
Sevgili Kadınlar;

2022’in ilk sayısı ile karşınızdayız bu nedenle önce hepinize mutlu sağ-
lıklı ve şiddetten uzak bir yıl diliyorum. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak 2021 yılında sizler için çok çalıştık. Kadın odaklı projelerimizi pan-
demiye rağmen hayata geçirdik. Sizler bize gelemeseniz de biz gezici araç 
ile tüm yıl sizlerle buluştuk, bu buluşmalarımızı 2022 yılında da sürdü-
receğiz, bize ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda olacağımızdan 
şüpheniz olmasın.

Biz sadece 8 Mart ya da 25 Kasım’da değil 365 günün tamamında sizler için 
çalışmalarımızı yürütüyoruz çünkü biliyoruz ki bir kenti  kent yapan eşitlik, 
güvenlik ve kadın dostu kent olmasından geçiyor. Tam da bu nedenle Yerel 
Eşitlik Eylem Planımızla daha eşit bir Ankara yolunda hızla ilerliyoruz. Eli-
nizdeki bu dergi’de hem sizler için yapacaklarımızı okurken hem de sizlere 

pratik bilgiler sunuyor olacağız. Keyifle okumanız dileğimle.

Sevgili Gençler, Sevgili Çocuklar:

Sizden dileğimiz derslerinizden kalan boş zamanlarınızda 
hem dergimizi karıştırmanız hem de sizler için açtığımız 
merkezlerimizde keyifle vakit geçirmeniz. Ankara’nın 
hemen hemen her noktasında bulunan çocuk kulüple-
rimize ve gençlik merkezlerimize üye olmayı unutmayın. 

Bu merkezlerde öğretmenlerimiz eşliğinde kültür sanat 
ve spor alanında pek çok faaliyette bulunabilir arkadaşla-

rınızla doyasıya vakit geçirebilirsiniz.

Biz biliyoruz ki bu şehir en çok sizin sokaklar-
da güvende oynadığınız, müzikle sanatla iç 
içe yaşadığınız bir şehir için çalışmaya devam 
edeceğiz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadın ve Çocuk Bülteni
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Öte taraftan günümüzde televizyon kanalların-
da oldukça fazla işlenen kadına yönelik şiddet 
içerikli diziler toplum tarafından rağbet gösteril-
mektedir. Kadına yönelik şiddetin dizilerde sü-
rekli işlenmesi sindirici etki yapabilmektedir. 

Dizi ve filmlerde işlenen kadına yönelik şiddet 
içeriklerinin gerçek hayatta şiddete maruz ka-
lan bir kadının travmasını etkileyebileceği ve 
travmanın yaratacağı olumsuz sonuçları daha 
da derinleştireceği bir gerçektir. 

Televizyon, yaygınlığı ve görsel işitsel anlam ak-
tarımı özelliğinden dolayı yetişkinler ve çocuk-
lar üzerinde en etkili kitle iletişim aracıdır. Gü-
nümüzde yeni medya ve ürünlerinin çok etkili 
ve her geçen gün etkisini arttıran bir olgu olsa 
da televizyon insanlar için hala çok önemli, çok 

sıcak, çok yakın ve gündelik hayatın merkezin-
deki yerini korumaktadır. Ayrıca akıllı telefonlar, 
bilgisayar, tablet ve diğer mobil ürünler aracı-
lığıyla internet üzerinden izlenebilen televizyon, 
kendine bulduğu yeni mecralar sayesinde gün-
delik hayatta izleyiciyle irtibatını hiç kesmeden 
devam ettirmektedir. 

Televizyon yayıncılığının ilk yıllarında fazla dik-
kate alınmayan diziler, günümüzde giderek bü-
yüyen bir sektör haline gelmiştir. TV’nin en fazla 
izlenen program türleri olarak film ve dizi prog-
ramlarında sıklıkla şiddet ve cinselliğe vurgu 
yapılan sahnelere yer verilmektedir. Bu durum, 
izleyenler üzerinde olumsuz bir etki yaratarak 
gerçek hayatta yaşanan şiddet olaylarını nor-
mal gibi görme ve bu olaylara karşı duyarsızlaş-
maya yol açmaktadır.

Toplumumuzda kadınların eşlerine karşı gelmesi veya eleştirmesi, erkeklerin kadınlara gös-
terdikleri şiddetin gerekçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa kadınların şiddet karşısın-
daki en sık tepkileri sessiz kalmaktır. Pek çok kadın sabretmesi gerektiğine inanmaktadır. 
Şiddetle baş etmeyi en çok zorlaştıran dışsal faktör toplumun boşanmış kadına karşı tutu-
mudur. Türkiye’de şiddet gören kadınların pek çoğu yardım istememekte, sığınma evlerine 
başvurmamaktadır.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ 
ÖZENDİREN DİZİLER

Şenay YILMAZ ~ Kadın Çalışmaları Birim Şefi
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Şenay YILMAZ ~ Kadın Çalışmaları Birim Şefi

Şiddet içerikli eğlence programları başta genç-
ler, özellikle de henüz gerçeklikle kurguyu bir-
birinden ayırt edemeyen çocuklar için olmak 
üzere, bütün toplum için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Gençler medyada gördükleri 
şiddet eylemlerini taklit etmekte, şiddete karşı 
duyarsızlaşmakta ve şiddeti hayatın bir gerçeği 
olarak kabul etmektedir. Şiddet içerikli eğlen-
cenin etkileri, tıpkı sigarada olduğu gibi bu tür 
programları izleme süresiyle orantılı olarak art-
maktadır. Sonuç olarak, sağlık dünyası şiddet 
içerikli eğlenceyi sigarayla eşit seviyede bir halk 
sağlığı problemi olarak kabul etmektedir. 

 

Onlarca Şiddet Sahnesi

Dizilerde kadına karşı şiddet konusunu ele alan 
bir araştırmada, popüler dizilerin 8 bölümü in-
celenmiş ve 14 sahnede kadına karşı zor ve 
şiddet kullanıldığı, 67 sahnede kadınların ağla-
dığı ve yalvardığı, birçok bölümde ise kadınların 
kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı tespit edilmiştir.

Şuan yayında olan dizilere bakarsak “Eşkıya 
Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin bir bö-
lümünde erkek karakterler kadınlardan hep “alı-
nan” ya da “verilen” bir şey olarak söz ediyor. Bir 
erkek karakter kız kardeşine, onu başka bir er-
kek karaktere “vermektense” ölmeyi yeğlediğini 
söylüyor, o erkeği de kardeşiyle gizlice evlendiği 
için ölümle tehdit ediyor. Fox TV’de yayınlanan 
“El Kızı” dizisinde Ezo Bozdağlı karakteri erkek-
ler tarafından sıklıkla fiziksel ve psikolojik şiddete 
maruz kalırken, şiddet sahneleri sık sık karşımıza 
çıkmaktadır. Yine Star TV’de yayınlanan “Anne-
mizi Saklarken” dizisinde sosyopat bir kişilik olan 
Dündar Demir karakteri, dizideki kadın karakter-
lere ağır işkence uygulamaktadır. Kanal D’de ya-
yınlanan ve izlenme rekorları kıran “Camdaki Kız” 
dizisi ise pek çok şiddet türünü barındırmaktadır. 
Dizide ana karakter olan Nalan’a zorla bekaret 
kontrolü yapılmakta, psikolojik ve cinsel şiddet 
uygulanmaktadır. Dizinin her bölümü yoğun şid-
det mesajları içermektedir.

TV yapımcılarının bu hatadan en kısa sü-
rede dönmesini umut ediyor, şiddetsiz bir 
dünya diliyoruz.
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Mahşerin Dört Atlısı

İletişim kurarken pek çok kalıplardan yararlanırız. Bazı kalıplar vardır ki çiftler arasında iletişimi 
adeta sabote eder. Bu sayıdaki yazımızda ise bu kalıpları yani Gottman’ın tanımlamasıyla “Mah-
şerin 4 Atlısı”nı ve onların panzehirlerinden bahsedeceğim. Peki, nedir bu mahşerin dört atlısı? 

MAHŞERİN DÖRT ATLISI

ELEŞTİRİ
Mahşerin dört atlısının ilki olan 
“eleştiriyi” ele alalım. Eleştiri 
dediğimizde kişinin davranışı 
sebebiyle sürekli olarak partnerinin 
kişiliği, karakteri hakkında yaptığı 
olumsuz ifadelerden, suçlamalardan 
bahsediyoruz. Eleştiri yaparak 
aslında karşımızdaki kişiye doğrusunu 
ben bilirim mesajı veriyor ve kişinin 
kendisini değersiz hissetmesine neden 
oluyoruz. Örnek vermek gerekirse “hep 
kendini düşünüyorsun, çok bencilsin” 
demek “sen dili” kullanmaktır. Bunun 
yerine “ben dili” kullanarak “böyle 
davrandığında kendimi yalnız ve 
dışlanmış hissediyorum” derseniz karşı 
tarafı suçlamadan kendi duygularınızı 
belirtmiş olursunuz. Bu ise eleştirinin 
panzehiridir.  

AŞAĞILAMA
Diğer başlığımız ise aşağılamadır. 
Sadece sözlerimiz değil, göz 

devirme, iğneleme, alay etme de 
aşağılamaya dâhil edilebilir. Bunların 
hepsi ben üstte, yukarıdayım sen ise 
aşağıdasın demektir ve temelde karşı 
tarafa psikolojik olarak acı çektirmeyi 
amaçlar. Gottman, aşağılamayı 
boşanmanın en büyük yordayıcısı 
olarak belirtmiştir. Örneğin, partnerimize 
sürekli onun ne kadar beceriksiz 
olduğunu söylemek bir aşağılamadır. 
Bunun yerine panzehir olarak takdir 
etmek, saygı duyduğunu belirtmek 
ve onun duygu ve düşüncelerini 
önemsediğini hissettirmek önemlidir. Kişi 
aşağılanmayla karşılaştığında mahşerin 
dört atlısından bir diğeri olan savunma 
tepkisini göstermesi ise çok olasıdır.  

Hilal Ayık Kuran
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Hilal Ayık Kuran

SAVUNMA
Partnerin biri eleştiride ya da 
aşağılamada bulunduğunda diğeri 

de genellikle savunmayla cevap 
vermektedir. Burada kişinin yaptığı 
benim bir suçum yok, sorun sende 
anlamına gelir.  Bu ise çatışmayı ve 
tartışmayı sonlandırmak yerine daha 
da alevlendirecektir. Kişi sorumluluk 
almayacak ve karşı atağa geçecektir. 
Bu sebeple de aslında kısır bir döngüye 
girmelerine neden olacaktır. “Bütün işleri 
ben yapıyorum ve sen hiç sorumluluk 
almıyorsun” denildiğinde “sen sanki 
her şeyi zamanında yapıyorsun, senin 
yüzünden her yere geç kalıyoruz” gibi 
bir cevapla hem savunma hem de karşı 
bir atakta bulunmuş olacaktır. Bunun 
yerin “sana hangi konuda yardımcı 
olabilirim” demek bu konu üzerinde 
sorumluluk almaya örnek olabilecektir.  

DUVAR ÖRME
Genel olarak eleştiri, aşağılama ve 
savunmanın yarattığı olumsuzluklar 
birikerek duvar örmeye dönüşürler. 
Partnerlerden biri iletişim kurmaya 
çalışırken diğerinin önemsememesi, 
dinlememesi, başka bir şeyle meşgul 
olması ya da ortamı terk etmesi olabilir. 
İlişkide duygusal olarak da bir kopukluk 
oluşmaktadır. Etkili bir iletişimde aktif 
dinleme dediğimiz göz kontağı 
kurmak, kafa sallamak, “hımhım”, 
“evet” gibi dinlediğini belli etmek 
önemli unsurlardır. Duvar örmemenizi 
sağlayacak bir diğer unsur ise kendinizi 
fizyolojik olarak sakinleştirmektir. Çok 
yoğun duygular yaşadığınızda ya 
da fizyolojik olarak uyarıldığınızda 
iletişimi koparmak yerine partnerinize 
duygularınızı belirtmek iyi bir yöntem 
olacaktır. Mesela “Şu an çok öfkeli ve 
üzgünüm. Biraz sakinleşelim ve daha 
sonra sakince konuşalım” denilebilir.   
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Oyun ve Oyuncaklarda Toplumsal Cinsiyet

Bebek bekleyen her ebeveyn bebeğinin cinsi-
yetini öğrendikten sonra onun cinsiyetine uygun 
kıyafetler, oyuncaklar seçmeye başlar. Erkek ço-
cuğu olacaksa hemen maviye sarılır; arabalar, 
trenler alarak odasını düzenlemeye başlar. Eğer 
kız çocuğu olacaksa pembe kıyafetler, bebekler 
alınır, tabiri caizse prenses beklenmeye başlar.

Bebek doğduktan sonra doğumla birlikte edi-
nilen kız ve erkek cinsiyet kimlikleri, oynanan 
oyunlar ve seçilen oyuncaklarla daha da pekişir. 
Kız ve erkek çocuklarından cinsiyetlerine uygun 
roller beklenir. Kız çocukları bebekler, mutfak 
aletleri, temizlik malzemeleri gibi oyuncaklarla 
oynarken ondan bir anne rolü üstelenmesi iste-
nilir, erkek çocuklardan ise arabalar ya da tamir 
aletleri gibi “erkek rolüne uygun oyuncaklar oy-
naması; oyunlarda asker, polis ya da mühendis 
olması beklenir. Erkek çocukları asla ağlamaz, 
güçlüdür çünkü ilerde “baba” olacaktır ve baba-
lar güçlü olmaz zorundadır.

Günümüz oyuncak endüstrisi ise bu rolleri daha 
da pekiştirir. Bir oyuncak mağazasına girdiği-
mizde tüm oyuncaklar cinsiyete göre ayrılmıştır. 
Zamanın bir su gibi aktığı bu tüketim dünyasın-
da, ebeveynlerin sözde hayatını kolaylaştıran bu 
ayrışma toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha 
da fazlalaşmasına yol açıyor. Girdiği herhangi 
bir oyuncakçıdan çocuğunun cinsiyetine göre 
rastgele alınan bir oyuncak bu kız ve erkek ço-
cuklarının birer yetişkin olduğunda seçeceği 
kariyerini tamamen belirliyor. Kısacası eşitsizlik 
oyuncak raflarında başlıyor. Cinsiyete göre alı-
nan oyuncakların hepsi kız çocuklarına ev işleri, 
bebek bakımı gibi işler yükleyip ondan evi çe-
kip çevirmesini beklerken, erkek çocuklarını ise 
asker, mühendis ya da bilim insanı gibi meslek-

lere yönlendiriyor. Böylece ilerde çok iyi bir bi-
lim insanı olma potansiyeli taşıyan kadın çocuk-
luktaki kalıp yargılar yüzünden öğretmenlik gibi 
çocuk eğitimi içeren ya da hemşirelik gibi hasta 
bakımı olan “kadına has” meslekleri seçiyor.

Peki, günümüz ebeveynleri bu ayrımcılığı dur-
durmak için ne yapmalı?

Cinsiyet eşitsizliği görüldüğü gibi henüz daha 
bebekken kişilere işlenmeye başlıyor, bunu dur-
durmak ise biz anne-babalara düşüyor. Eğer 
kendi çocuklarımıza kendilerini özgür hissede-
bileceği oyun ve oyuncak deneyimleri sunabi-
lirsek, onları bu cinsiyetçi, toplumun onlardan 
beklediği kalıplara da sokmamış oluruz. Onlara, 
tüm oyuncak çeşitleriyle oynayabilme imkânları 
verip hepsini deneyimlemelerini sağlayabiliriz. 

