
Yarışmanın kamuoyuna duyurulmasından önce ilk işimiz sosyal amaçlı yarışmaların yapılabileceği ve
Türkiye merkezli bir yarışma platformu oluşturmak oldu. Bu anlamda ‘grafreedesign’ adı tescillendi ve
alan bedeli ödenerek kiralandı. Ardından yarışmacıların katılımını kolaylaştırmak, jüri üyelerinin bir
araya gelmesini sağlamak, bunları yaparken zaman ve maliyet tasarrufu yapabilmek için çevrim içi
değerlendirme imkânı veren bir yazılım hayata geçirildi.
Yapılan onlarca toplantı ve görüşmeler sonucunda, afiş gibi görünürlük çalışmaları ve internet
sitesinin tasarımının tamamlanması ile 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna duyurusunu yapıldı.
Yarışma düzenleme ve danışma kurulu, jüri üyelerini belirlemek için birçok kez toplandı. Jüri belirleme
süreci uzun ve zahmetli oldu. Sonuçta 17’si farklı kıta ve ülkeden olmak üzere toplamda 37 jüri üyesi
bu projede görev aldı.
108 ÜLKEDEN 4 BİN 365 ESER YARIŞTI
30 Eylül 2021 tarihinde başvuru süresi tamamlanan yarışmaya dünyanın 108 farklı ülkesinden
binlerce sanatçı/tasarımcı 4.365 özgün eserle katıldı. Konunun kadına yönelik şiddete tepki
göstermek ile sınırlı olmasına rağmen yüksek düzeyde katılım sağlanmasının, kadına yönelik şiddetin
dünyada önemli bir sorun haline gelmesi kaynaklı olduğunu rahatlıkla söylenebilir. Katılımın olduğu
ülkelere bakıldığında İran, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin yanında ABD, Fransa gibi gelişmiş
ülkeler de ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca adını ilk kez duyduğumuz Mikronezya’dan da katılım
olmasından hareketle yarışmanın farkındalık oluşturma düzeyinde amacına ulaştığı ifade edilebilir.
Prof. Dr. Mercin konuşmasını, yarışmaların ve ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlerin,
yarışmaların jüri üyelerinin ve etkinliğe destek verenlerin adlarını tek tek sayıp teşekkürlerini sunarak
tamamladı.Etkinliğin devamında Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal bir konuşma yaptı
PROF. DR. UYSAL: Kadına karşı şiddet son yıllarda artan bir olgu. Belki de kadına şiddette bizim
ülkemiz milletimiz diğer ülkelere göre daha geride. Kadın neden önemli. Ben kadını canlı vücudunda
hücreye benzetiyorum. Vücutta hücre neyse toplumda aile odur, ailenin de direği kadındır. Kadın
mahvoldu mu bir milleti mahvedersiniz. Hücre bozuldu mu kanserdir. Kadın bozuldu mu millet gider.
Milletin bekası kadına bağlıdır. Kadını mahvetmek, kadına şiddet etmek, kadını kadınlıktan çıkarmak
insanlığa vurulabilecek en büyük darbedir. Milletleri yok etmenin ciddi bir metodudur.
Peki, kadına karşı şiddet nereden kaynaklanır? Baktığımız zaman bitkiler âleminde böyle bir durum
yok, hayvanlar âleminde de yok. Hayvanlar âleminde dişiye şiddet gösteren bir canlı yok. Böyle bir
problem de yok. Hiçbir din kadına şiddeti uygun görmez. Bütün semavi dinler özellikle İslamiyet
kadının değerini yüksek tutar. "Sizin en hayırlınız eşine faydalı olandır" der. İslamiyet, cenneti
annelerin ayaklarının altına serer. O zaman kadına şiddet şeytani bir problem. İnsanın hayra da şerre
de meyli var. Kadına karşı şiddet insanların o kötülük duygularına mağlup olmasının neticesidir.
İnsanız böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunu önleme noktasında üniversitelere ciddi iş düşüyor.
