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8 Mart  Dünya Kadınlar 
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ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Baskent Tiyatroları Oyuncuları 
Kadınların Sesi Oldu



Sevgili Kadınlar, Gençler ve Çocuklar:

2022’in ikinci sayısı ile karşınızdayız. İlkbahar’a girdiğimiz bu günlerde önce 
hepinize mutlu ve sağlıklı bir mevsim diliyorum.

Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışmalarında büyük bir yol 
sarf ettik. Kadınları hayatın her alanında eşit ve görünür kılmaya çabalıyo-
ruz. Bildiğiniz gibi Başkent Market’te 11 Kadın Kooperatifi destekliyoruz yine 
Belediyemiz ürünlerimizi doğrudan kadın kooperatiflerinden alıyoruz. Ayrıca 
kırsalda kadın çiftçilere tohum desteği sunuyoruz. Şiddet mağduru kadınların 
ürünlerini satmaları için alanlar oluşturuyoruz. Parklarımızda kadın girişimci-
lere kadın emeği pazarı kuruyoruz.

Hem merkezlerimizde hem sahada kadınlara doğrudan hizmet veriyoruz ve 
bu dergiyle de sizlere bu hizmetlerimizi tanıtma şansı buluyoruz. Siz de tüm 
bu faaliyetlerimize katılarak kendinizi güçlendirebilirsiniz. Bu süreçte bize 

ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda olacağımızdan şüpheniz 
olmasın.

Ben bu vesileyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı hem 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı en 
içten dileklerimle kutluyorum.

Sizler Ankara’nın hemen hemen her noktasında bulunan 
çocuk kulüplerimize ve gençlik merkezlerimize üye olma-

yı unutmayın. Bu merkezlerde öğretmenlerimiz eşliğinde 
kültür sanat ve spor alanında pek çok faaliyette bulunabilir, 

arkadaşlarınızla doyasıya vakit geçirebilirsiniz. Havaların ısın-
dığı bu günlerde ayrıca açık hava spor faaliyetlerimize 

katılarak kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Sporla, müzikle sanatla iç içe yaşadığınız bir 
şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize 
sevgilerimi sunuyor, keyifli okumalar diliyorum.

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadın ve Çocuk Bülteni
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü nedeniyle Un Women ve 
İsveç Büyükelçiliğinin desteğiyle yerel yö-
netimlerde yapılan çalışmaları paylaşmak, 
uluslararası ve ulusal iyi örnekleri sunmak, 

yerel yönetimler arasındaki ilişki ve etkileşi-
mi artırmak amacıyla uluslararası düzeyde 

“Yerel Eşitlik Çalışmaları Deneyim Paylaşımı 
Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

ABB-UN Women 
ve İsveç Büyükelçiliği’nden 

‘Yerel Eşitlik’ Çalışmaları 
Toplantısı
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ABB-UN Women-İsveç Büyükelçiliği’nden ‘Yerel Eşitlik’ Çalışmaları Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)  
ve İsveç Büyükelçiliği finansal desteğiyle Başkent’te uluslararası düzeyde “Yerel Eşitlik Çalışmaları 
Deneyim Paylaşımı Toplantısı” gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yurt dışından 4 ülke, yurt içinden ise 6 Büyükşehir Bele-
diyesinin davet edildiği toplantıya; İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, BM Kadın Birimi 
Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa 
Kemal Çokakoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Kadın ve Aile Hizmetleri 
Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Ürünlerini Başkent Market’te satan 9 kadın kooperatifi de ayrıca bu ürünlerini Hilton Otel’de düzen-
lenen toplantıda sergileme fırsatı buldu. 



Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinlikleriyle kentin birçok 
noktasında 7’den 70’e Başkentli 
kadınları buluşturdu. Kadın ve 
Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
düzenlediği son etkinlikte Akyurt 
Aile Yaşam Merkezi’nin kadın 
üyelerine tiyatro sürprizi yaptı. 
Başkent Tiyatroları oyuncularının 
“lider kadınlar” konulu canlı tiyatro 
oyununu ilgiyle izleyen AYM üyesi 
kadınlar, atölye çalışmasında bir 
araya gelerek bez boyama da 
yaptı. 