Baba olarak çocuğumuzla mutfak atölyele-
ri düzenleyebilir, anne olarak kızımızla kırık bir 
sandalyeyi tamir edebiliriz. Ayrıca çizgi film se-
çerken cinsiyetçi kalıplar içermemesine dikkat 
etmeli, sonunda prens ve prensesin ömür boyu 
mutlu olduğu masallardan uzak durmalı, eşitlik-
çi, kadın ve erkeğin hayatın tüm yükünü birlikte 
paylaştığı masalları anlatmalı, toplumsal cinsiyet 
eşitliği kavramını daha çocuklarımız küçükken 
yaşam biçimi haline getirmeliyiz.

Bebek bekleyen her ebeveyn bebeğinin cinsiyetini öğrendikten sonra onun cinsiyetine uy-
gun kıyafetler, oyuncaklar seçmeye başlar. Erkek çocuğu olacaksa hemen maviye sarılır; ara-
balar, trenler alarak odasını düzenlemeye başlar. Eğer kız çocuğu olacaksa pembe kıyafetler, 
bebekler alınır, tabiri caizse prenses beklenmeye başlar.

OYUN VE OYUNCAKLARDA 
TOPLUMSAL CİNSİYET

Fulya YILDIRIM ~ Eğitmen

İllüstrasyon: Paul WINDLE
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Başkent Üniversitesi BAP tarafından destek-
lenen Olgu Karan, Ayşegül Kocamüminler ve 
Şevval Tanman’ın “Hegemonik Erkeklik Trafik-
te: Üniversiteli Gençlerin Sürücü Davranışlarına 
İlişkisel Bir Bakış” yazısı, ataerkil kodların hâkim 
olduğu trafikte erkek ve kadın sürücülerin dav-
ranış biçimlerini karşılaştırmalı olarak ele alıyor. 
Karan, Kocamüminler ve Tanman, ülkemizde 
sosyal bilimlerde sıklıkla göz ardı edilen bir alan 
olan trafiğin sosyolojisine ilişkin bir çalışma or-
taya koyuyorlar. Yazarlar Ankara’da üniversite 
öğrencileriyle yapılan odak grup görüşmelerine 
dayanan bu çalışmada farklı cinsiyetten sürücü-
lerin davranış ve tutumlarının (toksik), hegemo-
nik erkeklik normları tarafından biçimlendirildiği-
ni vurguluyorlar. Bu çalışmanın, sadece erkeklik 
çalışmalarına değil, trafik sosyolojisi tartışmala-
rına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Çalışmanın amacı, hegemonik erkekliğin üniver-
site öğrencilerinin sürücü davranışlarını arkadaş 
ve aile ortamında nasıl etkileyip yeniden ürettiği-
ni ilişkisel bir yaklaşımla incelemektir. Söz konu-
su araştırmanın verisi, 2018 yılında Ekim ile Ara-
lık ayları arasında Başkent Üniversitesi öğrencisi 
olan 52’si kadın 31’i erkek toplam 83 öğrenci-
den oluşan odak grup görüşmelerinden elde 
edilmiştir. Bu bulgulardan çıkan sonuca göre, 
hegemonik erkeklik, erkeklerin kadınlarla ve di-
ğer erkeklerle arasındaki hiyerarşide ve duygular 
ekonomisinde üretilmektedir. Araba, erkeğin ai-

lesinden bağımsızlaştığı, arkadaşlık gruplarının 
oluştuğu, erkeklik sınav ve yarışlarının, toksik he-
gemonik erkeklik performanslarının sergilendiği 
ve erkeğin kendine ait “özel alan”ı olarak kimliği-
ni inşa ettiği fiziksel bir mekâna dönüşmektedir. 
Toplumsal cinsiyetin sosyokültürel yapılanma 
sürecinde, kadınların araba sürmek konusun-
daki “yetersizliği” ve erkeklerin sembolik iktidarı, 
arabanın ön koltuklarında ve sürücüler arasında 
gerçekleşen diyaloglarda üretilmektedir. Eril bir 
hâkimiyet sahası olan trafik alanı, kadının sürekli 
neyi iyi yapamayacağı üzerinden tanımlanarak 
kadınların küçümsendiği, öz güvenlerinin kırıl-
dığı, fiziksel ve psikolojik şiddet ile tahakkümün 
arenasıdır. Hegemonik erkekliğin şekillendirdiği 
ve yeniden üretildiği araba kültüründe marjinal 
erkekliklerin ve kadınlıkların küçümsendiği bul-
gulanmakla birlikte, sürücülerin büyük kısmının 
cinsiyetlerinden bağımsız olarak erkeksi perfor-
manslar sergiledikleri gözlemlenmiştir.

Türkiye genelinde ehliyet sahiplerinin cinsiyet 
dağılımlarına bakıldığında, 2017 yılı itibarıyla 
toplam 28.181.939 ehliyetin %75’ini oluştu-
ran 21.097.217 kişi erkek, %25’ini oluşturan 
7.084.713 kişi ise kadındır. Kısacası, ehliyet sa-
hibi erkek sayısı kadın sayısının üç katı kadar 
daha fazladır.  Hegemonik erkeklik ile sürücü 
performansları arasındaki ilişkiye odaklanan 
bu çalışmada, arabanın erkeğin aileden ba-
ğımsızlaşmasını sağladığı, arkadaş grupları ve 

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan - Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

HEGEMONiK

ERKEKLiK

TRAFiKTE

Üniversiteli Gençlerin Sürücü Davranışlarına İlişkisel Bir Bakış
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kimliklerinin araba kültürü etrafında oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Arabanın, erkeklik sınav ve ya-
rışlarının, kimi zaman ölümcül kazalarla sonuç-
lanan toksik hegemonik erkeklik performansları-
nın sergilendiği, erkeğin kendine ait “özel alan”ı 
olarak kimliğini inşa ettiği kültüre içkin teknolojik 
bir araç olduğu sonucuna varılmıştır. Erkekler 
arası güç ilişkilerinin kurucu unsurlarından biri-
si olarak araba ve kültürü, erkeklerin hiyerarşik 
olarak konumlandığı, hegemonik erkekliğin inşa 
edildiği bir alana karşılık gelmektedir. Arabaların 
otopark ve kafelerde gösterişçi biçimde sergi-
lenişi, aynı zamanda rekabetin ve araba kültü-
rü etrafında şekillenen grup üyeleri arasındaki 
tabakalaşmanın sahnesidir. Sahip olunan ser-
mayenin arabayla teşhiri, hegemonik erkeklik 
konumunun mimarisinde önemli bir gösterge 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde, 
erkekler arası rekabetin arenası olarak süratli 
araba kullanımı, yarış kadar saygınlık ve küçük 
düşme gibi duygularla da ilgilidir. Sürat, bir yarışı 
kazanmadan elde edilen itibar, üstünlük ya da 
kaybetmenin küçük düşürücü duygularını içer-
mektedir. Risk alma ve rekabet, geleneksel er-
keklik performanslarının ölçüldüğü homososyal 
ilişkiler arenasının bileşenidir. Sürat yapan kişi, 
özgür ve maceraperest kimliği kazanır. Araba, 
sürücünün dışında bir “öteki” olmaktan çıkar ve 
sürücüye tamamen duyarlı, onun dokunuşunun 
ve iradesinin kontrolünde, adeta sürücünün be-
deninin bir uzantısı olur. Bir başka deyişle araba, 
hegemonik erkekliğin inşa edildiği temel alanlar-
dan biri olarak karşımıza çıkar. Arabanın gücü 
ise sürücünün gücü halini alır. Emniyet kemeri 
gibi güvenlik unsurlarıysa, haz ekonomisini tah-
rik eden araba ile bütünleşen sürücünün irade-
sine ve kontrolüne bir müdahale olarak algılanır. 
Hegemonik erkekliğin ve toplumsal sınıf hiyerar-
şilerin şekillendirdiği ve yeniden üretildiği araba 
kültürü, aynı zamanda marjinal erkekliklerin ve 
kadınların küçümsendiği, öz güvenlerinin kırıldı-
ğı, fiziksel ve psikolojik şiddetin ile tahakkümün 
arenasıdır. Eril bir hâkimiyet sahası olan trafik 
alanında da sürekli kadının neyi iyi yapama-
yacağı üzerinden hegemonik erkeklik yeniden 
üretilir. Kadın ve erkekler arası güç ilişkilerinde, 
kadın sürücülerin erkek yakınlarının –flört, erkek 

kardeş, baba vb.- yan koltukta oturarak kadınlık 
ve erkekliği haritalandırdığı görülür. Toplumsal 
cinsiyetin sosyokültürel yapılanma sürecinde, 
kadınların araba sürmek konusundaki “yeter-
siz”liği ve erkeklerin sembolik iktidarı, arabanın 
ön koltuklarındaki diyaloglarda yeniden üretil-
mektedir. Bu konuşmalar, erkeğin otoriteyi ele 
geçirmesi ve kadın sürücü üzerinde baskı kur-
ması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Acemi”, 
“beceriksiz” kadın sürücü performansı olarak 
kurgulanan doxa üzerinden hegemonik erkekli-
ğe bakıldığında, erkek kendisi olmayan üzerin-
den kendisini tanımlamakta ve var etmektedir. 
Diyaloglar sırasında erkek, kadın performansının 
tam karşıtı, “kadın olmayan” olarak kendisini ta-
nımlamaktadır. Hegemonik erkeklik; yol bulma, 
uzun yolda dayanıklılık, fiziksel yeterlilik, cesaret, 
kontrol-hakimiyet ve üstünlük gibi kavramlarla 
ilişkilendirilir ve kadınlar üzerinde baskı ve otori-
te oluşturan bir iktidar biçimi olarak kendisini var 
etmektedir. Sonuç olarak trafik, kadının ev içine 
hapsedilmeye çalışılan yaşam alanından dışarı-
ya attığı adımı yine bilindik iktidar mekanizmala-
rıyla geri püskürttüğü bir alan görünümündedir.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1608293 
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Şarkılarda Eşitsizlik

Toplumumuzdaki kadına yönelik her türlü şid-
detin içselleştirilmesinde atasözleri, deyimler, 
şarkılar gibi kültürel değerlerin önemli bir yeri 
olduğunu biliyoruz. Bununla beraber en önemli 
kültürel aktarım öğelerinden biri olan müziksel 
öğeler toplum yaşamında var olan toplumsal 
cinsiyet algısını anlamamız açısından önem 
taşır. Üstelik günümüz dijital çağında; sosyal 
medyanın, imgelerin, metinlerin ve seslerin bu 
kadar görünür olduğu bir dönemde eşitsizliği 
müzik aracılığıyla ortak bir dile dökerek gö-
rünür kılabilir. Şiddetin her yerde olduğu, te-
levizyondaki programlardan haberlere kadar 
normalleştirildiği, görselleştirilerek öğretildiği, 
yaydığı bir ortamda gelin hep birlikte şarkıların 
anlattığı hikâyeyi inceleyerek birkaç örnek üze-
rinden aktarım yapalım.

Bu kapsamda şarkı sözlerini incelerken kadının 
konumlandırıldığı birkaç durumdan söz ederek 
örneklendireceğim. İlk olarak aklıma “çok ko-
nuşkan olarak görülen kadın” konumunda pop 
müziğin megastarı olarak anılan Tarkan’dan 

gelmektedir. “Sen sıkı tut çeneni, eline diline 
hâkim ol, sonra öcüler yer seni”, Pop (2012), 
Tarkan, Hadi Bakalım.

Diğer bir örnekte toplumumuzun yöresel etnik 
müzik türünden olan Türk Halk Müziğinden ör-
nekle devam edelim. “karı senin dırdırın/öldü-
rüyor vırvırın”, Türk Halk Müziği (2003), Anka-
ralı Turgut, Sakar Karı.

Kadınların çok konuşkan olarak yargılayan 
şarkı sözü örnekleri yukarıda incelediğimiz gi-
bidir. Şarkılardan da anlaşılacağı gibi kadının 
çenesini tutması gerektiği, dırdırından bıkıldığı, 
susması gerektiği ifadeleri ile kadının çok ko-
nuştuğu ifade edilmektedir.

Gözümüze çarpan bir diğer konum ise ‘”değer-
siz olarak görülen kadın” açısından şarkıları in-
celeyelim. Yine pop müzik örnekleri üzerinden 
gidelim. “Derken bir anda sabah oluveriyor, biri 
gidiyor, bir diğeri geliyor”, Pop (2009), Murat 
Boz, İstanbul Eğlencesi. “Anan da hatalı, bu 
güzelliği doğurup da sokaklara gönderme”, Pop 
(2010), Murat Dalkılıç, Çatlat. 

Günlük yaşantımızda duygu, düşünce ve hislerimizi anlatan şarkıları, hiç sözlerine 
dikkat ederek dinlediniz mi?

ŞARKILARDA EŞİTSİZLİK
Seren Zeynep ÖZTEPE ~ Sosyolog
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Seren Zeynep ÖZTEPE

Bir diğer örneği arabesk müzik üzerinden in-
celeyecek olursak; “kızlar dura dura hiç olur / 
oğlan dura dura koç olur”, Arabesk (1998), An-
karalı Namık, Kızlar Dura Dura Hiç Olur.

Verilen örneklerden de görüldüğü gibi kadın-
lar; kenar süsü, kapıdaki köpek gibi, varlığı beş 
para etmeyen olarak yansıtılmaktadır. Şarkı 
sözlerindeki bu tarz ifadeler bize kadının top-
lum nezdinde değersizliğini alttan alta yansıt-
maktdır.

Üzerinde düşünmemiz gereken bir diğer kav-
ramsallaştırma da “hizmet etmesi gerektiği dü-
şünülen kadın” algısıdır;

“çeyizi düzmüş, kimi bekler / bu kız beni görmeli 
bana kazak örmeli”, Pop (1994), Mustafa San-
dal, Bu Kız Beni Görmeli.

Bu eril düşüncenin son derece rahatsız eder bir 
şekilde vurguladığı diğer şarkı ise İbrahim Tatlı-
ses’in “bak kızıyorum evinde otur/çocuk doğur/
hey işin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök”, 
Arabesk (1998), İbrahim Tatlıses, Erkekler şar-
kısıdır. 

Bilhassa erkekler tarafından yazılmış, söylen-
miş kimi şarkılar, durumu ziyadesiyle normal-
leştiren şarkılar olarak tarihe geçiyor. Toplum-
sal cinsiyetin kadın ve erkeğe atfedilen davranış 
kalıpları ve rolleri işaret ettiğinden, toplumsal 
cinsiyet gereği geleneksel ataerkil toplumlarda 
kadınlardan ev işleriyle uğraşıp çocuk büyüt-
meleri, erkeklerin ise dışarıda çalışarak ailele-
rinin ekonomik ihtiyaçlarını gidermeleri beklen-
mektedir (Gazioğlu, 2014). Erkeklerin, kadın-
lar üzerinde egemen olmalarını sağlayan bu 
toplumsal düzende kadınlar, hem geleneklerle, 
baskıyla, şiddetle, korkuyla erkeğe bağımlı bir 
hale gelmiş hem de kendisinden beklenen dav-
ranışların doğruluğuna, yaşadıklarının “olması 
gereken” olduğuna inandırılmıştır. 

