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Önsöz
Değerli Kadınlar
Yeni umutlarla, yeni heyecanlarla başladığımız 

yeni yılda dergimizin de yeni sayısıyla karşınızda-
yız. Dördüncü sayımızda da konularımızı sizin için 
özenle seçtik.

Dergimizi hazırlarken yol ışığımız Atatürk’ün 
“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki 
cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, 
bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kal-
dıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözleri oldu.

Bizler bu sözlerdeki bilinç ve mirasla, kadına ve ço-
cuğa yönelik hizmetlerimizi her geçen gün sürdürmek-
teyiz. Yaşadığımız şehrin ve ülkemizin en önemli so-
runlarından olan kadına yönelik şiddetle mücadele için 
geçirdiğimiz bu zor günlerde de durmaksızın çalışıyoruz ki siz kadınlarımız kendinizi daha güvende ve 
daha güçlü hissedebilin. Bu sebeple kadının güçlenmesi, girişimciliğin desteklenmesi, ekonomik ve 
sosyal hayatta görünürlüğün artması için farklı alanlarda topyekün bir çabanın içerisindeyiz.

Tüm ülke olarak pandemi sorununu yaşadığımız şu günlerde yine kadın çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde, hatta daha da artarak devam etti. 25 Kasım “kadına karşı şiddetle mücadele” haftasında 
hafta boyu sürecek bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Turuncu maskelerimiz ile kadına şiddete hayır 
farkındalığı oluşturduk. Akköprü metro istasyonunda kadına şiddete hayır duvarımızı açtık ve 25 Ka-
sım akşamı ABB TV den “Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun” oyununu sahneye koyduk.

Yine Kadın Danışma Merkezimiz bu dönemde yeni projeleri de hayata geçirdi. UN WOMEN ortak-
lığı ile “Mor Haritam” projesini başlattık. Bu proje ile artık kentimizde kadınlar kendini daha güvende 
hissedecekler. UNFPA İLE de “Kadınlar ve Gençler İçin Sosyal Uyumun ve Çalışma hayatına Katılımın 
Desteklenmesi” projesini başlattık.

Kadın çalışmalarının dayanışma ile olduğunu hatırlayarak Ankara’da ki tüm kadınlara ulaşmak 
dileği ile bu dönemde siz kadınlarımızdan ricamız evlerinizde kalmanız ve sizler için oluşturduğumuz 
bu dergiyi keyifle okumanız. 

Sevgili Çocuklar,
 “Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan 

sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok 
şey bekliyoruz.” Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk, ço-
cuklara olan sevgisi, güveni ve beklentilerini bu sözlerle dile getirmişti. Ben de aynı kalbi duygularla 
sizlere eğitimle yeniden buluşmaya hazırlandığınız bu günlerde sıcak bir merhaba demek istiyorum. 
Sevgili çocuklar, sizler bu dönemde arkadaşlarınızdan ve size en keyif veren aktivitelerden biri olan 
parklardan uzak kaldınız, eğitiminize ise alışkın olmadığınız bir şekilde devam etmeye çalıştınız. Bili-
yoruz ki sizler de bu süreçte çok yoruldunuz, sıkıldınız ve yıprandınız. Arada nefes almak ve çalışma-
larınıza bir mola vermek için dergimizi keyifle okumanızı diliyorum. 

Saygılarımla... 

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Nedir Bu
Cam Tavan?

Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım 
oranları günden güne artarken, çalışan 
kadın pozisyonundan yönetici koltuğu-

na geçmesi aynı artışı göstermemektedir. Ge-
nellikle çalışan kadınlar için oldukça sık kul-
lanılan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. 
Cam tavan sendromu, iş yaşamı için daha üst 
pozisyonlara geçişi engelleyen, kişinin kendi 
potansiyelini gerçekleştirmesine mani olan 
görünmeyen bir bariyerdir. Cam tavan send-
romunu tam olarak açıklamak zordur ancak 
David J. Schwartz yaptığı bir deneyle bu send-
romu çok iyi şekilde özetlemiştir.

Deneyde, bilim adamları pirelerin farklı 
yükseklikte zıplayabildiklerini görürler. Pi-
releri toplayıp 30 cm yüksekliğinde bir cam 
fanusun içine koyarlar ve pirelerin altında 
ki metal zemin ısıtılır. Pireler zıplayarak kaç-
maya çalışırlar ama fanus kapalı olduğu için 
cam tavana çarparak düşerler. Zemin sıcak 

olduğundan sürekli zıplarlar ve sürekli cam 
tavana çarpıp düşerler. Pireler camın ne ol-
duğunu bilmediklerinden, kendilerini neyin 
engellediğini anlamazlar. Defalarca cama 
çarpan pireler sonunda o zeminde ancak 
30 cm zıplayabileceklerini öğrenirler. Artık 
hepsinin 30 cm zıpladığı görülünce deneyin 
ikinci aşamasına geçilir ve tavandaki cam 
kaldırılır. Zemin tekrar ısıtılır. Bütün pireler 
eşit yükseklikte, 30 cm zıplarlar. Üzerlerinde 
cam engeli artık yoktur, daha yükseğe zıpla-
ma imkânları vardır ama bunu hiç denemez-
ler. Artık engel zihinlerindedir ve daha ileriye 
gidemeyeceklerine inanmışlardır.

TÜİK’in 2010-2018 Sürdürülebilir Kalkın-
ma Göstergeleri Araştırması’nda Türkiye’de 
2018 yılında %83.7 olan erkek yönetici oranı 
karşısında %16.3 olan kadın yönetici bulu-
nuyor. 2017 yılında ise erkek yönetici oranı 
%82.7 olarak belirtilmiş. TÜİK’in yayınladı-

Zeynep ÖCAL / Psikolog
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ğı 2019 verilerine göre Türkiye nüfusunun 
%50.2’sini erkekler, %49.8’ini ise kadınlar 
oluşturuyor. Peki nüfus verileri bu kadar 
birbirine yakınken, kadın ve erkek yönetici 
oranı arasında uçurum bir fark var gibi gö-
rünmüyor mu?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gelenekler, 
görenekler, ayrımcılık gibi bir çok faktör bu 
uçuruma katkı sağlıyor. Ancak hepsinden 
daha büyük bir engel tıpkı pireler gibi kişinin 
adeta camdan bir tavan varmışcasına inan-
masıdır. Bu inanç kişinin mücadele isteğini 
zedeler, zaten yapamam, başaramam, yete-
rince iyi değilim gibi düşüncelere ve çaresiz-
liğe sürükler. 

• Kendinizi tanıyın, nelere hakim olduğu-
nuzu, neleri sevdiğinizi, ilgi alanlarınızı, han-
gi alanlara yönelmek istediğinizi ve nereler-
de başarılı olabileceğinizi düşünün. 

• En alt hedeften başlayın. Bazen birçok 
hedefin olması karmaşık ve yorucu gelebilir. 
Hedef listenizi çıkarın ve en alt basamaktan 
uygulamaya başlayın.

• Bu zamana kadar gerek iş yaşamı ge-
rekse gündelik hayatta karşınıza çıkan en-
gellerle nasıl mücadele ettiğinizi düşünün. 

• İş yaşamınızı ve iş çevrenizi tanıyın. İşe 
ait gereklilikleri, iş çevrenizde bulunan insan-
ların neler yaptıklarını ve motivasyonlarını 
öğrenin. Bu size farklı bir bakış açısı katabilir.

• Değişim ve yenilikleri takip edin. İş po-
zisyonunuza yeni neleri adapte edebilirsiniz 
düşünün, fikir alın.

• Başarısızlıktan korkmayın ve unutma-
yın bir başarı bir sonraki başarıyıda garan-
tilemez. Başarısızlık bize hataları düşündür-
tür. Başarısızlığı çaresizlik değil, bir sonraki 

Peki Cam Tavanı
Nasıl Aşabiliriz?

motivasyon kaynağınız haline getirin. Eksik-
likleri, hataları değerlendirin ve tekrar müca-
deleye hazır olun.

David J. Schwartz’ın dediği gibi;  Bir şe-
yin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız 
bunun neden imkânsız olduğunu size ispat-
lamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi 
yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten 
inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözüm-
ler bulma konusunda size yardım etmek için 
çalışmaya başlar.
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Kansere Değil,
Hayata Şans Ver!

Fatma EROL / Sosyolog

2015 yılı, muhteşem yeni yıl kutlaması ile 
başlamıştı. Yeni umutlar, yeni hayaller 
ve bebek beklerken tam da 32 yaşında 

kapımızı çaldı bu hastalık. Nasıl oldu ben bile 
anlamadım. Duşta elime gelen sertlik, sağ 
göğsün sol göğsüm büyük olduğumu fark 
etmemle başladı her şey 2. annem kayın-
validemin baskısıyla doktora gittim ve çıkan 
sonuç meme kanseri! En kötüsü sağ göğsün 
tamamen alınacak olması. “Bittim Allah’ım 
dedim, olmaz olamaz aldırmam.” Çok da uğ-
raştım aldırmamak için ama bütün gittiğim 
hocaların alınacak demesi beni bitirmişti. 
Ameliyata 1 gün kala solda şüphe çıkması 
ve alınabilir denmesi ile ikinci şoku yaşadım, 
ölüyorum sandım. 25 Mart’ta büyük bir ope-
rasyonla sadece sağ göğsüm alındı. Neyse ki 
sol temizdi, koltuk altım temizdi. O zaman 
Rabbimin verdiği ve aldığı her şeye bunda 
da bir hayır vardır dedim. Sonra kimyasal 
tedavi başladı. Radyoterapiye gerek duyma-
dılar. Çok zordu evet ama hayat çok güzeldi, 
yaşamak, nefes almak… Muhteşem eşim, bir 
o kadar kocaman ailem ve yapılan onca gü-
zellikler sürprizler... Daha çok erken dedim, 
ben çok güçlüyüm güçlüyüz dedim. Tüm bu 
süreçte peruk takmadan işime, gezmelerine 
devam ederek hayatıma devam ettim ve so-
nunda da yendim. Şimdi ise umurumda bile 
değil. Hala sağ göğsüm yok ve hayat çok gü-
zel, yaşamak tarifsiz. 

MEME KANSERİ NEDİR?
ERKEN TANININ ÖNEMİ

Dünya’da her 4 kadından birini etkileyen 
meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kan-
ser türlerinden biridir. Meme kanserinin gö-
rülme oranı, yaşın da ilerlemesi ile birlikte artış 
göstermektedir. Meme kanseri, meme doku-
sunun içindeki süt kanallarında oluşan kanser 
hücreleridir. Meme kanserine neden olan hüc-
relerin çoğalması ve büyümesi oldukça zaman 
alır. Ancak çoğaldıktan sonra hücreler lenf ve 
kan yoluyla vücudun diğer organlarına yayıla-
bilir. Meme kanserinde en önemlisi kanserin 
kan ve lenf yolu ile diğer organlara yayılmadan 

Elif ÇİNKO SARA
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“KORKMA! FARKINDA OL! 
GEÇ KALMA”

doğurganlığın azalması, süt verme süresinin 
kısalması, erken adet görme, geç menopoz 
ve obezite, yaşam koşulları, stres gibi önemli 
risk faktörleridir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013’te kabul 
ettiği “Dünya Kanser Bildirgesi” üye ülkele-
rin kanser vakalarını azaltmak yönünde yeni 
bir hedef belirledi. “25’e kadar 25” sloganı ile 
özetlenen bu hedefte üye devletlerin 2025 yı-
lına kadar kanser vakalarını yüzde 25 azalta-
cak tedbirleri alması tavsiye ediliyor. Dünya 
Sağlık Örgütü, kanser türleri arasında meme 
kanserine özel bir önem atfediyor. Örgütün 
geçen yıl yayınladığı kanser raporunda geliş-
mekte olan ülkelerde meme kanserine yaka-
lanma oranının arttığı uyarısında bulunulur-
ken, özellikle bu ülkelerde meme kanserine 
geç teşhis konulduğuna dikkat çekiyor. DSÖ 
verilerine göre meme kanserli hastalarda, 
tüm evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları, ge-
lişmiş ülkelerde yüzde 73 iken, gelişmekte 
olan ülkelerde yüzde 53’e düşüyor. Aradaki 
bu önemli fark, gelişmiş olan ülkelerde ta-
rama programları sayesinde erken tanı ve 
tedavi olanakları ile açıklanıyor. Türkiye de 
bu riskli gelişmekte olan ülkeler arasında 
bulunuyor. TÜİK’in 2013’te yayınladığı sağlık 
kanser istatistiklerine göre kanser, dolaşım 
sistemi hastalıklarının ardından yüzde 25 
ile Türkiye’de en çok ölüme yol açan ikinci 
neden olarak ortaya çıkıyor. Aynı araştırma 
meme kanserinin de akciğer kanserinden 
sonra en çok ölüme yol açan kanser türü 
olduğu belirliyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2015 
yılında yayınladığı kanser istatistik verileri-
ne göre Türkiye’de kadınlarda görülen kan-
serlerin yüzde 24,2’si meme kanseri olarak 
belirlendi. Üstelik Türkiye’de kadınlar, dünya 
ortalamasına göre daha erken yaşta meme 
kanserine yakalanıyor. 

tanının konmasıdır. Bu aşamada konulan bir 
tanı ile tedavi oranı çok yüksektir. Yani meme 
kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Bu 
sebep ile, 25 yaş sonrası kadınlar, kendilerini 
düzenli olarak muayene etmeyi  ve mamografi 
yaptırmayı rutin hale getirmelidir. Birçok kadı-
nın  “Elif “ gibi bu hastalığı kendine kondurma-
ması benim başıma gelmez düşüncesiyle ha-
reket etmesi erken tanı olanağını kaçırmasına 
ve hastalığın tedavi edilebilir evresinin geçme-
sine sebep olmaktadır. 

TÜRKİYEDE MEME KANSERİ 

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de kadınlarda görülen her dört kan-
serden birini oluşturuyor. Her 8 kadından 
1’ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş 
ülkelerde alınan önlemlerle meme kanse-
ri sıklığı azalmakta olup . Türkiye’de meme 
kanseri son 25 yılda 3 kata yakın bir oranda 
arttı. “Amerika’da meme kanseri tanısı alan 
hastaların yüzde 25’i 50 yaş altında, 40 yaşın 
altında tanı konanların oranı ise yüzde 5’ten 
azdır.. Türkiye’de ise oranlar hayli yüksek. 
Türkiye’de meme kanserinin gittikçe artma-
sındaki sebep yaşam tarzındaki değişiklikler, 
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“KORKMA! FARKINDA OL! 
GEÇ KALMA”
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MAMOGRAFİ OLMAZSA OLMAZ

Meme kanseri kadınların en sık görülen 
kanseridir. Yaşı 35’in üzerinde olan tüm ka-
dınlar bu konuda duyarlı olmalı ve bilinçlen-
dirilmelidir. Mamografi, meme kanserinin 
erken teşhisinde kullanılabilecek en önem-
li görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile 
elde edilen görüntüler yardımıyla, memede 
elle muayene ile saptanamayacak kadar kü-
çük değişiklikler bile erkenden saptanabilir. 
Özellikle 40 yaşına gelen her kadın, hiçbir 
şikâyeti olmasa bile ilgili merkezlere giderek 
mamografi çektirmelidir. Meme kanserin-
den şüphelenildiğinde veya tarama amaçlı 
yapılan çekimde, mamografi cihazını kulla-
nan teknisyen yardımı ile memeleriniz ma-
mografi cihazının görüntüleme ünitesine 
yerleştirilir. Bu bölüme yerleştirilen meme-
ler düzleşir ve daha detaylı görüntü elde 
edilmiş olunur. İki tabaka arasına sıkıştırılan 
göğüslerinizin iki değişik pozisyonda çeki-
mi yapılır. Her ne kadar mamografi çekimi 
sırasında vücuda radyasyon verilse de, ma-
mografi çekiminde alınan radyasyon dozu, 
günümüzde kullanılan elektronik cihazların 
yaymış olduğu radyasyon oranı ile neredey-
se aynı olmaktadır.

