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Önsöz
Sevgili Kadınlar,

Dergimizin ikinci sayısı ile karşınıza çıkmaya 
hazırlandığımız bu günlerde sizlerle birlikte olabil-
menin de heyecanını yaşıyoruz. İlk yazılı bültenimiz 
olacak bu sayı ile konularımızı özenle seçtik, istedik ki  
hem biraz umut hem de bilgi dolu bir sayı olsun.

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

Bizler bu sözlerdeki bilinç ve mirasla, kadına ve çocuğa yönelik hizmetlerimizi her geçen gün 
geliştirerek sürdürmekteyiz. Yaşadığımız şehrin ve ülkemizin en önemli sorunlarından olan kadına 
yönelik şiddetle mücadele için durmadan çalışıyoruz ama biliyoruz ki kadın demek şiddet demek 
değildir. İşte tam bu nedenle kadının güçlenmesi, girişimciliğinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal 
hayatta görünürlüğünün artması için farklı alanlarda topyekün bir çabanın içerisindeyiz.

Geçtiğimiz ilkbahar ayında pandemi nedeni ile sekteye uğramış gibi duran kadın çalışmalarımızı 
bu süreçte daha da geliştirdik, yeni açılan kadın danışma birimlerimiz, sosyal yardımların kadınlara için 
önceliklendirmesi, mor buton uygulamasının hayata geçmesi bu dönem başladığımız projelerimizden. 
Bu yaz döneminde ise özellikle üreme sağlığı konusunda büyük adımlar atıyor olacağız. Dergimizde 
ayrıntıları okuyor olacaksınız.

Kadın çalışmalarının dayanışma ile olduğunu hatırlayarak Ankara’da ki tüm kadınlara ulaşmak 
dileği ile dergimizin ilk yazılı sayısını ilgilerinize sunmaktan onur duyarım.

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 tatile girdiğiniz bu dönemde sıcak bir merhaba demek istiyorum.

Sevgili çocuklar, sizler bu ilkbaharda çok yoruldunuz hem evde parklardan, arkadaşlarınızdan 
uzak kaldınız hem de eğitiminize televizyon aracılığı ile devam etmeye çalıştınız. Sizin bu süreçte ne 
kadar yorulduğunuzu biliyoruz. İşte bu nedenle yaz aylarınızı güzel geçirmek için yanınızdayız. Sizle-
rin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak sayısız etkinlikler planlıyoruz. Pek yakında eğitsel, 
sportif ve kültürel etkinliğin yer aldığı çocuk kulüpleri, Feza Gürsey Bilim Merkezi, yaz kampları ve 
mahalle şenliklerimizde buluşacağımızı umuyorum.

Yaz tatilinizi güzel geçirmenizi umuyor, derginizi keyifle okumanızı diliyorum.

Saygılarımla

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Çoğu zaman üstünde düşünmeden, 
kullandığımız sözcüklerin içerdiği an-
lamları fark etmeden kullandığımız 

dil düşüncelerimizi, tutumlarımızı, yargıla-
rımızı yönlendirebiliyor. Dilimizde yer alan 
atasözleri, deyimler, hatta argo ifadeler bir 
yandan dili ve ifadeyi zenginleştirip yaşama 
tat katarken, diğer yandan toplumu geride 
bırakan kalıplaşmış yargıların varlığını sür-
dürmesine yol açabiliyor.Üstelik bu cinsiyet-
çi dil, toplumsal cinsiyetle ilgili önyargıların 
temel taşlarından birini oluşturuyor. Peki, 
bu nasıl oluyor?

Bu konuda en yaygın örnek “adam” sözü-
nün hem insan, hem beğenilen davranışları 
gösteren insan, hem kayda değer insan veya 
saygı duyulan insan anlamında kullanılması. 
Adamdan saymak, adam olmak, işin adamı 
gibi ifadeler insan olmanın olağan biçiminin 
erkek olmak anlamına geldiğini düşündürü-
yor. Bu ifadelerde adam yerine kadın konul-
duğunda anlamın saptığını, birden genel bir 
ifadeden özele dönüştüğünü düşünüyoruz.

Diğer taraftan günlük konuşmanın yanı 
sıra iş yaşamında kullanılan yazı diline de 
yansıyan cinsiyetçi ifadeler var. Son dönem-

İş Yaşamında
Ayrımcı Değil,
Kapsayıcı Dil

Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Daha eşitlikçi bir çalışma için 
dil önemli bir araç. Bu aracı iyi 
kullanmaya çalışalım.
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de işadamı, bilim adamı, gemi adamı gibi 
terimlerin değiştirilmesi gündeme gelmeye 
başladı.

Bilişsel psikoloji açısından dil, bilgi işle-
me ve saklamada önemli bir araçtır. Dil, algıyı 
da etkiler. Bir şeyin nitelenişi o şeyin algılanı-
şında farklılığa ve ayrımcılığa temel olur. Bu 
nedenle “insanoğlu”, “erkek sözü”, “karı gibi 
gülmek”, “karı gibi kıvırtmak”, “menopozlu” 
dendiğinde kadınların yok sayılması ve aşa-
ğılanması söz konusu olur.Dilimiz zihnimizin 
aynasıdır. Önyargılarımız iş yaşamında bizim 
farkında olmadığımız pek çok biçimlerde or-
taya çıkıyor. Bu davranış kalıpları kültürel 
hafızamıza işliyor ve farkında olmadan çoğu 
zaman bu normlara göre hareket ediyoruz. 
Ayrımcı dil de bu noktada başlıyor!

Ayrımcı dil, aynı zamanda davranışları 
da etkiliyor. Cinsiyetçi, ayrımcı dil, kadınları 
hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaralar. 
Toplumsal statülerini olumsuz etkiler. Top-
lumsal cinsiyet kalıplarının dayatmalarıyla 
bunalmış kadın kendini itilmiş kakılmış his-
seder. O kadından da ikincil bir şahıs olarak 
söz edilir. Ayrımcı dil engelliler, LGBTİ+’lar, 
yaşlılar ya da gençler üzerinde de benzer 
olumsuzluklara yol açar. Ayrımcı dilin güç-
lü olduğu ülkemizde 15 yaş üstü kadınların 
istihdama katılım oranının TÜİK verilerine 
göre yüzde 28 (erkekler yüzde 64) olması bir 
rastlantı olamaz. İş hayatında ayrımcılığı dü-
zenleyen yasaları olan İsveç’te bu oran yüz-

de 77’dir. Cinsiyetçi dil ve davranışların güçlü 
olduğu ülkemizde kadınların mecliste temsil 
oranı da çok düşüktür. Cinsiyetçi, ayrımcı di-
lin cinsiyetçi davranışları körüklediğine de 
tanık oluyoruz. 

Dil düşünce tarzını etkiliyor. Düşünce tarzı 
da davranışları. Bir ülkede kadınlardan sürekli 
erkeklere göre daha değersiz varlıklar olarak 
söz edilirse, o ülkede kadına yönelik şiddet de 
artar. Bianet kayıtlarına göre, 2018’in ilk yedi 
ayında öldürülen kadın sayısı 140’tır. (2017’de 
öldürülen kadın sayısı 286’dır).

Bunları değiştirmek elimizde...

Peki, dildeki bu ayrımcı dile ve 
cinsiyetçi kalıpların ortadan kaldı-
rılmasına karşı neler yapılabilir?

Dil evet çok önemli. Ders kitaplarımız-
dan, reklamlarımızdan, söylemlerimizden 
vb. bir sürü kullandığımız araçlar içerisinden 
cinsiyetçi söylemleri çıkarmamız, kullanma-
mamız çokça önem arz ediyor. Corona virü-
sü döneminde sosyal medya kullanımında 
çok büyük bir artış olduğunu düşünüyorum. 

Ayrımcı Dil, Davranışları 
Etkiliyor.
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Corona ile ilgili birçok sayfa açılmış durumda 
ve benim karşılaştığım çokça cinsiyetçi söy-
lem var bu sayfalarda. Geçen haftaki sokağa 
çıkma yasağının geç saatte açıklanması ne-
deniyle marketlerde yaşanan yoğunluk ile 
kendince dalga geçmeye çalışan ve çok fazla 
takipçisi olan bir sayfada “sizin mahallenizde 
durum nedir” gibi bir soru ile bir paylaşım 
yapılmış ve bu soruya verilen cevaplardan 
birisi “en son bakkalın karısını sırtlayıp gö-
türdüler” olmuş ve bu soruyu soran ilgili say-
fa tarafından çok komik olduğu gerekçesiyle 
retweetlenmiş. Demek ki cinsiyetçilik, salgın 
falan dinlemiyor.  

Bence şu an çok farklı bir dönemdeyiz. 
Daha önceki Ebola, Zika, Sars, domuz gribi 
ve kuş gribi salgınlarında da görüldüğü gibi 
toplumsal cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde 
etkileme durumu COVID-19’da da görülecek. 
Ancak daha önceki salgınlar dünyanın belli 
bir bölümünü etkilerken COVID-19’ un farkı 
tüm dünyayı etkiliyor olması. Salgın sonra-
sında kadınların karşı karşıya kalabileceği 
çok büyük sorunları olacak. Yukarıda da kıs-
men bahsettiğimiz sorunlar daha can yakıcı 
bir biçimde karşımıza dikilecekler. Hala ka-
dın hangi işi yapar hangi işi yapamaz şek-
linde bir tasniflemeye karşı duruşlar olacak, 
kadın konusundaki önyargılar değiştirilmeye 

çalışılacak ancak çok uzun yıllar önce elde 
ettiğimiz kazanımlar da bir eksilme olacak 
ve tekrar bu hakları kazanmak için bir mü-
cadele vermek gerekecek gibi duruyor. En 
azından şu an böyle hissediyorum ben. Bu 
süreç sonunda mutlaka sosyal bilimler ala-
nında da bu salgına ve etkilerine özellikle de 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl olumsuz 
etkilendiğine yönelik çok fazla araştırma ola-
caktır. Bu araştırmalarla yaşadığımız şeyi ve 
etkilerini çok daha net görebileceğiz. 

Bu işin bir de medya tarafı var... 
Medyanın bu ataerkil dilinin değiş-
mesi için neler yapılabilir?

“Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kadın ve Aile Şube  Müdürlüğü 
olarak eşitlik ilkesinin hayata 
geçirilmesi ve kadın erkek 
eşitliği temelli bir bilincin 
oluşturulması için kendi 
personelimizden başlayarak 
herkese yönelik eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmaları 
yürütüyoruz.”
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
medya dilini yaratmak çok önemli. Bu ne-
denle de verilen haberlerin, reklamların, 
programların kadına karşı şiddeti normal-
leştirecek dilden ve anlatımdan kaçınması 
büyük önem arz ediyor. “Kocasını aldatan 
kadın kocası tarafından öldürüldü” şeklin-
de yapılan bir haberin dilinin sorgulanması 
gerekmektedir. Çünkü bu tür bir dil kadına 
aba altından sopa göstermektedir. Kocanı 
aldatırsan namusuna helal getirirsen sen de 
öldürülürsün ve bu da haklı bir eylemdir gibi 
bir mesajın verilmesi kabul edilebilecek bir 
şey değildir. Bunun önüne geçebilmek için 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı medya 
dilinin oluşturulması gerekiyor.

Daha kapsayıcı bir dil tercih et-
meyliz çünkü dildeki cinsiyetçi kalıpların 
ortadan kaldırılması kadınlar açısından öz-
gürleşme yoluna girme anlamına geliyor. 
Ne var ki, toplumsal cinsiyet kalıpları sadece 
kadınları değil, erkekleri de esir alıyor. Onla-
ra da belli davranışları atfederek farkında ol-
madıkları birtakım mecburiyetler yüklüyor. 
Cinsiyetçi olmayan, kapsayıcı bir dilin geliştiril-
mesi, yayılması ve davranışlara yansıması zor 
ve olanaksızmış gibi gelebilir. Ama bu yöndeki 
çabalar hemen olmasa bile, bir süre sonra et-

kilerini gösterecektir. Toplumun cinsiyet-
lere yüklediği rol ve sorumlulukları 
birlikte değiştirmeye var mısınız?

•Kadınlar şoför olabilir.

•Erkekler hemşire olabilir.

•Kadınlar pilot olabilir.

Daha eşitlikçi bir çalışma için dil 
önemli bir araç. Bu aracı iyi kullan-
maya çalışalım.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, EŞİTLİK İÇİN DİLİ 
ÖNEMSİYOR
Çünkü her şey kullandığımız 
sözcüklerle başlıyor!
Ayrımcılık ve cinsiyetçiliği 
dilimizden uzaklaştırarak 
yaratacağımız farkındalık ile 
ilk adımı atmış olacağımıza 
inanıyoruz. Bu bilinçle, eşit bir 
toplum için, eşit bir dil yaratmaya 
çalışıyoruz.
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Toplumsal Cinsiyet 
Açısından Kadın 
Perspektifi

Fatma EROL / Sosyolog

Toplumsal cinsiyet kavramı bireyin için-
de yaşadığı toplumun kültürü; bir ka-
dın ve erkeğin nasıl davranacağı, nasıl 

düşüneceği ve nasıl hareket edeceğine iliş-
kin beklentileri ortaya koyan, yani kadın ve 
erkeği sosyal olarak yapılandıran özellikleri 
belirlemektedir. Toplumsal hayat, kendi içe-
risinde birçok farklı kimlik barındırmaktadır. 
Ancak kadına, çocuğun bakımında ve büyü-
tülmesinde kültür içinde inşa edilmiş cinsi-
yete dayalı roller, cinsiyete göre düzenlen-
miş iş bölümünün olduğu toplumsal yapılar, 
kadın ve erkek için çeşitli ve her şeye rağmen 
biçimlendirilmiş beklentiler, kültürel kalıplar 

yüklenir. Bu kalıplar kırılmamak ve kadınla-
rın hayata faal bir katılım göstermesini en-
gellemek ile birlikte, her yerde rast geldiği-
miz eşitsizliğin ortaya çıkmasına da sebep 
olur. Bu anlamda, cinsiyet ayrımcılığı bireyin 
insan haklarından tümüyle yararlanmasını 
engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cin-
siyet rolleri ve normlarına dayalı olarak her-
hangi bir ayrıma, dışlanma ya da kısıtlamaya 
maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayrımcılığı başka 
bir deyişle kadın için kaynaklara ve fırsatlara 
erişimde eşitsizlik, eğitimde ve iş olanakla-
rının bariyerleşmesidir. Toplumsal cinsiyet 
açısından kadının toplumdaki rolü görelidir. 

Toplumsal cinsiyet, 
kadın ve erkeklerin 
beklentilerini, 
değerlerini, imajlarını, 
davranışlarını, inanç 
sistemlerini ve rollerini 
tanımlayan fikirlerin 
sosyal yapılanmasıdır. 
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Erkekler ve kadınlar arasındaki yapısal fark-
lılıklar kültürel ve toplumsal kalıplaşmaları 
beraberinde getirmiştir. Erkeklerin biyolojik 
farklılıkları onlara güç, kabiliyet, başarı atfe-
derken, kadınların biyolojik özellikleri onlara 
uysallık, naiflik ve evcillik gibi kavramlar yük-
lemiştir. Daha doğmadan yüklenen bu an-
lamlar erkek ve kadının kendini bu kavram-
lara göre şekillendirmesine neden olmuştur. 
Buna göre çocukların beslenme tarzların-
dan, giysilerine, oyuncaklarına, kitaplarına, 
çizgi filmlere, bilgisayar oyunlarına, okula ilk 
adımını attığında karşılaştığı ders kitaplarına 
vb. dek her şey iki cinse uygun olduğu varsa-
yılan imgelerle yüklüdür. Toplumlar kadın ve 
erkeklere belirli bir kimlik kurgusu yapmak-
tadır. Bireyler bu kimliklere uygun roller üst-
lenmektedirler.

Kadınlarla erkekler arasındaki farklılıklar 
sosyal, kültürel, iş alanlarında da sürekli ar-
tarak devam etmektedir. Toplumsal Cinsiyet 
kavramı aileden gelen daha çocuk doğma-
dan kurgulanan yaftalardır. Kız çocuğu cici, 
naif, nazlı olmak zorundayken erkek çocuğu 
aslan, yağız, yiğit olmak zorundadır. Kız ço-
cuğunun ağzına argo kelime hiç yakıştırıla-

mazken erkek çocuğunun ilk argo işaretine 
aile büyükleri alkışlayarak destek vermekte-
dir. Kız çocuğunun erkek arkadaşının olması 
evde kıyamet etkisi yaratırken erkek çocuğu 
için harçlığın var mı? Kız arkadaşlarını pas-
taneye götürürsün sorusu sıkça sorulmakta-
dır. Erkeklerin pembe rengi sevmesi, anne-
sine yardım etmesi, ağlaması, nazik olması 
azar işitmesine yol açarken kız çocuğunun 
bağırması, hakkını savunması sen kız çocu-
ğusun sus! vb. söylemlerle bastırılmaktadır. 
Kadın anne, abla, babaanne, anneanne, tey-
ze, hala, yenge vb. rolüyle mutfağı toplamak, 
temizlik yapmak, yemek yapmak, çocuk do-
ğurmak, çocuğun bakımını üstlenmek, aileyi 
toparlamak, sabretmek, alttan almak, idare 
etmek, tasarruf etmek vb. zorundadır. Erkek 

“Renklerin cinsiyeti 
yoktur.”