Son olarak kadına karşı “şiddet ve tehdit” söz-
lerinin geçtiği ve en önemlisi de yazımızın ba-
şında bahsettiğimiz, şarkılarda geçen şiddet 
unsurlarının normalleşmede olan katkısına bir 
de buradan bakalım;

“Git ara bul getir/saçlarını yol getir”: Arabesk 
(2005), İbrahim Tatlıses, Saçlarını Yol Getir.

“Kız ben seni vurmaz mıyım/saçlarından asmaz 
mıyım”: Arabesk (2005), İbrahim Tatlıses, Kız 
Ben Seni Vurmaz Mıyım?

“Benden başkasına varırsan/bak çakarsam 
oturturum”: Arabesk (2000), Çılgın Sedat, Ça-
karsam Oturturum. 

Kadına şiddet ile ilgili incelenen şarkı sözlerin-
de fiziksel şiddet daha çok ön plana çıkmak-
tadır. Toplumumuzda kadına yönelik her türlü 
şiddetin içselleştirilmesine şarkıların da neden 
olduğu düşüncesinden hareketle yapılan çalış-
mada şarkı sözlerine odaklanılmıştır.

İncelediğimiz şarkılarda günlük yaşamımızda 
sürekli dinlediğimiz, küçüklükten bu yana kulak 
aşinası olduğumuz, kadınlara yönelik hakaret, 
cinsellik, şiddet içerikli çok fazla söze rastlan-
mıştır. En büyük dezavanjı ise cinsiyet rollerinin 
çocukluktan bu yana öğrenildiğini hesaba ka-
tarsak küçüklüğümüzden beri farkında olma-
dan bu sözlerine eşlik edip hepimizin dilinde 
dolanmasıdır.

Sonuç olarak, kadına yönelik şiddet geçmişten 
günümüze kadar her alanda olduğu gibi müzik 
sektöründe de karşımıza çıkmaktadır. Belki ya-
zılan bunca şarkı sözünü değiştiremeyiz fakat 
bu yazıyı okuduktan sonra oluşan küçük bir far-
kındalıkla söylemlerimizi değiştirebiliriz.
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Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik kadınların iş hayatını, istihdam fırsatlarına eri-
şimini, sosyal güvenlik, çalışma saati ve biçimlerini etkilemektedir. Doğuştan gelen 
biyolojik özellikler, sonradan öğrenilen tabu ve düşünce kalıplarıyla kadınlar ve er-
kekler arasında ciddi rol farkları oluşturmuştur.

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik kadınların 
iş hayatını, istihdam fırsatlarına erişimini, sos-
yal güvenlik, çalışma saati ve biçimlerini etki-
lemektedir. Doğuştan gelen biyolojik özellikler, 
sonradan öğrenilen tabu ve düşünce kalıplarıyla 
kadınlar ve erkekler arasında ciddi rol farkları 
oluşturmuştur. Bu rol kalıpları hayatın her alanı-
na yansımaktadır. Toplum erkek ve kadının ne 
yapması gerektiğini hangi yönünün güçlü han-
gi yönünün zayıf, hangi renkleri sevmesi, nasıl 
konuşması, hangi söylemlerden uzak durması, 
nasıl giyinmesi vb. katı kurallarla belirlemiştir. Bu 
belirlenen kurallar çocukluk dönemiyle zihinlere 
işlenmekte harfi harfine uygulanması için gerekli 
çabalar sarf edilmektedir. Bu kuralları uygulama-
yan ya da uygulamakta güçlük çeken bireyler 
toplum tarafından yadırganmakta, normal bu-
lunmamakta ve ötekileştirilmektedir. 

Çocukluk dönemiyle hayatımıza tercih etme-
den giren toplumsal kural ve değer yargıları-

nın hayatın her alanında olduğu gibi iş ve istih-
dam alanında etkisini fazlaca hissetmekteyiz. 
Kadınların çocukluk ve yetişkinlik dönemle-
rinde eğitim fırsatlarına eşit erişimlerinin ol-
mayışı, özel üniversite ve şehir dışı üniversite 
seçimlerinde erkek çocuklarına gerekli mad-
di, manevi fırsatların sunulması, kız çocuğuna 
anne yardımcısı ve “evlenecek nasıl olsa boş 
yatırım” algısıyla bakılması kadının iş hayatına 
geri planda başlamasına neden olmaktadır. İş 
hayatına başlayan kadın aile hayatında maruz 
bırakıldığı ikincil konumda olma ve pasifize 
edilme halini iş hayatında da yaşamaktadır. İş 
hayatında kadınlara basit, ön plana çıkması-
nı ve yükselmesini engelleyici işler verilmekte 
olup, erkeklere ise güç gerektiren, matematik 
ve mantığa, yetenek ve kabiliyete dayalı kut-
sayıcı yani yüceltici işler verilmektedir. Yani 
işlerin birçoğu kadınsallaştırılmakta ya da eril-
selleştirilmektedir. Örneğin; çocuk gelişimci, 
hemşire, temizlik görevlisi, öğretmen, büro 

TOPLUMSAL CİNSİYET 
PERSPEKTİFİNDEN TURİZM

Fatma Erol - Sosyolog
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görevlisi, sekreter vb. kadınlara uygun görü-
len işler arasında yer almaktadır. Sanayi, oto 
bakımı, marangoz, şoför, vatman vb. kadınla-
rın üstlenemeyeceği alanlar olarak görülmek-
tedir. Aynı zamanda kadınlar iş hayatına dâhil 
edilme ve tercih edilme konusunda da eşit-
sizlik yaşamakla birlikte, yayınlanan ilanlarda 
demografik eşitsizliklere maruz bırakılmakta-
dır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-
dan yayımlanan Temmuz 2019 verilerine göre 
işgücüne katılım oranı kadınlar için %34,5 
iken erkekler için %71,8’dir. Örneğin; turizm 
sektörü hizmet sektörleri içerisinde istihdam 
oranı en yüksek sektörlerden biridir. Diğer 
sektörlerin aksine kadın istihdam oranı ol-
dukça fazladır. Ancak Turizm sektöründe (kat 
görevlisi, mutfak sorumlusu, temizlik, bakım, 
animasyon vb.) ev türevi işler kadınlara uygun 
görülmekte bu durumda iş dağılımını cinsiyet-
leştirmektedir. Üst yönetim ve koordinasyon 
kısmı erkeklerin yapabileceği alanlar olarak 
belirlenmekte olup kadınlar diğer sektörlerde 
olduğu gibi turizmde de cam tavan gerçeğiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Ev içi işler, aile, ço-
cuk bakımı, esnek çalışma saatleri, aile-iş ça-
tışması, gibi sorun ve sorumluluklar nedeniyle 
kadınlar sosyal güvencesi olmayan, fason, 
gündelik işlerde çalışmaktadırlar. Bu sektörde 
esnek ve yoğun çalışma saatlerine çocuk ve 
ev içi sorumluluklar nedeni ile tabi kalamayan 
kadınlar üst düzey yöneticilik pozisyonuna 
geçiş yapamamaktadırlar. Bu da kadınların 
sosyal güvence ve emeklilik hakkından ev içi 
sorumluluk nedeniyle feragat etmesine ve en-
formel alanlara yönelmesine neden olmakta-
dır. Aynı zamanda aile işletmelerinin birçoğun-

da kadın, aile işçisi olarak hiçbir ücret talep 
etmeden çalışmaktadır. Her sektörde olduğu 
gibi turizm sektöründe de erkek işi kadın işi 
algısı bulunmakta olup iş bölümü bu algıya 
göre yapılanmaktadır. Bu alandaki girişimci 
kadınlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ma-
ruz kalmakta, bu süreçte birçok dirençle karşı 
karşıya kalmaktadır. Kadın emeğinin ucuz iş-
çilikle sömürülmesi sorununun yanın da sek-
törde yapılan reklam ve tanıtım unsurlarında 
kadının kullanılması ve sembolleştirilmesi yani 
kadının görsellik, temizlik, güzellik ve ağırlama 
algısı üzerinden de kullanılması kadının hem 
emek hem de görselliğinin metalaştırılması 
sorununu yaratmaktadır. Her ne kadar turizm 
sektöründe istihdam edilen kadın oranı diğer 
sektörlere göre fazla olsa da kadınların istih-
dam edilme şekli, işlerin cinsiyet farkına göre 
belirlenmesi, ötekileştirme, terfiye erişimin 
eşit olmayışı gibi bariz eşitsizlikler yaşanmak-
tadır. Bu eşitsizlikleri tolere edebilmek için, iş 
yerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları 
geliştirilmeli ve politikadaki ana temaya tabi 
kalınmalıdır. Girişimci kadınların önündeki eril 
bariyerler kaldırılmalı kadın girişimcileri des-
tekleyici projeler geliştirilmelidir. Girişimci ve 
yatırımcı kadınlardan başarılı örneklerin gö-
rünürlükleri artırılmalı yeni başlayacak olan 
kadınlara ilham ve cesaret kazandırılmalıdır. 
İşe alımlarda eşitlikçi prensibe tabi kalınmalı, 
cinsiyete göre değil liyakate göre alımlar yapıl-
malıdır. Terfi hakkı yetenek ve kabiliyete göre 
herkese açılmalıdır. Sektörde yetenekli olan 
kadınlar eğitimlerle desteklenmeli, iş bölümü 
cinsiyete göre değil yetenek ve profesyonel-
likle eş değer olmalıdır.
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Yoksulluğun ve Yardımların Kadınlaşması

Yoksulluk kavramı birçok kuramcı tarafından birçok farklı şekilde açıklanmıştır. En an-
laşılır şekilde yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak 
ifade edilebilir. Son zamanlarda kadının toplumdaki yeri ön plana çıkmakla beraber, 
yoksullaşma durumu da söz konusudur.

“Yoksulluğun Kadınlaşması” kavramını ilk olarak 
Diane Pearce, 1978 yılında kullanmıştır. Pearce, 
bu kavramı o yıllarda Amerika’da kadınların iş-
gücüne katılım oranının artmasına rağmen ka-
dınların ekonomik durumlarında iyileşme görül-
mediği için kullanmıştır. 

Peki, yoksulluğun kadınlaşması nedir, bu kav-
ram neden kullanılmıştır?

“Yoksulluğun Kadınlaşması” kavramı ile kastedi-
len toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynakla-
nan adaletsiz gelir dağılımı ve kadın emeğinin 
göz ardı edilmesidir. Toplumsal cinsiyet pers-
pektifinden baktığımızda, kadınların çocuklara 
bakması, ev işlerini yerine getirmesi ve bahçe 
veya tarlada çalışması kadının sorumluluğunun 
bir parçası olduğu inancı, kadın emeğini görül-
mez kılar ve bu emeğin ücreti ödenmez. Çünkü 
kadın kendine atfedilen (yemek yapmak, temiz-
lik yapmak, yaşlı bakmak vb.) işleri yapmakla 
yükümlü olarak görülmektedir. Kadının göz ardı 

edilen emeği, yoksulluk kavramını etkileyen en 
önemli faktörlerdendir. Kadına yüklenen bu işler 
aslında toplumsal cinsiyet algısı aracılığıyla ka-
dınla ilişkilendirilmiştir. . 

Kadınların özel ve kamusal alanda çalıştıkları iş-
ler de toplumsal cinsiyet algısı ile bağlantılıdır.  
Toplum kadınlara; güler yüz, sabır, uysallık, na-
iflik gibi özellikleri atfetmiştir. Dolaylı olarak ka-
dın, çalıştığı veya çalışacağı işleri bu doğrultuda 
tercihe etmek zorunda bırakılır. Masa başı işler, 
sekreterlik, öğretmenlik, temizlik vb. işler “kadın 
işleri” olarak görülmektedir. İşgücü piyasasında-
ki ayrımcılık nedeniyle yüksek vasıflı, yüksek ka-
zançlı işler ise erkeklerin yapabileceği işler ola-
rak kabul görürken, yarı zamanlı düşük statülü 
işler kadınlara uygun görülmektedir. Kadınların 
iş gücüne katılım oranı artmasına rağmen ata-
erkil düşünceye sahip bazı aile yapılarında, er-
kekler eşlerinin çalışmasına izin vermemektedir. 
Aynı zamanda yoksul ailede kadının çalışması 

YOKSULLUĞUN VE YARDIMLARIN 
KADINLAŞMASI

Hilal Şeyma Türkmen ~ Sosyal Hizmet Uzmanı
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Hilal Şeyma Türkmen

erkeğin güçsüzlüğü olarak algılanmaktadır. Bu 
sebepler ile birlikte “ev hanımlığının” kadınlara 
uygun görülmesi kadınların istihdama katılımını 
engellemektedir. Bunların yanı sıra ataerkil sis-
tem ve yoksulluk, kadınları enformel (güven-
cesiz, yarı zamanlı) işlerde çalışmayı zorunlu 
kılmaktadır. Yoksulluğun kadınlaşmasındaki en 
önemli faktörlerden biri enformel istihdamın yay-
gınlaşması, diğeri ise özel sektörde istihdam ol-
muştur. Özel sektörde uzun ve belirsiz çalışma 
saatlerinin yanı sıra verilen emeğin karşılığının 
alınamaması gibi durumlar, tüm çalışanları etki-
lediği gibi kadınları da etkilemiştir.

Yoksulluğun kadınlaşmasından bahsederken 
bununla doğru orantılı olan yardımların kadın-
laşması konusuna değinebiliriz. Yoksullaşmanın 
artmasıyla sosyal yardımlara başvurular da art-
mıştır. Özellikle tüm dünyayı etkileyen Covid-19 
salgını, pek çok açıdan olduğu gibi ekonomik 
açıdan da bireyleri etkilemiştir. Sosyal yardımla-
ra başvurma, yardımlar konusunda bilgi alma ve 
yardım alma konusunda yoksul kadınların baş-
rol oynadığını görmekteyiz. Erkeklerin de yoksul-
luk durumundan etkilenmesine rağmen sosyal 
yardım mekanizmalarına başvurmak için kadın-
ları öne sürdükleri gözlemlenmektedir. Erkekler 
sosyal yardım mekanizmalarına başvurdukların-
da kendilerini güçsüz, eve ekmek getiremeyen, 

evi geçindiremeyen gibi düşüncelerle boğuş-

mak durumunda kalır. Erkeklerin yoksulluğu ka-

bul etmeleri, kadınların kabul etmesinden daha 

zordur. Çünkü toplum “erkek adam çalışır, evi 

geçindirir kadın ise çocuklara bakar” yargılarını 

dayatır.  Kadınlar ev içi tüm sorumlulukları üstü-

ne alırken geçinememe sorununu sırtlarında ta-

şır ve yüklendikleri sorumluluk daha da ağırlaşır. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyete dayalı iş 

bölümü, ataerkil toplum yapısı ve mevcut kay-

naklara erişebilirliğin adil olmaması durumu, 

kadınları yoksulluğa daha fazla sürüklemekte-

dir. Bunları önlemek için yapılan sosyal sorum-

luluk projelerinde toplumsal cinsiyete dayalı 

bütçeleme konusuna tabii kalmak ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısıyla proje geliştirmek 

gerekmektedir. Kadınların güçlenmesi yolunda 

kadınların işgücüne katılımını arttırıcı ve sosyal 

güvenlik eşitliğini hedefleyen sosyal politikaların 

hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

Kaynakça:
“Yoksulluğun Kadınlaşması” Nedir? 
https://calismatoplum.org/Content/pdf/calisma-top-
lum-1298-7504286c.pdf
https://trockist.net/index.php/2019/03/22/tarihsel-bir-yenilgi-kadi-
nin-ev-ici-emegi//2021/04/17/yoksullugun-kadinlasmasi
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Türk Televizyon Dizilerinde Kadının Temsili

Kitleler televizyon başına geçip dizi ve film izlediği için insanlara empoze edilmek 
istenen her düşünce, aktarılmak istenen fikirler dizi ve filmler aracılığı ile etkili bir şe-
kilde yapılmaktadır. Dizi ve filmler bir ülkenin toplum yapısını etkilemekte belirleyici 
rol üstlenebilir veya değişiklikler meydana getirebilir. Aynı zamanda dizi ve filmler bir 
toplumun kültürü, yapısı, yaşam şekli ile ilgili bize birçok bilgi vermektedir. 