“HERŞEY DOKUNMAKLA 
BAŞLAR”

TARAMA PROGRAMLARINA ERİŞİM

Altındağ KETEM: Çamlık Mahallesi 1858. 
Sokak No:3 Telefon: 0 (312) 375 54 34

Ahmet Andiçen KETEM: Mahmut Esat Boz-
kurt Cad.No:2Kolej/ÇANKAYA

Telefon: 0 (312) 431 09 47-434 09 90 /6257

Çayyolu KETEM: Koru Mahallesi 2598. Sokak 
No:6 Asmabahçe Blokları Karşısı Çayyolu/

ÇANKAYA Telefon: 0 (312) 240 03 84

Çankaya SHM /KETEM: Dikmen Caddesi 
No:390 Dikmen/ÇANKAYA 

Telefon: 0(312) 475 35 00-475 34 20

Etimesgut KETEM: Elvan Mah. 1918 Sok. No: 2 
Emirler /ETİMESGUT

Telefon: 0 (312) 226 69 00

Gölbaşı KETEM: Karşıyaka Mah. Haymana 
Yolu Bulvarı No:78 GÖLBAŞI

Telefon:0 (312) 484 83 20

Etlik KETEM: Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk 
Sokak No:1 Etlik/KEÇİÖREN
Telefon: 0 (312) 326 15 65

Mamak KETEM: Saimekadın Mahallesi, Asım 
Gündüz Caddesi No: 64 (75.Yıl Anfi Tiyatro 
Binası) MAMAK Telefon: 0 (312) 364 20 22

Pursaklar KETEM: Fatih Mahallesi Ürgüp 
Sokak 51/A PURSAKLAR

Telefon: 0 (312) 328 65 73

Sincan SHM/KETEM: Törekent Mah.331. 
Sokak No:18 Yavuz Sultan Selim Kültür 

Merkezi 2.kat SİNCAN
Telefon: 0 (312) 263 97 28

Dr. Abdurrahman Yurtaslan KETEM: Mehmet 
Akif Ersoy Mah.13.Cad.No:56 Demetevler/

YENİMAHALLE
Telefon: 0 (312) 336 09 08 -336 09 09 /7500

Yenimahalle Kaletepe SHM/KETEM: 
Kaletepe  Mahallesi 891. Sokak No: 9 Şentepe/

YENİMAHALLE Telefon: 0 (312) 346 36 04
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İŞ DÜNYASINDA YÖNETİCİ 
KADININ YERİ

Merhabalar Ferhan Hanım, biz sizi 
tanıyoruz fakat bu röportajı oku-
yup sizi daha yakından tanımak 

isteyenler için bize biraz kendinizden ve 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle ABB Bülten’e yeni başlamış 
olduğu yayın hayatında uzun soluklu başa-
rılar dilerim. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 
doğdum. Gazi Üniversitesi’ni kazanarak An-
kara’daki hayat yolculuğuma başladım. Şu-
anda da Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 
olarak ikinci üniversitemi okumaktayım. Evli 

ve iki çocuk annesiyim. Bankacılık mesleğim-
den belli bir süre sonra ayrılarak ticaret ha-
yatına atıldım. Bu süreç boyunca STK’larda 
önemli görevler aldım. En belirleyicisi Gazi 
Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde dört dö-
nem boyunca sürdürdüğüm Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevim oldu. Görevimi yerine ge-
tirirken birinci önceliğim, benim gibi Anado-
lu’dan gelen kız öğrencilerine büyük şehirde 
yol açmak ve maddi manevi elimizden gelen 
desteğin fazlasını sunabilmekti. Bu amaçla 
birçok ses getiren projeye imza attık. “Her 
10 Kasım’da Atamızın Huzurunda” etkinliği 

Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Röportaj: Ferhan ÖZKARA,
         (BELPA Yönetim Kurulu Başkanı)

9
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



MAMOGRAFİ OLMAZSA OLMAZ

Meme kanseri kadınların en sık görülen 
kanseridir. Yaşı 35’in üzerinde olan tüm ka-
dınlar bu konuda duyarlı olmalı ve bilinçlen-
dirilmelidir. Mamografi, meme kanserinin 
erken teşhisinde kullanılabilecek en önem-
li görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile 
elde edilen görüntüler yardımıyla, memede 
elle muayene ile saptanamayacak kadar kü-
çük değişiklikler bile erkenden saptanabilir. 
Özellikle 40 yaşına gelen her kadın, hiçbir 
şikâyeti olmasa bile ilgili merkezlere giderek 
mamografi çektirmelidir. Meme kanserin-
den şüphelenildiğinde veya tarama amaçlı 
yapılan çekimde, mamografi cihazını kulla-
nan teknisyen yardımı ile memeleriniz ma-
mografi cihazının görüntüleme ünitesine 
yerleştirilir. Bu bölüme yerleştirilen meme-
ler düzleşir ve daha detaylı görüntü elde 
edilmiş olunur. İki tabaka arasına sıkıştırılan 
göğüslerinizin iki değişik pozisyonda çeki-
mi yapılır. Her ne kadar mamografi çekimi 
sırasında vücuda radyasyon verilse de, ma-
mografi çekiminde alınan radyasyon dozu, 
günümüzde kullanılan elektronik cihazların 
yaymış olduğu radyasyon oranı ile neredey-
se aynı olmaktadır.

“HERŞEY DOKUNMAKLA 
BAŞLAR”

TARAMA PROGRAMLARINA ERİŞİM

Altındağ KETEM: Çamlık Mahallesi 1858. 
Sokak No:3 Telefon: 0 (312) 375 54 34

Ahmet Andiçen KETEM: Mahmut Esat Boz-
kurt Cad.No:2Kolej/ÇANKAYA

Telefon: 0 (312) 431 09 47-434 09 90 /6257

Çayyolu KETEM: Koru Mahallesi 2598. Sokak 
No:6 Asmabahçe Blokları Karşısı Çayyolu/

ÇANKAYA Telefon: 0 (312) 240 03 84

Çankaya SHM /KETEM: Dikmen Caddesi 
No:390 Dikmen/ÇANKAYA 

Telefon: 0(312) 475 35 00-475 34 20

Etimesgut KETEM: Elvan Mah. 1918 Sok. No: 2 
Emirler /ETİMESGUT

Telefon: 0 (312) 226 69 00

Gölbaşı KETEM: Karşıyaka Mah. Haymana 
Yolu Bulvarı No:78 GÖLBAŞI

Telefon:0 (312) 484 83 20

Etlik KETEM: Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk 
Sokak No:1 Etlik/KEÇİÖREN
Telefon: 0 (312) 326 15 65

Mamak KETEM: Saimekadın Mahallesi, Asım 
Gündüz Caddesi No: 64 (75.Yıl Anfi Tiyatro 
Binası) MAMAK Telefon: 0 (312) 364 20 22

Pursaklar KETEM: Fatih Mahallesi Ürgüp 
Sokak 51/A PURSAKLAR

Telefon: 0 (312) 328 65 73

Sincan SHM/KETEM: Törekent Mah.331. 
Sokak No:18 Yavuz Sultan Selim Kültür 

Merkezi 2.kat SİNCAN
Telefon: 0 (312) 263 97 28

Dr. Abdurrahman Yurtaslan KETEM: Mehmet 
Akif Ersoy Mah.13.Cad.No:56 Demetevler/

YENİMAHALLE
Telefon: 0 (312) 336 09 08 -336 09 09 /7500

Yenimahalle Kaletepe SHM/KETEM: 
Kaletepe  Mahallesi 891. Sokak No: 9 Şentepe/

YENİMAHALLE Telefon: 0 (312) 346 36 04

8
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İŞ DÜNYASINDA YÖNETİCİ 
KADININ YERİ

Merhabalar Ferhan Hanım, biz sizi 
tanıyoruz fakat bu röportajı oku-
yup sizi daha yakından tanımak 

isteyenler için bize biraz kendinizden ve 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle ABB Bülten’e yeni başlamış 
olduğu yayın hayatında uzun soluklu başa-
rılar dilerim. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 
doğdum. Gazi Üniversitesi’ni kazanarak An-
kara’daki hayat yolculuğuma başladım. Şu-
anda da Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 
olarak ikinci üniversitemi okumaktayım. Evli 

ve iki çocuk annesiyim. Bankacılık mesleğim-
den belli bir süre sonra ayrılarak ticaret ha-
yatına atıldım. Bu süreç boyunca STK’larda 
önemli görevler aldım. En belirleyicisi Gazi 
Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde dört dö-
nem boyunca sürdürdüğüm Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevim oldu. Görevimi yerine ge-
tirirken birinci önceliğim, benim gibi Anado-
lu’dan gelen kız öğrencilerine büyük şehirde 
yol açmak ve maddi manevi elimizden gelen 
desteğin fazlasını sunabilmekti. Bu amaçla 
birçok ses getiren projeye imza attık. “Her 
10 Kasım’da Atamızın Huzurunda” etkinliği 

Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Röportaj: Ferhan ÖZKARA,
         (BELPA Yönetim Kurulu Başkanı)

9
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ile daha önce Anıtkabir’e hiç gitmemiş ilko-
kul öğrencileri ve annelerini tüm gün süren 
anlamlı etkinliklerle Atamızla buluşturduk. 
Halen İstihdam Araştırmaları Derneği’nde 
aktif çalışmaktayım ve bir parçası olmaktan 
gurur duyduğum Yönetim Kurulunda Kadın 
Derneği’nin dördüncü dönem grup mentisi 
olarak STK hayatıma devam etmekteyim.

Bu sektörde yönetici konumunda ça-
lışan bir kadın olarak; kadınlarla ilgili ça-
lışma hayatı açısından bir durum değer-
lendirmesi yapar mısınız?

Toplumumuzda kadın demek maalesef 
bir sadece cinsiyeti tanımlamakla kalmayıp, 
birçok önyargı ve kısıtlamayı da beraberinde 
getiriyor. Ancak,  iş yaşamı açısından mev-
cut durumu kadın erkek çatışması olarak 
değil bir bireyin bağımsız hayat mücadele-
si olarak görüyorum. Her insanın hedefleri 
doğrultusunda ilerlerken karşılaştığı kişisel 
ve toplumsal avantaj ve dezavantajları el-
bette ki vardır. Toplumun bir bireyi olarak 
öncelikli vazifem insanlara hayallerin sınırla-
rının olmadığını kanıtlamaktır. Kişisel başa-
rı kurumları, kurumsal başarı da toplumları 
ayağa kaldırabildinde bir anlam kazanır. Bu 
noktada, iş adamı ya da iş kadını normla-
rından sıyrılarak iş insanı olabildiğimizde 
ve farklılıklarımızı tıpkı benzerliklerimiz gibi 
kabul edip gerçek hedefe tek yürek olarak 
yürüyebildiğimizde arzu edilen başarıyı ya-
kalayacağız. 

Sizce kadın yöneticilerin işyerlerinde 
yaşadığı en büyük sorun nedir? Yönetici 
bir kadın olarak kendi yaşamınızdan tü-
yolar verir misiniz?

Son 20 yıl içinde iş dünyasında kadın-
ların ağırlığı giderek artmasına rağmen üst 
düzey yönetici pozisyonlarında kadınların 
sayısının istenilen düzeye ulaşmadığı görül-
mektedir. Bunun sebebi ise literatüre cam 
tavan olarak geçen engellerdir. Kadınlar ile 
üst yönetim arasında yer alan ve onların ba-
şarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerleme-
lerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı 
zamanda aşılamayan engelleri nitelendir-
mektedir. Bana göre bu engellerin oluşumu-

na yol açan unsurları bireysel, kurumsal ve 
toplumsal faktörler olarak sınıflandırabiliriz.

Birinci olarak kadın yöneticinin çocukları 
ve eşi için istenen yer ve zamanda hazır ol-
mayı benimsemiş olması kendi zamanını ve 
sınırlarını tanımlayamamasına yol açmak-
tadır. Bu nedenle zaman zaman kariyerde 
yükselmenin getireceği sorumlulukları göze 
alamamaktadır.

İkinci olarak kadınların kariyer olanak-
larında eşit fırsatlar yakalamaları çalıştıkları 
kurumların kültürüne bağlı olarak değişmek-
tedir. Bazı kurumlarda şartlar eşit olmasına 
rağmen bazılarında kadınlar halen kendile-
rini kabul ettirmek için daha fazla çaba sarf 
etmek zorunda kalmaktadırlar. Erkek odaklı 
kurum kültürleri kadınlara kariyer yolunda 
önemli bir engel teşkil etmektedir. Kariyer 
yükselişleri, insan odaklı, performans değer-
lendirmesine dayanan, güç mesafesi düşük 
ve cinsiyet eşitliğini esas alan uygulamalarla 
belirlenmelidir.

Üçüncü olarak cinsiyete dayalı toplum-
sallaşma gereği toplum, kişilerin taşıdıkları 
cinsiyet itibariyle onlardan farklı roller üst-
lenmelerini beklemektedir. Kadınlar hakkın-
da kalıplaşmış önyargılar kadının toplumsal 
hayatına ket vurduğu gibi, yönetici konu-
munda kadın rol modellerinin oluşmasını 
önleyerek kadınların bu roller için uygun 
olabileceği düşüncesini de engellemektedir.

Günümüzün ekonomik koşullarında ku-
rumlar becerikli ve üretici tüm yöneticilere 
ihtiyaç duymaktadırlar. Kadın ve erkek çalı-
şanlarına eşit fırsatlar sağlayan kurumlar en 
yetenekli çalışanları bünyesine çekerek dün-
ya çapında süregelen yarışta daha avantajlı 
olacaktır. Bu nedenle cinsiyet ayrımı yapıl-
maksızın tüm çalışanlar potansiyel yönetici 
olarak görmeli ilerlemeleri için gerekli ola-
naklar sağlanmalıdır. Kadın ve erkek yöne-
ticilerin deneyim ve bilgilerini paylaşacakları 
bir sistem geliştirilmelidir. Kadın çalışanlar 
yönetim takımının bir üyesi olarak kabul 
edilmeli ve katılımları cesaretlendirilmelidir.
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Kendi adıma kariyerlerimde karşılaştı-
ğım engellerle, dolayısıyla cam tavan send-
romuyla baş etmek için kararlı ve tutarlı bir 
davranış sergileme gayretinde oldum. Cinsi-
yet ayrımını öncelikle kendi kafamda bitirip, 
tüm çalışma arkadaşlarıma aynı noktadan 
yaklaştım. Ev yaşamıyla iş yaşamını birbirine 
karıştırmamaya özen gösterdim. Kariyer yo-
lumda ilerlerken toplum baskılarından arına-
rak kararlarımı bütünün iyiliği için verme ta-
raftarı oldum. İş hayatında mücadele veren 
tüm çalışanlara, bilhassa da kadınlarımıza, 
hedefleri doğrultusunda engel tanımadan 
yürümelerini, kendilerine ve iş arkadaşları-
na saygı duyarak, yeteneklerini çekinmeden, 
azim ve çalışkanlılıkla ile ortaya koymalarını 
öneriyorum.

Kurumunuzda kadın yöneticilerin ya 
da kadın çalışanların artmasına yönelik 
uygulamalarınız var mı? Bu uygulamanın 
sonuçlarından bahseder misiniz?