Kadına şiddeti önlemenin yegane yolunun eğitimden geçtiğini düşünürüm. Üniversitemiz kadına

şiddet hususunda son derece hassas. Kadına şiddet problemini çözmek yolunda böyle kapsamlı ve
önemli bir etkinlik düzenlediği için Prof. Dr. Levent Mercin’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür
ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizin etkinliğini tebrik ediyorum.
Etkinliğin devamında, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’da
söz alarak konu ile ilgili yaptıkları faaliyetleri anlattılar.
BAŞKAN VEKİLİ DAMCI: BELEDİYEMİZ ÇOK SAYIDA KURUMLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR
Rektörümüzün ardından kürsüye gelen Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Kütahya Belediyesi olarak göreve geldikten sonra Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğünü ihdas ettik. Bu müdürlük bünyesinde danışman merkezleri, psikologlar,
sosyologları kadromuza aldık ve yine belediyemiz bünyesinde sığınma evi kurduk. Tabi ki, bunlar
övünülecek şeyler değil ama maalesef maruz kaldığımız konular. Yaklaşık 3 yıldır her yıl 700’e yakın
kadınımızı, danışmanlarımızın vasıtasıyla ilgili kurumlara Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze, ilgili
Sağlık Müdürlüğümüze yönlendirdik. Sayın Valimiz ile de ciddi bir iş birliği yapıyoruz. Tabi burada
istihdama yönelik de ticaret ve esnaf odaları ile iş birliği yapıyoruz. Kütahya Belediyesi olarak sığınma
evlerinden çıkan kadınlarımıza da eşya bankacılığı, Hilal Kart gibi desteklerle yardımda bulunuyoruz.
Tabi ki, temennimiz bu sayıların azalması; Ama bu gerçeklerden de maalesef
kendimizi arındıramıyoruz. Ben Kütahya Belediyesi adına, şahsen ‘Kadına şiddete hayır’ diyorum. Bu
vesileyle de tüm kadınlarımızın gelecekte mutluluk ve huzur içerisinde olmasını temenni ediyorum.
VALİ ÇELİK: YARIŞMALAR FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA BÜYÜK KATKI SUNDU
Törende katılımcılara hitap eden Kütahya Valisi Ali Çelik ise şunları söyledi: Hayırlı bir vesile ile bir
araya geldiğimizi düşünüyorum ama 25 Kasım olması nedeniyle bu etkinliğin hayırlarında büyümesi
için bir arada olmamızın da öneminin altını çiziyorum. Bugün malumlarınız olduğu üzere Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunca 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak ilan edilmiş ve
bugünden sonra bu farkındalık etkinlikleriyle bugün bir arada olmamızın ve bu yarışmanın bugüne
denk gelmesinin anlamı da bu farkındalığın büyütülmesi. Özellikle gençlerimizin bu çabanın bir
parçası olarak bu işin içinde olmaları ve yarının aileleri olarak birlikte kuracakları ve yaşayacakları bir
düzen içinde birbirlerine saygılı olan insanların farkındalıklarının arttırılması.
KAZANANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Konuşmaların ardından düzenlenen kısa film yarışmasında Kurmaca, Belgesel ve Animasyon
dallarında ödül alan yönetmenliğini Twamsen Danaan’ın yaptığı A Boy’s Tale, Amit Rathee’nin
yönetmeni olduğu The Last Brick ve Irwan Junaidy’nin yönettiği The Dalang’s Tale filmlerinin
gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimlerinin ardından Kurmaca, Belgesel ve Animasyon dallarındaki
filmleri değerlendiren kurul üyelerinden temsilciler Prof. Dr. Uğur Atan, Doç Dr. Doğan Arslan ve Eda
Sürmeli katılımcılara hitaben birer konuşma yaparak düşüncelerini ifade ettiler. Konuşmaların
ardından afiş ve karikatür yarışmasının ödül törenine geçildi.