Dizi izleme kültürünün bu kadar yaygın olduğu 
bir ülkede, toplumu anlamak için yayınlanan dizi 
ve filmlerin de incelenmesi gerekmektedir. Hala 
ataerkil sistem özelliklerini taşıyan ve dolayısıyla 
toplumsal cinsiyet kalıplarının belirgin olarak gö-
rüldüğü ülkemizde, dizilerde ve medyada ciddi 
bir kadın temsili sorunu yaşanmaktadır.

Erkeklerle kadınlar arasında biyolojik ve fiziksel 
farklılıklar bulunmaktadır ancak bu farklılıklar bir 
üstünlük oluşturma anlamına gelmemelidir. Top-
lumsal cinsiyet rolleri aslında toplumun kadın 
ve erkeğe biçtiği rollerden oluşmaktadır. Bunu 
tamamen toplum inşa eder ve öyle kabul eder. 
Kadın ve erkek rolleri diye bir kavram aslında 
olmamalıdır, bu sadece bir kurgu ve inşadan 

ibarettir. Öyleyse bu yazıda Türk dizilerinde ka-
dının temsilini ve değersizleştirilmesini, toplum-
sal cinsiyet rollerine göre kadın ve erkeğin nasıl 
konumlandırıldığını analiz edelim.

Türk televizyon dizilerinde işlenen fiziksel özellik 
algısına baktığımızda, kadınlar için bir “ideal be-
den” sunumunun işlendiğini görmekteyiz. Uzun 
boy, zayıflık, kalın dudaklar, mavi-yeşil gözler 
güzellik kavramlarıyla eşleştirilirken, bu fiziksel 
özelliklere sahip kadınları da genellikle başrol-
lerde görmekteyiz. Kilolu ve “bakımsız” kadınlar 
ise dizilerde ev hanımı, hizmetçi gibi rollerde 
temsil edilirken “erkeklerin tercih etmediği ka-
dınlar” olarak temsil edilirler. Öte yandan engelli 
kadınların dizilerde temsili neredeyse hiç yoktur.

Türk Televizyon Dizilerinde 
Kadının Temsili

Bilge Serenay Balcı ~ Sosyolog&Aile Danışmanı 
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Bilge Serenay Balcı

Türk dizilerinde kadınların kişilik özelliklerine ve 
davranışlarına baktığımızda, “ideal” kadınlar ge-
nellikle annelik, şefkat, sadakat, ahlak, iyi aile kızı 
gibi davranış kalıplarıyla özdeşleştirilmiştir. Dedi-
kodu ve haset etme de yine kadınlarla özdeşleş-
tirilen davranış kalıpları olarak gösterilmiştir “İde-
al istenen erkekler” ise güç, cesaret, zekâ gibi 
davranış ve tutumlarla özdeşleştirilmektedirler.

Türk televizyon dizilerinde kadın ve erkeğin iş 
hayatındaki temsillerine bakıldığında ciddi fark-
lar görmek mümkündür. Kadın karakterler sek-
reterlik, asistanlık, aşçılık, gibi mesleklerle iliş-
kilendirilirken; erkekler daha prestijli, güçlü ve 
zor lanse edilen yöneticilik, mühendislik, gibi 
mesleklerle ilişkilendirilmektedir. Çoğunlukla da 
dizilerde iş yerinde yaşanan romantik ilişkilerde 
kadın karakterler hep erkek karakterlerin altında 
çalışmaktadırlar ve bu durum ekrana güç-iktidar 
ilişkisi olarak da yansıyabilmektedir.

Kadınların Türk dizilerinde nasıl değersizleştiril-

diği, ötekileştirdiği ve birbirlerinden ayrıştırıldığını 

araştırmanın sonucunda daha bariz bir şekilde 

göze çarpmaktadır. Toplumsal cinsiyet rol ve ka-

lıplarının çok net bir şekilde görüldüğü Türk dizi-

lerinin senaryoları itibariyle cinsiyetçi olduklarını 

da söyleyebiliriz. Farklılıkların güzel yönlerinin 

ortaya çıkarılmasından ziyade ötekileştirilerek ve 

kategorileştirerek anlatılması, izleyici açısından 

bir algı oluşturmaktadır.

Kaynakça

Kayadelen, E. (2010). Toplumsal Değişme ve Kadın: Fe-
minist Teori Çerçevesinde Televizyon Reklamlarının Anali-
zi (1980-2008). (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin.

Ünlü, D. (2017). Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın Rolleri-
ne Kadınların Gözünden Bakmak. İstanbul Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul.

Ünür, E. (2013). “Türk Televizyon Dizilerinde Toplumsal 
Kimliklerin Temsili”, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 
Sayfa:32-42.
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Konu Başlığı
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Konu Başlığı
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Film Önerileri

Film Önerileri

MAID
“Hard Work,  Low  Pay, 

And  A  Mother’s  Will To 
Survive” adlı romandan 

uyarlanan dizi, şiddet dön-
güsünün devam ettiği bir 
evlilikten kaçan, yaşadığı 

toplumsal ve iş hayatında-
ki zorluklara rağmen pes 

etmeyen, sosyal mekaniz-
malara erişmeye çalışan 
güçlü kadın profilini tüm 
bölümlerde temsil eden 

Alex’in  ilham verici cesa-
ret ve azmini anlatıyor.

BALIKÇININ 
GÜNLÜĞÜ

Film Nobel Barış Ödülü 
sahibi Malala Yousafza-
i’nin hikayesinden ilham 

almış olup okuluna devam 
etmek isteyen küçük bir 
kızın, kasaba halkına ve 

babasına karşı verdiği et-
kileyici mücadeleyi konu 
almakta. Film okuluna 

devam etmek isteyen ve 
çeşitli nedenlerle eğitim 

hayatı yarım kalmış birçok 
kız çocuğuna ilham olacak 
nitelikte ve heyecan verici.

SİTARA: 
KIZLARIN IŞIĞI 

SÖNMESİN
1970’lerde Pakistan’da 
geçen kısa filmde, 14 

yaşında pilot olma hayali 
kuran genç kız ve babası-
nın yaşlı bir adamla kızını 
evlendirme hikâyesi anla-
tılmaktadır. Erken yaşta ve 
zorla evliliklere atıfta bulu-
nan mini hikâye oldukça 
etkileyici ve düşündürücü 

nitelikte.

Fatma Erol- Sosyolog
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Kitap Önerileri
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Kitap Önerileri

ANNEANNEMİN İZLERİ
Yirmi sene kadar önce anneanneler üzerine düşünmek ve yazmak, kadın yaşamlarının 
sırları arasında birlikte dolaşmak beni o kadar etkiledi ki, feminist biyografilerin peşini o 
gün bugün hiç bırakmadım. Birlikte düşünmenin ve yazmanın hazzını yeniden deneyim-
lediğim onca işe rağmen, bu ilk anneanne atölyesindeki fark ediş özel yerini hep korudu 
zira bu atölyede ve onun ardından gelen kitap için çalışırken, kadınların göç hikâyeleri-
nin ana ekseni olan yer değiştirmelerin biriktirdiği keder ile ev kurma neşesinin, kadın 
yaşamlarını belirleme biçimlerini tanıdım. Kadınların gündelik hayatın içine yerleştirdiği 
direnme stratejilerinin bazen bir fotoğrafa, gazeteden kesilen bir yemek tarifinin sıkış-
tırıldığı eskitilmiş bir kitaba, bir yüzüğe ya da bir hırka motifine sığabileceğini anladım. 
Kadınların kendi tarihlerini kaydetme ve yeniden yazma yoluyla kurdukları ortaklıkların 
akademik hayata sızabileceğini deneyimledim. Şimdi elinizde tuttuğunuz bu kitap da 
benzeri bir sızma girişiminin ürünü. Ne kadar karanlık zamanlar yaşasak da her zaman 
onu aşmaya çalışanların kıymetbilirliklerinin bir ürünü.

İNSAN İNSANA
Doğan Cüceloğlu

İnsan, ilişkileri içinde sürekli olarak “yeniden tanımlanan” bir varlıktır. Doyum-
lu ve mutlu bir yaşam için kendinizi yeniden tanımlamada kullanacağınız bilgi 
ve becerileri, Yeniden İnsan İnsana’da bulacaksınız. Yeniden İnsan İnsana’yı 
okuduktan sonra, çevrenizdeki “iletişim kazalarını” görebilecek, kendinizi ve 
sevdiklerinizi bu “kazalardan” koruyabilme olanağını bulabileceksiniz.

ŞEKER PORTAKALI
José Mauro de Vasconcelos

Edebiyat tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olan Şeker Portakalı’nda minik Zeze’nin 
yaşamına misafir oluyoruz. Belki de en hüzünlü misafirliğimize... İnsanlığın temel ihti-
yacının sevgi olduğunu, sevginin her şeyi değiştirebilen kudretini Zeze’nin gözlerinden 
görüyoruz. Aile içi iletişimsizliği, yoksulluğu en yalın haliyle bizlere aktaran bu eserde 
iyisiyle kötüsüyle tüm karakterle empati kurup o dünyanın bir parçası haline geliyoruz. 
Okuduğunuzda hüznünüze sebep bulamayacak ve kendinizi salt bir kalp acısı içinde bu-
lacaksınız.
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Bebekliğin evrensel sembolü olarak görülen emzikler, 

dünyanın çoğu yerinde oldukça yaygın bir şekilde kul-

lanılmaktadır. Besleyici olmayan emme, genellikle el ve 

parmak emme ile kendini gösteren fetüs ve yenidoğan için 

doğal bir reflekstir. “Yalancı meme” olarak adlandırılan ve bes-

leyici olmayan emme aracı olarak emziklerin emme refleksini 

karşıladığı ve bebeği rahatlattığı belirtilmektedir. Özellikle bebe-

ğin emme ihtiyacının en fazla olduğu ilk aylarda, emzik kulla-

nımının stresli durumlarda rahatlamayı sağlayarak ağrıyı azalt-

tığı ve uykuyu kolaylaştırdığı belirtilmektedir. Emzik kullanan 

bebeklerde ağlamalar azalır, sakin uyku süreleri artar, bebek 

emzirmeye hazır hale gelir, kilo alımı artar ve hastanede kalış 

süresi kısalır. 
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Bebekliğin evrensel 
sembolü olarak görülen 
emzikler dünyanın çoğu 

yerinde oldukça yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

Feyza Nur Tekay 

Çocuk Gelişim Uzmanı
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Bebeklerde Emzik Kullanımı • Feyza Nur Tekay 

Emzik kullanımı-

nın yukarıda sayılan olumlu/yararlı 

etkilerine karşı bebeklerde diş gelişimini olum-

suz etkilediği, orta kulak enfeksiyonlarına neden 

olduğu, emzirme süresini olumsuz etkilediği bi-

linmektedir. Dolayısıyla hem bebek ve hem de 

ebeveynler için avantaj olabildiği kadar deza-

vantaj da olabilir. 

Emziriyorsanız, bebeğiniz 1 aylık olana ve bir 

emzirme rutini oluşana kadar bekleyebilirsiniz. 

Süt miktarı bebeğinizin emmesine bağlıdır. Em-

zik ile çok zaman geçirmesi memede az zaman 

geçirmesi ve süt üretiminin az uyarılması an-

lamına gelir. Bununla birlikte sağlıklı ve zama-

nında doğan bebeklerde emziğin, emzirmeye 

olumsuz bir etkisi olmadığı da gösterilmiştir. 

Uzun süreli emzik kullanımı diş problemlerine 

yol açabilir. En sık görülen etkisi, ön açık ka-

panış veya ön üst ve alt dişler arasında boşluk 

oluşmasıdır (kapanma kusuru). Çocuklar ayrıca 

maksiller daralma (çarpık, çapraşık ve çıkıntılı 

dişler) riski altındadır. En iyi çözüm 2 yaşına gel-

diğinde emzikten ayırmaktır.

Peki, emzik kullanımını nasıl bırakabilirsiniz? Ön-

celikle zamanı iyi belirlemelisiniz. Çocuğunuzun 

hasta olduğu, ekstra huzursuz olduğu zaman-

larda böyle bir alışkanlığı bıraktırmaya kalkış-

mayın. Gün içerisinde emzik emme zamanlarını 

azaltın. Örneğin, uykuya geçişte emzik olmazsa 

olmazınız ise emmeye devam etsin. Öncelikle, 

çocuğunuzun gün içerisinde emmeye çok da 

ihtiyaç duymadığı zamanlarda emzik kullanı-

mı bırakarak işe başlayın. Çocuğunuza em-

ziği kendiniz uzatmayın. Sizden istediğinde 

ise oyunlarla dikkatini dağıtmaya çalışın. 

Ağzında emzik varken konuştuğunda onu 

anlamadığınızı ve emziği çıkardıktan sonra söy-

lediklerini anlayabileceğinizi söyleyin. Çocuğu-

nuzla birlikte görseli bol olan emzik hikâyelerini 

içeren eğitici kitaplar okuyun. Emziği bulutlara 

arkadaş olması için gönderin ve arkasından el 

sallayın (oluşturabileceğiniz hikayeler tamamen 

hayal dünyanıza kalmış). Tüm bu yöntemleri uy-

gularken aranızdaki ilişkiyi zedelememeye dik-

kat edin. Bu denemenizde olmasa bile mutlaka 

bir gün bırakacaktır.

KAYNAKÇA
https://idilyenicesu.com.tr/emzik-kullanmali-mi-
yim/
Yıldız İ.-Altun Yılmaz E.-Aras Doğan Ş., “Emzik 
Kullanımının Bebek Sağlığına Etkileri”. YOBU 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2 (2), 2021, s. 
78-85.
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İletişimde bulunma insanın en önemli gereksinimidir. 

Kişi olumlu ya da olumsuz iletişim geliştirir. Olumsuz ve 

kapalı dediğimiz iletişim türü tercih edilmeyen, kişiyi ve 

çevresindekileri zora sokan bir iletişim türüdür.

 Çoğu yetişkinin, istek ve gereksinimlerini doğru 

ifade edemediğini, yardım isteyemediğini ve sohbete 

katılmakta zorlandığını gözlemleriz. Çoğu yetişkin için 

iletişim becerilerini olumlu yönde geliştirmek ve öğ-

renmek çok kolay değildir. 

 Bu beceri, insanın bebeklik çağında kendini ifade 

etmeye çalışması ile başlayan bir süreçtir. Bebek 

doğduğunda ilk iletişimi anneyle kurar. Büyüme süre-

cinde bakımıyla sorumlu olan kişi anne, babaanne, an-

neanne, bakıcı vs. kimse iletişimini onunla geliştirir. Kendince 

acıktığını, altının ıslandığını, uykusu geldiğini, hastalandığını 

ifade etmeye çalışır. Bebekle ilgilenen kişi bebeğin bu iletişim 

şeklini nasıl karşılar ve yönetirse bebek iletişim 

şeklini ona göre şekillendi-

rir. 

