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Önsöz
 Değerli Kadınlar; Dergimizin yedinci sayı-

sında konularımızı siz değerli okurlarımız için 
özenle seçtik.  Dergimiz aracılığı ile sizlerle ye-
niden buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Biz 
bu ay İngiltere’den Belediye Başkanları Vakfı ta-
rafından düzenlenen “Dünya Belediye Başkanı 
Başkent Ödülü” nü almanın sevincini ve gururu-
nu yaşıyoruz. Biz bu ödülü tüm Ankara adına ala-
cağız ve daha iyi hizmetlere ışık olması için daha çok 
çalışacağız.

Bu ay sizlere iki güzel haber daha vermek istiyoruz.  İlki bu 
ay Belediye Meclisimizden “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” kurma onayımızı al-
dık, siz kadınlar için çok daha kapsamlı bir yola giriyoruz, hayırlı olmasını dilerim.

Diğer taraftan Hollanda Büyükelçiliğinden siz kadınlar için büyük bir proje kazandık. Ka-
dın Danışma Merkezimiz STK ve Üniversite temelli hizmet modeli geliştirerek tüm alanlarda 
faaliyetlerini artıracaktır.

Sonbahara girdiğimiz bu günlerde sizleri hem BELMEK’lerde mesleki eğitim kurslarımıza 
hem de Kadın Lokallerimizde spor ve eğitim faaliyetlerine bekliyoruz. Siz başkentli kadınla-
rın el becerilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve meslek sahibi olmaları 
amacıyla ücretsiz olarak hizmet veren kurslarımızla istihdama katılmanızı umuyoruz. Kadın 
lokallerimizde de verimli ve keyifli zaman geçirmelerini diliyorum. 

11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününüzü şimdiden kutluyorum. Son olarak 25 Kasım Dün-
ya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nü de anarak sözlerime son vermek isterim. Hiçbir 
kadının şiddet görmediği bir ülke dileğiyle, saygılarımı sunuyorum. 

Sevgili Çocuklar, okulların açılması ile yeni bir döneme girdiniz ve biliyorum ki hepiniz 
okullarınızı çok özlediniz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak okullarınızda olmanız en 
büyük sevincimiz olur. Biz sizler için hijyen çalışmalarımızı daha da artıracağız.

Diğer taraftan sizlere söz verdiğimiz gibi Çocuk Gündüz Bakımevlerimizi açmaya devam 
ediyoruz. Kuşcağız ve Ahmetler ‘de iki Çocuk Gündüz Bakımevi daha açarak toplam 4 Çocuk 
Gündüz Bakımevlerimiz ile okul öncesi eğitime katkımızı artırmaya gayret etmekteyiz. Bizlerin 
geleceği sizlersiniz. Derslerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
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Koruyucu ailesi olduğunuz iki kızınız 
var. Bize kendi öykünüzü ve koru-
yucu anne olmaya karar verme sü-

recinizi anlatır mısınız?

Ben yoğun iş yaşamım arasında biyo-
lojik çocuk sahibi olmayı ötelemiştim. Ço-
cukluğumdan beri de evlat edinebilirim gibi 
bir düşünceye sahiptim zaten.  Onca çocuk 
anne beklerken doğurmak şart değil ki za-
manı gelince buluşurum çocuğumla diye dü-
şünürdüm hep. Ancak koruyucu ailelik kav-
ramını hiç duymamıştım. Yaklaşık 8 yıl önce 
tesadüfen bir gazete yazısı ile koruyucu ai-
leliği öğrendim. Koruyucu ailelik kavramını 
hiç bilmediğim için de şaşırmıştım açıkçası. 
Hızlıca araştırdım. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor koruyucu 
aile olmak için. Bir kaç gün içerisinde İl Mü-
dürlüğü koruyucu aile biriminden randevu 
alarak görüşmeye gittim. Sistemle ilgili bilgi-
leri ve hazırlamam gereken evrakları öğren-
dim. Bir hafta sonra da başvurumu yaptım. 
Bakanlık uzmanlarıyla yaptığımız detaylı gö-
rüşmeler sonrasında koruyucu aile olabile-

ceğim yönünde karar çıktı. Yaklaşık 8 ay son-
ra da o zaman henüz 2 aylık bir bebek olan 
ilk kızımla tanıştım. Benim için hayatımın dö-
nüm noktası öncelikle koruyucu ailelik kavra-
mını öğrenmek sonra da kızımla karşılaştığım 
gün hissettiklerim oldu. Hayatım artık keskin 
biçimde koruyucu ailelik öncesi ve sonrası 
olarak ayrılıyordu.

Kızım Atatürk Çocuk Yuvası’ndaydı. Küçü-
cüktü, yüzünü gördüğüm anda hissettiklerim 
bir annenin doğum yaptığında bebeğini kuca-
ğına aldığı zaman hissettikleri gibi muhteşem 
bir duyguydu, çok güzel, çok güzel diyebili-
yor ve ağlıyordum sadece. Uyurken bir anda 
gözlerini açıp gözlerimin ta içine, gözlerini hiç 
kırpmadan derin derin baktığında, gözleri ile 
benimle konuştuğunu hissetmiştim ve müt-
hiş bir duygu yaşıyordum. O zaman anladım 
ki yavrum benim için bir başka kadın aracı-
lığıyla bu dünyaya hediye edilmişti, ama an-
nesi bendim. Beni seçmişti. Bana seni seçtim 
diyordu gözleri ile. Benim kalbimden yeniden 
doğmuştu o anda.

Ropörtaj:
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Bizlerin hamilelik ve doğum öyküleri-
miz alışılmıştan farklı. Koruyucu aileliğe ka-
rar vererek, “Acaba yapabilir miyim?” diye 
düşünmeye başladığımız zamanda itibaren 
hamilelik sürecimiz başlıyor, çocuğumuzla 
buluştuğumuz an ise bizim doğum yapma 
anımız. 

Kızımla uyum sürecimizin izlendiği 15 
gün boyunca her gün heyecanla, koşarak yu-
vaya gittim, birlikte zaman geçirdim ve hep 
ağlayarak orada bırakıp çıktım. Çok zordu 
yavrumu bırakıp tekrar kavuşma anını bek-
lemek. Başka hiç bir şey düşünemiyordum. 
İnanılmaz bir bağdı bu. Onu doğurmadığımı 
hatırlamıyordum bile. Bu arada evimizi kızı-
mız için hazırladık, tüm ailem, arkadaşlarım 
çevremizdeki herkesin konusu bebeğimiz-
di ve buluşmak için bekleniyordu. Doğumu 
beklemekten hiçbir farkı yoktu. En sonunda 
dünyanın en mutlu haberi olan artık eviniz-
de birlikte yaşayacaksınız cümlesi ile kızımızı 
kucağımıza alıp evimize geldik. 

Yaklaşık bir hafta sonra fark ettim ki ba-
kışları tamamen değişti, donuk bakan gözle-
ri artık ışıl ışıldı, sesler çıkarmaya, ağlamaya, 
nazlanmaya başlamıştı. Bu kadar hızlı bir de-
ğişime inanamıyordum. Çevremdeki herkes 
sözleşmiş gibi bu durumu ifade ediyordu. Kı-
zımdaki değişiklik ve gelişme beni derinden 
etkilemişti. Onun hayatına dokundum ama 
ya yuvada gördüğüm onlarca çocuk ne ola-
cak, aileleri yok, koruyucu ailelik bilinmiyor, 
bu sevgiyi isteyen herkes tatmalı diye dü-
şünmeye başlamıştım. 

Yuvada gördüğüm 0-3 yaş grubu çocuk-
lardı. Tamamını alıp gidesim vardı oradan. O 
kadar güzel ve sıcaktı ki hepsi. Fiziki şartlar 
ve bakım verenlerin ilgisi bildiğimizin ötesin-
deydi, çok daha iyiydi. Ama çocukların gözle-
rinde bir şey vardı, tamamlanmamış bir şey. 
Bunu hep sorguladım. Sonradan öğrendim 
ki yuvada neredeyse 18 saatini karyolada 
geçiren bebeklere bakım veren kişiler on-

ların temel ihtiyaçları giderir ama ayırdık-
ları zaman yetersizdir. Birebir ilgi ve sevgi 
vermeleri mümkün olmaz. Yeterince ilgi ve 
sevgi görmeyen, güvenli bağlanamayan, ge-
rekli uyaranları sağlanamayan çocuklarda 
fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişim gerilikleri gö-
rülmektedir. Çocukların aslında tek ihtiyacı 
sevgidir. Sevgisizliğin en büyük şiddet oldu-
ğu yönünde araştırmalar var. Sevgi ile sarıl-
mamak bebekler arasındaki en büyük ölüm 
sebebidir. 

Bütün bunları yaşadıkça, öğrendikçe ço-
cuklar için elimi taşın altına koymak üzere 
yola çıktım. KOREV ile tanıştım.2016 yılında 
da başkan seçildim. O günden beri arkadaş-
larımla birlikte binlerce çocuğun hayatının 
değişmesine vesile olduk. Ben çocuklarımın 
açtığı yolun ışıklı bir yol olduğunu, onların bu 
dünyayı değiştirmek için geldiklerini, benim 
de yaşam amacımın bu yolda yürümek oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Kızımla tanışmaya gittiğim gün bana yu-
vada iki bebeğin öyküsü okunmuştu. Ben ilk 
kızımla tanışmayı istemiştim. Aradan üç yıl 
geçtikten sonra bir kez daha koruyucu aile 
olmaya karar verdim. Hem kızımın kardeşi 
olması, hem de bir çocuğun daha hayatına 
dokunmaktı amacım. O ilk gün bana öyküsü 
okunan diğer bebek bir başka koruyucu ai-
lenin yanında idi. Ancak ailede yaşanan bir 
talihsizlik sonucu koruyucu ailelik süreçleri 
sonlandırıldı. Ben yine tamamen tesadüfen 
artık üç yaşına gelmiş olan ikinci kızımın ko-
ruyucu ailesi oldum ve birlikte yeni bir ha-
yat daha başladı bizim için. Emanetimi geri 
almış gibiydim, hayat bizi yeniden aynı yola 
çıkarmıştı.

Şimdi bir zamanlar yuvadaki yataklarda 
yan yana yatan iki bebek aynı evde kardeş-
ler.  Doğum tarihleri arasında sadece 25 gün 
var. İkiz gibiler. Bu sene ilkokul 1. sınıftalar.  
Kan bağı ile değil ama can bağı ile bağlı bir 
başka aile olma ve çok sevme öyküsü bizim-
ki.
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Koruyucu aile olmak için şartlar nedir?

Öncelikle 25-65 yaş aralığında, TC vatan-
daşı, Türkiye’de ikamet eden, en az ilkokul 
mezunu, düzenli geliri olan herkes koruyucu 
aile olmak için başvurabilir. Biyolojik çocuk 
sahibi aileler ve bekâr kadınlar ya da erkek-
ler de koruyucu aile olabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
her şehirde bulunan il müdürlüklerindeki 
koruyucu aile birimleri başvuruları alır, bilgi-
lendirmeyi yapar. Adli sicil raporu, öğrenim 
belgesi, ikametgâh belgesi, sağlık raporu, ge-
lir beyanı gibi bilgi içeren evraklar il müdür-
lüğüne teslim edildikten sonra süreç başlar. 
Uzmanlarla aday aile arasında ortalama beş 
görüşme yapılır. Ailede yaşayan tüm birey-
lerin koruyucu aile olmak için istekli ve bilgi 
sahibi olması beklenmektedir. Görüşmeler 
sonrasında oluşturulan rapor bir komisyon-
da değerlendirilir, adaylar uygun şartlara sa-
hipse koruyucu aile statüsü verilir. Aileden 
beklenen sabırla, şefkat ve sevgi ile çocuğa 
yaklaşım sergileyebilecek, travmalarını iyi-
leştirebilecek nitelikte olmasıdır.

Başvuru sırasında tercih edilen çocuğun 
cinsiyeti ve yaşı sorulur. Burada seçim yap-
mak gibi bir seçenek sunulmamaktadır. Bir 
insanın bir başka insanı fiziksel özelliği ile 
seçme hakkı da olmamalıdır zaten. Biyolojik 
çocuk sahibi olurken de cinsiyetini, fiziksel 
özelliklerini seçemiyoruz. Farkı elbette yok. 
Ancak tercih sorusu ile yaşam tarzımıza, en 
uygun çocuğun ailemize katılması amaçla-
nır. Tercih değerlendirilirken uzmanların da 
tecrübesi ile ortak karara varılır.

Sonraki süreç devlet koruması altında 
Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi gibi birimlerde 
yasayan, en uygun görülen çocuk ile eşleş-
me yapılması ve tanıştırılma aşamasıdır.

Çocuğun uyum süreci acısından bir süre 
uzman gözetiminde bulunduğu yerde bir-
likte zaman geçirilir. Bu süreçte de sorun 

olmaması halinde koruyucu aile çocuğu ile 
birlikte artık evinde sürekli yaşamaya baş-
lar. Aile ile çocuğun uyum sürecinin sağlık-
lı tamamlanabilmesi, doğru çocuk ile aileyi 
eşleştirme çok önemlidir. Uyum sağlanama-
ması durumunda koruyucu aile olduktan 
sonra çocuğun tekrar çocuk evine dönü-
şü çocuk için ayrı bir örselenme yaratarak 
önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu 
sebeple koruyucu aile adaylarının tüm doğ-
ru bilgileri almış ve kararlı bir şekilde süreç 
ile baş etmek üzere yola çıkmış olması ge-
reklidir.  KOREV’in süreçte oynadığı en büyük 
rol ise adaylara detaylı görüşmeler ile doğru 
bilgiyi sunmak, yaşayan insanların rol mo-
del olarak tereddütleri gidermesi, tecrübe-
lerini paylaşması, güçlendirmesi, uzmanlar 
tarafından aile ve çocukların zorluklarla baş 
edebilmesi için eğitimler ya da tedaviler ile 
desteklenmesidir.

Koruyucu ailelik ile evlat edinme ara-
sındaki farklılık nedir?

Çocuklar biyolojik ailedeki ihmal, istis-
mar, şiddet, madde kullanımı gibi uygun 

‘’Bilimsel araştırmalar sevgisizliğin 
şiddetle eşdeğer olduğunu
göstermektedir.’’
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olmayan yasam şartları nedeniyle, ailenin 
kendi isteği ile veya ihbarla devlet koruma-
sı altına alınır. Ancak çocuğun biyolojik ebe-
veynle velayet bağı devam ettiği için evlat 
edinilmesi uygun olmaz.

Evlat edinmeye uygun çocuklar biyolojik 
ebeveyni olmayan, terk edilmiş ya da ebe-
veynin rızası olan çocuklardır. Evlat edinmek 
için TC vatandaşı olmak, Türkiye de ikamet 
etmek, düzenli gelir sahibi olmak temel şart-
lardır. Evli çiftlerin evlat edinmeleri için her 
ikisinin de 30 yaşı geçmiş olması veya evlilik 
süresinin 5 yılı aşmış olması beklenir. Bekar 
bireyler için ise 30 yaşı şart aranır. Çocuk ile 
evlat edinecek kişi arasında asgari 18 yaş ol-
ması zorunludur.

