




Önsöz
Sevgili Kadınlar,

Dergimizin üçüncü sayısı ile karşınıza çıkma-
ya hazırlandığımız bu günlerde sizlerle birlikte 
olabilmenin de heyecanını yaşıyoruz. Yaşamakta 
olduğumuz bu pandemi sürecinde bültenimizin 
konularını özenle seçtik ki sizlere bir yandan umut 
olurken bir yandan da sizleri bilgilendirebilelim.

Dergimizi hazırlarken yine yol ışığımız Atatürk’ün 
“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın ge-
rektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı 
yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı ba-
şarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.” 
sözleri oldu.

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

Geçtiğimiz 6 ay içerisinde pandemi nedeniyle çalışmalarımız duraksamış gibi dursa da bizler bu 
süreçte sizin ihtiyaçlarınızı giderebilmek adına Kadın Danışma Merkezi ile hayata yeni projeler geçire-
rek üretken olmayı tercih ettik. Turuncu maskelerimiz ile kadına şiddete hayır farkındalığı oluşturduk. 
Metrolara ek olarak 4 farklı yerde bebek bakım odaları kurduk. Kadın Danışma Merkezi yaşadığımız 
bu süreçte ihtiyacı olan kadınlarımıza hizmet vermeye devam etti.  

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

Sevgili Çocuklar,

“Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan siz-
siniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz.” Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk, ço-
cuklara olan sevgisi, güveni ve beklentilerini bu sözlerle dile getirmişti. Ben de aynı kalbi duygularla 
sizlere eğitimle yeniden buluşmaya hazırlandığınız bu günlerde sıcak bir merhaba demek istiyorum. 

Sevgili çocuklar, sizler bu dönemde arkadaşlarınızdan ve size en keyif veren aktivitelerden biri 
olan parklardan uzak kaldınız, eğitiminize ise alışkın olmadığınız bir şekilde devam etmeye çalıştınız. 
Biliyoruz ki sizler de bu süreçte çok yoruldunuz, sıkıldınız ve yıprandınız. Arada nefes almak ve çalış-
malarınıza bir mola vermek için dergimizi keyifle okumanızı diliyorum.

Yeni eğitim-öğretim yılınızı keyifli geçirmenizi temenni ediyorum.

Saygılarımla
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Çocuk Hakları Bildirgesinin ilk madde-
sindeki ibareye göre 18 yaşına kadar 
her insan çocuktur. Türk Ceza Kanu-

nu’nun 6. maddesi b fıkrasında ise çocuk 
“henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak 
belirtilmektedir. 

Bir kişinin karar verme ve sorumluluk 
alabilme mekanizmasının gelişmesi, bu kişi-
nin belirli fizyolojik, psikolojik ve düşüncesel 
boyuta ulaşmasıyla gerçekleşmektedir. Er-
genlik dönemine girildiğinde çocuğun bede-
ninde fizyolojik değişimler yaşanıyor olsa da 
psikolojik ve sosyal olgunluk seviyesinin fiz-
yolojik değişimlerden sonra gelişmeye baş-
ladığı bilinmektedir. 

Çocukluk döneminde gerçekleşen evli-
likler “çocuk istismarı” olarak değerlendirilir. 
Bu evliliklere “erken yaşta evlilik” veya “çocuk 
yaşta evlilik” denilmektedir. Çocuğun evliliğe 
bilinçli rızası olmadığından bu durum “erken 
yaşta ve zorla evlilik” olarak geçmektedir. 18 
yaşından önce rıza dışında evlilik yapılması 
insan hakları ihlali sayılmaktadır.

 Türk hukuk sisteminde “çocuk gelin” 
kavramı çelişik bir durumdur. Çocuk gelin 
ifadesi Türk Medeni Kanunu’na göre 17, Türk 
Ceza Kanunu’na göre 15 yaşını doldurmuş, 
Çocuk Koruma Kanunu’na göre ise 18 yaşı-
nı doldurmamış kızlara kullanılmaktadır. Bu 
tutarsızlıklar da kız çocuklarının erken yaşta 
evlendirilebilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Türkiye’de çocuk yaştaki evliliklerle ilgili 
literatür taraması yapıldığında bulgular ge-
nellikle çocuk gelinleri ön plana çıkartmakta-
dır. Kadın ve erkeklerin ilk evlilik yaşları ince-
lendiğinde evliliğini 18 yaşından önce yapan 
kadınların oranı %28,2 iken erkeklerin oranı 
ise %5,6 olmuştur. Yasal evlenme yaşı gel-
mediği için uygulanan bir strateji ise yalnızca 
dini nikâh yapmaktır. Yalnızca dini nikahlı ev-
liliklerin resmiyette bir geçerliliği olmadığın-
dan çocuk evliliklerinin oranı hakkında kesin 
bilgilere ulaşılamamaktadır. 

Çocukluk ve ergenlik döneminin bire-
yin gelişiminde alt tabanı oluşturduğu bilin-
mektedir. Kişinin fizyolojik ve cinsel gelişimi, 
duygusal gelişimi, ahlaki gelişimi ve sosyal 
gelişimi bu dönemde oluşan katmanlardır. 
Çocuk yaşta evlenen ya da evlendirilen biri 
bu gelişim basamaklarını henüz tamamla-
madığından ağır bir yük altındadır. 

Çocuk gelin olmanın çocuk damatlık so-
rununun önüne geçmesinin sebebi kadının 
toplumdaki dezavantajlı durumudur. Top-
lumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındığında 
çocuk gelinin uygun görülen ve arzu edilen 
sorumluluları “iyi bir eş” olmak, “iyi bir çocuk 
anne” olmak, evi çekip çevirmek iken tutu-
mu ise durumlar karşısında pasif kalmak, 
hassas, duygusal ve bağımlı olmaktır. Tüm 
bunlar kız çocuklarının eğitim alarak kendisi-
ni geliştirme, ekonomik bağımsızlığını kazan-
ma, hayatının kontrolünü ele alma, kendini 

Türkiye’de
Erken Yaşta ve 
Zorla Evlilik

Öykü GÜNDÜZ / Psikolog
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“Kısmet bul yoksa 
bahtın kapanır,
evde kalırsın.”

gerçekleştirebilme şansı bulma, toplumda 
kendisine yer edinme anlayışlarına kalın bir 
duvar çekmekle birlikte her türlü şiddete 
maruz kalma ihtimalini arttırmaktadır. Bu 
özellikleri geliştirmesine izin verilmemiş ço-
cukta, evlendirildiği kişiye ve kişinin ailesine 
karşı “itaat ve uyum sorunu” yaşanmayaca-
ğı algısı görülmektedir. Bu evlilikler çocuk 
gelinlerde psikolojik problemlerin yanında 
depresyon ve intihar girişimleriyle sonuçla-
nabilmektedir.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendiril-
mesinin arka planında sosyokültürel ve eko-
nomik sebepler, toplumun gelenek ve gö-
renekleri, değer sistemleri, dini inanışların 
çarpıtılarak yaşatılmaya çalışılması gibi fak-
törler bulunmaktadır. Sebeplerden biri de 
ataerkilliği daha yoğun yaşayan toplumların 

erkek ve kadın ayrımını daha belirgin hale 
getirmesidir. Gelenek ve inançların farklı şe-
kilde yorumlanmasıyla toplumsal baskılar 
da oluşmaktadır. “Kısmet bul yoksa bahtın 
kapanır, evde kalırsın.” anlayışı toplumsal 
baskıyı ve bununla beraber erken evliliği 
arttırmaktadır. Bu unsurlar toplumsal cinsi-
yet rollerinin toplumdaki  etkisiyle paralellik 
göstermektedir.

Konu ile ilgili üzerinde durulması ge-
reken en önemli nokta, toplumdaki çocuk 
yaşta evliliğin normal görülme algısıdır. Bu 
evlilikler suç ve insan hakları ihlali olduğu 
halde toplumun bazı kesimleri tarafından 
bu şekilde etiketlenmemektedir. Bu algının 
kırılabilmesi için bu düşünceyi benimsemiş 
bireylere farkındalık çalışmaları yapılması 
gerekmektedir.
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Kadın Yoksulluğunun 
Analizi

Fatma EROL / Sosyolog

Kadın Yoksulluğu göreli bir kavramdır. 
Coğrafi, demografik, sosyo- ekonomik 
düzey, eğitim düzeyleri kadın yoksul-

luğunu etkileyen değişkenlerdir. Yoksulluk 
erkekleri kadınlarla aynı düzeyde etkileme-
mektedir. Kırsal alandaki ve yoksul ilçelerde-
ki kadınlar ekonomik, fiziksel, cinsel şiddet 
görmekle birlikte terk edilme, kimsesizlik 
üzerinden boşanma tehditleriyle de yüzleş-
mektedir. Kadının ailesinin olmayışı, çocuk-
larının olması, ekonomik özgürlüğünün ve 
özgüveninin olmayışı kadını şiddet döngü-
sünün içerisine sürüklemektedir. 

Kendisini çaresiz hisseden kadın “ço-
cuklarım için bir süre idare ederim, gidecek 
yerim de yok” mantığıyla yaşadığı sıkıntıları 
ötelemektedir. Kadın ev işçisi konumunda 
temizlik, yemek, çocuk bakımı vb. işleri yap-
makla birlikte ev idaresi, tutumlu olmak, kış 
için hazırlık yapmak, çocukların harçlık ayar-
lamasını yapmak, evde iğne oyası, terzilik, 
parça işleri alarak ev ekonomisine katkı sağ-
lamak ve çeşitli  sorumlulukları üstlenmek 
zorundadır. 

Evde çalışan sadece erkekse kadına 
harçlık bırakmama, kadının alışverişe çıkma-
sına izin vermeme, kadının temel ihtiyaçla-

“Çocuklarım için bir süre
idare ederim, gidecek 
yerim de yok”
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rının yersiz bulunması ve fuzuli görünmesi 
gibi baskılarlar da uygulanmaktadır. Bazen 
çalışan kadınlarda da ekonomik şiddet gö-
rülmektedir. Bazı erkekler kadının banka-
matik kartına el koyma, maaşını sorgulama 
gibi denetleyici davranışlarda bulunmakta-
dır. Kırsal ilçelerde tarlada çalışan ev işini ya-
pan kadının günlüğüne el konulmakta veya 
ücretsiz bir şekilde işçilik yaptırılmaktadır. 
Kadın olmanın ev sorumluluğu, ekonomi yö-
netimi, çocuk doğurmak şiddet döngüsünün 
içerisinde olmak vb. zorlukları olduğu gibi 
bu zorluklardan çıkmanın yolunu arayan 
yine kadınlar olmaktadır. 

Sosyal yardım mekanizmalarına ulaş-
mada erkekler erkeklik ve güç  kavramları-
nın  sarsılmasını istemedikleri için  yardıma 
erişebilirlik konusunda  kadınları yine ön 
plana atmaktadır. Bu durumda, yardımların 
kadınlaşması kavramını doğrulamaktadır. 
Kadınlar ev idaresini üstlendiği gibi başvu-
racağı kurumsal mekanizmaları araştırarak 
ev ekonomisine yine katkı sağlayan taraf 
olmaktadır. Eğitim düzeyi düşük olan kadın-
ların birçoğu yaptıkları kocaman fedakârlığı 
fedakârlık olarak değil en asil görevleri ola-
rak anlamlandırılmaktadır.

Özel sektörde işe başlayan kadınlardan 
birçoğu sigortasız işlerde, merdiven altı sek-
törlerde, maaş gecikmesine ve fason işlerde 
çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Sigorta-
sız işlere veya maaş düzensizliğine erkekler 
çok maruz kalmazken kadınlara “şartımız bu 
ihtiyacın yoksa çık” gibi seçenekler sunul-
maktadır. 

Bazı meslekler cinsiyetleştirildiği  için 
kadınların çalışacağı işlerin yelpazesi daral-
maktadır. Örneğin; Sanayi, oto tamirciliği, 
benzin istasyonları, taksi durakları kadın-
ların bulunmasının yakıştırılamadığı yerler 
olarak değerlendirilmektedir. Varolan  cin-
siyetçi algının kırılabilmesi için bu sektörler-
de  başarılı olmuş rol model kadınların görü-
nürlüğünün arttırılması gerekmektedir. Göç 
sürecinden gelen mülteci kadınlar da yok-
sulluğu erkeklerden daha şiddetli yaşamak-
tadır. Çocuk sayısı, eşlerinin çalışamaması, 
dil bariyeri, kadının savaşta eşini ve ailesini 
kaybetmesi, ülkeye adaptasyon süreci, gele-
cek kaygısı, çocuklarının eğitim durumunun 
belirsizliği, iş bulma konusundaki sıkıntıları 
kadınları fazlasıyla yormaktadır. Ülkedeki 
mültecilerin birçoğu haklarını, yardım me-
kanizmalarının varlığını bilmemekle birlikte 
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göçmen kadın olmanın zorluluğu yoksulluk-
la daha da çetin hale gelmektedir. Birçok ka-
dın şiddetin sadece fiziksel olduğunu düşün-
mekte olup ekonomik baskıların, yoksulluğa 
maruz bırakılmanın bir şiddet türü olduğu-
nu bilememektedir. Aynı zamanda ekono-
mik şiddet gören kadınların birçoğu psikolo-
jik ve fiziksel olarak da şiddet görmektedir. 
Özellikle kırsalda yaşayan kadınlar şiddete 
maruz kaldığında başvuracağı kurumsal me-
kanizmalar konusunda bilgi sahibi değildir. 
Şiddetle mücadele çalışmalarında asıl hedef 
kırsal ilçeleri, köyleri hedef alan broşürlerin, 
ulaşılabilirliği numaraların görünürlüğü ve 
yaygınlığıdır. 

Erkeklerin uyguladığı ekonomik şiddetin 
normal bir durum olduğu algısının kırılması 
için kadınlara şiddet gördüklerinde ulaşılabi-
linecekleri iletişim adresleri ve Sığınma evle-
ri konusunda eğitim verilmesi aynı zamanda 
farkındalık çalışmalarının yapılması gerek-
mektedir. 

Kadın yoksulluğunu kronikleştiren se-
beplerden birisi de eğitime erişimin eşit ol-
mayışı ailede erkeklerin eğitim almasına kız 
çocuklarından daha fazla önem verilmesi 
erkek çocukların eğitimlerini tamamladıktan 
sonra iş hayatına geçişlerinin kolay olması 
kız çocuğuna evlenecek ve soyu sürdürme-
yecek mantalitesiyle yaklaşılması kadının 
hayata, ekonomik özgürlüğü olmadan ve 
özgüvensizliğiyle devam etmesine neden ol-
maktadır.

Eğitime  erişilebilirliğinin   eşit olabilme-
si için il, ilçe ve köylerde  alan araştırması 
yapılarak okula gidemeyen kız çocuklarının 
tespit  edilmesi  ve okula gidememesinin al-
tında yatan sosyo- ekonomik, sosyo-kültürel 
nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Dayanışma
Yaşatır...
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Kadın Danışma Merkezleri
Neden Önemlidir?

Kadına yönelik şiddet, mücadele edilme-
si gereken yaygın bir sorundur. Kadın 
danışma merkezleri kadına yönelik şid-

det ile mücadelede etkin rol üstlenmiştir. 

Kadın Danışma Merkezleri, türü ne olur-
sa olsun şiddete maruz kalan kadınlara, şid-
dete karşı mücadele edebilmek için ihtiyaç 
duyabilecekleri destekleri sağlayan mer-
kezlerdir. Şiddete uğramış kadınların ilgili 
kurumlara yönlendirilmesi kadın danışma 
merkezlerinde çalışan kadınlarca yapılmak-
tadır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik 
şiddet gibi travmatik yaşantıları olan kadın-
larla birebir iletişim kurarak, danışma süre-

cinde kadınlara ücretsiz sosyal, hukuki ve 
psikolojik destek sunar.

Kadın çalışmaları alanında hizmet sunan 
kadın danışma merkezleri önemli sosyal hiz-
met kuruluşlarındandır. Kadınlara yönelik 
danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri baş-
ta olmak üzere; psikolojik ve hukuki destek, 
sosyalleştirici/güçlendirici kurslar ve eğitim-
lerin düzenlendiği yerlerdir. 