 

T. Nagehan Turpcu ~ Koordinatör
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Çoğu yetişkin bebeğin ağlamasından rahat-

sız olur. Halbuki ağlamak bebeğin doğduğu 

anda verdiği bir tepkidir.   Yani istediği olma-

dığı için değil, etrafındakileri rahatsız etmek 

için değildir. Neye nasıl tepki ve karşılık ve-

receğini bilmemesinden kaynaklanır. Aslın-

da ağlaması bir çağrı, bir seslenme veya bir 

sorudur. Neredeyim? ne yapmalıyım? kim 

bana yardım eder? bununla nasıl başa çıka-

cağım? der aslında bebek ağlarken. Sözsüz 

ama sesli bir iletişim kurmaya çalışır. İhtiya-

cının anlaşılmasını ister. Bu sorulara doğru 

cevaplar verirsek, ihtiyacını sevgi ve şefkatle 

karşılarsak, ona güvende olduğunu hissetti-

rirsek o ağlamanın bir süre sonra kesildiğini 

ve güzel gözleriyle sizi izlediğini fark edersi-

niz. O bakışlarında bir minnet, bir huzur ve 

sevgi görürsünüz.  

2 yaşından sonra bebeklikten çocukluğa ge-

çişte, istek ve ihtiyaçlarını sözlü ifade etme-

ye başlamış olduğu halde ebeveynlerle an-

laşmak daha zordur çocuk için. Ebeveynler 

için de daha zordur çocukla anlaşmak. Ebe-

veyne göre artık daha çok şey istemektedir, 

daha çok ağlamaktadır, istediği olmadığın-

da ise daha çok ağlamaktadır. Çocuk için 

ise, ihtiyaçlar artmıştır, daha renklenmiştir, 

daha somut hale gelmiştir ama bu ihtiyaçlar 

sebepsiz ve açıklama olmadan yerine ge-

tirilmemektedir. Karşılıklı anlaşmazlık böyle 

sürer gider. Bazen çocuk kaybeder bazen 

ebeveyn kaybeder gibi görünür.  Ama gü-

nün sonunda aslında hep çocuk kaybeder. 

İstediği olsa da olmasa da sonuç çocuğun 

kaybedişini değiştirmez. Sonucun ne oldu-

ğunun bir önemi yoktur, çünkü süreç doğru 

yönetilmemiştir. Oysaki süreci doğru yönet-

tiğinizde, anladığınızda ve çocuk anlaşıldı-

ğını hissettiğinde, isteğinin neden olduğunu 

veya olmadığını anladığında sonucun ne 

olduğunun bir önemi yoktur. İstediği oldu-

ğunda veya olmadığında sonuç ne olursa 

olsun çocuk kazanır. Bizim için önemli olan 

da hep çocuğun kazanmasıdır. Çocuk anlar. 

Çocuk bu anlamaz demeyin, anlatın.       

Doğru ve yapıcı iletişim kurmak nasıl ki biz 

yetişkinlerin ihtiyacı ise çocuklarımıza da 

bunu biz öğretiyoruz unutmayalım. Sen de-

ğişirsen dünya değişir sözüne istinaden, 

önce kendi iletişim şeklimizi düzeltelim. 

Kendi iletişim şeklimizi düzelttiğimizde, çev-

remizle ve çocuklarımızla ne kadar kolay ve 

anlaşılır iletişim kurduğumuzu göreceğiz.

   

Çocuk ve İletişim • Nagehan Turpcu
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Müze ve Çocuk

Toplumun her kesiminden farklı yaş ve de-

neyimlere sahip bireylere doğrudan ve do-

laylı öğrenme olanakları sunan müzelerin, 

kültür aktarımındaki payı ve toplum belle-

ğindeki yeri inkâr edilemez. Bu nedenle 

müze bilincinin çocukluk çağından başla-

yarak öğretilmesi gerekir. 

Müzeler çocuklara farklı öğrenme ortamları 

sunabilecek, nitelikli yapılardır. Çocukların 

eğitiminde müzeler okul dışı eğitim ortamı 

olarak kullanılabilecek alternatif mekânların 

başında gelmektedir. Müze eğitimi çocuk-

lara farklı öğrenme yolları ile tanışma ve 

gerçek objelere aktif bir şekilde ulaşma, bu 

objeleri gözlemleme ve değerlendirme ola-

Çocuklarda her tecrübe bir bilgiye, her bilgi bir deneyime dönüşerek çocuklara fark-
lı dünyaların kapılarını aralar. Deneyimlerin yaşandığı yerlerden biri de müzelerdir. 
Müzeler bir toplumun kültür ve tarihi öğelerinin, doğal değerlerinin korunaklı bir 
şekilde toplandığı, belgelendiği aynı zamanda eğitsel amaçlarla sergilendiği mekân-
lardır.

MÜZE VE ÇOCUK

Begül Demir ~ Sosyolog
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Begül Demir

nağı sağlayarak bilişsel bir öğrenme süreci 

oluşturur. Bu doğrultuda müze deneyiminin 

çocuklar açısından sadece vakit geçirme 

ile sınırlı olmadığı söylenebilir. Müzeler ço-

cukların gözlem, eleştirel düşünme, mantık, 

yaratıcılık, hayal gücü gibi özelliklerinin ge-

lişmesine katkıda bulunur. Sınıf içerisinde 

görsel öğeler kullanılarak anlatımı mümkün 

olmayan veya zor olan tarihsel ve yaşam-

sal süreçleri/olayları, müzeler somut olarak 

canlandırma imkânı sağlar. Örneğin; mü-

zelerde gerçek objelerle tanışan çocuk-

lar, mevcut atölyelerde uygulama yaparak 

daha kolay, kalıcı ve etkili bir şekilde öğ-

renme imkânı bulabilirler. Çocuklar müzede 

edindikleri bu özgün ve nitelikli deneyimleri 

günlük yaşamlarına da aktarabilirler.

 Müzelerde çocuklar, içinde bulunduğu top-

lumun kültürünü öğrenir, farklı kültürleri tanı-

ma fırsatına erişirler aynı zamanda kültürel 

değerlerine sahip çıkma ve koruma bilinci 

edinirler. Böylelikle müzeler tarih bilincinin 

gelişmesine yardımcı olur, çocukları geç-

mişle buluşturur ve içinde bulundukları za-

manla karşılaştırma fırsatı verir. 

Müzeye yapılan gezi sonrasında, sürecin 

değerlendirilmesi ve deneyimlerin payla-

şılması çocukların farkındalıklarını artırarak 

onların düşünsel becerilerine, kendini ifade 

etme, iletişim becerileri ve yaratıcılık gelişi-

minde önemli kazanımlar sağlar.

.
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Oyuna Dâhil Olmak…

Aslında oyun olgusunun tarihine bakacak olur-
sak, çocukluk kavramı ortaya çıkmadan çok 
önce yetişkinlerin rekabet üzerine kurguladık-
ları, kendini gösterme veya gücünü ispat etme 
yoludur. Mısırlılardan ve Romalılardan kalma 
duvar ve çömlek resimlerinde tavla veya satran-
ca benzer oyun tahtasında oynanan oyunlarla 
birlikte Bizans dönemine ait mozaiklerde çem-
ber çeviren çocuk tasvirleri, oyunun tarihinin çok 
eskilere dayandığının göstergesidir. Oyun kültü-
rel bir olgu olarak da yorumlanmaktadır. Gele-
neksel oyunlar, ait oldukları toplumun kültürünü, 
tarihini ve yaşam biçimlerini de yansıtmaktadır.  

Flaman ressam olan Pieter Bruegel’in 1560 yı-
lında ahşap panel üzerine yağlı boya ile yaptığı 
“Çocuk Oyunları” tablosunda,  çocuklar tipik 16. 
yüzyıl kıyafetleri içinde geleneksel oyunlarını oy-
narken resmedilmiştir. Bu çalışma aynı zaman-

da oyunun, dönemin sosyal yapısı içerisindeki 
yerini hakkında da bilgi vermektedir.

 Günümüzde ise oyun, çocukların evrensel dili 
olarak kabul edilmektedir. Çocuklar her yerde, 
her zaman, her şeyle ve herkesle oyun oynaya-
bilirler. Bu onların çevreyi, dünyayı ve kendilerini 
tanımak için kullandıkları bir yöntemdir. Çocuk 
oyun oynarken, nesnelerle veya kişilerle etkile-
şime girerek bilgiyi oluşturur. Bununla birlikte 
oyun esnasında kendi iç dünyalarında yaşadık-
ları duyguları oyuna yansıtma eyleminde bulu-
nabilirler. 

Oyun, çocuklara deneme-yanılmalarla dolu 
olan bir öğrenme süreci sunar. Çocuklarla ça-
lışan uzmanlar, oyunun çocuk gelişimi için çok 
önemli bir etken olduğu konusunda hem fikirdir-
ler. Hatta çocukluk için vazgeçilmez olan oyun, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz-

“Oyun tüm çocukların hakkıdır.”

Oyunun tarifi, biz yetişkinlere göre değişiklik gösteren ancak çocuklar için yemek 
yemek, su içmek kadar önemli ve hayati bir uğraş. Oyun, kimilerine göre eğlence, 
vakit geçirme, dersten sonra oynandığında ödül, mahrum edildiğinde ceza, kimileri-
ne göre ise öğrenme süreci, yaşama hazırlık, kendini ifade etme ve çocuğun gelişimi 
için önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

OYUNA DÂHİL OLMAK…

Dr. Menekşe Boz ~ Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı
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Oyuna Dâhil Olmak…

leşme’nin 31. maddesi gereğince tanımlanmış 
ve oyun oynama hakkı koruma altına alınmıştır. 
Peki, neden buna ihtiyaç duyulmuştur? Bu soru-
yu farklı oyun bariyerleri ile açıklayabiliriz. Günü-
müzde, oyun bariyerleri çocukları oyun oynama 
sürecinden mahrum kalmalarına sebep olmak-
tadır. Bu bariyerlerden ilki, teknoloji alanındaki 
değişim ve gelişimin çocuk oyunlarının ve oyun-
caklarının değişimine etkisidir. 

Çocukların, teknolojinin etkisi altında olan bir 
sosyal yapı içerisinde dünyaya gelmeleri kaçı-
nılmazdır fakat çocuklar için denge unsurunu 
sağlamak yetişkinlere düşmektedir. Nasıl ki, bir 
çocuğun yalnızca tek tip besinle beslenmesi 
söz konusu olamazsa; çocuğun sürekli ekrana 
maruz kalması, ne izlediğini ve ne kadar süre 
izlediğini bilmemek de söz konusu olmamalıdır. 
Bu dengeyi sağlaması gereken yetişkinlerin ço-
cukların ne izlediğini, hangi sitelerde dolaştığını 
veya hangi tür oyunlar oynadığını kontrol etme-
meleri ve en önemlisi ne kadar süre ekrana ma-
ruz kaldığını önemsememeleri, kolay ulaşılabilir 
teknolojik aletlerin ve dijital içeriklerin çocukların 
gelişimini olumsuz etkilemelerine sebep olabilir. 

Teknoloji, doğru yerde ve gerektiği kadar kulla-
nıldığında, çocukların gelişimine önemli katkılar 
sağlayabilir. Yetişkin kontrolünde dijital oyunlar, 
çocuğun sanal gerçeklik aracılığıyla bilime, sa-
nata, spora vb. erişimini sağlamaktadır. Ancak 

bu erişim muhakkak bir denetime tabi tutulmalı-
dır. Dünya Sağlık Örgütü, 2 ila 4 yaş arasındaki 
çocukların, ekran karşısında günde bir saatten 
fazla hareketsiz kalmaması,  bir yaş ve altındaki 
bebeklerin ise elektronik ekranlardan uzak tutul-
ması tavsiyesinde bulunmaktadır. Dijital oyunlar 
eğlenceli bir ortamda çocuğa seçim hakkının 
tanındığı, süreci çocukların başlattığı ve bu sü-
reç içerisinde dilediği gibi aktif olduğu,  senar-
yosunu kendilerinin yazdığı ve oynadığı bir kur-
gu ortamıdır. Bu kurgu ortamı çocuklara özgür 
oldukları bir alan yaratır.

İkinci bariyer ise ebeveyn tutumlarıdır. Ebeveyn 
tutumları çocuğun gelişiminde önemli rol oyna-
maktadır. Çocuğun ilk oyun arkadaşları anne ve 
babalarıdır. Ebeveynin oyun algısı, oyuna bakış 
açısı, oyunun önemini kavraması çocuk ile ebe-
veyn arasındaki etkileşimde önemli farklar yara-
tır. Oyun, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi 
sağlayan bir bağdır. Anne ve babasıyla oyun 
oynayan çocuk mutludur, ailece aktif bir sürecin 
içinde bulunmaktadır. Çocuklar anne ve baba-
larını model alırlar, oyunlarında onlar gibi dav-
ranıp onlar gibi konuşurlar.  Fakat günümüzde 
bazı ebeveynlerin çocukları ile oyun oynamak 
için yeterli vakit ayırmadıkları bilinmektedir. An-
cak bu eksiklik, çocuğun gelişiminde olumsuz 
bir etkiye neden olabilir. Çocuğu ile oyun oyna-
yan ebeveyn, çocuğunu daha yakından tanıma 
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Oyuna Dâhil Olmak…

fırsatı bulur; çocuğunun nelerden hoşlandığını, 
neleri yapabildiğini, neyi merak ettiğini, onu en 
çok neyin eğlendirdiğini kurdukları bu interaktif 
ilişki neticesinde öğrenebilir. Oyun tüm taraflara 
samimi bir ortam sağlar, oyuncular oyun süre-
cinde kendileri olurlar çünkü bu kurgu içinde 
yargılama yoktur, hata yapılabilir ve bu hatalar 
telafi edilebilir. Ebeveynler olarak çocuğunuzla 
verimli zaman geçirmek için oyun oynayın…

Eğitim sistemi diğer bir bariyer olarak görülebi-
lir. Türkiye’de genellikle eğitim ciddi bir iş, oyun 
ise boş zamanlarda yapılacak bir eylem olarak 
görülmektedir. Bu görüş, okullarda sınıflarımı-
zın içine kadar işlemiştir. Örneğin, en çok okul 
öncesi dönemde oyun oynama fırsatı yakala-
yabilen altı yaşındaki bir çocuk, anaokulundan 
mezun olduktan sonra birinci sınıfta genellikle 
sıralarda oturuyor, tahtaya yazılanları deftere 
geçirmeye çalışıyor ve bu çocuktan hemen oku-
mayı öğrenmesi isteniyor. Oyun ise dersler bit-
tikten sonra zaman kaldığı takdirde oynanabilir. 