Kurumumuzda dört birim müdürlü-
ğümüzün 2’si kadın 2’si erkek olmak üzere 
cinsiyet açısından yüzde 50’llik bir orana ve 

bunun kazanılmış gururuna sahibiz. Toplam 
çalışan nüfusumuzun ise yüzde 40’ı kadın 
arkadaşlarımızdan oluşmakta. Bu oranlar 
yerleştirmek istediğimiz eşitlikçi kurumsal 
kültürümüz açısından çok değerli ve bize ye-
gane amacımız olan sosyal hizmetler konu-
sunda oldukça geniş avantajlar sağlamakta.

Eşitliğe giden bu yolda sizin çalıştı-
ğınız kurumda kadın çalışanlara uygula-
nan pozitif ayrımcılık gibi bir durum söz 
konusu mudur?

Bizler liyakat esasına önem veren bir ku-
rumuz. İş tanımı açısından kişileri cinsiyet-
lerine göre değil, yetenek ve tecrübelerine 
göre yerleştiriyoruz. Konu hakkında üretken 
olabilecek ve aldığı bayrağı daha ileriye ta-
şıyabilecek olan kişileri belirlemek bizim için 
esas kriterdir. Kadınların iş yetkinliği konu-
sunda erkeklerle aynı dengede olduğu bi-
linci kurumlara yerleştikten sonra zaten is-
tenilen yüzdelere organik olarak çıkılacaktır. 
Ayrımı kafamızda bitirdiğimiz noktada mey-
dana gelecek yegane sonuç pozitif rakamlar 
olacaktır. 
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Son olarak Yerelde yapılan çalışma-
larda kadınlar için neler olsa daha iyi 
olur?

Yerel yönetimlerin misyonu insanların 
hayatına doğrudan temas etmek ve yaşam 
kalitelerini iyileştirmektir. Bizler bu inancı-
mız doğrultusunda çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyoruz ve bunu yaparken de en çok ihti-
yaç sahibi olan dezavantajlı kesimleri öncelik 
haline getiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar maa-
lesef bu dezavantajlı grupların içerisinde yer 
almakta. Bu nedenle, öncelikle annelerin ha-
yatını kolaylaştırmak için kreşler konusunda 
Sayın Başkanın talimatlarıyla ciddi bir adım-
lar atılmış durumda. Kreşler bir çocuğun 
karakterini şekillendirebilecek, onu hayata 
hazırlayan sağlam bir başlangıç imkânıdır. 
Başta anneler olmak üzere Ankara halkına 
bu farkındalığı imkânı ile birlikte yaymak ve 
insanların hayatına bu denli etki eden bir 
projeyi hayata geçiriyor olmak çok heyecan 

verici. Anne ve çocuk için yeşil alanların ar-
tırılması, insanlarımızın nefes alabilecekleri 
alanlara ulaşım kolaylığının sağlanması ve 
kadın sığınma evleri konusunda da aktif ça-
lışmalarımız bulunmakta. Toplumun her ke-
simindeki insanın mutlu ve verimli olacağına 
inandığı konularda eğitim almasını sağlayan 
Belmek’ler belediyelerde önemli bir görevi 
yerine getirmekte anne baba eğitimleri ya-
pılmakta kısaca kentte yaşayan farklı aidiyet-
lere ait bireylerin, kolektif biçimde üretim ve 
paylaşım yapabilecekleri alanların kurulması 
için çalışmaların yürütülmesi planlanmakta-
dır. Sayın Başkan Mansur Yavaş’tan aldığımız 
güçle kadına yönelik çalışmaların Ankara içe-
risinde başkente yakışır şekilde hızla artarak 
devam edeceğine inancım tamdır bu yönde 
çalışan Sosyal Hizmetler daire Başkanlığımı-
zın ciddi çalışmaları vardır biz de BEL-PA AŞ 
olarak her noktada  göreve hazırız birlikte 
çalışmaktan da çok mutluyuz.
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nu düşünerek üç saniye kadar kollarınızı itin. 
Kollarınızı yanlarınıza doğru yavaşça beşe ka-
dar sayarak bırakın. 

Omuzlarınıza geçiyoruz. Yapabildiğiniz 
kadar omuzlarınızı gerin, başınızı oynatma-
dan omuzlarınızı kulaklarınıza değdirmek is-
ter gibi çekin ve üçe kadar sayın. Ve beşe ka-
dar sayarak yavaşça omuzlarınızı gevşetin. 

Sıra yüzümüz ve başımızda. Gözlerini-
zi sımsıkı kapatın ve üçe kadar sayın. Şimdi 
beşe kadar sayarken gözlerinizi rahat bırakın.

Dudaklarınızı sıkıca kapatın ve gerginliği 
hissedin. Üç saniye kadar öyle kaldıktan son-
ra yavaşça serbest bırakın. 

Şimdi dişlerinizi sıkıca kapatın ve çene-
nizdeki gerginliği iyice hissedin. Üçe kadar 
saydıktan sonra yavaşça dişlerinizi ve çeneni-
zi gevşetin ve beşe kadar sayın.

Gevşeme Egzersizi
Hilal AYIK / Psikolog

Hepimiz zaman zaman stresle baş etme-
ye çalışıyor, kendimizce çözüm yolları 
arıyoruz. Sizlere panik atak, stres ve 

diğer kaygı bozukluklarıyla baş etmede sıkça 
kullandığımız tekniklerden biri olan gevşeme 
egzersizinden bahsedeceğim. Gevşeme eg-
zersizlerinin birçok tekniği vardır. Herkes için 
farklı teknik işe yarayabilir. 

Bu egzersizlerin amacı öncelikle fiziksel 
rahatlamayı, ardından ise zihinsel rahatla-
mayı sağlamaktır. Gevşeme egzersizleri dü-
şüncelerimizin ağırlaşmasından yararlanarak 
vücudun korku, kasılma, çarpıntı gibi fiziksel 
belirtilerini yatıştırmaktır. Uykuya dalmakta 
güçlük çekiyorsanız da kullanabileceğiniz bu 
teknik, vücudunuzu rahatlatarak uykuya ge-
çişinizi kolaylaştıracaktır. 

Rahat olacağınız bir şekilde oturun veya 
uzanın. Gözlerinizi sakince kapatın. Bulun-
duğunuz ortam müsaitse sizi rahatlatacak 
bir müzik de açabilirsiniz. Nefes alış verişinizi 
kontrollü bir biçimde yapmaya çalışın. 

İlk olarak ellerinizden başlayacağız. El-
lerinizi olabildiğince sıkı bir şekilde yumruk 
yapıp üçe kadar sayın ve beşe kadar sayarak 
gevşetin. Bu ve diğer egzersizleri 3er kez aynı 
şekilde tekrar edin. 

Şimdi sıra kollarınızda. Kollarınızı ileriye 
doğru uzatın ve önünüzde bir duvar olduğu-

Stresle Baş Etmede Etkili Bir Teknik:
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Başınızı göğsünüze değdirmek ister gibi 
aşağıya doğru eğin. üçe kadar sayarak bu po-
zisyonda bekleyin ve sonra tekrar normal po-
zisyonunuza gelerek beşe kadar sayın.

Şimdi sıra karnımızda. Karnınızı olabildi-
ğince sıkın. Karnınızdaki kasları hissedin ve 
üçe kadar sayın. Kendinizi rahat bırakın ve 
beşe kadar sayın.

Bacaklarınızı olabildiğince, sanki bir du-
varı itiyormuş gibi uzatın. Üç saniye kadar bu 
şekilde kaldıktan sonra bacaklarınızı rahatla-
tın ve beşe kadar sayın. 

Egzersizimizin sonuna geldik. Şimdi tüm 
kaslarınızın rahatlığını hissedin. 
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Rahim Ağzı 
Kanseri

Hilal Şeyma TÜRKMEN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkında-
lık ayı olarak belirlenmiştir. Dünyada 
meme kanserinden sonra kadınlarda 

en sık görülen kanser türlerinden biridir. Araş-
tırmalar, düzenli tarama testleri (smear) ile 
hastalığın erken teşhis edilmesi tedavide ba-
şarı oranın yüksek olduğunu göstermektedir.

Rahim Ağzı Kanserinden Nasıl Koru-
nabiliriz?

Rahim ağzı kanserinin tam anlamıyla 
önlenebilir olduğunu söylemek doğru de-
ğildir ancak risk faktörleri azaltılabilir. Risk 
faktörünü azaltmak için en önemli korunma 
yöntemi, düzenli Smear testi ve HPV tarama 
testinin yapılmasıdır. Diğer bir önemli konu 
ise cinsel hayata başlamadan önce, HPV aşı-
sının olunması riski azaltmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü, kız çocuklarının 7-14 yaşların-
da aşı yapılmasını önermektedir. 

Cinsel hayatı mümkün olduğunca geç 
başlatmak ve cinsel partner sayısını azaltmak 
da rahim ağzı kanser riskini azaltmaktadır. 
Yapılan araştırmalar, kondom kullanımının 
da önemli olduğunu ancak HPV virüsunden 
tam anlamıyla korumadığını göstermektedir. 

Sağlıklı yaşam prensiplerinden olan sağ-
lıklı beslenmek, düzenli fiziksel egzersiz yap-
mak ve sigara kullanmamak rahim ağzı kan-
serinden korunmak için önemlidir. 

Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Ne-
lerdir?

Rahim ağzı kanseri erken dönemde hiç-
bir belirti vermeyebilir. Belirtileri ileri bir aşa-

maya gelindiğinde ortaya çıkma eğiliminde-
dir. Ancak düzenli tarama testleri ile erken 
tespit edilebilir. Kadınlar, genital bölgede 
çıkan siğilleri önemsemeyebilir veya regli 
dönemleri ya da idrar yolu enfeksiyonu ile 
karıştırabilir. En sık görülen belirtileri; cinsel 
ilişki sırasında ağrı, olağan dışı vajinal kana-
ma, idrar yaparken ağrı, menopoz sonrası 
lekelenme veya kanama, artan vajinal akın-
tı veya kokulu akıntı, genital bölgesinde ve 
anüs bölgesinde siğil olarak görülebilir.

Rahim Ağzı Kanserinin Tanısı Nasıl 
Konulur?

Rahim ağzı kanseri taramalar sırasında 
tesadüfen teşhis edilebilir veya ileri düzey-
de belirtileri ortaya çıktığında hasta, hekime 
başvurabilir. Düzenli tarama ve erken teşhis 
ile tedavisinin yüzde yüz önlenebilir olduğu-
nu söylemek mümkündür. Bu sebeple; Dün-
ya Sağlık Örgütü bütün ülkelerde ülke çapın-
da taramaların yapılmasını önermektedir. 

HPV ile ilişkisi olan rahim ağzı kanseri, 
en yaygın hastalık olarak görülmektedir. Gü-
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Başınızı göğsünüze değdirmek ister gibi 
aşağıya doğru eğin. üçe kadar sayarak bu po-
zisyonda bekleyin ve sonra tekrar normal po-
zisyonunuza gelerek beşe kadar sayın.

Şimdi sıra karnımızda. Karnınızı olabildi-
ğince sıkın. Karnınızdaki kasları hissedin ve 
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Bacaklarınızı olabildiğince, sanki bir du-
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kaslarınızın rahatlığını hissedin. 

14
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Rahim Ağzı 
Kanseri

Hilal Şeyma TÜRKMEN
Sosyal Hizmet Uzmanı
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nümüzde HPV testleri rahim ağzı kanseri ta-
ramasında yer almaktadır. HPV testi, rahim 
ağzı hücrelerinde virüsün tespiti esasına da-
yanan bir testtir. Pap Smear testi ise, dökü-
len rahim ağzı hücrelerinin toplanıp incelen-
mesi esasına dayanan bir testtir. HPV ve Pap 
Smear testi aynı anda yapılmaktadır.

Rahim Ağzı Kanserinin Tedavisi Nasıl-
Yapılır?

Tedavi, kanserin evresine göre belirle-
nir.  Kanserin evresine göre uygun tedavi 
modeli doktorlar tarafından belirlenir. Cer-
rahi tedavi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç 
tedavisi(kemoterapi) gibi farklı seçenekler 
uygulanmaktadır.

Tedavi Merkezleri

Ülkemizde ücretsiz rahim ağzı kanseri 
taramaları yapılmaktadır. Bunun için size en 
yakın Aile Sağlık Merkezine gidip tarama tes-
ti yaptırabilirsiniz. Ayrıca Sağlık Hayat Mer-
kezlerinde (ASM), Toplum Sağlığı Merkezle-
ri (TSM) ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezleri (KETEM) ücretsiz tarama 
testi hizmeti vermektedir.

TARAMA PROGRAMLARINA ERİŞİM

Altındağ KETEM: Çamlık Mahallesi 1858. 
Sokak No:3 Telefon: 0 (312) 375 54 34

Ahmet Andiçen KETEM: Mahmut Esat Boz-
kurt Cad.No:2Kolej/ÇANKAYA

Telefon: 0 (312) 431 09 47-434 09 90 /6257

Çayyolu KETEM: Koru Mahallesi 2598. Sokak 
No:6 Asmabahçe Blokları Karşısı Çayyolu/

ÇANKAYA Telefon: 0 (312) 240 03 84

Çankaya SHM /KETEM: Dikmen Caddesi 
No:390 Dikmen/ÇANKAYA 

Telefon: 0(312) 475 35 00-475 34 20

Etimesgut KETEM: Elvan Mah. 1918 Sok. No: 2 
Emirler /ETİMESGUT

Telefon: 0 (312) 226 69 00

Gölbaşı KETEM: Karşıyaka Mah. Haymana 
Yolu Bulvarı No:78 GÖLBAŞI

Telefon:0 (312) 484 83 20

Etlik KETEM: Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk 
Sokak No:1 Etlik/KEÇİÖREN
Telefon: 0 (312) 326 15 65

Mamak KETEM: Saimekadın Mahallesi, Asım 
Gündüz Caddesi No: 64 (75.Yıl Anfi Tiyatro 
Binası) MAMAK Telefon: 0 (312) 364 20 22

Pursaklar KETEM: Fatih Mahallesi Ürgüp 
Sokak 51/A PURSAKLAR

Telefon: 0 (312) 328 65 73

Sincan SHM/KETEM: Törekent Mah.331. 
Sokak No:18 Yavuz Sultan Selim Kültür 

Merkezi 2.kat SİNCAN
Telefon: 0 (312) 263 97 28

Dr. Abdurrahman Yurtaslan KETEM: Mehmet 
Akif Ersoy Mah.13.Cad.No:56 Demetevler/

YENİMAHALLE
Telefon: 0 (312) 336 09 08 -336 09 09 /7500

Yenimahalle Kaletepe SHM/KETEM: 
Kaletepe  Mahallesi 891. Sokak No: 9 Şentepe/

YENİMAHALLE Telefon: 0 (312) 346 36 04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın 
dostu kent olma yolunda bir adım 
daha atarak UN WOMEN ile yaptığı iş-

birliği sonucunda yeni bir projeye daha baş-
ladı.

Ankara kentinin kadınlar için daha gü-
venli bir kent olması yolunda imzalanan bu 
proje, coğrafi bilgi sistemi kullanılarak; canlı 
ve üzerinde oynamalar yapabileceğimiz, iş-
lenebilen bir harita ile başlamış oldu.

Gelecek günlerde belediyemizden ya-
yımlanacak duyuru ile bir web sitesi olarak 
tüm Ankaralı kadınların hizmetinde olacak 
bu haritanın içeriğinden bahsetmek istiyo-
rum sizlere.