“Kadın işi - Erkek işi 
yoktur. Ev işi vardır!”
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ise dışarıda çalışmak, para getirmek, karısı-
nı kimseye muhtaç etmemek için çalışmak 
ama evde dinlenmek zorundadır. Kadın üc-
retsiz ev işçiliği yaparken bazen dışarı işini de 
üstlenmekte olup süper kadınlık kavramını 
layıkıyla yerine getirmektedir. Kadının evde 
yaptığı işler, gösterdiği çaba ve emek görün-
mezken sadece dışarıda çalışması iş olarak 
görünmektedir. Ancak kadının evde verdiği 
emek maaş olarak hesaplandığında erkeğin 
dışarıda kazandığı kazançtan çok daha fazla-
dır. 

Toplumsal Cinsiyet ayrımının ana mer-
kezi ailedir. Eğitim, evlilik, iş hayatı, çocuk gibi 
insan hayatının dönüm noktalarını ailenin 
Toplumsal cinsiyete dayalı yönlendirmeleri 
etkilemektedir. Ailede kız çocuğu, evlenecek 
geçici bir birey olarak düşünüldüğü için eği-
tim konusundaki öncelik erkek çocuğa veril-
mektedir. Eğitime erişebilirlik konusunda kız 
çocukları yine geri plana atılmaktadır.Ailede 
başlayan talihsiz serüven eğitim hayatında 
da devam etmektedir. Kız çocukları okula git-
tiğinde de erkek takibi, flört şiddeti, istismar, 
tehdit gibi talihsiz olaylarla karşılaşmaktadır. 
Kız çocuğu eğitim hayatında erkek arkadaş-
larından gelecek tehditlere karşı dikkatli ol-
mak zorundadır, uyanık olmak zorundadır, 
kendini sürekli korumak zorundadır. Kadın-
lar iş hayatında da çeşitli zorluklarla karşılaş-
maktadır. Kadınları ciddiye almama, cinsiyet 

ötekileştirmesi yapma, kadın duygusaldır bu 
işi yapamaz, kadın şoförlükten ne anlar! Ka-
dının sanayide ne işi var! Ne desen ağlar! Bu 
iş ona göre değil! Elinin hamuruyla yerini bil! 
Nidaları bazen sözel, bazen ironiyle hissetti-
rilir. Ancak işin sonunda kadının, erkeklerin 
yaptıkları bütün işleri daha dikkatli, daha ay-
rıntılı, daha titizlikle yaptığı gerçeği hep orta-
ya çıkmaktadır.

Kadınların istedikleri tek şey cinsiyet 
ötekileştirmesine maruz kalmamak, var olan 
ön yargıları kırılmasıdır. Birçok iş kolu ka-
dınlara sigortasız işte ve yasal olmayan işler 
konusunda seçenekler sunmaktadır. Birçok 
merdiven altı sektörde işverenler erkek işçi-
lerini sigortalı yaparken kadın işçinin sigor-
tası olmasa da olur, eşinden yararlanır bakış 
açısıyla hareket etmektedir. Kadınlara yöne-
lik ayırımcılık sorunun çözümünde öncelikle 
sorunun içeriğini anlama düzeyi geliştirilme-
li, daha sonra çözüm için ne yapılması gerek-
tiğine karar verilmelidir. Ancak, bu sonuçla-
ra ulaşmak için birlikte hareket edilmedikçe 
önemli bir adım atılması olanaksızdır. Bu 
noktada, sosyolojik analiz ve sosyal eylem 
önem kazanmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığının 
sadece ayrımcılığa uğrayan gruba yönelik ol-
maktan çok toplumun bütününe yönelik bir 
sorun olduğu göz önünde bulundurularak 
mücadele edilmelidir.                 

“15 yaşın üzerindeki toplam 
nüfus içerisinde istihdam oranı 
erkeklerde yüzde 65,8 olmasına 
rağmen kadınlarda bu oran yüzde 
29,3 seviyesinde kalıyor. Tüm 
eğitim düzeylerinde kadınlar 
erkeklere oranla daha düşük ücret 
alıyor.”
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Röportaj:
Başarmış Bir Kadın

Kendinizi tanıtır mısınız? 

1976 doğumluyum. 20li yaşlarımda ev-
lilik yaptım, yanlış evlilik diyelim... 3 ço-

cuğum var. 

Kaç yılında sığınma eviyle tanıştınız? 
İlk sığınma evi deneyiminizi ve süreci an-
latabilir misiniz? 

2010 yılında sığınma evine geldim. Za-
ten evlendim ilk hamileliğimden sonra şid-
det görmeye başladım. Hem çocuğum şid-
det gördü hem ben şiddet gördüm. Daha 
sonrasında bunlar artmaya başladı ve be-
nim psikolojim bozuldu. 3. çocuğuma ha-
mileyken büyük bir baskının içerisindeydim. 
Kendim dışarı çıkamıyordum iyice şiddet 

görmeye başlamıştım ve çok büyük baskı al-
tındaydım. Eşimin psikolojisi bozuktu sürekli 
bizi suçluyordu her konuda suçlu konumuna 
düşüyorduk. Sonra bir sabah çok kötü kavga 
ettik. Beni neredeyse öldürüyordu. Kavgaya 
çocuklarımda karıştı. Ben o sırada komşu-
mun annesine bakıcılık yapıyordum, evden 
çıktığımda ben yokken eşim çocukları mem-
leketine kaçırmış. Eve bir geldim her şeyi alıp 
götürmüştü. Ben direkt Emniyete başvur-
dum darp raporu aldım. Sonra bir tanıdığı-
mın yanına gittim o beni tanıdığı bir avukata 

Gamze GÜVEN

‘’Kadınlar sadece cesaret 
etsinler çünkü cesaret 
etmezsen, hiçbir zaman 
başlayamıyorsun.’’
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yönlendirdi. Daha sonrasında savcılığa baş-
vurduk ve savcılık direkt çocukların velayetini 
bana verdi. Çünkü eşim çocukları kaçırmıştı 
ve suçlu konumundaydı. Daha sonrasında 
jandarmalar çocuğu almıştı. Çocuklar 1 haf-
ta Çocuk Yuvasında kaldıktan sonra benim 
yanıma gelebildiler. Bende o arada burada 
ki Kadın Dayanışma Vakfı ile görüşüyordum. 
(Buradan nasıl haberdar oldunuz diye soru 
yönelttik) Ben çok şiddet gördüğüm için 
sürekli bir şeyler araştırıyordum telefona 
ulaşma imkanım bile yoktu ama en ufak bir 
fırsat yakaladığımda hemen internetten baş-
vurabileceğim numaraları araştırıyordum. 
Kimsem yoktu bir arkadaşım bir komşumla 
bile görüştürmüyordu beni. Her şeyi az çok 
öğrenmiştim, bir yol arıyordum yalnızca ora-
dan kalkıp gitmeye cesaret edemiyordum. 
En son Kadın Dayanışma Vakfıyla konuştu-
ğumda da beni sosyal hizmetlere yönlendir-
diler. Orada ki psikologdan da avukattan da 
destek alıyordum. Daha sonrasında eşime 
dava açtık. Nasıl yol izleyeceğime dair sürekli 
beni bilgilendiriyorlardı. Çocuklarımı da alıp 
başka şehre yerleşecektik. Çocuklarım daha 
yanıma gelmeden ben başka bir şehirde İlk 
Kabul birimine yerleştim. Oradan çocukla-
rımda gelince asıl kalacağımız Sığınma evine 
yerleşecektik. 

Kadın sığınma evinden biraz söz eder 
misiniz, nasıl bir yer? 

Buraya geldiğimizde çocuklarımla bir-
likte olacağım için bana en uygun odayı 
verdiler sağ olsunlar çok ilgilendiler. Daha 
sonrasında çocuklarımı almak için sosyal 
hizmetler biriminden çok yardımcı oldular. 
1 hafta sonra artık çocuklarımda gelmişti. 
Maddi durumum yoktu henüz ama Kadın 
Dayanışma Vakfından da çok yardımcı oldu-
lar. Bana belli bir miktar harçlık yollamışlar-
dı. Bu arada avukatımda benim bu durum-
larımı gönüllü yapmıştı hiçbir ücret talep 
etmeden. Daha sonrasında sığınma evinin-
de yönlendirmesiyle İŞKUR’ un kurslarına 

gitmeye başlamıştım. Bir süre buradan aldı-
ğım parayla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşı-
lıyordum. Ben burada 14 ay kaldım. Burası 
güvenlik açısından da çok rahattı ve bizimle 
çok güzel ilgilenmişlerdi. İmkânları da çok 
güzeldi. Bana ‘’Senin evini, işini ayarlamadan 
buradan çıkarmayacağız’’ dediler. Gerçekten 
burada bir şeyler yapmak isteyene çok güzel 
imkânlar sunuyorlar. Her süreçte yardımcı 
oldular. Yeter ki siz azimli olun.

Bu süreçte kök ailenizle olan iletişi-
miniz ne durumdaydı?

Onlarla hiç görüşmüyordum hala da 
görüşmüyorum. Çünkü hiç destek olmadı-
lar. Bu süreçlerin hiç birinden haberleri yok. 
Ben 6 yaşındayken annemi kaybettim, ba-
bamda başka birisiyle evlenmişti. Babamla 
hiçbir iletişimimiz yoktu onun hiç sahiplen-
me gibi bir şeyi yoktu zaten. Evliliğim süre-
cinde de ben severek evlenmiştim onların 
hiç gönlü yoktu. Evlendikten 1 yıl sonra şid-
det görmeye başlayınca da bana ‘’Kendin et-
tin kendin buldun’’ dediler. Ablalarım vardı 
onlarda bana ‘’Çocuklarını bırakıp gelirsen 
kabul ederiz seni’’ dediler. Ama çocuklarım 
benim en büyük dayanağımdı onları bırak-
mam mümkün değildi, zaten o zamanlar en 
büyüğü 8 yaşındaydı yani çocuklarımda kü-
çüktü. Önemli olan çocuklarımdı. Onları hiç 
muhtaç etmedim onların iyiliği için çalıştım 
çabaladım. Zaten artık sığınacak başımızı so-
kacak yerimizde vardı. 

‘’HAYATTA KALIP, GÜÇLÜ OLMAK... ‘’
Peki, buradan çıkış sürecinizi ve ba-

ğımsız hayata katılma deneyimizden 
bahsedebilir misiniz?

Zaten hep araştırıyordum planını yapı-
yordum bağımsız hayatıma çıkmak için sade-
ce cesaretim yoktu ve çocuklarım çok küçük-
tü. Sığınma evinde kalmaya devam ederken 
işimi de bulmuştum. İŞKUR’ dan sonra artık 
kalıcı ve yeni işime başlamıştım. Bir kurum-
da temizlik görevlisi olarak işe başlamıştım. 
İşimdeki gelirim ve daha önceki birikimlerim 
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sayesinde kendi evimi de tutmuştum. Şart-
lar zordu geçinmek zordu ama çocuklarımla 
birlikte bunun üstesinden geldik. Zaten bü-
yük oğlum çok zekiydi üstün zekâlıydı. Gittiği 
okuldan da burs alıyordu. Oradan gelen ge-
lirle de bir şekilde geçinip gidiyorduk. Diğer 
2 çocuğum daha küçük olduğu için iş yerim-
de evime yakındı, iş yerinden çıkıp hemen 
onları okuldan alabiliyordum. İş yerimde 
kolaylık sağlıyordu çıkış saatlerimde o yüz-
den bu da benim için avantajlı bir durum-
du. Aslında eve çıkmakta çok cesaretsizdim. 
Tek başına 3 çocukla korktum ama sığınma 
evinde Müdürümüz bana manevi açıdan çok 
destek oldu. Çocuklarımı okula bırakıp alır-
ken de belli bir çevre edinmiştim o çevreden 
de eşya desteği alıyordum. Bununla birlikte 
Belediyenin yürüttüğü eşya bankası proje-
sinden de faydalanmıştım. Yani hep planlı-
yordum ama imkanların bir araya gelmesini 
ve cesaret bekliyordum. Bu süreçte İnişlerim 
de oldu çıkışlarımda, bazen başardım dedim 
bazen başaramadım ama hep ayaktaydım 
asla vazgeçmedim. 

Kendinize kurduğunuz bu yeni haya-
tınızda sizi en çok güçlü tutan etkenler 
nelerdi?

Ben çocuklarımı çok seviyorum (Duygu-
lanıyor). Onlar bir yerlere gelsin istiyorum 
benim en büyük destekçimde onlar. Şuan-
da birbirlerine de sahip çıkıyorlar koruyup 
kolluyorlar. Oğlum mesela tüm arkadaşları 
dershaneye giderken ona bu imkânı sağla-
yamadık ama oğlum bana ‘’Anne ben senin 
için okuyorum’’ diyordu. Dershaneye gitme-
den de başardı benim oğlum. Şuan bir dev-
let üniversitesinde burslu okuyor. Çok azimli 
şimdi diğer kardeşlerini de çalıştırıyor. Şimdi 
oğlum bursta alıyor, benimde kendi ekono-
mik özgürlüğüm var, çocuklarım büyüdü on-
larda çoğu işlerini kendileri halledebiliyorlar. 
İşte beni ayakta tutan onlardı. SON OLARAK;

Sığınma evinden bağımsız hayata ka-
tılmayı düşünen ya da katılmış olan ka-
dınlara ne önerirsiniz? 

Bazen diyorum ki keşke daha önce atıl-
saymışım bağımsız hayata ama cesaretim 
yoktu. Ne olacağız diyordum 3 çocukla orta-

da kalırım diye korkuyordum. Sığınma evine 
gelmeden önce bir yol gösterenim yoktu. 
İnternet telefon ulaşımım zaten hiç yoktu 
hiç izin vermiyordu. Ama buraya geldim bu-
radakilerin bana yol göstermesiyle bende 
cesaretimi topladım. Bence diğer kadınlar-
da sadece cesaret etsinler çünkü cesaret 
etmezsen hiçbir zaman başlayamıyorsun. 
Sonucunu zaten eninde sonunda görecek-
sin. Olumlu ya da olumsuz ama genelde 
olumlu oluyor çünkü insan kendisi azmet-
tikçe sonuçlarda olumlu yöne gidiyor. Evet 
bu süreçte zorlayan durumlar çok oldu hala 
da oluyor mesela benim eski eşim bana hala 
mahkeme açıyor, psikolojik olarak huzursuz 
ediyor. Yıpratıcı oluyor moral bozuyor. Ben 
o dönemi zor atlattım ama yine benim için 
hep önemli olan çocuklarımdı onlar iyiyse 
bende iyiydim. 

Ben sığınma evinde hiç olumsuz bir du-
rum yaşamadım. Her yönden çok güzel ba-
kıyorlar. Kendimde çok rahat ettim. Sabah 
mesela odamdan çıkıyordum kahvaltımız 
hazırdı fatura ödeme gibi bir şeyimiz yoktu. 
Mesela çıkıyorsunuz dışarı sanki kendi evi-
nizden çıkıyormuş gibi odanızdan çıkıp ka-
pınızı kitliyorsunuz. Ben burada bir kere aç 
kaldım bir kere bana kızdılar diyemem.  

Asla vazgeçmesinler ve asla bir toka-
tı bile affetmesinler. Küçük bir şiddete bile 
sessiz kalmasınlar. Şuanda devlet sizi koru-
yor her imkanı sunuyor. Ve korkmasınlar ne 
yapmaları gerekiyorlarsa yapsınlar. Emniye-
te gitmeleri gerekiyorsa gitsinler. Yapmaları 
gereken her şeyi yapsınlar. Ben 3 çocuğum-
la başardıysam herkes başarabilir. Zaten siz 
bir şeyler yapmak isteyince önünüze bütün 
kapılar açılıyor. Zaten sizin bir şeyler yapmak 
istediğinizi gören insanlarda size yardımcı 
oluyor toplumumuz o kadar duyarsız değil. 
Şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki diyo-
rum, iyi ki o kapıdan çıkmışım. Biz kadınlar 
çok güçlüyüz yeter ki isteyelim, cesaret ede-
lim. 

Teşekkür ederiz.
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Evde #HeforShe

Dünya genelinde ev ve bakım işlerini 
kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha 
fazla üstleniyor. Türkiye’de ise bu sayı 

neredeyse 5 kata ulaşıyor. COVID-19 salgını 
sebebiyle çoğunluğun evde kaldığı bu gün-
lerde kadınların üstlendikleri ev ve bakım işi 
daha da artıyor.

Uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle 
birçok çalışan anne ve babanın çocuk bakımı 
sorumluluğu artıyor ve çocuk bakım işleri ço-
ğunlukla kadınlara bırakılıyor. Evden çalışan 
kadınlar hem iş hem ev işi ve bakım yükünü 
aynı anda yürütmeye çalışıyorlar. Bu durum 
çalışma saatlerini artırmış oluyor. Sağlık sis-
teminin üzerine binen yük sebebiyle ev içeri-
sinde hastalar, yaşlılar ve engelli bireyler de 
dahil olmak üzere tüm bakım sorumlulukları 

giderek artıyor ve bu sorumluluk genellikle 
kadınlar ve kız çocuklarına düşüyor.