Eğitim sistemi, bireyin özelliklerini dikkate alma-
lıdır. Çocuklar oyun oynamayı severler ve oyunla 
öğrenirler çünkü oyun gönüllü yapılan bir eylem-
dir. Froebel, “oyunun kendisi başlı başına bir ka-
zanımdır, bu nedenle ne öğretecekseniz öğretin 
ama bunu çocuğun en canlı olduğu oyun orta-
mında öğretiniz” fikrini savunur. Eğitim bir süreçtir 
ve bu okul öncesi, ilkokul ve diğer düzeylerin bir-
birini tamamlaması ile sonuç verir. Günümüzde 
okullar gittikçe oyun temelli eğitimden uzaklaş-
maktadır. Çocuk ve oyun düşünüldüğünde eği-
timciler, oyunun çocuk gelişimi için son derece 
faydalı olduğu konusunda hemfikirdir. Buna göre 
anasınıfları ilkokul gibi değil, ilkokullar anasınıfı 
gibi olmalıdır. Yani oyun devam etmelidir…

Son bariyer, sunulan çevre olanaklarıdır. Ço-
cuklar, içinde bulundukları çevreden etkilen-
mektedirler.  “Oyuna verilen önem ve oyunun 
ne olduğuna ait görüşler, çocuklara sağlanan 
oyun olanaklarını da doğrudan etkilemektedir” 
(Tuğrul, 2017). Çocukların oyun oynamasına 
olanak sağlayan güvenli, temiz, gelişimlerine 
uygun, ulaşılabilir, yeterli ve doğa ile iç içe olan 

çocuk dostu ortamların oluşturulması önemsen-
melidir. Sokakta oyun oynama, parka gitme tüm 
çocukların hakkıdır. Günümüzde birçok neden-
den ötürü çocuklarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. 
Bu durumun nedenleri arasında güvenlik en ön 
sırada gösterilmektedir. Tüm gününü kapalı or-
tamda geçiren bir çocuk doğadan kopuk yaşar. 
Doğanın içinde, akranlarıyla birlikte güvenli bir 
ortamında oyun oynayan çocuk motor gelişimi, 
bilişsel gelişim ve sosyal-duygusal gelişim açı-
sından beslenmektedir. 

Çevre ve şehircilik ile ilgili politikalar oluşturu-
lurken çocuklar ön planda tutulmalıdır. Şehirle-
rimizde daha çok oyun alanları, çocuk kütüp-
haneleri, çocuk parkları, çocuk spor alanları 
için planlamalar yapılması, hem çocuklarımızın 
gelişimi hem de gelecekteki toplumun temelleri 
açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda 
politika oluşturuculara, belediyelere büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Tüm çocuklar dışarıda 
güvenle oyun oynamalıdır…

Bariyerleri bizler yaratırız ve çözüm yine bizdedir. 
Oyun bariyerleri doğru politikalarla, doğru tekno-
lojik yöntemleri kullanarak, yetişkinlerin sorum-
luluk almaları ile fırsata dönüşebilir. Toplumların 
refahı, çocuklara verilen değerle ölçülür çünkü 
onlar geleceğimizdir. Çocukları anlamak için 
oyunlarına bakmak yeterlidir. Oyuna dâhil olmak 
için çocukların oyunlarına değer verip dikkatlice 
bakarsak tüm çözümleri orada görebiliriz.

“Çocuğu tanıyın ve onun gereksinimi olan do-
ğadan ve oyundan onu mahrum etmeyin.”

Rousseau

Kaynaklar

Tuğrul, B., “Dünya oyunun gücünde uzlaştı şimdi bu gücü ço-

cukların yararına kullanma zamanı: Hadi Türkiye... “, Erken Ço-

cukluk Çalışmaları Dergisi 1(2). 2017, s.259-266.

Rousseau, J. J., Emile –Ya da Çocuk Eğitimi Üzerine. Çev. Meh-

met Baştürk-Yavuz Kızılçim, Kilit Yayınları, 2017.
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜMÜZDE GİTAR DERSLERİ

Müziğin insan gelişimine yüksek katkı sağladığı kanıt-
lanmış bir gerçektir. Müzik çocuğun rahatlamasını ve 
kendini doğru şekilde ifade etmesini sağlarken, ço-
cuklarda ritim duygusunu geliştirir. Çocuğun gelişim 
açısından sosyalleşebilmesi, çocuğun bulunduğu or-
tamlarda kendini daha cesur bir şekilde ifade edebil-
mesi, yeteneklerini geliştirmesi için Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Batı-
park Çocuk Kulübümüzde gitar dersleri verilmektedir. 
Bu ders kapsamında, çocukların kaliteli zaman geçir-
mesinin yanı sıra, çocuklarda el becerilerinin gelişme-
si ve konsantrasyonunun arttırılması desteklenerek, 
sanatsal bir algı yaratmak amaçlanmaktadır.  

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜNDE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Afetler, insanlar ve canlılar üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplara yol açan 
ve yaşamı kesintiye uğratan olaylardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Altındağ Çocuk Kulübü üyele-
rimize; afet bilinci eğitimi ile başta deprem, yangın vb. olmak üzere ülkemizde sıkça görülen 
afetlere yönelik, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları kazandırmak 
amaçlanmıştır. Eğitimde temel bilgi ve kavramlar başlığı altında; tehlike, risk, afet gibi kavramlar 
ve çevremizdeki risk teşkil eden konular hakkında bilgiler ile çocuklara herhangibir afet veya acil 
durum halinde ne yapılması gerektiği video ve görsellerle bilgilerin günlük yaşamda davranışa 
dönüşmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

.

ÇOCUK KULÜPLERİ 
FAALİYETLERİMİZ VE DERSLERİMİZ
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

SPORLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Çocukların erken yaşta sporla buluşması, gelişim süreçleri bakımından önem arz etmektedir. 
Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken bununla birlikte estetik bir görüntüye sahip 
olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdür-
lüğüne bağlı Batıpark Çocuk Kulübümüzde yoğun ilgi gören jimnastik dersleri, çocuklarımızın 
gelişimini desteklerken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.

SİNANLI ÇOCUK KULÜBÜ’NDEN ÇOCUKLARIMIZA TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Gelişen teknoloji, insanların yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını hızla değiştirmektedir. Çocukların da 
bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran internet, üyelerimizin derslerine, araştırma ödevleri temelinde ol-
dukça katkı sağlamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sinanlı Çocuk Kulübümüzde çocuklarımıza 
öğretmenlerimiz tarafından teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları için eğitimler veril-
mektedir. Verilen eğitimlerle çocukların okul başarısını en üst düzeyde etkilemesi planlanmaktadır. 
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜNDE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetle-
ri Şube Müdürlüğüne bağlı Batıpark Çocuk Ku-
lübü önemli bir sosyal sorumluluk kampanyası 
başlattı. Plastik mavi kapak toplayan üyeler en-
gelli çocuklar için tekerlekli sandalye alınması-
na destek oluyor. Kısa sürede çocuklarımızın 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında binler-
ce kapak toplayarak, bu konudaki duyarlılıkla-
rını ortaya koymaları, ebeveynler açısından da 
sevindirici oldu.  

 

MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ’NDE YENİ YILA RENKLİ BİR MERHABA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğüne bağlı Mamak Çocuk Kulübü faaliyet sınıfı yaptığı kostüm partisiyle eğlenceli 
bir güne imza attı. Partide çocuklar;  balon oyunları, sınıf oyunları oynayıp yüz boyama etkin-
likleri yaptılar. Birbirinden ilginç kostümler giyen minik üyelerimiz dans ederek ve kostümlerini 
giydikleri karakterleri taklit ederek doyasıya eğlendiler.
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

MEHMET ERSOY’U SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

Türk milletinin bağımsızlık mücade-
lesinin simgesi İstiklal Marşı’nı yazan 
Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
vefatının 85. yıl dönümünde saygı ve 
minnetle anılıyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğüne bağlı Aktepe Ço-
cuk Kulübü üyeleri, Milli Şairin İstiklal 
Marşı’nı yazdığı Taceddin Dergâhı’n-
da  kabri başında ziyaret etti. Mille-
timizin bağımsızlığa olan tutkusunu 
vatan ve bayrak sevgisini, mücade-
leci ruhunu milli birliğimizin temel di-
namikleri en güzel şekilde eserlerinde 
bizlere aktaran şair yüzyıllar boyunca 
da Türk halkının kalbinde yer alacak.

SİNCAN ÇOCUK KULÜBÜ’NDE ÇOCUKLARIMIZ MESLEKLERİ ÖĞRENİYOR

Sincan Çocuk Kulübü üyeleri çevre esnafları ziyaret ederek farklı meslekler hakkında bilgi edin-
di. Ziyaretlerde esnaf ve çocuklar arasında keyifli sohbetler gerçekleşti. Çocukların meraklı so-
ruları esnafları zaman zaman güldürdü. Esnafların çocuklara ikram edilen yiyecekler ağızları 
tatlandırdı. 
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Konu BaşlığıÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında tutumlu olmayı, 
yatırım yapmayı, yerli malı kullanmayı ve yerli malı üretmeyi teşvik etmek amacıyla başkentli çocuk-
ları üreticilerle buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlı-
ğı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk kulüplerine kayıtlı üyelerimiz elektrikli otobüs 
üretimi yapan BELKA A.Ş. Teknoloji Merkezini, FAF VANA Sanayisini, Ayvetsan A.Ş.’yi , Eyüp Sabri 
Tuncer üretim merkezini ve  Dorsey Dorse tamir merkezini gezerek, üretim sürecini yakından ince-
leme fırsatı yakaladı.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR YERLİ 
ÜRETİCİLERLE BULUŞTU
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Başkentin Çocuklarından Atatürk’e Mektuplar Sergisi

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Ankaralılar tarafından coşkuyla kutlandı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı, 
çocuk gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine üye olan çocuklarımız bu önemli günde Atatürk’ e 
yazmış oldukları mektuplar ve Atatürk temalı el sanatları  ürünleriyle bu özel güne katkı sağladılar. 
‘’Çocuklardan Atatürk’ e Mektuplar’’ temalı sergimizde çocuklar Ata’ya duydukları sevgi ve özlemi 
sözcüklere döktüler. Ahmetler  Çocuk Kulübünde müzik eğitimi alan üyelerden oluşturulan çocuk 
korusu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirerek açılışa gelen Ankaralılara duygu dolu anlar yaşattı. 
Altındağ Çocuk Kulübü üyelerinin hazırlamış olduğu Seymen gösteri ekibinin de renk kattığı sergi-
de Ankaralılar keyifli anlar yaşadı. Mektuplar 27-28-29 Aralık süresince Metro altı sanat galerisinde 
Ankaralılarla paylaşıldı.

BAŞKENTİN ÇOCUKLARINDAN 
ATATÜRK’E MEKTUPLAR SERGİSİ



T.
C.

 A
nk

ar
a 

Bü
yü

kş
eh

ir
 B

el
ed

iy
es

i K
ad

ın
 v

e 
Ço

cu
k 

Bü
lte

ni

39

Gündüz Bakımevleri Sosyal Servis Bülteni

Sosyal Servis Ekibi; şu an için Ahmetler 

Çocuk Gündüz Bakımevi, Batıkent Çocuk 

Gündüz Bakımevi, İşçi Blokları Çocuk Gün-

düz Bakımevi ve Kuşcağız Çocuk Gündüz 

Bakımevi’ne destek vermektedir. 

Bu birimlerden hizmet alan, adaptasyon 

sorunu yaşayan çocuklarla uyum sürecine 

yönelik çalışmalar yapıldı. Yeni bir ortama 

giren çocukların zaman zaman kaygı duy-

maları çok olasıdır. Bu süreçte profesyonel 

bir destek almak ileride oluşabilecek sorun-

ların önüne geçmiş olur. 

Çocukla ilgili her şeyin en üst faydada ya-

pılması gerektiğine olan inancımızla çocuk, 

aile ve okul işbirliğini çok önemsiyoruz. Ku-

rumumuzdan hizmet alan, desteğe ihtiyaç 

duyan ailelerle bireysel görüşmelerimizin 

yanı sıra, “Sağlıklı ve Mutlu Bireyler Yetiş-

tirmede Aile, Okul ve Çocuk İşbirliği”, “Aile 

içi Sağlıklı ve Etkili İletişim”  konulu eğitim-

ler verildi. Her ay velilerin ihtiyaçlarına göre 

belirlenen konularda eğitimler verilmeye de-

vam edilecek. 

Kurumumuzda sadece öğretmenlere değil,  

her personelimize “Etkili İletişim Atölyesi” ve 

“Aile ve Çocuk İletişimi Nasıl Olmalıdır?” ko-

nulu seminer ve çalışmalar yapıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

Sosyal Servis Ekibi, çocuk gündüz bakımevlerinden hizmet alan çocuklara ve ailele-

rine psiko-sosyal destek vermek amacıyla 20 Ekim 2021 tarihinde Ahmetler Çocuk 

Gündüz Bakımevi merkezli olarak kurulmuştur. 

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ SOSYAL 
SERVİS BÜLTENİ
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Çocuk Meclisinden Haberler

ÇOCUK MECLİSİNDEN HABERLER

26. Dönem Çocuk Meclisi Üye Seçimleri, Çocuk 
Meclisi’nde kurulan sandıklarda 31 Ekim Pazar 
günü saat 10:30-16:00 arasında gerçekleşti

Çocuk Meclisi 26. Dönemden başlamak üze-
re üyelik başvurularını kolaylaştırmak ve pan-
deminin doğurmuş olduğu riskleri minimuma 
düşürmek amacıyla 22 Eylül-25 Ekim tarihleri 
arasında online başvuru ve tanıtım dönemini 
başlattı ve Meclis üyeliğine aday çocuklarımı-
zın Çocuk Meclisi resmi instagram hesabı olan 
“abbcocukmeclisi”  sayfası üzerinden tanıtım 
videolarını yayımlayarak her adayın eşit ölçüde 
tanınabilir ve ulaşılabilir olmasını mümkün kıldı. 
Birbirlerini yakından tanıma fırsatı bularak bilinç-
li bir şekilde oy kullanmaları sağlanan çocuklar, 
çocuk haklarının savunucu olmak, çocukların 
taleplerini duyurmak ve kent yönetiminde söz 
sahibi olmak için sandık başına giderek seçim-
lerde adeta demokrasi dersi verdi.

Sandık başına giden tüm adaylar seçme seçil-
me sorumluluğu ve heyecanıyla Çocuk Mecli-
si’nde görev almalarını istedikleri üç isim için oy 
kullanarak çocuk haklarının temel ilkelerinden 
biri olan “kararlarda biz de varız” deme irade-
sini gösterdi.

Gün boyu devam eden oy kullanma işlemlerinin 
ardından çocuklar, seçinin sonuçları için heye-
canlı bir bekleyişe geçti.

ÇOCUK MECLİSİNDEN HABERLER
Muhammet Fatih Ünsal
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Çocuk Meclisinden Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 
26. Dönem Başkanlık Divanı Seçimleri’ni ta-
mamlayarak 14 yaşındaki Su Naz Görgel’i baş-
kan olarak seçti.

“Başkanlık Divanı Seçimleri” gündemi ile topla-
nan Genel Kurul toplantısını 25. Dönem Başka-
nı Çağan Aladağ, 25. Dönem Başkan Yardım-
cısı Nur İnan ve Katip Üye Elvin Deren Yetkin 
yürüttüler. Çocuk Meclisi’nin ruhunu, amaçlarını 
ve Meclis’te kazandıkları deneyimleri 26. Dö-
nem Çocuk Meclisi üyeleriyle paylaşarak onla-
rın yollarını ışık tutup aynı zamanda yeni dönem 
üyelerinin heyecanına ortak oldular.

Başkanlığa adaylığını açıklayan 75 üyenin ken-
dilerini ve projelerini tanıtmalarının ardından 
gerçekleşen, büyük bir heyecan ve çekişmeye 
sahne olan 3 turlu oylama sonucunda Meclis 
Başkanı ve Divan Üyeleri belirlendi.

Çocuk Meclisi Genel Kurulu, oylamalar netice-
sinde 26. Dönem Başkanı olarak Su Naz Gör-
gel’i, 1.Başkan Yardımcısı olarak Neva Yurt’u, 
2.Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Erdem Kay-
han’ı, 3.Başkan Yardımcısı olarak Zümra Yurt’u 
seçerken 1.Katip Üye olarak Belinay Koçoğ-
lu’nu ve 2.Katip Üye olarak da Gülce Kaya’yı 
seçti.