Evlat edinmek için başvurup gerekli bel-
geler ve görüşmeler tamamlandığında evlat 
edinebilir statüsünü alan adaylar çocuk için 
bekleme sırasına girer. Ancak başvuru sayısı 
çocuk sayısının yaklaşık 3-4 katı olduğu için 
bekleme süreleri 3 ile 5 yıl arasında değiş-
mektedir. Evlat edinme sırası gelen aile çocu-
ğu ile yaşamaya başlar, evlat edinme davası 

açılır. Aile ve çocuk 1 yıl boyunca mahkeme 
uzmanlarınca takip edilir ve rapor sunulur. 
Raporun olumlu olması halinde evlat edin-
me süreci tamamlanır. Çocuk ailenin soyadı-
nı alır, adı değiştirilebilir. Aile ile velayet bağı 
kurulu ve resmi mirasçı olur. 

Koruyucu aileye uygun çocuklar ise 
devlet koruması altındaki çocuklarımızdır. 
Çocukların toplu bakım modelleri ile devlet 
tarafından bakılması çocuklar üzerinde ör-
selenmeler yaratan bir modeldir. Gelişmiş 
ülkelerde bu uygulama en asgari düzeye 
indirilmiştir. Koruyucu ailelik oranları %85 
civarındadır. Bizim ülkemizde bu oran %35 
seviyesindedir. Çocuklar aile yanında, bire-
bir ilgi ile sevgi ile güvenli bağlanarak büyü-
melidir. Bilimsel araştırmalar sevgisizliğin 
şiddetle eşdeğer olduğunu göstermektedir.  
Aile yanında büyümeyen çocuklarımız bir 
nevi şiddet görmektedir. İşte bu sebeple de 
koruyucu ailelik sistemi devreye girer.

Son rakamlara baktığımızda evlat edin-
meye uygun olmayan yaklaşık 21.000 çocuk 
devlet korumasındadır. Bu çocuklarımızın 
8.100’ü koruyucu aile yanında yaşarken, 
0-18 yaş grubunda yaklaşık 13.000 çocuğu-
muz hala koruyucu aile beklemektedir.

Çocuklar sanıldığının aksine yoksulluk 
sebebiyle koruma altına alınmaz, bu durum-
da ailelerinin yanında devletin ekonomik 
desteğiyle hayatlarına devam ederler. Ko-
ruyucu ailelikte, çocuklarımız sürekli bizimle 
yaşarlar, her türlü bakım ve yetiştirilme so-
rumluluğu bizdedir, anne baba oluruz, biyo-
lojik ailelerden hiçbir farkımız yoktur. Sadece 
isim ve soyadı değişemez ve yasal mirasçı-
mız olamazlar. Çocuklarımız 18 yaşına ka-
dar koruma altındadır. Üniversiteye devam 
ederlerse okul bitene kadar koruma süresi 
uzatılır. 18 yaşa geldiklerinde ise kendileri 
de isterse evlat edinebiliriz. Aradaki süreçte 
biyolojik ebeveynin çocukla ilişiğini kesmesi, 
rıza vermesi ya da vefatı gibi durumlarda ço-
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cuğu evlat edinmek de mümkün olabilmek-
tedir. Bu durumda öncelik hakkı çocuğun 
birlikte yaşadığı koruyucu ailesindedir.

Koruyucu ailelerin yükümlülükleri 
nelerdir?

Koruyucu aile çocukları ile yaşamaya 
başladığında bir sözleşme imzalar ve resmi 
olarak koruyucu aile olur. Süreç boyunca il 
müdürlüğündeki çocuktan sorumlu meslek 
uzmanı aile ile çocuğun uyumunu, çocuğun 
fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişimini takip eder. 
Ortalama üç ayda bir evde görüşme yapar. 
Gerektiğinde aileyi yönlendirerek çocuğun 
eğitimini ve alması gereken destek tedavileri 
varsa birlikte planlanır ve uygulanır.

Koruyucu ailedeki çocuklara sağla-
nan olanaklar nelerdir?

Çocuklarımız sosyal güvenlik kapsamın-
dadır. Devlet ve üniversite hastanelerinde 
ücretsiz tedavi görebilirler. Ayrıca her ay ço-
cuğun yaşına göre aileye çocuğun masrafları 
için bir destek ödemesi yapılır. Bu rakamlar 
oldukça düşüktür ve sosyal adaletin sağlan-
ması, daha düşük düzeyde geliri olan aile-
lerin de bu hizmet kapsamında olabilmesi 
için adil bir uygulamadır. Ekonomik durumu 
uygun olan birçok aile ise yapılan ödemele-
ri çocuk için biriktirmekte, reşit olduğunda 
kendisine teslim etmektedir. Çocuklarımız 
için okul başlangıç dönemlerinde ek ödeme-
ler ve belli bir tutara kadar servis ve kurs üc-
retleri karşılanmaktadır. Ayrıca devlet eliyle 
bakım modelinde bir çocuğun maliyeti koru-
yucu aile yanındaki bakım maliyetinin yakla-
şık 4 katı civarındadır. Yani koruyucu ailelik 
toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesine ola-
nak tanımasının yanında ekonomik anlamda 
da katkı sunan bir sistemdir. Devlet koruma-
sından ayrılan gençler için ayrılmış bir devlet 
memurluğu kontenjanı vardır ve çocukları-
mız eğitimlerine göre ilgili birimlerde iş sahi-
bi olma imkanı da elde ederler.

KOREV Koruyucu Aile, Evlat Edinme 
Derneğini ve yaptığınız çalışmaları da an-
latır mısınız? 

KOREV 2005 yılında derneğimizin şu an 
onursal başkanı olan Klinik Psikolog Prof. Dr. 
Neşe Erol tarafından dezavantajlı çocuklara 
yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuş-
tur. Evlat edinme konusundaki Türkiye’deki 
tek dernektir.

Bu dünyaya ailesini seçme şansı olma-
dan gelen çocukların önyargısız kabulünü 
sağlamak, ötekileştirilmeden hepimizin ço-
cuğu olduğunu anlatmak en önemli görevi-
miz. Biz çocuklarımıza sahip çıkmanın insan-
lığımızın gereği olduğunu ve sağlıklı bireyler 
olarak toplumda yer alabilmelerinin refah 
bir toplumda huzurla yaşayabilmemiz için 
şart olduğunu biliyoruz. KOREV;  hak ve bi-
lim temelli, ideolojiler üstü, çocuğun üstün 
yararı odaklı çalışan bir sivil toplum kurulu-
şu. Amacımız devlet kurumlarında çocuk kal-
maması ve her çocuğun sevildiği bir ailede 
yaşamasını sağlamak. Bu doğrultuda; toplu-
mu evlat edinme ve koruyucu ailelik konula-
rında bilinçlendirmek, koruyucu ailelik kav-
ramını bilinir kılmak, bizzat sürecin içinde 
yaşayan kişilerin deneyimlerini aktararak rol 
model olmak, süreç boyunca aileye- çocuğa 
hukuki, psikolojik ve eğitim odaklı destek 
sunmak, politika yapıcı ile etkin iletişimle sis-
temi iyileştirmek üzere çalışmaktayız. Anka-
ra merkezliyiz, ancak tüm Türkiye’ye üyelik 
şartı aramadan hizmet sunuyoruz. Dünyası-
nı değiştirdiğimiz her çocuğun da bir gün bu 
dünyayı değiştireceğine inanıyoruz.

Üyesi olduğumuz çocuğa şiddeti önleme 
ortaklı ağı, çocuk haklarını koruma platfor-
mu gibi yapılarla da çocuğa yönelik tüm so-
runlar için çözüm üretmek üzere çalışıyoruz.
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İdol aldığımız kişiler, karakterler bizim 
kişilik gelişimimizde çok önemli bir yere 
sahiptir. Bunun çocukluk döneminde 

daha da etkili ve önemli olduğu konusun-
da hepimiz hem fikiriz diye düşünüyorum. 
Çocukluk döneminde çocukların en çok ma-
ruz kaldıkları şeylerden biri de şüphesiz çizgi 
filmlerdir. Hiç düşündünüz mü neden oğlan-
lar için hep içinde güç, başarı, zekâ unsur-
ları içeren çizgi filmler yapılırken, kızlar için 
mutlu sona ulaşan saf prensesler yapıldı?  
Tabi ki amacım yılların Külkedisini, Pamuk 
Prensesini, Rapunzelini, karalamak değil… 
Ama bunun altında çok ciddi bir toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin yattığını fark etmenizi 
istiyorum.

Çizgi Filmlerdeki
Kadın Karakter Rollerinin
Toplumsal Cinsiyet
Açısından Değerlendirilmesi

Bilge Serenay BALCI
Sosyolog

Masallardan uyarlama çizgi filmlerin ko-
nularının işleniş biçimleri farklı olsa da ana 
fikir olarak hepsi aynıdır. “Yakışıklı prense 
kavuş evlen ve mutlu ol!” Başrol karakter-
leri olan prenseslerin kendi ekonomik ba-
ğımsızlıkları olmamakla birlikte, hayatta ver-
dikleri kararlarda da pek özgür olduklarını 
söyleyemeyiz. Prensesler, fazlasıyla toplu-
mun güzellik standartlarına uyan fiziksel ola-
rak benzer özelliklere sahiplerdir. Genellikle 
yaptıkları işler de daha çok hane içi ile ilişki-
lidir; temizlik yapmak, yemek yapmak, evcil 
hayvanların bakımını üstlenmek gibi. İşin en 
üzücü yanı ise, prenseslerin tek amaçlarının 
yakışıklı prensle evlenip hayal ettikleri mut-
luluğa, rahata, sosyal statüye ulaşıp hayatın 
zorluklarından kurtulmaktır. 

9
Kadın Bülteni • Sayı 7

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Erkekler yani prensler ise prenseslerin 
hayatını kurtaran, güç sahibi, zengin karak-
terler olarak bize gösterilmişlerdir. Prenses-
ler genellikle saf olarak yansıtılmıştır. Ne za-
man zora düşseler bir sorunla karşılaşsalar 
doğaüstü canlılar ya da güçler onlara yardım 
etmektedir. Yani, zor bir durumun üstesin-
den kendi ayakları üzerinde durup gelemi-
yorlar. 

Bu çizgi filmlerde diğer bir dikkat çeki-
ci nokta ise; bir kadın bağımsızsa, belli bir 
güç sahibiyse de ya kötü kraliçedir ya kötü 
üvey anne ya da bir cadıdır. Yani kadın belli 
bir güç sahibiyse “iyi insan” değildir gibi bir 
algı oluşmaktadır. Bize aslında açık açık bu 
mesajlar verilirken neden kız çocuklarımızı 
bu çizgi filmlerle, masallarla büyütelim ki… 
Neden okul eşyalarını, odasının duvarları-
nı Külkedisi, Pamuk Prenses süslesin?

Neyse ki günümüzde artık ya feminist 
akımlardan etkilendiler ya da gelen eleşti-
rilere kulak astılar yapımcılar tarafından 
bu konuda ciddi bir değişim olduğu göze 
çarpmaktadır. Artık animasyonlarda, çizgi 
filmlerde güçlü, özgüvenli, azimli kadın ima-
jına yer verilmeye başlandı. Kadın karakter-
ler prenses de olsalar güçlüler, bağımsızlar, 
özgürler! Bu çizgi filmlerde cinsiyet eşitsizli-
ğinin ve toplumsallaşmış cinsiyet kalıplarının 
kaybolduğunu görmekteyiz. Kadın karakter 
at biniyor, ülkelerini kurtarıyor, kötülüklerle 
savaşıyorlar.

Prenseslerin tek hayali artık yakışıklı 
prensle evlenip mutlu olmak değil artık ha-
yatta daha farklı ve önemli amaçları ve ha-
yalleri var. Ayrıca bu prenseslerin toplumun 
güzellik standartlarına birebir uymadıklarını, 
farklılıklarının onları güzel yaptıklarını görü-
yoruz. Bu özelliklere sahip çizgi filmlere; Mu-
lan, Frozen, Brave ve Moana’yı örnek olarak 
verebiliriz.

Kız çocuklarının kendi kendilerini ko-
ruyabilen, özgür, güçlü, başarılı, azimli ka-
rakterleri kendilerine örnek almaları far-
kındalık ve toplumsal cinsiyet kalıplarının 
yıkılması açısından çok önemlidir. Unut-
mayalım ki, neyi örnek alırsak ona dönü-
şürüz…
KAYNAK

Cinderella, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cinderella_
(1950_film).

Kayadelen, E. (2010). Toplumsal Değişme ve Kadın: Feminist Teori 
Çerçevesinde Televizyon Reklamlarının Analizi (1980-2008). (Yük-
sek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sos-
yoloji Ana Bilim Dalı, Mersin.

Little Mermaid, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Litt-
le_Mermaid_(1989_film).

Moana, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Moana_(2016_
film).

Okuyucu, A. (2012). Son Dönem Walt Disney Animasyon Sineması 
Filmlerinde “Ötekininin” Temsili. (Yüksek Lisans Tezi). Marma Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana-
bilim Dalı, İstanbul.

Özsel, K. (2017). Walt Disney Animasyon Sinemasında Kadın Tem-
silleri: 2010 Öncesi ve Sonrası. (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversite-
si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim 
Dalı, İzmir.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve 
Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde hiz-

met vermekte olan Kadın Danışma Merkezi; 
Ankara’da yaşayan tüm kadınlara psiko-sos-
yal destek, ayni yardım ve nakdi yardım yön-
lendirmeleri, hukuki konularda destek ver-
mektedir. Ayrıca 25  Kasım “Kadına Şiddetle 
Mücadele Haftası” ve 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nde”  farkındalık çalışmaları yapmakta 
ve Birleşmiş Milletler işbirliği ile birçok proje 
yürütmektedir.

Ankara’nın merkezi olan Ulus, Gençlik 
Parkı içerisinde bağımsız bir birim olarak ça-
lışmalarını yürüten “Kadın Danışma Merke-
zi” her ne kadar Ankara’nın kolay ulaşabilir 
bir bölgesinde olsa da kırsal ve uzak ilçeler-

ANKARA’DAKİ
KADIN DANIŞMA 
BİRİMLERİ

Fulya YILDIRIM
Eğitmen
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de yaşayan kadınların daha kolay ulaşabil-
meleri, için farklı ilçelerde birimler açarak 
hizmetlerini daha kolay ulaştırmayı hedefle-
mektedir.

Bu amaçla yola çıkarak, 7. Kadın Danış-
ma Birimi’ni Mamak Şafaktepe Kadın Loka-
li’nde açtı. Böylelikle ilçesinde Kadın Danışma 
Merkezi olan her kadın şiddet gördüğünde, 
ayni ya da nakdi yardım yönlendirmelerine 
ihtiyaç duyduğunda, ya da psiko-sosyal des-
tek ve hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunda 
direkt olarak başvuru yapabilecek ve kadın-
lara verilen her hizmet doğrudan kendisine 
ulaştırılabilecek.