Kadınların yaşadıklarından 
dolayı yargılanmadan 
sorunlarını paylaşabilecekleri, 
yaşadıkları şiddetle  mücadele 
yollarını ve yasal haklarına 
dair bilgi alabilecekleri ilk 
güvenli başvuru merkezleridir.

Sibel ÇETİN / Sosyolog
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Kadın danışma merkezleri toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği konularında bilgilendirme 
çalışmalarında bulunur. Ülkemiz de 54 be-
lediyede kadın danışma merkezi vardır. An-
talya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Kadıköy 
Belediyesi, Eskişehir Belediyesi, Gaziantep 
Belediyesi ve bir çok belediye kadına yönelik 
şiddetle mücadelede etkin rol üstlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı 
kadın danışma merkezi ve 6 kadın danışma 
birimi ile kadın çalışmalarına ciddi katkı sağ-
lamaktadır. Kadın danışma merkezlerinde 
yürütülen faaliyet ve eğitimlere katılım üc-
retsiz ve gönüllülük temeline dayalıdır.

Kadınlar, danışma merkezlerine gelerek 
eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, psikolojik da-
nışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. 
Psiko-sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra ka-
dınların talebine göre iş/meslek edinme kurs-
ları, kişisel gelişim, hobi ve boş zaman değer-
lendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Kadın Danışma Birimleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile 
Şube Müdürlüğü bünyesinde, kadın danışma 

merkezine bağlı 6 kadın danışma birimi bu-
lunmaktadır. Kırsal ilçelerde bulunan kadın 
danışma birimlerimiz şiddete maruz kalan, 
ihtiyaç sahibi kadınlarımızın şehir merkezine 
olan ulaşım güçlüğünü ortadan kaldırmak 
amacıyla Hasanoğlan, Çubuk, Kızılcahamam, 
Kazan, Ayaş ve Kuşcağız da hizmet vermek-
tedir. Şiddete maruz kalan kadınlara gerekli 
bilgilendirme ve yönlendirmelerin yanı sıra 
eğitim ve sağlık alanlarında da hizmet ver-
mektedir. 

Okur-yazar olmayan kadınlarımız tespit 
edilerek birimlerimizde, Okuma-yazma kur-
su ile kadınların bilinçlendirilmesi sağlan-
makta; bu kurslar sayesinde her yaş grubun-
dan kadın okuma yazma öğrenmektedir. 

İş desteği sağlayabilmek için İşkur aracı-
lığıyla talebe göre meslek edindirme kursları 
açılarak kadınlarımıza iş istihdamı sağlan-
maktadır.

 Kadın İşçi Kotası 2019 meclisinde onay-
lanarak yürürlüğe girmiş bir kotadır. Sı-
ğınmaevlerinde kalan kadınların, Belediye 
şirketlerinde çalıştırılabilmeleri için  % 2 ora-
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nında kota şartı getirmektedir. Bu sayede 
kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımızın 
iş istihdamı kadın danışma merkezince sağ-
lanarak bağımsız hayata geçmesi kolaylaştı-
rılmıştır.

Kosgeb işbirliği ile kadın girişimliği kursu 
alan kadınlarımız kendi işletmelerini kurarak 
hem aile ekonomilerine, hem de ülke ekono-
milerine katkıda bulunmaktadırlar. 

Toplum sağlığı merkezi işbirliği ile dü-
zenli olarak sağlık eğitimleri verilmekte olup, 
düzenli olarak kadınlarımıza ücretsiz sağlık 
taramaları yapılmaktadır. 

Bunların yanı sıra açık lise okuyan kadın 
ve kız çocuklarımıza ücretsiz etüt desteği ve 
kırsalda birçok hizmete kolay ulaşamayan 
kadınlarımıza mahalle muhtarları iş birliği ile 
üreme sağlığı eğitimleri, kanser taramaları 
ve şiddete maruz kaldıklarında ulaşabilecek-
leri kurum ve telefon bilgileri belirli aralık-
larla saha çalışmaları yapılarak kadınlarımız 
bilgilendirilmektedir. 

Kadın Danışma Merkezleri;

• Kadınların refahını, fiziksel güvenliğini 
ve ekonomik güvencesini artırmak ve kadın-
ların yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için 

şiddetin sonuçlarının üstesinden gelmesini 
sağlamak, 

• Kadınları güçlendirmek, kadınların 
uygun hizmetlere erişimini sağlamak kadın-
ların gizliliğini ve mahremiyetini korumak 
İlgili tüm hizmetler ile koordinasyon ve işbir-
liği yapmak,

• Hizmetlerin sağlanışını takip etmek, 
değerlendirmek ve hizmetlerden faydala-
nanların katılımını sağlamak gibi pek çok ko-
nuda kadına ve topluma hizmet vermekte-
dir.

Kadın Danışma Merkezi; 

• Ankara Barosu 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler   
         Bakanlığı, 

• ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme  
          Merkezi), 

• AB Kuruluşları ve çeşitli Sivil Toplum   
          Kuruluşları, 

• İl Emniyet Müdürlüğü,

• İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli   
          olarak çalışmaktadır.
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Parklarda
Bebek Bakım ve
Emzirme Odaları

Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine 
devam eden Kadın Danışma Merke-
zimiz tarafından yürütülmekte olan 

2018-2020 tarihlerini kapsayan Yerel Eşitlik 
Eylem Planı kapsamında ve yaklaşık 3.000 
kadın üzerinde yapılan anket sonucu en çok 
ihtiyaç duyulduğu tespit edilen çalışan aile-
lerin özel ve acil zamanlarında kolaylık sağla-
yacak “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” 25 
Kasım 2019 tarihinde Kızılay-Keçiören-Batı-
kent ve Sincan Metro altlarında açılarak fa-
aliyete geçirilmiştir. 

2020 yılı içerisi bahar aylarında Ankara 
halkının sıkça ziyaret ettiği parklarımızda da 
açılması planlanan bakım odalarının tüm 
dünyada yayılan Covid-19 salgınından dola-
yı  planlanan tarihten biraz daha geç olarak 
30 Ağustos 2020 tarihinde Gençlik Parkı, 
Mogan Gölü,  Mavi Göl ve Göksu Parkında 
açılarak Ankara’lı ailelerin hizmetine sunul-
muştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
çocuklu ailelerin parklarımızda rahat ve gü-
venli  vakit geçirebilmeleri, bebeklerinin al-
tını değiştirebilecekleri ve emzirebilecekleri 
mekanlar haline getirilen Bebek Bakım ve 
Emzirme Odalarının hayırlı olmasını dileriz.

Açılan Bebek Bakım ve Emzirme Odala-
rı’nın temizliği Belediye personeli tarafından 
ve güvenliği ise ANFA tarafından sağlanmak-
ta olup, lokasyonları ise detaylı bir planlama 
ile yapılmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınının en kısa sürede sona ermesi dileği 
ile normalleşme sürecinde Ankara’nın ortak 
alanlarında daha fazla vakit geçireceği halkı-
mıza Belediye olarak verdiğimiz bu hizmetin 
devamını sağlamak adına konu ile ilgili istek 
ve dileklerinizi Kadın Danışma Merkezimi-
zin (0 312) 507 37 60 numaralı irtibat telefo-
nuna bildirmenizi önemle rica ederiz.

Bu vesile ile Belediyemiz adına Ankara’lı 
kadınların daha huzurlu ve güvenli hisset-
meleri için çalışmalarımıza özellikle destek 
veren Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’a 
şükranlarımızı sunarız.

Candan ÖZDEN

“Bebek Bakım ve Emzirme 
Odaları” 25 Kasım 2019 
tarihinde Kızılay-Keçiören-
Batıkent ve Sincan Metro 
altlarında açılarak faaliyete 
geçirilmiştir. 
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GENÇLİK PARKI

GÖKSU PARKI

MAVİ GÖL

MOGAN PARKI
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Bütün dünyada 25 Kasım günü Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak 
anılmaktadır. Peki nedir bu 25 Kasım? 

25 Kasım; 1960’da Dominik Cumhuriye-
ti’nde diktatör Trujillo Hükümet’ine karşı ezi-
lenlerin verdiği bu büyük mücadelede sem-
bol haline gelen Mirabel Kardeşlerin tecavüz 
edilerek öldürüldüğü gündür. 

Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Tru-
jillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler 
adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun: “Ülkede iki 
tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şek-
linde yaptığı açıklamadan günler sonra ce-
zaevinde olan eşlerini ziyaretten dönerken 
yollarından alıkonulan, tecavüze uğrayan ve 
vahşice katledildikten sonra bir uçurumdan 
atılan Mirabel Kardeşler’in ölümüne trafik 
kazası süsü verilmişti. 

1981 yılında Kolombiya’nın Bogoto şeh-
rinde gerçekleşen Latin Amerikalı ve Kara-
yipli Kadınlar Kongresinde “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Da-
yanışma Günü” olarak ilan edildi. 1999 yılın-
da ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım gününü 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü olarak ilan etti. Mirabel Kar-
deşler  tüm dünyada 25 Kasım Kadına Şid-
detle Mücadele Günü’nde  anılıyor. 25 Kasım 
şiddetle mücadelede kadınların dayanışma-

25 Kasım

sının önemini gösteren ve dünyanın her ye-
rinde kongreler, yürüyüşler düzenlenen bir 
gündür. 

Kadına Şiddetle Mücadele Neden 
Önemli?

Günümüzde medyanın da ulaşılabilir 
olmasıyla beraber haber kanallarında, sos-
yal medyada artık şiddet haberlerini daha 
sık görür ve ulaşır hale geldik. Şiddet bir çığ 
gibi büyüyerek devam ediyor. Şiddetin bir 
cinsiyeti yok fakat istatistiksel olarak baktı-
ğımızda şiddete en çok kadınlar ve çocuklar 
maruz kalıyor. Dünyada her 3 kadından 1i 
şiddetin herhangi bir türüne maruz kalırken, 
kadın cinayetlerinin yaklaşık %38i ise erkek 

Hilal AYIK / Psikolog

Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Haftası
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partnerleri tarafından işleniyor.  Bazen karşı 
komşumuz, bazen bir yakınımız şiddeti ya-
şayabiliyorken bazen ise kendi evimizde biz 
yaşıyor olabiliriz şiddeti.

Peki nedir bu şiddet? 

Dünya Sağlık örgütü şiddetin tanımını 
‘’fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit 
veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uy-
gulanması sonucunda maruz kalan kişide 
yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol aç-
ması ya da açma ihtimali bulunması” olarak 
yapmaktadır. 

Farklı yaklaşımlar, şiddetin nedenleri-
ni farklı şekilde açıklıyor. Madde kullanımı, 
psikiyatrik rahatsızlıklar, biyolojik etkenler, 
ekonomik, psiko-sosyal faktörler gibi çeşitli 
sebepleri olabilir. 

Toplumun temel yapıtaşı olarak aileyi 
ele aldığımızda; çocukların yetiştirilme tar-
zı, aile yapısı aslında onların gelecekte na-
sıl birer birey olacaklarını etkileyen başlıca 
etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan 
araştırmalar da bunu doğrular nitelikteler. 
Şiddet uygulayan kişilerin geçmiş deneyim-
lerinde şiddete maruz kaldıkları görünüyor. 
Örneğin kadına şiddet örüntüsü olan ailede 
yetişen bir çocuk, akranlarına, arkadaşlarına 
karşı şiddeti normal görmesi çok olasıdır. Bu 
davranış dikkat çekme, sorunlarla baş etme 
ya da başa çıkmadığı duygularını dışavurma 
biçimi olarak kendini gösterebilir. Yetişkinlik 
dönemine geldiğinde ise annelerine baba-
ları tarafından şiddet uygulandığını görerek 
büyüyen çocuklar, eşlerine şiddet uygulayan 
bireyler haline gelebiliyorlar. 

Bir diğer taraftan ise bizim toplumumuz-
da olduğu gibi bazı toplumlarda kabadayılık, 
şiddet gösterme, güç kanıtlama gibi davra-
nışlar erkeklerin toplumda yer edinmesi için 
önemli gibi görünen unsurlar olarak kabul 
edilebiliyor. Bu da çocukluktan kişilere yer-
leşerek hayatlarında bu davranışları benim-
semesine yol açabiliyor. 

Öte yandan ailesinde annenin baba ta-
rafından şiddetine maruz kaldığını gören kız 
çocukları ileri yaşamlarında anneyi rol mo-
del alarak şiddet karşısında teslim olmaları 
olasılığı yüksek bir durum olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Şiddete maruz kalan kadınlarda travma 
sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik 
bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk 
gibi çeşitli psikolojik sonuçlar doğurabiliyor. 
Kendini çaresiz ve yalnız hisseden kadın ye-
terli desteği göremediği durumlarda şidde-
ti içselleştirip bu durumu kendi hatası gibi 
kabullenebiliyor. Bu da şiddet döngüsünü 
besleyen en önemli unsurlardan biri haline 
geliyor. 

ŞİDDET GÖRÜYORSANIZ
YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
Herhangi bir şekilde şiddet 
gördüğünüzü düşünüyorsanız 
destek almaktan çekinmeyin.
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Herkesin yararlanabileceği ücretsiz kurs-
lar başkent Ankara’da yaygın halde 
bulunmaktadır. Bu kurslar hem Kamu 

hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de 
ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmakta ve 
yürütülmektedir. Bu imkânlardan yararlan-
mak isteyenler için kursların kapsamı ve kim-
lere uygun olduğunu anlatan tanıtıcı bir yazı 
hazırlamak istedik. 

Öncelikle Ankara’da var olan kurs 
merkezlerinden bazıları şunlardır:

1. BELTEK/ BELMEK Ankara Büyükşehir 
Belediyesi

2. ETİSEM / Etimesgut Belediyesi
3. YENİMEK / Yenimahalle Belediyesi
4. Ankara Halk Eğitim Merkezi Kursları
5. Ankara İŞKUR Kursları
6. Ankara KOSGEB Kursları
7. Çankaya İş ve İstihdam Merkezi /

Çankaya Belediyesi 

BELTEK
17 yaş üzeri için teknik ve mesleki eğitim 

imkânı sağlamaktadır. Bu kurslar Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi or-
taklığında gerçekleştirilmektedir. Bu kurslar 
2 veya 3 aylık hızlandırılmış eğitimler halinde 
verilmektedir. Başvurular için Gazi Üniversite-
sinin internet sitesi üzerinden 2 aşamada ger-
çekleştirilmektedir. İnternet sitesinden yapa-
cağınız bu kayıt ön kayıt niteliğinde olup kesin 
kayıt yaptırmak için Gazi Üniversitesinin kayıt 
bürosuna gitmeniz gerekmektedir. Eğitimler 

üniversitenin öğretim görevlileri tarafından 
verilmekte bu sebeple kurslar hafta içi akşam 
ve hafta sonları verilmektedir. Kurs sonu sına-
vında 80 puan ve üzeri alan kursiyerler ücret-
siz İngilizce kursundan yararlanabilmekteler.

BELMEK 

Sadece kadınlara yönelik bir eğitim ver-
mektedir. Bu kursların içeriği mesleki eğitim-
lerin yanı sıra el sanatları ve hobilere yöne-
lik alanlar da 40 farklı kurs bulunmaktadır. 
150’den fazla kurs merkezine sahip olan BEL-
MEK kadınlara Ankara’nın her bölgesinden 
ulaşmaya çalışmaktadır. 

ETİSEM 

Etimesgut Belediyesi tarafından ilçe halkı-
na ağırlıklı olarak kültür, sanat ve meslek edin-
dirme kursları kapsamında yarar sağlamak-
tadır. Bu kurslar sadece yetişkinler için değil 
gençler ve çocukların da gelişimine katkıda 
bulunacak ücretsiz eğitim hizmetleri vermek-
tedir. Başvurular için ilk olarak ETİSEM inter-
net sitesi üzerinden kayıt oluşturmanız daha 

Ankara’da
Meslek Kursları 

Begüm ÖZPAY
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sonrasında ise tercih ettiğiniz kurs merkezine 
bizzat giderek kesin kayıt işleminizi gerçekleş-
tirmeniz gerekmektedir. 

YENİMEK 

Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan 
kurslar sanat ve mesleki eğitim alanlarının 
yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere 
de okuma yazma eğitimi vermektedir. YENİ-
MEK merkezleri ilçe genelinde oldukça yaygın 
olup, bölgede yaşayanlar için oldukça erişile-
bilirdir. Kurs kayıtları genellikle Ağustos ayın-
da yapılıp, eğitimler ise okulların açılmasıyla 
başlamaktadır. 