İsmini  “Mor Harita” olarak belirlediğimiz 
bu harita kentimizde yaşayan kadınların yaş, 
cinsiyet, eğitim, gelir seviyesi gibi demogra-
fik bilgilerin yanı sıra, tüm kadınların hayatı-
nı kolaylaştıracak, Ankara’da bulunan kadın 
merkezlerinin (kadın lokalleri, Belmek’ler, 
kadın sağlığı merkezleri, meslek kursları, ka-
dın danışma merkezleri),  aile içi şiddet bü-
rolarının adresleri;  Ankara’da bulunan kadın 
muhtarlar, kadın meclis üyeleri gibi kadın 
yöneticilere ulaşmak için gerekli telefon ve 
adresleri barındıracak. 

Ayrıca kentimizde yaşayan kadınlar ken-
dilerini güvende hissetmedikleri alanları ha-
rita üzerinde bildirerek, belediyemizin ilgili 
birimine iletilmesini sağlayacak böylelikle 
gerek ışıklandırma çalışmaları, gerekse o 
bölgeyi daha güvenli hale getirmek için ya-
pılabilecek tüm çalışmaların yapılmasına ön-
derlik edecek.

İlerleyen günlerde belediyemizce faali-
yete geçirilecek olan web sitesi ile (morha-
ritam.ankara.bel.tr) kullanıma açılacak ve 
kentimizde yaşayan tüm kadınlar haritamızı 
kullanmaya başlayacaklardır.

Fulya YILDIRIM / Eğitmen

MOR HARİTAM
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Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Tüm dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19’un, tüm dünyayı evlere hapsetti-
ği ve birçok toplumsal kurum üzerinde 

etkiler yarattığı bir dönemde yaşamaktayız. 
Tüm dünyayı derinden etkileyen bir salgın-
dan ruhsal açıdan etkilenmek “normal” bir 
durumdur. 

Dolayısıyla içimize döndüğümüz, aile-
mizle zamansal olarakta daha çok vakit ge-
çirdiğimiz bu dönemde ilk olarak aileyle daha 
çok vakit geçirmeye olanak sağlayan ka-

rantina süreci, önceden aynı evde yaşayan 
bireylerin iş, okul yoğunluğundan birbirleriy-
le iletişimin ve haberleşmenin azalmasının 
tam tersine artık sürekli birbiriyle vakit ge-
çiren bir aile tablosu yaratmıştır. Bu süreçte 
aile bireyleri ile etkileşimin yüksek seviyede 
olması, iletişim kurmak ve duygu paylaşı-
mında bulunmak endişeyi azaltmaya yar-
dımcı olmaktadır.

Ancak evde başa çıkmamız gereken bir 
şey daha var; can sıkıntısı. Fakat evde yapı-
labilecek birçok etkinlikle hem zamanınızı 

daha verimli geçirebilir hem de eğlenebi-
lirsiniz...

Bu yüzden biz de salgın boyun-
ca zamanınızı üretken ve eğlenceli 
bir şekilde geçirmeniz için sizlere 
bir liste derledik.

BİRLİKTE YEMEK HAZIRLAYIN

Hep birlikte mutfağa girin ve 
birbirinden güzel yemekler yapın. 
Böylece hem verimli ve eğlenceli 
zaman geçirmiş olursunuz hem de 
yardımlaşmanın da verdiği mutlu-
lukla stresten uzaklaşmış olursu-
nuz.

KARANTİNAYI
VERİMLİ GEÇİRMEK 
İSTEYENLERE
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KENDİ TAKILARINIZI YAPIN

Takı yapmayı öğrenmek çok zor değil. 
İnternetten nasıl küpe ve kolye yapılacağını 
öğreten birçok sayfa bulabilirsiniz. Böylece 
hem zihniniz meşgul olurken hem de güzel 
şeyler ortaya çıkarabilirsiniz.

EVİNİZİN BİR ODASINI YENİDEN DÜ-
ZENLEYİN

Evinizdeki yaşam alanını ufak dokunuş-
larla daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca, 
kütüphanenizdeki kitapları da tekrar dü-
zenleyebilirsiniz. Hatta kategorilerine göre 
sıralayabilirsiniz. Bu sayede gözünüze daha 
farklı gözüken ortam kendinizi daha iyi his-
setmenizi sağlayacaktır.

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA EVİNİZİN HA-
VASINI DEĞİŞTİRİN

Bazı eşyaların yerini değiştirebilir, dola-
ba kaldırdığınız farklı aksesuarları yeniden 
değerlendirebilirsiniz. Hatta evinizde daha 
önceden kullandığınız şu an da rafa kaldır-
dığınız eşyaların geri dönüşümünü sağlaya-
bilir, onları boyayarak ya da farklı şekillerde 
birleştirerek kullanım amaçlarını değiştirebi-
lir revize edebilirsiniz.

Örneğin kullanmadığınız ve elinizde bi-
riken bir sürü düğmeden abajurunuzu süs-
leyip ortamda daha renkli ve eğlenceli bir 
görüntü oluşturabilirsiniz.

Her türlü sanat eseri oluşturabilirsiniz - 
resimler, paneller, hediyelik eşyalar... Bu sü-
recin en iyi yönü karmaşık olmaması ve kısa 
sürmesi - düğmeler dikilebilir, yapıştırılabilir 
veya dizilebilir. 

Bu arada alışveriş çantanızı daha eğlen-
celi ve şık  hale getirmek için düğmelerden 
faydalanabilirsiniz. 

Örneğin artık giymediğiniz ya da eskidi-
ğini düşündüğünüz gömleklerinizi yastıkları-
nıza göre ayarlayarak onlara kılıf yapabilirsi-
niz.

Mesela kullanmadığınız mutfağınızda 
duran eskiyen süzgeçlerinizi de saksılarını-
za takarak hem renkli hem de dekoratif bir 
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görüntü elde etmişi olursunuz. Hem de bah-
çenize ya da balkonunuza hava katmış olur-
sunuz.

 Kullanılmayan baza başlığı ya da yatak 
başlıklarınızı da boyayıp kullanışlı şık bir as-
kılık haline getirebilirsiniz.

Ya da illa kullanılmayan eşyalarınızı değil 
görüntüsünü değiştirmek istediğiniz ve artık 
dış görünüşünden sıkıldığınız eşyalarınızı da 
boyayarak onlara farklı bir görünüş katabi-
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ratif ürünler elde edebileceksiniz. 



ANKARA’DA BULUNAN KADIN DERNEKLERİ TELEFON NUMARALARI

Başkent Kadın Platformu Derneği 231 99 21

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) 236 27 68

Kadın Dayanışma Vakfı 430 40 05

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği 448 25 12

Kadın Eğitim ve İstihdamı Derneği 365 56 65

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 427 00 20 

KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği 325 03 07

Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği 311 78 88

Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 342 00 25

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı 434 51 83

Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 344 06 04

Kadın Hareketi Derneği 473 76 30/40

Anadolu Kadın Gücü Derneği Çankaya Şubesi 0542 271 98 83

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği 0533 529 92 30

Aile İçi Şiddet
Acil Yardım Hattı
0212
0549 656 96 96AİLE İÇİ

ŞİDDETE
SON!
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2020
Kadınlar İçin
Hiç Kolay Olmadı

Şenay YILMAZ / Sosyolog

Üstelik Mart 2020’den beri COVID 19 
nedeniyle evlerinde olan kadınların 
şiddet oranlarında da artış gözlendi. 

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet vaka-

ları ve sıklığı dünya çapında sürekli olarak 

takip edildiği gibi pandemi sürecinde de ka-

dına yönelik şiddeti ortaya koymak amacıyla 
farklı ülkelerde veri çalışmaları yürütüldü. 
Karantina sürecinde şiddetin %27,8 artış 
gösterdiği ifade ediliyor.

Sabancı Üniversitesi Cender 2020 Pan-
demi raporuna göre, Katılımcılara şiddet fail-

Bu yıl 264 kadın hayatını şiddet nedeni ile kaybetti. Yılın ilk 11 ayında 
264 kadın eşleri ya da aile fertlerinden biri tarafından öldürüldü.
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lerinin kim olduğu sorulduğunda ise, %85,8’i 
aileleri tarafından şiddete uğradıklarını söy-
ledi (%32’si eş, %15,4’ü baba, %14,8’i erkek 
kardeş, %11,6’sı anne, %7,5’i kız kardeş/abla, 
%4,5’i oğul). Kalan kişilerin ise %7,1’i erkek 
arkadaş/flört ve %7,1’i akraba/tanıdık şid-
detine maruz kaldığını belirtti. Verilerden de 
anlaşıldığı gibi kadına yönelik şiddet çoğun-
lukla ev içinde ve birinci dereceden yakınlar 
tarafından uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nın “CO-
VID-19 Sırasında Kadınlar için Adalet” (Justice 
for Women Amidst COVID-19) raporuna göre 
ise şiddete uğrayanların çoğu COVID-19’un 
yayılma tehlikesinden korktuğu için karakol-
lara gitmiyor veya kolluk kuvvetleri bu kişi-
lerin şikayetlerini almayı geri plana atıyor. 
Evdeki şiddete tanık olan ve şikayetçi olmak 
isteyen çocuklar ise şiddet faili babalarının 
pandemi risk grubunda olmasından ötü-
rü tereddüt ediyorlar.  SAHA’nın yürüttüğü 
araştırmada da kadınların %30’u evlerinde 
kısmen güvende hissettiklerini, %6,5’i ise gü-
vende hissetmediklerini belirtiyor.

Aynı zamanda 2020’de yaşadığımız ola-
ğanüstü pandemi süreci kadınların ev içi 
yüklerinde de etkisini gösterdi. 

Kadınların çalışma durumlarını tespit et-
mek ise çok zor. Çalışma hayatına alınmayan 
ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar 
toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli 
ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlike-
lerine karşı daha korunmasız hale gelmek-
tedir. Kadınlar aynı anda hem ev içindeki 
yaşamsal faaliyetleri hem de kendi ücretli 
işlerini yürüttüklerinde, rutin düzende de 
‘çift vardiya’ çalışmak durumunda kalıyor-
lar. Pandemi de ise maalesef bu durum artış 
gösterdi.  KONDA’nın yürüttüğü araştırma-
larda 2018 ve 2020 verileri kıyaslandığında 
kadınların ev içi işlere ayırdıkları emek 2 ka-
tından fazla arttı. Artan hijyen uygulamala-
rı, uzaktan eğitim sistemine geçilmesi ve ev 
ekonomisinin negatif etkilenmesinden do-
layı hane içindeki toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizlikler daha da keskinleşti. 

Pandemi gibi toplumsal felaketlerde, 
işten çıkarmaların ve ücretsiz çalışmaların 
artmasıyla hane geliri düşüyor ve ev için 
yapılan harcamalarda ekonomik planlama 
yapılması gerekiyor. Bu durumda kadınlar 
eve alınamayan bazı gıdaları (ekmek, salça, 
yoğurt, peynir gibi) hane içinde üretiyor. Do-
layısıyla bu da kadınların yemek hazırlamaya 
ayırdıkları zamanı da artırıyor.

2021’in tüm kadın arkadaşlarımız için 
daha kolay bir yıl olması ve bir kadının daha 
aramızdan eksilmemesi dileğiyle.
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BU YIL KADINLAR İÇİN
NELER YAPTIK? 

Etkinlikler Gençlik Parkı Kültür Merkezi 
Necip Fazıl Salonu’nda “Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadelede Yasalarımız” adlı konfe-
rans ile başladı. Şiddetle mücadele yasaları 
hakkında kadınlara bilgi veren Avukat Feyza 

8 MART

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4-8 
Mart tarihleri arasında dolu dolu ge-

çecek bir programa imza attı. Hafta kap-
samında Başkentli kadınlar ağaç dikimin-
den konferansa, panayırdan sergiye kadar 
birçok etkinlikte bir araya geldi. Ankara’da 
durakları turuncu renkle aydınlatacak olan 
Büyükşehir Belediyesi, “Yalnız Değilsin” has-
htagi ile kentin 100 noktasına astığı afişlerle 
de farkındalık oluşturdu.
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Çerçioğlu, “Ankara Barosu Gelincik Merkezi 
Projesi, diğer adıyla “Toplumun Kadından 
Özür Dilemesi Projesi” devam ediyor. Fizik-
sel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete 
maruz kalan kadın ve çocuklarımızın hakları 
konusunda ayrıntılı bilgi veriyoruz.

Etkinlikler kapsamında Türkiye Sorop-
timist Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile 5 
Mart Perşembe günü 2019 yılında öldürü-
len 474 kadın anısına saat 14.00’de Çakırlar 
Mahallesi 2418. Sokak ile 2416. Cadde kesi-
şiminde meşe palamudu dikim etkinliği ger-
çekleştirildi.

6 Mart Cuma günü saat 19.00’da Gökyü-
zü Sanatsal İyilik Vakfı iş birliği ile “Kadın Sı-
ğınma Evi Sergi ve Yardım Panayırı”nın açılışı 
yapıldı.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında far-
kındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Bul-
varı üzerinde yer alan karşılıklı 10 durak, 6 
Mart akşamından itibaren turuncu renkte 
aydınlatıldı.
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11 EKİM

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

25 KASIM

KADINA YÖNELİK ŞİDDETEKARŞI    
     ULUSLAR ARASI MÜCADELE GÜNÜ

Ankara Kent Konseyi (AKK) de 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü kapsamında Gençlik Parkı 
Kabul Salonu’nda “Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Paneli” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 
etkinlik adreslerinden biri de Akköprü Metro 
çıkışı oldu.

Birleşmiş Milletler’in sponsorluğunda 
EGO Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığının katkılarıyla grafiti yapıla-
rak şiddete karşı direniş duvarı oluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipli-
ğinde Başkent Tiyatroları da kadınlara özel 
tiyatro gösterimi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
hassasiyeti ve Uçan Süpürge Vakfı’nın 24 yıl-
lık tecrübesi bir araya getirilerek 5-11 Ekim 
tarihleri arasında “Dünya Kız Çocukları Gü-
nü”ne özel bir program hazırlanmıştır.
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Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda siyasi 
parti temsilcileri ve sınırlı sayıda Başkentli 
kadınların davetli olduğu “Sinek Kadar Ko-
cam Olsun Başımda Bulunsun” adlı oyun 
büyük beğeni aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Haftası kapsamında Başkent’te 
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sığın-

macı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
(SGDD) ile Kadın Danışma Merkezi iş birliğiy-
le “Birlikte Güçlüyüz” etkinliği düzenlendik.

BELMEK eğitmenlerinin eşliğinde bir-
birinden renkli bez çanta tasarımları yapan 
Türk ve Mülteci kadınlar bu etkinlik sayesin-
de birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.
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KÜLTÜRLERİ BULUŞTURAN             
       MUTFAK ETKİNLİĞİ

Kuzey Ankara’da bulunan Uluslarası 
Meslek Edindirme Merkezi’nde (UMEM) dü-
zenlenen bir başka etkinlikte, Türk ve Mülte-
ci kadınlar mutfağa girerek kendi kültürlerini 
yansıtan yemekler yaptılar.

BEBEK BAKIM ODALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın 
dostu Başkent olmak için çalışmalarına de-
vam ediyor. Yapılan anketler sonucu Baş-
kentli annelerin taleplerini yerine getiren 
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş’ın tali-
matıyla ilk olarak Kızılay, Keçiören, Sincan ve 
Batıkent Metro istasyonlarına kurulan “Be-
bek Bakım ve Emzirme Odaları”nın sayısını 
artırarak, Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik 
Parkı ve Mavi Göl’de de açtı.

AĞAÇ ÖRME 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sı-
ğınma Evleri’nde kalan kadınların ördüğü el 
emeği örgülerle 30 Ağustos Zafer Parkı’nda-
ki ağaçları süsledi. Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ta-
rafından atölye çalışması ve workshop etkin-
liklerinde eğitim alan kadınların birbirinden 
güzel örgüleri ağaçlara renk kattı.