Başkan seçilmesiyle büyük bir mutluluk yaşa-
yan Su Naz Görgel; “ Bu sene yaşım itibariyle 
Çocuk Meclisi’nde son senem. Çok mutluyum, 
çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik, Ben-
den önce olduğu gibi benimle de her şey çok 
güzel olacak” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çocuk yaşta seçmenin seçilmenin vermiş oldu-
ğu bilinci ve gururu yaşayan üyeler 26. Dönem 
çalışmalarına başlamak için çok sabırsızlandık-
larını dile getirdiler.

ÇOCUK MECLİSİ’NDE BAŞKANLIK HEYECANI

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ SPOR BİLİNCİ KAZANIYOR
Çocuk Meclisi üyeleri, komisyonlarda çocuk-
ların ve şehrin sorunlarına çözüm bulmak 
için yoğun çaba harcadıktan sonra komisyon 
bitiminde yapmış oldukları sportif faaliyetlerle 
spor bilinci kazanırken aynı zamanda eğlen-
celi dakikalar geçirdiler.
Spor eğitmeni eşliğinde, doğru nefes alma, 
temel hareketler gibi konularda aktiviteler 
yapan çocuklar hafta içi okul ve hafta sonu 
Çocuk Meclisi’ndeki çalışmalarının stresini ve 
mental yorgunluğunu atarak fiziksel aktiviteler 
yapma fırsatı elde ettiler.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 
26. Dönem Açılış ve Mazbata Töreni, Belediye 
Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’ın katılımıyla 
büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” gibi çok 
özel bir günde düzenlenen mazbata töreninde, 
Çocuk Meclisi Başkanı seçilen Su Naz Görgel 
ve yeni meclis üyeleri mazbatalarını Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın elin-
den aldılar.

Çocuk Meclisi üyelerinin oylarıyla seçilen 26. Dö-
nem Başkanı Su Naz Görgel, “ Bugün 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü, bu anlamlı günde 
çocuk dostu, öğrenci dostu, Ankara halkının en 
zor zamanlarında hep yanında olan Sayın Bele-
diye Başkanımızın burada bulunmaları bizler için 
çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı 
oldu, biz çocuklara verilen önemi bir kez daha 
en derinden hissetmemizi sağladı” diyerek söz-
lerine başladı.

Su Naz Görgel konuşmasını,” Bu mecliste çıkan 
her ses, kağıda yazılan her sözcük ve Ankara 
için çabalayan her çocuk, gelecek için bir ışıktır. 
Bu mecliste hepimiz öncelikle bir çocuk, sonra 

bir birey ve ardından birer lideriz. Demokratik 
bir seçimle Meclis kapısından giren tüm üyeler, 
buradan çıkarken asla aynı çocuk olarak ayrıla-
maz. Biz Atatürk’ün çocuklarıyız: yılmadan, bilim 
ve medeniyetin izinde, haklarımıza sahip çıka-
rak yönetimde söz sahibi olacağız. Bana ödünç 
verdiğiniz bu görevle, tüm Ankara çocuklarını 
temsil etmeyi heyecanla bekliyorum. Umarım 
bu dönem, gerçekten fark yarattığımız bir dö-
nem olarak Meclis tarihinde yerini alır” sözleriyle 
tamamladı.

ÇOCUK MECLİSİ’NDE MAZBATA TÖRENİ COŞKUSU

Çocuk Meclisinden Haberler
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25. Dönem Başkanı Çağan Aladağ’da Meclise 
veda konuşmasını gerçekleştirdi; Aladağ’a pla-
ketini, kendiden görevi devralan Su Naz Görgel 
takdim etti ve Çocuk Meclisi’ne katkılardan do-
layı teşekkür etti. 

Törene katılımlarıyla çocuklara ve çocuk hakla-
rına vermiş olduğu sonsuz değeri bir kez daha 
gösteren Sayın Başkanımız Mansur Yavaş ço-
cuklara şu sözlerle seslendi:

“Eminiz ki bu nesilden yeni belediye başkanları, 
milletvekilleri, cumhurbaşkanları seçilebilir. En 
azından bunun olabileceğini bilmek bile bizim 
için çok önemli. Çünkü ülkemde, memleketin-
de çobanlık yapmış ve eğitimini tamamlamış 
cumhurbaşkanı olmuş büyüklerimiz vardı. Bize 
bu yolu Atatürk açtı ve bu yüzden ona minnetta-
rız. Eskiden büyüklerimiz bize sen sus konuşma 

büyükler varken sessiz ol gibi ikazlarda bulunur-
du. Şimdi yeni yetişen çocuklarımız gelişen tek-
nolojik araçlarla bilgiye çok çabuk ulaşarak dün-
yayı daha okula başlamadan tanıyabiliyorlar ve 
büyüklerine şunu yanlış yapıyorsun bunu yanlış 
yapıyorsun diyebilecek duruma geldiler. Bunun 
için bizler sizden ümitvarız. Biz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Başkent’te Ço-
cuk Meclisi ile beraber bizim göremediklerimizi 
göstermenizi istiyoruz. Yönetime katılmanızı ve 
işimiz konusunda eleştirilerinizi bekliyoruz. Biz 
her şeyi göremeyiz, sizler elimiz kolumuz ola-
caksınız. Kenti hep birlikte yöneteceğiz.”

Tüm üyeler tarafından büyük bir coşku ve heye-
canla dinlenen konuşmanın ardından,  Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş’ın elinden mazba-
talarını alan çocuklar resmen göreve başlamış 
oldular.

Çocuk Meclisinden Haberler
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ÇOCUK MECLİSİ YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Çocuk Meclisi mazbata töreninden sonra 26. 
Dönem faaliyetlerine 28 Kasım itibariyle baş-
ladı.

26. Dönem üyeleri, Çocuk Hakları, Eğitim, Kül-
tür Sanat, Kardeşlik ve Yardımlaşma, Basın 
Yayın, Spor, Çevre Sağlık ve Bilim Teknoloji 
komisyonlarında çocukların ve Ankara şehrinin 
sorunlarının çözümüne dair  toplantılarda yo-
ğun mesai harcadılar.

28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekle-
şen komisyon toplantıları neticesinde ortaya 
koydukları çözüm odaklı önergeleri 12 Aralık 
tarihinde Genel Kurul’a sunan meclis üyele-
ri çocuk haklarından eğitime, çevre sağlıktan 
hayvan haklarına, çocukları ve şehri ilgilendi-
ren pek çok konuda 35 yeni karara imza atarak 
yeni dönemin ilk meyvesini vermiş oldular. 

ÜRETEN ÇOCUKLAR ATÖLYESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, meclis bünyesinde faaliyet gösteren el 
işi ve resim etkinlikleri atölyesinde tüm maharetlerini göstererek birbirinden güzel keçe terlikler 
ürettiler.

Konusunda uzman eğitmen eşliğinde gerçekleşen atölye çalışmasıyla çocuklar el becerilerini 
geliştirirken yaratıcı fikirlerini sergileme imkânı elde ettiler. Çok eğlenceli geçen atölye çalışması 
neticesinde ortaya çıkan birbirinden şık ve renkli keçe terlikler görülmeye değerdi.
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Başkentli Çocuklar Dil Öğreniyor

Dünyada en çok kullanılan dillerin başında ge-
len İngilizce, dünyadaki pek çok ülkede az çok 
konuşulmaktadır. Bu ülkelerin başında ABD ve 
İngiltere gibi ülkeler gelse de; ülkemizde de pek 
çok insan kendini İngilizce olarak ifade etme ge-
reği ve ihtiyacı duyabilmektedir. Dünya üzerinde 
67 ülkenin resmi ve 27 ülkenin de ikinci resmi 
dili olan İngilizceyi konuşanların sayısı 1 milyarı 
geçmektedir. Bu anlamda İngilizce, küresel bir dil 
olmakla beraber İngilizce konuşabilen kişiler de 
pek çok avantaj elde edebilmektedir. Örneğin; 
günlük hayatımızda yeteneklerinize uygun bir iş 
araştırması yaparken ya da mülakat sırasında 
sizlerin yabancı dil yetkinliği test edilmekte ve bu 
durum işe alım sürecinizi büyük ölçüde etkile-
mektedir. Bu sebeple ana dilimizin yanı sıra ikin-
ci bir lisan (dil) edinmek, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda neredeyse zorunlu hale gelmiştir.

Başkentimizde, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ile SEYEV Vakfı iş birliği protokolü çerçevesinde, 
esasen İngilizce dil öğrenme eğitimi projesi “Sen 
de Konuşabilirsin” sloganıyla, Kadın ve Aile Hiz-
metleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Şube Mü-
dürlüğüne bağlı; ilk etapta Esertepe, Osmanlı, El-

vankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam 
Merkezlerimizde, 7-14 yaş arası toplam 1000 
öğrencimiz için İngilizce derslerine başlıyoruz. 
Şubat ayında başlayacak ve 3 ay sürecek İngi-
lizce eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli uzman 
eğitmenler ile SEYEV gönüllüleri tarafından veri-
lecek ve hafta sonları (cumartesi-pazar) düzenle-
necektir. Projenin ikinci etabında ise yaz tatilinde 
öğrencilerimiz Kesikköprü Dil Eğitimi Yaz Kam-
pında 15 günlük konaklamalı olarak yabancı dil 
eğitimi alacak. Öğrencilerimiz yaz tatilinde hem 
dil öğrenecek hem de boş zamanlarını daha fay-
dalı ve etkin değerlendirecektir.

Dil; bir iletişim ve düşünme aracı olmakla 

birlikte aynı zamanda içinde bulunulan 

kültürün de aynası, insanların birbirleriy-

le iletişim kurmada kullandığı en etkin ve 

işlevsel yöntemlerden biridir.

Başkentli Çocuklar Dil Öğreniyor
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Gençlerde Madde Bağımlılığı

Ancak bebeklik çağından itibaren anne ve ba-

bası ile sağlıklı bağ kurabilmiş, yeterli sevgi ve 

ilgiyi alabilmiş, kuralların ve sınırların net olduğu 

bir ailede yetişmiş gençler herhangi bir madde-

nin esiri olmaya ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle 

çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesi 

çok önemlidir. Çocuklarımızı bağımlılıktan koru-

mak için onların özgür, bağımsız, sorumlulukla-

rını ve sınırlarını bilen, özgüvenli, sorunları ken-

dilerinin de çözmesine fırsat vererek yetiştirmek 

ile mümkün olabilir.

Sebebi her ne olursa olsun bu tehlikeli durum 

bağımlıyı etkilediği kadar, aile içi ilişkilerini de 

olumsuz derecede etkilemektedir. Bu yüzden 

bu önemli hususta edinilecek her türlü bilgi, 

hem ailelerde hem de gençlerde büyük bir far-

kındalık yaratacaktır.

Özellikle sigaraya başlama yaşı çok düşmüş, 
genç kesimde oldukça yaygınlaşmıştır. Ülkemizde 
de, dünyada da sigara kullanımı diğer alışkanlıklar 
kadar dikkat çekmektedir. Türkiye’de her yıl 83 bin 
100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirir-
ken 252 bin çocuk tütün ürünü kullanıyor, ne yazık 
ki bu durum toplumda normal kabul edilebilir bir 
hale bile gelmiştir. Hâlbuki yapılan araştırmalar, 
bize sigaranın bir basamak etkisi gösterdiğini ve 
ileride diğer maddelerin kullanımında önemli bir 
geçiş yolu olabileceğini söylemektedir.

Anne-Baba Olarak Çocuklarımızı Madde 
Bağımlılığından Nasıl Koruyabiliriz?

 �  Başta anne ve baba olarak siz bu maddeler-
den uzak durup ona iyi bir örnek olmalısınız.

 �  Çocuğunuzun arkadaşlarını ve ailelerini tanı-
yıp onlarla vakit geçirmelisiniz.

Madde bağımlılığı, son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça artış gös-
termektedir. Bu artışta önemli rol oynayan bazı etkenler vardır. Bunlar; hızla gelişen 
teknoloji, değişen dünya standartları, ekonomik, toplumsal ve sosyal çevre gibi bir-
çok etkene bağlıdır.

GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI

Esra Soyhan
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Gençlerde Madde Bağımlılığı

 �  Çocuğunuza sorumluluklarını yerine getir-
mesini, sorunlarını onun çözmesine fırsat 
vermelisiniz.

 �  Sınav odaklı, takdir ve onay peşinde koşan 
bir genç yetiştirmemelisiniz.

 �  Fazla baskı kurmadan doğru-yanlış, evet-ha-
yır ayırımını yapabilmesine şans vermelisiniz.

 �  Yaşadığı olumlu ya da olumsuz şeyleri siz-
den korkmadan paylaşabilmesine izin ver-
melisiniz. 

 �  Çocuğunuza kararlılıkla sınırlar koymalısınız 
ancak bu konuda katı olmamalısınız.

 �  Evinizde belirlenen sınırlara ve kurallara ön-
celikle siz de uymalısınız, çocuğunuz uyu-
muyor ise, suçlayıp cezalandırmak yerine 
birlikte nedenlerini konuşmalısınız.

 �  Aile içinde yaşadığınız sorun ve tartışmalar-
da hiç sorun yokmuş gibi davranmamalısı-
nız. Olayları görmezden gelip hep bir tarafın 
ezdiği, diğer tarafın boyun eğdiği sağlıksız 
bir ilişki sürdürmemelisiniz.

 �  Aile içi sorunlarınızın çözümünde çocuklara 
sarılıp onları kullanmamalısınız. Çatışmala-
rınızı çocuklarınız üzerinden yönetmemelisi-
niz.

Bu hassas konuda gençlerin sağlıklı vakit geçi-
rebilecekleri ortamlar yaratmak, yerel yönetim-
lerin de önemli görev ve sorumlulukları arasın-
dadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve 
Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile Yaşam 
Şube Müdürlüğü olarak Ankara’nın çeşitli ilçe-
lerinde 11 Aile Yaşam Merkezi, 8 Gençlik Mer-
kezi ve 1 kapalı spor salonu ile tüm gençlerin 
beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel 
gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrul-
tusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri 
kazandırmak, gençlerimize ve çocuklarımıza 
birçok sanatsal faaliyetler, çeşitli spor aktivite-
leri, kütüphanelerimiz ve eğitim alanında uzman 
öğretmenlerimiz ve dersliklerimiz ile hizmet ver-
mekteyiz.
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Eğitim ve Spora Destek Projesi

Başkent’te yaşayan öğrencilerimize Eğitim ve 

Spor anlamında destek vermek amacıyla pilot 

bölge olarak Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’n-

de projeye başlanmış olup, spor kısmında Ta-

ekwondo, Futbol, Modern Pentatlon, Yüzme, 

Eskrim, Boks, Masa Tenisi, Judo, Atletizm ve 

Halk Oyunları spor branşlarında lisanslı ve milli 

sporcu yetiştirmek amacıyla şu an toplam 614 

öğrencimize hizmet verilmektedir. Eğitim kısmın-

da ise 6. ve 7.sınıf LGS ve YKS kursları ile top-

lam 251 öğrencimize eğitim desteği verilmekte-

dir. Önümüzde ki süreçte Esertepe Aile Yaşam 

Merkezi ve Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde de 

‘‘Eğitim ve Spora Destek Projesi’’ hayata geçiril-

mek için çalışmalarımız devam etmektedir.  Bu 

proje ile temel hedef çocuklarımıza ve gençleri-

mize hem spor hem de eğitim alanlarında fırsat 

eşitliği yaratmak, bu sayede gençlerimizin ve 

çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip seçmiş 

oldukları spor branşlarında daha etkin ve özel 

bir eğitim almalarının önünü açmak temel hede-

fimizdir. Geleceğin mimarları olan çocuklarımız 

ve gençlerimize her alanda hizmet vermekten 

onur duyuyoruz.