Ankara Halk Eğitim Merkezi Kursları, 

Ankara’nın 25 farklı ilçesinde görev yap-
maktadır. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki 
ücretsiz kurslar 14 yaş ve üzeri bireyler için çe-
şitli alanlarda eğitimler vermektedir. Kayıtlar 
yılın her günü merkezlerden birine gidilerek 
yapılabilmektedir. Herhangi bir kurs dalının 
başlaması için kayıtlı en az 12 kişi sınırı bulun-
maktadır. Tüm bunların yanı sıra lise öğren-
cileri ve mezunlarına üniversiteye hazırlık eği-
timleri de verilmektedir. 

Ankara İŞKUR Kursları  

En büyük özelliklerinden biri hem kurs 
hem de önemli ölçüde istihdam imkânı sağla-
masıdır. Eğitim süresince kursiyerlere ödeme 
yapıldığı gibi bu ödemeler katılınan kursun 
türüne göre değişiklik göstermektedir. Başvu-
rular için belirli bir zaman olmadığı için İŞKUR 
kurs sayfasının düzenli olarak takip edilmesi 
ve orada sağlanan bilgiler doğrultusunda ha-
reket edilmesi gerekmektedir. 

Ankara KOSGEB Kursları

Kendi işini kurmak ve/veya büyütmek 
isteyenlere fırsatlar sunmaktadır. Hali hazır-
da küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kobile-
ri maddi ve diğer gereksinimleri konusunda 
desteklemek amaçlı sürdürülen bu kurslar 
2009 yılından beri girişimcilere de yardım et-
mektedir. 1 hafta süreli bir kurs ve sonrasında 
verilen KOSGEB uygulamalı girişimcilik sertifi-
kası ile KOSGEB’in vereceği desteklere başvu-
ruda bulunabilirsiniz. 

Çankaya İş ve İstihdam Merkezi 

 5 farklı alanda eğitim sağlanmaktadır. Bu 
alanları girişimcilik, hasta ve yaşlı refakatçisi, 
kreşlere yardımcı anne, servis elemanı-kat gö-
revlisi ve temel silahsız güvenlik oluşturmak-
tadır. Bu eğitimlere her bir kurs için belirtilen 
niteliklere uygun herkes katılabilmektedir. 
Başvurular Çankaya Belediyesi Başkanlığı’n-
da bulunan Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam 
Merkezi bürosundan yapılmaktadır. 
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Belediyemizin 30 yatak kapasitesi ile şid-
dete maruz kalan ve barınma ihtiyacı 
olan kadınlara hizmet veren kadın sı-

ğınma evinin yanı sıra, COVID-19 salgını sü-
recinde kadına yönelik şiddetle mücadele 
çalışmaları rehberlik, destek ve yönlendirme 
hizmetleriyle devam ediyor.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görül-
düğü tarihten itibaren şiddet mağdurlarına 
yönelik hizmetlerin kesintisiz devam etmesi, 
herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla 
tedbirler alan Ankara Büyükşehir Belediyesi 
1134 Sayılı Meclis Kararı ile Covid-19  pande-
mi sürecinde, güvenlik yönünden risk altın-
da bulunan, aile içi şiddete maruz kalan veya 
sadece barınma, beslenme amacı olan kadın 
ve çocuklara yaş aralığı gözetmeksizin sosyal 
hayatların gereklerini  karşılayabilmek için 
geçici barınma evi çalışmalarını başlattı. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı ile ortak yürütülecek projemiz Ankara’da 
ikamet eden ve şiddet gören kadın ve ço-
cuklara hizmet vermek üzere gelecek talebe 
göre çalışmalarını yapacaktır.

Sibel ÇETİN / Sosyolog

Pandemi Döneminde 
Şiddet Görüyorsanız 
Yalnız Değilsiniz

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR İLK
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KIZ ÇOCUKLARININ 
OKULLAŞTIRILMASI

Savaş, doğal afet ve benzeri sebepler-
le yapılan zorunlu göçlerde çocuklar 
ve aileleri için çocukların sığındıkları 

veya yerleştikleri ülkede eğitime katılması 
veya devam etmesi çok büyük önem taşı-
yor. Okula giden çocuklar, aileleri ve kendi-
leri için topluma uyum sağlamak, hayatları 
açısından önem arz eden bilgilere erişmek, 
çocuklarda ve ailelerde psikolojik veya sağlık 
sıkıntılarının tespit edilmesi ve en önemlisi 
geleceği daha net görebilmeleri için büyük 
bir kapı açıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin son yayınladığı ra-
kamlara göre Türkiye’de şu anda yaklaşık 4 
milyon kayıtlı mülteci ve/veya sığınmacı ya-
şıyor. Bu sayının neredeyse yarısını çocuklar 
oluşturuyor dolayısıyla dört bir koldan yön-
lendirme yapılması 4 milyonluk büyük bir 
nüfusun geleceğini çok farklı bir yöne çevi-
rebilir. 

Türkiye bu konuda oldukça başarılı, ör-
nek ülkelerden biri. Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği’nin 2019 yıl sonu 
verilerine göre göçmenlerin ve geçici ko-
ruma altındaki çocukların okullaşma oranı 
%63,27 olup, bu oran uluslararası ortalama-
nın bir hayli üzerinde. Fakat bu başarının en 
önemli faktörlerinden bir tanesi Türkiye’nin 
göçmen çocukları okullaştırma hususunda 
istikrarlı ve sürekli bir çaba sarf etmesi.

Bu çabalardan bir tanesi de Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2017 
yılı Aralık ayından bu yana ortak yürüttüğü 
“Mültecileri Güçlendirme Projesi”. Bu proje 
kapsamında mültecilerin istihdama katıl-
ması, devlet yardımlarına muhtaç bir yaşam 
sürmemesi tabiatıyla en aciliyetli konuları 
oluştururken, göç eden çocukların ve ailele-
rinin hayatta daha sağlam adımlarla ilerleye-
bilmesi ve olabildiğince hızlı bir şekilde kendi 
ayaklarının üzerinde durması için okullaştır-
ma desteği uzun vadede çok büyük bir önem 
arz ediyor. Mülteciler elbette ki göç sebebiy-
le bir çok mağduriyet yaşıyor ve toplumda 

Begüm ÖZPAY

GELECEĞİMİZE AÇILAN KAPI:
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“kırılgan” dediğimiz gruplardan birini oluştu-
ruyor. Fakat bu grup içerisinde kadınlar ve 
özellikle kız çocukları daha da kırılgan bir ko-
numa sahip. Topluma uyum sağlamak, ge-
leceğe daha umutla bakmak için elzem olan 
eğitim, kız çocukları için aynı zamanda erken 
evliliği engelleyen, gelecekteki ekonomik ba-
ğımsızlıklarını garantileyen en önemli şey. 
Bu sebeple Mültecileri Güçlendirme Projesi, 
mülteci kız çocuklarının okullaştırılması için 
büyük bir hassasiyetle şimdiye kadar 430 kız 
çocuğunu okullaştırdı. 

2019 yıl sonu verilerinde okula kayıtlı 
mülteci çocuk sayısı toplamda 523,677, yani 
daha katedilecek çok yol var. Tabi ki okullaş-
tırma sadece okul kayıtlarının oluşturulma-
sı ile nihai amacına ulaşmış olmuyor. Çoğu 
çocuk maddi imkansızlıklardan, akran zor-

balığından, hane içerisinde bakıma muhtaç 
birinin bulunmasından veya erken evlilikten 
dolayı okula kaydolsa bile ya devamsızlık 
yapıyor ya da okul ile ilişiğini tamamen kesi-
yor. Bu durumda izlenebilecek en güzel yol 
her bir çocuğa bireysel olarak yaklaşmak ve 
mümkün olduğu müddetçe okullaşmayı göl-
geleyen sebepleri ya erkenden tespit ederek 
ya da sonrasında üstüne titreyerek ortadan 
kaldırmak.

Bu kadar bire bir çalışma gerektiren bir 
konuda, ülkemizde yaşayan mülteci çocuk 
sayısını da göze aldığımızda, büyük küçük 
her adım aslında çok önemli bir katkı. Soh-
bet esnasında bir yönlendirme, küçük bir 
bağış bir çocuğun ve dolayısıyla bir ailenin 
hayatını değiştirebilir. Sizin değiştireceğiniz 
bir çocuk da tüm dünyayı değiştirebilir.
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ANFA Güvenlik
“Huzurlu Bir Kent İçin”

Ankara’nın 320 farklı noktasında, binlerce personelimiz ile 7/24 görev anlayışıyla ekip ruhuna uygun 
olarak ve üstün görev bilinci ile çalışıp günümüz teknolojisini kendi deneyimleri ile birleştirerek 

kaliteli hizmetler sunmaktır.

MİSYONUMUZ

ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. çalışanlarının üstün gayretleri ile ekip 
çalışma ahenginin ve verimliliğin, dolayısıyla rekabet gücünü arttırıp sürekli gelişen kalitesi ile 
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran bir şirket olmak amacındadır. Müşterilerimizin 
beklentileri ile örtüşen bazen onun da ötesine geçen hizmet kalitesi ile sektöründe kendisine 

sağlam bir yer etmeyi başarmıştır.

VİZYONUMUZ

ANFA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. olarak, bağlı bulunduğumuz yasalar 
çerçevesinde güvenlik hizmetleri ve güvenlik eğitimlerini, günümüz teknolojisini kendi deneyimleri 

ile birleştirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklıyoruz. Hizmetimizin ve 
sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas 

olduğuna inanıyoruz. Hizmetlerimizin gelişen teknoloji ve günümüz şartlarına uygun olarak dinamik 
bir yapıda devam etmesini sağlamanın esas olduğuna inanıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Anfa Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri LTD. ŞTİ.
Gazi Mah (Küme Evleri) Anfa Güvenlik APT. 175/1  Yenimahalle/Ankara
Tel: +90 312 316 86 89 • www.anfaguvenlik.com.tr • info@anfaguvenlik.com.tr





ANKARA’DA BULUNAN KADIN DERNEKLERİ TELEFON NUMARALARI

Başkent Kadın Platformu Derneği 231 99 21

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) 236 27 68

Kadın Dayanışma Vakfı 430 40 05

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği 448 25 12

Kadın Eğitim ve İstihdamı Derneği 365 56 65

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 427 00 20 

KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği 325 03 07

Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği 311 78 88

Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 342 00 25

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı 434 51 83

Yenimahalle Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 344 06 04

Kadın Hareketi Derneği 473 76 30/40

Anadolu Kadın Gücü Derneği Çankaya Şubesi 0542 271 98 83

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği 0533 529 92 30

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

ŞİDDETE
SON!
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Yerel Yönetimlerde 
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği

Şenay YILMAZ / Sosyolog

Giriş:

En basit tanımı ile toplumsal cinsiyet 
eşitliği,  “kadınların ve erkeklerin top-

lumsal yaşamın her alanına eşit katılımları” ola-
rak tanımlanır ve Birleşmiş Milletler tarafından 
bir insan hakkı olarak nitelendirilmektedir. 

Cumhuriyet devrimlerinde izlerini görebi-
leceğimiz Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’ni (CEDAW) 1985 yılında im-
zalanması ile resmiyet kazanmıştır. 2000’lerin 

başından itibaren cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sı konusunda uluslararası taahhüt ve normlara 
uymak konusunda bir dizi adım atılmıştır.

Örneğin Anayasa’nın 10’uncu madde-
sine, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sa-
hiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür” ifadesi eklenerek, 
cinsiyet eşitliğine anayasal güvence getiril-
miş,  aynı fıkraya 2010 yılında da “Bu mak-
satla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz” cümlesi eklenmiştir.
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2009 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ko-
misyonu kurulmuş ve 2012 yılında da 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun kabul edil-
miştir. Aynı yıl içerisinde İstanbul Sözleşmesi 
(Avrupa Konseyi Sözleşmesi) onaylanması 
ise en büyük kazanım olmuştur.

Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği 
Yaklaşımı

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel yöne-
timlerde varlığına bakmak değerlidir. Çünkü 
Belediyelerin yetki ve sınırları oldukça geniş-
tir ve özellikle uygulama’da eşitliği artıracak 
pek çok kentsel hizmet ve eylemi kurabilir. 

Bu anlamda yerel yönetimlerin toplum-
sal cinsiyet eşitliği çalışmalarının, “yerel yö-
netimlerin kadınlara bakış açısı”, “hizmetler”, 
“katılım”, “diğer kuruluşlarla ilişkiler”, “ku-
rumsal planlar”, başlıkları altında değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Belediyelerin stra-
tejik planları, eylem planları ve birimleri ise 
bize eşitlik çalışmalarını somut bir şekilde 
gösterecektir. 

Belediyelerin;
Belediyelerin Stratejik Planları; 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel yöne-
timlerde varlığına bakmak değerlidir. Çünkü 
Belediyelerin yetki ve sınırları oldukça geniş-
tir ve özellikle uygulama’da eşitliği artıracak 
pek çok kentsel hizmet ve eylemi kurabilir. 

Bu anlamda yerel yönetimlerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği çalışmalarının, “yerel yönetim-
lerin kadınlara bakış açısı”, “hizmetler”, “katı-
lım”, “diğer kuruluşlarla ilişkiler”, “kurumsal 
planlar”, başlıkları altında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Belediyelerin stratejik planları, 
eylem planları ve birimleri ise bize eşitlik çalış-
malarını somut bir şekilde gösterecektir. 

Belediyelerin ;
Belediyelerin Stratejik Planları; 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel yö-
netimlerde en önemli dayanakları stratejik  
planlarıdır. Eğer planlarda doğrudan atıflar 
varsa eşitlik çalışmak ve eşitlik faaliyetleri 
için bütçe ayırmak çok daha kolay olmakta-
dır. Pek az Belediye’nin stratejik planlarında 
doğrudan eşitlik vurgusu varken kadın başlı-
ğı daha yoğun göze çapraktadır. 

Stratejik Planları Yerel Eşitlik
Eylem Planları

Toplumsal Cİnsiyet
Eşitliğine Duyarlı

Bütçeleme

Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği
Komisyonları
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Bunun yanı sıra belediyelerin stratejik 
planlarına baktığımızda bazı büyükşehir be-
lediyelerinin (Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin) 
stratejik planlarında hizmet vereceği kesim-
leri vurgularken kadınlara ayrıca yer vermiş, 
bazıları ise (Adana, Bursa, Eskişehir, Konya, 
Sakarya ve Samsun) dezavantajlı gruplara 
yer vererek kadınları bu gruba dâhil etmiş-
lerdir. 

 Kadın Dostu Kentler’le Eşitlik

“Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler 
Ortak Programı” isimli proje; 2006 yılında, ye-
rel yönetimlerin planlama ve programlama 
süreçlerine toplumsal cinsiyet eşitliği prensi-
bini yerleştirme ve bu sürece paralel olarak 
yerel yönetimler ile kadın örgütlerinin güç-
lenmesi ve aralarındaki iş birliği fırsatlarının 
arttırılması amacıyla geliştirilmiştir. “Kadın 
Dostu Kentler Projesi” kapsamında 13 kent, 
“kadın dostu” olmayı taahhüt etmiştir. 

Bu projeyle birlikte birçok il ve ilçe be-
lediyesinde Eşitlik Birimleri, belediye mec-
lislerinde Eşitlik Komisyonları kurulmuştur.  
Proje’nin bu günlerde 3. Fazı başlamak üze-
redir ki bu da yerel yönetimlerde toplumsal 
cinsiyet çalışmaları için çok önemli olacaktır.

Yerel Eşitlik Eylem Planları

Şuan Türkiye’de 20’nin üzerinde Beledi-
yenin Yerel Eşitlik Eylem Planı bulunmakta-
dır, eylem planlarının ana hedef ve alt faali-
yetleri çok önemlidir her bir alt hedef eşitlik 
için bir basamak demektir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2005 yılın-
dan bu yana Kadın Çalışmalarını yürütmek-
tedir. Belediye’ye bağlı 62 BELMEK 21 Kadın 
Lokali 2 Kadın Sığınmaevi  6 Kadın Danışma 
Merkezi bulunmaktadır. Yerel eşitlik eylem 
planı ve kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu 
vardır. Henüz eşitlik birimi yoktur.