30
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



KÜLTÜRLERİ BULUŞTURAN             
       MUTFAK ETKİNLİĞİ

Kuzey Ankara’da bulunan Uluslarası 
Meslek Edindirme Merkezi’nde (UMEM) dü-
zenlenen bir başka etkinlikte, Türk ve Mülte-
ci kadınlar mutfağa girerek kendi kültürlerini 
yansıtan yemekler yaptılar.

BEBEK BAKIM ODALARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın 
dostu Başkent olmak için çalışmalarına de-
vam ediyor. Yapılan anketler sonucu Baş-
kentli annelerin taleplerini yerine getiren 
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş’ın tali-
matıyla ilk olarak Kızılay, Keçiören, Sincan ve 
Batıkent Metro istasyonlarına kurulan “Be-
bek Bakım ve Emzirme Odaları”nın sayısını 
artırarak, Mogan Gölü, Göksu Parkı, Gençlik 
Parkı ve Mavi Göl’de de açtı.

AĞAÇ ÖRME 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sı-
ğınma Evleri’nde kalan kadınların ördüğü el 
emeği örgülerle 30 Ağustos Zafer Parkı’nda-
ki ağaçları süsledi. Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ta-
rafından atölye çalışması ve workshop etkin-
liklerinde eğitim alan kadınların birbirinden 
güzel örgüleri ağaçlara renk kattı.

30
Kadın Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

474 KADIN ANISINA 

AĞAÇ DİKME

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sorop-
timist Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2019 
yılında şiddete maruz kalarak yaşamdan ko-
parılan 474 kadının anısına Başkent’te hatıra 
ormanı oluşturuldu.

TURUNCU MASKE

Hazırladığı projelerde dünya belediyele-
ri arasında dikkat çeken Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, “Kadına Şiddete Hayır” kampan-
yasına destek veriyor. Pandemi sürecinde 
işsiz kalan terziler için Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kurulan atölyede dikilen turuncu 
renkli maskeler toplumsal farkındalık yarat-
mak amacıyla erkek vatandaşlara dağıtıldı. 
Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Mer-
kezi tarafından yürütülen projeye Başkentli-
ler yoğun ilgi gösterdi.
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MOR HARİTAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleş-
miş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İs-
veç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle Mor 
Haritam hayata geçirildi. Büyükşehir Beledi-
yesinin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, 
gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete 
duyarlı hizmetlerini gösteren “Mor Haritam” 
uygulaması, Ankara’nın kadınlar için daha 
güvenli hale getirilmesini amaçlıyor. Mor Ha-
ritam üzerinden vatandaşlardan alınan geri 
bildirimler sayesinde Ankara’daki güvensiz 
ve riskli bölgeler bundan sonra tespit edile-
bilecek. 

MOR BUTON

Şiddet gören kadınlar Başkent Mobil 
uygulamasını akıllı telefonları üzerinden in-
direrek kolayca ulaşabilecek. Mor Buton ile 
ihbarda bulunmak isteyen kadınlar kendile-
rine ulaşılmasını sağlamak için cep telefon-
larının konum bilgisini de 
paylaşabilecek. Mor bu-
ton aracılığıyla Büyük-
şehir Belediyesinden 
psikolojik destek, 
sosyal yardım ve 
barınma tale-
binde buluna-
bilecek olan 
kadınlar, ihti-
yaç duydukları 
talepleri fotoğ-
raf ekleyerek 
de iletebilecek.
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etmiştir. Bu kapsamda şimdiye kadar 400’e 
yakın mülteci kız çocuğu okullaştırılmış, bu 
yılsonuna kadar da bu rakamın 500 civarın-
da olması için çalışmaktayız.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞTIRILMASI

2017 yılında “Mültecileri Güçlendirme 
Projesi” olarak başlayan projemiz 2018 yılın-
da “Mülteci Kız Çocuklarının Okullaştırılması” 
konusunda özelleşerek yürütülmeye devam 

GIDA KOLİLERİNE ŞİDDET BROŞÜRÜ

Pandemi döneminde evde kalmamızla 

birlikte şiddet de artmıştır. Kadınların evden 

çıkamadığı bu dönemde destek almaları ve 

gerekli kurumlarla iletişime geçmeleri daha 

da zorlaşmıştır. Biz de halkımıza dağıtılan 

gıda kolilerine 2000 adet şiddet broşürü ek-

ledik.  
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KADIN VE ÇOCUK BÜLTENİ

HAYATA GEÇTİ

Pandemi döneminde ilk sayısı dijital or-
tamda yayınlanan Kadın ve Çocuk Bülteni 4. 
sayısıyla devam ediyor. Kadınlar ve çocukla-
ra yönelik hizmetlerden, uzman röportajla-
rına geniş bir konu yelpazesinde halkımıza 
ulaşıyoruz.

MESLEK KURSU

Kız Çocuklarının Okullaştırılması Proje-
sinin daha sürdürülebilir olması için sadece 
kız çocuklarının okullaştırılması değil aynı 
zamanda annelerinin de kendi ayakları üs-
tünde durabilmeleri ve mesleki bir eğitim 
almaları için Eylül ayında bir dikiş kursu baş-
latılmıştır.

HİJYEN KİTİ DAĞITIMI

Kırsalda yaşayan ve bizlere ulaşamayan 
kadınlarımıza biz gezici aracımızla ulaşmaya 
devam ediyoruz. 8 ilçenin farklı mahalleleri-
ne gezici aracımızla giderek kadınlara şiddet 
broşürlerimizden vererek bilgilendiriyoruz 
ve hijyen kitlerimizi veriyoruz. 
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Edebiyatımızın
Başarılı Kadınları

1926 yılından itibaren yurtdışında yaşa-
dığı 14 sene boyunca verdiği konferanslar ve 
İngilizce olarak kaleme aldığı eserler sayesin-
de zamanının dış ülkelerde en çok tanınan 
Türk yazarı olmuştur. İstanbul Üniversite-
si’nde edebiyat profesörü olan Halide Edip, 
İngiliz Filoloji Kürsüsü Başkanlığı yapmış bir 
akademisyen; 1950’de girdiği TBMM’de ise 
milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir.

Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğ-
retmen. Halide Onbaşı olarak da bili-
nir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul 

halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçir-
mek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde 
yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’n-
da cephede Mustafa Kemal Atatürk’ün ya-
nında görev yapmış, sivil olmasına rağmen 
rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. 
Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulma-
sında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte yazarlığa 
başlayan Halide Edip; yazdığı yirmi bir ro-
man, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve 
çeşitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cum-
huriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok 
eser veren yazarlarındandır. Sinekli Bakkal 
adlı romanı, en bilinen eseridir. Eserlerinde 
kadının eğitilmesine ve toplum içindeki ko-
numuna özellikle yer vermiş, yazıları ile ka-
dın hakları savunuculuğu yapmıştır. Birçok 
kitabı sinemaya ve televizyon dizilerine uyar-
lanmıştır.

Halide Edip ADIVAR
D.1884 - Ö. 9 Ocak 1964
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Füruzan
D. 29 Ekim 1932 / İstanbul

Sevgi SOYSAL
D. 30 Eylül 1936 / İstanbul
Ö. 22 Kasım 1976 / İstanbul

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isim-
lerinden birisidir. Türk öykücülüğün-
de genellikle “küçük insanlar” diye ad-

landırılan toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, 
duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insan-
larını yazmıştır. Öykünün yanı sıra şiirden, 
romana, gezi yazısından, denemeye, şiire ve 
çocuk kitabına kadar edebiyatın farklı tür-
lerinde eserler vermiş, öykülerinin bazıları 
tiyatro sahnesine ve sinema perdesine ta-
şınmıştır. 1970’li yıllarda en çok dikkat çeken 
üç kadın yazardan biri olarak Sevgi Soysal ve 
Adalet Ağaoğlu’yla birlikte anılır.

Gülsün Karamustafa ile birlikte yönettiği 
Benim Sinemalarım filmi, Türk sinema tari-
hinin en başarılı eserleri arasında sayılır.

Aslen Selanik’li mimar-bürokrat bir ba-
bayla Alman bir annenin altı çocuğun-
dan üçüncüsü olarak büyüyen Sevgi 

Yenen, 1952’de Ankara Kız Lisesi’ni bitirdi. 
Bir süre Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğraf-
ya Fakültesi’nde Arkeoloji okudu. Göttingen 
Üniversitesi’nde arkeoloji ve tiyatro dersleri 
izledi. 1960 ile 1961 tarihlerinde Ankara’da 
Alman Kültür Merkezi ve İrtibat Bürosu’nda 
ve Ankara Radyosu’nda çalıştı. Bu dönemde, 
toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çı-
karan ‘’yeni gerçeklik’’ akımından izler taşıyan 
öykü ve yazıları “Dost”, “Yelken”, “Ataç”, “Ye-
ditepe” ve “Değişim” dergilerinde yayımlandı.

1961’de Ankara Meydan Sahnesi’nde 
Haldun Dormen’in yönettiği “Zafer Madalya-
sı” adlı oyunda tek kadın rolünü oynadı. İlk 
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öykü kitabı Tutkulu Perçem, 1962 yılında ya-
yımlandı. “Zafer Madalyası” oyununda tanış-
tığı Başar Sabuncu ile 1965’te evlendi. Aynı 
yıl TRT’de program uzmanı olarak çalışmaya 
başladı. 1965-1969 yılları arasında “Papirüs” 
ve “Yeni Dergi”’de öyküleri yayımlandı. Bu 
arada tezini vererek arkeoloji diplomasını 
aldı. Teyzesi Rosel’in kişiliğinden yola çıka-
rak, birbirine bağlı öykülerden oluşan “Tante 
Rosa”’yı yazdı. Kadın-erkek ilişkisi ve evlilik 
temasını işlediği ilk romanı “Yürümek”’le TRT 
Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü 
kazandı.

12 Mart dönemi, Sevgi Soysal’ın hayatı 
ve yazarlığı üzerinde derin izler bırakan bir 
dönem oldu. Yürümek, müstehcenlik gerek-
çesiyle toplatıldı ve Sevgi Soysal, kısa bir tu-
tukluluk ardından TRT’den ayrılmak zorunda 
kaldı. Siyasal nedenlerle tekrar tutuklandı 

ve sekiz ay Yıldırım Bölge’de, iki buçuk ay 
da sürgüne gönderildiği Adana’da kaldı. Ce-
zaevinde yazdığı Yenişehir’de Bir Öğle Vak-
ti adlı romanıyla 1974 yılında Orhan Kemal 
Roman Armağanı’nı kazandı. Kızları Defne 
Aralık 1973’te, Funda ise Mart 1975’te doğ-
du. Adana’da sürgünde bulunan bir kadının 
başından geçen olaylar etrafında 12 Mart’ı 
eleştirdiği romanı Şafak, 1975’te yayımlandı. 
Bu dönemde Anka Haber Ajansı ve Sosyalist 
Kültür Derneği’nin kuruluşunda rol aldı. Poli-
tika gazetesinde tefrika edilen cezaevi anıları 
Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu başlığıyla ki-
taplaştırıldı (1976).

Barış Adlı Çocuk, 1976’da yayımlandı. 
Üzerinde çalıştığı son romanı Hoşgeldin 
Ölüm’ü tamamlayamadan 22 Kasım 1976’da 
İstanbul’da 40 yaşında öldü. Yeni Ortam ve 
Politika gazetelerine yazdığı yazılar, Bakmak 
(1977) adlı kitapta toplandı.

Tomris UYAR
D. 15 Mart 1941 / İstanbul
Ö. 4 Temmuz 2003

Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız 
Ortaokulu’nda, şimdiki adı Robert Kolej 
olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’n-

de eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitü-
sü’nü bitirdi (1963).

Papirüs dergisi kurucularından olan 
Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma ya-
zıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dönemin 
belli başlı dergilerinde yayımlandı. On öykü 
derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, 
Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Ar-
mağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitapla-
şan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel 
başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı 
ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik 
Hikâye Armağanı’nı aldı.
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Gülten DAYIOĞLU
D. 1935 / Emek, Kütahya

İstanbul’da eski adıyla Atatürk Lisesi 
olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitir-
di. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde öğrenim gördü. Daha sonra oku-
lu bıraktı. Dışarıdan sınavlara girerek ilkokul 
öğretmeni oldu. On beş yıllık hizmetten son-
ra 1976’da istifa etti.

İlkokul üçüncü sınıfta, öğretmeninin ya-
zarlık yeteneğini saptamasıyla yazma bilinci 
edinmeye başlamıştır. On beş yaşında bir öy-
küsü, Afyon’da, yerel bir gazetede (1950) ya-
yınlandı. O zamandan bu yana (1963-2009) 
kesintisiz olarak 73 kitap yazdı. Bu eserler, 
altıncı yaştan itibaren çocuk ve gençlik düze-
yine göre hazırlanmış öykü ve romanlardır.

İlk eseri, “Bahçıvanın Oğlu” adını taşıyan 
bir çocuk kitabıydı. Ayrıca yirmiden çok rad-
yo ve televizyon oyunu yazdı. 1965’ten beri 
eğitim ve öğretim sorunlarıyla ilgili görüşle-
rini Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri başta 
olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerdeki ya-
zılarıyla dile getirmiştir. Daha çok çocuk ede-
biyatıyla uğraşmıştır. 1963-1971 yıllarında 

çocuklar için, birer hikâyelik yirmi altı küçük 
kitap yayınladı. 6-9 yaş grubu için yirmi ki-
taplık “Ece ile Yüce” isimli bir de dizi hazırla-
dı. Eserlerinin bir bölümü, çeşitli kurumlarca 
ödüllendirildi. Bir bölümü de yabancı dillere 
çevrildi.

Ayşe KULİN
D. 1941

Öykülerden oluşan ilk kitabı Güneşe 
Dön Yüzünü 1984 yılında yayımlandı. Bu 
kitaptaki Gülizar adlı öyküyü, Kırık Bebek 
adıyla senaryolaştırdı ve bu filmi 1986 yılın-
da Kültür Bakanlığı Ödülü’nü kazandı. Kulin, 
1986’da sahne yapımcılığını ve sanat yönet-
menliğini üstlendiği Ayaşlı ve Kiracıları adlı 
dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Der-
neği’nin En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü 
kazandı.

1996 yılında Münir Nureddin Selçuk’un 
yaşam öyküsünün anlatıldığı Bir Tatlı Huzur 
adlı kitabı yayınlandı. Aynı yıl, Foto Sabah 
Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü 
Ödülü’nü, bir yıl sonra aynı adı taşıyan kita-
bı Sait Faik Hikaye Armağanı’nı kazandı.
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nı, 2006 ve 2008 yılları arasında Star TV’de 
aynı isimle dizi olarak yayınlandı. Yine 2002 
yılında yayınlanan Nefes Nefese isimli roma-
nı ile İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce 
Yahudi’yi soykırımdan kurtaran Türk diplo-
matlarının kahramanlıklarını bir aşk öyküsü 
ile birlikte işliyor. Geniş Zamanlar adlı öykü 
kitabı, 2007 yılında Star TV’de aynı adla dizi 
olarak yayınlandı. 2004 yılında yazdığı Gece 
Sesleri romanı, aynı adla televizyona uyar-
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Yatmak, 1973’te yayımlandı. Bu ilk romanın-
dan itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara 
konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yaz-
dığı Bir Düğün Gecesi(1979) ve Hayır (1989) 
adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve bir-
çok ödül kazandı. Öykü kitapları, denemeler, 
anı-roman türünde eserler de yayımlayan 
Ağaoğlu 1991 yılında Çok Uzak Fazla Yakın’la 
oyun yazarlığına döndü. 