Tüm dünyada başlatılan Evde #HeforShe 
kampanyası, COVID-19 salgını sebebiyle ar-
tan ev ve bakım işleri nedeniyle derinleşen 
eşitsizliğe dikkat çekiyor. Bu kampanya ile 
erkekleri bu eşitsizliği ortadan kaldırmak 
için ev ve bakım işlerine eşit katılmaya çağı-
rıyoruz. Onları diğer erkeklere ilham olacak 
şekilde hikayelerini sosyal medyada paylaş-
maya davet ediyoruz.

Evde #HeForShe Türkiye olarak bu 
süreçte ev ve bakım işlerinde yükleri ve 
sorumlulukları paylaşmanın önemini an-
latmak istiyoruz. Erkekleri ev ve bakım 
görevlerini eşit paylaşmaya çağırıyoruz!

#evdekal’ırken ev işi artıyor! 
Dünya genelinde ev ve bakım 
işlerini kadınlar erkeklere 
oranla 3 kat daha fazla 
üstlenmektedir. 

Ev işi ve bakım yükü kadınların üzerinde!
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Ünlü İsimlerden Evde #HeforShe 
Kampanyasına Destek!

Tüm dünyada başlatılan ve erkekleri ev-
deki sorumlulukları paylaşmaya davet eden 
Evde #HeForShe kampanyasına, sanat ve 
spor dünyasından destek geldi. Boran Ku-
zum, Anıl Altan ve Ahmet Düverioğlu gibi 
ünlü isimlerin katıldığı kampanya Haziran 
sonuna kadar devam edecek. 

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM 
Kadın Birimi-UN Women) tarafından yürütü-
len Evde #HeforShe dayanışma hareketi, er-
kekleri ev ve bakım işlerini eşit paylaşmaya 
çağıran Evde #HeforShe kampanyasını Tür-
kiye’de de hayata geçirdi. Kampanya erkek-
leri hemcinslerine ilham olacak şekilde hika-
yelerini sosyal medyada paylaşmaya davet 
ediyor. 

Sanat ve spor camiasından destek! 

Evde #HeforShe kampanyasına katılan 
ilk isim genç aktör Boran Kuzum oldu. “Cin-
siyetin, evde hangi görevi kimin yapacağına 
karar vermesini hiçbir zaman anlayama-

dım. Özellikle şu anda COVID-19 ile müca-
dele ettiğimiz günlerde, evlerde toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği gün geçtikçe artıyor. Bu 
süreçte amacımız, erkeklerin de elini taşın 
altına koyması ve herkesin ev işlerinde eşit 
sorumluluk alabilmesi olmalı” mesajını ve-
ren Boran Kuzum sosyal medyada büyük bir 
etki yarattı. Boran Kuzum’un ardından kam-
panyaya Fenerbahçe Spor Kulübü Beko Bas-
ketbol takımı oyuncusu Ahmet Düverioğlu 
“Haydi, evdeki sorumlulukları paylaşalım! 
Unutma, eşitlik seninle başlar! “ mesajı ile 
kampanyaya katıldı. Sosyal medyada eşi ve 
çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla dikkat çe-
ken ünlü oyuncu Anıl Altan da kampanyaya 
katılan isimler arasında. Haziran sonuna ka-
dar devam edecek olan kampanyaya katılan 
erkeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 

Uygula! 
EŞİTLİK SENİNLE BAŞLAR... 
EĞER PAYLAŞIRSAN!
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Evde #HeforShe kampanyasına katılmak için ne yapmalı?

Video/Fotoğraf çek: Çeşitli ev ve bakım işlerini yaparken, mesajını verirken bir vi-
deo/fotoğraf çek.

Yaratıcı ol: Ev ve bakım işlerinin neler olabileceği konusunda yaratıcı ol. Sadece 
yemek yapmak, sofrayı kurmak, çamaşır makinesini çalıştırmak değil, nevresimleri de-
ğiştirmek, çocukların ödevlerine yardım etmek, lavaboları ovmak hatta günlük işlerin 
organizasyonunu yapmak ta ev ve bakım işlerine dahildir.

Sosyal medyada paylaş: Diğer erkeklere ilham olacak mesajını ve video/fotoğrafı-
nı sosyal medyada paylaş ve Evde #HeforShe Türkiye hesaplarını etiketle.

#HeforShe @heforsheturkiye
Etki yarat: Sosyal medya hesaplarından paylaşacağın mesaja arkadaşlarını etiketle 

ve onları da bu kampanyaya davet et.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözet: Video/fotoğraf ve mesajını hazırlarken mevcut 
toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını pekiştirmediğinden ve evdeki hiç bir bireyi kalıplaş-
mış toplumsal cinsiyet rolüne sokmadığından emin ol.

Eğlen: Ev ve çocuk bakım işlerini yaparken eğlenmeyi unutma!

Evde #HeforShe
Kampanyasına Katılım Çok Basit

Hep birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği için harekete geçelim.
Eşitlik seninle başlar, eğer paylaşırsan!

KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
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Flört şiddeti; romantik ilişkideki partner-
lerden birinin diğeri üzerinde güç kul-
lanması, istismar etmesidir. Bir tarafın, 

diğeri üzerinde egemenlik kurmak için kor-
kutmayı, sindirmeyi amaçlayan aşağılayıcı, 
yaralayıcı, zarar veren davranışlardır.

Flört dönemi, evlilik öncesi ilişkileri kap-
sadığı için daha çok lise-üniversite çağı genç-
lerinin karşılaştığı bir sorun olarak gibi dü-
şünülse de flört her yaşta yaşanabilir. Bu 
sebeple flört şiddeti de aslında her yaştan 
insanın -kadınlar çoğunluğunu oluştursa 
da- kadın/erkek ayırmaksızın karşılaşabi-
leceği bir şiddet türüdür.

Çoğu kişi şiddete maruz kaldığı 
halde yaşadıklarını anlamakta, an-
lamlandırmakta zorluk çekiyor. Şid-
det, sadece fiziksel olarak, gözle gö-
rülür biçimde gerçekleşmediği için 
fark etmesi zor olabiliyor. 

Baskın toplumsal yapı ve cinsi-
yet rolleri nedeniyle duygusal iliş-
kiler içinde şiddet yaşama oranının 
genç kadınlarda daha yüksek oldu-
ğunu biliyoruz. Ancak flört şiddeti; 
cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum, 
eğitim düzeyi, bedensel özellikler, 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğin-
den bağımsız olarak herkesin başı-
na gelebilir.

Şiddet davranışları çoğu za-
man, zaman içinde artarak devam 
eder. Her ilişki birbirinden farklı 
olsa da güvensiz ilişkilerin ortak 
özelliği şiddetin zamana yayılarak 
artması ve yaşayan için daha zarar 

Flört Şiddeti
verici hale gelmesidir. Örneğin elinizi kaynar 
suya bir anda daldırırsanız eliniz yanacak ve 
hızlıca çekeceksiniz. Fakat elinizi yavaş yavaş 
ısınan suda bekletirseniz zamanla sıcaklığa 
alışacak ve daha fazlasına dayanabileceksi-
niz. Bu yüzden aslında flört şiddetini ayırt et-
mek yaşayan kişi için oldukça zor olabiliyor. 

Hilal AYIK / Psikolog

FLÖRT

benden ayrılırsan ailene herşeyi anlatırım

o adamla bir daha görüşmeni istemiyorum

gece çevrimiçi olmuşsun

o kızı facebook’tan sileceksin

beni terk edersen intihar ederim

kadınlar da bazen dayak yemeyi hak ediyor

ben aradığımda o telefon açılacak
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Flört şiddetinden bahsettiğimizde aslın-
da tek bir şeyi ele almıyoruz. Partneri kont-
rol etmek için sözel, duygusal, fiziksel, cinsel 
ve sanal şiddetin uygulanması veya tehdit 
olarak kullanıldığı farklı biçimleri olabilir. Sa-
dece biri olabileceği gibi, farklı şiddet türleri 
iç içe de geçmiş halde olabilir.

Flört şiddeti çeşitli şekillerde karşımıza 
çıkabiliyor. 

Şiddetin en kolay fark edileni; fiziksel 
şiddet

Partnerin sana tokat atıyor, itiyor, ısırı-
yor, vuruyor olabilir. Kasıtlı olarak bedenine 

herhangi bir şekilde zarar veriyorsa bunların 
hepsi fiziksel şiddettir. 

Gözle görülmeyen hali; psikolojik 
flört şiddeti: 

Partnerin seni korkutmaya çalışıyor, 
üzerinde baskı hissediyor olabilirsin. Seni 
başkalarının önünde küçük düşürüyor, bağı-
rıyor, tehdit ediyor, hakaret ve belki de kü-
für duyuyorsun. Bazen kendini değersiz ve 
ona mecburmuş gibi hissediyorsun. Bunla-
rın hepsi aynı anda olabilir belki de sadece 
birkaç tanesini yaşıyorsundur fakat bunların 
her biri aslında psikolojik şiddet örneğidir. 

Senin bedenin, senin kararın! 

Partnerin seni cinsel birliktelik için zor-
luyor olabilir. Ya da sadece yakınlık yaşamak 
için zorluyordur. Sen istemiyorsun ama o 
öpmek istiyor veya sana dokunuyor. Burada 
önemli olan senin ne düşündüğündür. Sen 
‘Hayır’ dediğin halde bu davranışlara devam 
ediyorsa aslında cinsel şiddete maruz kalı-
yorsun. 

 ‘O kim?’ ‘Seven kıskanır’

Belki de toplumumuzun en masum gör-
düğü flört şiddeti de sosyal flört şiddetidir. 
Partnerinin senin arkadaşlarını kontrol et-
meye çalışması, kısıtlaması ve senin yalnız-
laşmana sebep olacak davranışlardır. Senin 
başka erkek/kız arkadaşlarınla ‘seni koru-
mak için’ görüşmeni istemiyor olabilir ya da 

AŞK BU DEĞİL

Vurdu ama sadece bir kere
Beni sahipleniyor o yüzden...
Onsuz birşey yapmamaı istemiyor...
Dövdü ama bende çok üstüne gitmiştim
Sevgilim izin vermediği için 
Ayrılırsam intihar edermiş
Sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum
Bir daha yapmayacağına söz verdi
Mecbur kalmasaydı bunu yapmazdı

ŞİDDETİ UYGULAYANLARIN DA 
SÖZLERİNE BAKALIM:
Beni bu hale sen getirdin
Sende Kezban çıktın!
Ben aşkım için ölürüm de öldürürüm de
Gece çevrimiçi olmuşsun
Evlenince her şey düzelecek
Bir kerelik bir şeydi bir daha olmayacak
Ben erkeğim yaparım ama sen yapamazsın
Kadınlar da bazen dayak yemeyi hak ediyor
Ben aradığımda o telefon açılacak
Kızım ben bu kadar geniş değilim!

FLÖRT ŞİDDETİNİ 
HANGİ SÖZLERLE 
MEŞRULAŞTIRIYORUZ?
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çok kıskanıyordur. Aslında bunların hepsi 
sosyal flört şiddetinin birer parçasıdır. 

Çağımız, teknoloji çağı

Partnerin senin bütün sosyal medya şif-
relerini bilmek istiyor ve kimlerle arkadaş 
olabileceğine karar veriyor olabilir. İznin 
olmadan sürekli telefonunu/bilgisayarını 
karıştırıyor ya da mesajlarına anında cevap 
vermeni istiyor. Aslında teknolojinin günlük 

hayatımızda bu kadar yer etmesiyle ortaya 
çıkan bir diğer şiddet türü olan dijital şiddet 
de tam olarak böyle başlıyor. 

Ne yapmalıyım?

Her insan birbirinden farklı düşüne-
bilir, istekleri, fikirleri farklı olabilir. Bazen 
anlaşmazlıklar yaşanması da oldukça do-
ğaldır. Burada önemli olan anlaşmazlıkları 
nasıl çözdüğünüzdür. Şiddet hiçbir türüyle 
çözüm değildir. Ve hiçbir zaman şiddetin 
sorumlusu sen değilsin ve haklı şiddet yok-
tur. Partnerin eğer şiddeti bir sorun olarak 
görmüyorsa, şiddeti kendi durdurmak iste-
miyorsa, zamanla artarak devam edecektir. 
Bu durumda kendini korumaya almalı ve o 
ilişkiden çıkmalısın. Çünkü şiddet durmadan 
güvende olamazsın. Unutma, önceliğin ‘ken-
din’ olmalı.

Yasalar fiziksel ve cinsel şiddette olduğu 
gibi şiddetin her türünde seni koruyor unut-
ma! Hukuki olarak haklarını kullanabilirsin. 

Kadın Danışma Merkezine başvurabilir, 
destek alabilirsiniz. 
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Kadın Kooperatiflerinin 
Destekçisi

Sibel ÇETiN / Sosyolog

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın önemli projelerinden 
biri olan “Başkent Market” hayata geç-

ti. “Kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin art-
tırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer 
almalarını sağlayan, Ankara’nın içlerinde fa-
aliyet gösteren kadın kooperatiflerinin ürün-
leri reyonları doldurdu. Kadın kooperatifle-
rinin el emeği, doğal ve güvenilir ürünlerini 
tüketiciyle buluşturan Ankara Halk Ekmek 

bünyesinde hizmet veren Başkent Marketin 
ilki Etimesgut’da açıldı.

Ankara’ya özgü ve kadın elinin değdiği, 
ekonomik olarak vatandaşa ulaştırılan birbi-
rinden lezzetli yöresel ürünler,  baldan pek-
meze, reçelden tarhanaya, sirkeden erişteye, 
helvadan bazlamaya kadar el emeği ürünler 
Başkent Market’in raflarına taşındı. Başkent 
Markette el emeği ürünlerini vatandaşla bu-
luşturan Anadolu Bacıları ve Afşar Balam 

Başkent Market
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kadın kooperatiflerinin başarı hikâyelerinin 
yolculuğunu,  kooperatif başkanları Figen AR 
ve İklime YAŞAR ile konuştuk.

1- Öncelikle merhaba, ben sizleri ta-
nıyorum ama bu röportajı okuyup sizi ve 
kadın kooperatiflerini daha yakından ta-
nımak isteyenler için bize biraz Koopera-
tifinizden söz eder misiniz?  Kuruluş aşa-
masını kısaca anlatır mısınız?

Figen Ar: Minimum karbon ayak izi ve 
sıfır atık prensibiyle tamamen doğal olarak 
yöresel ürünler ürettiğimiz kooperatifimiz 
15 Şubat 2019 tarihinde, Ankara’nın Bala il-
çesinin Afşar mahallesinde (köyünde) kurul-
muştur. Mottomuz doğayla dost kadın eme-
ğidir. 

Kuruluş öykümüz de şöyle; bir gün Bala 
Tarım Orman İlçe Müdürü Sayın Mengücek 
Fırat Şeker beni telefonla aradı. Figen Ha-
nım burada Afşar diye bir köy var. Buradaki 
hanımlar çok becerikli. Onlar için bir proje 

yazar mısınız dedi. O sırada Ankara Kalkın-
ma Ajansının yöresel ürünlerin ticarileşmesi 
çağrısı açıktı. Afşarlılar Derneği Başkanı Sa-
yın Eray Küçük ve yöredeki kadınlardan aldı-
ğım bilgiler çerçevesinde projeyi yazdım çiz-
dim. Projemiz kabul oldu. “Minimum Karbon 
Ayak İzi İle Afşar Ellerden Afşar Balam Ürün-
ler”  projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak 
için de proje kapsamında kooperatifimiz ku-
ruldu. 

İklime Yaşar: Kooperatifimiz Polatlı Ti-
caret Odasının bir projesi olan ve Ankara 
Kalkınma Ajansına yazdıkları Polatlı’ya kat-
ma değer sağlayacak bir üründen marka ya-
ratmak ve bir çok kadını bir araya getirmek 
amacıyla kurulmuş bir kooperatiftir. Ürün 
olarakta Polatlı’da çok fazla yetişen şeker 
pancarından pekmez yapmaktı. İsmimiz de 
Selçuklu döneminde ilk kadın teşkilatlanma-
sı olarak bilinen Baciyan-i Rum yani Anadolu 
Bacıları’ndan gelmektedir. Baciyan-i Rum’un 
kurucusu Fatma Bacı’nın Polatlı’nın Bacı Kö-
yünde mezarının bulunması ve bizim de Po-
latlı’nın ilk ve tek kadın kooperatifi olmamız 
bu ismi almamız da büyük önem taşımakta-
dır.Ankara’da üretim yapan kadın 

kooperatifleri ve birliklerinin 
ürünlerinin satıldığı 
marketlerle  yerel üreticinin 
desteklenmesi amaçlanıyor. 
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2- Kadın kooperatiflerinin kadınların 
güçlenmesine katkısı nedir?

