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Lefkoşa, 11 Ocak 2018 

 

Kadın, Şiddet ve Medya Semineri 

 

Avrupa Komisyonu, 15 Ocak 2018 Pazartesi günü 18:00 ile 19:30 saatleri arasında, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs 

Türk Gazeteciler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilecek olan seminerde kadına karşı şiddetle mücadelede 

medyanın rolü ve kadına karşı şiddetle mücadele hakkında farkındalığın önemine vurgu yapacaktır. Seminerde, 

Bianet Kadın ve LGBTI Haberleri Editörü Çiçek Tahaoğlu konuşmacı olarak yer alacaktır.   

Etkinliğin hedefi, alanda çalışan gazeteci, medya uzmanı ve pratisyenleri bir araya getirerek kadın, şiddet ve 

medya konusunu inceleyerek deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlamaktır. Çiçek Tahaoğlu, 

konudaki kendi tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunacaktır. Haber yayın organları, yazılı kelimelerin 

anlatısını çerçeveleme biçimiyle, hikâyelerindeki özneleri güçlendirme veya güçsüz kılma kabiliyetine sahiptir.  

  

Kadına ve kızlara karşı şiddet, küresel ölçekte ve oranlarda ciddi bir sorundur. AB’deki her üç kadından biri 15 

yaş itibariyle fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır; profesyonel mesleklerde çalışan veya üst 

kademe yöneticisi olan kadınların %75’i cinsel tacize maruz kalmıştır.  

 

Arka plan:  

Kadına karşı şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve insan hakları ihlallerinin acımasız bir göstergesidir. AB’deki her üç kadından biri 

(%33) 15 yaşından beri fiziksel veya cinsel şiddete veya her ikisine birden maruz kalmıştır.  

Şiddet mağduru kadın ve kızlara, etkili ve caydırıcı yasalarla güçlendirilmiş, uygun destek ve koruma sağlanması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği politikası ile daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-

violence/index_en.htm, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/link/index_en.htm  

Çiçek Tahaoğlu: 

Sayın Tahaoğlu Université Marc Bloch, Sosyoloji bölümden mezun oldu. 2009 – 2011 yılları arasında Ajans France 

Presse’te fixer ve çevirmen olarak çalıştı. Gazeteci Burcu Karakaş ile birlikte Açık Radyo’da “Cadı Postası” programını yaptı.  

2015 Müşerref Hekimoğlu Başarı Ödülünü almıştır. 2011 yılından beri Bianet’te kadın ve LGBTI haberleri editörü olarak 

çalışmaktadır.   

 

İlgilenen bireyler, bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi Merkezi ile iletişime geçerek 
ulaşabilirler: f/abbilgi veya info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa. 

Basın İrtibat: Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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