2018 yılında onayı alınan yerel eşitlik 
eylem planı çoğulcu katılım ile hazırlanmış, 
2019 Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Eylem 
planı 6 ana hedef 98 faaliyetten oluşturul-
muş ve 21 ayını tamamlamıştır.  2021-2024 
Yerel Eşitlik Eylem Planı taslak planı da hazır-
lanmıştır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Stara-
tejik Planı 2020-2024

Stratejik planda, “Kadınların, çocukla-
rın ve gençlerin karar alma süreçlerine ka-
tılması” “Kadın istihdamının artırılması için 
Meslek kurslarının yürütülmesi” “Kadınlara 
yönelik şiddetin önlenmesi için eğitimlerin 
verilmesi” “Kadın Dostu Kent” terimi ve “Ka-
dın istihdamının desteklenmesi için Gündüz 
Bakımevlerinin Açılması” maddeleri bulun-
maktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
Eşitlik İçin Yürütülen Projeler;

• Kız Çocuklarının Okullaştırılması Projesi
• Yerel Eşitlik Eylem Planı
• Kadınlarının Güçlendirilmesi Projesi
• Kadın İşçi Kotası Projesi
• Başkent Market Projesi
(Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi) 
Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ka-

dın İstihdam ve Temsiliyet Oranı

Kadın Genel Sekreter Yardımcısı ve Dai-
re Başkanı bulunmamaktadır. 

129 Şube Müdürlüğünde 17 Kadın şube 
müdürü olarak görev yapmaktadır.

KADIN ÇALIŞAN ORANI %24

Belediye Meclis Üyeleri

1397 Belediye’den;
27 Belediye’nin eşitlik birimi 
vardır. Kadın danışma 
merkezi olan Belediye sayısı 
54’tür. Kadın sığınmaevi olan 
belediye sayısı ise 33’dür. 
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149 meclis üyesinden 13’ü kadındır. 26 
Belediye Başkanından 1  Kadın Başkan bu-
lunmaktadır.

Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Yanlar
• Kadın çalışmalarında deneyim
• Stratejik planda “kadın dostu kent” vur-

gusu
• Yerel Eşitlik Eylem Planının bulunması
• Şiddetle mücadele mekanizmalarına 

hakimiyet
• Ulusal ve Uluslararası kuruluşlara 

(Baro, AB, BM, TKDF, KASAUM’lar) çalışma 
pratiği

• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçele-
me Eğitimi alınması

• Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu-
nun Oluşu

Geliştirilecek Alanlar 
• Kadın Daire Başkanlığının kurulması
• Kadın Yönetici Oranının Artırılması
• Eşitlik Biriminin Kurulması
• Kent Konseyinde Kadın Konseyinin 

Oluşturulması
• Stratejik Planda Eşitlik Hedefinin eklen-

mesi
• Ankara Risk Haritasının Oluşturulması 

Sonuç : 

Son söz olarak yerel yönetimlerin EŞİT-
LİK’e yönelik yapacağı projeler ve sosyal 
hizmet uygulamalarının zenginliğine dikkat 
çekmek isteriz. Eşitlik için pek çok ulusal ve 
uluslararsı fon kullanılabilir. STK ve üniver-
sitelerin yerel yönetimle işbirliği iyi uygula-
ma örnekleri çoğaltılmalıdır. Politikaların yö-
netim tarafından benimsenmesi için meclis 
kararlarının alınıyor olması değerlidir.  Bele-
diyeler farkındalık çalışmaları çok yönlü ge-
liştirilirse anlamlı bir katkı sağlanabilir.

Belediyelerde Kadın Konseylerinin Ku-
rulması, Risk Haritalamalarının Yapılması 
Mahalle Temsilcileri ile karar alma meka-
nizmalarına katılım, kadın adayların destek-
lenmesi Eşitlik Göstergelerin Oluşturulması 
Girişimcilik için dijital eğitimlerin yaygınlığı , 
Belediyeler Arası İletişim Ağının Kurulması, 
Kadın Girişimciliği ve Kooperatiflerinin sa-
tış ve pazarlama yönünden desteklenmesi , 
Eşitlik birimlerinin kurulması ve Mali Planla-
rın TCDB ile yapılması ise diğer önemli adım-
lar olacaktır.

Eşit Bir Dünya Dileğiyle…
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Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

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

isteyenler için bize biraz kendinizden ve 
derneğinizden bahseder misiniz?

Merhabalar, 

Ben Buse Üçer, 26 yaşındayım. Yaklaşık 
6 senedir feminist hareket içinde mücadele 
ediyorum.  Gazeteciyim ancak pek çoğu gibi 
işsizim. Kadın olmamdan gelen eşitsizliklere, 
yaşadığım şiddete karşı mücadele etmem 

gerektiğini düşünüyordum.  Büyük bir ara-
yış içindeydim ve kendimi feminist hareketin 
içinde buldum. İyi ki de bulmuşum, kadınlar 
bana yaralarımı çiçeklendirmeyi öğretti.

Röportaj için çok teşekkür ederim. Her 
belediyede mutlaka kadın birimleri olmalı ve 
dayanışmayı buradan doğru büyütmenin de 
yolları aranmalı. ABB Kadın birimi olarak bu 
konuda çabanız gerçekten kadınları güçlen-
diriyor. Kadın savunma ağı 3 seneyi aşkın bir 
süre önce kadınların feminist politikalarla 

Röportaj: Buse ÜÇER - Kadın Savunma Ağı

Ağlarımızı Gelin
Beraber Büyütelim! 
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kendi ağlarını kurması gerektiğini savunan 
kadınlar tarafından kuruldu. Feminist öz-sa-
vunma politikamız ile kadınlar olarak bede-
nimiz, emeğimiz ve hayatımız için mücadele 
etmek zorundaydık. Özellikle Türkiye’de ge-
rici, kadın düşmanı,  erkek egemen politika-
ların yoğun olarak kadınlar üzerinde baskı-
sını hissettirdiği bir dönemden geçiyorduk. 
İnandırıcı, güçlendirici ve yaşamın değerleri-
ni savunan bir kadın örgütlenmesine ihtiyaç 
duyuyorduk. Kadın savunma ağı bu ihtiyaç 
doğrultusunda ortaya çıktı.

Ankara Mamak’ta gerçekleşen bir çocuk 
istismarı olayı sonrası sokağa kadınları ça-
ğırdık, büyük bir eylem düzenledik ve ağla-
rımız sayesinde istismarcıları yakalattık.  Bu 
güçlendirici tecrübe sonrası ağlarımızı Tür-
kiye’nin dört bir yanında kurmaya başladık.  
Kadın Savunma Ağı Mor Mekân Derneği adı 
ile bir dernek kurduk.  Derneğimiz feminist 
öz-savunma, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, beden/cinsellik, şiir/edebiyat gibi pek 
çok atölye ile yola çıktı. 

İstanbul ve Ankara illerinde “Mor Mekân” 
adını verdiğimiz mekânlar kurduk. Bu mekân-
ları hem atölyeler için hem de kadınların “ken-
dine ait bir mekânları” olması için kurduk. 
Tüm bu yaptıklarımızı tamamen gönüllük 

esası ile düzenliyoruz. Dayanışmanın gücü-
nü örgütlüyoruz diyebiliriz herhalde. Şiddete 
uğrayan kadınlar bizlere ulaşıyor. Kadınları 
hakları konusunda bilgilendiriyor ve yönlen-
dirmeler yapıyoruz. Ankara’da mekân bizim 
için güzel bir araç. Ancak mahallelerde bu 
ağların büyümesini de çok önemsiyoruz. Bu 
yönde çalışmalar yapıyor, atölyelerimizi ma-
hallelere taşıyoruz. Kadına yönelik her türlü 
erkek şiddeti karşısında da sokaklarda eylem 
ve etkinlikler düzenliyoruz. 

Pandemi süreci dernek çalışmaları-
nızı nasıl etkiledi? Özellikle bu dönemde 
çalışmalarınızı nasıl devam ettirdiniz?

 Pandemi sürecinde pek çok örgüt gibi on-
line (zoom) çok geniş katılımlı atölyeler düzen-
ledik. Kadınların evde özerk alanlarının giderek 
daraldığı bu dönemde kendimizi rahatlatan 
yoga atölyeleri de yaptık, feminist hareket ta-
rihi üzerine tartışmalar da düzenledik. Kadın 
savunma ağının pandemi sürecine dair politik 
çıkarımlarını da konuştuğu tartıştığı mini ça-
lıştaylar bile yaptık. www.kadinsavunmasi.org     
sitesinden yazılarımıza ulaşmanız mümkün.  

Bunlar dışında maske diken arkadaş-
larımız oldu. Bu maskeleri sağlık işçilerine 
ücretsiz yönlendirdik. Özellikle infaz yasası, 
çocuk istismarı ve İstanbul Sözleşmesi baş-
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lıkları ile sokaklara çıktık. Pandemide ev içi 
şiddette ciddi bir artış yaşandı. Tam da böyle 
bir dönemde infaz yasası ile sokaklara bıra-
kılanlar kadına yönelik şiddeti üreten erkek-
lerdi. Örneğin; cinsel taciz, basit yaralama, 
tehdit ve şantaj suçlarından içeride olan ki-
şiler dışarı çıktı. Şiddet sonrası hayatta kalan 
kadınlara çok ciddi bir tedirginlik yaşatıldı. 
Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin de tartış-
maya açılması ile beraber kadınların sınırları 
tamamen aşıldı. Zaten bu süreçte pek çok 
kadının sözleşmeyi savunduğunu gördük. 
Büyük bir dayanışma süreci örgütledik. So-
kaklardan, meclise, belediyelere, iş yerleri-
ne, sanat dünyasına ve diğer kadın örgütlen-
melerine uzanan güçlü bir birliktelik oluştu. 
Kadın hareketinin sanırım en büyük özelliği 
bu duygudaşlığın hızla örgütlenebilmesi. 
Pandemi hala devam ediyor. Kadınlar pan-
demi ile beraber bakım emeklerinin giderek 
arttığı bir süreçten geçiyorlar. Pek çok kadın 
çocuklar okula gitmediği için işlerinden ay-
rıldı. Ciddi bir ekonomik yük şuan kadınların 
üzerine binmiş durumda. Şuan özellikle bu 
konuda bir çalışma yapma isteğindeyiz.

Mor Mekanların kadınların güçlen-
mesine katkısı nedir?

14 Eylül’de Ankara Mor Mekan’ın 1. Yıl 
dönümü oldu. Bu bir yıl bize mekanımız hak-
kında şunu öğretti: kadınların bir nefes dura-
ğına ihtiyacı var. Mor Mekan çeşitli etkinlik-
ler ve atölyelerin yanı sıra sadece üç kadının 
oturup bir kahve sohbeti yapmasının da ne 
kadar güçlendirici olduğunu bize hatırlattı. 
Mekanımız kütüphanesindeki bir kitaptan, 
mutfağındaki bir çay kaşığına kadar kadınla-
rın dayanışması ile oluşmuş bir mekan. Tüm 
giderleri de yine benzer şekilde hallediliyor. 
Özerk bir kadın mekanını kurabilirmişiz, hissi 
bile bence mutluluk verici. Mekanımızda sa-
lonumuz, çalışma odamız ve “kendine ait bir 
oda” ismini verdiğimiz bir yerimiz var. İster 
salonda veya bahçede çay/kahve içiyor dert-

leşiyoruz, ister çalışma odamızda işlerimizi 
yapıyoruz, istersek “kendine ait bir odada” 
kendimizi battaniyelere sarıp kitap okuyup 
dinleniyoruz. Pandemi sürecinde mekanımız 
bir süre kapalı kaldı. Ancak güzel bir bahçe-
miz var. Şimdi haftanın en az 3 günü açıyoruz 
bir araya geliyoruz. Biz kendimizi bir arada 
güçlü hissediyoruz. Tüm kadınlara çağrımız-
dır: gelin beraber güçlenelim!

Kadınların bir yerlerden duyup ulaş-
ması dışında, siz kadınlara nasıl ulaşıyor-
sunuz? Derneğinize katılım nasıl gerçek-
leşiyor?

Aslında bizler ağ şeklinde bir örgütlen-
me olduğumuz için bir geçişkenlik söz konu-
su. Örneğin bir üniversitede okuyan arkada-
şımız hocaları ile konuşarak o üniversitede 
flört şiddeti atölyesi ayarlıyor ya da bir ma-
hallede muhtar olan arkadaşımız kadınlar 
için öz-savunma dersi istiyor. Bizlerde gidi-
yoruz. Sonra işte bu ağlar böyle büyüyor… 
Bunun dışında olanağımızın olduğu her ma-
halleye giderek parklara, köy derneklerine, 
belediyelere başvurular yapıyoruz. Atölyele-
rimizden bahsediyoruz. Sokaklarda bilgilen-
dirici broşürler dağıtıyoruz. Eylemler yapı-
yoruz. Kadınlara ulaşabileceğimiz her türlü 
alanı mutlaka zorluyoruz. Derneğimiz bizim 
tüzel kişiliğimiz. Mor Mekan’a gelerek derne-
ğe üye olunabilir. Ancak Kadın Savunma Ağı 
üyesi olmak için resmi bir üyeliğe gerek yok. 
Kadın Savunma Ağı’nın ilkelerini benimseyen 
her kadın bizimle beraber çalışma yapabilir. 
Sosyal medya adreslerimizden mesaj atarak 
bize ulaşabilirler. www.kadınsavunmasi.org 
sitesinden etkinliklerimizi, yazılarımızı, çevi-
rilerimizi takip edebilir, kadın savunma ağı 
katılım formunu doldurabilirler.

Son olarak pandemi ile beraber içi ka-
baran, yüreği sıkışan, incitilen, öfkelenen ve 
hayatı değiştirmek isteyen tüm kadınlara di-
yorum ki: asla yalnız ve çaresiz değiliz. Gelin 
ağlarımızı beraber büyütelim!
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Kadın Savaşçılar
Irene Civico
Sergio Parra

Kadınların Sınıfı
Aksu Bora

Kaç tane ünlü mucit tanıyorsunuz?

Peki ya gizli ajan?

Bu kitap, kadın oldukları için yaşadıkları dönemde hak 
ettikleri ilgiyi görmeyen ama inanılmaz işler başarmış kadın 
savaşçılar hakkında.

Onlar dünyayı değiştirdiler, bu yüzden adları kocaman 
harflerle yazılmalı!

Kadın savaşçılar her taraftalar, sadece biraz dikkatli 
bakmak gerek. Bir düşünün… Anneniz, büyükanneniz, kız 
kardeşiniz, eski öğretmeniniz, belki o çok beğendiğiniz 
yazar… Ünlü olmasalar da hayata karşı gerçek birer rock 
yıldızı gibi dik duran tüm bu büyüleyici kadınlar onlar. İşte bu 
sebepten tüm dünya ayaklarına kapanmalı.  

Bu kitapta baş döndürücü 26 kadının hikâyesini 
derledik. Bazı isimler tanıdık gelebilir, bazılarını ise ilk defa 
duyuyor olabilirsiniz ama hepsi yaptıklarıyla tarihte büyük bir 
önem taşıyor.

Kadın savaşçılar geldi ve gitmek gibi bir niyetleri yok!

“Bizim dükkân 24 saat açık!” Ev kadınlığı, tatili, hastalık 

izni, emekliliği, mesai saati olmayan bir iştir. Ev dışında 

çalışanlar da dahil olmak üzere bütün kadınlar evde çalışırlar 

ve bu çalışmanın karşılığı yoktur. Çünkü ev işleri, kadın 

olmanın doğal bir parçasıdır.
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DUYGULARIN
RENGİ

Duyguların Rengi adlı filmde , toplumsal 

eşitsizliğinin çeşitlerinden biri olan ırkçılık 

teması ağır basmaktadır. Rastlantılarla  bir araya 

gelen  üç cesur kadının şehrin katı kurallarını 

ve yerleşik davranışlarını  aralarında gelişen 

alışılmadık bir arkadaşlıkla nasıl bozduklarının  

hikayesi anlatılmaktadır. Filmdeki güçlü kadınlar 

kendilerini zorlayan sınırları aşma cesaretini 

kendilerinde bulur ve bu sınırların bazen aşılmak 

için konulduğunu fark eder.Hüzünlü aynı 

zamanda umut verici bir film. 