Ece TEMELKURAN
D. 22 Temmuz 1973 / İzmir

1991 yılında Bornova Anadolu Lisesi’ni, 
1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ni bitirdi. 1993 yılında Cumhuriyet 
Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. İlk yazıları 
Patika dergisi’nde yayınlandı.

Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hüküm-
lüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalıştı, rö-
portajlar yaptı. Almanya’da kadın hareketi 
üzerine bir araştırma yaptı. Ardından avu-
katlık ruhsatnamesini aldı ancak bu mesleği 
henüz icra etmedi. Yurtiçinde ve dışında çe-
şitli dergilerde yazılar yazdı, CNN Türk’te mu-
habirlik yaptı. Dünya Sosyal Forum sürecini 
izlemek için 2003’te Brezilya’ya, 2004’te Hin-
distan’a gitti. Venezüella’daki sosyalist devri-
mini ve Arjantin’de ekonomik krizden sonra 
oluşan halk hareketini inceledi. Bu harekete 
ilişkin yazıları “Buenos Aires’te Son Tango” 
adı altında yazı dizisi olarak Milliyet’te ya-
yınlandı. Milliyet gazetesinde “Kıyıdan” adlı 
köşesinde yazdı. Habertürk Gazetesi’nde 8 
Şubat 2010 gününden itibaren yazmaya baş-
layan Temelkuran’ın yazı günleri Pazartesi, 
Çarşamba ve Cumartesi oldu. Her yıl Dünya 
Sosyal Forumu’nu yerinde izlemeye devam 

ediyor. Ece Temelkuran, Aslı Erdoğan, Ümit 
Kıvanç, Bejan Matur, Beliz Güçbilmez, Murat 
Uyurkulak ve Şamil Yılmaz ile birlikte Son Bir 
Kez oyununun yedi yazarından biridir.

17 Ekim 2010 tarihinden itibaren Haber-
türk TV kanalında her pazar yayınlanmaya 
başlanan “Kıyıdan” adlı bir programı hazırla-
yıp sundu.
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Latife TEKİN
D. 1957

Buket UZUNER
D. 1955 / Ankara

1957’de Kayseri’ de doğdu. 1966’da 9 
yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a gel-
di. Ortaöğrenimini Beşiktaş Kız Lisesi’nde ta-
mamladı. İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’n-
de kısa bir süre çalıştı. İlk kitabı “Sevgili Arsız 
Ölüm” 1983’te yayınlandı. Anadolu’daki köy 
yaşamı ve insanlarını masalımsı bir atmos-
ferde ve “Yüzyıllık Yalnızlık” (Gabriel Garcia 
Marquez) tadında anlattığı bu ilk romanıyla 
büyük ün kazandı. Büyülü gerçekçilik akı-
mına da yakıştırılan bu romanının ardından 
peş peşe diğer romanları geldi. Eserleri İn-
gilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Fars-
ça ve Hollandacaya çevrildi. Değişik üslubu 
ve yaklaşımıyla kuşağındaki edebiyatçıların 
önde gelen isimlerinden biri oldu.

Biyoloji ve Çevre Bilimi eğitimi alan Uzu-
ner, Türkiye’ de Hacettepe Üniversitesi ve 
ODTÜ’de, ayrıca Norveç, ABD ve Finlandi-
ya’daki üniversitelerde çalışmalarda bulun-
du. Kitapları 1992’den bu yana Türkiye’de 
Ulusal En İyi Satış listelerinde yer almaktadır 
ve sekiz ayrı dilde yayımlanmıştır. Remzi Ki-
tabevi için 1990’larda yabancı edebî yayım-
lar konusunda editörlük yaptı Balık İzlerinin 
Sesi romanı ile 1993 yılında Yunus Nadi Ro-
man Ödülü’ ne lâyık görülen Uzuner, Kumral 
Ada Mavi Tuna romanı ile 1998 yılında İstan-
bul Üniversitesi Yılın Romanı ödülünü aldı. 
Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanı, Mediter-
ranean Waltz adı ile Yunanistan, İsrail, Ro-
manya ve Kore’de, Ada d’Amber adıyla İtal-
ya, Ambar Ada adıyla İspanya’da yayımlandı. 
İstanbullular romanı ABD ve İspanya’da ya-
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Duygu ASENA
D. 19 Nisan 1946 - Ö. 30 Temmuz 2006

İstanbul’dadoğdu.Orta öğrenimini Kadı-
köy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ar-
dından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölü-
münde eğitim gördü.

İş hayatına pedagog olarak başlayan 
Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ 
Çocuklarevi’ndeçalıştı. Gazetedeki ilk yazısı 
1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek 
ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çe-
şitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici 
olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında 
“Ondan Sonra” isimli bir program hazırlayıp 
sundu (1992-1997).Gazeteciliğinin yanında 
yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Ka-
dının Adı Yok ile adını duyurdu. Yönetmen 
Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği tema-
lar nedeniyle Asena feminist yazar olarak 
tanındı.

Duygu Asena, 30 Temmuz 2006 günü 
hayatını kaybetti.

yımlanmış olup, Bulgaristan, Macaristan ve 
Arnavutluk’ta yayına hazırlanmaktadır. Ayrı-
ca İngiltere’de kısa öykülerden oluşan A Cup 
of Turkish Coffee adlı kitabı yayımlandı. Ya-
zarın Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu romanı da 
Yunanca yayımlanmıştır.

Buket Uzuner’in 1980’lerde yazdığı Bir 
Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları 300.000’den 
fazla satarak Gezi Edebiyatı alanında Kadın 

Gezgin olgusuna dikkat çekmiştir. Daha son-
ra üç kıtada yaşadığı ve yaptığı seyahatleri 
Bir Siyah Saçlı kadının Gezi Notları ve New 
York Seyir Defteri kitaplarını yazmıştır.

Buket Uzuner, 1996 yılında University of 
Iowa tarafından onur üyeliğine kabul edilmiştir.

Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Avru-
pa’da uzun yıllar geçiren Buket Uzuner, şim-
di İstanbul’da yaşamaktadır.
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Mina URGAN
D. 1 Mayıs 1915 / İstanbul
Ö. 11 Haziran 2000 / İstanbul

İngiliz edebiyatının en önemli eserlerini 
Türk literatürüne kazandırdı. Thomas Ma-
lory, Henry Fielding, Balzac, Aldous Huxley, 
Graham Greene, William Golding, John Gal-
sworthy ve Shakespeare’in eserlerini çevir-
menin yanı sıra yazdığı Bir Dinozorun Anıları 
ve Bir Dinozorun Gezileri isimlerindeki iki 
kitabıyla da okuyucudan büyük ilgi gördü. 
Urgan, “Elizabeth Devri Tiyatrosunda Soy-
tarılar” adlı çalışmasıyla doçent ve 1960’ta 
profesör oldu. Aynı yıl, Türkiye İşçi Partisi’ne 
girdi ve İngiliz edebiyatı profesörü olarak 
sürdürdüğü öğretim üyeliğinden 1977 yı-
lında emekli oldu. Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi’nin kurucu üyeliğini yaptı. 15 Haziran 
2000 günü, 85 yaşında vefat etti. Çalıştığı İs-
tanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümü onun anısına her yıl bır öykü yarış-
ması düzenlemektedir.
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Mine SÖĞÜT
D. 1968 / İstanbul

Babası bir deniz subayı olan Mine Sö-
ğüt, ortaöğrenimini Kadıköy Kız Lisesi’nde 
tamamladığı 1985 yılında babasını kaybet-
ti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve 
Edebiyatı bölümünde girdi.

Gazeteciliğe 1990 yılında Güneş Gazete-
si’nde başladı, İnsan Hakları Servisi’nde mu-
habirlik yaptı. Güneş Gazetesi’nin kapanma-
sından sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl 
gazetesinde çalıştı.

1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti’nin düzenlediği yarışmada, Haber dalın-
da mansiyon aldı. 1996-2000 yılları arasında 
Haberci adlı televizyon belgeselinin metin 
yazarlığını yaptı. 

1999-2001 yıllarında Öküz dergisinde 
yazdığı yazılarla tanındı. Profesyonel gazete-
ciliği bırakan Söğüt, 2001-2005 yılları arasın-
da Cihangir Postası adlı yerel bir gazetenin 
gönüllü editörlüğünü yaptı.

Mine Söğüt’ün ilk kitabı, Adalet Cim-
coz: Bir Yaşam Öyküsü Denemesi isimli bi-
yografidir. İlk romanı Beş Sevim Apartmanı 
/ Rüya Tabirli Cin Peri Yalanları’ndan sonra 
Kırmızı Zaman adlı ikinci romanı ve Doğan 
Kardeş adlı kitabı yayımlandı. 2006 yılında 
Pınar Kür’le yaptığı “Aşkın Sonu Cinayettir” 
adlı söyleşi kitabı Everest yayınlarından çıktı. 
2007 yılında üçüncü romanı “Şahbaz’ın Hari-
kulade Yılı 1979” yayınlandı.
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Kardeş adlı kitabı yayımlandı. 2006 yılında 
Pınar Kür’le yaptığı “Aşkın Sonu Cinayettir” 
adlı söyleşi kitabı Everest yayınlarından çıktı. 
2007 yılında üçüncü romanı “Şahbaz’ın Hari-
kulade Yılı 1979” yayınlandı.
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BEBEKTEN KATİLE ERKEKLİK
(Aslıhan Burcu Öztürk)

KURTLARLA KOŞAN KADINLAR
(Clarissa Pinkola Estes)

Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin, yaşamları bo-
yunca bu yönde nasıl yoğrulduklarını ve  kaskatı erkeklik ceke-
tini giymeye çabalarken nasıl yorulduklarını anlamak için yola 
çıkmak... Erkeğe atfedilen güç ve yaşanan güçsüzlük çelişkisi-
nin, şiddetle patlak verişinin haritasını çizmiş yazar.

Kitapta feminizm ışığında şiddetle kuşatılan erkeğin, çocuk-
luktan yetişkinliğe evde, okulda, işte, yatak odasında, askerde 
ve cezaevinde verdiği erkeklik sınavı, kendini var eden kadını 
yaralayarak, yok ederek geçmeye çalışmasını çözümleniyor.

Birbirinden farklı 16 bölümden oluşan bu kitap, yazarın 
söylemiyle kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri için 
yazılmış.Kitap çok eski zaman masallarından yola çıkarak her 
kadının içinde vahşi bir kurt olduğunu, bu kurdun kendini av-
cılardan nasıl koruduğunu mitolojik masallarla anlatıyor. Ayrıca 
erkek egemen toplumda  bir kadının gücünü nasıl keşfedeceği-
ni, bu yöntemlerin nasıl işleyeceği de kitabın bölümleri arasında 
mevcut. Her kadının kendinin farkına varıp içindeki gücü ortaya 
çıkarması için okuması gereken bir kitap.

CİNSİYET BELASI
(Judith Butler)

1990’da yayımlandığında feminist kuramda ve toplumsal 
cinsiyet araştırmalarında çığır açan, queer kuramın öncü me-
tinlerinden sayılan Cinsiyet Belası nihayet Türkçede. Judith 
Butler’ın cinsiyetin ne ölçüde “doğal” olduğunu sorgulayarak 
cinsiyetin performatif yapısına dair kışkırtıcı savını ilk kez ortaya 
koyduğu bu metin, birbiriyle bağlantılı pek çok tartışmayı bir-
den barındırıyor.
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MADE IN DAGENHAM
(KADININ FENDİ)

2020 yılında yayınlanan yönetmenliğini 

Nigel Cole’nun  yaptığı başrolü Sally Hawkins 

üstleniyor. 1968 yılında, İngiltere’deki bir Ford 

fabrikasında geçen filmde cesur bir grup 

kadın, güç birliği yapıp adalet için ayaklanıyor. 

Mücadelenin gayesi, cinsel ayrımcılığın önünü 

keserek erkeklerle eşit kazanç ve haklar elde 

etmek. Hayatları evle işten ibaret olan bu güçlü 

kadınlar patronlarına ,yapılan ayrımcılığa  ve 

eşlerine karşı direnç gösteriyorlar.

DESERT FLOWER
(ÇÖL ÇİÇEĞİ)            
Filmde Somalide doğan model  Waris  

Dirie’nin  otobiyografisi  anlatılmaktadır. 

Üç yaşındayken Somali’deki kabilesinde 
sünnet edilen, 13’ünde evlendirilen, nihayet 
Afrika’dan kaçıp en sonunda Amerika’da 
süpermodel olan ve bugün BM adına 
kadın sünnetine karşı faaliyet gösteren bir 
kadının azim dolu hikayesi bu.Senayosunu 
Wüstenblume , Sherry Hormann , Waris Dirie , 
Smita Bhide yazdığı filmde yönetmenliği  Sherry 
Hormann üstlenmektedir.
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CHHAPAAK
Deepika Padukone’nin filmde 

hayat verdiği karakter “Malti” adını 
taşıyor. Film esin kaynağını ise 2005’te 
henüz 15 yaşındayken uğradığı 
asit saldırısından sağ kurtulan 
ama bedeninde izleri kalan Laxmi 
Agarwal’ın öyküsünden alıyor. Asit 
saldırısının soruşturulmasından 
sonra mahkemede hakkını arayan ve 
tıbbi tedaviyle duygusal bir iyileşme 
sağlayan Malti’nin verdiği adalet 
mücadelesi anlatılıyor.  
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ÇOCUK HİZMETLERİ 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı 

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bün-
yesinde Çocuk Kulüpleri, Çocuk Meclisi 
ve Çocuk Gündüz Bakımevleri hizmet-

leri faaliyetlerini sürdürmektedir. Covid-19 
önlemleri kapsamında pandemi döneminde 
Çocuk Kulüpleri faaliyetlerine ara verilmiştir. 

Çocuk Meclisi uzaktan eğitim ile programla-
rına devam etmektedir. Gündüz Bakımevleri 
plan ve yapım aşamasındadır.

Çocuk Kulüpleri; Altındağ, Ahmetler, 
Batıpark, Aktepe, Mamak, Sinanlı ve Sincan 
bölgelerinde bulunmaktadır. Çocuk Kulüp-
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lerinin amacı; çocuklara yönelik temel hiz-
metlerin, eşitsizlikleri azaltacak şekilde ge-
liştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca 
çocukların olumsuz alışkanlıklar kazanma-
larından uzak tutarak, olumlu alışkanlıklar 
kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini 
olumlu yönde desteklemektir. Çocuk kulüp-
leri kültürel faaliyetler, eğitim destek hizmet-
leri, spor hizmetleri, psiko-sosyal destek hiz-
metleri ve salon spor oyunlarını bünyesinde 
barındırmaktadır.

Çocuk Meclisi; çocukların çocuk hak-
larını özümsemelerini sağlayarak, “katılım 
hakkı”nın çocuklar, yetişkinler ve karar ve-
rici makamlarca farkındalığının artırılması; 
Çocuk Meclisi’nin tanınırlığının çoğaltılması, 
daha çok çocuğun Meclis’e katılımını sağla-
yarak, okullarla işbirliğinin geliştirilmesi ve 
eğitimde çocuk meclisinin katkısının anlaşılır 
hale getirilmesi amaçlarını taşır.

Çocuk Meclisi uzaktan 
eğitim ile programlarına 
devam etmektedir. 
Gündüz Bakımevleri plan 
ve yapım aşamasındadır.

Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü bilgi 
için (0312) 507 36 21’i 
arayabilirsiniz.