Figen Ar: Kırsal kesimde kurulan kadın 
kooperatifleri yöredeki kadınların sosyal ve 
ekonomik olarak güçlenmesinde önemli bir 
rol oynuyor. Örneğin bizim kooperatifimizde-
ki hanımlar daha önce sadece 80 km uzaktaki 
Ankara’ya sadece yakınlarının yanına gelmiş-
ler. Başka bir şehre gitmeyi bırakın Ankarayı 
da bilmiyorlar. Eşleri arabayla tanıdıklarına 
götürmüş, yine arabayla geri dönmüşler. Ko-
operatifimiz kurulduktan sonra Ankara’nın 
yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya’ya fuarla-
ra gittik. VI. Karbon Zirvesinde düşük karbon 
kahramanı ödülü aldık. Hanımlar ilk kez uça-
ğa bindi, ilk kez vapura bindi, ilk kez denizi 
gördü, ilk kez ödül aldı. Pek çok kişi ve kültür-
le tanıştı. Kendine güven kazandı. En önemlisi 
de ilk kez kendi kazancını harcamanın keyfi-
ne vardı. Kendi parasıyla çocuklarına, ailesi-
ne, evine bir şeyler aldı. Kadının güçlü olma-
sı, yetiştirdiği çocuklarının da güçlü olmasını 
berberinde getirmektedir. Güçlü kadın güçlü 
çocuklar, güçlü çocuklar güçlü gelecek, güçlü 
gelecek güçlü toplum demektir. 

İklime Yaşar: Kadın kooperatiflerinin 
kurulması kadınların ayakları üzerinde dura-
bildiğini üretim yapabildiğini ve ekonomiye 
katkı sağladığını gösterir.

3- Ürün verdiğiniz Başkent Market-
lerle aranızdaki ağ ne şekilde ilerlemek-
tedir? Tüketicinin size dönüşleri nasıl ol-
maktadır?

Figen Ar: Çok memnunuz. Mansur baş-
kanımız ve Halk Ekmek Fabrikası ekibine çok 
teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Ekip 
bizlerle sürekli iletişim halinde. Genç arka-
daşlarımızın ve yöneticilerinin çok özveri ile 
çalıştıklarına şahit oluyoruz. Hepsi de bizim 
çocuğumuz gibi oldular. Gece gündüz saat 
kavramı olmadan haberleşiyoruz. Henüz 
market açılmadan ürünlerimizin analizleri, 
etiketlenmesi vb işlemlerle birebir ilgilendi-
ler. En iyisi olması için en az bizim kadar titiz-
lendiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Hepsine 
teşekkür ederiz.

İklime Yaşar: Başkent marketler de biz 
kadın kooperatiflerinin ürettiklerinin yer al-
ması hem biz kooperatiflerin güçlenmesini 
hem de tüketicinin bize ve bizim ürünlerimi-
ze daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

4- Kooperatif deyince hemen akla, ta-
rım kooperatifleri, yapı kooperatifleri ge-
lirdi. Kadın kooperatiflerini ayıran nedir? 
Kadın kooperatiflerinde istihdam konu-
sunda kriteriniz nedir?

Figen Ar: Üreten, üretmeye hevesli olan 
her kadın, kadın kooperatiflerinde yer alabi-
lir. Ancak kooperatif demek birlikte iş yapma 
becerisi demek. Etkin bir şekilde birlikte iş 
yapabilmek için uyumlu olmak, koordineli 
çalışmak ve her işte olduğu gibi empati ya-
pabilmek kooperatifte birlikte iş yapabilme 
becerisini dolayısıyla başarıyı da berberinde 
getirmektedir. 

Hep denir ya kadın eli deyince her şey 
daha güzel diye. Kadın girdiği her ortamı 
güzelleştiriyor. Çalışmada sınır tanımıyor. 
Tarlada da çalışıyor, atölyede de çalışıyor. 
Çok cefakar, yaratıcı, yılmadan çalışıyor. Elle-
ri çok lezzetli. Anadolu’nun her türlü tadını, 
rengini yaptığı ürüne yansıtıyor. 

İklime Yaşar: Kadın kooperatiflerinin 
diğer kooperatiflerden ayıran özellik ta-
mamen kadınlardan oluşmasıdır. Özveriy-
le çalışacak bulunduğu atölyeyi kendisinin 
olduğunu benimseyecek herkese istihdam 
sağlamaktadır.

5- Kadınların bir yerlerden duyup 
ulaşması dışında, siz kadınlara nasıl ula-
şıyorsunuz? Ne iş yapacakları nasıl belir-
leniyor?

Figen Ar: Her türlü kanal ile kadınlara 
ulaşmamız mümkün. Özellikle sosyal med-
ya ile erişim sağlayabiliyoruz. Kooperatifi-
miz Afşar köyünde ve köyde herkes birbiri-
ni tanıyor. Birkaç tane büyük gruplu, küçük 
gruplu whatsapp gruplarımız var. Ayrıca 
120 civarında kadın kooperatifinin yer aldığı 
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whatsapp grubunun da üyeleriyiz. Civar köy-
lerdeki kadınlara erişimimiz Tarım Orman 
İlçe Müdürümüz, Kaymakamlık çalışanları-
mız ve Afşar Derneği aracılığı ile oluyor.Ka-
dınlar çok koordineli çalışıyorlar. Her akşam 
ertesi gün yapacakları işi planlayarak günü 
sonlandırıyorlar. Ayrıca her ay koordinasyon 
ve planlama toplantımız oluyor. 

İklime Yaşar: Kooperatifimize çoğu ka-
dın kendisi bizi duyarak ulaşıyor. Bizim koo-
peratifimiz de şuan herkes her işi yapmakta 
sadece sosyal medya, ön muhasebe ve ku-
rumlar arası işleri yapmak vb. İşleri daha iyi 
anlayan kişiler yapmaktadır.

6- Kooperatif modeli, kadınların eko-
nomik ve sosyal dışlanmalarına son ver-
mek için ne tür ortak çözümler geliştir-
melidir?

Figen Ar: Kooperatif modelinin can alı-
cı noktası pazarlamadır. Dünyanın en güzel 
ürününü de üretseniz pazarlayamadığınız 
sürece ürettiğiniz ürünün hiç bir anlamı yok-
tur. Bu nedenle kar amacı düşük pazarlama 
ağlarının bulunduğu ve işletme maliyetlerinin 
minimize edilerek daha fazla tüketiciye erişe-
bilmeyi sağlayacak ortaklıklar geliştirilmelidir. 

Biraz daha açacak olur isek Başkent Mar-
ket modeli pazarlama ağı için çok güzel bir 
modeldir. Belediye sattığımız ürene sadece 
1-2 TL ilave ederek ürünümüzü satmaktadır. 
Bu müşteri portföyümüzü çok genişletmek-
tedir. Bu durumdan çok memnunuz. 

İklime Yaşar: Kooperatifçilik birlik, be-
raberliğin ve gücün simgesidir. Birlikte olun-
ca da ekonomik sosyal açıdan kadın kendini 
daha güçlü hissediyor ve bunu da gösteriyor.

7- Pandemi süreci kooperatifleri nasıl 
etkiledi? Özellikle kadın kooperatiflerinin 
pandemiden etkilenme süreci, Başkent 
Market satışlarını nasıl etkiledi ve bunlar-
la başa çıkma yöntemleri neler oldu?

Figen Ar: Pandemi süreci gıda üretimi 
yapan kooperatifleri çok olumlu yönde et-
kilerken, el sanatları ve hizmet sektöründe 
ki kooperatifleri çok olumsuz yönde etkile-
miştir.Pandemi süreci sağlıklı yaşam kon-
septini de beraberin de getirdiği için kadın 
kooperatiflerine olan güven nedeniyle gıda 
üreten kadın kooperatiflerinin iş hacmi ge-
nişlemekle birlikte, Afşar Balam olarak kargo 
imkanlarımıza erişimdek I zorluk nedeniyle 
bu artışı pek hissedemedik. Ta ki Başkent 
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Market açılana kadar. Başkent marketin ilk 
açılışında bizden sadece 30’ar paket ürün 
istendi. Biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak çok 
kısa süre sonra her bir ürünümüzden 100’er  
200’er  adet istenmesi ile kooperatifimizde 
şenlik havası esti. Bu hızda da devamını di-
leyerek Mansur başkanımıza ve Halk Ekmek 
Fabrikası ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. 
İyi ki varlar, iyi ki varsınız.

İklime Yaşar: Pandemi sürecinde biz 
kooperatifler de diğer iş yerleri gibi çok et-
kilendik. Belirli bir süre kadar atölyemizi 
kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte ürün 
verdiğimiz yerler de kapandığı için bayağı 
zorlandık. Başkent market bu süreçte bize 
ilaç gibi geldi marketin açılması ve ürün si-
parişi bir nebze de olsa yüzümüzü güldürdü.

8- Son olarak Türkiye’de kooperatif-
çilik nasıl geliştirilebilir? Yerel yönetim-
lerde Belediyelerle ilişkileri hangi yönde 
geliştirilmeli?

Figen Ar: Kooperatiflerde çok para ka-
zanılıyor gibi görünsede gerçekte durum 

farklıdır. Makineleşme  olmadığı için  1 ürün 
de üretseniz aynı hammadde aynı işçilik, 
1000 tane de üretseniz aynı hammadde aynı 
işçilik gereklidir .Bu nedenle rekabet edile-
bilirliği sağlamak için kooperatiflere uygun 
destekler sağlanmalıdır. Özellikle yerel be-
lediyelerin de desteği çok önemlidir.Gerek 
hammadde temini ve lojistiği gerekse pa-
zarlama ağlarının oluşturulmasında bu tür  
destekler kooperatiflerin gelişiminde önemli 
yer tutmaktadır.Şunu unutmamak gerekir 
ki kırsal da büyük bir potansiyele sahip olan 
kadın   emeğinin ekonomiye yansıtılması ka-
dın kooperatifleri yoluyla mümkündür

İklime Yaşar: Türkiye’de kooperatifçilik 
eğitimleri verilerek geliştirilebilir. Bir yandan 
da yeni kurulacak kooperatiflerden ziyade 
var olan kooperatiflerin desteklenmesi ge-
rekmektedir. Özellikle destek açısından ye-
rel yönetimler çok önem taşımaktadır. Yerel 
yönetimlerin kesinlikle kooperatifçilik hak-
kında daha çok bilgisi olması ve bölgelerin-
de bulunan kooperatiflere destek vermesi 
gerekmektedir.
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Kadın Lokallerimiz
Normalleşme Döneminde 
Hizmete Başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve 
Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Kadınlar 

Lokali Ankara da 13 ilçede 21 lokasyonda hiz-
met vermektedir.

Kadınlar Lokali Ankara’da yaşayan 18 yaş 
ve üstü toplumsal yapının direği olan kadının; 
kişisel bedensel, ruhsal, sosyal,kültürel,ekono-
mik ve eğitsel bakımdan desteklenip  güçlendi-
rilmesine yönelik hizmet vermektedir.

Kadın Lokalleri, Ankara’da yaşayan kadınla-
rın sosyal iletişimini güçlendirme, spor ve sağ-
lıklı yaşam için kadınları destekleme, yaşadıkları 
problemlere çözüm oluşturma ve farklı gelişim 
alanlarında destek sağlamak, kişisel gelişimleri-
ne katkıda bulunma amacıyla  uzman eşliğinde 
eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemektedir. 
İngilizce, bilgisayar, Diksiyon, Kuran-ı Kerim, 
Okuma Yazma gibi alanlarında dersler, sportif 
faaliyetler, hobi kursları ve sosyal yaşamda bi-
linçlenme üzerine seminerler  bu faaliyetlerden 
bazılarını oluşturmaktadır.

Bildiğiniz gibi Ülkemizde Covid-19 pandemi  
sürecinde alınan tedbirler kapsamında kadın lo-
kallerimiz faaliyetlerine bir süre ara vermiştir.

Kontrollü yaşam sürecinin ilk adımı olan, 
normalleşme aşamasında Ankaralı kadınlara 
yeniden hizmet vermek üzere faaliyetlerine 
başlamaya hazırlanmaktadır. Gereken önlem-
ler alınarak hijyen  çalışmaları başlatılmıştır. 
Personellerin bu sürece uyumu noktasında 
hizmet içi eğitimlerinin verilmesi  ve  faaliyetle-
rin güvenle yapılabilmesi için, merkezlerimizin 
uygun  mesafe, zaman aralığı ve diğer gerek-
li koşulların  sağlanması yönünde hazırlığımız 
devam etmektedir.

Daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte ol-
mak ümidiyle yaşadığımız bu zorlu süreci hep 
birlikte atlatabileceğimizin inancındayız.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Başkent Mobil uygulamasına 
“Mor Buton” özelliğini ekledi

“Mor Buton” ile kadına yönelik şiddet olayları bildirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, sosyal medya hesap-
ları üzerinden yaptığı duyuru ile ka-

dına yönelik şiddet olaylarının bildirilmesi 
amacıyla Başkent Mobil uygulamasına “Mor 
Buton” özelliğinin eklendiğini açıkladı.

Yavaş, “Kadın cinayetleri yüreklerimizi 
yakmaya ve bizleri utandırmaya devam edi-
yor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, 
zorbalığa karşı yanlarında olmak için Baş-
kent Mobil uygulamamıza Mor Buton özel-
liğini ekledik. Daima eşit yaşamın des-
tekçisi olacağız.” paylaşımını yaptı. 

“Daima eşit yaşamın destek-
çisi olacağız.” ifadelerini kullanan 
Yavaş, Türkiye’de son 10 yılda 2 
bin 818 kadının cinayete 
kurban gittiğini belirtti.

‘MOR BUTON’ NASIL 
KULLANILACAK?

Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı’nca aktif hale getirilen 
Mor Buton’a, Başkent Mobil 
uygulamasını akıllı telefonları 
üzerinden indiren kadınlar ko-
layca ulaşabilecek.

Mor Buton ile ihbarda bulunmak isteyen 
kadınlar kendilerine ulaşılmasını sağlamak 
için cep telefonlarının konum bilgisini de 
paylaşabilecek.

Mor Buton aracılığıyla Büyükşehir Bele-
diyesinden psikolojik destek, sosyal yardım 
ve barınma talebinde bulunabilecek olan ka-
dınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf 
ekleyerek de iletebilecek. 

BAŞVURU TAKİPLERİNİ
DENETLEYECEKLER

Buraya başvuran kadınların, 
Kadın Danışma Merkezi tarafından 
ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağ-
lanacaktır.

Yardım talebinde bulunan şid-
det mağduru kadınlar, başvurula-

rının takibini ise sistem üzerinden 
gönderilen başvuru numarası ile 
sorgulayabilecek.

Mor Buton ekranına acil du-
rumlar için ayrıca ‘ALO 155’ hattına 
bildirilmesi yönünde uyarı mesajı da 
eklendi.
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Röportaj: Meltem AĞDUK,
(UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü)

Türkiye’de 20 Yıllık Mücadele: 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Şenay YILMAZ / Sosyolog

Merhabalar Meltem Hanım, biz sizi 
tanıyoruz ama bu röportajı oku-
yup sizi daha yakından tanımak 

isteyenler için bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?  

Ben Meltem Ağduk, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonunda Toplumsal Cinsiyet Program 
Koordinatörü olarak çalışıyorum. 1 Tem-
muz’da 17.senem dolacak. Daha önce aka-
demideydim. Aşağı yukarı 30 yıldır Kadın 
Hareketlerinin içinde daha iyi bir yaşam için 

elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyo-
rum. Sadece iş olarak değil bir hayat felse-
fesi olarak bu işi yapıyorum. 1 kızım var 13 
yaşında onunla birlikte yaşıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun 
Türkiye’de ki Toplumsal Cinsiyete dönük 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu geçen yıl 
küresel olarak 50. yaşını kutladı ve neredey-
se 45 yıldır Türkiye’de. 3 temel alanda çalışı-
yoruz. Bunlardan ilki sağlıkla ilgili ve özellikle 

Meltem AĞDUK ile hem 
COVID-19 döneminde ki 
manzarayı hem de toplumsal 
cinsiyet eşitliği için yerelde 
yapılan çalışmalarda genel 
manzarayı konuştuk.
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üreme sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığıyla 
ve bu konuyla ilgili çalışan STK’lar ile birlikte 
yoğun olarak çalışmaktayız. İkinci olarak top-
lumsal cinsiyet 20 yıla yakındır yoğun olarak 
çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Üçüncü 
programımız da Nüfus Kalkınma Programı 
olarak adlandırabileceğimiz bir program. Bu 
programda daha çok çalıştığımız alanlarda 
yapılacak hizmetlerin daha iyi geliştirilebil-
mesi için veri üretmeye yönelik yaptığımız 
bir programdır. Biz özellikle belirli alanlarda, 
çok dokunulmayan alanlarda veri üretmeye 
çalışıyoruz. Örneğin ensest gibi,  çocuk yaş-
ta yapılan evlilikler,  çocukların ve gençlerin 
üreme/cinsel sağlığı gibi... 2011 yılından iti-
baren de dördüncü bir program yani aslında 
bu saydığım 3 programın hepsini harmanla-
yan ve destek alan bir program daha oluş-
turduk. Bu da özellikle Suriye kriziyle birlikte 
Türkiye’ye gelen mültecilere özellikle kadın 
ve kız çocuklarına destek verdiğimiz İnsani 
Yardım Programıdır. Bu programda da çok 
yoğun toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili ve 
toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilgili faa-
liyetlerimiz vardır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili faali-
yetlerimize şöyle bir baktığımız zaman, Tür-
kiye’ de 20 yıldır bu konuda daha yoğun çalı-
şıyoruz. 2 ana alanda çalışıyoruz. Bunlardan 
bir kısmı toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaş-
mada ve yaygınlaşmasında destek veren 
programlar bir kısmı da toplumsal cinsiyet 
temelli şiddetle mücadelede yaptığımız ça-
lışmalardır. Çalışmalarımız sadece kadınlar 
için değil bir taraftan erkekleri de işin içine 
katıyoruz. Erkeklere ve babalara yönelik çe-
şitli çalışmalar yapıyoruz. AÇEV ile birlikte 
erkeklik ve babalık çalışmaları da yürütmek-
teyiz. Hem mültecilere hem gençlere hem 
babalara yönelik uyguluyoruz. 