Kadın dostu uygulamalarla Ankara’da 
yaşayan kadınların hayatını kolaylaştıran 
Kadın Danışma Merkezi açtığı birimlerin 
yanı sıra, ayrıca şiddet ihbarında bulunabil-
mek için Başkent Mobil uygulaması üzerin-
den kullanılabilen “Mor Buton” ve kadınların 
kendilerini güvende hissetmedikleri bölgeyi 
bildirebilecekleri “Mor haritam” projesiyle 
de tüm kadınların yanında olmaya devam 
ediyor.

Mottosu Kadınların korunduğu değil, ko-
runmaya ihtiyaç duymadığı bir dünya oluş-
turmak olan Kadın Danışma Merkezi; şiddet 
gören, şiddet görme ihtimali olan, hukuki ve 
psikolojik yönlendirme ihtiyacı olan tüm ka-
dınları merkeze, ulaşamazlarsa kendilerine 
en yakın birimlere bekliyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA BİRİMLERİ

KAZAN KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 507 39 69

ÇUBUK KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 837 00 92

AYAŞ KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 700 00 20

KEÇİÖREN KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 380 10 47

KIZILCAHAMAM KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 736 33 63

HASANOĞLAN KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 866 11 61

ŞAFAKTEPE KADIN DANIŞMA BİRİMİ (0312) 319 92 96

Ve Kadın Danışma Merkezi’mize mesai saatleri içerisinde (0312) 507 37 60, 7gün 24 saat
(0549) 248 64 86 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
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Güçlendirme yaklaşımı; eleştirel bakış 
açısıyla düşünme, baskı unsuru mü-
dahaleler ve yapılan politikalara karşı 

güçlü olma, öz güven sahibi olma, bu yönde 
bireylerin kendi haklarını savunabilme gü-
cüne sahip olma gibi nitelikleri beraberinde 
getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Kendi 
benlik ve özgürlükleriyle kararlar verebilen , 
toplumda tek başına yer alabilen ve ayakları 
yere sağlam basan güçlü bireylerin oluşma-
sına katkı sağlamak en nihai hedeftir.

Güçlendirme yaklaşımıyla; mevcut du-
rum ve konumlarda sorumluluk sahibi bi-
reyler yetiştirmek ve bulundurmak amaç-
lanmakta ve onları kat ettikleri bu yol ve 
değişimde  gelişmelerin öncüsü yapmaktır.

Güçlendirme yaklaşımında hedeflenen 
noktalardan  bir tanesi de müdahale kap-
samında birey, müdahale ve uygulamaların 
nesnesi yani olaydan etkilenen konumda 
değil, bizzat uygulama kapsamının aktif ve 
rol sahibi bir öznesidir. Birey bu yaklaşımla 
birlikte kendi kaderini kendi tayin etme hak-
kını en etkin şekilde kullanabilecek durumda 
olabilmektedir.

Güçlendirme yaklaşımı gücü, bireysel 
güç, sosyal güç ve politik güç olarak benim-
semekte; güçsüzlüğün ve güçsüzlüğe neden 
olan her etkenin her zaman karşısında dur-
makta ve baskı unsuru yapıları sorgulamak-
tadır.

Güçlendirme yaklaşımında  vurgulanan 
bazı noktalar bireylerin güçlenmeleri ve sos-
yal eşitsizlik konusunda bilinçlenmelerine ve 
sosyal eşitliğin sağlanacağına ilişkin güven 
duygularının gelişmesine bağlıdır. Güçlen-
dirme yaklaşımı ile yapılan uygulamalarda; 
birey, aile ve toplum bazında problemleri; 
güçsüzlüğün oluşumunu meydana getiren 
koşullar , sınırlandırıcı güç sistemleri ve istek 
arz etmeyen sosyal yapı ile ilgili sorun unsur-
larını belirtmek için eleştirel düşünmeyi be-
raberinde getirmektedir. Eleştirel düşünme 
sayesinde güçlendirmeyi ilgilendiren teorik 
çerçeveler ve bakış açıları, bireyleri güçlen-
dirmenin kapsamı altında bilinç artırma ile 
de ilişik durumdadır. Güçlendirme yaklaşı-
mında bilinç arttırma baskıya maruz kalmış 
bireylerin haklarını elde etmeye ve koruma-
ya, gereksinimlerini gidermeye karşın elde 
bulundurulması gereken bir güçtür.

Güçlendirme Yaklaşımı Nedir?Güçlendirme Yaklaşımı Nedir?

BİRLİKTEBİRLİKTE  
GÜÇLENELİMGÜÇLENELİM

Şeyma Buse TÜRKER

EVDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
  ŞİDDETİ BİRLİKTE

DURDURABİLİRİZ.
 

444 
43 
06

ÜCRETSİZ ALO GELİNCİK HATTI

444 43 06
www. .org.tr
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dınlar ve daha birçok güzel insanla tanışma 
fırsatı bulduk. Tanışmanın ardından ekibimiz 
ile hedef kitlemize verdiğimiz kapsamlı üre-
me sağlığı eğitimi ve Türk Medeni Kanunu’na 
göre evlilik prosedürlerini anlattıktan sonra 
her 1 haneye hijyen kiti dağıtımı da yapmış 
olduk.

Sıra çocuklarımıza geldiğinde ise yerin-
de duramayan küçük bedenleri ile etrafımı-
za toplanıp onlara hediye ettiğimiz boyama 
kitapları ve defterini kucakladıklarında bizle-
re teşekkür eden o sözleri duyduğumuz an 
tüm yorgunluğu alıp götüren bir huzur kap-
lamıştı içimizi

Günlerden 3 Eylül 2021. Biz yollara ko-
yulup kırsalda kadına, çocuğa, yaşlı-
sından gencine ulaşmak için yola çık-

mışız. 

Polatlı’ya bağlı Adatoprakpınar köyünde 
saha çalışmamızı yapmak için sabah 09:30 
sularında çıktığımız yolda içimizde bir he-
yecan gözlerimizde o mutluluk... 45 hanelik 
çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine 
ulaştığımızda ise içimizde yeşeren bir güzel 
umut. 

Bizi görünce sevinen çocuklar, gözlerin-
de şaşkınlıkla arabamıza doğru yaklaşan ka-

Seren Zeynep ÖZTEPE
Sosyolog

Bir Güzel Umut:
P O L A T L I

“Umut, insanoğlunun bütün 
acılarının merhemidir.”
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Yaşanılan zorluklar, verilen emekler an-
latılan her bir hikaye de bir yaşanmışlık... 
Her birinin hayatlarına dokunduğumuzu 
hissetmek bizlere güç vermişti. Saha işte bu 
yüzden yaşayan bir dinamik, 5 duyu organı-
nızla tüm duyguları bir arada yaşayabildiği-
niz bir mekan. 

Saatler gitme vaktini gösterirken oradan 
ayrılmanın hüznü ve orada bulunmanın ver-
diği mutluluk duygularını bir arada yaşarken 
çocuklarımız ile oynadığımız son oyunun 
tadı bir başkaydı. Her birinin teşekkür edişi, 
‘’Bir Daha Gelin’’ sözleri havada uçuşurken 
vedalaşmak çok zorlaşmıştı. Arabamıza bi-
nip pencereden onlara el sallarken yaşadı-
ğım duygu beni bir kez daha işimi neden bu 
kadar çok sevdiğime inandırmıştı.
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Stresli zamanlarda kendinizi aç mı his-
sediyorsunuz? 

Beslenme insan vücudu için en temel fi-
ziksel ihtiyaçtır. Fakat beslenme konusunda 
yaşadığımız kaygılarla beraber yeme bozuk-
lukları ortaya çıkabilmektedir. Yeme bozuklu-
ğu aslında tek bir şekilde belirtemeyiz bu bo-
zukluğun farklı türleri vardır. Örnek vermek 
gerekirse Anoreksiya Nervoza dediğimizde 
minimum düzeyde beslenerek sürekli kilo ver-
me düşüncesi vardır. Bulimia Nervoza ise aşırı 

DUYGUSALDUYGUSAL

AÇLIKAÇLIK
Hilal AYIK KURAN
Psikolog

beslenip sonrasında kusma isteğiyle besin sin-
dirilmeden vücuttan atılmasıdır. 

Bu yazımızda değineceğimiz konu ise 
“Duygusal Açlık”tır. Peki, nedir bu duygusal aç-
lık? 

Psikolojik olarak yaşanılan ya da hissedi-
len boşluk hissinin yiyecekle doldurulmaya 
çalışılması diyebiliriz. Duygusal açlık ve fiziksel 
açlık benzer kavramlar gibi görünse de aslında 
fiziksel açlıkta vücudumuz göz kararması, tit-
reme, çarpıntı gibi bazı fiziksel sinyaller verir. 

“Psikolojik olarak yaşanılan ya da hissedilen boşluk 
hissinin yiyecekle doldurulmaya çalışılması diyebiliriz..”
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O anki durumumuza göre yemeyi erteleyebi-
lir ya da ‘açlık bastıracak’ alternatif yiyeceklere 
yönelebiliriz. Fakat fiziksel olarak acıkmanızın 
mümkün dahi olmadığı zamanlarda bile ani-
den bir açlık gelir ve ısrarcı bir duygudur, er-
teleyemezsiniz ve neden yemek istediğinizi bi-
lemezsiniz. Bu durumlarda da genelde besin 
değeri düşük, bol kalorili yiyeceklere yöneliriz. 
Çoğu zaman yediğinizin farkına varmayabilir-
siniz. Örneğin bir paket kurabiyenin hepsini 
yediğinizin farkına varamazsınız.

Sürekli olarak duygusal açlığımızı yeme 
davranışıyla doyurmaya çalıştığımızda suç-
luluk ve pişmanlık hissi de eşlik eder. kişi kilo 

almaya başlayabilir, sağlık sıkıntıları ortaya 
çıkabilir. Çoğu zaman bu davranış ve yeme 
bozukluğuna anksiyete ve depresyon da eşlik 
etmektedir. Genellikle kişi öfkeli, üzgün hisset-
tiği, utanç duyduğu zamanlarda yemeye yö-
nelir ve bu şekilde bu duygularla baş etmeye 
çalışır. 

Duygusal açlıkla baş edebilmek için önce-
likle fark etmek gerekir. Sizi duygusal yemeye 
iten duygu/his neydi?  Şu an aç olduğunuz için 
mi yemek istiyorsunuz yoksa üzgün/kızgın vs. 
olduğunuz için mi yemek istiyorsunuz? Önce-
likli olarak bu sorulara cevap bulmanız gerekir. 
Sonrasında bu duyguyu fark edip, yaşadığınız 
zaman koşarak buzdolabını açmak yerine ken-
dinize biraz zaman vermeye çalışın. Evet, yeme 
hissi fırtına gibi gelecek, önünde duramayaca-
ğınızı hissedeceksiniz fakat küçük bir ara ver-
mek iyi gelecektir. Mesela çikolataya sarılmak 
yerine önce kendinizi dinleyin. Neden yemek 
istiyorsunuz? Buzdolabına gitmeden önce bir 
su içip kendinizi 10-15 dakika kadar uzak tut-
maya çalışın. Kesinlikle yemeyeceksiniz diye 
bir şey yok fakat o fırtına dindikten sonra kont-
rol biraz daha sizde olacak ve daha farkında 
olacaksınız. 
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Kadınlar  için sürekli projeler üreten 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hol-
landa Büyükelçiliği ile 2 yıllık bir pro-

je’ye başladı.

Hollanda Büyükelçiliği İnsani yardım 
programından alınan fon ile Ankara’da ka-
dınlar için STK temelli proje 1 Ağustos’ta  
Kadın Danışma Merkezi ve Projeler Şube 
Müdürlüğü işbirliğinde başlatıldı.

24 ay sürecek  Projenin amacı, STK te-
melli hizmet modelinin geliştirlmesi ve çeşitli 
alanlarda hizmet veren kadın STK’ları arasın-
daki iletişimin iyileştirilmesi yoluyla destek 

talep eden kadınların uygun yardımı bulma-
larını sağlamaktır. 

Projenin Temel Faaliyetleri; 

• İhtiyaç Analizi

• Paydaş Toplantıları

• Katılım Sözleşmelerinin İmzalanması

• Hibrit Çalıştaylar, Seminerler ve Eği-
timler

• Dijital Altyapının Geliştirilmesi

• Operasyonel Prosedürlerin ve Yasal 
Çerçevelerin Geliştirilmesi ve Anlaşma

• Deneme ve Test

• Lansman Etkinliği ve Dijital Farkında-
lık Kampanyalarının Başlangıcı

Belediye’nin Deneyimi ve Projedeki 
Rolü: 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2015 yı-
lından beri kadın çalışmalarını Kadın Danış-
ma Merkezi üzerinden yürütmektedir.  ABB, 
2017 yılından bu yana da  “Ankara Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” 
yönetici üyesidir, plan kapsamında kent ge-
nelinde 48 paydaş ile ortak kadın çalışmala-
rı yürütmektedir. Birlikte çalışma kültürü ve 
ortak plan uygulama Ankara’daki kadın der-
nekleri, üniversiteler ve kamu kurumlarında 
yerleşmiş bir kültürdür.  Ayrıca Belediyemiz 

Şenay YILMAZ
Kadın Çalışmaları Uzmanı

YENi PROJE
“KADIN GÜÇLENME MERKEZİ”
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de raporlayacaktır. Dijital altyapı sayesinde 
paydaşlar mekândan bağımsız olarak şehrin 
herhangi bir noktasındaki kadınların ihtiyaç-
larına cevap verecektir. Talepleri ve coğrafi 
olarak dağılımlarını da öğrenebildiğimiz bu 
model uzun dönem kadın çalışmalarına nasıl 
yön vermemiz gerektiğine, hangi bölgelerde 
ne tür çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği-
ne ilişkin ipuçlarını da bize sunacaktır

 Merkeze fiziki olarak erişenler için de 
karşılama ve uygun STK ile buluşmalarını 
sağlamak mümkün olacaktır. İnternet ve 
sosyal medya vasıtasıyla sunulacak hizmet-
lerin, eğitimlerin de tanıtımı mümkün ola-
caktır. 

Kadın Danışma Merkezimiz ile proje’de 
işbirliği içerisinde olan STK’ların öğle yemek-
leri, fiziksel mekan ihtiyaçları, internet ve 
görünürlük desteği Belediyemiz tarafından 
proje kapsamında karşılanacaktır. Kurulacak 
merkezden Kadın STK’lar ve öğrenci toplu-
lukları (aynı hedefleri taşıyan) direkt yararla-
nabilecektir.

Proje’de 8 Kadın STK ve Ankara Barosu 
yer alacaktır.

Yerel Eşitlik Eylem Planını da STK’lardan olu-
şan izleme komisyonu ile yürütmektedir. 