Kültür ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı Başkent Tiyatrolarının 

“lider kadınlar” konulu canlı 
tiyatro oyunu sürpriziyle 

karşılaşan Akyurt AYM üyesi 
kadınların oyunu ilgiyle izledi.

    Kadın ve Aile Şube 
Müdürlüğünün ev sahipliğinde 

‘ben kadınım’ sloganlı bez 
boyama atölyesine katılan AYM 
üyesi kadınlar ise düşüncelerini 

şu sözlerle dile getirdi:

Akyurt AYM 
Üyesi Kadınlar 
için Farkındalık 
Etkinligi~

,Baskent T iyatroları 
Oyuncuları 

Kadınların Sesi 
Oldu
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8 Mart Haberleri8 Mart Haberleri

Başkentin 8 Noktasında Fotoğraf Duvarı Yerleştirildi 

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı farkındalık çalışması yaparak ayrıca kentin 8 noktasına 
(Bahçelievler, Tunalı Hilmi, Atakule, AnkaMALL, Armada, Ümitköy Galleria, Batıkent Kadınlar Lo-
kali önü ve Hilton Oteli) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca açık olacak “Ka-
dınım Güçlüyüm” yazan fotoğraf duvarları yerleştirildi ve sosyal medya görünürlüğü amaçlandı. 

‘Yeni Hayat Hediyelik Eşya Dükkânı’ Açıldı 

Başkent’te farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Zafer Çarşısı’nda Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sa-
tılacağı “Yeni Hayat Hediyelik Eşya Dükkânı”nın açılışı oldu.

Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ABB Başka-
nı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş Hanımefendi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ser-
kan Yorgancılar, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı 
Ali Bozkurt, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder 
Yanmaz ve BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve çok sayıda Başkentli katıldı.Sığınma 
evindeki kadınların ürünlerinin sergilendiği Yeni Hayat Hediyelik Eşya Dükkânı’nı gezen Nursen 
Yavaş, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün umutlu, mutlu, sağlıklı yılları olsun. Tüm kadın-
larımızın Kadınlar Günü kutlu olsun”  sözleriyle kutladı.

8 Mart Haftası Büyükşehir Belediyesi Çeşitli Etkinlikler Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkent’te birbirinden 
renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi kadın personelinin katıldığı panelden 
Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınların el ürünlerinin satılacağı dükkân açılışına kadar düzenlenen 
birçok etkinlik kadınları buluşturdu. Ünlü sanatçı Burcu Güneş şarkılarını Başkentli kadınlar için 
söylerken, sosyal medya hesapları üzerinden özel müzik listesi yayınlayan ABB Başkanı Mansur 
Yavaş da, “Tüm kadınların eşitlik ve özgürlük içerisinde bir yaşam sürebilmesini diliyorum. İyi ki 
varsınız” sözleriyle kadınlar gününü kutladı.

. 
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Ankara Metrosu’nda Nostaljik Tren Yolculuğu 

Yolculardan gelen talepler üzerine 
Başkent’te özel günlerde vagonları 
özel olarak giydirecek olan EGO Ge-
nel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve 
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı da 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kap-
samında kadın vatmanların kullandığı 
metro ile Başkentlileri nostaljik bir yol-
culuğa çıkardı.

Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözlerin ve fotoğrafların yerleştirildiği kullanımdan kaldırılan 25 
yıllık Bombardier (Kanada) tren ile 8 Mart’ta kadınlar gününe özel sürüş gerçekleştiren Vatman 
Melike Küçkükbıçakcı, “Bu mesleği 15 yıldır aşkla yapıyorum. Bugünün adına tüm kadınları 
temsil ediyorum. Her işin ve zorluğun altından kadınların kalkacağına inanıyorum. Biz kadınların 
yapabileceği meslekleri sınırlıyorlar ama kadınlar yapamam demesinler. Bu mesleği önceden 
çok merak ediyordum ve gözlemliyordum. Başka metro kullanan arkadaşlarım da vardı. Bu 
mesleği yapmaktan da onur duyuyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Panelden Sergiye 

Kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın 
personelini de birçok programda bir araya getirdi.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerin ilki ABB Konferans Salonu’nda EGO Genel Müdür-
lüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen “Belediyede Kadın 
Çalışan Olmak” konulu panelle başladı. 