Programımızın en büyük alanını kapla-
yan nokta kadına yönelik şiddetle mücade-
dir. Toplumsal cinsiyete yönelik şiddet ve ev 
içi şiddetle mücadele diyebiliriz. Temel ola-
rak kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele 
ettiğimiz programdır. 2006 yılından beri dev-
letle çalışmaktayız. Birçok kuruma çok geniş 
çaplı eğitimler verdik. Eğitimlerin yanında 

kurumların işleyiş mekanizmalarına yönelik 
çalışmalarda yaptık. Halen bu çalışmalarımız 
devam ediyor çünkü kapasite geliştirme du-
rağan bir şey değildir. Sürekli akışta olmamız 
lazım.

Bir taraftan da özel sektörle bir çalışma-
mız var. Özel sektörde şirketlerin özellikle 
ev içi şiddet konusunda kendi çalışanlarına 
destek verebilmeleri için kendi şirketlerinde 
mekanizmalar oluşturmalarına destek olu-
yoruz. Bunun için bir yönergemiz var bunu 
şirketlere sunuyoruz ve şirketlere eğitim ve-
riyoruz. Şu ana kadar 75 şirketle birlikte ça-
lışmaya devam ediyoruz. 

Bunun yanında iki büyük uygulamamız 
var KADES ve Vodafone birlikte çalıştığımız 
kırmızı ışıktır. Bunları yaygınlaştırmaya de-
vam ediyoruz. Ünlüler ile çalışmalarımız var. 
Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda 
bilgi bombardımanı yapmaya devam ediyo-
ruz. COVID-19 dönemiyle birlikte çalışmala-
rımıza tam gaz devam ettik. Eğitimlerimizi 
hemen çevrimiçi olarak dönüştürdük. Dur-
madık devam ettik. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ulaşmak 
için verdiğimiz destek programları aslında 
diğer yaptığımız çalışmalara taban oluştur-
maktadır. Burada en yaygın olarak tanınan 
programlarımızdan bir tanesi de Kadın Dos-
tu Kentler Programıdır. 

Kadın Dostu Kentler Programı başa-
rılı çalışmalarınızdan biriydi. Bu çalışma-
nızdan bahsedebilir misiniz? 

2006 yılında başladık ve 10 yıl sürdü. 
Şuan da ara verdik fakat kısa bir zaman son-
ra tekrardan başlayacağız. Buradaki temel 
amacımız özellikle kentlerin daha kadın dos-
tu mekânlar olabilmeleri için yerel yönetim-
ler ve kadın sivil toplum kuruluşlarının ortak 
çalışarak toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun 
bir program çerçevesinde kadın dostu kent-
ler yaratabilmedir. Burada bir taraftan bele-
diyeler ve devlet öbür tarafta ise kadın sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ön-
celikle bu grupların birbirileriyle çalışmasını, 
alışmasını sağladık ve birbirleriyle çalışırken 
bir şeyler üretmesini sağladık. Bu üretimler-
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den en önemlisi Eşitlik Birimlerinin ve Yerel 
Eşitlik Eylem Planlarının oluşturulmasıydı. 
Projemiz sırasında çalıştığımız 12 ilde bunla-
rın hepsi oluşturuldu.  Kurulan Eşitlik Birim-
leri tarafından Yerel Eşitlik Eylem Planlarının 
izlenmesi, ortaklaşa çalışabilmek için Sivil 
Toplum Kuruluşlarına (STK), üniversitelere 
ve yerel yönetimlere hibeler verdik. 

Sizce Yerelde yapılan bu çalışmalar 
eşitliğe giden yolda iyi bir adım mıdır? 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal 
Cinsiyet Birimi olarak tekrardan Kadın 
Dostu Kentler Projesi yürütmeyi düşünü-
yor musunuz?

Bence başarılı bir projeydi çünkü yerel-
de çalışmak çok önemli çünkü aslında birçok 
problemin çözümü yerelde yatıyor. Başarılı 
olmasının diğer bir nedeni ise proje bitmiş 
olmasına rağmen halen daha birçok Beledi-
ye bizimle iletişimini koparmadı ve bu pro-
jeye devam etmek istiyor. Ankara özelinde 
çok şanslıyız bizim açtığımız yoldan yürüdü-
ler ve çok güzel Yerel Eşitlik Eylem Planlarını 
hazırladılar. Yakın zaman içerisinde Türkiye 
Belediyeler Birliği ile birlikte bir ortaklığa 
gittik. Birlikte Avrupa Birliği’ne sunacağımız 
bir proje hazırladık ve olumlu dönüş alırsak 
bu şekilde Kadın Dostu Kentler Projesinin 
üçüncü fazına başlamış olacağız.  Bu durum-
da da Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli 
bir mentör Belediye olacaktır. Çünkü Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kadın Dostu çalışma-
larda ciddi anlamda yol almış belediyeler-
den bir tanesidir. 

Peki,  Ankara özelinde Ankara’nın 
Toplumsal Cinsiyet çalışmaları hakkında-
ki yorumunuz nelerdir? Ne tavsiye eder-
siniz?

Ankara’nın Başkent olmasından kaynak-
lı merkezi bir yer ve biz aslında çalışmaları-
mızın temelini birçok kez Ankara’da atıyoruz. 
Özellikle yerele doğru giderken merkezi yö-
netim burada olduğu için kaynağın Ankara 
olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan kayna-
ğın Ankara olması söz konusu olmakla bir-
likte Belediye ve valilik düzeyinde baktığım 
zaman son 7-8 senedir yoğun bir şeyler yapı-

lıyor ama yine de bazı başka illerdeki kadar 
yoğun çalışmalar olmayabiliyor. Ben yapılan 
çalışmaları özellikle Belediyeler üzerinden 
baktığım zaman çok ciddi şekilde geliştiğini 
görüyorum ve Ankara’nın çeperindeki kadın-
lara çok yoğun şekilde hizmet götürdüğü-
nüzü biliyorum.  Toplumsal cinsiyet temelli 
şiddet konusunda, toplumsal cinsiyet eşit-
liği konusunda birçok eğitimler yapıldığını 
biliyorum. Bu da aslında Ankara’da çok iyi 
bir hareketin olduğunu bize gösteriyor ama 
yeterli değildir. Ankara’ da birçok ilçe var bu 
çalışmalar sadece Yenimahalle ve Çankaya 
Belediyesi’nde olmamalı, diğer ilçelerinde 
işin içine mutlaka katılması gerekiyor. Ben 
aslında bu durumun bulaşıcı olduğunu dü-
şünüyorum. Bir tarafta başlayan ve iyi so-
nuçlar elde edilen çalışmalar çok kolaylıkla 
aktarılabiliyor ve bulaşıcı olabiliyor. Burada 
Ankara Büyükşehir Belediyesi diğer Beledi-
yelere de önderlik yapmalı diye düşüyorum. 
Diğer Belediyelere önemli bir örnek. Dolayı-
sıyla çok daha yoğun bir şekilde çalışmalar 
üretebileceğini düşünüyorum. 

Sizin Kadın Dostu Kentler Programı-
nızda sadece kentler yoktu. Bu program-
dan yararlanan çok kıymetli ilçelerde 
vardı. Üçüncü fazda; İlçeler ile Büyükşe-
hir Belediyelerini birleştirecek bir başlığı-
nız var mı? 

Evet, üçüncül fazda da ilçeler olacak. 
Çünkü finansal olarakta baktığımızda büyük 
İl Belediyelerinin gücü daha fazla ve bazı fa-
aliyetleri yapma konusunda çok daha fazla 
kolay hareket edebiliyor ama İlçe Belediye-
lerine baktığımız zaman onlar çok alt yapı-
da kalıp o alt yapının üstüne kuracağı sosyal 
belediyecilik anlayışından biraz uzak kalabi-
liyor. İşte tam bu noktada Büyükşehir Bele-
diyelerinin o küçük Belediyelere bir şekilde 
ablalık/abilik yapmaları gerekiyor.  O yüzden 
de ortak bir çalışma yapmak önemlidir. Belki 
Ankara için ortak bir Eylem Planı, İlçeler için 
de o ortak Eylem Planı oluşturulurken mut-
laka İlçelerin orda olması ve İlçelerin de ken-
dilerine ait küçük küçük planlarının olması 
sağlanmalı ki bu da ancak sizin değil sizlerin 
desteğiyle olabilir.
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SON OLARAK;
Ulusal ya da Evrensel olarak Toplum-

sal Cinsiyet Eşitliği çalışıyorsak ya da ça-
lışacaksak sizce önce nereden başlamalı-
yız? Hangi gruba gitmek lazım?

Aslında bu soru çok büyük. Yıllardır bizde, 
yaptığımız faaliyetlerle bu soruyu cevaplama-
ya çalışıyoruz.  Bazı yaptığımız araştırmalarda 
gösteriyor ki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği mese-
lesi bir toplumsal norm değişikliğine ihtiyaç 
duyuyor. Bu da çok büyük bir şey. O yüzden 
bunu çok küçük yaştan itibaren yapmaya 
başlamak gerekiyor.  Her zaman çocuklarla 
çalışmak çok çok önemli. Çünkü çocuklarla 
çalışmaya başladığınız zaman aslında o ço-
cuklar bir taraftan da ailelerine de o bilgileri 
götürüyorlar. Ailelerinin dönüşümü için de 
önemli ajanlar diye düşünüyorum ben açık-
cası. Değişimin ajanları diye düşünüyorum. 
Onun için çocuklardan başlamak lazım. Ör-
neğin Anaokulları, kreşleri olan Belediyelerin 
daha Toplumsal Cinsiyet meselesine duyarlı 
eğitim vermeleri gerekir. Çok basit bir örnek-
le kız çocuk oyuncağı, erkek çocuk oyuncağı 
gibi bir ayrım yapmadan bütün çocukların 
bütün oyuncaklarla oynaması, giydikleri kıya-
fetlerin cinsiyetsiz olması (kızlara pembe ön-

lük, oğlanlara mavi önlük gibi) lazım. Burada 
cinsiyetsizleştirmekten kastımız zehirli erkek-
lik meselesinin yok edilmesinden bahsediyo-
ruz. Yoksa bir cinsiyetsizleştirmekten bahset-
miyoruz. Biraz bu roller ve sorumlulukların 
aslında doğadan gelmediği daha sonradan 
bize öğretildiği meselesi üzerinden eğitimi te-
mellendirmek gerekiyor. 

Benim ilk başta yapacağım şey mutlaka 
öncelikle çocuklarla çalışmak ama çocuk-
larla çalışırken aynı zamanda babalarla ça-
lışmaktır. Çünkü babaların dönüşümü ciddi 
anlamda hem erkeklerin hem de ailenin dö-
nüşümünü sağlıyor.

Son söyleyebileceğim şey şu; Kalkınma 
konusuyla ilgili yaklaşık 20 senedir çalışıyo-
rum ve gördüğüm şu ki merkezi yönetim-
den yapılan çalışmalar çok önemli ama ye-
relde yapılan çalışmalar çok daha önemli. 
Çünkü yerelde yapılan çalışmalarda insana 
çok daha fazla değebiliyorsunuz. Yerelde 
bu çalışmaların çok daha sonuç getirdiğini 
gördüm. Bizde çoğu çalışmamızda özellikle 
Kadın Dostu Kentler Projesinde yola çıkar-
ken hep bunu düşünerek yapmıştık. Yerele 
destek vermek bazı sorunların çözülmesi 
için çok daha kolay. 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 
ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ 
PROTOKOLÜ: 

Şenay YILMAZ / Sosyolog

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Anka-
ra Barosu Gelincik Merkezi iş birliği ile 
Kadın Danışma Merkezine başvuran 

kadınlara ücretsiz avukat desteği verilmek-
tedir.

Gelincik Projesi; Ankara Barosu tarafın-
dan 2 Nisan 2011 yılında hayata geçirilmiş 
bir projedir. Projenin amacı; fiziksel, psikolo-
jik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan 
kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkla-
rı şiddet ile ilgili olarak özel eğitim almış ve 
avukatlar tarafından oluşmakta olup hizmet 
verilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 
Kadın Danışma Merkezine başvuran kadın-
lara yönlendirme hizmeti verilmektedir. 

5 Kasım 2019 tarihinde yapılan Gelincik 
Projesi kapsamında kadına ve çocuğa şidde-
te yönelik mücadelenin geliştirilmesi yönün-
de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara 
Barosu Başkanlığı arasında iş birliği protoko-
lü imzalandı. Protokol kapsamında hizmet 
verilmeye devam edilmektedir. Ücretsiz avu-
kat desteği için Kadın Danışma Merkezimize 
ya da Gelincik Merkezine başvurabilirsiniz.

Kadın Danışma Merkezi 
Adres: Hacı Bayram Mah. Atatürk Cad. No: 14/16 (Gençlik Parkı İçi) 
Altındağ / ANKARA
Tel: 0312 507 37 60
ANKARA BAROSU Gelincik Merkezi 
Adres: Ihlamur Sokak No: 1 Kızılay / ANKARA 
Tel: 444 43 06  E-mail: gelincik@ankarabarosu.org.tr
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EVDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
  ŞİDDETİ BİRLİKTE

DURDURABİLİRİZ.
 

444 
43 
06

ÜCRETSİZ ALO GELİNCİK HATTI

444 43 06
www. .org.tr
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Pandemi Esnasında 
2020 Yılı Dünya 
Mülteciler Günü

Begüm ÖZPAY

Bu yıl geçirdiğimiz 20 Haziran Dünya 
Mülteciler Günü geçen yıllardan biraz 
daha farklı ve farkındalık yaratılması 

gereken konular bakımından biraz daha 
yoğun yaşandı. Şimdiye dek her 20 Hazi-
ran tüm dünyadaki mültecilerin yaşadı-
ğı sorunları ana başlıklar altında toplayıp 
bu konulara dikkat çekmek, farkındalığı 
arttırmak ve el birliği ile üstesinden geli-

nebilecek sorunlar adına bireyleri yardım-
laşmaya çağırmaya yönelikti. Bu sene ise 
aslında hepimizin hayatını farklı yönlerden 
çok daha zor kılan COVID-19 pandemisinin 
ötekileştirme, ekonomik zorluklar, çeşitli 
haksızlıklarla sürekli bir mücadele halinde 
olan mülteciler üzerindeki etkilerini daha 
ön plana çıkarmak için çok güzel bir fırsat 
oldu. 
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Pandemi belki de mültecileri daha iyi 
anlamamız adına bize yeni kapılar açıyor. 
Hepimiz bu dönemde çalışıyor olabilmenin, 
dışarı çıkıp gezebilmenin, özgürce hareket 
edebilmenin, karantinasız günlerin değerini 
anladık. Dönüp mültecilerin bunca zaman 
nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğine bak-
tığımızda pandeminin yarattığı etkilere ne 
kadar benzediğini görmek mümkün. Çünkü 
bir savaşın ortasında kalmış, evlerini kendi-
lerine uzunca bir süre en güvenli yer olarak 
seçmiş olanların dışarı çıkıp gezme gibi bir 
imkânları yoktu. Sığındıkları ülkelerde ise 
iş bulma olanakları onlar için çok kısıtlıydı. 
Ötekileştirilme sebebiyle özgürce hareket 
etmeleri her zaman mümkün olmuyordu. 
Yani kısacası pandemi dönemine kadar ha-
yatları zaten pandemiye benziyordu.

Bugün ise onlar için iki kat daha fazla 
mücadele anlamına geliyor. Pandeminin 
hangi gruplara daha görülebilir etkileri oldu-
ğunu konu eden güncel çalışmaların sonuç-
larına göre göçmenler, mülteciler, göçebeler 
ve yarı göçebe topluluklar ile yerinden edil-
miş nüfuslar bu grupların başında geliyor. 

Bu grupların kırılgan olmalarının başlıca se-
bepleri arasında sağlık hizmetlerine erişim-
de zorluk, kayıt dışı çalışma ve ekonomiye 
ileri derece bağımlılık, salgın riski yüksek or-
tamlarda yaşama, teknolojiye yetersiz erişim 
ve sosyal uyum kapasitelerinin düşük olması 
olarak belirtilmiştir. Pandemi de tüm bu se-
bepleri daha da çetrefilli bir hale getiren ve 
var olan yoksulluğu derinleştiren kaçınılmaz 
bir durum olarak ortaya çıkmıştır.