MUSTANG            
Yönetmeni Deniz Gamze Ergüven olan 

Mustang ‘ta Anne ve babalarını erken yaşta 
kaybetmiş, babaanneleri ve amcalarıyla, aynı 
zamanda bütün köylülerle birlikte yaşayan beş 
kız kardeşin, İnebolu’da, dışlandıkları bir hayata 
direnme hikâyeleri anlatıyor. Sınıftaki erkeklerle 
sahilde oynadıkları masum bir oyunun kasaba 
halkı tarafından ahlaksızlık olarak algılamasının 
ardından, kız kardeşlerin dışlanması, 
baskılanması ve bir an önce gelin olmaları 
karşısında kızların özgürlük direnişi ve bölgesel 
olarak özellikle Anadolu da kız çocuklarının 
çektikleri aile ve çevre baskısını anlatan izlemeye 
değer bir film.
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AGORA
Filmde İskenderiye’de bilinen ilk 

kadın matematikçi, astronom ve filozof 
olan Hypatia’nın ve toplumsal kalkınma 
amaçlarından biri olan gerçekleşmesi ise 
yüz yıla yakın bir zaman alan çalışmanın  
toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle harmanlanan 
hikayesi anlatılmaktadır. Kadınların olaylara 
duygusal baktığı ve ev işleriyle ilgilenmesi 
gerektiği algısının olduğu dönemde 
Hypatia  İskenderiye Kütüphanesinde sınıfın  
tamamının erkeklerden oluştuğu bir gruba 
ders vermektedir. Felsefeye olan inancını 
yüksek sesle söyleyen  Hypatia  yıldızların 
hareketlerini izliyor ve bir bilim insanı olarak 
inandığı gerçeklerin önünde tüm gücüyle 
savaş veriyor. 
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Çocuk Evleri
Şube Müdürlüğü

Sevdanur ÖZDEMİR / Sosyolog

Çocuk Evleri Neler Yaptı?

Pandemi süresi boyunca COVİD-19 
virüsü ile birlikte işsiz kalan ailelerin 

psikolojik ve ekonomik sıkıntılarına destek 
vermek amacıyla ailelerin talepleri doğrul-
tusunda çocuklara bez ve mama yardımın-
da bulunarak Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü 
olarak destekte bulunuldu.

Çocuk Evleri olarak hizmet verdiğimiz 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına haftalık 
etkinlikler ulaştırılarak çocukların evde aile-
leriyle verimli ve eğlenceli vakit geçirmeleri 
sağlandı.

Kurban Bayramı vesilesiyle Türkmen ço-
cuklara oyuncak, kıyafet ve ayakkabı dağıtımı 
yapılarak çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü tarafın-
dan açılacak Gündüz Bakım Evleri çalışmala-
rı devam etmektedir. 2020-2021 eğitim dö-
neminde açılması hedeflenmektedir. Ayrıca 
Çocuk kulüpleri ve Çocuk Meclisi bünyesin-
de hizmetlerine devam etmektedirler.

 Savaş ve Çocuk

Suriye’de savaştan kaçan bir ailenin 3 
yaşındaki bebeği olan Aylan Bebeği kaybe-
dişimizin 5. Yılına girdik.  2 Eylül 2015 yılında 
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Suriye’deki savaştan kaçan ailelerin daha iyi 
bir yaşam umuduyla Avrupa’ya gitmek için 
bindikleri tekne Muğla Bodrum’da battı. 5 ki-
şinin ölümüyle sonuçlanan kazada Aylan be-
bek de hayatını kaybetti. Ancak bilmediğimiz 
kaç çocuk savaştan kaçarken öldü…

Hiçbir çocuk ölmek için doğmaz sözüne 
rağmen Save The Children raporuna göre 
142 milyon çocuk savaş ortamında yaşı-
yor. Mağdur çocukları hayata kazandırmak 
amacıyla kurulan Save The Children savaş 
mağduru çocukların anlatımıyla oluşturulan 
raporda çocuklar savaş ortamından ayrılsa 
dahi travmaları uzun sürmektedir Bu rapo-
ra göre savaş ortamında yaşayan çocuklar 
ülkelerinden ayrılıp mülteci durumuna düş-
mektedir. 2010-2019 yılı arasında savaşta 
yaşayan çocukların oranı %37 arttı. Savaş 
nedeniyle ölen, sakatlanan, şiddet gören ve 
cinsel istismara maruz kalma kalan çocukla-
rın artış oranı %174’tür. 2019 yılında 24 mil-
yon çocuk savaş ortamında yaşamaya de-
vam etmektedir. 

Savaş mağduru çocuklar yaşadıkları 
şiddetin etkisiyle anksiyeteye ve travma ya-
şamaktadır. Çocuklar güvenli ve temel ihti-
yaçlarının karşılandığı bir toplumda yaşa-

maları gerekirken savaşın getirdiği psikolojik 
etkilerle yüzleşmektedirler. 2017’de çocuk-
lar için koruma oranı %0,5 gibi içler acısı bir 
rakam ve çocukların eğitimden yararlanma 
oranları yalnızca % 2’dir. 

Savaş ortamından etkilenen kız çocuğu 
sayısı, erkek çocuk sayısına göre daha belir-
gin durumdadır.  Kız çocuklarının yaşadığı 
cinsel şiddetten dolayı okula gitme oranları 
düşük seviyede kalarak eğitim hayatından 
mahrum kalmaktadırlar. Save The Children 
raporuna göre Güney Sudan’da savaş orta-
mında kadın ve kız çocuklarının %65’i cinsel 
şiddete maruz kalmıştır. 

Türkiye’deki resmi rakamlara göre 2020 
Nisan ayı itibariyle 3,5 milyondan fazla Su-
riyeli sığınmacı yaşamaktadır. Türkiye’de ya-
şayan 0-18 yaş aralığında yaklaşık 1 milyon 
700 bin Suriyeli çocuk yaşamaktadır. Bu ço-
cukların yaklaşık olarak 1 milyondan fazlası 
zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen 
yaklaşık 400 bin çocuğun okula kayıtlı olma-
dığı belirtilmektedir. Okul kayıtlı sığınmacı 
çocukların %50’si ilkokuldan sonra eğitim 
hayatından ayrılırken, liseye devam eden ço-
cuk oranı %26 oranında kalmaktadır.
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çok sivil toplum örgütleri tarafından çabalar 
sürdürülmektedir. 1980’lerin ortasında El 
Salvador’da yapılan insani ateşkes, UNICEF 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Amaç sade-
ce çocuklarda hastalıkların önlenmesi değil, 
aynı zamanda savaşın sona ermesi için an-
laşmanın çerçevesinin geliştirilmesidir.

20 Eylül 1931’de Atatürk’ün dediği gibi 
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh sözü dikkate alına-
rak savaşlar sona erdirilmelidir. Bu amaçla 
tüm dünyada kutlanan 1 Eylül Dünya Ba-
rış günü dikkate alınarak sağlıklı toplumlar 
oluşturmak için güvenli çocuk ortamları sağ-
lanmalıdır. 

Sağlıklı Çocuklar, sağlıklı toplumlar. 

Göçmen çocukların yaşadığı illerde eği-
tim alt yapısı sıkıntı içerisindedir. Mevcut öğ-
retmen ve okul sayıları ihtiyacı karşılayacak 
durumu içermemektedir. Bu durum karma 
sınıfların oluşmasına; hem göçmen çocuk-
ların hem de Türk çocukların nitelikli eğitim 
görmesine engel olmaktadır. Bu da çocuk-
lar arasındaki farkı derinleştirmektedir.  Bu 
nedenle eğitimden uzaklaşan çocuklar ucuz 
iş gücü olarak çalışmaya başlamaktadırlar. 
Erken yaşta iş hayatına atılan atılan göçmen 
çocuklar suistimale açık hale gelmektedirler. 
İş bulamayan göçmen çocuklar sokaklarda 
dilendirilmekte veya kâğıt, çöp gibi atık top-
lama işleminde çalıştırılmaktadır. 

Savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağ-
lanması için başta UNICEF olmak üzere pek 
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Kendinizi tanıtır mısınız? Biz sizi Psi-
veyn olarak tanıdık. Bunun özel bir 
anlamı var mı ?

“Psiveyn” bizim için profesyonel kimlikle-
rimizin yanında akademik bilgilerimiz, dene-
yimlerimiz ve ebeveynliğimizin bir harmanını 
ifade ediyor. Sosyal medyada pek çok kişisel 
deneyim, genel geçer bilgiler gibi aktarılabi-
liyor ya da takipçiler o şekilde yorumlayabi-
liyor. Biz Psiveyn adı ile ebeveynlik ve hatta 
ilişkilere dair keskin öneriler veya kişisel de-
neyimlerden öte bilimsel zemini olan bakış 
açılarını aktarabilmeyi hedefledik. Teorik bil-
gi ile uygulamalar ilk bakışta birbiriyle örtüş-
müyor gibi görünebilir ve bu durum pek çok 
ebeveyni çocuk yetiştirme sürecinde hem 
pratik yanıtlar aramak hem de kendileriyle 
benzer deneyimleri yaşayan insanlara ulaş-
mak arzusuna sürüklüyor. Bunun tümüyle 
yanlış olduğunu söylemek mümkün değil, 
ancak kişisel deneyimleri elde edilen çalış-
ma sonuçları ile de örtüştürebilmek, kendi 
ihtiyacımıza göre düzenleyebilmek, kendi 
bakış açımızı kazanmak ve ebeveynliğe dair, 
çocuk yetiştirmeye dair ve ulaştığımız bilgi-
leri sorgulayabilmeye dair bakış açısı kazan-
mak koruyucu ve hatta besleyici olacaktır. 
Çocuklarınız söz konusu olduğunda neyin 
doğru neyin yanlış olduğu konusunda hem 
zihninizde hem de etrafta çok fazla seçenek 

ve kafa karışıklığı var. Biz edinilen farklı ba-
kış açılarının bu konuda en büyük “yardımcı” 
olacağına inanıyor ve elimizden geldiğince 
bunu aktarmaya çalışıyoruz.

Eşlerin psikolog olmasının aile içeri-
sinde avantajları ve dezavantajları neler-
dir?

Avantajlarını daha çok hissettiğimizi 
söyleyebiliriz sanırım, ancak bunun yalnızca 
psikolog olmaktan gelip gelmediği bir mu-
amma. Çocukların duygusal ihtiyaçları, yap-
mamız gerekenler, düzenlemeler konusun-
da daha paralel ilerlememizi kolaylaştırıyor, 
bazen de farklı yaklaşımları desteklediğimiz 
durumlarda hararetli bir tartışma çıkıyor or-
taya. Diğer yandan probleme dönüşebilecek 
durumlarda sinyalleri erken yakalamamıza; 
bu da bazen daha kolay çözmeye, bazen de 
biraz fazla sorumluluk hissetmeye neden 
olabiliyor. 

Akademik alanda öğrendiğiniz teori 
bilgilerinizi kendi aile yaşantınızda uygu-
layabilmeniz mümkün oluyor mu?

“Psiveyn”in temsil ettiği şey biraz da bu 
aslında. Çocuk yetiştirme sürecinde rol alan 
herkesin, özellikle ebeveynlerin, çocuk ge-
lişimine ve ihtiyaçlarına dair temel bilgilere 
sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bi-
zim için de aksi düşünülemezdi; sahip oldu-

Ebeveyn & Çocuk

İlişkisi
Fulya YILDIRIM / Öğretmen
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ğumuz akademik bilgilerin yanı sıra alandaki 
deneyimlerimiz bize ışık tutuyor. Çoğunlukla 
bildiklerimizden, yeri geldiğinde de birbiri-
mizle fikir alışverişi yaparak çözüme gidiyo-
ruz. Güncel yayın ve kitapları takip etmeye 
çalışıyoruz. Ancak çocuklarımız için birer psi-
kolog değil, onların ebeveynleri olduğumuz 
gerçeğini unutmuyoruz. Bizler, evde bilgileri-
mizden faydalanmakla birlikte psikolog değil 
anne, baba, eş ve ayrı ayrı bireyler olarak da 
var olduğumuzu biliyoruz. Bu noktada ebe-
veynliğimize ve birbirimize fırsat vermek, 
emin olamadığımızda da mutlaka profesyo-
nel bir destek almaktan kaçınmıyoruz. Evet, 
psikolog olsak da psikoloğa gidiyoruz.

Kreşe başlamak için en uygun yaş ne-
dir? Kreşe yeni başlayan çocukların uyum 
sorunları ile ilgili anne babalara tavsiye-
leriniz nelerdir?

Türkiye’de yapılan çalışmalar 3 - 3.5 yaş 
itibariyle çocukların kreş uyumlarının daha 
yüksek olduğunu, olası problemlerin de bu 
dönem itibariyle çok daha az ortaya çıktığı-
nı gösteriyor. Her çocuk ve ailenin ihtiyaçları 
farklı olmakla birlikte genel olarak 3 yaşın uy-
gun olduğunu söyleyebiliriz.  Kreş çocukları 
sosyal hayata hazırlayan, ki-
şisel alan ve becerilerini 
tanıma ve geliştirmesi-
ne fırsat tanıyan önemli 
bir basamak. Çocuğun 
bireysel farklılık ve 
ihtiyaçlarına uygun 
şekilde seçildiğinde 
ve düzenlendiğin-
de katkısı oldukça 
kıymetli. Uyum sü-
recini ise bir sorun 
olarak değil başlan-
gıç aşamasının bir 
parçası olarak görmekte 
fayda var. Bu noktada 
çocuğunuzu tanımanın, 

hangi durumlarda nasıl tepkiler verdiğini 
az çok bilebilmenin çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Çünkü çocuğunuzu tanımak, size 
neyin soruna dönüşüp dönüşmeyeceğini, 
nerede destek almanız gerektiğini, nerede 
ufak değişiklik ya da anlayışın işe yarayaca-
ğını gösterecektir. Genel anlamda ise müm-
künse kademeli başlangıçlar (kısa zaman 
aralıkları ile başlayarak giderek arttırmak), 
kreş ortamı ve öğretmenlerin ebeveyn eşli-
ğinde tanınması ve biraz ebeveyn ile birlikte 
oradaki güvenin sağlanabilmesi), kreş ön-
cesinde ebeveynli oyun gruplarına katılım, 
kreş öğretmenleriyle işbirliği ve son olarak 
da gerekli durumlarda profesyonel destek 
almalarını önerebiliriz. 

Birden çok çocuğu olan aileler için 
kardeş kıskançlığı önemli bir problem ve 
bu durum ile karşılaşan anne ve babala-
rın çocuklara karşı tutumu nasıl olmalı?

Kardeş kıskançlığı birden fazla çocuklu ai-
lelerde kaçınılmaz bir sonuçtur, ancak sorun 
değil olağan bir durumdur. Her çocuğun özel-
likleri, çocukların yaşları ve ailenin bu durumu 
ne kadar olumsuz yönde besleyici tutumlar 
sergilediği ise bu durumun bir probleme dö-

nüşüp dönüşmeyeceğinde 
rol oynuyor. Tek çocuklu bir 
aileye gelen kardeşin ebe-
veyn kaybına benzer bir 

duygu hissettirdiği ifade 
edilir. Bu durumda kıs-
kançlık ya da bir takım 
tepkilerin olması ola-
ğandır. Ancak burada 
kıskançlığı mutlaka 

yıkıcı bir eylem ola-
rak değil, doğal bir 
duygu olarak ele al-
mak önemli. Bu şe-

kilde yaklaştığımızda 
eğer çocuğun bu duygu-

larını olumsuz etkileyecek 
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bir tavır sergilemiyorsak zamanla araların-
da kurulacak ilişki ve paylaşımlar sağlıklı bir 
dengeye kavuşacaktır. Burada hemen sonuç 
almayı beklemek değil, zamanla sonuca ula-
şacağımızı bilmek önemlidir. İster cinsiyet, 
isterse beceriler veya fiziksel özellikler olsun, 
çocuklar arasında bu anlamda asla kıyaslama 
yapmamak, “Sen yapamazsın.” “O daha gü-
zel.” gibi ifadeler kullanmamak önemlidir. Ay-
rıca çocukların yanında “Kardeşini kıskanıyor 
mu?” gibi bir ifadeden de kaçınmak önemli-
dir. Çocuk ya kıskanması gerektiğini ya da 
zaten hissettiği için bundan suçluluk duyma-
sı gerektiğini düşünebilir. Bazen ebeveynler 
de çocuklarına karşı eşit fırsatlar sunma, eşit 
davranma konusunda endişe duyabiliyorlar. 
Ancak unutmayalım ki burada adalet duygu-
sunun korunması önemli iken eşitleme gay-
reti yerine her çocuğun değişen özellik ve ih-
tiyaçlarını fark etmek daha işlevsel ve sağlıklı 
olacaktır. 