ABB Haber Koordinatörü Petek Us Gülbitti’nin moderatörlüğünü üstlendiği panele; BELPA Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, ANFA Güvenlik Genel Müdürü Yardımcısı Fatma Yıldırım, 
ABB Hukuk Müşaviri İmran Duygu Şimşek, Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, ASKİ 
Genel Müdürlüğü Mühendisi Aytül Çimen, Ankara İtfaiyesi memuru Sultan Kaya, EGO personeli 
Gül Seren Seçgin, Vatman İrem Aktaş, EGO Otobüs Şoförü Keziban Sarıkaya, BUGSAŞ Gü-
venlik görevlisi Kübra Öpöz ve EGO Temizlik personeli Nurhan Uzun konuşmacı olarak katıldı. 

Burcu Güneş Başkentli Kadınlar İçin Söyledi 

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde Başkentli kadınları ünlü 
sanatçı Burcu Güneş ile buluşturdu.

BELPA Buz Pateni Pisti’nde gerçekleştirilen açık hava 
konserinde şarkılarını Başkentli kadınlar için söyleyen 
Burcu Güneş, “Ankara’da olmak çok büyük bir mutluluk 
çok büyük bir şans böyle özel bir günde. Atamız Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘dünyadaki her şey kadın-
ların eseridir’. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde öncelikle 
tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. He-
pimizin çok daha adil, eşitlikçi, güzel ışığımızın ve gücü-
müzün çok daha arttığı günlere diyorum. Ankara Büyük-
şehir Belediyesine ve Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür 
ediyorum bu daveti için” dedi. Dünya Kadınlar Günü’nde 
yağmura rağmen Burcu Güneş’in verdiği konsere yoğun 
ilgi gösteren Başkentliler, konsere ev sahipliği yapan Bü-
yükşehir Belediyesine teşekkür ettiklerini söylediler.
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8 Mart Haberleri

‘Ateşte Açan Çiçekler’ Sloganıyla Ankara İtfaiyesi’nde Tatbikat 

Ankara İtfaiyesi de Merkez İstasyonu’nda 18 kadın itfaiye erinin katıldığı kadınlar gününe özel 
tatbikat gerçekleştirdi.

Yangın söndürme tekniklerini başarıyla uygulayan kadın itfaiye erlerini tebrik eden Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Dünya Kadınlar Günü sebebiyle teşki-
latımızda küçük bir tatbikat gerçekleştirdik. ‘Ateşte açan çiçeklerimiz’ sloganıyla kadın çalışan-
larımız her zaman başarılı bir çalışma sergiliyorlar” dedi.

Kadın ifaiye erleri yaptıkları görevin hayati önem taşıdığını ifade ederken, bu mesleğin kendileri 
için onur verici bir görev olduğunu şu sözlerle ifade ettiler:

-Zeynep Başaran Zengin: “Olaylara giderken hepimiz çok heyecanlı oluyoruz. Bu meslek 
gurur verici bir meslek. Bir kadın istediği sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”

-Asena Uygur: “İşimizin aşığıyız. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok.”

-Aleyna Tezer: “Büyüdükçe bu kadınlara yakışır meslek değil diyenlere inat daha çok itfai-
yeci olmak istedim ve başardım. Birini kurtardığınız zaman gözlerinde o teşekkürü göre-
biliyorsunuz bu da bize yetiyor.”

. 

https://www.ankara.bel.tr/haberler/baskentte-kadinlar-gunune-ozel-kutlamalar-dolu-dolu-basladi/
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“Kadın Danışma Birimi”nin 7’nci şubesi AŞTİ‘de açıldı“Kadın Danışma Birimi”nin 7’nci şubesi AŞTİ‘de açıldı

İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA BİRÇOK 
KONUDA ÜCRETSİZ DESTEK

Kadın Danışma Birimi; kadınlara ihtiyaçları doğ-
rultusunda psikolojik destekten şiddetle müca-
dele desteğine, hukuki danışmanlıktan barınma 
desteğine kadar birçok konuda ücretsiz destek 
sağlayacak.