Pandemi öncesinde, Aralık 2019’da,Ai-
le, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
yaptığı bir açıklamaya göre Türkiye’de bu-
lunan Suriyeli nüfusunun 50 binine çalışma 
izni verilmiş olup bu sayı toplam nüfusun sa-
dece %4’üne tekabül etmektedir. Tüm bun-
ların yanı sıra yapılan araştırmalar doğrul-
tusunda pandeminin yoksulluk sınırı altında 
yaşamakta olan ailelerin gündelik yaşamda-
ki masraflarını arttırdığı, virüsten korunmak 
için ihtiyaç olan malzemelere erişimlerinin 
kısıtlı olduğu ortaya çıkmıştır. Pandemi sü-
resince artan işsizlik oranları hem çalışma 
izni verilen bu %4’lük kesimi etkilemiş hem 
de bu kapsam dışında kalıp kayıt dışı çalışan 
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mültecilerin işlerini kaybetmelerine sebep 
olmuştur. Avrupa Birliği desteği ile Uluslara-
rası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyo-
nu ve Türk Kızılay Derneği tarafından ortak 
hazırlanan “COVID-19’un Sosyal Uyum Yar-
dım Programından Yararlanan Mülteci Nü-
fusları Üzerinde Etkisi” raporuna göre pan-
demi döneminde telefonla ulaşılan mülteci 
ailelerinin %69’u COVID-19 sebebiyle işlerini 
kaybettiklerini belirtmişlerdir. Bu durumda 
yoksulluk sınırının altında yaşayan aileler iş-
sizlik ve/veya kazançlarının yeterli olmaması 
sebebiyle çocuklarından elde ettikleri kazan-
ca bile çokça bağımlı kalmaktadır. Aileleri 
yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi 
verirken çalışmak zorunda kalan çocuklar 
tabiatıyla okula gitmemekte veya devamlılık 
sağlayamamaktadır. Bu durum onları birçok 
tehlikeye açık hale getirirken enfekte olma 
riskini de çokça arttırmaktadır.

Dolayısıyla mülteciler gibi kırılgan grup-
ların en kırılgan üyeleri de çocuklardır. Bu 
çocukların geleceği hem onların okullaştırıl-
ması sağlanarak sokakta çalışmalarına engel 
olmak aynı zamanda da ailelerinin istihdam 
açısından desteklenerek çocuklarından elde 
ettikleri gelire bağımlılıkların büyük ölçüde 
azaltmaktan geçmektedir. Bu gözlemler ve 

çıkarımlar sonucunda 2017 yılından bu yana 
yürürlükte olan “Mülteci Kadın ve Kız Çocuk-
larının Desteklenmesi Projesi” kapsamında 
387 kız çocuğu okullaştırılarak çocuk işçi sa-
yısının azalmasına katkıda bulunduk. Aynı 
zamanda 132 kadın projeden yararlanmış 
olup kendi ayakları üzerinde durabilmesi 
için desteklenmiştir. 

Projemizin şu an yürütülen kısmında sı-
ğınmacı oldukları süre boyunca sadece ya-
pılan yardımlarla dönemsel olarak refaha 
erip daha sonra tekrar ekonomik zorluklara 
göğüs germek durumda olmamaları içino-
kullaştırdığımız kız çocuklarının annelerine 
meslek edindirme kursu hazırlığı yapmak-
tayız. Bu meslek edindirme kursu bunun bir 
kısır döngü haline gelmemesi için atılabile-
cek en sağlam adımlardan biri olup kendi 
ayakları üzerinde durabileceklerini onlara 
da göstermek için bir fırsat. Aynı zamanda 
önümüzdeki okul yılı için hazırlık yapmakta 
olup 100 kız çocuğunun da okullaştırılma-
sı, okula devamlılığının önündeki engellerin 
hep birlikte aşılması için hazırlıklarımıza de-
vam etmekteyiz.

Bu projenin birçok mülteciye sağladığı 
fiili imkânların yanı sıra en önemli katkıla-
rından bir tanesi de en küçük yardım girişi-
minin bile bir ailenin ve dolaylı olarak birçok 
insanın hayatına dokunduğunu göstermesi. 
2020 yılı Dünya Mülteciler Günü’nün bu yıl 
boyunca hepimize hatırlattığı şey şu olsun; 
“Herkes bir fark yaratabilir!”. Aile İçi Şiddet

Acil Yardım Hattı
0212
0549 656 96 96

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

AİLE İÇİ
ŞİDDETE
SON!



Bitirgen
Figen Şakacı

Kendine Ait Bir Oda
Virginia Woolf

Keşke kalksaymışım. O zaman babam çarşaftaki kanı 
görüp, “Batırmış yatağı, al şu kızı buradan,” diyemezdi. 
Donumdaki kana baka baka öyle ağladım ki, annem 
sabah sabah “Anırma,” diyerek bir tokat attı. Bir daha 
onun kıllı suratına bakarsam ne olayım. Ablam da yanıma 
gelip, “Ağlama salak ben de hastalandım, artık her ay 
hastalanacaksın,” dedi. “Ben hasta değilim yalan söylüyorsun,” 
deyince; “Tabii sen kraliçesin, kraliçeler hastalanmaz, kıçımın 
kraliçesi,” dedi. Pis pis güldü gitti.

Bitirgen bir büyüme hikâyesi. Küçük bir kız çocuğu, 
ergenlik arifesinde neler yaşadığını anlatıyor. Nasıl 
aklettiğini, nasıl dayak yediğini, nasıl direndiğini, küfrettiğini, 
kabullenmediğini, anlamaya çalıştığını mırıldanıyor. Şütütyen 
dümütyen daladami bülütyen diyor Hokucuk’a. Bülent abiyi, 
Müjde ablayı, Fırat Bey’i, anarşitleri, öpüşürken gözlerini 
kapatanları, akşam evde yemeği hazır isteyenleri kim 
hikâyeleştirebilir ki zaten...

Figen Şakacı, Pala Hayriye’nin evveliyatını resmediyor, 
Bitirgen’le hikâyenin başına dönüyor.

Kendine Ait Bir Oda, Cambridge Üniversitesi’nin 1928 
yılında ilk kez kız öğrencilere kapılarını açmasına ilişkin 
olarak Virginia Woolf’un kolejlerde yaptığı konuşmalardan 
yola çıkmıştır. Bu klasik eserde Woolf, özgün dilini kullanarak 
etrafındaki dünyayı derinlemesine inceler. Edebiyat 
dünyasının özellikle erkekler üzerinde şekillenmesinin 
sebeplerine değinir.

Feminizmin öncülerinden olarak görülen bu eserde 
Woolf; Jane Austen, George Eliot ve Brontë kardeşleri anar, 
Shakespeare’e hayali bir kız kardeş yaratır. Neden edebiyat 
dünyasında her zaman güce ve şöhrete sahip olanın kadınlar 
değil de, erkekler olduğu sorusunu sorar. Cevap ise oldukça 
basittir: Çünkü kadınlar yaratma özgürlüğüne sahip değildir 
ve bunu kazanabilmek 

İçinse her kadının biraz paraya ve kendine ait bir odaya 
ihtiyacı vardır.
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Toplumsal Cinsiyet 
Aktivizmi:
Kuramdan Uygulamaya

Hanımların 
Dikkatine
Seray Şahiner

İnsan haklarını temel alan aktivist örgütleme

Tarihsel kökenleri ve görünümleriyle toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği

Kadın Hareketi ve feminist kuramlar

Erkeklikler

Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve sığınma evleri

İnsanın değerinin korunması talepleri olarak insan hakları

Etik ve hukuki bir sorun olarak insan hakları

“Bir adamı onun hem annesi, hem sevgilisi, hem 
metresi, hem en yakın arkadaşı, hem kızı, hem de inşallah 
karısı olabileceğine inandırmak; işte asıl kadınlık buydu 
Ayşe’ye göre. Mehmet’i başka kadınlarla yatmaktan 
alıkoymak biyolojik bir meseleydi, ama onu hayatında başrol 
oynayacak başka kadınlardan vazgeçirmek, bir kampanya 
gerektirirdi.” Gelin Başı adlı kitabıyla okurlardan ve edebiyat 
dünyasından büyük övgüler alan Seray Şahiner’den yeni 
öyküler... Hanımların Dikkatine’de aynı günde geçen dokuz 
öykü yer alıyor.

Filmlerden öğrenilen aşk, masallardan kurgulanan 
gelecek; reklam kampanyalarının sunduğu ilişki modelleri, 
pozitif düşünce kitaplarının aktardığı iyimserlik; sağlık 
formlarının sorguladığı cinsellik; banka müşteri hizmetlerinin 
belirlediği “memnuniyet” kriterleri, GSM operatörlerinin 
modellediği “iletişim”den kotardıklarıyla kendilerine bir hayat 
biçmeye çalışan kadınlar...

 Tüm sesleri, tüm renkleriyle; içeriden ve dışarıdan 
isterseniz kütüphanelere kilit vurun ama zihnimin 
özgürlüğüne vurabileceğiniz ne bir kilit var ne de bir sürgü, 
ne de kapatabileceğiniz bir kapı.”
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GİZLİ SAYILAR
Filmde ırkçılığın ABD’de en yoğun hissedildiği 1960’lı yıllarda, NASA’da, uzaya ilk 

astronotların yollanması projesi olan Apollo’da görev yapan 3 siyahî kadının başarı öyküsü 
anlatılmaktadır. Beyazlarla ayrı çalışma odalarının olduğu, farklı tuvaletlerin kullanıldığı, siyahi 
kadınlarla aynı kahve makinesinin bile kullanılmaktan çekinildiği bir dönem çok başarılı 
vurgularla anlatılmış olup renk ve cinsiyet ayrımı filmde yoğun olarak hissedilmektedir. Bu 
zorlu çalışma şartlarını avantaja çeviren 3 başarılı kadın filmi izleyen güçlü kadınlara ilham 
vereceğe benziyor.

SELF MADE

“Self Made” Madam C. J. Walker’ın hayallerinin 
peşinden koştuğu milyonerliğe giden yolculuğunu 
anlatanher kadının ilham alması gereken ve 
herkesin hayat mücadelesinde kendine pay 
çıkaracağı kadın girişimciliğini ve güçlü kadın 
ruhunu izleyiciyle buluşturan biyografik bir dizi.

Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
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DEMİR ÇENELİ
MELEKLER            

Amerikan tarihindeki önemli olaylardan 
birine güncel bir bakış açısı getiren “Demir Çeneli 
Melekler”, 2004 yapımı, Amerikan kadınlarına oy 
hakkı kazandırmak için hayatlarını riske atmaktan 
kaçınmayan ve Hilary Swank’ın canlandırdığı cesur, 
başarılı ve genç eylemci Alice Paul ve Frances 
O’Connor tarafından canlandırılan Lucy Burns’ün 
gerçek yaşam hikayelerini anlatıyor.

Alice Paul, 20. yy’ da kadınlar için istenen politik başarıların önemli meleği. Film, 1912 
yılında Alice Paul’ un Anayasa değişikliği için lobi oluşturmak istemesiyle başlar. İstenen 
hedef bellidir: ‘Kadınlar İçin Oy Hakkı’. Düşük bir bütçeyle Washington’ da beyaz saraya karşı 
bir yürüyüş düzenlenir. Bu yürüyüşle beraber hem sesleri duyulmuş olur hem de tepkiler 
alınmaya başlanır. Dönemin başkanı Wilson, kadınların haklarını beklemeleri için sabırlı 
olmaları gerektiğini düşünmektedir. Peki, nereye kadar? İnsanların doğuştan sahip olduğu 
haklar ile kastedilen erkek haklarıdır. Alice Paul’ un çok etkileyici bir ifadesi var. ‘Yargılandığım 
yasayı kabul etmiyorum çünkü o yasaya ben oy vermedim. Vergi veriyoruz ama bunda da söz 
hakkımız yok. Biz Amerikan vatandaşı isek vatandaşlık hakkının getirisi olan ve demokrasi için 
burada olduğunu söyleyen insanlardan oy hakkımızı istiyoruz sadece. Oy hakkını, eşitliği ve 
bunlar olmadan sağlanamayacak adaleti istiyoruz. 

Kadın mücadelesinin en iyi örneklerinden olan bu filmi mutlaka izleyin.

(IRON JAWED ANGELS)              
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COVİD-19 virüs, yaşamın tüm boyutları-
nı olumsuz etkilemiştir. Virüsün yayıl-
ma hızını en aza indirmek için ülkece 

karantina uygulamasına girildi. Pandemi sü-
reciyle Çocuk Evleri olarak ihtiyaç sahibi aile-
lerin çocuklarına hizmet verdiğimiz gündüz 
bakım hizmetimiz geçici süreyle durduruldu. 
Hizmet verdiğimiz çocuklara haftalık etkin-
likler düzenlenerek çocuklara ulaştırıldı. Bu 
etkinliklerle çocukların ebeveynleriyle eğlen-
celi ve etkin vakit geçirmeleri sağlandı. Aynı 
zamanda sosyal medya üzerinden aileleriyle 
iletişime geçilerek çocuklara uzaktan eğitim 
verildi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ço-
cuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Ege-
menlik Çocuk Bayramı” her yıl coşkuyla kut-
lanırken pandemi nedeniyle bütün çocuklar 
çocuk bayramını evde geçirmek zorunda 
kaldı.  Bu özel günde çocuklara günün an-
lam ve önemine uygun etkinlikler ve küçük 
ikramlarla ziyaretleri yapıldı.

Çocukların Ramazan Bayramı’nı evlerin-
de buruk geçirmemeleri için kurumumuz-
dan hizmet alan çocukların evlerine giderek 
ayakkabı hediyeleri verildi. Çocuklarımızın 
evlerinde geçirdiği bu süreçte hediyelere 
olan mutluluklarına ortak olundu.

Aynı zamanda COVİD-19 virüsü ile birlik-
te işsiz kalan ailelerin psikolojik ve ekonomik 
sıkıntılarına destek amacıyla talepleri doğ-
rultusunda çocuklarına bez ve mama yardı-
mında bulunarak destek olundu. 

Pandemi Sürecinde 
Çocuk Evleri Neler 
Yaptı?
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Dünya engelliler haftası 10-16 Mayıs 
arasında Birleşmiş Milletlere üye ül-
keler tarafından kutlanan özel haf-

tadır. Engelliler haftasının kutlanma ama-
cı; sosyal hayatın getirdiği engellere maruz 
kalan engellerin taleplerine dikkat çekmek 
için farkındalık yaratmaktır.

Engelli Tanımı: 5378 Sayılı Engelli-
ler Kanunu’nda doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini 
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve gün-
lük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç 
duyan kişi “engelli” olarak tanımlanmakta-
dır. (Kaynakça: Dünya Engelliler Vakfı, En-

gelsiz Şehir Planlaması Bilgilendirme Rapo-
ru, 2010).

Engellilere Yönelik Tutumlar Nasıl 
Olmalı?

Engelli çocuklar ile engeli olmayan ço-
cuklar arasında ayrımcı tutum sergilenme-
meli, engel düzeyine göre kaynaşmaları 
sağlanmalı ve hepsine eşit davranılmalıdır. 
Engelli çocuklara karşı pozitif söylemlerde 
bulunulmalı ‘Sakat’, ‘özürlü’ yerine ‘özel ge-
reksinimli çocuk’ veya ‘dezavantajlı çocuk’ 
söylemi daha doğru ifadedir. Engelli çocuk-
ların sosyal hayata uyumları sağlanmalı, 
duygularını, hislerini belirtmelerine izin ve-
rilmeli ve engelli çocukların yaşam alanla-
rında ihtiyaçlarına göre düzen kurulmalıdır.

Engelli Haftası
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PANDEMİ SÜRECİNDE ENGELLİLİK

Tüm toplumumuzu etkileyen korona 
virüs ile herkes zorunlu sosyal izolasyona-
girmiştir. Ülkemizde de bu sosyal izolasyon 
içerisinde engelli çocuklar da fazlasıyla et-
kilenmiştir. Zaten yetersiz sosyal politikalar 
nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan 
engelliler pandemi süreci ile yaşamları daha 
sıkıntılı bir hale dönüşmüştür. Bu süreçte de 
engelliler birçok temel haklarını kullanamaz 
hale gelmiştir.

Engelli raporu ile alınan özel eğitim al-
ması gerektiği belirtilen engelli çocuk için 
Özel eğitim imkânlarından yararlanma hak-
kı olan engelli çocukların Covid 19 virüsü ile 
eğitim haklarından mahrum kalmıştır. Özel 
Eğitim’den yararlanamayan çocuklar online 
eğitimlerle telafi edilmeye çalışılsa da birebir 
eğitimin yerini tutamamıştır.

Bununla birlikte evde kalan engelli ço-
cuklar ile ebeveynlerin psikolojik olarak et-
kilendiği bu dönemde ev içinde çatışmaların 

çoğalabileceği düşüncesindeyim. Bu sebep-
le engelli çocukların psikolojik destek alması 
gereksinim hale gelecektir.

Bakanlığımız tarafından geliştirilen
Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulaması 

ihtiyaç duyan engellilere yardımcı olacaktır.
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Engelli Çocuğu Olan Aileler
Ne Yapmalıdır?