İkiz çocuğu olan ailelerde daha pasif 
olan kardeşe anne babanın desteği diğer 
ikiz kardeş açısından “taraf tutuyor” ya 
da “kardeşimi daha çok seviyor” gibi dü-
şüncelere sebep olabilir mi?

Bu soruda pasif olmaktan kastedilen ne-
dir? Kardeşler arasında nasıl bir şeye işaret 
ediyor? Sorun değil ise “ikizlerden mutlaka 
birisi pasiftir ya da olmalıdır şeklinde bir algı 
yaratmamak” adına bu soruyu yanıtsız bı-
raktık, anlayışınız için teşekkürler.

 Okul öncesi dönem çocuklar ile 
evde oyun oynarken nelere dikkat etme-
liyiz? Sizin çocukların motor ve bilişsel 
gelişimini destekleyici aktivite önerileri-
niz nelerdir?

Okul öncesi dönem çocuğu için duyusal 
oyunlar çok besleyici ve katılımı kolay oyun-
lardır. Özel olarak duyusal hassasiyeti olan 
çocuklar için de bilinçli düzenlemeler önem 
kazanır. Güç ve rekabet içeren oyunlarda ise 
özellikle 2 - 3 yaş dönemi için, kazanmaları-

na fırsat verilmeli, eğlence merkeze alınmalı, 
rekabet ve güç gösterisinden uzak durulma-
lıdır. Ancak burada da yine oyun içerikleri 
hangi oyunla daha çok keyif aldığı çocuktan 
çocuğa değişmekle birlikte, oyunlardaki ta-
vır ve tutumumuzu anlamak için çocukların 
gelişim basamaklarını, gelişimsel (duygusal, 
fiziksel ve zihinsel) ihtiyaçlarını bilmek, ken-
di çocuğumuzu tanımak çok önemlidir. Son 
olarak pandemi süreci nedeniyle ne yazık ki 
kısıtlı hale gelmiş olsa da sosyal oyunlar her 
yaş dönemi için kıymetlidir. 

Pandemi sürecinde çoğu aile çocuk-
larıyla “evde” daha çok vakit geçirmek 
durumunda kaldı. Bu durum aile içi ça-
tışmaların artmasına sebep oldu. Bu sü-
reçte anne babalara ne gibi önerileriniz 
olabilir?

Yaz dönemi ufak da olsa bir nefes aldır-
mışsa da önümüzde uzun bir kış bizi bekliyor. 
Evde katı olmamakla birlikte belli rutinler be-
lirlemenin hem çocuklara hem yetişkinlere 
çok iyi geldiğini biliyoruz. Günlük rutinlerin 
az çok bir plana oturması herkes için daha 
kolay olacaktır. Ebeveynlerin iş bölümü ya-
pabilmesi ve kendileri için 15-20 dakika dahi 
olsa zaman yaratmalarını öneririz. Yaşına 
uygun şekilde çocukların ev sorumlulukla-
rına dâhil olmaları da hem paylaşım fırsatı 
bulmak hem de takım olmak için iyi bir fır-
sat. Diğer yandan ebeveynlerin ilişkileri için 
de gün içinde 10 – 15 dakika dahi olsa vakit 
ayırıp günlük streslerini, duygularını konuş-
maları basit ama çok kolaylaştırıcı olacaktır. 
Hatta aynı şey daha kısa halde çocuklarla da 
yapılabilir.

“Çocukların gelişim 
basamaklarını ve ihtiyaçlarını 
bilerek oyunlar seçmek 
önemlidir.”
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Aysu KOŞAR / Öğretmen

İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak ya-
şamın sonuna dek devam eden bir süreç-
tir. Gelişim dönemlerindeki yaşlar, değişik 

kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Ge-
nel olarak; 

• Yenidoğan dönemi (0-4 hafta)

• Bebeklik dönemi (0-2 yaş)

• İlk çocukluk (oyun) dönemi (2-6 yaş)

• İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (6-12 
yaş)

Ergenlik dönemi (12-18 yaş) dönemi ola-
rak kabul edilir.

Anne-babalar, çocuklarındaki bu dö-
nemlerin fiziksel ve gelişimsel özelliklerini 
bilirse; sürecin normal bir süreç olup ol-
madığını anlar. Neyin geçici, neyin kalıcı bir 
özellik olduğunu fark eder ve gereksiz kaygı-
lara kapılmadan çocuğunu büyütme imkanı-
na sahip olur. Bu özellikleri bilmekle birlikte  
“Her çocuk özeldir” anlayışıyla bireysel farklı-
lıkları kabullenip, kıyas yapmaktan uzak dur-
malıdır.

Yenidoğan Dönemi: Bebeğin doğumun-
dan itibaren ilk 4 haftalık sürece yeni doğan 
dönemi denir. Bu dönemde sadece 
fiziksel gelişim değil, psikososyal 
gelişim de başlamıştır.

Bebeklik Dönemi: Çocuğun, 2 yaşına 
kadar gözlemlenen gelişim dönemine be-
beklik dönemi denir.

İlk Çocukluk Dönemi: 2-6 yaş arası dö-
neme denir. Bu dönemde çocuklar, toplum 
kurallarını kendi çevresiyle sınırlı olacak şe-
kilde öğrenmeye başlar. Dili kavrar ve büyük 
bir gelişim gösterir. Sosyalleşme ve cinsiyet 
farkındalığı oluşmaya başlar. İlk çocukluk 
döneminin fiziksel-zihinsel en iyi eğitim, öğ-
retim ve gelişim araçları oyunlardır. Oyun, 
çocuklar için en doğal ve en etkili öğrenme 
yöntemlerinden biridir.

Son Çocukluk Dönemi: 6-12 yaş arası 
döneme son çocukluk dönemi denir. Bu dö-
nem zorunlu eğitim hayatının da başladığı 
önemli süreçlerden biridir.Son çocukluk dö-
neminde toplum kurallarını öğrenme, saygı 
duyma, saygın birey olma, sosyal ilişkileri ge-
liştirme ve işbirliği yapmayı öğrenme şeklin-
de devam eder. Bu dönemde çocuklar, reka-
bet etmeyi, haklarını korumayı, sorumluluk 
sahibi olmayı da öğrenirler.

Ergenlik Dönemi: 12- 18 yaş arası ço-
cukluktan erişkinliğe geçiş dönemiolan er-
genlik, çocukların fiziksel anlamda büyü-

Çocuk Gelişim Dönemleri
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düğü, cinsiyete özgü bulguların oluşmaya 
başladığı süreçtir.

Yenidoğan Bebek Özellikleri

Yenidoğan dönemi, gebelik haftasına 
bakılmaksızın her bebeğin doğumdan son-
raki ilk 28 gününü içerir. Bu dönem aslında 
bebeğin anne karnından dış ortama uyum 
sağlama sürecini geçirdiği dönemdir.

Çoğu kaynakta üstünde durulmayan,  
ancak çocuğun dünyaya gelişinden sonra 
adaptasyon için önemli bir süreç olan yeni 
doğan  dönemi, büyük önem taşır

Bebekler hem fiziksel hem de gelişimsel 
özellikleri bakımından çocuk ve erişkinden 
farklıdır. Yeni doğanın bu farklılıklarını bilmi-
yorsak çoğu zaman endişe gerektirmeyecek 
durumlar bizleri endişeye düşürebilir.

Yeni doğan;

• Emme, yutma ve ağlama refleksiyle do-
ğar.

• Sırt üstü yatırıldığında başını yana dön-
dürebilir.

• Başını dik tutamaz.

• Sırt üstü yatarken, elleri ve kolları ha-
reketlidir.

Kafa ve Saçlı Deri 

Yenidoğan bebeğin kafası genellikle vü-
cuduna göre büyük ve yüzü şiş görünebilir. 
‘Bıngıldak’ adı verilen başın üst, ön ve arka 
kısımlarında henüz kafa kemiklerinin birleş-
mediği yumuşak bölgeler bulunur.

Başın ön kısmındaki bıngıldağın kapan-
ması 9-18 ayda, arka kısmındaki bıngıldağın 
kapanması ise 3-4 ayda gerçekleşir. Bazen 
bıngıldak üzerinde ağlarken şişlik görülebilir 
ve nabız atışı gibi hareketler hissedilebilir.

Bebeklerin saçları doğumdan bir süre 
sonra dökülebilir ve yerine yenileri gelir. 
Bebeklerin başında yağsı maddelerin aşırı 

birikimi sonucu ‘konak’ denilen beyaz veya 
sarımsı-kahverengi renkli tabaka oluşabilir. 
Bu, bir çeşit deri soyulmasıdır. İyi bir bakım 
ve konakların yumuşatılması ile kaybolur.

Gözler 

Yenidoğan birçok bebeğin göz rengi ko-
yu-gri mavi renktedir. Birkaç ay içinde rengi 
değişir ve 6-9 ayda kalıcı göz rengine döner. 
Doğumdan hemen sonra bebeğin görüş me-
safesi sınırlı olduğundan ancak gözüne 20-
40 santimetre mesafedeki nesneleri görebi-
lir. İlk  ay içinde parlaklık ve karanlık tonlama 
becerileri artmaya başlar. Göz kasları tam 
olarak gelişmediğinden, gözlerde ani kay-
malar ve şaşılık görülebilir, ancak 3. aydan 
sonra devam ediyorsa doktora başvurulma-
lıdır.

İşitme

Yeni doğanlar ilk ay içinde insan sesleri-
ne ve özellikle sık duyduğu seslere ilgi gös-
terirler. Konuştuğunuzda sesin kaynağını 
bulmak için sesin geldiği tarafa yönelirler. 
Bebeklerde işitme azlığı; zihinsel gelişim, ko-
nuşma ve dil gelişimini etkilediğinden çok 
önemlidir. Bu nedenle tüm yeni doğanlara 
işitme testi taraması yapılarak varsa işitme 
sorunları erken dönemde tespit edilmelidir.

Beslenme

Yenidoğan bebekler doğumdan sonra 
ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. 
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Anne sütü, bir annenin bebeğine verebileceği 
en güzel ve değerli armağandır. Özellikle sarı 
renkli, koyu kıvamdaki ilk süt bağışıklık siste-
minin gelişmesi açısından çok büyük önem 
taşır. Anne ve bebek açısından önemli bir so-
run yoksa doğumdan sonraki ilk yarım saat 
içinde bebek emzirmeye başlanılmalıdır.

Emzirme hem bebeğinizin sağlıklı bes-
lenmesini, hem de göz teması kurmanızı ve 
duygusal yakınlaşmanızı sağlayacaktır.

Anne sütü ile beslenen bebekler daha 
sık acıkırlar. Doğumdan sonraki ilk günlerde 
düzenli bir emme aralığı olmasa da, 1-2 haf-
ta sonra genellikle 2-3 saat arayla emmek 
ister. Zaman içinde bebeğin mide kapasitesi 
ve anne sütü miktarı arttıkça beslenme sık-
lığı azalır. Bebek elini ağzına götürüyorsa, 
emme hareketleri yapıyorsa ve kucağınıza 
aldığınızda memeye doğru yöneliyorsa acık-
mış olabilir. Ağlama, acıkmanın geç bir bul-
gusu olduğundan, emzirmek için bebek ağ-
layıncaya kadar beklenilmemelidir.

Gaz Sancısı

Gaz sancıları hafif veya şiddetli olarak 
bir çok bebeğin yaşadığı bir sorundur. Ge-
nellikle doğumdan 2-3 hafta sonra ağlama 
krizleri şeklinde başlar. Bazı bebekler gü-
nün belli saatlerinde sürekli ağlar, ayaklarını 
kendine çeker. Karınları sert ve şiş görünür. 
Kesin nedeni belli olmayan ‘kolik’ denilen bu 
durum bebek 4-5 aylık olduğunda azalır. Ko-
liği olan bir yenidoğanı rahatlatmanın en iyi 
yolu onu kucakta tutmak, hafif hareketlerle 
karnını okşamaktır. Bebeğin gaz sancısı dı-
şındaki bir nedenden dolayı ağlamadığına 
emin olunmalıdır.

Uyku

Her bebeğin uyku ve uyanıklık sürele-
ri farklılık gösterir. İlk 2-3 gün günün büyük 
kısmını uyuyarak geçirir, birkaç saat uyanık 
kalır. İlk birkaç ay henüz uyku düzeni olmaz, 
gece ve gündüz farkını bilmez. Gece süresin-
ce bir çok kez beslenme ihtiyacı için uyanır-
lar. Anne sütünün artması için gece emzir-
meye de devam edilmelidir. Bebek uyurken 
yan veya sırtüstü yatırılmaya dikkat edilmeli-
dir. İlk aydan sonra her gece aynı saatte uyu-
masına özen gösterilmelidir.

Uyku öncesi ılık banyo ve masaj hem 
bebeğin rahatlamasına hem de daha çabuk 
uyumasına yardımcı olur.

Ağlama

Bebekler doğumdan itibaren annenin ko-
kusunu, sesini ve yüzünü tanırlar, ağlayarak 
ve farklı sesler çıkararak kendisini anlatmaya 
çalışırlar. Ağlama  bebeğin iletişim kurma yo-
ludur. İlk haftalarda günde 2-3 saat ağlayabi-
lirler. Bazı bebekler uykuya dalmadan önce 
10-15 dakika ağlarlar. Ancak, her ağlamanın 
belli bir nedeni olmayabilir, bazen nedensiz 
de ağlayabilir. Ağlayan bebeğe karnını doyur-
ma, kucağa alma, altını değiştirme gibi sakin-
leştirme yöntemleri denenmelidir.

İlk Kaka (Mekonyum) ve İdrar

Normalde bebekler doğumdan sonra ilk 
24 saat içinde kakalarını yaparlar. Bebeğin ilk 
kakası yeşil-siyah renkli, yapışkan kıvamlıdır. 
Bebek beslenmeye başladıktan sonra kaka-
nın rengi ve kıvamı değişir. Anne sütüyle bes-
lenen sağlıklı bir bebeğin dışkısı sarı renkte 
olur. Bu kaka oldukça cıvık ve suludur, bu 
endişelenmenizi gerektirmez. Yenidoğanın 
ilk 24 saat içinde sık idrar yapması normal-
dir. Bebek yeterince beslenemediğinde idra-
rın içindeki ürik asit kristalleri yoğunlaşarak 
bezdekırmızı-pembe renk görülmesine yol 
açabilir. Ancak, idrar yolu enfeksiyonu var-
sa veya idrara kan karışması durumunda da 
kırmızı renk görülebilir.

“Yenidoğan dönemi; doğumdan 
sonraki ilk 28 gün, bebeğin 
anne karnından dış ortama 
uyum sağlama süreci geçirdiği 
dönemdir.”
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Ağız ve Burun

Anne sütü ile beslenen bebeklerin di-
linin beyaz olması normaldir. Ancak, ağız 
içinde ve dil üzerinde pamukçuk denilen bir 
çeşit mantar enfeksiyonu  görülebilir. Pa-
mukçuk bebeğin beslenmesini engelleyebi-
leceğinden tedavi edilmelidir. Emme hare-
keti nedeniyle dudak derisinde kabarıklıklar 
ve damakta içi sıvı dolu keseler görülebilir. 
Kendiliğinden geçen bu durumların bebeğe 
zararı yoktur. Yenidoğanlarda az miktarda 
burun tıkanıklığı ve burun akıntısı olması 
normaldir. Ancak, bebeğin nefes alması ve 
emmesini güçleştiriyorsa burun delikleri te-
mizlenerek açılmalıdır.

Cinsel Organlar

Kız bebeklerde doğumdan sonra az mik-
tarda vajinal kanama ve akıntı görülebilir. An-
neden bebeğe geçen hormonlardan kaynak-
lanan bu durum kendiliğinden düzelir. Erkek 
bebeklerin testisleri karın içinde gelişir ve be-
bek doğmadan testis torbasının (skrotum) içi-
ne iner. Bir yaşına kadar inmeyen testislerin 
ameliyat edilmesi gerekebilir. Halk arasında 
torbaların şişmesi ve su toplaması olarak da 
bilinen ‘hidrosel’, testisleri çevreleyen zarlar 

içinde normalden daha fazla sıvı birikimi so-
nucu testis torbasının şişmesi durumudur.