51
Çocuk Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Altındağ Çocuk Kulübü Karate 
branşında; Uluslararası alanda ve 
Türkiye’de dereceleri olan öğrenciler, 
önce “Kocatepe’de Atatürk” heykelinin 
bulunduğu Seyir Tepesi’ne çıkıp, alanın 
gelenine kuş bakışı baktılar. Ardından 

Atatürk’ün baraj yapımını takip ettiği 
ve istirahat ettiği Atatürk Evi müzesini 
ziyaret ettiler. Atatürk Evi’nde barajın 
yapım hikayesini dinleyen şampiyon 
çocuklar, golf araçlarıyla alanı gezme 
imkanı da buldular.

ÇOCUK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
H A B E R L E R İ 
ŞAMPİYONLAR ÇUBUK-1 BARAJI
REKREASYON ALANINDA
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Rekreasyon alanının doğasını çok 
seven öğrenciler, “Bu Çubuk Bendi 
Türk Ulusunun ilk Cumhur Reisi Kemal 
Atatürk Devrinde Devlet Merkezi An-
kara’nın su ihtiyacını karşılamak üzere 
kurulmuştur. 1929-1936” ibaresinin 

bulunduğu kitabenin önünde hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler, rekre-
asyon alanının gezdikten sonra, “Bilim 
Parklarda” etkinliğine katılıp, sıvı azot 
gösterisini izlediler. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi, “topluma duyarlı gönüllüler ka-
zandırmak ve özellikle geleceğimiz olan 

çocukları sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, 
hastalıklardan korunma yolları hakkında bi-
linçlendirme hedefi ile oluşturulan” LÖSEV İn-
cileri Gönüllü Gurubu’nun, “Sağlıklı Yaşam” 
konulu seminerine uzaktan bağlantı gerçek-
leştirdiler.

Eğitmen Selin ÇAKICI’nın verdiği seminer 
öncesi bir konuşma yapan Çocuk Meclisi 25. 
Dönem Başkan Yardımcısı Nur İNAN; “bu-
gün, uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduğu-
muz Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vak-
fı’nın gönüllüleriyle buluştuğumuz için çok 
mutluyum. Lösev‘in kurucusu, başarılarıyla 
tüm dünyaya örnek olan, çocuk doktoru Sayın 
Üstün Ezer’e hepimiz adına sevgi ve saygıları-
mızı göndermek isterim. Bu zorlu pandemi sü-
recinde de çocukların sağlığı, mutluluğu için 

fedakarca çalışan tüm Lösev ailesine, doktorla-
rımıza, sağlık çalışanlarımıza, tedavileri devam 
eden kardeşlerimize, ailelerine sevgi ve saygı-
larımızı iletiyorum; onların her başarı hikayesi-
nin bizlere de güç ve umut verdiğini söylemek 
isterim” dedi.

ÇOCUK MECLİSİ’NİN DUYARLI
ÇOCUKLARI

54
Çocuk Bülteni • Sayı 4

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sunumların, kısa filmlerin yer aldığı se-
minerde LÖSEV çalışmaları hakkında bilgiler 
veren Selin Çakıcı; sağlıklı yaşam, doğru bes-
lenme, lösemi ve tedavi süreçleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu ve Meclis üyele-
rinin sorularını yanıtladı.

Katip Üye Su Naz GÖRGEL’in “maske ta-
sarımlarımızı bu kez lösemili kardeşlerimiz için 
de yapabilir miyiz?” sorusu üzerine toplantı 
sonunda, Çocuk Meclisi üyeleri, yapacakları 
maske tasarımlarını, 2-8 Kasım tarihlerin-
deki “Lösemili Çocuklar Haftası”na yönelik 
bir farkındalık etkinliği olarak Lösev’e iletme 
kararı aldılar. Meclis üyeleri, lösemi ile müca-
dele eden kardeşlerine geçmiş olsun dilekle-
rini ilettiler ve tamamen gönüllülerin çaba ve 
destekleriyle yıllardır çocuklara iyilik ve mut-
luluk veren LÖSEV’e teşekkür ederek, “herkes 

kendi imkanları kadar katkı sağlayabilir, her-
kes gönüllü olabilir” çağrısında bulundular ve 
sağlıklı günlerde Lösev Köyü’nü yeniden ziya-
ret etmeyi istediklerini de sözlerine eklediler.

Çocuk Meclisi 25. Dönem 
Başkan Yardımcısı Nur İNAN; 
“Bu zorlu pandemi sürecinde de 
çocukların sağlığı, mutluluğu 
için fedakarca çalışan tüm Lösev 
ailesine, doktorlarımıza, sağlık 
çalışanlarımıza, tedavileri devam 
eden kardeşlerimize, ailelerine 
sevgi ve saygılarımızı iletiyorum; 
onların her başarı hikayesinin 
bizlere de güç ve umut verdiğini 
söylemek isterim.”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi, pandemi öncesi planladığı et-
kinliklerin bazılarını online olarak ger-

çekleştirmeyi sürdürüyor.
Meclis üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk 

Bilim Koordinatörlüğü’nün Çocuk Üniversite-
si ile devam eden işbirliği kapsamında “Beyin 
ve Öğrenme Okulu” konulu uzaktan eğitime 
katıldılar. Programın açılışında kısa bir konuş-
ma yapan 25. Dönem Başkanı Çağın ALADAĞ, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 
gibi, “Bilim ve Fen Nerede ise oradan alacağız. 
Bilim ve Fen İçin Kayıt ve Şart Yoktur.” Bizle-
re bilimi sevdirmeyi, bilimin aydınlık yüzüyle 
tanışmamızı hedefleyen bu programı hazır-
ladığınız için tüm meclis üyesi arkadaşlarım 
adına teşekkür ederim “ dedi.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Ahmet Altın-
dağ’ın yaptığı programda çocuklar, vücu-
dumuzun belki de en karmaşık organı olan 
beyinle ilgili çok değerli bilgileri, bulmacalar, 

oyunlar ve renkli sunumlarla zenginleştirilmiş 
dersi büyük bir zevkle takip ettiler. 

Prof. Dr. Altındağ, derste ayrıca özellikle 
10-19 yaş arası çocuk ve gençlerin yeterince 
uyumadıklarını, buna karşın bu yaş gurubu-
nun günde mutlaka 9 saat uyumalarının be-
yin gelişimi ve sağlığı için önemini vurguladı. 
Prof. Dr. Altındağ, beyin sağlığı için yapılması 
gerekenleri de hatırlatarak çocuklara, iyi bes-
lenmeleri, sağlam bir kahvaltı ile güne başla-
maları, hareketli olmaları spor yapmaları; bol 
bol kitap okumaları, bir enstrüman çalmayı 
öğrenmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. 
Meclis üyeleri, öğrenmenin en aktif olduğu 
saatlerin sabah 09.30-12.00 ve 15.30-17.00 
olduğunu öğrendikten sonra bir de süreli 
bellek çalışması gerçekleştirdiler; minik ha-
tırlama testlerden başarıyla geçen üç Meclis 
üyesini, Prof. Altındağ pandemi sonrasında 
Beyin ve Öğrenme Okulu’na davet etti.

UZAKTAN EĞİTİMLERDE
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FARKI
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“Bilim ve 
Fen İçin Şart 

Yoktur”



Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi, pandemi öncesi planladığı et-
kinliklerin bazılarını online olarak ger-

çekleştirmeyi sürdürüyor.
Meclis üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk 
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lenmeleri, sağlam bir kahvaltı ile güne başla-
maları, hareketli olmaları spor yapmaları; bol 
bol kitap okumaları, bir enstrüman çalmayı 
öğrenmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. 
Meclis üyeleri, öğrenmenin en aktif olduğu 
saatlerin sabah 09.30-12.00 ve 15.30-17.00 
olduğunu öğrendikten sonra bir de süreli 
bellek çalışması gerçekleştirdiler; minik ha-
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“Bilim ve 
Fen İçin Şart 

Yoktur”

Komisyon toplantılarını, eğitimleri ve 
atölyeleri online devam ettiren 25. Dö-
nem Çocuk Meclisi üyeleri, evde de ol-

sak “tatilde değil görevimizin başındayız” 
dediler ve 20 Kasım Çocuk Hakları günü 
dolayısıyla evlerinden hazırladıkları pankart-
larla mesajlarını ilettiler.

Çocuklar 20 Kasım dolayısıyla gerçek-
leştirdikleri komisyon toplantılarında da 25 
yeni karar aldılar. 

Başkanlık Katip Üyesi Su Naz Gör-
gel’in “özellikle pandemi döneminde daha 
da belirgin hale gelen eğitimdeki eşitsizliğin 
giderilerek eğitimin ve tüm okulların stan-
dart hale getirilmesi”; Çocuk Hakları Komis-
yonu üyesi Yağmur Kamacı’nın “Çocuk işçi-
lerin ve sokaklarda çalıştırılan çocukların 
eğitim haklarından mahrum bırakılmaması 
ve çocuklara daha iyi şartlar sağlanması”, 
Spor Komisyonu Başkanı Sahra Nur Ko-
şan’ın “Pandemi süresince online eğitimleri-
ne devam edemeyen maddi imkanları kısıtlı 
ailelere ücretsiz hızlı internet ve bilgisayar 

sağlanması”; Çocuk Hakları Komisyonu üye-
si Mustafa Eren Güler “sadece çocukların 
tedavilerine ayrılmış steril çocuk hastanele-
ri yapılması“; Eğitim Komisyonu Üyesi Elif 
Yıldız’ın “Su tasarrufu konusuna daha fazla 
dikkat çekilesi” ve daha pek çok önemli ko-
nuda hazırladıkları önergeleri komisyonlar-
da oybirliği ile kabul edildi.  

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddele-
rine dikkat çekerek, “çocuk hakları insan 
haklarıdır” hatırlatmasında bulunan Meclis 
üyeleri, eşitlik, yaşama - korunma, karar-
lara katılım ve çocuğun üstün yararı ilke-
lerinin unutulmaması çağrısında bulundu-
lar.

Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Sayın 
Mansur Yavaş’ın uzak köylerde kısıtlı imkan-
ları olan çocuklara ulaşarak, eğitimlerine 
sağlamakta olduğu katkılardan dolayı mutlu 
olduklarını dile getirdiler ve bir kez daha te-
şekkürlerini ilettiler.

“ÇOCUK HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR” 
ÇOCUKLARIN SESİNE KULAK VERİN…
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk 
Evleri Şube Müdürlüğünce Çocuk 

Gündüz Bakımevi açmak için çalışmalar yü-
rütülmektedir. Çocuk Gündüz Bakımevleri; 
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, 
ücretsiz faydalanacak grubunda olan ailele-
rin, sosyal yardım alan ailelerin ve belediye-
de çalışanlar dışında diğer anne ve babaların 
36-72 aylık çocuklarına hizmet verecektir.

Batıkent ve İşçi Blokları Çocuk Gündüz 
Bakımevi şubeleri belediye ücret tarife kararı-
nın çıkması ile hizmete başlayacaktır.  Bunun-
la birlikte Ahmetler Hanımlar Lokali ve Kuş-
cağız Aile Yaşam Merkezi binaları için Çocuk 
Gündüz Bakımevi’ne dönüşüm inşaatı ihale 
çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafın-
dan yürütülmektedir. Belediyemize ait olan 
Kızılcahamam Aile Yaşam Merkezi, Kazan Aile 
Yaşam Merkezi hizmet binaları ve rekreasyon 

ÇOCUK GÜNDÜZ 
BAKIMEVLERİ

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı 

ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk 
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cağız Aile Yaşam Merkezi binaları için Çocuk 
Gündüz Bakımevi’ne dönüşüm inşaatı ihale 
çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafın-
dan yürütülmektedir. Belediyemize ait olan 
Kızılcahamam Aile Yaşam Merkezi, Kazan Aile 
Yaşam Merkezi hizmet binaları ve rekreasyon 

ÇOCUK GÜNDÜZ 
BAKIMEVLERİ

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı 

ÇOCUK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi
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Batıkent ve İşçi Blokları 
Çocuk Gündüz Bakımevi 
şubeleri belediye ücret 
tarife kararının çıkması ile 
hizmete başlayacaktır. 

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ço-
cuk Evleri Şube Müdürlüğünce yürütülen 
Çocuk Gündüz Bakımevi plan ve çalışmalar 
ilgili daire başkanlıklarımızla koordineli ola-
rak yürütülmektedir.

alanlarından Harikalar Diyarı, Göksu, Öveçler 
Dikmen Vadisi, aynı zamanda Sincan Selin 
sokak ve Şentepe Kayalar Mahallesi’nde bu-
lunan belediye arsaları ve kentsel dönüşüm 
projesi içerisinde bulunan Mamak Derbent 
Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevleri ile ilgi-
li proje çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir.  

İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi
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“Çocuklar Büyüyünce 
İnsan Olmazlar, Onlar 
Zaten İnsandırlar”

Çocuk hakları insan haklarıdır ve evren-
sel bir kavramdır.  
Çocukluğun tarihi, çocuklara olan tu-

tum ve davranışlar, çocuğun tanımı, çocu-
ğa yüklenen anlam, çağlar boyu toplumdan 
topluma, kültürden kültüre farklılıklar, çeşit-
lilikler gösteriyor olsa da, çocukların “küçük 
yetişkinler” olarak tanımlanamayacağı ve ço-
cukların ‘çocuk olmaktan’ kaynaklanan özel 
hakları olduğu bugün artık çok daha iyi bili-
niyor. 

Psikoloji, psikiyatri, pedagoji alanlarında 
çocukluk dönemleri için farklı tanım ve yak-
laşımlar olsa da, hukuksal olarak Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nde “on sekiz yaşının altındaki 
bireyler, çocuk olarak kabul edilir”. Yüzyıllarca 
süren çocuk hakları mücadelesi, çocukların 
ve haklarının sadece ailelerin ya da toplum-
ların kendine has yorumları ve inisiyatifi ile 
sınırlı kalmaması, hukuki bağlayıcılığının da 
sağlanması ve bir ortak dil oluşturulması ih-
tiyacıyla, son olarak 1989 tarihli BM Çocuk 
hakları Sözleşmesi’ne en fazla ülkenin onay-
ladığı “insan hakları belgesi” özelliğini kazan-
dırmıştır.

Bu da, konu “çocuk” olduğunda insanlı-
ğın çok daha duyarlı olabildiklerine ilişkin bir 
umut barındırmaktadır; tüm ihlallere rağ-
men…

Bu yola baş koymuş isimlerin başın-
da “Çocuk Haklarının Babası” olarak kabul 
edilen Polonyalı musevi çocuk doktoru, pe-
dagog  Janusz Korczak (asıl adı Henryk Gol-
dszmit) gelir. 1914 tarihli “Bir Çocuğu Nasıl 
Sevmek Gerekir” kitabında çocuk hakların-
dan söz eden yazar, bakımını üstlendiği 200 
öksüz yahudi çocukla birlikte, Nazilerin Treb-
linka Kampı’nda yok edilmesine kadar, “ço-
cukları sesi” olmuş, onları hiç bırakmamıştır.

Hayatını çocuklara özellikle de yetimha-
ne çocuklarına adamış olan Korczak “Çocuk-
lar büyüyünce insan olmazlar onlar zaten 
insandırlar“ derken, çocuklara saygı kavramı 
ve “çocuğun kendi gibi olma hakkı - çocuk 
olma hakkı” için unutulmaz bir mücadele 
vermiştir.

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi‘n-
de de, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşme-
si‘nde de Korczak’ın görüşlerinin, yazılarının, 
geliştirdiği kavramların etkisi büyüktür; “Ço-
cuğun Saygı Hakkı” metni ilk çocuk hakları 
manifestosu olarak kabul edilir.