Belediye, bu proje ile kurulacak mer-
kezde ortaya çıkacak anlaşmazlık riskini çö-
zümleyecek bir diyalog zemini kuracaktır. 
STK’lara proje ve işleyişi hakkında bilgiler ve-
rilecektir.  Katılımcı adayı kuruluşların pro-
jedeki sorumlulukları anlatılacak ve onların 
öneriler alınarak sözleşmeler nihai halini ala-
caktır. Kadınların ve kız çocuklarının yüksek 
menfaati ortak paydasında Belediyemiz kar-
şılıklı anlayış çercevesinde olası anlaşmazlık-
larda kolaylaştırıcı olacaktır. Süreç içerisinde 
de izleme ve değerlendirme çalışmalarımız 
sürecektir.

Belediyemizin 153 çağrı merkezi siste-
mine entegre bir yapı kurularak özellikle 
kadın çalışmalarına yönelik tüm hususların 
ilgili STK’la vasıtasıyla çözüme kavuşturuldu-
ğu bir model hayata geçirilecektir. Kadın ve 
kız çocukları ihtiyaç duydukları alanda (dijital 
başvurular için) yaptıkları başvurulara göre 
Merkez’de yer alacak ve işbirliğinde olacağı-
mız STK’lara yönlendirilecekler. Sistem hangi 
bildirimin ne zaman geldiğini hangi STK’nın 
konu ile ilgilendiğini ve nasıl çözümlendiğini 
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SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ
SOSYAL HİZMET  PERSPEKTİFİNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Şeyma TÜRKMEN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Kulaklarımızın aşina olduğu Sosyal Dev-
let olgusu nedir kısaca bundan bahse-
delim. Sosyal devlet; devletin bireylere 

sunduğu çeşitli olanaklardır. Bireyleri top-
lumsal risklerden koruyan, eğitim, sağlık, ba-
rınma hizmetleri ve sosyal güvenlik olanakları 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkede bulunan 
vatandaşlara daha iyi hizmetler sunmaktadır. 
Bununla birlikte ülkenin sosyal devlet olabil-
mesi için bazı önemli kriterleri de yerine getir-
mesi gerekmektedir. Sosyal devlet anlayışına 
sahip olan ülkelerde fırsat önceliği ön planda 
olup ülkede yaşayan vatandaşlara asgari ya-
şam sunulmaktadır.

Devlet ülkesinde bulunan vatandaşların 
sosyal durumlarını iyileştirmez, asgari yaşam 
standardı sunmazsa birey sosyal dışlanmaya 
uğrar. Sosyal dışlanma kısaca; bireyin bulun-
duğu dezavantajlı durum sebebiyle kendisini 
toplumun bir parçası olarak görememesidir. 

Sosyal dışlanmanın cinsiyet, işsizlik, sosyal 
güvence eksikliği, ekonomik nedenler gibi 
birçok farklı nedenleri vardır. Bu nedenle de-
zavantajlı (yaşlılar, engelliler, kadınlar, işsizler, 
etnik gruplar, insan ticaretine kurban olanlar, 
korunmaya ihtiyacı olan çocuk vb.) bireyler 
sosyal politika aracılığı ile desteklenmeye ve 
korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Sosyal dış-
lanmaya maruz kalan bireyler aynı zamanda 
sosyal ilişkileri de zarar gördüğü belirtilmek-
tedir.  Sosyal dışlanma toplumla bütünleşme-
nin ve toplumun bir parçası olmanın karşıtı-
dır. Sosyal dışlanmanın sonuçları toplumsal 
ve bireysel sonuçlar olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. Toplumsal sonuçlar; toplumdaki 
değerlerin kaybedilmesini ve toplumsal bö-
lünmüşlüğü ifade etmektedir. Bireysel sonuç-
lar; psikolojik ve fiziksel hastalıklar, suça eği-
limi olma vb. durumları kapsamaktadır. Bu 
sebeple sosyal dışlanma farklı şekillerde or-
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taya çıktığı için mücadeleleri farklılık göster-
mekle birlikte asıl amacı, dışlanmış bireyleri 
tekrar topluma entegre etmektir. Bireyi top-
lumla bütünleştirmek, kendisini toplumun bir 
parçası olarak sorumluluklarını yerine getir-
mesini sağlamak, yaşadığı toplumda ‘normal’ 
kabul edilen hayat standardını kazandırmak 
adına verilen bu mücadele Sosyal İçermedir.

Devlet yoksullukla mücadele kapsamın-
da; asgari yaşam standardın altında yaşayan, 
temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken 
dezavantajlı bireylere, ayni (gıda, giyim vb.) 
ve nakdi(para) yardımlar yaparak toplumsal 
ve ekonomik durumları iyileştirilmesi amaç-
lanır. Sosyal yardımlar, muhtaçlık tespitine 
göre, bireylerin yaşadıkları bu dezavantajlı 
durumdan kendilerine yeterli duruma getir-
mek adına geçici veya süreli yapılan karşılık-
sız yardımlardır. Günümüzde bu yardımlar; 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet 
Merkezi, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlar 
tarafından, kriterleri uygun görülen ihtiyaç 
sahiplerine verilmektedir. Birey kuruma baş-
vurur ön görüşmesi alınır ve gerekli görülen 
belgeler alındıktan sonra Sosyal Hizmet Uz-
manı tarafından Sosyal İnceleme Raporu ha-
zırlanır.

Sosyal İnceleme Raporu
Neden Hazırlanır?

Sosyal İnceleme Raporu; sosyal hizmet 
uygulaması süresince yapılan ve yapılacak 
olan faaliyetleri “resmileştirmek” için meslek 
elemanları tarafından bir uzmanlık çerçeve-
sinde oluşturulan form olarak tanımlanmak-
tadır. Ülkemizde sosyal inceleme raporlarının 
ana hatları her kurumun müracaatçı grubu-
nun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre oluştu-
rulmuştur. Bu raporların ortak amacı; müra-
caatçının bilgilerini resmi olarak kayıt altında 
tutmak, sorunların analizlerini yaparak çö-
züm önerisi geliştirmek, yapılan müdahalele-
rin seyrini, etkilerini ve sonuçlarını ortaya ko-
yarak vakanın değerlendirmesini yapmaktır. 
Kuruma başvuran müracaatçının ikamet ad-
resine gidilerek müracaatçının kişiliği, geçmi-
şi, yaşama koşulları, aile ve sosyal ilişkileri vb. 
konularında bilgi sahibi olunur. Edinilen bil-
giler doğrultusunda kriterleri uygun görülen 
müracaatçının başvuru onaylanır ve sosyal 
yardım bağlanır. Ancak yapılan bu yardımlar 
hayat boyu sürmemektedir. Müracaatçının 
yaşadığı mağduriyete göre ve Sosyal İncele-
me Raporu sonucuna bakılarak uygun mü-
dahale ve hizmet modeli uygulanmaktadır. 
Periyodik takipler yapılarak müracaatçının 
mağduriyetinin geçmesi durumunda hizmet 
sonlandırılmaktadır. Bu sebeple asıl amaç ki-
şinin kendi kendine yeterli gelebilmesinin ol-
duğu unutulmaması gereken bir durumdur.

KAYNAK

https://iyilikhaliblog.com/2019/08/26/sosyal-hizmet-uzmanlari-sos-
yal-inceleme/

https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/sygm/uploads/pages/uzman-
lik-tezleri/7-sosyal-dislanma-ve-yoksulluk-iliskisi-tijen-sahin.pdf

ALO 144
Sosyal Yardımlar
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Sporun Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Açısından 

Eleştirisi

Kadınlar toplumsal, çalışma, aile, spor 
alanlarında toplumsal cinsiyet eşit-
sizliklerine maruz kalmaktadırlar. Do-

ğuştan bireylere empoze edilen temel eşit-
sizlikler bedenler arasındaki farklılıklara 
dayandırılmıştır. Erkek ve kadınlar arasında 

Fatma EROL
Sosyolog

var olan biyolojik farklılıklar toplumsal cinsi-
yet açısından çeşitli yanlış kodlanmalara ne-
den olmuştur. Toplumsal Cinsiyet normları-
nın dışındaki alanlara yönelen Kız çocukları 
çevresi tarafından garipsenme, şaşırılma ve 

ikna edilme gibi tepkilerle mücadele et-
mektedir. Kız çocukları spor alanında 
da birçok konuda olduğu gibi Toplum-
sal Cinsiyet Eşitsizliğiyle savaşmak-

tadır. Aile ve toplumsal çevre erkek 
çocuklarını küçükken aslan, yiğit, paşa, 

kral gibi eril benzetmelerle yetiştirmekte-
dir. Toplum tarafından erkekler bebeklikten, 

yetişkinliğe kadar renk, söylem, ideoloji, 
kutlama (sünnet, doğum günü, askerlik, 

düğün vb.) gibi konu ve olaylarda kar-
şı cinsten daha popüler ve ön planda 
tutulmaktadır. Aynı şekilde yine top-

lum tarafından kızlar pembe rengin 
simgesi, kırılgan evcimen, utangaç, naif, 

ev işlerinin anneden sonra yedek oyuncusu 
olarak yetiştirilmekte eril ve ataerkil kalıpla-
rın içine hapsedilmektedir.  Sporda kadınlar 
ve kızlar için kullanan benzetmeler de yine 
toplumsal algıları destekler niteliktedir. Ör-
neğin; Periler, Sultanlar, Altın kızlar vb. gibi 

“ Taçları saçımızda değil,
saha kenarında kullanırız”
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naiflik ve kırılganlık içeren benzetmeler gibi. 
Çocukluk döneminde yeteneklerinin farkı-
na varan çocuklar ilgi duydukları ve mutlu 
oldukları dallara yönelmek istemektedir-
ler.  Ancak aileler ve toplumsal ön yargılar, 
yetenek ve ilgi duyulan alanları ikincil plana 
atmaktadır. Erkeklere hitap edecek spor dal-
ları (Futbol, Basketbol, Güreş, Halter, boks, 
karate), olup erkek sporları ve sertlik, da-
yanıklılık, savaşçılık, hırs, rekabet gibi duy-
gularla beslenmektedir. Bu tür davranışla-
ra tabi kalmayan ve toplumun biçtiği görev 
ve davranışları yerine getirmeyen erkekler 
toplum tarafından ötekileştirilir. Erkekle-
re genellikle kendini ispatlayıcı, rekabet ve 
yarış duygularını besleyecek spor dallarını 
seçmeleri empoze edilmektedir. Kadınlar 
toplumun katı cinsiyet algısına takılarak ilgi 
duymadıkları alana sürüklenebilmektedir-
ler.  Vücudu estetik gösteren görselliği des-
tekleyici “hafif spor” olarak değerlendirilen; 
artistik buz pateni, kayak, golf ve tenis, bow-
ling, voleybol, yüzme ve dalış gibi sporlar ka-
dınlara biçilmiş kaftan olarak görülmektedir. 
Toplumsal normların dışında benimsenen 
spor dallarını seçen kadınlara “erkek Fat-
ma”,” Erkek Gibisin” tarzında yakıştırmalar 
yapılmaktadır. Yine aynı şekilde bale yap-
mak isteyen bir yetişkin veya çocuk erkeğin 
“kız gibisin” “kadın dansı “gibi benzetmeler 
yapılarak yetenekli bireylerin kabiliyetleri 
köreltilmekte ve onlara öz güven kaybı ya-
şatılmaktadır. Bu tür acımasız söylemler ço-

cukluk veya yetişkinlik sürecindeki yetenek-
lerinin vücudunun farkına varan bireylerin 
kabiliyet alanlarından hızla uzaklaşmalarına 
neden olmaktadır. Oysa sporcu bireylerin 
farklı cinsiyet rollerindeki spor dallarını de-
nemeleri empati yeteneğini güçlendirmek-
te ve karşı cinsi anlamasını sağlamaktadır. 
Aynı zamanda kadınlar evlilik, hane içi so-
rumluluk, çocuk sorumluluğu nedeniyle ne 
kadar başarılı olursa olsun bu sorumlulukla-
rın eşitsiz dağılımı kadınların daha çok mü-
cadele ve mesleki deformasyonuna neden 
olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
söylem ve kronikleşmiş normlarla kadınlar 
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erkeklere göre daha fazla mücadele etmek-
tedir. Kadın sporcuların hamilelik sürecin-
deki mecburi ara verme, regl dönemlerinin 
idman hazırlıklarıyla çakışması performans 
ve motive düşüklüğüne   sebep olmaktadır. 
Örneğin; Kanadalı şampiyon boksör Mandy 
Bujold da olimpiyatlara katılmak için benzer 
bir mücadele yaşadı. Kanada’yı temsil eden 
ilk kadın boksör olan Bujold, kızını 2018 yı-
lında dünyaya getirmişti. Doğum izni dola-
yısıyla olimpiyat yeterlilik düzeyi askıya alan 
Bujold olimpiyat hedefinden vazgeçmedi ve 
antrenmanlara devam etti. Bu süre zarfın-
da doğum izninde olduğu için sıralama dışı 
bırakılan boksör halk desteğini de yanına 
alarak hukuk mücadelesi başlattı. Ünlü bok-
sör, performans olarak yeterlilik gösterse de 
hamile veya yeni doğum yapmış sporcuların 
olimpiyatlara katılmasına izin vermeyen dü-
zenlemelerle ilgili olarak Spor Tahkim Mah-
kemesi’ne başvurdu. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne de avukatı aracılığıyla bir yazı 

gönderen sporcu, Olimpik Antlaşma’da yer 
alan toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri doğ-
rultusunda karar beklediklerini açıkladı. Hu-
kuki mücadele, olimpiyatların başlamasına 
az bir süre kala zaferle sonuçlandı.

Değinmemiz gereken bir başka konu 
da bazı spor kanallarının kadın sporcuların 
başarısını mucize olarak halka aktarması ve 
toplumsal cinsiyete eşitsizliğine dayalı söy-
lem ve sözcüklerin tekrar tekrar   topluma 
sunulması bu yanlış algıların zihinlere işlen-
mesine neden olmaktadır. Spor veya diğer 
alanlarda kadınların yaşadığı toplumsal cin-
siyet algısı toplumdan topluma değişmek-
tedir. Eğitim seviyesi veya gelişmişlik düzeyi 
yüksek olan aile veya toplumlarda kız ve er-
kek çocuğuna eğitim, spor ve maddi giderler 
konusunda eşit fırsat eşitliği sağlanmakla-
dır. Çocuklar gelişim sürecinde yetenekleri-
nin farkına vararak ailelerinin motivasyon ve 
desteğiyle doğru branşa yönelmekte seçti-
ği alanda istikrar ve başarı yakalamaktadır. 
Gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerde 
özellikle kırsalda meslek ve spor branş se-
çiminde toplumsal cinsiyet temelli rehberlik 
ve farkındalık yükseltici eğitimler verilmeli 
verilen eğitimler broşür ve el kitapçıklarıyla 
desteklenmelidir. 

“Yazdan önce forma girmek 
yerine, forma giymeyi tercih 
ederiz.”
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BUSENAZ SÜRMENELİ
Dünya şampiyonu Türk boksördür. 

Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda 
Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Rusya, 
Ulan-Ude’de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madal-
ya kazanmıştır.