Çocuklarda kendiliğinden kaybolma ola-
sılığı yüksek olduğundan 1 yaşından önce 
ameliyat önerilmez. Hidroselle birlikte fıtık 
varsa ameliyat edilmesi  gerekebilir.

Refleksler

Bebeğin ilk hafta hareketlerinin tamamı 
istem dışı (refleks) cevaplardan oluşur. Ağzı-
na veya çenesine dokunulduğunda yüzünü 
o tarafa çevirip parmağı emmeye çalışır. Par-
lak ışık gördüğünde gözlerini kapatır. Yüksek 
sese ve ani hareketlere irkilme şeklinde ce-
vap verir. Bu reflekslerin simetrik olmaması 
ve belli aylardan sonra kaybolmaması bazı 
hastalıkların belirtisi olabilir.

Göbek Kordonu

Yenidoğan bebeğin göbek kordonu ma-
vi-beyaz renkli bir yapıdır. Kesilen kordon 
1-3 hafta arasında kurur, rengi koyulaşır ve 
kendiliğinden düşer. Kuru ve temiz kalması 
yeterlidir. Özellikle bebeğin altını değiştirir-
ken göbek kordonunun bezin dışında kal-
masına özen gösterilmelidir. Bazen göbek 
dışarı doğru fıtıklaşmış olabilir, karın kasları 
kuvvetlendiğinde geçer. 
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hemanjiomu’ denilen başlangıçta büyüyen, 
hafif kabarık olan ve çileğe benzeyen kırmızı 
lekeler ise uzun süre kalıcı olabilir.

Bebeğinizin cildinde tıkanmış ter ve yağ 
bezleri burun, yanaklar ve çenede ‘milia’ de-
nilen toplu iğne başı büyüklüğünde beyaz 
noktacıkların oluşmasına neden olur. Birkaç 
hafta içinde bu bezler çalışmaya başlayaca-
ğından kaybolurlar. ‘Lanugo’ adı verilen ipek-
si ince vücut tüyleri sırtta, omuzlarda, alında, 
kulaklarda ve yüzde yaygın bir şekilde bulu-
nabilir, ilk birkaç haftada kaybolur.

Cilt

Yenidoğan bebeğin cildinde kendiliğin-
den kaybolan ve tedavi gerektirmeyen bazı 
değişiklikler olabilir. Bebeğin özellikle kıv-
rımlı bölgelerinde yoğun bulunan beyaz, 
krem kıvamındaki  verniks doğum öncesi ve 
doğum sonrası cildinin korunmasını sağlar. 
Bu tabaka kendiliğinden ve bebek yıkandık-
ça kaybolur. Cilt soyulması doğumdan he-
men sonra görülebilir ve birkaç hafta içinde 
kendiliğinden biter. Bazı bebeklerde vücu-
dunun herhangi bir yerinde ‘doğum lekesi’ 
denilen lekeler olabilir. Bebeğin sırtında, kal-
çalarında morartı şeklindeki ‘mongol lekele-
ri’ çocukluk dönemine kadar kalıcı olabilirse 
de sonradan tamamen kaybolur. Cilde yakın 
olan kılcal kan damarları nedeniyle oluşan 
pembe, kırmızı renkli ‘port şarabı lekeleri’ 
genellikle bebeğin yüzünde görülür. ‘Çilek 
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Bağlanma doğumdan itibaren başlayan 
ve bebeklik döneminde bebeğe bakan 
kişi ile bebek arasında kurulan bir olgu-

dur. Bağlanma bireylerin yakın ilişkiler kur-
ma eğilimi olarak da tanımlanabilir. Bakım 
veren kişinin bebeğe dokunarak , göz teması 
kurarak ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılayarak 
oluşturduğu bu bağ ; bebeğin bağlanma sti-
lini oluşturur. Bebek bağlanma stiline göre 
etrafını anlamlandırmaya başlar. Kendisinin 
“güvenli bölgede” olduğunu hisseder.

Bebekler ile babaların iletişim biçimi ço-
ğunlukla fiziksel oyunlar ile gerçekleşirken 
annelerin ise iletişimi bebekleri ile fiziksel 
yakınlıkla gerçekleşir. Annelerin fiziksel te-
mas ile bağ kurdukları bu dönem, bebekle-
rin gelişimi için en önemli dönemdir. Dürtü-
lerin kontrolü, duygularını tanıma ve ifade 
etme gibi becerilerde bebeklik dönemi öğ-
renilen bağlanma stilinin önemi büyüktür. 
Anne bebeğin duygularını dile döker , bebek 
duygularını tanır , duygu ve davranışlarını 
eşleştirir. Bu hassas dönemde bebek gele-
cek ilişkilerini anlamlandırır ve karşısındaki 
kişinin ihtiyaçları ile ilgili düşünür. Bebeklik 
döneminde kazanılan bağlanma stili yaşa-
mın sonraki süreçlerinde kurulan ilişkilerini 
etkiler. Anne-bebek arasında kurulan ilişki 
bebeğin ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki 
romantik ilişkilerinde bir rol model oluştu-
rur.

Bebeklik Döneminde
Güvenli Bağlanma

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
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şam geri gelecek” gibi konuşmalar yapılmalı-
dır. Bebek farkına varmadan evden çıkmaya 
çalışmak doğru bir davranış biçimi değildir. 
Vedalaşmadan evden çıkmak güven duygu-
sunu oluşturmaz ve olumsuz sonuçlara se-
bep olur. Bebek babasına karşı da bağlanma 
geliştireceği için babanın bebek ile geçirdiği 
süre değerlidir. Bebek ile oynanan oyunlar 
güvenli bağlanmayı güçlendirir. Aile içinde 
bebek ile iletişimi güçlendirecek etkinlikler 
yapmalı ve aynı zamanda eğlenceli oyunlar 
oynamalısınız.

Bebeklik döneminde bebek bakım veren 
kişi ile olan deneyimlerine göre bir bağlan-
ma stili geliştirir. Güvenli bağlanan bebek 
annelerinden ayrı oldukları zaman içerisin-
de huzursuz hisseder. Annesi yanında oldu-
ğunda daha sakin ve çevresi ile iletişime açık 
olur. Yaşamının sonraki gelişim dönemlerin-
de özdenetimini gerçekleştirir ve çevresine 
göre daha uyumlu hareket eder. Empati be-
cerisini geliştirir ve hayal dünyası geniştir.

Güvenli bağlanma için bebeğin ilk dö-
nemlerinde sabit bir kişinin bakım vermesi 
önemlidir. Bakım veren kişinin devamlı de-
ğişmesi bebeği olumsuz etkileyecektir. Ba-
kım veren ile uzun süreli ayrılık ,  bebek için 
güvenli olmayacaktır. Annenin işe gitmesi ya 
da bir başka sebepten bebekten ayrı kalacağı 
durumlarda bu durumun bebeğe anlatılma-
sı gerekmektedir. ”Anne işe gidiyor ama ak-
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Beraber Yaşamak Mümkün
Çocuk ve Hayvan Sevgisi

Hilal Şeyma TÜRKMEN / Sosyal Hizmet Uzmanı

Her yıl 4 Ekim hayvan hakları ve refahı 
için kutlanan ve uluslararası bir eylem 
olan bu gün özellikle hayvanları tıbbi 

ve kozmetik deneylerde kullanılmasına, eğ-
lence için avlanmasına, hayvanlara kötü mu-
amele edilmesine ve hayvan hakkı ihlalleri-
ne dikkat çekmektedir. 

Yaşadığımız dünyada biz insanlar tek 
değiliz. Bizden hariç pek çok canlı ile ekolojik 
bir biçimde yaşam sürmekteyiz. Hayvanlar 
da bu yaşam döngüsünün birer parçasıdır. 
Onları bizden ayıran farklar konuşma ve dü-
şünme yetilerinin olmamasıdır. Bu yüzden 
insanoğlunun yani bizlerin onları koruması 
en temel görevlerimizin bir tanesidir.

Onları korumanın yanında sevmeli ve 
ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bizlere muhtaç 
olan hayvanlara zarar verenlerin aynı şekil-
de insanlara da zarar verebileceği bir ihti-
maldir. Hayvanları sevmek demek illa onları 
kucaklayıp sarılmak değil onların bu dünya-
nın bir parçası olduğunu kabullenerek onları 
korumak ve onlara zarar vermemektir.

Peki Hayvan Sevgisinin Çocuklarda 
Yansımaları Nelerdir?

Çocuklara hayvan sevgisini küçük yaş-
larda aşılamak gerekmektedir. Çocukların 
duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol 
oynayan hayvan sevgisi, çocukların karşılık 
beklemeden sevgi göstermesini, sorumluluk 
almasını öğretirken hayata hazırlanmaların-

da kolaylık sağlamaktadır. Yapılan araştır-
malar, evcil hayvanlarla büyüyen çocukların 
olumsuz durumlarla daha kolay baş edebil-
diklerini, disiplinli ve dışa dönük olduklarını 
göstermektedir. Bununla birlikte evcil hayvan 
besleyen, yaşına uygun görevler yüklenen 
çocuklar kendilerini daha yetkin hissederek 
özsaygı ve özgüven problemi yaşamadıkları 
görülmüştür. Hayvanların ihtiyaçlarını karşı-
lamayı sorumluluk haline getiren çocukların 
özerklik duygusunun kazanıldığı görülmüş-
tür. Aynı zamanda hayvan besleyen çocuk-
ların sosyal becerilerini de  olumlu yönde 
etkilediği gözlemlenmiştir. Sosyal zekanın 
gelişiminin temelini oluşturan empati, hay-
vanlarla kurulan bağ ile insanlarla empati 
kurabilmeyi desteklemektedir.  Bunların en 
önemlisi de mahremiyet eğitimi sırasında 

53
Çocuk Bülteni • Sayı 3

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



çocuğun ruhsal incelemesidir. Ruhsal incele-
me sağlayacak faaliyetlerden birisi de evcil 
hayvanlardır. Kişi ruhsal inceleme sayesinde 
duyguları ile iletişime geçer ve duyguları ile 
iletişime geçen kişi duygularını “anlamlandı-
rabilir” ve anlamlandırdığı duyguları “yöne-
tebilir”. Çocuk duyguları yönetebildiği için 
canlılara zarar vermek yerine sevgi ve şefkat 
ile yaklaşır. Hayvan sevgisini aşılama konu-
sunda ebeveynlere büyük görev düşmekte-
dir. Ailenin bu konuda tutum ve davranışları 
önem arz etmektedir. Çünkü çocuk ebeveyni 
rol model alarak davranışlarına yön vermek-
tedir. Aile içinde hayvan sevgisinden uzak 
yetişmiş çocukların ileride bu sevgiyi kazan-
ması kolay olmayacaktır. 

Hayvanları Çocuklara Nasıl Tanıtırız?

Çocukların gelişiminde olumlu etkiye 
sahip olan hayvan sevgisine dair etkinlik ve 
faaliyetlerle bir kazanım katmak istiyorsanız 
bu çerçevede dikkatini çeken yöntemler ter-
cih edebilirsiniz. Etkinlik örnekleri;

• Hayvan Resmi Boyama

Boyama çocuklar gelişimine olumlu kat-
kısı olan ve çocukların keyif aldığı bir etkinlik-
tir. Hangi hayvanı tanıtmak istiyorsak onunla 
ilgili bir hayvanın ses taklidini yaparak tanıt-
manız çocuğun belleğine kaydetmesine yar-
dımcı olacaktır.

• Hayvanlarla İlgili Çizgi Filmler
İzletmek

Çocukların keyif aldıkları bir diğer et-
kinlikte şüphesiz çizgi filmlerdir. Çağımızın 
kaçınılmaz bir parçası olan teknoloji doğru 
anlamda kullanılırsa ancak bir anlamı olur. 
Hayvanları tanıtan çizgi filmler izlettikten 
sonra çocuklarla sohbet ederek ne anladık-
ları konusunda fikir edinilebilirsiniz.

• Sessiz Sinema Oynamak

Çocuklarınıza hayvanları tanıttık sonra 
hayvanların hareketlerini taklit ederek hangi 
hayvan olduğunu bilmesini isteyebilirsiniz. 

• Zeka Kartı Oyunları ile Tanıtma

Zeka kartları, çocuklarınıza yeni kavram-
lar öğretmeniz için oldukça işlevsel mater-
yallerdir. İnteraktif şekilde geçecek olan bu 
oyun çocuğunuzla birlikte etkin zaman geçi-
rebileceğiniz bir aktivitedir. Hayvanları sıra-
sıyla tanıttıktan sonra resimleri gösterilerek 
hangi hayvan olduğunu bilmesi öğrenmesi-
ne katkı sağlayacaktır. 

• Çocuğa Rol Model Olarak Yardımlaş-
mayı Aşılamak

Çocuğunuzla birlikte sokak hayvanları-
na yiyecek ve su koyabilirsiniz. Kış aylarında 
üşüyen hayvanlar için birlikte karton kutu-
dan evler yaparak hayvanların soğuktan ko-
runmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede 
çocuklarda yardımseverlik duygusu gelişe-
cektir. Şüphesiz hayvanlara yardım etmeyi 
öğrenen çocuklar insanlara daha kolay yar-
dım edecektir. 
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Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe 
günü “Dünya Felsefe Günü” olarak 
kutlanmaktadır. Bu özel gün Türki-

ye Felsefe Kurumu tarafından önerilmiştir 
ve UNESCO tarafından kabul edilmişt olup  
2002 yılından beri kutlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında belirli 
günler ve haftalar takviminde de yerini almış 
olan Dünya Felsefe Günü’ne yaklaştığımız şu 
günlerde felsefeyi “çocuk” açısından ele alıp, 
“çocukların dünyasında felsefeye yer var mı?” 
sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

Her şey bir merakla başladı…

Artık yavaş yavaş emeklemeye başlayıp, 
etraftaki çekmecelere ulaşabilen bebek, çek-
mecenin içini merak etmeye, içeride bulunan 

objeleri anlamlandırıp amacına uygun ola-
rak ya da olmayarak kullanmaya başlar. Bir 
süre sonra da artık konuşmaya başlayacak 
olan bu çocuk Niçin?, Neden? Gibi sorularla 
aslında felsefe yapmaya başlamış demektir.

Bu tip sorularla karşılaşan anne-baba-
nın verdiği cevaplara göre felsefe yapmaya 
devam edecek ya da merak duygusu körel-
tildiği için kendine verileni kabul edip, sorgu-
lamaya, araştırmaya gerek duymayacaktır. 
Çocuğun merak duygusunu körükleyen an-
ne-baba ise onun olayları olduğu gibi kabul 
etmesine izin vermeden araştırmaya, sorgu-
lamaya iter ki bu da çocuğun felsefe yapma-
sına izin verip, yaşamında pratiğe dökmesi-
ne ve daha başarılı bir birey olmasına imkan 
tanır.

Felsefe ve Çocuk
Fulya YILDIRIM / Felsefe Öğretmeni
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Çünkü felsefe aslında bilindiği gibi ku-
ramsal, bulutların üzerinde yapılan bir şey 
değil, aksine gündelik yaşamla yakından ilin-
tili olan bir alandır. Felsefe yapan, yani me-
rak duygusu körüklenen çocuklar bilgiye da-
yanarak ve bağlantıları görerek düşünmeyi 
öğrenirler.

Eğer çocuğun başarısı deyince aklımıza 
sadece “okul başarısı” geliyorsa bile felsefe; 
matematik, problemi anlama ve onu çözme 
yöntemlerini bulma, fen bilimlerinde araş-
tırmaya yönelme aynı zamanda edebiyat  ve 
dil becerilerinde mükemmel bir etki yapar. 
Bunun yanı sıra pratik yaşamda çocuğun 
duygusal zekasını geliştirir, doğru değerlen-
dirme, değer bilgisiyle eylemde bulunma, 
bağlantı kurma ve onları görebilme ve en 
önemlisi hayatta karşılaştığı olaylara insan 
hakları değerleriyle bakabilme açısından çok 
büyük etkiler bırakır.