1928 tarihli Çocuğun Saygı Hakkı metnin-
de Korczak’ın (Berat Durmuş ve Memduh 
Cemil Şirin tarafından yapılan çevirisinde) 
“Çocuklar hemencecik kaybolmak için sürp-
riz sonucu ortaya çıkmadılar. Ayaküstü kar-
şılaşabileceğimiz, basit bir gülümsemeyle 

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog
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“Çocuklar Büyüyünce 
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Zaten İnsandırlar”
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Sevmek Gerekir” kitabında çocuk hakların-
dan söz eden yazar, bakımını üstlendiği 200 
öksüz yahudi çocukla birlikte, Nazilerin Treb-
linka Kampı’nda yok edilmesine kadar, “ço-
cukları sesi” olmuş, onları hiç bırakmamıştır.
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ne çocuklarına adamış olan Korczak “Çocuk-
lar büyüyünce insan olmazlar onlar zaten 
insandırlar“ derken, çocuklara saygı kavramı 
ve “çocuğun kendi gibi olma hakkı - çocuk 
olma hakkı” için unutulmaz bir mücadele 
vermiştir.

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi‘n-
de de, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşme-
si‘nde de Korczak’ın görüşlerinin, yazılarının, 
geliştirdiği kavramların etkisi büyüktür; “Ço-
cuğun Saygı Hakkı” metni ilk çocuk hakları 
manifestosu olarak kabul edilir.

1928 tarihli Çocuğun Saygı Hakkı metnin-
de Korczak’ın (Berat Durmuş ve Memduh 
Cemil Şirin tarafından yapılan çevirisinde) 
“Çocuklar hemencecik kaybolmak için sürp-
riz sonucu ortaya çıkmadılar. Ayaküstü kar-
şılaşabileceğimiz, basit bir gülümsemeyle 
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ya da bir merhabayla savuşturabileceğimiz 
uzak bir tanıdık değiller. Çocuklar insanlığın, 
vatandaşlarımızın önemli bir yüzdesini oluş-
tururlar. Daimi yoldaşlarımızdır: Daha önce 
vardılar, şimdi varlar ve yarın da olacaklar.” 
ve “Çocuklar insanların üçte birini oluşturu-
yor. Çocukluk dönemi ise insan hayatının 
üçte birine denk düşüyor. Öyleyse, çocuk-
lara yeryüzündeki bütün zenginliklerin üçte 
birini vermeliyiz. BU, BİR LÜTUF DEĞİL, ON-
LARIN HAKKIDIR.” sözleri, bugün de “yetiş-
kinler“ olarak tekrar tekrar hatırlamamız 
ve üzerinde çokça düşünmemiz gereken 
ifadelerdir.

Hakların bölünmezliğini ortaya koyan 
ve Ülkemizin de taraf olduğu “Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi”nin 12. Maddesi olan Katılım 
Hakkı da, bir ödül ya da lütuf değil, insan 
haklarının bir gereğidir. Çocuğun söyledik-
lerini ciddiyetle dinlemek,  görüşlerine saygı 
göstermek, onları tanımaya ve anlamaya ça-
lışmak, “çocuk hakları”nın en temel ilkelerin-
den katılım hakkının kollanması bakımından 
bir zorunluluktur. Bu bilincin kazandırılması 
için aileler, eğitimciler, karar vericiler yani 
yetişkinlerin, çocuk haklarını tam anlamıyla 
öğrenmeleri gerekir.  

Çocukların kendine özgü hakları “koşul” 
ve “korunma” haklarından ibaret değildir. 
Çocukların kendilerini ilgilendiren her konu-
da “katılım” sağlamaları, diğer hakların da 
ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen hala 
göz ardı edilmeye devam etmektedir. 

Oysa sorumluluk bilincinin gelişimine 
ve demokrasinin özümsenmesine katkı sağ-
layan bu 12. Madde’nin etkili biçimde uygu-
lanır hale gelmesi, çocukların gelişimlerinde 
önemli rol oynar. 

Bu amaçla, çocukların görüşlerini özgür-
ce ifade edebilmeleri ve dikkate alınmaları, 
süreçlere dahil edilmeleri için aileden başla-
yarak, okullarda da, yerel yönetimler ve tüm 
yönetim mekanizmaları içerisinde de “katı-
lım hakkı”nın uygulanması yönünde kendile-
ri için gerekli ortamlar, fırsatlar yaratılmalı, 
kalıcılığı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Çocuk-
ların kararlara katılım durumlarını inceleyen 

Prof. Roger Hart’ın “katılım basamakları”nda 
“göstermelik- sembol” ya da “dekor- kukla” 
olarak tanımladığı, -mış gibi yapılan uygu-
lamaların “katılım” anlamına gelmediği, ço-
cuklarla çalışanlar ve ebeveynlerce iyi anla-
şılmalı, katılımın sadece “dinlemek” olmadığı 
bilinmelidir. 

Toplumsal kararlarda söz sahibi olan 
çocuklar yalnızca kendisi için değil,  başka-
ları için de düşünmeyi, empati kurmayı, so-
rumluluk almayı, “bana ne” dememeyi, ken-
di sesi dışında başka ses ve görüşlerin de 
olduğunu, söz söylemek kadar dinlemenin 
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zünden anlamalarında ebeveynler – yetiş-
kinler için de bir okul, bir fırsattır.

Çocuklar, gerek toplantılarda gündeme 
getirdikleri konular, gerekse Meclis dene-
yimlerinin kendi psikolojik ve sosyal gelişim-
lerine katkılarını “Çocuk Meclisi anlatılmaz 
yaşanır” sözüyle ifade ederken Ankara ço-
cuklarını bu deneyime davet etmektedir. 

Çocuğun üstün yararı ilkesini özümseyen 
bugünün çocukları, bu kazanımlarıyla çocuk 
haklarını bilen yetişkinler olarak her alanda 
“çocuk öncelikli” modeller oluşturabilecekleri 
umudunu da yeşertmektedirler. Başkalarının 
haklarına saygı duymayı öğrenen çocuklar, 
demokrasiyi içselleştirmiş, düşünce ve ifa-
de özgürlüğüne saygılı, yapıcı tutumlar ser-
gileyen bireyler olarak, gelecek nesillere de 
katkı sunma potansiyeline sahiptir. Aslında 
“Çocuklarla birlikte ve el ele” katılım sağlanan 
her uygulamanın büyüklere de gelişim fırsatı 
sunmakta olduğu görülmektedir.

Çocuk haklarının layıkıyla yerine getiril-
mesi, sosyolojik, felsefi, hukuki boyutlarıyla 
olduğu kadar ruhsal gelişimlerine de olumlu 
katkı anlamı taşımaktadır. Prof. Dr. Bengi Se-
merci “Bir çocuğun gelişimini ve ruh sağlığını 
etkileyen, etkileme riski olan her türlü konu 
çocuk psikiyatrisinin ilgi alanında olmalı ve 
çocuk psikiyatristleri çocuk hakları konusun-
da en aktif gruplardan birini oluşturmalıdır.” 
der.

Çocuk katılımı sağlamak ve bu kapasi-
teyi geliştirerek “çocuk görüşü” nün hayata 
geçirilmesine çalışılarak, “katılım merdiven-
lerinin” en üst basamağına erişilmesinde 
ailelerin, eğitim kurumlarının, çocuklara hiz-
met veren tüm kurumların ve diğer yerel yö-
netimlerin de sorumluluğu vardır. 

“Çocuklara susmayı değil, konuşmayı 
öğretmek” ideali ve umuduyla…
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Türkiye’de Çocuk 
Olmak

Çocuk kavramı; sosyolojik, biyolojik, kül-
türel ve hukuki açılardan farklılık gös-
termektedir. Bu farklılıklara göre farklı 

tanımlar bulunmaktadır. Çocuk, sözlük anla-
mıyla küçük yaştaki kız veya erkek olarak ta-
nımlanır. Sosyolojik ve kültürel olarak çocuk 
her bir kültürün özelliklerine göre gelişir ve 
toplumun önemli bir parçasını oluşturur. Ço-
cukluk hem evrenseldir hem de biriciktir. Tür-
kiye’nin ve taraf devletlerin imzalamış olduğu 
Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği çocuğa uy-
gulanabilecek olan kanuna göre daha erken 
yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşı-
na kadar her birey çocuk sayılmaktadır.

Türkiye’de TÜİK 2019’da yaptığı Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayımı sonuçları-
na göre Türkiye’de 83 milyon 154 bin 997 kişi 
yaşamaktadır. Türkiye’de çocuk nüfusu ise 
2019 yılına göre 22 milyon 876 bin 978’dir. 
Bu sayılara göre Türkiye Avrupa’nın en kala-
balık çocuk nüfusuna sahiptir. Ancak, 1970’li 
yıllarda çocuk sayısı nüfusun %48,5’ını oluş-
tururken güncel verilere göre çocuk sayı-
sı nüfusun %22,5’unu oluşturmaktadır. Bu 
veriler bize genç nüfusumuzun yaşlandığını 
göstermektedir.

Ülkemizde yaşayan çocukların yaş gru-
buna göre nüfusuna baktığımızda güncel 
2019 verilerine baktığımızda en fazla 5-9 yaş 
arasındaki çocuk nüfusunun fazla olduğu 

görülmektedir. Çocuk nüfusunun en yüksek 
olduğu ilimiz %45,8 oranı ile Şanlıurfa’dır. En 
düşük ilimiz ise %17,1 oranı ile Tunceli’dir.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde 
Türkiye’de çocuk haklarının hala tamamının 
uygulanamadığını görmekteyiz. Çocuk yok-
sunluğunun en yoğun yaşandığı ülkelerden 
biri durumundayız. Türkiye’de yapılan araş-
tırmalara göre her üç çocuktan biri maddi 
yoksunluk halindedir. Isınma ihtiyaçları ye-
terince karşılanamamakta ve düzenli olarak 
proteinli açısından zengin gıdalardan besle-
nememektedir. Bu yoksunluklar çocukların 
sağlıklı gelişimini etkilemektedir. Çocukla-
rın en temel haklarından olan yeterli yaşam 
standartlarının ülkemizce sağlanamadığı 
gözlenmektedir. Özellikle çocuk yoksunlu-
ğu bölgelere göre daha da kötü durumlara 
dönüşmektedir. Güneydoğu Anadolu Böl-
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gesi’ndeki yaşayan çocukların 10’undan 6’sı 
şiddetli yoksunluk yaşamaktadır. Sağlıklı fiz-
yolojik ve psikolojik gelişimini sağlayamayan 
çocuklar cinsel sömürüye, küçük yaşta evli-
liğe ve yasal olmayan çocuk işçiliğine maruz 
kalabilmektedir. 

Çocuk işçiliği hukuki olarak 15- 17 yaş ara-
sı çocukları kapsamaktadır. Türkiye’de 2018 
verilerine göre çocuk işçi oranı %21,1’dir. An-
cak yasal olmayan rakamlara göre çalışması 
uygun olmayan 15 yaş altındaki ve kayıt dışı 
çalıştırılan mülteci çocukların sayısıyla çocuk 
işçi sayısı 2 milyonu bulmaktadır. Pandemi 
dönemiyle birlikte eğitim hayatından uzak 
kalan çocuklar hane halkının yoksul kalma-
sı nedeniyle daha çok sokakta çalışmaya 
maruz bırakılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı farkındalık oluşturmak 
amacıyla 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliği ile Müca-
dele Yılı’ olarak ilan etmiştir. Bu farkındalık 
çocuk işçiliğini önlemede başarılı olduğu 
gözlenememektedir. Çocuk işçiliğinin ön-
lenmesi için Bakanlık, yerel yönetimler ve 
STK’lar ortak çalıştırarak uygulanabilir çocuk 
politikaları oluşturulmalıdır.

Çocuk haklarının önemli diğer bir bo-
yutu ise şiddet ve cinsel istismardır. Çocuğa 
yönelik şiddet vakalarının büyük çoğunluğu-
nun aile içi şiddetten kaynaklandığı gözlem-
lenmektedir. Bu şiddet sadece fiziksel değil 
psikolojik şiddeti de içermektedir. Özellik-

le yapılan araştırmalarda özel gereksinimi 
olan engelli çocukların aile içi daha çok şid-
dete maruz kaldığı belirtilmektedir. Şiddetin 
büyük bir kısmı istismardan oluşmaktadır. 
2019 Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistikle-
ri’ne göre çocuklara karşı yapılan cinsel istis-
mar davalarının sayısı 22 bin 689’a ulaşmış-
tır. Bu davalardan 15 bin 651’i mahkûmiyet 
ile sonuçlanmıştır. 2012 yılında dava sayısı 
17 bin 589’dı. Verilere göre 8 yılda çocuklara 
karşı yapılan cinsel istismar davalarının %29 
oranında arttığı görülmektedir. Türk Medeni 
Kanunu 124. Maddesine göre evlenme yaşı 
olağanüstü durumlar hariç 17 yaş yaşının 
doldurmuş olmakla belirlenmesine rağmen 
bu davalar sonucunda 2019 yılında 16 yaşın-
da 11 bin 446 çocuk aile mahkemesi izniyle 
evlendirilmiştir. Çocuk yaşta yapılan evlilik-
lerle çocukların eğitim hakları ellerinden alı-
narak sağlıkları ve gelecekleri olumsuz et-
kilenmektedir. Özellikle kız çocukları erkek 
çocuklarına oranla daha çok zorla evlendiril-
meye maruz bırakılmaktadır. Çocuk gelinli-
ğin de bir cinsel istismar olduğu unutulma-
malıdır. Çocuk yaşta evlendirilen bireylerin 
kendileri çocukluktan çıkmadan çocuk sa-
hibi olması hem evlenen çocuk hem de de 
doğan çocuk açısından riskli ve sağlıksızdır. 

Toplumumuzun en temel birimi olan 
ailelerdeki çocuklar geleceğimizin temelini 
oluşturmaktadır. Yerel yönetimler olarak ço-
cuklarımızın daha güzel yarınlarda yaşama-
sının sağlamak amacıyla Bakanlık ve STK’lar-
la ortak işbirliği halinde çalışarak sorunlarını 
gidermeliyiz. Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınla-
rımızı oluşturur.  
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ÜRÜNLERİMİZ
- Ulus Gümrük Müsteşarlığı önünde
- Sıhhiye Köprü altında
- Sıhhiye U köprü altında
- Zafer Çarşısı önünde
- Kızılay Alışveriş Merkezi önünde
- Emek İşhanı önünde
- GMK Bul. ile Atatürk Bulvarı    
köşesinde

- Atatürk Bulvarı Güvenpark girişinde
- Yüksel Caddesi girişinde
- Batıkent Gimsa Önü 
- Kolej Metro Çıkışında
- Ankara’nın en işlek 25 Metro 
İstasyonunda otomat makinelerimiz 
ile hizmetinizdeyiz. 

SATIŞ NOKTALARIMIZ, BÜFELERİMİZ:
- Portakal suyu
- Nar suyu
- Havuç suyu
- Nartakal (Nar ve portakal suyu karışımı)

- Limonata
- Vişne suyu
- 0,5cc İçme Suyu
- Kahve Çeşitleri
- Dondurma

• % 100 Doğal
Sağlık İçin…

• Vitamin Deposu • Uygun Fiyat

Hijyenik koşullarda Gıda Mühendisi denetiminde üretim!

Meyve Suyu
Taze, doğal ve katkısız 

www.belko.com.tr
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2020’de Kadınlar İçin
Neler Yaptık?

Kansere Değil
Hayata Şans Ver

Cam Tavan Sendromu

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Haberleri

Gevşeme Egzersizi

MOR HARİTAM