NURCAN TAYLAN 
Türk kadın halterci. Türkiye’ye Olimpiyat 

Şampiyonluğu kazandıran ilk kadın sporcu. 
Halterde 6 Avrupa ve 2 Dünya rekoru kırdı. 
2004 yılında Atina’daki Olimpiyatlar’da 48 ki-
loda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın 
madalya kazandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 

2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 
yılında Tokyo Olimpiyatları’na katılma kotası 
elde etti. Türkiye’nin Olimpiyatlara kota ka-
zanan ilk kadın boksörüdür.

27
Kadın Bülteni • Sayı 7

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kadın Bülteni • Sayı 7
27

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



KADIN KOOPERATİFLERİ

Zeytindalı Kadın Çevre Ve Kültür İşletme 
Kooperatifi

Sincan - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Nallıhan Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, 
Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama,Üretim, 
Pazarlama, İstihdam Ve Kalkınma İşletme 
Kooperatifi-Naltik 

Güdül Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Avşar Balam Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi

Akeka Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 
Kooperatifi

Ayaş - Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Ankael - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Polatlı-Anadolu Bacıları Üretim Kooperatifi

Güdül Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Yeryüzü Toplumsal Araştırma Proje 
Danışmanlığı Sosyal İşletme Ve Kalkınma 
Kooperatifi

Günebakanlar Kültür Ve Eğitim Koopetarifi Mor Kalem Kadın Eğitim Kooperatifi

Han İpek - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Kalecik Hanımeli Kooperatifi

Hayme Analar - Kadın Girişimi Üretim Ve 
İşletme  Kooperatifi

Beypazarı Kınalı Eller Lezzet Atölyesi Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 

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

ŞİDDETE
SON!
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suz ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına ge-
lir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan 
yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini 
görür ve bu güzellik karşısında adeta büyüle-
nir. Yerinden kalkamaz ve kendine âşık olur. 
O şekilde orada ne su içebilir, ne de yemek 
yiyebilir aynı Ekho gibi Narkissos da günden 
güne erimeye başlar ve orada sadece kendini 
seyrederek ömrünü tüketir.

Çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün 
avlanan bir avcı görür. Narkissos adın-
daki bu avcı çok yakışıklıdır ve Ekho bu 

genç avcıya ilk görüşte âşık olur ancak Nar-
kissos bu sevgiye karşılık vermez.Ekho bu du-
rum karşısında günden güne erir ve Narkis-
sos’a olan aşkından ölür. Tanrılar bu duruma 
çok kızar ve Narkissos’u cezalandırmaya ka-
rar verirler. Günlerden bir gün Narkissos su-

Zeynep ÖCAL
Psikolog

?KiM BU 
NARSiST
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Narsisistik kişilik bozukluğu kişinin ken-
dini çok değerli, herkesten üstün ve daha 
özel, her şeyden daha önemli hissetmesi 
durumudur. Hayatta her şeyin en iyisini hak 
ettiklerini düşünürler ve her zaman beğenil-
me, saygı, ilgi görme ve onaylanma beklenti-
si içindedirler. Bu özellikleri taşıyan insanlar 
kulağa çok özgüvenliymiş gibi geliyor değil 
mi?Aslında tam tersi bu kişiler kırılgan bir öz-
güvene sahiptirler ve kendilerini değersiz ve 
yetersiz hissetme eğilimindedirler. Tıpkı hi-
kayede ki Narkissos gibi tüketici bir biçimde 
kendileriyle aşırı meşguldürler.

Hemen hemen herkesin hayatında Nar-
sisistik kişilikte bireyler olabilir. Temel olarak 
ayırt edici özellikleri şu şekildedir;

• Başarılarını abartır ve orantısız biçim-
de üstün biri olarak görünme beklentisi için-
dedir

• Başarı, güç, zeka ve güzellik gibi konu-
larla aşırı ilgilidirler

• Kendileri ile aşırı ilgilidirler ve özel ve 
eşsiz olduklarına inanırlar

• Sıklıkla başkalarını kıskanır ya da baş-
kalarının kendisini kıskandığına inanırlar

• Bütün iyilikleri hak ettiklerini düşü-
nürler (Beklentileri karşılanmadığında ben-
lik saygıları sarsılır, kırgınlık ve çökkünlük ya-
şarlar).

• Empati yapamazlar,başkalarının duy-
gu ve gereksinimlerini anlamazlar

• Saygısız ve kendini beğenmiş tavırlar-
la davranırlar

• Eleştiriye kapalıdırlar

• Kendi çıkarı için başkalarını kullanırlar 
(Kullandıkları kişiyle işleri bitince ona sırtları-
nı döner ve duyarsız davranırlar, son derece 
menfaatçidirler).

• Başkalarının ona sürekli övgülerde 
bulunmasını ve hayranlık duymasını isterler

Narsisistik kişilik bozukluğuna sahip in-
sanlar bazı dönemlerde sevgi seli yaşatır-
ken, bazen de sevdiğini söylediği insanlara 
düşmanı gibi davranabilirler. Özellikle ilişki-
nin başında sevgi doluyken, zamanla acıma-
sız ve kibirli bir insan olabilirler.
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BAŞA ÇIKMAK iÇiN
NELER YAPABiLiRSiNiZ?

• Öncelikle kendi ruh sağlığınızı koru-
mak için narsist kişiden uzaklaşmanız en 
sağlıklı seçenektir. Bu kişiler sizi manipüle 
etmeye, duygusal olarak zarar vermeye ve 
yönlendirmeye çalışırlar. Yine de kişinin ya-
nında kalmak istiyorsanız gerçekçi olun ve 
zamanla düzeleceğini umut etmeyin.

• Narsist biriyle tartışmaya girmeyin. 
Bir tartışma durumu narsisti değil, narsistle 
savaşan kişiyi yorar.

• Aklınızda bu kişinin pozitif ve negatif 
özellikleriyle gerçekçi bir tablosunu bulun-
durmaya çalışın.

• İlişkide sınırları belirlemek çok önem-
lidir. Kendi isteklerinizi dile getirmek ve be-
nim de fikirlerim var diyebilmek gerekir.

• Diğer bir seçenek duygu ve düşünce-
lerinizi direkt ifade etmeden ‘İnsanlar böy-
le yaparsan ne düşünür?’ ya da ‘Sana böyle 
davranılsa nasıl hissederdin?’ diye sorarak 
empati yapmaya davet edebilirsiniz.

• Öfkenizi kontrol edin ve suçlayıcı ko-
nuşmak yerine “Sana çok değer veriyorum ve 
bana böyle davrandığında senin için önem-
siz biri olduğumu düşünerek üzülüyorum” 
gibi cümlelerle hem onun ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamış hem de kendinizi ifade 
etmiş olursunuz.

• Narsist bireyler amaçlarına ulaşmak 
için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Onun-
la ortak ve gerçekçi amaçlar yaratabilirsiniz.

• Onlara övgü ile yaklaşmayın. Çün-
kü övgü ile olmaması gereken davranışları 
ödüllendirmiş olursunuz.

• Suçlayıcı olmayan bir tutumla onu 
profesyonel yardım almaya ikna edebilirsi-
niz.

• Son olarak karşınızdaki kişinin narsist 
olduğunu kabul edin ve kendinizi kandır-
mayın. Değiştirmek istediğiniz insanları ha-
yatınıza sokmamakta fayda var. Hayatı bir 
başkası için değil kendiniz için yaşadığınızı 
unutmayın.
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Engelli Kadın Derneği’nin yürütücüsü 
olduğu “Herkes için Güvenli Kent An-
kara Projesi” başlıyor. Avrupa Birliği 

tarafından desteklenen ve Cinsiyet Eşitliği 
İzleme Derneği’nce yürütülen Türkiye’de 
Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 
Projesi - CEİDİzler Hibe Programı kapsa-
mında gerçekleşecek proje, Ankara ken-
ti özelinde kentsel hizmetlerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği temelinde izlenmesini he-
defliyor. 

Proje, kentsel politika ve hizmetlerin 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve fark-
lı kimliklerin gereksinimleri doğrultusunda 
nasıl şekillenebileceğine uluslararası stan-
dartlar, ulusal ve uluslararası iyi örnekler 
üzerinden odaklanıyor. Bir yandan, çeşitli 
göstergeler üzerinden Ankara’da kentsel 
politika ve hizmetlerin toplumsal cinsiyet 
eşitliği temelinde mevcut durumunu orta-
ya koyan araştırma ve analiz çalışmalarını 
yürütürken, diğer yandan da engelli, ço-

cuk, genç, yaşlı tüm kentlilerin kendilerini 
güvende ve eşit hissedecekleri bir kenti 
nasıl hep birlikte inşa edebileceğimize iliş-
kin tüm kentlileri söz almaya davet ediyor. 

Yerel yönetimler, kamu kuruluşla-
rı, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve 
kentliler gibi kente ait tüm paydaşları bir 
araya getirerek, kentte derinleşen ayrımcı-
lıklar ve eşitsizlikler karşısında herkes için 
güvenli ve eşit kent hakkını savunmak için 
farkındalık yaratma, işbirlikleri oluşturma 
ve dayanışma için bir alan açmayı önceli-
yor. 

5 Ekim 2021 Salı Günü Saat 13:30’ da 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merke-
zi’nde gerçekleşecek ve çeşitli alanlarda 
hak savunucusu sivil toplum örgütlerinden 
temsilcilerin de panelist olarak yer alacağı 
proje açılış toplantısına Ankaralıları bekli-
yoruz.

Açılış toplantısını eşzamanlı olarak 
Herkes İçin Güvenli Kent Ankara youtube 
kanalı üzerinden de takip edebilirsiniz.

“Herkes için
Güvenli Kent Ankara Projesi”

BAŞLIYOR

0312 362 31 50 /herkesicinguvenlikentankara
/herkesicinguvenlikentankarahgk.ankara@gmail.com /esitkentankara
/herkesicinguvenlikentankara
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ZOOTOPIA

MONA LİSA
SMİLE

Zootopia, Walt Disney Animation Studios 

tarafından 2016 yılında Oscar ödüllü  aksiyon, 

gizem, suç, komedi animasyon filmidir. Zootopia 

hayvanlar üzerinden toplumsal cinsiyet, eşitsizlik, 

ötekileştirme gibi konulara vurgu yapmaktadır. 

Film ırkçılık ve ötekileştirmenin ne olduğunu, 

öte yandan şiddet, kin ve hırsla hiçbir şeyin 

çözülemeyeceğini göstermek için aynı zamanda 

bir ders niteliğindedir.

2003 yapım Mona Lisa’nın Gülüşü 
isimli filmin başrol oyuncusu Julia Roberts, 
ülkenin en başarılı kadınlarını eğiten okulda, 
yeni bir bakış açısı kazandırmak isteyen 
sanat tarihi öğretmeni Katherine Watson’u 
canlandırmaktadır. Film öğretmen Watson’ın 
öğrencilerini, kadın haklarına duyarlı, 
toplumsal cinsiyet normlarından uzak bireyler 
olarak yetiştirmeye çalışma sürecini konu 
etmektedir. 
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WONDER MOMAN

SAND STORM
Güney İsrail’de yaşayan ve üzerine kuma 

getirilen Bedevi kadın, değişen hayatına uyum 
sağlamakta zorlanırken kızı da kendi bağımsızlık 
hayallerinin peşindedir. Kum Fırtına’sında iki 
kadının bağımsızlık mücadelesini izlemekteyiz.

İlk solo kadın süper kahraman filmi 
olan Wonder Woman 2017 yılında vizyona 
girmiştir. Filmin başrolü ve odak noktası güçlü, 
akıllı, bağımsız, kendi kendilerine yetebilen, 
özgür Amazon kadınlarıdır. Wonder Woman 
filminin yönetmeninin de bir kadın olması 
aynı zamanda çok güzel bir ayrıntıdır. Dünyayı 
kurtaran bir kadın süper kahramanı sinemada 
izliyoruz. Bu hem sinema hem feminizm 
tarihi açısından önemli bir olaydır. Filmde 
savaşın insanlar üzerinde yarattığı kötü etkinin 
üzerinde durulmasının yanı sıra cinsiyetçilik, 
ırkçılık ve modern kölelik gibi kavramlara 
dair de eleştiriler getiriyor. Wonder Woman; 
cinsiyetçilik, insan hakları, çocuk hakları, 
eşitsizlikler gibi birçok konuya filmde parmak 
basmıştır. Aslında durum çok basit kadın 
sömürüsüne karşı olan feminizm, sömürülen 
her şeye de karşı bir duruş sergilemektedir.
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FEMİNİZM HERKES İÇİNDİR
(Bell Hooks)

DUYGU YOLDAŞLIĞI
KADINLARIN SEVGİ ARAYIŞI
(Bell Hooks)

“Bell Hooks,  Feminizm Herkes İçindir kitabında popüler 
kültürde ve medyada ki feminizm hakkında üretilen yanlış ta-
nımların üzerine giderek feminizmin yalnızca “erkek karşıtlığı” 
olduğu yönündeki önyargıları kırmayı amaçlıyor. Hooks, bizlere 
feminizmin, “cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona 
erdirmeye çalışan bir hareket” olduğunu anlatıyor. Kadın daya-
nışmasını hayata geçirebilmek için kadınlar arasındaki iktidar 
ilişkilerini tartışmaya açan Bell Hooks, kadınları da cinsiyetçi 
pratikleriyle yüzleşmeye davet ediyor. Feminizm Herkes İçindir 
kitabı, feminizmi; ırk, sınıf ve etnisite bağlamında yeniden ele 
alıyor.”

“Bell Hooks, Duygu Yoldaşlığı Kadınların Sevgi Arayışı’nda 
kadınların çocukluktan yetişkinliğe kadar tüm hayatları boyun-
ca sevgiyle kurdukları ilişkileri feminist bir perspektifle ele alıyor. 

Kadınlar sevilmek, sevmek ve özgür olmak istiyor. Bell Ho-
oks, hayat deneyimlerinden süzerek ileri yaşlarında sevgiyi tanı-
mayı başarmış olan kadınları, bilgeliklerini bizlerle paylaşmaya 
davet ediyor. Duygu Yoldaşlığı: Kadınların Sevgi Arayışı, kadınla-
rın gerçek sevgiyi tanıma mücadelesini ve bu mücadelede ka-
zandıkları zaferleri anlatıyor.”

IŞIĞI ARAYANLRIN KARANLIK YANI
(Debbie Ford)

Her insanın içinde karanlık bir yan vardır. Bu bizim kendi içimizde 
kabullenemediğimiz, kendimizden ve başkalarından gizlediğimiz ve 
bilinçsizce başkalarına yansıttığımız yanımızdır. Karanlık yan ışığa çı-
karılmadığı için karanlıktır. 