Engelli çocukların özel eğitimden fayda-
lanabilmeleri için; engelli raporunda dok-
torun teşhisiyle en az %20 engelli oranına 
sahip olması gerekmektedir. Engelli sağlık 
raporu alanlar Rehberlik Araştırma Merke-
zine (RAM) başvurarak kayıt yaptırırlar. Ra-
porda bu çocukların özel eğitim alacağına 
yönelik özel gereksinimin yazılması gerekir. 
Özet eğitim ücretleri, devlet tarafından kar-
şılanmaktadır. Devletin karşıladığı dersler 
dışında ek ders almak isteyenler ücretleri 
kendileri öder. Raporda yazılan engel duru-
muna göre uygun sınıflara yerleştirilmeleri-
ne dikkat edilir. 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler; devletlerin engelli bireylerin tüm haklardan eşit şekilde yararla-

nabilmeleri ve herhangi bir durumda engellilerin haklarının korunması için bu sözleş-
meye gerek duymuştur. Bu sözleşmeyle birlikte engellilerin sosyal hayata tam olarak 
katılımlarını ve haklarına saygı gösterilmesini sağlayacaktır. Engelliliğin bir kusur olma-
dığını engelliliğin insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Buna istina-
den engelli çocukların hakları da aşağıdaki gibidir;

Madde 7 – Engelli Çocuklar Taraf Devletler;

 ›› Engelli çocukların diğer çocuklarla aynı haklara sahip olmasını sağlayacaktır.

 ›› Çocuklarla ilgili herhangi bir şey yaparken çocuğun yüksek yararı gözetilecektir.

 ›› Engelli çocukların düşüncelerini açıklama hakkını ve görüşlerini göz önünde bu-
lunduracak, düşüncelerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duydukları yardımı almalarını 
garanti edeceklerdir.
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Madde 24 - Eğitim 

›› Devletler her engelli bireyin eğitim hakkı olduğunu kabul eder. Eğitim sisteminin 
tüm seviyelerine engellilerin dâhil edilmesini ve;

- Kişinin potansiyelini ve kendine değer verme duygusunu geliştiren, insan hakları-
na, özgürlüklere ve farklılıklara saygı gösteren bir eğitim sistemi,

 İnsanların kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirecekleri ortamlar,

• Engelli kişilerin toplumla bütünleşmelerine yardımcı olacak fırsatlar, sağlamayı ka-
bul ederler. 

›› Bunu yapabilmek için; 

• Engellilerin engelleri nedeniyle eğitimden dışlanmamalarını ve engelli çocukların 
engelleri nedeniyle bedelsiz ve zorunlu ilk ve ortaöğrenimin dışında tutulmamalarını,

• Engelleri olan tüm insanların kapsayıcı, erişilebilir ve kendi yakın çevrelerinde bir 
eğitim alabilmelerini, 

• Engelli kişilerin eğitimden en iyi şekilde yararlanması için makul değişikliklerin ya-
pılmasını,

• Engellilerin eğitimden en iyi şekilde yararlanması için yardım almalarını, 

• Engelli öğrenciler için verilen yardımın bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
olmasını, sağlayacaklardır.

›› Devletler, okula devam edebilmeleri ve toplum içerisinde var olabilmeleri için en-
gellilerin sosyal beceriler ve yaşam becerileri edinmesini mümkün kılacaklardır. Bunu 
şu şekilde yapacaklardır:

• Engelli öğrencilerin Braille veya başka türde iletişim yollarını öğrenmelerini, akran 
desteği ve danışmanlığı almalarını düzenleyerek; 

• İşaret dili öğreterek; 

• Özellikle görme ve işitme engeli olan çocukların eğitimden en iyi şekilde faydalan-
maları için en uygun iletişim biçimlerinin sağlanmasını temin edecektir.

›› Bu hakların uygulanmasını sağlamaya yardımcı olmak için Devletler engelli öğret-
menler, Braille ve işaret dilinde kalifiye öğretmenler görevlendirecek, öğretmenleri ve 
personeli eğitimin her seviyesinde engelli kişilere nasıl kaliteli bir eğitim verilebileceği 
konusunda eğitecektir.

›› Devletler engellilere mesleki eğitim ve üniversite eğitimi almaları konusunda eşit 
fırsatlar yaratacak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

(Kaynakça: Birleşmiş-Milletler-Engelli-Hakları-Sözleşmesi).

Hilal Şeyma TÜRKMEN

Sosyal Hizmet Uzmanı
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Merhaba Sibel hocam, okuyucuları-
mıza biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

Tüm okuyucularımıza merhaba. Ben 
Sibel Düzakın. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümün-
den mezun oldum. Uzun yıllar boyunca ruh 
sağlığı alanının çeşitli kademelerinde görev 
aldım. Rehber öğretmen olarak öğrenciler-
le, öğretici ve eğlenceli birlikteliklerim oldu. 
Son yıllarda kuruculuğunu da üstlendiğim, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğü’ ne bağlı bir Özel Aile Danışma Merke-
zi’nde çalışmalarıma devam ediyorum. Böy-
lece pek çok aile, pek çok öğrenci, pek çok 
gencin yaşamına dokunma fırsatı buluyo-
rum diyebilirim. Aynı zamanda Ankara Aile 
Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu baş-

Röportaj: Sibel DÜZAKIN
Pandemide Çocuk

Aşkın Hilal URYAN 
Sosyal Hizmet Uzmanı

kanlığını sürdürüyor, bir vakıf üniversitesin-
de de dışarıdan öğretim üyesi olarak dersle-
re devam ediyorum. Kısacası bir ruh sağlığı 
çalışanıyım ama tümünden öncelik olarak 
devam eden ve bitmesini hiç istemediğim 
önemli bir rolüm de “öğrencilik”. Yaşamda 
öğrenme hiç bitmiyor sanırım. Her alanda 
öğreneceğimiz ne çok şey var. Elbette doğal 
öğretmenlerden biri de çoğumuzda olduğu 
gibi benim için de kızım. 18 yaşında bir kız 
çocuğu annesi olarak da sayısız öğrenmeye 
vesile oldu bu deneyim. Hepsinin bir bütünü 
olarak tanımlayabilirim kendimi.

11 Mart’tan itibaren ülkemizde Covid19 
virüs ile mücadele dönemi başladı. İnsanlar 
sosyal izolasyon sürecini evlerinde geçirdi-
ler. Pandeminin çocuklar ve gençler üzerin-
deki etkileri hakkında neler söylersiniz?
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Başından itibaren bu iki grup üzerinde ilk 
etkisi endişe ve korku oldu sanırım. Hepimiz 
için belirsizlik önemli bir kaygı nedenidir. Ço-
cuklar ve gençler yaşamlarındaki belirsizlikler 
nedeniyle yoğun kaygı yaşadılar. Kimi zaman 
kendilerinin hasta olacağı, kimi zaman sev-
diklerinin hastalığı ya da kaybı düşüncesi ile 
başetmek zorunda kaldılar. Çünkü belki duy-
duklarını hiç anlamadılar. Bahsedilen konu-
nun ne hakkında olduğunu bile bilemediler. 
Tüm bu bilinmezlikler kaygının ve korkunun 
büyümesine neden oldu. Bir de bu duruma 
okullarının ve arkadaşlarının yaşamlarında 
olmayışı eklendi. Çocuklar ve gençler için okul 
sosyalleşmenin en önemli adresidir. 

Bu imkânlardan mahrum kalmış olmak 
da yaşadıkları kaygı ve stresi arttırmış olma-
lı. Her sistemde olduğu gibi toplumsal hayat 
içinde de bir alanda bozulma ya da değişik-
lik diğer tüm alanları etkiler. Okulların kapalı 
olması, çocuk ve gençlerin evde hareketsiz 
kalması da stresin artmasına neden oldu. 

Günlük rutinlerinin değişmiş olması da 
kendilerini güvensiz hissetmelerini de be-
raberinde getirdi. Özellikle çocuklar için 
aynı şeylerin, aynı şekilde yapılıyor olması, 
dünyanın güven duyulacak bir yer olduğu 
yönündeki algının oluşmasında etkilidir. Dü-
zensizlik bu nedenle çocuklar için güvensiz-
lik anlamına gelir. Kısaca pandeminin etkile-
rini bu şekilde özetleyebiliriz.

Çocukları ve gençleri pandeminin oluş-
turduğu endişeden uzak tutmanın yolları 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aslında çocuklar ve gençlerden önce 
kendimizi bu kaygıdan nasıl uzak tutabilece-
ğimiz üzerine de düşünmeliyiz. Çünkü özel-
likle aile içinde kaygı çok hızlıca bulaşır. Belki 
de son dönemde adını okuduğumuzda endi-
şelendiğimiz virüs kadar yüksektir bulaşıcılı-
ğı. Dolayısıyla, annesi, babası, büyükleri kay-
gılı olan çocukların, sakin olmasını beklemek, 
gerçek bir beklenti olmayacaktır. Ebeveynler 
kendi kaygı ölçeklerinin durumunu kontrol 
ederek işe başlayabilirler. Böylece çocuk ve 
gençlere var olan stres durumu ile nasıl baş 
edebileceğini göstererek model olabilirler. 

Dünyanın hala güvenilir bir yer olduğunu 
çocuğa yeniden uygun dille hatırlatmakta ve 
“biz senin yanındayız “ mesajı vermekte de 
yarar vardır. Çocuğun sorularını ciddiyetle ve 
gerçekçi açıklamalarla cevaplamak, belirsizli-
ği ortadan kaldırarak, endişeyi azaltacaktır. 

Haber aldıkları kaynakları, arkadaşları 
ile paylaşımlarını gözlemlemek ve burada-
ki yanlışlıkları düzeltmek önemlidir. Çünkü 
bu gibi durumlarda kulaktan kulağa yayılan 
bilgiler gerçekdışı olabileceği kadar inandırı-
cılığı yüksektir. Etkin bir gözlem çocuğun bu 
konuda edindiği yanlış bilgileri düzeltme fır-
satı sağlar. 

Çocuklar pandemi döneminde tüm 
vakitlerini evde geçirdiler. Yeni normal-
leşme sürecinde tedbirli sosyal hayata 
uyum sağlayabilmeleri konusunda tavsi-
yeleriniz nelerdir?

Bu noktada ben çok fazla tavsiyeye ih-
tiyaç duyacaklarını düşünmüyorum. Çünkü 
bu sosyal yaşam deneyimledikleri ve bildik-
leri bir durum. Burada önem taşıyan, güvenli 
sosyal yaşam koşullarını öğretebilmek. Mas-
keli ve mesafeli yaşam çocuk ve gençler için 
yeni. Özellikle de “bana bir şey olmaz ” inan-
cını, içinde bulundukları gelişim döneminin 
bir özelliği olarak sonuna kadar yaşayan bir 
ergen için, önlemler gereksiz görülebilir. On-
ları bu önlemlerin gerekliliği konusunda ikna 
etmek ve bu önlemleri nasıl uygulayabilece-
ğini göstermek uyum sağlamalarını kolaylaş-
tıracaktır.

Bu pandemi döneminden özel gerek-
sinimi olan çocuklar nasıl etkilendiler? 
Onlar için neler yapıldı ve yapılabilir?
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En zor zaman geçiren gruplardan biri de 
özel gereksinimli çocuklar ve onların aileleri 
oldu. Temel sağlık hizmetlerini almakta bile 
güçlüklerle karşılaştılar. Çocuklarıyla uzun 
vakitler geçirmek zorunda olan anne ve ba-
balar için de bu süre daha da uzadı. Bunun-
la birlikte, daha uzun süre yetişecek bir yer, 
eğitimler, dersler olmadan geçirilen zaman 
dilimleri bazı ailelere de oldukça iyi geldi. 

Özel gereksinimli çocuklarda bireysel 
farklılıklar daha büyük bir önem taşımak-
tadır. Bu noktada anne babalar, çevreden 
sosyal medyadan gördükleri, tanık oldukları 
performanslarla, etkinliklerle kendilerini ya 
da çocuklarını kıyaslamamalılar. Her çocu-
ğun kendine özgü olduğunu bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum burada.

Çocuklar ve gençlerin bu dönemde 
aile bireyleriyle ilişkilerinde nelere dik-
kat edilmelidir?

Daha önceki dönemlerden farklı bir ilişki 
örüntüsüne ihtiyacımız yok. Bu güne kadar 
bildiğimiz ama uygulamaya koymakta güç-
lük çektiğimiz temel iletişim kurallarını dev-
reye sokmak bile yetebilir. Neydi bunlar diye 
bir kez daha hatırlayacak olursak; 

Etkin dinlenme ilk sırada gelir. Hepimiz 
hem çocuklarımızı hem de de birbirimizi din-
lediğimizi düşünürüz. Ancak gerçek pek de 
böyle değildir. Etkin dinleme için öncellikle 
niyet sadece dinlemek olmalıdır. Çocuğun 
kaygılarını ifade etmesine izin vermek ve na-
sıl cevap vereceğimizi düşünmeden sadece 
dinleyebilmektir etkili dinlemek. Bu nedenle 
eğer onları dinleyecek vaktimiz yoksa sami-
miyetle bunu belirtmek ve sonraya erteleyip 
erteleyemeyeceğini sormak önemlidir. Din-
lemeden ilişki kurmak, anlamak ve anlaşıl-
mak mümkün değildir.

Çocuklarla yapılacak konuşmalarda be-
lirsizliği ortadan kaldıracak, bulundukları 
gelişim dönemine ve çocuğun özelliklerine, 
yaşına uygun açıklamalara yer vermek de 
unutulmamalıdır. 

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 
çocuktan ve kendimizden beklentilerimi-
zi yükseltmemek gereklidir. Bu süreçte ev 
içinde her şeyin her zaman planlı ve istedi-
ğimiz şekilde gitmesini beklemek ilişkilerde 
gerginlikler yaratabilir, savunucu tutumlarla 

karşılaşabilirsiniz. Çocuk ve gençlerin kendisi 
için uygun olacağına inandığı bir programla 
günü planlamasına izin vermek, bu konuda 
sadece rehberlik etmek, önerilerde bulun-
mak hem size hem onlara iyi gelecektir. 

Bu süreç içinde, evde çocukların ebe-
veyni rolünden çıkmamanın da önemli ol-
duğuna inanıyorum. Çünkü malum, okullar 
eve taşındı. Evde öğretmen olmaya gayret 
etmek de onlarla ilişkimizde bozucu etkiye 
neden olabilir. Anne-baba olarak kalmaya 
özen gösterelim.

Son olarak çocuklara ve gençlere söy-
lemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Elbette çocuklara ve gençlere sağlık, 
oyun ve keyif dolu zamanlar diliyorum. Dün-
ya hiç tanıdık olmadığı bir zaman diliminden 
geçiyor. Bizler de bu süreçte çoğu yaşantı-
yı ilk defa deneyimledik. Bu deneyimlerin 
olumsuz yanları olduğu muhakkak. Ama 
olumlu tarafları da olmadı mı? Aile içinde 
evlerimizde yeni yeni anılar biriktirdik. Hiç 
olmadığımız kadar uzun süreyi hep birlikte 
geçirdik. Belki unuttuğumuz oyunları tekrar 
oynadık, belki hatırlayamadığımız şarkıları 
yeniden birlikte söyledik, beraber mutfağa 
girdik yeni tatlar denedik. Çocuklarımızla be-
raber bu deneyimlere odaklanarak, sürecin 
olumsuz etkilerini azaltabiliriz sanırım. 

Hepinize mutlu, sağlıklı, birlikte daha çok 
hatıra toplayacağınız güzel günler diliyorum.

Teşekkür ederiz.
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Çocuk İşçiliği

Çocuk işçiliği, dünyada asırlardır süre 
gelen bir sorundur. Özellikle 16. ve 17. 
yüzyılda çocuk işçiliği hukuki boyutu 

göz ardı edilemez duruma gelmiştir. Sanayi 
Devrimi ile çocuklar ucuz işgücü haline gel-
miştir. ILO’ ya göre “Çocuk işçiliği” çoğu kez 
çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıko-
yan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksil-
ten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından 
zararlı işlerden oluşur. Çocuk işçiliği; zihin-
sel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan 
tehlikeli ve zararlı işleri kapsar.Okula düzenli 
devam etmelerini engelleyerek eğitimlerini 
engeller. Çocuk işçiliği çocukları okulların-
dan erken ayrılmalarına yol açan ve aşırı 
uzun süre ağır işleri beraber yürütmek zo-
runda bırakan işlerdir.

ILO’nun belirttiği rakamlara göre dünya-
da çalışan çocukların sayısı 168 milyondur. 
Bu çocuklardan yaklaşık 85 milyonu tehlike-
li işlerdir. 78 milyon çocuk işçi Asya ve Pa-
sifikte yaşamaktadır. Bu sayı da toplam ço-
cuk nüfusunun %9,3’ünü oluşturmaktadır. 

İkinci sırada Güney Afrika 59 milyon çocuk 
işçiyle bulunmaktadır. Latin Amerika ve Ka-
rayipler’deki çocuk işçi sayısı 13 milyon, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’daki çocuk işçi sayısı 
ise 9,2 milyondur. TOÇEV’in yayınladığı rapo-
ra göre 2018 verilerine göre çocuk işçi sayısı 
2 milyona ulaştı. Bu rakam da bize çocuk işçi 
oranının % 21,1 ‘e ulaştığını göstermektedir. 