Eğitim ve Spora Destek Projesi
Nil Nihal Duman 
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Hayallerime Kulaç Atıyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak Kazan Aile 
Yaşam Merkezimizde gerçekleştirilen ‘‘Hayalle-
rime Kulaç Atıyorum’’ Projemiz; 7-18 yaş gru-
buna yönelik 8 hafta planlanmış olup bu süreç-
te çocuklarımıza yüzme eğitimi verilirken, okul 
derslerine destek amaçlı etüt derslerimize katı-
lımları, sosyalleşmeleri ve aileleri ile vakit geçir-
melerine imkân yaratmak amaçlanmıştır. 
Yapılan tespitlerde ailelerin maddi imkânsızlık-
lardan dolayı bu tür faaliyetlerden uzak kaldığı, 
dershane ücretlerini pahalı bulduğu için çocuk-
larını dershaneye gönderemedikleri, sosyal, 
sanatsal ve sportif etkinliklerden uzak kaldıkları 
görülmüştür. 
Planlanan proje ile ailelerimizin sosyal ve kül-
türel yönden gelişimine destek olmak amaçla-
nırken, mali yükümlülüklerini de asgari düzeye 
indirmek hedeflenmiştir. Proje 40 aile ile başla-
yarak 6 ay süreli planlanmış, ayrıca bu proje ile 
120 ailemize kültürel, sosyal, psikolojik ve mali 
destek sağlamak amaçlanmıştır. Yüzme eğiti-
miyle başlatılan projemize etüt dersleri, kültürel 
ve sosyal aktiviteler de ilave edilerek tüm aile 
bireylerine psikolojik ve sosyo-kültürel destek 
olmak en önemli gayelerimizden biridir. 

Hayallerime Kulaç Atıyorum
Tuğba Aydın
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POMEM, PMYO, BESYO, BEKÇİLİK, MSÜ, ASEM SPOR MÜLAKATLARI 
HAZIRLIK KURSU
Eğitim dostu ve sosyal belediyecilik anlayışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkenti-
mizde yaşayan gençlerimize, özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarımızın ikinci sezonunu baş-
latmış durumdayız. POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri Spor Mülakatlarına Hazırlık Kursu), 
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu Spor Mülakatlarına Hazırlık Kursu), BESYO (Beden Eğitimi 
Spor Yüksek Okullarına Hazırlık Kursu) Bekçilik (Bekçilik alımı için Spor Mülakatları Hazırlık Kur-
su, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Spor Mülakatları Hazırlık Kursu, ASEM (Astsubay Eğitim 
Merkezi Spor Mülakatlarına Hazırlık Kursu) kursları ile toplam 27. dönemde 789, 28. dönemde 
400 gencimize meslek edinmeleri ve geleceklerini planlamalarında yanlarında olmak adına spor 
desteği ücretsiz olarak verilmektedir. Sincan Aile Yaşam Merkezi’ nde başlamış olan derslerimiz, 
branşında uzman antrenörler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile dayanıklılık testleri, nizami 
koordinasyon parkuru ve haftada en az bir gün fotosel ölçümlü parkur dereceleri alınarak sportif 
anlamda mental ve fiziksel olarak spor mülakatı gerektiren sınavlara hazırlamaktayız.

. 

BİLGİSAYAR KULLANMAYAN MUHTAR KALMASIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bilgisayar kullanmayı bilmeyen muhtarlarımıza birçok tek-
nolojik işlemleri kolaylıkla yapmaları için, belediyemiz Bilgisayar Öğretmenleri eşliğinde Polatlı 
Aile Yaşam Merkezi, Akyurt Aile Yaşam Merkezi ve Çubuk Aile Yaşam Merkezlerimiz de kurs-
larımız devam etmektedir. Dönem, dijital hizmet devri dolduğu için muhtarlarımız tarafından 
vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek, hem değerli muhtarlarımızın bilgilerini tazelemek 
hem de teknolojiyi doğru kullanmak amacıyla yola çıkılmıştır.
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KADINLARA SAVUNMA EĞİTİMİ
Dünyanın bir çok yerinde toplumdaki cinsiyet eşitsizliği kadınların yaşadığı  en büyük sorun-
lardan birisi olup, kadınların fiziksel ve psikolojik olarak maruz kaldıkları şiddet içeren, sözlü ve 
bedensel tacize uğramaları ve maalesef bunun sonucunda kişilik ve ruhsal problemler gözlen-
mekte olup bunun neticesinde özgüven eksikliği, korku, kaygı ve duygu durum bozuklukları 
gibi ruhsal ve sinirsel olumsuzluklara neden olmaktadır.  Kadınlar kendilerini bu gibi olumsuz 
durumlara karşı hem psikolojik hem de bedensel kuvvetlendirme, savunma ve engel olma 
yetilerini kazanma ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeplerden yola çıkarak her 
platformda kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına 
destek olmayı sürdüren Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi ve EGO Spor Kulübü ‘’Kadın 
Dostu’’ uygulamaları ile Başkent’te yaşa-
yan kadınların hayatını kolaylaştırmaya de-
vam ediyor. Kadına yönelik şiddet konusun-
da farkındalık etkinliği oluşturarak Sincan Aile 
Yaşam Merkezi, Esertepe Aile Yaşam Merkezi, 
Şafaktepe Kadınlar Lokali, Osmanlı Aile Yaşam 
Merkezi ve Kadınlar Lokali’ nde demo dersleri-
mizle, savunma eğitimi derslerimize farklı mer-
kezlerimizde de devam etmekteyiz.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde engelli bireyler, sosyal yönden kötü koşullarda yaşamakta 
ve toplum tarafından soyutlanmaktadırlar. Engelli bireyler, üretime katılamamakta ve işsizlik soru-
nu yaşamaktadırlar. Çağdaş dünyanın geldiği noktada engelli vatandaşlarımızın; ulaşım, eğitim, 
barınma, tıbbi ve sosyal bakım ile rehabilitasyonlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, 
engelli vatandaşlarımızın üreten bireyler olarak yeterli duruma gelmeleri gerekmektedir. Engelli 
bireylerin, bu toplumun bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Aslında engelli bireylerin yaşadığı 
en büyük sıkıntı, ayrımcılığa uğramalarıdır. Toplumda bu ayrımcılığın ve ötekileştirmenin engelli 
bireylerimizin psikolojik açıdan daha çok yıpranmasına, kendilerini toplumdan soyutlayıp diğer 
bireyler ile iletişim problemleri yaşamalarına ve asosyal davranışlarda bulun-
malarına yol açmaktadır. Bu hassasiyetler gözetilerek, engelli 
bireylerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığı işbirliği ile  ‘’Bir Gün Değil Her Gün Yanı-
nızdayız’’ dedik ayrıca ‘’Beraber Bir Dünya’’ 
özel programımız ile engelli vatandaşlarımızı 
ve ailelerini ağırladık. .
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Şehrimizi Temizliyoruz

ŞEHRİMİZİ TEMİZLİYORUZ

“Doğayı Sev, Yeşili Koru”, “Siz doğaya ne verirseniz, doğa da size onu verir” sözlerinden 
yola çıkarak toplumsal sorumluluk ve bilinci arttıracak, gelecek nesillerimize en kıymetli 
miras olarak bırakmamız gereken dünyamız ve doğamızın bize sunduğu hava, su, torak 
gibi asla parayla satın alamayacağımız zenginliklerimizi koruma altına alıp, bu çerçevede 
sosyal sorumluluk projelerini geliştirip, yaygınlaştırıp ve çoğaltmak en asli görevlerimizden 
birisidir. 

Bu sorumluluk ve hassasiyet içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Dairesi Başkanlığı’nın planladığı ve düzenlediği farkındalık etkinliğine Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nin öğrenci toplulukları ve gönüllü doğa dostlarının katılımlarıyla, Çubuk Aile 
Yaşam Merkezimiz ve Çubuk Kadınlar Lokalimiz üyeleri ile çevre kirliliğine dikkat çekmek ve 
doğayı korumak için, Çubuk Vadisi’ nde katılımcıların haricinde 200 gönüllü vatandaşımız 
ile temiz bir gelecek temiz bir çevreyle başlar düşüncesinden yola çıkarak Çubuk Barajı’n-
da 5 kilometrelik bir alanda, sokak hayvanlarımızı da besleyerek ilçemizi temizledik. 



Düğünün en özel anlarından biri, çiftin 
ilk dansıdır. Bu özel an için profesyonel 
destek almak isteyen çiftler düğün dansı 

kursumuzun kapısını çalıyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Başkent’te 
yaşayan çiftlerimize ücretsiz olarak vereceği 
bu hizmet doğrultusunda, siz de müstakbel 

eşiniz ile birlikte Aile Yaşam Merkezleri 
Şube Müdürlüğümüze bağlı Osmanlı Aile 

Yaşam Merkezimiz de, size en uygun dans 
türünü seçerek alanında uzman ve deneyimli 

eğitmenlerimiz eşliğinde dans eğitimi 
alabilirsiniz.

Düğün Dansı KursuDüğün Dansı Kursu
Sercan Yiğit 
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Düşünce Düşlenir

Düşünme eylemi; bir sonuca varmak amacıyla 
bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgi-
lerden yararlanarak fikir üretmek, zihinsel yetiler 
oluşturmak, zihniyle arayıp bulmak gibi anlamlar-
da kullanılan bir ifadedir. Buna göre düşünmek 
insanın bir yetisi, zorunlu bir yaşam koşuludur.

Düşünme kabiliyeti ile insan; var olan bilgilerini 
birleştirir, onları çözümler ve anlamlı hâle getirir. 
İnsanın düşünmeyle ürettiklerine bakıldığında 

düşünmenin yoğunluğu, şekli ve yönteminin bu 
ürünlerin ortaya çıkmasını ve farklı düşüncelerin 
oluşmasını sağladığı görülür. Teknoloji, bilim, sa-
nat ve felsefe bu durumun en iyi örneklerindendir. 
Felsefe, düşünüşler arasında en kapsayıcı dü-
şünme biçimi olarak kabul edilmektedir. Düşün-
menin, bilginin fikir üretip; sorgulama ve araş-
tırmanın ne kadar önemli olduğu bilinci ile yola 
çıkarak; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ankara Us 
Atölye si işbirliği kapsamında, üniversitelerin ve 
diğer eğitim ve öğretim kurumlarının alanında 
etkili ve önemli hocaları ile Başkentli gençlerimizi 
buluşturmayı amaçlıyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda önceden belirlenen 
konular üzerinde gerçekleştireceğimiz konfe-
rans, söyleşi, panel, okumalar ve atölyeler ile 
düşünme eyleminin farkındalığını arttırma ve bu 
eylemin etkilerine dikkat çekme amacıyla genç-
lerimizin ve öğrencilerimizin de katılımıyla, pilot 
bölge olarak seçilen Aile Yaşam Merkezleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı Yenimahalle Gençlik Merke-
zinde “DÜŞÜNCE DÜŞLENİR” temalı söyleşi 
günleri ve düşünsel etkinliklerimizin ilkine psiko-
loji alanında Dr. Özgür TABUROĞLU hocamızın 
“Psikolojide Küçük Şeylerin Önemi” başlıklı kon-
feransı ile başladık. 

Felsefe tarihinin en büyük düşünürlerinden birisi olan Sokrates, “Üstüne düşünülme-
miş, sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değer değildir.” demiştir.

“DÜŞÜNCE DÜŞLENİR”
Şinasi ÖRÜN
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Ahmetler Kadınlar Lokali 
Libya Cad. Çaldıran  Sok. No:/10/20-22 
Küçükesat/Çankaya
Tel: 430 24 85 / 430 20 62

Altındağ Kadınlar Lokali 
Altındağ Cad. No:31 Dışkapı/Altındağ 
Tel: 318 83 72 / 318 13 84

Ayaş Kadınlar Lokali  
Ömeroğlu Mah. Süzen Cad. No:4/28 Ayaş
Tel:  700 00 20

Bahçelievler Kadınlar Lokali 
Bahçelievler Mah. 6. Cad. No:42/2 
Bahçelievler/Çankaya
Tel: 223 93 96 / 223 94 34

Batıkent Kadınlar Lokali
Uğur Mumcu Cad. Rajiv Gandi
7. Sok. Vedat Dalokay Parkı Sosyal Tesisleri 
Batıkent/Yenimahalle
Tel: 251 16 63

Çankaya Kadınlar Lokali 
Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. 2. Etap Çankaya 
Evleri Sosyal Tesisleri/Çankaya 
Tel: 438 30 48 438 37 64

Çubuk Kadınlar Lokali  
Yavuz Selim Mah. Şeyh Şamil Bulvarı 
No: 19 Çubuk
Tel: 837 00 92

Demetevler Kadınlar Lokali 
İvedik Cad. Karşıyaka İş Merkezi Kat 2 No: 486/2
Demetevler/Yenimahalle
Tel: 335 34 30 / 335 24 44

Dikmen Kadınlar Lokali  
Dikmen Cad. No:97-98-115 Stüdyo Evleri Altı 
Dikmen/Çankaya 
Tel: 481 95 89 / 481 97 78

Elvankent AYM Kadınlar Lokali 
Atakent Mah. Atatürk Cad. 553. Sok. 
Elvankent/Etimesgut
Tel: 261 61 33

Gölbaşı Kadınlar Lokali 
Bahçelievler Mah. 186 Sok. No:4/E Yunus Emre 
Külliyesi 2. Bodrum Katı/Gölbaşı
Tel: 485 40 25

Hasanoğlan Kadınlar Lokali 
Hasanoğlan Kasabası Havuzbaşı Mah. 
Belediye Sok. No:1 Hasanoğlan/Elmadağ 
Tel: 866 11 61

Harikalar Kadınlar Lokali 
Harikalar Diyarı Parkı içi 
7. Kapı/Sincan
Tel: 273 33 22 / 272 65 01

Kahramankazan AYM Kadınlar Lokali 
Fatih Mah. Ankara Bulvarı NO:295 
Kahramankazan
Tel: 507 39 69

Kalecik Kadınlar Lokali  
Şenyurt Mah. İstasyon Cad. Toplu Belediye 
Konutları KAT:3 Kalecik 
Tel: 857 00 27

Kuşcağız AYM Kadınlar Lokali 
Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. 
No: 273 Keçiören
Tel: 380 10 48

Osmanlı AYM Kadınlar Lokali 
Adnan Yüksel Cad. NO: 2 Etlik /Keçiören
Tel:  507 37 40 / 507 37 41

Sincan Kadınlar Lokali 
Akşemsettin Mah. Bosna Cad. No: 56 Sincan
Tel: 276 67 33

Şafaktepe Kadınlar Lokali 
Şafaktepe Mah. Şafaktepe Parkı İçi /Mamak
Tel:  319 92 96 / 319 74 57

Şentepe Kadınlar Lokali 
Güventepe Mah. Demirbağ Cad. No:3 
Şentepe/Yenimahalle 
Tel: 343 69 95 / 343 69 76

Ümitköy Kadınlar Lokali 
Mutlukent Mah. Hekimköy Sit. 1993. Sok. No: 9 
Ümitköy/Çankaya
Tel: 236 22 74

Kadın Lokalleri 