Bu karanlık yanımızla bütünleşmemiz, onun engelleyici ve yıkıcı 
etkisinden kurtulmamızı, kabul edemediğimiz yanlarımızı gizlemek 
için kullandığımız maskelerde kısılıp kalmış yaşam enerjimizin ser-
best kalmasını sağlar. Karanlık yanımız bize verecek büyük armağan-
lara da sahiptir. O bize öğretmek, yol göstermek ve tüm benliğimizi 
sunmak için mevcuttur.
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ÇOCUKLUK DÖNEMİ 
KORKULARI

Bebeklikten ergenliğe kadar olan dönem-
de çeşitli korkular ortaya çıkabilir. Nasıl 
biz ebeveynlerin korkuları oluyorsa ço-

cukların da korkuları olması çok doğal. Ço-
cukların gelişim süreci içerisinde birden fazla 
korkuya sıklıkla rastlıyoruz. Korkunun sebebi 
herhangi bir şey olabilir; bir nesne, ses, görün-
tü ya da bir kişi.

Peki, korku nedir? Çocuklarımızda bu kor-
kular nasıl oluşur? Biz ebeveynler çocuklarımı-
zın bu korkuları yenmesi için neler yapabiliriz?

Korkuyu bir tehlike ya da tehlike düşünce-
si karşısında duyulan endişe olarak tanımlaya-
biliriz. Aslında korku doğal bir tepkidir ve bizim 
hayatta kalabilmemiz için yardımcı bir duygu 
halidir. Örneğin size doğru koşan saldırgan bir 
köpekten korkup kaçmazsanız size saldırma 
ve yaralama olasılığı yüksektir. Kısacası korku 
insan vücudunun alarm mekanizmasıdır, sizi 
tehlike anında harekete geçirir. Korkular olum-

suz deneyimler sonucu oluştuğu gibi, olumsuz 
deneyim yaşamadan da ortaya çıkabilir. Mese-
la, hiç uçağa binmemişsinizdir ama televizyon-
da bir uçak kazası haberi görmüşsünüzdür bu 
sizde bir korku meydana getirebilir ve uçağa 
binmekten korkabilirsiniz.

Çocukların korkuları da yetişkinlerin kor-
kularıyla benzerlik gösterir. Maruz kaldıkla-
rı herhangi bir olumsuzluktan, izledikleri bir 
çizgi film karakterinden ya da ebeveynlerinin 
çocuğu kontrol etmek için korkutma yöntemi-
ni kullanmasından kaynaklı olabilir. Örneğin 

Yasemin YORULMAZ
Psikolog
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“Yemeğini yemezsen seni çöpçüler götürür.” 
“Söz dinlemezsen seni polise veririz.” gibi… 
Bu söylemler sonucunda çocuklarda çöpçü ya 
da polis korkusu oluşabilir. Çocukluk dönemi 
korkuları, çocuğun bulunduğu yaşa ve gelişim 
dönemlerine göre değişiklik gösterir.

0-2 yaşlarda çocuklar büyük nesnelerden, 
yüksek seslerden, yabancı kişilerden korkabi-
lirler. Yaş ilerledikçe bu korkular kendiliğinden 
kaybolur.

3-4 yaş aralığında çocukların hayal güçleri 
geliştiği için birden fazla korku ortaya çıkabi-
lir. Karanlık, hayalet, canavarlar, yalnız kalmak, 
eve hırsız girmesi gibi... 

6-12 yaşlar arasında bu korkular azalır, 
yerini okul korkusu, sosyal ilişkiler, bedensel 
yaralanma gibi korkular alır. Dönemsel ve ge-
lişimsel korkular çocuğun yaşıyla birlikte yer 
değiştirir ve kaybolurlar.

Peki, anne babalar olarak neler yapa-
biliriz?

Öncelikle çocuğunuza güven vermelisiniz. 
Onların yanında olduğunuzu, yalnız olmadık-

larını bilmeleri gerekir. Çocuğunuzun korkula-
rıyla alay etmek, saygı göstermemek yanlıştır. 
Korkunun ana kaynağını araştırın, korkuya 
neden olan ne ise çocuğunuzdan kademeli 
bir şekilde o korkuyu uzaklaştırmaya çalışın. 
Örneğin palyaçodan korkan bir çocuğunuz 
var diyelim, öncelikle birlikte palyaço resimle-
ri çizebilir, kahramanı palyaço olan hikâyeler 
anlatabilir daha sonra bir palyaçoyu uzaktan 
gösterebilir, çocuk hazır olduğunda da bir pal-
yaçoyla tanıştırabilirsiniz. 

Çocuklarımızın yaşadıkları korkularla na-
sıl başa çıktıkları ve biz yetişkinlerinde onlara 
yardımcı olmaları önemlidir. Onları ciddiyetle 
dinlemeyi, anlamayı, korktuğu unsurlarla ilgili 
olarak mantık çerçevesinde basit açıklamalar 
yapmayı unutmamak gerekir. Çocuğunuzun 
korkuları devam ediyor, davranışlarını, iletişimi-
ni, gelişimini ve verimliliğini olumsuz etkiliyorsa 
bir uzmandan destek alabilirsiniz. Son olarak 
bunun bir süreç olduğu unutulmamalı,  çocu-
ğun korkusunun geçmesi için ebeveynlerin sa-
bır gösterebilmesi ve pes etmemesi gerekir.

3-4 yaş aralığında 
çocukların hayal güçleri 
geliştiği için birden fazla 
korku ortaya çıkabilir. 
Karanlık, hayalet, 
canavarlar, yalnız kalmak, 
eve hırsız girmesi gibi... 
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Tarihte bilinen her kültür ve dinde müzik 
vardır. Müziğin çocuklarımız ve bizlerin 
üzerindeki etkisi ve bize kattıkları olduk-

ça önemlidir.
Okul öncesinde müziğin önemi büyüktür. 

Eğitim sanatın birçok koluyla desteklenmekte-
dir. Tarihte birçok filozof ve devlet adamı müzi-
ğin eğitimsel amacına inanmıştır. Eflatun, mü-
ziği eğitimin en ihtiyaç duyulan özelliği olarak 
görmüş ve müziği eğlence aracı olarak değil 
eğitimin bir unsuru olarak kabul etmiştir.

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın ruh-
sal ve fiziksel olarak gelişim göstermesinde mü-
zik büyük bir rol oynar. Müzik ile birlikte kendi-
lerini ifade etmeyi daha kolay iletişim kurmayı, 
bilişsel ve duyuşsal anlamda kendilerini fark 
etmelerini sağlar. Müzik tüm insanlığın ortak 
dilidir, çocuklar bu dille kendilerini en iyi şekilde 
ifade ederler bunlar; enstrüman çalarak, şarkı 
söyleyerek, beden perküsyonu yaparak ve ba-
zen de sadece müziği dinleyerek gerçekleşir.

Okul öncesi dönemde müzik, çocukların 
zeka gelişimlerinde de büyük bir rol oynar. 
Çocuklarımızın psikomotor gelişimlerini en 
iyi şekilde destekleyen bir sanat dalıdır.Müzik 
beynimizin her iki lobunu da aynı anda çalış-
tırır. Bir sanatçı eserlerini ezberler ve eserine 
duygu bütünlüğü katar. Böylece beynin sağ 
tarafını kullanmış olur ama aynı zamanda ese-
rini enstrümanıyla çalar ve bu işin matematik 
kısmıdır. Böylece sol lobu da harekete geçir-
miş olur. Müzikle ilgilenen ve bir enstrüman 
çalan herkes beynin iki lobunu da kullanmış 
olup beynin çalışma kapasitesini arttırmış ol-
maktadır. Buna bağlı olarak çocuklarımızın çok 
küçük yaşlardan sanatın herhangi bir dalıyla 
ilgilenmelerini sağlamalı ve bu alanlarda onla-
rın büyük destekçileri olmalıyız. Sanatla uğra-
şan çocuklar ileride daha bilinçli, daha duyarlı, 
olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilen birey-
ler olarak yetişmektedirler. 

OKUL
ÖNCESİNDE

MÜZİK
Fatma Dilara TÜRKYILMAZ 
Müzik Öğretmeni
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GERİ DÖNÜŞÜM 
DEFİLESİ

İŞÇİ BLOKLARI ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Çocukların çevrelerine karşı olumlu tu-
tum ve davranışlar kazanmaları ve bun-
ların gelecekteki yaşantılarına temel 

oluşturması için okul öncesi dönem kritik bir 
öneme sahiptir.

Bizlerde geri dönüşümün önemini anlat-
manın eğlenceli bir yolunu bulduk. Öğrencile-
rimizin günlük hayat becerilerini aktarabildik-
leri ve eğlendikleri bir “Geri Dönüşüm Defilesi” 
düzenledik. Bu defilede çocuklara günlük yaşa-
mımızda sürekli elimizin altında bulunan gaze-
telerden, dergilerden, tuvalet kâğıdı ruloların-
dan ve daha fazlasından kostümler hazırladık. 
Farklı yaş gruplarından seçtiğimiz öğrencileri-

mizle yapmış olduğumuz defilenin amacı, öğ-
rencilerimize hem geri dönüşümün önemini 

anlatmak hem de duyarlı davranarak 
çevreyi koruyabileceklerinin farkına 
varmalarını sağlamak. 

Geri dönüşüme dikkat çekmek 
için hazırladığımız bu defile ve ben-
zer şekilde, böylesi sonuçları olan 
kavramsal projeler, küçük yaş kitle-
lerinin bilincinin artırılmasında ve 
iletişimde bir yol olarak kullanılabi-
lir. Çocuklarımıza güzel bir gelecek, 
temiz bir doğa bırakmak için biz 
yetişkinlerde geri dönüşüme önem 
vermeliyiz. 

Unutmayalım ki “En güzel mi-
ras temiz çevre ve geri dönüşümle 
olur.”

Merve KARAGÖZ 
Moda Tasarımcısı
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2 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARDA 
ÖFKE NÖBETİ

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı / Aile Danışman

2     yaş dönemi çocuklarda ergenlik dönem-
leriyle benzerlik taşır. Çocuğun inatlaş-
ma dönemi olarak bilinir. Bu dönemde 

aileler oldukça zorlanır ve normal bir süreç 
olup olmadığı ile alakalı araştırmalar yaparlar, 
uzmanlardan destek alırlar. 2 yaş döneminde 
zıtlaşma inat etme  gibi davranışlar normal ge-
lişimin bir parçasıdır. Aynı zamanda çocuğun 
bağımsızlığını kazanma dönemi gibi de tanım-
lanabilir.

2 yaş çocukların dış dünyayı keşfetme dö-
nemidir ve bundan dolayı da anne babalarının 
koydukları sınırları aşmak isterler. Kural tanı-
mayarak kontrol dışına çıkmak için inatlaşırlar. 
Her şeyi tek başına yapabileceklerine inanır-
lar. Kıyafetlerini kendi giymek , yemeği kendi 

yemek ya da parka tek başına inmek isterler. 
Kendi başına yapamadığı , kısıtlandığı zaman-
larda öfkelenmeye başlar. 

Öfke için  çocuğunuzun bir davranışının 
veya isteğinin engellenmesi ile ortaya çıkan bir 
duygu olarak tanım yapılabilir. Çocuk öfkelen-
diği zaman ; çığlık atma, , vurma, tekme atma, 
ağlama, kafasını vurma, kendini yere atma, ba-
ğırma,gibi davranışlar gösterir.

Çocuk her ne kadar anne babadan bağım-
sız olmayı düşünse de anne babaya bağlıdır 
ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamadığını 
farketmesi ile öfke nöbeti başlar. Öfke nöbeti 
için çocuğun bağımsızlığını ifade etmesinin bir 
yolu da denebilir. Çocuk öfkelendiği zamanlar-
da anne babasının ilgisini çekmeyi başarırsa 
ya da istediği davranış anne babası tarafından 
gerçekleştirilirse bu davranışı devamlı yapmak 
isteyecektir. Çocukların öfke davranışlarını de-
vamlı hale getirmesi, çocuğun öfke davranışla-
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rını daha sık sergilemesine sebep olacaktır. ve 
Aynı zamanda istediği şeyleri bu şekilde elde 
etmeyi öğrenen çocuk, bu davranışı yapmayı 
sürdürecektir.

Öfke Nöbeti Sırasında Anne Baba Tu-
tumları Nasıl olmalıdır?

Çocuğunuzun öfkelenmesine sebep olan 
davranışlarını gözlemlemek, kimlerin yanında, 
ne zaman ve neden bu davranışları yaptığını 
saptamak bu davranışa neden olan durumla-
rın önlenmesine fayda sağlayacaktır. Öfkelen-
diği zamanlarda anne babaların sabırlı olma-
ları, sakin ve net kalabilmeleri gerekmektedir. 
Öfkelendikleri zaman çocuklar kendilerini anla-
yan ve sakin anne babalara ihtiyaç duyarlar ve 
anne babaların çocuklarının öfkesi karşısında 
sakin kalabilmeleri gerekmektedir. Çocukla sa-
kin ve kısık ses tonu ile konuşmaları önemlidir. 
Anne babalar çocuklarına karşı tutumlarında 
tutarlı davranmalılardır ve anne babalar fikir 
birliğini korumalılardır. Aynı zamanda çocuklar 
anne babaları rol model alacakları için çocuk-
larınızın yanındaki kendi sorunlarınıza karşı 
tutumlarınız da oldukça önemlidir. Çocuğu-
nuza istemediğiniz davranışları için açıklama-
lar yapmalısınız. Çocuğunuz ile bir güç savaşı 
içerisinde olduğunuz zamanlarda  çocuğunu-
za karar verme hakkı sunarak sakinleşmesini 
sağlayabilirsiniz. Örneğin, “legodan kuleler mi 
yapmak istersin ya da bebeklerinle oynamak 
mı istersin?” gibi seçenekler sunabilirsiniz. Öf-
kelendiği zamanlarda sevdiği oyuncaklar ile 
dikkatini dağıtmaya da çalışabilirsiniz.

Çocuğunuzun öfkelenmesine neden olan 
durumları belirleyip çocuğunuza uygun baş 
etme yöntemlerini kazandırmak için bir uzma-
na danışmak, psikolojik destek almak oldukça 
önemlidir.

Çocuğunuz sık sık öfke nöbetleri yaşıyor-
sa aynı zamanda 4 yaşını geçmiş olmasına 
rağmen hala öfke nöbetleri yaşamaya devam 
ediyorsa, kendisine ve etrafındakilere zarar 
veriyor ve şiddet içeren davranışlar uyguluyor-
sa bir uzmana başvurmanız gerekebilir.

Çocuğunuz öfkelendiği 
zamanlarda anne babaların 
sabırlı olmaları, sakin ve net 
kalabilmeleri gerekmektedir. 
Öfkelendikleri zaman 
çocuklar kendilerini anlayan 
ve sakin anne babalara 
ihtiyaç duyarlar ve anne 
babaların çocuklarının 
öfkesi karşısında sakin 
kalabilmeleri gerekmektedir.
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İşaret dili, işitme ve konuşma yetisine sa-
hip olmayan bireylerle iletişim kurabilme-
mizi sağlayan el hareketleriyle yapılan jest 

ve mimiklerimizi kullanmamızı gerektiren 
sessiz ve görsel bir dildir. İşaret dili sadece 
işitme ve konuşma yetisi olmayan insanların 
öğrenmesi gereken bir dil değildir, aksine ko-
nuşabilen ve duyabilen insanların da öğren-
mesi gerekir. Altındağ Çocuk Kulübü üyeleri 
de hayata bir sıfır başlayan bu özel insanların 
hayatlarını kolaylaştırmak iletişim sıkıntısını 
ortadan kaldırmak için işaret dili öğreniyor. 