Afiş yarışmasında Xuwei Zhang birinciliği, Maxim Levkov ikinciliği, Yaren Aydınhan ise üçüncülüğü
elde etti. Zhang ve Levkov’un katılamadığı ödül töreninde Yaren Aydınhan üçüncülük ödülünü
Kütahya Valisi Ali Çelik’in elinden aldı. Karikatür yarışmasında ise Oleksiy Kustovsky birincilik, Nikola
Listes ikincilik ve Nahid Zamani ise üçüncülük ödülünü elde etti. Kazanan eserler sinevizyona
yansıtılarak gelen misafirlerin beğenisine sunuldu.

TOPLAM 18 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU
Proje ortaklarının; Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Altıntaş Zafer
Organize Sanayisinin olduğu yarışmada toplamda 18 ödül sahiplerini buldu. 9 yarışmacı para ödülüne,
9 yarışmacı ise belge ve plaket ödülüne layık görüldü. Karikatür ve afiş yarışmasında ilk 100 finalist
eser ise sergilenmeye hak kazandı ve eser sahiplerine birer belge takdim edildi. Buna göre;
Afiş Kategorisi: 1.lik ödülü (10.000 TL), 2.lik ödülü (6000 TL), 3.lük (3000 TL) olmak üzere 3 adet başarı
ödülü ve 3 adet mansiyon ödülü olmak üzere toplam 6 ödül
Karikatür Kategorisi: 1.lik ödülü (10.000 TL), 2.lik ödülü (6000 TL), 3.lük (3000 TL) olmak üzere 3 adet
başarı ödülü ve 3 adet mansiyon ödülü olmak üzere toplam 6 ödül
Kısa Film kategorisi: Belgesel, kurmaca ve Animasyon kategorisinde 1 er adet 1. lik (3x20.000TL) ve 1
er adet jüri özel olmak üzere toplam 6 ödül yarışma kapsamında verildi.
ULUSLARARASI YARIŞMAMIZIN JÜRİ ÜYELERİ
Afiş Yarışması Jüri Üyeleri:
Olga Severina/(Usa), Agnieszka Ziemiszewska/(Polanya), Claudia Tello/(Meksika), Helen
Baranovska/(Ukranya), Aggeliki Athanasiadi/(Kıbrıs), Muhammed (Sina) Afshar/ (İran), He Huang /

(Çin), Irvan Hornoko / (Indenozya), Oktay Barkın, Didem Çatal/18 Mart Üniversitesi/(Turkey), Zeynep
Tonguç/GMK /(Turkey)
Karikatür Yarışması Jüri Üyeleri:
Marilena Nardi / (İtalya), Menekşe Çam/ (Türkiye), Farzane V. Tabar / (İran), Anita Kunz (Kanada),
Elena Ospina / (Kolombia), Doaa Eladl/(Mısır), Doğan Arslan/(Türkiye), Mojmir Mihatov (Hırvatistan),
Mihai Ignat (Romanya), Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya), Galym Boranbayev / (Kazakistan)
Kısa Film Yarışması Kategorisi Jüri Üyeleri:
Belgesel: Ayşegül Erbek, Prof. Dr. Aytekin Can, Ertuğrul Karslıoğlu, Semra Güzel Korver, Zeynep Gülru
Keçeciler
Kurmaca: Ahu Türkpençe, Aydın Bağardı, Eda Sürmeli, Doç. Dr. Nalan Büker, Prof. Dr. Seçil Büker
Animasyon: Prof. Dr. Fethi Kaba, Tuğrul Tiryaki, Eda Erdoğmuş, Prof. Nazlı Eda Noyan, Cenk Köksal
Yarışmanın jüri üyelerine plaketlerinin sunulmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona eren ödül
töreninin ardından davetliler, etkinlikler kapsamındaki karikatür yarışmasında finale kalan 50 eserin
sergilendiği Frigya Sergi Salonundaki açılışa geçtiler.
Etkinlikler 26 Kasım günü paneller ve sergilerle devam ederek, Ahmet Yakupoğlu Amfisindeki kapanış
töreni ile sona erdi.