Sevdenur ÖZSEMİZ / Sosyolog
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2018 yılı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından Çocuk İşçiliği ile Müca-
dele Yılı olarak duyurulmasına rağmen hala 
ülkemizde çocuk işçilerin % 80’i kayıt dışı ça-
lıştırılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de çocuk işçili-
ği ve iş cinayetleri raporuna göre 2013-2018 
yılının ilk beş ayı içersinde 319 çocuk çalışır-
ken hayatını kaybetti.

Çocuk işçiliğinin en önemli nedeni yok-
sulluktur. Gülcan(2017) ailelerin yeterli eko-
nomik güçlerinin bulunmamasının ve bera-
berinde ortaya çıkan ekonomik zorlukların 
ailelerin çocuklarını eğitimden çıkarıp ça-
lışmaya yönlendirmesine sebep olduğunu 
söylemektedir. Dünya üzerinde yoksulluk 
giderilmedikçe çocuk işçiliği ortadan kalk-
mayacaktır. Çocuklar ucuz işgücü olduğu 
için sömürülmektedir. Türkiye’de çalışan 
çocukların %72 ‘si hane halkının ekonomik 
faaliyetine yardım etmek için çalışmaktadır. 
Türkiye’de işsizlik oranının yüksek olması 
nedeniyle aile bireyleri iş bulamadığı zaman 
çocuklar mecburen çalışmaktadır.

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük aileler-
den gelen çalışan çocuklar kendilerine rol 
model olarak çevresindeki bireyleri almak-
tadır. Bu bireyler hayatın zorluklarını yaşa-
dıkları ve para kazanmak öncelikleri olduğu 
için eğitimlerini devam ettirememişlerdir. 
Çocukla hem çalışıp hem okula gitmek zo-
runda oldukları zaman eğitime fazla istekli 
olmamaktadırlar. Türkiye’de çalışan çocuk-
ların %65,7’si eğitimine devam etmektedir. 
Çocuk işçiliğinin önlenmesi için eğitim çok 
önemlidir. Eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk 
işçi sayısı azalmaktadır.

Çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerin-
den biri göçtür. Köyden kente göçle birlikte 
ailelerin ekonomik durumun kötü olması 
sonucuyla çocuklar çalıştırılmaya yönlendi-
rilmektedir.

Çocuk işçiliği ile mücadelede devlet, ye-
rel yönetimlerle ve STK’larla işbirliği yapmalı-
dır. Çocukların ve ebeveynlerin eğitimleriyle 
çocukları işgücü durumundan uzaklaştırıla-
bilir. Türkiye’de çocuk işçiliği ile ilgili birçok 
yasal mevzuat bulunmaktadır. Ancak dene-
timler çok sıkı yapılmadığı için kaçak halde 

çocukları çalıştırılmaktadır. Özellikle tarımda 
mevsimlik işçilerde bu durum görülmekte-
dir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Ka-
nunu’nun 59. Maddesince “İlköğretim çağın-
da olup da mecburi ilköğretim kurumlarına 
devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş 
yerinde veya her ne suretle olursa olsun ça-
lışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli ve 
ücretsiz çalıştırılamazlar.” (MEB, 1961)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ILO ile 
ortak kurulan Sokakta Çalışan Çocuklar Mer-
kezi, Sokakta çalışan çocukların aileleri ile 
ilgili sorunlarını çözmek, okula gitmeyenle-
ri eğitime yönlendirmek, okula gidiyorlarsa 
eğitimlerine yardımcı olmak, okul ile ilgili so-
runlarını çözmeyi amaçlamaktadır. Merkez, 
okula başlayamamış ya da başlamış olsa bile 
maddi yoksulluk nedeni ile devam edeme-
miş sokakta çalışan çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamak suretiyle, onları okulla ilişkilen-
direrek zorunlu temel eğitimden yararlana-
bilmelerine yardımcı olmayı, onları destekle-
meyi, bir başka deyişle çocukların ihmal ve 
istismarını önlemeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak toplumun temeli olan ço-
cukların eğitimi sağlanabilirse sağlıklı bir 
toplum haline gelebiliriz. Sağlıklı bir toplum, 
fiziksel, psikolojik sosyal açıdan sağlam bi-
reylerden oluşmaktadır. 12 Haziran “Dünya 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” 2002 yılın-
dan beri farkındalık günü kabul edilmiştir.

“Sağlıklı çocuklar, Sağlıklı toplumlar”
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♫

♫

♫

Çocuklar İçin Kitap Seçimi

Seçtiğiniz kitaplar; çocuğun yaşına, ge-
lişim özelliklerine, dil ve anlam dün-
yasına uygun, onun gelişimine yar-

dımcı olacak kitaplar olmalı. Aynı zamanda 
hem zihinlerini hem de hayal güçlerini geliş-
tirecek kitaplar tercih edilmelidir.

Çocuklarımızın özellikle kavram gelişim-
lerini desteklemede, resimlerle zenginleşti-
rilmiş kitaplar bizlere çok yardımcı olacaktır. 
Çünkü çocuklar, kelimelerden önce resimle-
ri okumayı öğrenirler. Dolayısıyla kitaplarda 
yer alan görsel ögeler, çocukların nesne ve 
varlıkları algılayıp zihninde bir şemaya yer-
leştirmesi açısından oldukça önemlidir.

Tabi sadece resimlere göre karar ver-
mek de doğru değildir. Kitap, iyi resimlen-
miş ama kötü yazılmış olabilir. Bu yüzden, 
çocuğunuza alacağınız kitapları mutlaka 
okuyun. Sonuçta, içeriğindeki görseller ka-
dar Türk dilinin iyi kullanılmış olması ve hikâ-
yenin akıcılığı da bizim için önemlidir.

Seçtiğiniz kitaplar; çocuğun bilme, öğ-
renme ve oynama gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte olmalıdır. Teknoloji bu 
kadar gelişmişken ve birçok eğlenceli oyun 
ortamı sunarken, kitapları ön plana çıkar-
mak pek kolay değil maalesef. Bu noktada 
sizler kitap okurken, ses tonunuzu ve mimik-
lerinizi etkili bir şekilde kullanıp kitabın eğ-
lenceli yönünü ortaya çıkarabilirsiniz. 

Sibel CANDAN / Sosyolog
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♫

♫

♫

0-3 YAŞ:

Kitaplarla bağ kurma dönemidir. Doku-
narak ve dinleyerek öğrenirler. Bebeğinize 
kitap okurken, bebeğiniz sayfaları çevirme-
nizi, resimleri işaret edişinizi ve yazıları sol-
dan sağa takip etmenizi idrak edebilir ve 
taklit edebilir. Konuşmayı öğrenmesine yar-
dımcı olmak ve dil becerilerini geliştirmesi 
için kitap okunmalıdır.

 3-5 YAŞ:

Bu dönem için seçilecek kitaplar artık 
daha fazla içerikli ve zihinsel aktiviteleri yo-
ğunlukta olan çocuklar için hayal gücü geli-
şimini destekleyici nitelikte olmalıdır. Bunun 
yanı sıra zaman, mekân algısının oluşmasını 
ve dil becerisinin gelişmesini destekleyici ki-
taplar seçilmelidir.
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8-12 YAŞ:

Çocuk bu dönemde cinsiyet farklılığı-
nı keskin çizgilerle yaşadığından; arkadaş 
seçimlerinde, oyun ve oyuncaklarında, be-
ğeni ve isteklerinde genellikle kendi cinsi-
ne ait olan seçimleri yapar. Kız çocuklar bu 
dönemde daha duygu yoğunluklu kitaplar 
tercih ederlerken, erkek çocuklar daha çok 
macera türü kitaplarla ilgilenirler.

5-8 YAŞ:

Bu sebeple öncelikli olarak okuma, yaz-
ma ve anlatma becerilerini geliştirici kitaplar 
seçilmelidir. Çocuk bu dönemde daha ziya-
de kısa öyküler okumaktan hoşlanır. Ayrıca 
çocukta bu dönemde kahramanları taklit 
etme durumu baş göstereceğinden, seçilen 
kitaplardaki kahramanlar iyi özelliklere sa-
hip olmalıdır.
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En Sağlam Deney: 
Sızdırmaz Poşet

Bu sızdırmaz, saklama poşeti deneyi, çocuklarınızın ağzını açık bırakacak! İhtiyacınız olan 
malzemeler, evde her zaman rahatlıkla bulunabilecek iki ev gereci:

• Saklama poşeti
• Kurşun kalem

Nasıl yapılır?
Başlamak için kitlenebilen 3 litrelik saklama poşetinin yaklaşık yarısını suyla doldurun. 

Ardından, bir adet kalemi poşetin bir tarafından sokup diğer tarafından çıkarın. Herkes çok 
şaşıracak ama göreceksiniz ki poşet asla su sızdırmayacak! Bunun nedeni, poşetin esnek 
molekül zincirleri olan bir polimerden yapılmış olmasıdır. Kalemi torbadan geçirdiğinizde, 
moleküller önce dağılacak ve daha sonra kendilerini kalemin etrafına saracaklar.
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Kavanozda Bir Yağmur 
Bulutu

• Büyük bir kavanoz

• Tıraş köpüğü (jel olmaması gerekir)

• Jel gıda boyası veya yıkanabilir suluboya

• Pipetler

Nasıl yapılır?

Küçük bir kapta, gıda boyasını biraz su 
ile karıştırın. Büyük kavanozu yaklaşık 3/4 
dolana kadar suyla doldurun. Kavanozu ve 
renkli suyla dolu bardakları masanın üzerine 
yerleştirin. Her bardak renkli suya bir pipet 
koyun. Çocuklar deneyi yapmaya hazır ol-
madan hemen önce, kavanozun üst kısmını 
biraz geçecek şekilde kavanoza tıraş köpü-
ğünü sıkın. Çocuğunuza bir pipetle renkli su-
dan çekmesini ve sonra tıraş köpüğü bulutu-
nun üstüne fışkırtmasını isteyin. Bu adımı bir 
veya iki kez daha farklı renklerle tekrarlayın. 
Çocuğunuzdan bulutun altında neler gerçek-
leştiğine dikkat etmesini isteyin. Renkli su, 
tıraş köpüğünden geçerek aşağıdaki suya 
karışmaya başlayacaktır. Tıpkı yağmur gibi!

Tıraş kremi bulutları ve su da havayı 
temsil eder. Renkli su ise yağmuru temsil 
eder. Renkli su “bulut” u doyurdukça ağır-
laşır ve sonunda bulut o kadar ağır olur ki 
artık suyu tutamaz. Kavanoza “hava” yoluyla 
“yağmur yağar”. Bu deney, yağmurun nasıl 
gerçekleştiğini çocuklarınıza anlatmak için 
eğlenceli bir yol olacaktır.

Kavanozdaki bu yağmur bulutu deneyi 
meteoroloji ile ilgili muhteşem bir de-
ney. Çocuklarınıza bulutları ve yağmuru 

keşfetme şansı verecek. İhtiyacınız olanlara 
göz atalım:

Aysu KOŞAR / Öğretmen
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Çocuğumuzu 
Anlayabiliyor muyuz?

Duygularımızı gerektiği gibi ifade etme-
nin ruhsal ve bedensel sağlığımıza et-
kisi çok fazladır.

Yaşanılan duyguları sağlıklı bir şekilde 
ifade etme becerisi çocukluk yıllarında kaza-
nılan bir davranıştır. Her çocuğunu duygu-
larını dile getirme şekli farklıdır. Kimi çocuk 
bağırarak,kimi çocuk çok konuşarak, kimi bir 
nesneyi sürekli yere vurarak, kimi hiç dur-
madan zıplayarak, kimi ise ağlayarak kendini 
anlatır. Genellikle ebeveynler çocuğun duy-
gularını ifade etme şekline müdahale eder-
ler. Oysa çocukların duygularını bir şekilde 
dışa vurması, sağlıklı bir yetişkin olabilmesi 
yolunda ki en önemli adımlardan  biridir.

Ağlamak da bir duygu ifade etme biçi-
midir. Ağlama davranışının altında anlaşıla-
mama, acıkma, acı duyma şeklinde bir çok 
fiziksel nedenler olabileceği gibi, çocukların 
istediklerini yaptırabilme yollarından biri de 
olabilir. Kendinin dinlenilmediğini düşünen 
ve anlaşılamayan çocuk ağlama yöntemini 
kullanır. Önemli olan ağlama davranışının 
altında yatan nedeni bilmektir. Çocuklar hiç-

Ümmühan DUMRUL / Sosyolog

“Bütün dünya üzerinde bir tek güzel çocuk vardır,
bütün anneler de ona sahiptir.”

Çin Atasözü

bir davranışı nedensiz yere yapmazlar bu 
akıldan asla çıkarılmamalıdır.

Alışveriş merkezlerinde “beni rezil ettin” 
sözleriyle çocuğunu sürükleyip götüren an-
nelere şahit olmuşuzdur. Alttan alta çocu-
ğunu dürten, hatta ağzını kapatan anneler 
görmüşüzdür. Kendi çocuğumuzun ruh sağ-
lığını değil de toplumun dayattığı baskıların 
getirisini düşünerek hareket ettiğimizde ona 
ne kadar zarar verdiğimizi fark edemiyoruz 
bile. Oysa ki uyguladığımız bu psikolojik şid-
detin çocuğumuzda oluşturduğu; travmalar, 
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anlaşılmama, engellenme, saygı duyulmama 
ileri ki yaşlarda tarifi mümkün olmayan du-
rumlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin; Duy-
gularını kolaylıkla ifade edemeyen erkeklerin 
çocukluğunda toplumun dayattığı “Erkekler 
ağlamaz” duygusundan çok fazla etkilendikleri 
gözlenebilmektedir. Duygularını ifade etmesi 
engellenen çocuklar dış dünyaya karşı da ken-
dilerini anlatamaz, sorunlarını çözmede başarı 
sağlayamaz ve arkadaşları ile sıkıntılı durumlar 
yaşayabilirler. Çocuklara öğretilen bu olumsuz 
koşullanmalardan vazgeçmek gerekmektedir. 
Bu durumlarda çocuğu anlamak, ne istediğini 
gerçekten duymak ve sakince çözüm aramak 
en doğru şeydir. Her çocuk zaman zaman ağ-
lar, inatlaşır ve kendini yere atıp tepinebilir. 
Sadece ebeveyn olarak o an çocuğumuzu sa-
kinleştirip onu anladığınızı ifade etmeli, çocuk-
larımızın duygularını bir şekilde dile getirmele-
rine imkan sağlamalıyız.Anne babalar olarak 
çocuğumuzun dilini anlamalıyız.

Sus, dur, yapma, yavaş gibi kelimeler her 
defasında çocuğun acılarını onarmak yerine 
daha da derine gömmekten başka bir şey 

sağlamaz. Bırakın çocuğunuz size gereksiz 
gelse de olumlu veya olumsuz hissettiği tüm 
duygularını, size güvenerek aktarabilsin.

Doğru anne babalığa ne kadar yakın 
davranabilirsek , geleceğin doğru yetişkinle-
rini o kadar kolay büyütebiliriz.
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İnce ve Kaba Motor Gelişim Destekleyici Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Etkinliği
Malzemeler: Renkli Ponponlar ve Ağaç çizimleri
Etkinliğin Yapılışı: Ağaçların üzerindeki meyveleri ponponlarımızın rengine göre, fark-

lı şekillerde boyuyoruz ve  çocuğumuzla birlikte, bu renkli meyveler üzerine uygun olan 
ponponları yapıştırmasını sağlıyoruz.

Okul Öncesi Bilişsel Gelişim Etkinliği 
Malzemeler: Baklagil çeşitleri 
Etkinliğin Yapılışı: Evimizde bulunan 

baklagil çeşitlerini uygun bir zemin üzerine 
karışık olarak dağıtıyoruz ve çocuğumuzla 
birlikte baklagilleri renkleri ve türlerine göre 
ayırabilmesini sağlıyoruz.

Okul Öncesi Çocuklara 
Etkinlik Tavsiyeleri

Ümmühan DUMRUL / Sosyolog
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Halil İbrahim YILDIRIM
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Dünyanın bazı insanlara sunamadığı 
zenginlik ve güzellikleri, onlara vermek 
isteyen bir ağacın dilinden sevgi ve vefa 
duygularını anlatan bir kitap..

ÇOCUK İÇİN

Çocuklarımızla iletişim de kullanılacak 
en güzel yöntemlerin anlatıldığı akıcı 
bir kitap.. 

ANNE İÇİN

Her Kitap Bir Dünya 
Her Film Bir Hayal Ülkesi

Güzel Vakit Geçirmek İçin Tavsiyeler...
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Her çocuk özeldir ve hepsi bir 
cevherdir yeter ki keşfetmesini 
bilelim..

Aile her şeydir, sevgi 
ve hatırlanma duygusu 
insanları birbirine bağlayan 
değerlerdir...
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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
Belko Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediye iştirakidir.
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He For She

Flört Şiddeti

Başarmış
Bir Kadın

Başkent Market
Ayrımcı Değil,
Kapsayıcı Dil   

UNFPA Röportaj

MOR BUTON
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