İşitme engelli bireylerin hayatındaki asıl 
engel, işitme engeli olmayan bireylerin işa-
ret dilini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu engelleri ortadan kaldırmak için bir araya 
gelen üyelerimiz, eğitmenimiz Sevil ULAŞIR 
tarafından haftada iki gün işaret dili eğitimi 
almaktadırlar.

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ’NDEN HABERLER

ENGELLERİ
AŞIYORUZ
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Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka 
oyunları çocukların zihinlerini açan ve 
yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan 

oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu 
katıkları olan bu oyunlar, çocukların planlı 
hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü 
alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. 

Altındağ Çocuk Kulübünde zeka oyun-
larında Puzzel’lar, Kutu oyunları, Dama, Sat-
ranç, Strateji oyunları, Zeka küpü, vb. oyun-
larla oynayan 6-12 yaş arasındaki üyelerimiz 
hem düşünme becerilerini geliştirmekte 
hem de algılarını, hafızalarını, bilişsel beceri-
lerini geliştirmektedirler.

Saadet ŞAHİN
Altındağ Çocuk Kulübü İdare Yrd.

ZEKAZEKA
OYUNLARININOYUNLARININ
ÖNEMİÖNEMİ

• Unutkanlığa iyi gelir.

• Araştırmacı yeteneğini geliştirir.

• Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi 
sağlar.

• Boş vakitlerin hem eğlenme hem de 
öğrenme ile geçmesini sağlar.

• Sosyal başarının artmasına 
yardımcı olur.

AKIL VE ZEKA
OYUNLARININ FAYDALARI
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Uzunca bir pandemi döneminin ardından 
okulların yeniden başlamasıyla hayatı-
mızda yeni bir sayfa daha açıldı. Yaklaşık 

bir buçuk yıl uzak kaldığımız rutinlerimizi hepi-
miz arar olduk. Salgının gölgesinde belirsiz bir 
hayat sürmek bizlere sabahları erkenden kalk-
mayı, ödev yapmayı, okul ve iş koşturmacalarını 
özletti. Bu sürecin ardından eski rutine yeniden 
alışabilme düşüncesi ise biraz kaygı verici ola-
bilir. Uzmanlar bu dönemde “Okul Fobisi” gibi 
psikolojik rahatsızlıkların yanında fizyolojik bazı 
rahatsızlıklara karşı da uyarıyor.

Enfeksiyon Riskine Dikkat

Okulların açılmasıyla görülme sıklığı artan, 
damlacık yoluyla bulaşan Üst Solunum Yolu En-
feksiyonu için dikkatli olmak gerekiyor. Normal 
zamanda dahi okul ile birlikte artan viral enfek-
siyonlar, bizleri eskisinden daha fazla tedirgin 
edebilir. Çocuklarımızı Pandemi döneminde 
dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilendir-
meliyiz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda 
hassasiyetli oldukları takdirde hem salgın has-
talıktan, hem de mevsimsel hastalıklardan ko-
runmaları temin edilebilir.

Zeynep SÜZER
Eğitmen

Pandemi
Döneminde
OKULA
MERHABA
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• 18 aydan küçük çocukların video dışında 
ekrandan kaçınması,

• 18-24 aylık çocukların ebeveynleri çocukla-
rını dijital medya ile tanıştırmak istiyorsa nitelikli 
programları seçmeleri ve onlarla birlikte izleye-
rek olup bitenleri anlamalarına yardımcı olma-
ları,

Kontrollü Ekran Süresi

Uzaktan eğitim süreci, en az yetişkinlerin 
olduğu kadar çocuklarımızın da internet kulla-
nım alışkanlıklarını etkiledi. BBC’nin yayınladığı 
habere göre; Kanada’da yapılan bir araştırma, 
1-3 yaş arası çocukların uzun süre ekrana ma-
ruz kalmalarının dil ve sosyalleşme becerileri-
nin gelişimini geciktirebileceği sonucuna vardı. 
Bu konuda yapılan çok sayıda araştırma ve elde 
edilen endişe verici bulgular var.

Yapılan araştırmalara göre çocuklar ek-
ranla meşgulken bir takım önemli becerileri 
öğrenme ve uygulama fırsatından mahrum ka-
labiliyor. “Dijitalleşme” neticesinde değişen ya-
şam tarzımızın doğurduğu handikaplardan biri 
de çocukların kontrol edilemeyen bilgisayar ve 
tablet kullanımları.

Amerikan Pediatri Derneği ekran süresi ile 
ilgili olarak şu tavsiyelerde bulunuyor:

Güvenli bir eğitim için...
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• 2-5 yaş arası çocukların günlük ekran sü-
resinin bir saat ile ve kaliteli programlarla sınır-
lanması ve ebeveynlerin bu programları çocuk-
ları ile birlikte izlemesi,

• 6 yaş üstü çocukların ekran süresi sınır-
lamasında tutarlı davranılması ve bu sürenin 
uyku ve fiziksel aktiviteye engel olmamasına 
dikkat edilmesi.

Teknolojinin aile ilişkilerinizi ele geçirme-
sine izin vermemek adına, kutu oyunları gibi 
alternatiflerle hoş vakit geçirmelerini sağlaya-
bilirsiniz.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
Dengeli ve sağlıklı beslenme, en az yetiş-

kinlerde olduğu kadar çocuklarda da son de-
rece önemlidir. Çocuğun okul başarısı için de 
mühim olan beslenme, yaşam rutinimizin de-
ğişmesiyle sekteye uğrayabiliyor.

Okul döneminde edinilen kazanımlar, ya-
şam boyu sürdürülebilirlik kazanmaktadır. Ço-
cuğumuzun beslenme çantasında ona cazip ge-
lecek yapay katkılar içeren gıdalar yerine sağlıklı 
besinlere yer açarak okuldaki öğününün güve-
nirliğini sağlayabiliriz. Örneğin, beyaz ekmeğe 
alternatif olarak iki dilim tam buğday ekmeği, 
renklendirici ve tatlandırıcı içeren hazır meyve 
suları yerine kendi hazırladığımız kuru meyve-
lerden soğuk çay ya da hoşaf tercih edilebilir.

Bununla birlikte, aktif zamanların getireceği 
mide kazıntılarını fırsata çevirebilirsiniz. Çanta-
sından; evdeyken çok da ilgilenmeyeceği biber, 

domates gibi taze salatalar, mevsim meyveleri, 
çinko takviyesi olarak kabuksuz kuruyemişler çı-
kabilir. Küçük keselere kuru üzüm konabilir.

Beslenme çantasına (ya da defterleri arası-
na) küçük sevgi notları iliştirmek de çocuğunuz 
için hoş bir sürpriz olacaktır.

Okul ile Birlikte Gelen Sorumluluklar
Bireyin karakterinin bir kısmı yaradılıştan 

gelirken bir kısmı da sonradan kazanılır. Kişiliğin 
bu sonradan kazanılan ve terbiye edilmesi nis-
peten daha kolay olan kısmı ise çoğunlukla okul 
öncesi ve okul çağının ilk yıllarında şekillenir.

Sorumluluk duygusu da bu kazanımlar-
dan biri. Okulların açılmasıyla çocuğa yüklenen 
ödev, vaktinde uyuma, erken uyanma, kişisel 
temizlik gibi mesuliyetler, onların irade terbiye-
leri açısından oldukça büyük önem arz ediyor. 
Zaman zaman aksaklıklar yaşanan bu tür gö-
revlerde onlara baskıcı olmadan karalı bir du-
ruş sergilemeyi ihmal etmemeli.

Uyku Düzeni ve Güne Sağlam Başlan-
gıç: Kahvaltı

Oyun çağı çocuklarının günde yaklaşık 12-
14 saat uyumaları gerekirken 6-8 yaş aralığın-
daki minikler için bu süre 10-12 saattir.

Anne babanın düzenli uyku alışkanlığı edi-
nilmesinde fikir birliği içerisinde olup, kararlı bir 
tutum sergilemesi elzemdir. Çocuk başlangıçta 
vakti geldiğinde yatağa gitmek istemeyebilir. 
Böyle bir beklenen durumda paniğe kapılma-
dan net bir tutum gösterilmeli.

Okulların açılmasıyla 
çocuğa yüklenen ödev, 
vaktinde uyuma, erken 
uyanma, kişisel temizlik 
gibi mesuliyetler, 
onların irade terbiyeleri 
açısından oldukça büyük 
önem arz ediyor. 
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Unutmamalı ki, yavrunuzun fiziksel ve duy-
gusal ihtiyaçlarının özenle karşılanması, onun 
sağlıklı bir uyku çekmesini kolaylaştıracak; uyku 
akabinde yapılan kahvaltı ile güne başlamak, 
okul başarısınıolumlu yönde etkileyecektir.

Her şey Kontrol Altında!
Geleceğimizin teminatı ve yuvalarımızın 

neşe kaynağı olan evlatlarımızın hayatında açı-
lan yeni bir sayfa olarak yeni eğitim dönemi, 
hem heyecana hem de endişeye yol açmakta. 
Ebeveynler olarak bize düşen, aşırı korumacı 
bir tavır sergilemek yerine, okul sürecinde şef-
faf ve sakin bir şekilde evlatlarımızın tedirginlik-
lerini yatıştırmak. Asla unutmamamız gereken 
altın kural ise; her çocuğun kendine özgü bir 
birey olduğu, ve hiçbirini bir diğeri ile kıyasla-
mamak gerektiği!

Yaşanabilecek olası problemlerde velî-öğ-
retmen işbirliği ve iletişimi ile sorunların üste-
sinden kolayca gelebilmek mümkün olabilir. 
Gerekli olduğu durumlarda ise bir uzman yar-
dımı almaktan çekinmeyiniz.

Belirlenen uyku saati kuralının mümkün ol-
duğunca değişmemesi çok önemli. Bu doğrul-
tuda, misafirlik gibi olağan dışı durumların bu 
kurala göre ayarlanması ve dahi çocuğa da bu-
nun hissettirilmesi, hem ona kendisini önemli 
hissettirecek, hem de sorumluluk duygusunu 
etkileyecek bir hareket olacaktır.

Yatak zamanına doğru ekran ışığından 
uzak kalmak,  mümkünse evin aydınlatmasını 
azaltmak, belki uyku öncesi masal gibi bir rutin 
belirlenmesi, ılık bir banyo, ve en önemlisi ona 
kendini güvende hissettirecek ifadeler kullan-
manız, uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Sabah rutini olarak ise kahvaltı vazgeçil-
mez olmalı. Her bireyin kahvaltı tercihlerinin 
farklı olabileceği göz önünde bulundurularak, 
okul öncesinde mümkünse ailecek bir masaya  
oturmalı, kısa da olsa kahvaltı yapılmalıdır. Bu 
sıcak bir tava yemeği olabileceği gibi; peynir, 
zeytin, domates, bal, ceviz gibi bir ufak sofra da 
olabilir; sadece ılık/sıcak bir içecek eşliğinde po-
ğaça/börek de olabilir.
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk-
lara ve ailelere yönelik hizmetlerinden 
biri olan Çocuk Gündüz Bakımevlerin-

den İşçi blokları ve Batıkent şubeleri yeni dö-
nem için 16 Ağustos’ta kapılarını öğrencilere 
açmış bulunmaktadır.

İşçi Blokları ve Batıkent Çocuk Gündüz 
Bakımevlerimiz; oyun salonu, aktivite sınıfla-
rı, yemekhane, uyku odası, revir, dış alanda 

oyun parkı , geniş bahçe imkânıyla Ankara’da 
yaşayan ailelerin hizmetine sunulmuştur.

Gündüz Bakımevimizde, 5 grup sorum-
lusu, 5 çocuk bakım elemanı, branş öğret-
menleri, hemşire bulunmakla birlikte aynı za-
manda merkezden destek olarak sosyolog ve 
sosyal hizmet uzmanı ile 36-66 ay çocuklara 
hizmet verilmeye başlanılmıştır.

Pandemi süreci gereği sosyal mesa-
fe-maske kuralı geçerli olup, en üst seviyede 
hijyen koşulları sağlanarak, bu dönem Batı-
kent ve İşçi Blokları şubelerimizin öğrenci ka-
pasitesi 100 çocuk olarak belirlenmiştir.

İŞÇİ BLOKLARI VE BATIKENT 
ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ 
ÇOCUKLARA YENİ DÖNEM İÇİN 

KAPILARINI AÇTI
Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı / Aile Danışmanı
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Çocuk Gündüz Bakımevlerinden; beledi-
ye personelinin çocukları , belediye dışındaki 
ailelerin çocukları ve sosyal yardım alan aile-
lerin çocukları yararlanmaktadır. Ayrıca şehit 
ve gazi yakınlarının çocuklarından, cezaev-

lerinde bulunan mahkumların çocukları ile 
anne ve babası vefat etmiş bir yakını tarafın-
dan bakılan 36-66 ay çocuklardan herhangi 
bir ücret talep edilmemektedir.
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ÇOCUK GÜNDÜZ ÇOCUK GÜNDÜZ 
BAKIMEVLERİ AÇILDIBAKIMEVLERİ AÇILDI

AHMETLER VE KUŞCAĞIZ AHMETLER VE KUŞCAĞIZ 

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Ço-
cuk Gündüz Bakımevi açmak için ça-

lışmalar yürütülmektedir. Çocuk Gündüz 
Bakımevleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi 
çalışanlarının, ücretsiz faydalanacak gru-
bunda olan ailelerin ,sosyal yardım alan aile-
lerin  ve belediyede çalışanlar dışında diğer 
anne ve babaların 36-66 aylık çocuklarına 
hizmet verecektir. Şehit ve gazi yakınlarının 
çocuklarından, cezaevlerinde bulunan mah-
kumların çocukları ile anne ve babası vefat 
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etmiş bir yakını tarafından bakılan 36-66 ay 
çocuklardan herhangi bir ücret talep edilme-
yecektir.

Ahmetler ve Kuşcağız şubelerimizde, 
4 grup sorumlusu, 4 çocuk bakım elemanı, 
branş öğretmenleri, hemşire bulunmakla 
birlikte aynı zamanda merkezden destek 
olarak sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı ile 
36-66 ay çocuklara hizmet verilecektir.

Batıkent ve İşçi Blokları şubelerimizin 
açılışından sonra bu dönem Ahmetler ve 
Kuşcağız şubelerimiz de bünyemize dahil 
edildi. Ahmetler Çocuk Gündüz Bakıme-
vi 55 çocuk, Kuşcağız Çocuk Gündüz Ba-
kımevi 75 çocuk kapasiteli olarak hizmet 
verecektir.6 Eylül’de Ahmetler ve Kuşcağız 
şubelerimiz yeni dönem için çocuklarımıza 
kapılarını açacaktır.