Çocuğun kuramsal ezberlerin dışına çı-
kıp dünyayla karşılaşması ve onu soru haline 

getirebilmesi, yeni doğan çocuğun dünyayı 
anlamlandırma çabası aslında felsefe yap-
manın başlangıcıdır ve asla köreltilmemeli 
aksine çocuğun merak duygusu körüklen-
melidir.

Çocuk körü körüne kabullenmeme-
li, doğru ve yanlışla ilgili ayrım yapabilmeli, 
olayları farklı bakış açısıyla sorgulayabilmeli 
bunun için evde ebeveyn tarafından sağlık-
lı düşünsel oyunlarla desteklenmeli ve okul 
döneminde de mutlaka iyi bir felsefe eğitimi 
aldırılmalıdır.

Dayatılanı kabul etmeden önce sorgu-
lama, olaylar arasında bağlantılar kurup 
neden-sonuç ilişkisi belirleyebilme, günlük 
hayatta kendini ifade etme, tartışmaya ka-
tılabilme ve düşündüğünü açıkça söyleyip 
ispatlayabilme gibi özellikle çocuğun hem 
okul hem de pratik yaşamı için gereklidir ki 
bu da ancak çocuklara felsefeyi sevdirmek 
ve onlara bu alanda iyi bir eğitim aldırmakla 
mümkün olabilir.
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Çocukluğun tanımı, çocuğa yüklenen 
roller, bakış açısı ve beklentiler, yakla-
şımlar ve eğitim yöntemleri, ilk çağlar-

dan bugüne, toplumların sosyo-kültürel ya-
pısına,  gelenek göreneklerine, inanışlarına, 
dönemin koşullarına, keşiflere göre farklılık-
lar göstermiştir. 

Tarih boyunca filozofların, düşünürle-
rin, bilim insanlarının, eğitimcilerin, devleti 
yönetenlerin farklı yaklaşımlar sergilediği, 
yorumladığı çocukluk dönemi için, bazen 

“minyatür yetişkin”, bazen “insan yavrusu” 
bazen  “küçük yurttaşlar” bazen de “masum 
varlıklar” gibi tanımlar kullanılmıştır. 

Yetişkinlerin çocuk algısı kuşaklar ara-
sında da farklılıklar gösterebildiği gibi, ço-
cuğun algılanmasını etkileyen faktörler de-
ğişkenlik göstermektedir. Tarihsel süreç 
içerisinde bilim ve teknolojideki ilerlemeler, 
toplumsal hareketler ve değişimler, çocuk 
algısı, çocuğa yaklaşım ve çocuğun tanımlan-
masına da yansımış, çocuğun yetişkinlerden 

Çocuk Haklarının
Hakkını Vermek ya da 
Vermemek...

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog
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farklı fiziksel, psikolojik ve zihinsel, duygusal 
özelliklerinin, farklı gelişim süreçlerinin ol-
duğu anlaşılmış, bir anlamda çocuk yeniden 
keşfedilerek; bakımı, korunması, eğitimi, aile 
ve ebeveynlerin rolleri, çocuğun statüsü gibi 
diğer pek çok bağlamda önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, önce-
likle savaştan en çok etkilenen çocukların 
korunması amacıyla 1920 yılında kurulan 
‘Uluslararası Çocuklara Yardım Birliği’ ilk 
kez çocuk haklarının özel olarak korunmaya 
alınması gerekliliğini ortaya koyan 1924 tarih-
li, beş maddeden oluşan Cenevre Çocuk Hak-
ları Bildirgesini imzaya açmış; bu anlaşmanın 
altında genç Türkiye Cumhuriyeti adına Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün de imzası yer almıştır. 

Bu doğrultuda çocuk çalışmaları devam 
ederken, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, 
tüm bu emek ve uygulamalar bir kez daha 
durma noktasına gelmiştir. 1945’te kurulan 
BM’in, Cenevre Bildirgesi’nin yeniden hayata 
geçirilmesi önerisinin ardından çocuk hakla-
rına daha kapsamlı bir şekilde yer verilmesi 
kararının ardından nihayet, 20 Kasım 1959 ta-
rihinde, Çocuk Hakları Bildirisi ilan edilmiştir. 

Çocuğun özel hak ve gereksinimlerini 
korumak, yaşama koşullarını iyileştirmek 
amacıyla, daha geniş çaplı bir uluslararası 
işbirliğinin gerekliliğinden hareketle, Çocuk 
Haklarına dair Sözleşme, Birleşmiş Milletle-
rin 44. Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tari-
hinde oy birliği ile kabul edilmiş olup, bunca 
uzun zaman yayılmış olan mücadeleler neti-
cesi, çocuklara ilişkin ilk uluslararası sözleş-
me özelliğini de kazanmıştır. Sözleşmenin 
Birinci Maddesi’nde çocuk tanımı da yapıl-
mış ve “18 yaşın altındaki her birey çocuk 
sayılır” denmiştir. 

196 ülkenin taraf olduğu sözleşme bu ka-
dar sayıda ülkenin onayladığı bir insan hakla-
rı belgesi olma özelliğini taşısa da,  halen taraf 
ülkelerin tüm maddeleri gereğince uygulayıp 
uygulamadıkları tartışma konusudur. 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme Türki-
ye Büyük Millet Meclisi tarafından 10 Aralık 
1994’de kabul edilmiş;  27 Ocak 1995 gün - 
22184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin, Şemsiye Haklar olarak anı-
lan Ayrım gözetmeme (Madde 2); Çocuğun 
yüksek yararı (Madde 3),  Yaşama ve Gelişme 
hakkı (Madde 6) ve Katılım hakkı (Madde 12) 
olarak özetlenebilecek dört ilkesi içerisinde ha-
len,  diğer haklardan görece daha az anlaşılan 
ya da farklı yorumlanabilen maddesi belki de 
Çocuğun Kararlara Katılım Hakkı maddesidir. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 
12. Maddesi ‘Katılım Hakkı’ “kendi görüşlerini 
oluşturma yeteneği olan her çocuğun  kendini 
etkileyecek her konuda görüşlerini serbestçe 
ifade etmesi” olarak ifade edilmektedir.  Katı-
lım hakkı, ilk kez Çocuk Hakları Sözleşmesiyle 
gündeme gelmiş bir haktır ve demokrasinin 
temel prensiplerinden olan katılımcılık ilkesi, 
bir yönüyle de çocukların, demokrasiye uy-
gun yetiştirilmesi hedefine dayanmaktadır. 
Bu maddenin, diğer tüm haklar uygulanırken 
de dikkate alınması gerektiği vurgulanmış ve 
Taraf Devletler, çocuğun kendini “etkileyen 
her meselede” görüşlerini ifade edebilmesi-
ni garanti altına almalıdır.” denmiştir.

Yetişkinlerin çocuklar adına karar verdi-
ği, düşüncelerini yetişkinlerin beklentisine 
göre yönlendirildiği, çocuğun edilgen hale 
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dönüştürüldüğü durumlarda, Katılım Hak-
kı’nın yeterince ve asıl tanımına uygun kul-
lanılabildiğini söylemek mümkün değildir. 
Yetişkinlerin her alanda, yerleşik davranış 
kalıplarını kırabilmeleri için köklü bir deği-
şim gerekeceğinden, diğer konularda da 
gözlemlenebileceği üzere, “çocuğun kendini 
ifade etmesi ve düşüncelerinin dikkate alın-
ması hakkı’ nın hakkını vermek te halen tam 
manasıyla gerçekleşememiştir. 

Ayrıca, sadece görüş almak, sadece fi-
kirlerini ifade etmesine imkan vermek ya 
da sınırlı bir ifade ortamı yaratmak ta katı-
lım hakkının yanlış anlaşılmış-göstermelik 
uygulamalarıdır. Katılımın, süreğenlik arz 
etmesi gereken,  anlık ya da  sadece bir du-
ruma mahsus, yüzeysel, geçiştirmeci bir sü-
reç olmadığının, çocuğun görüşlerine saygı 
gösterilmesi, ayrımcılık uygulanmaması, ye-
terli zaman ve imkanın temini ile fırsat eşit-
liği gibi pek çok katılım ilkesinin gözetilmesi, 
ebeveynler, eğitimciler ve tüm karar vericiler 
tarafından iyice anlaşılmalı, samimiyetle uy-
gulanmalıdır.

Çocuk katılımının görünür hale gelmesi 
için uygun ortamların yaratılması yetişkin-
lerin ortak ve göz ardı edemeyecekleri, tüm 
haklarla birlikte düşünmelerini gerektiren 
ortak bir sorumluluktur. Çocuğun toplumsal 
karar süreçlerine dahil edilmeleri, çocukları 
da ilgilendiren kararların alınması aşamasın-
da çocuklarla birlikte çalışılması, aslında Ka-
tılım hakkının gereğidir. 

“Söz dinleyen çocuk” beklentisi bir yana, 
“Katılım”,  çocukların toplumun tüm katman-
larında, görüşlerini rahatça ifade edebilme-
leri, çözüm önerileri geliştirmekte aktif rol 
üstelenmeleri, fikirlerine saygı gösterilmesi, 
önemsenmeleri anlamı da taşımaktadır. R.D. 
Laing’in “Çocukları ancak çocuklardan öğrene-
biliriz“ sözü de, Noam Chomsky’nin “Çocuk 
kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değil-
dir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çi-
çektir” sözü de, çocukların eğitimi kadar, ifade 
özgürlükleri için de kullanılabilir ifadelerdir. 

Çocukların erken yaşlardan itibaren ka-
rar mekanizmalarıyla tanışması düşünceleri-
ni özgürce ifade edebilen; konuşan, tartışan 
“kararlarda biz de varız” deme özgüvenini 
gösteren çocuklar yetiştirilmesi bakımından 
Katılım kavramı büyük önem taşır ve bu bağ-
lamda Çocuk Meclislerinin, çocuk dostu bir 
kentin yapı taşlarından biri olduğu unutul-
mamalıdır

Çocuğun kendisini de yakından ilgilen-
diren tüm alanlarla ilgili olarak, görüşlerini 
rahatlıkla açıklayabilmeleri, en az büyüklerin 
olduğu kadar onların da hakkıdır. Çocukların 
başta eğitim olmak üzere, görüşlerini ifade 
edebilecekleri sistemlerin yaygınlaştırılma-
sı, çocuklar kadar yetişkinlere de faydalar 
getirecek; Meclis üyesi çocuklarımızın kendi 
sözleriyle ifade etmek gerekirse “Yetişkinler, 
çocuklardan alacakları fikirlerle, belki de yan-
lışlarından dönecek” ve “Çocukları daha çok 
keşfetmek, tanımak fırsatı yakalayacaklar” dır. 

Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye-
si Çocuk Meclisi, 9-14 yaşlarındaki ilk ve orta 
eğitime devam eden çocukların başvurabil-
diği ve çocukların çocukları kendi oylarıyla 
seçebildiği en deneyimli ve en aktif çocuk 
meclisidir. Ankara’nın değişik bölgelerinden 
her dönem binlerce çocuğun başvuru yapa-
bildiği Çocuk Meclisi üyelik seçimlerini her 
yıl yenilenmektedir. Meclis’te ayrıca, zihinsel 
engeli olmayan, farklı dezavantajlı guruplar-
dan, Ankara’da eğitimlerine devam eden ya-
bancı uyruklu çocuklardan oluşan kontenjan 
üyeler de görev almaktadır. Çocuk Meclisi, 
çocuk haklarının çocuklar için olduğu kadar 
büyükler cephesinden de daha iyi kavran-
ması, özümsenmesi için çalışmakta; çevre-
den, sağlığa, medyadan, eğitime daha pek 
çok konuda, büyüklerine ilham verici tavsi-
ye kararları almaya devam etmektedir. 25 
yıllık birikimiyle diğer pek çok belediye için 
de model ve örnek teşkil eden, akademik ça-
lışmalara da konu olan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Meclisi, çocuk hakları ala-
nında çalışan kurumlarla tesis ettiği işbirliği 
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çerçevesinde, bilgi ve deneyimlerini paylaş-
maya, çocuk çalışmalarına katkı sağlamaya 
devam etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisin kuruluşu-
nun 100. Yılını kutladığımız bu yıl, ATA’mızın 
çocukları ve kadınları toplumun en önem-
li dinamikleri olarak kabul etmesi, özellikle 
Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen ilklerle 
kadının toplumsal statüsünün gelişmesi yo-
lunda atılan adımlar, kadınların eşit öğrenim 
imkanlarına kavuştuğu Öğretim Birliği Yasası 
ve ardından gelen çağdaş uygulamalar, ço-
cuk hakları ve kadın haklarındaki eşitlik vur-
gusu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya-
ya da örnek olmuş ilerici değişimlerdir.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın millet-
vekillerinden, eğitimci, Nakiye Elgün’ün 1930 
yılında Taksim Meydanı’nda, izci çocukların 
ellerindeki “Hava, güneş ve hürriyet isteriz”, 
“Azarlanmamak isteriz”, “Hürmet isteriz”, 
“Adalet isteriz.” gibi isteklerinin yazılı odluğu 
pankartlarla, ilk kez Çocuk Hakları Bildirgesi-
ni okuması da bu uzun mücadele içerisinde, 
çocuklarla birlikte gerçekleştirilmiş en çarpı-
cı karelerden biri olmaya devam edecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulu-
şunu çocukların bayramı olarak ilan eder-
ken dünyada bir ilki gerçekleştiren Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün; ulusal egemenliğimizi 
ve geleceğimizi “çocuk” kavramıyla bir arada 
vurgulaması da, Cumhuriyeti “fikri hür, irfanı 
hür, vicdanı hür” nesillere emanet etmesi de 
“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cum-
huriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdü-
recek sizsiniz” ifadeleri de çok anlamlıdır ve 
“çocukların toplumun geleceği” olduğu inan-
cının en güzel ifadeleridir.

Atatürk’ün “Çocuklarımızı artık düşüncele-
rini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten 
inandıklarını savunmaya, buna karşılık da baş-
kalarının samimi düşüncelerine saygı besleme-
ye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz 
yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiy-
le beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı 
sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır”  sözün-
deki güvene layık olmak için çalışan Çocuk 
Meclisi üyesi çocuklarımız, 29 Ekim 2020’de, 
97. yaşını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayra-
mı’nda, Cumhuriyet coşkusunu kalplerinde 
her zamankinden daha da taşıyor olacaktır.
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Okul Öncesi Çocuklara 
Etkinlik Tavsiyeleri
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DEKORATİF KUZU YAPIMIDEKORATİF KUZU YAPIMI
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Dekoratif kuzu yapımı için bol miktarda kulak çubuğuna, 2 adet mandala, yapıştırıcıya ve 
kuzu şeklinde bir adet kartona ihtiyacınız var. 

Gerekli olan malzemeleri hazır ettikten sonra ilk olarak karton üzerine yapmak istediği-
niz kuzunun resmini çizin. Çizdiğiniz bu kuzuyu dikkatli bir şekilde makas ile kesin. Kullanmak 
istediğiniz kadar kulak çubuğunun uzun kısımlarını kırın. Kestiğiniz kuzu kartonunun üzerine 
belirli bir miktar yapıştırıcı sürün ve şekilli olarak kulak çubuklarını yerleştirin. Kuzunun bacak 
kısımları için iki adet mandal kullanın. Yüz kısmı için yuvarlak bir karton kesip üzerine göz ve 
ağız çizerek yapıştırın.

Sibel TÜRKOĞLU / Öğretmen
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Halil İbrahim YILDIRIM
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4,5 ve 6.sınıflar için olan çevre konulu bu 
kitap çocukları çevre, doğa ve kentleşme 
üzerine düşünmeye davet ediyor.

ÇOCUK İÇİN

Psikolog Nilüfer Devecigil’in bağlanma süreçlerini 
hikayeleştirdiği bu kitapta; karakterler üzerinden 
bağlanma stilleri hakkında düşünüyorsunuz. Kendi 
bağlanma süreçleriniz ile ilgili özdenetim yapma 
fırsatı sunuyor. 

EBEVEYN İÇİN

Her Kitap Bir Dünya 
Her Film Bir Hayal Ülkesi

Güzel Vakit Geçirmek İçin Tavsiyeler...
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Neşeli Ayaklar ve Yukarı Bak 
filmlerini ailecek severek 
izleyebilirsiniz.
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