53
Çocuk Bülteni • Sayı 7

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



GÜNDÜZGÜNDÜZ  
BAKIMEVLERİMİZ BAKIMEVLERİMİZ 

HAKKINDAHAKKINDA
T. Nagehan TURPCU
Çocuk Gündüz Bakımevleri Koordinatörü

Tatili bitirip rutin işlerimize döndüğümüz 
eylül ayında okulların açılması ve yeni 
dönemin başlamasıyla çocuklarımızı ve 

ailelerimizi yeni bir heyecan sardığı gibi biz 
eğitimcileri de yeni bir heyecan sarar. Yeni 
sene için yoğun bir emek harcayarak oluştu-
rulan programımız kapsamında etkinlikleri, 
gezileri, bilgileri çocuklarla paylaşma zamanı 
gelmiştir artık. 

Yaşamın ilk altı yılı çocuklarımızın büyü-
me, gelişme ve öğrenme yaşantıları ile ilgili 
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önemli bir dönemdir Çocuklarımızın eğitimi-
nin planlı bir şekilde yürütülmesi, tesadüflere 
bırakılmaması bizim için çok önemlidir. Ço-
cuklarımız için etkin, yaratıcı, gelişimsel,  bi-
limsel, dolu dolu, hem öğretici hem eğitici, bol 
eğlence ve kahkahalı bir program hazırlandı.

Çocukların kendini yönetme ve düşün-
me becerilerinin geliştirilmesini hedef alan 
yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tu-
tum ve davranışların gelişmesini destekleyen 
çocuk dostu bir eğitim anlayışına sahip olan 
kurumumuzda çocukların farklı dönemler-
deki farklı ilgi ve gereksinimlerini karşılamak 
üzere çeşitli programlar da bulunmaktadır. 

Psikolojik Danışmanlık ve Destek 
Programı; çocukların sosyal ve duygusal ge-
reksinimlerinin karşılanmasını, gelişimsel ta-
kiplerinin yapılmasını ve bu süreçte ailelere 
verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmetini 

içerir. Şubemizde görev yapan sosyal hizmet 
uzmanımız belirli aralıklarda gündüz bakı-
mevlerimizde gözlem yaparak çocuklarımızı 
değerlendirir ve gerekli gördüğü durumlar-
da aileye bilgi verir.   

Aile Eğitim Programı; Her ebeveyn 
çoğu zaman, farkında olmadan ve isteme-
den doğru bildiği yanlışlarla çocuklarıyla 
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yanlış iletişim kurar. Ya da problem davra-
nışlarla nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocuk 
zamanının çoğunu aile ve okulda geçirir. Do-
layısıyla eğitim, kurum ve aile arasında pay-
laşılan bir sorumluluktur. Anne ve babalar 
çocuğun eğitimine ne kadar erken ve doğru 
bir şekilde katılır ve okul ile işbirliği içinde 
olurlarsa, çocuğun gelişimi o denli sağlıklı 
olur. Bu ihtiyaca istinaden kurumumuzda 
ailelerin ihtiyaçlarına göre bireysel görüş-
meler dışında oluşturulmuş yıllık bir eğitim 
programı vardır.      

Eğitimci Eğitim Programı; öğrenmek 
bitmez tükenmez bir yoldur. İşini iyi yapmak 
isteyen kişi, görevi ne olursa olsun, kendini 
geliştirmeye yönelik yenilikleri takip etmedi-
ği ve literatürü taramadığı sürece hep eksik 
kalır. Zor hayat şartları, ekonomik sıkıntılar, 
ailevi problemler gibi durumlarla herkes bir 
şekilde mücadele eder. Öğretmenlerimizin 
sadece mesleki bilgi ve donanımlarını değil 
aynı zamanda kişisel gelişimlerini de belli 
eğitimler düzenleyerek destekliyoruz. 

Biz, her ay çocukların hem kendi öğren-
me deneyimlerini yaşayacakları hem de iş-
birliği içinde öğrenmeler gerçekleştirecekleri 
zengin eğitimsel materyallerin kullanılacağı 
bir eğitim programı hazırladık. Çocuklarımız, 
hazırlanan eğitim programı ile birlikte yaşan-
tılar kazanacak ve öğrenmeler gerçekleştire-
cekler. Programımız sayesinde çocuklarımızın 
bütün gelişim alanları desteklenecek. Kuru-
mumuzun amacı okul öncesi eğitimin amaç-
ları doğrultusunda, çocukların beden, zihin ve 
duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanma-
sını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şart-
ları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen 
çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı sağ-
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lamak, çocuklarımızın Türkçeyi düzgün, doğru 
ve güzel konuşmalarını desteklemektir.

Programımızın can alıcı diğer bir boyutu 
da değerlendirme boyutudur. Çocuklarımı-
zın sosyal ve duygusal gelişimlerinin takibi-
ne ek olarak, öğrenme sürecinin etkililiğini, 
verimliliğini ve kalitesini anlayabilmek için, 
çocukların bu süreçten nasıl ve ne kadar et-
kilendiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle çocukların kurumumuzda geçirdik-
leri tüm öğrenme yaşantılarına ait, gözlem-
ler yapılır ve bunlar kayıt altına alınır. Bu 
veriler belirli rutinlerde değerlendirilir ve ai-
lelerle paylaşılır.

Önem verdiğimiz çalışmalarımızdan biri 
de sene sonu sunumlarımızdır. Sene so-
nunda çocuklarımız kendileri ailelerine bir 
sunum yaparlar. Bu sunum, yıl boyunca öğ-
rendikleri, deneyimledikleri hem öğretmen-
lerimizin hem de çocuklarımızın kendilerinin 
seçtikleri konular ve çalışmalarından oluşur. 
Bu sunum sayesinde çocuklarımız öğrendik-
lerini tekrar eder ve bunları ebeveynleriyle 
paylaşmanın mutluluğunu yaşar. Yine bu 
sunum sayesinde ebeveynler çocuklarının 
yaptığı sunumu keyifle dinlemenin yanı sıra, 
çocuklarının yıl boyu edindiği bilgileri, yaşan-
tıları ve süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olurlar.   

Bu sunumla birlikte biz eğitimciler sene-
yi tamamlar, biraz dinlenir, yenilenir ve yeni 
sene için hazırlıklara başlarız.

Çocukların kendini yönetme 
ve düşünme becerilerinin 
geliştirilmesini hedef alan 

yaratıcılığı ön plana çıkaran, 
demokratik tutum ve 

davranışların gelişmesini 
destekleyen çocuk dostu bir 
eğitim anlayışına sahip olan 

kurumumuzda çocukların 
farklı dönemlerdeki farklı ilgi 

ve gereksinimlerini karşılamak 
üzere çeşitli programlar da 

bulunmaktadır. 
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
ÇOCUK MECLİSİ 26. Dönem Üyelik 
başvuruları 20 EYLÜL’ de başlıyor.

Çocukların “Kararlara Katılım hakkı” 
gereği, görüşlerini, taleplerini özgürce ifade 
etmeleri, alınacak kararlarda söz sahibi 
olmaları, çözüm önerileri geliştirmeleri, 
kendi oylarıyla seçme - seçilme deneyimini 
yaşayan, demokrasi kültürünü özümsemiş; 
geleceğe güvenle bakabilen yeni nesiller ye-
tiştirilmesi amacıyla çalışmalarını tüm hızıy-
la sürdüren “Çocuk Meclisi”, yeni dönemde 
yeni üyeleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 

İlk ve ortaokula devam eden 9 - 14 Yaş-
ları arasındaki (Ekim 2021 itibariyle 9 yaşın-
dan küçük ya da 15 yaşından gün almamış) 
çocuklar, 25 Ekim tarihine kadar başvuru-
larını online https://abbcocukmeclisibas-
vuru.ankara.bel.tr / adresinden ya da Okul 
Öğrenci Belgesiyle birlikte fotograflı ve veli 
onaylı - imzalı şekilde başvuru formlarını Ço-
cuk Meclisi adresine elden teslim ederek ilk 
adımı atabilirler.

Geçmiş yıllardan farklı olarak ve pan-
demi şartları da göz önünde bulunduru-
larak aday tanıtımlarının abbcocukmeclisi 

instagram adresi üzerinden yayınlanması 
planlanmakta olup, başvuru yapan adaylar, 
20 Eylül- 22 Ekim tarihleri arasında birer 
dakikalık video hazırlayarak cocukmeclisi@
ankara.bel.tr mail adresine gönderecekler-
dir. 

Başvurusunu yapmış olanların, Meclis 
üyelerini belirlemek için tüm adaylar arasın-
dan beğendikleri üç isim için oy kullanacak-
ları tarih 31 Ekim olarak planlanmakta olup, 
oy kullanma işlemleri gün boyunca, Sıhhı-
ye’deki Çocuk Meclisi Binası’nda kurulacak 
sandıklarda gerçekleştirilecektir .

Pandemi koşullarına göre söz konusu 
tarihlerde oluşabilecek değişiklikler ayrıca 
duyurulacaktır.

ÇOCUK MECLİSİ
H A B E R L E R İ 
HAYDİ ÇOCUKLAR MECLİS’E !
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK 

MECLİSİ ÜYELİK BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Çocuk Bülteni • Sayı 3

Bilgi İçin Lütfen
İletişime Geçiniz
Tel : 0312-431 55 26
Mail: cocukmeclisi@ankara.bel.tr
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Kırıkkale Üniversitesi ve TÜBİTAK 
tarafından desteklenen “Haklarını 
Öğrenir Hakkıyla Öğretirim Proje-

si-III” kapsamında online gerçekleştirilen 
kapanış toplantısında Çocuk Meclisi’nin 
tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocuk Meclisi ile işbirliği içerisinde olu-
nan ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Erdem Hareket’in Koordi-
natörlüğünde, Türkiye genelinde, 40 ilden 
katılım sağlayan eğitim fakültelerinin 3. ve 4. 
Sınıf öğrencileri- öğretmen adaylarının  “ço-
cuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin 
bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek, gelişim-
lerini desteklemek” amacıyla gerçekleştirilen 
Projenin son gününde, Çocuk Meclisi hak-
kında bilgi vermek üzere, ABB Çocuk Mecli-
si İdaresi’nden Psikolog Damla Anter Tikriti, 
konuşmacı olarak katıldı ve “öncelikle Proje 
Ekibine, eğitmenlere, Projeyi Destekleyen 
Tübitak’a ve Sayın Cem Babadoğan’a da te-
şekkürlerimizi  sunuyor; yetişkinlerin çocu-
ğu çocukların gözünden anlama becerilerini 
geliştirmeleri için akademik katkıları son de-

rece değerli buluyoruz.” dedi ve Çocuk Hak-
larının en önemli ilkelerinden “Çocukların 
Kararlara Katılım Hakkı”nın güçlü temsilcisi 
olan Çocuk Meclisi’nin faaliyetleri, işleyişi ve 
çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme-
lerde bulundu. Toplantıda, Meclis üyeleri 
AysılaTaşolar; Defne Sönmez; Su Naz Gör-
gel, Abdullah Enes Köroğlu, Belinay Koçoğ-
lu, Cemre Aydın katılım sağladılar ve Çocuk 
Meclisi deneyimlerini, kazanımlarını kendi 
ifadeleri ile dile getirdiler. 

ÖĞRETMEN ADAYLARINA 
“ÇOCUK MECLİSİ”

ANLATILDI

60
Çocuk Bülteni • Sayı 7

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



61
Çocuk Bülteni • Sayı 7

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Komedi-drama macera türünde 
animasyon.

+7 yaş
Oscar ödüllü bu filmde; yolları kesişen 
iki çocuk, uzun yıllar devam edecek bir 
hikayenin baş kahramanlarıdır. Ellie’nin tek 
hayali dünyayı gezip dolaşabilmektir. Carl 
ise Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi 
istemektedir. İki küçük çocuk zamanla büyür, 
evlenir ve yaşlanırlar. Ölüm Ellie’nin kapısını 
çalar, Carl ise sevdiğinden kalan hayali 
gerçekleştirmeye karar verir.

+7 yaş
Uzay yolculuğu sırasında kaybolan 
Willy’nin ailesinin yanına geri dönmek için 
verdiği mücadeleyi konu ediyor. Willy, 
uzay gemisinin kapsülü ile bilinmeyen bir 
gezegene iner. Hem bilmediği bir gezegende 
olması hem de ailesinden uzakta olmasından 
dolayı tedirgin olan Willy’ye, bir hayatta 
kalma robotu olan Buck yardımcı olur. 
Keşfedilmeyen bu gezegenden kurtarılmayı 
bekleyen Willy, bu süreçte zorlu bir 
maceranın içerisine sürüklenir.
İyi seyirler.

Yukarı Bak (Up) 

ASTRONOT WİLLY: 
MACERA GEZEGENİ

Sevdenur ÖZSEMİZ
Sosyolog
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Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek; 
ebeveynlerin dijital çağda çocuk yetiştirme 
konusundaki endişelerini azaltmasına 
yönelik çözüm odaklı bir kitap.

Yazar, çocuklarının dijital alışkanlıkları 
konusunda endişe duyan ebeveynlere, 
araştırmaya dayalı bilgiler ile nörolojiye ve 
çocuk gelişimine dair birçok bilimsel veri 
sunuyor.

İnatçı ve sizi dinlemeyen bir çocuğunuz varsa, 
onunla tartışıyor ve sonunda pes ediyorsanız bu 
kitap doğru iletişim ile çözüm oluşturmanıza, 
mutlu, başarılı ve sağlıklı çocuklar yetiştirmenize 
yardımcı olmayı hedefliyor.

Özellikle ergenlik çağında çocukları olan ve 
çocuklarıyla sorun yaşayan anne babalara 
faydalı olabilecek bir kitap. Çok sayıda örnek 
ve yöntemle çözüm yollarını anlatıyor ve 
güzel tavsiyeler veriyor.

Her Kitap Bir Dünya 
Her Film Bir Hayal Ülkesi

Okul Öncesi Çocuklar İçin Kitap Tavsiyeleri

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı

63
Çocuk Bülteni • Sayı 7



OKUL

7 FARK Sevgili çocuklar, önce bu iki resim arasındaki 7 farkı bulun. 
Sonra da sevdiğiniz renkleri seçip, resimleri boyayın. 
İyi eğlenceler.
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ÜRÜNLERİMİZ
- Ulus Gümrük Müsteşarlığı önünde
- Sıhhiye Köprü altında
- Sıhhiye U köprü altında
- Zafer Çarşısı önünde
- Kızılay Alışveriş Merkezi önünde
- Emek İşhanı önünde
- GMK Bul. ile Atatürk Bulvarı    
köşesinde

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

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

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

• % 100 Doğal
Sağlık İçin…

• Vitamin Deposu • Uygun Fiyat

Hijyenik koşullarda Gıda Mühendisi denetiminde üretim!

Meyve Suyu
Taze, doğal ve katkısız 

www.belko.com.tr
Belko Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediye iştirakidir.
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