Gençlik Parkı içinde yüz yüze görüşme imkânı-
nın olduğu Kadın Danışma Merkezi’ne ulaşım 
sağlamakta zorlanan ya da uzak ilçelerde otu-
ran kadınlara Keçiören, Kahramankazan, Kızıl-
cahamam, Çubuk, Ayaş, Hasanoğlan ve son 
olarak AŞTİ’de oluşturulan birimler aracılığıyla 
hizmet veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde 
hizmet veren “Kadın Danışma Birimi”nin 7’nci şubesi Ankara Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nde (AŞTİ) ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ haftasında açıldı.

HER KADINA HİZMET GÖTÜRMEKLE 
YÜKÜMLÜYÜZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘kadın dostu’ uy-
gulamalarla Başkent’te yaşayan kadınların ha-
yatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan kadınlara pek 
çok konuda destek sağlamak amacıyla AŞTİ’de 
hizmet verecek Kadın Danışma Birimi’nin açılı-
şına; Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. 
Serkan Yorgancılar, BUGSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Koç, BELPA Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferhan Özkara, Büyükşehir Meclis Üye-
si Lale Bektaş, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin 
Alkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadın Danışma Birimi”nin 
7’nci şubesi AŞTİ‘de açıldı.

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!

20
Kadın Bülteni • Sayı 5
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Kitap Önerileri

Kitap Önerileri

Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın Fatmagül Berktay

“Kadının ikincilliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerek-
çesi sayılması, her üç tektanrılı dinin ortak özelliği. Bu ortak özellik, tarihsel ve coğrafi 
olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer 
maddi koşullarda benzer gereksinimlere yanıt olarak doğup gelişmeleriyle açıklana-
bilse bile, ilginç olan, bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak 
almaları. Günümüzde farklı ideolojilerin de kadının konumu ve denetimi üzerinde yo-
ğunlaştığını ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının “doğru” 
toplumsal rolü aracılığıyla meşrulaştırdıklarını görüyoruz. Kar-
şılaştırmalı yaklaşım, bu konuda da, partikülarizme ve oryanta-
lizme düşülerek dinsel canlanışı salt İslam’a özgü bir olgu olarak 
görme yanılgısına engel olacak ve köktendinciliğin, İslam’ın 
“egzotik” alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının gö-
rülmesine yardım edecektir.”

Kirpinin Zerafeti
Muriel Barbery

Paris’in merkezinde, gösterişli bir apartmanda, müzik, resim ve felsefe me-
raklısı, Rus edebiyatı ve Japon sineması tutkunu elli dört yaşında bir kapıcı 
kadın. Son derece zeki ve üstün yetenekli ama içe dönük ve yaş gününde inti-
har etmeyi planlayan on iki yaşında bir kız çocuğu. Utangaç bu iki özel insanı 
birleştir en bağ binaya yeni taşınan kibar Japon beyefendisi olacaktır. Sessiz 
insanların zengin iç dünyalarında gelişen, göze çarpmayan güzellikleri yücel-
ten, sınıflar ve nesiller ötesi bir dostluğu konu edinen Kirpinin Zarafeti, pek çok 
ülkede yayımlanmış, milyonlarca okura ulaşmış, zarif ve etkileyici bir roman.

UYANIŞ
Kate Chopin

Yirmi yedi yaşındaki Edna Pontellier varlıklı bir adamla evli, iki çocuk 
annesi, güzel bir kadındır. Ailesiyle yaz aylarını geçirmek için gittikleri 
tatil beldesinde kendisine ayırdığı vakit, denizle kurduğu ilişki ona yeni 
ufuklar açar. Öncelikle bir birey olarak kendini keşfetmeye yönelen Edna, 
bunu yaparken toplum tarafından belirlenmiş kadınlık ve annelik rollerini, 
evliliği sorgular.
Kimlik, toplum, aidiyet ve özgürlük kavramlarını, bir kadının tinsel ve cin-
sel farkındalığa erişmesini konu edinen Uyanış, salt bir aydınlanma değil 
aynı zamanda bastırılmış kadın kimliğinin beraberinde getirdiği huzur-
suzluğu açığa vuran özgün bir roman.
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Film Önerileri

Film Önerileri

KADER 
MÜCADELESİ
Film Hindistan’da sos-

yo-ekonomik düzeyi düşük 
olan ailelerin kız çocukla-
rına daha iyi bir gelecek 
sağlamak amacıyla yatılı 
okula gönderme serüveni 
anlatılmaktadır. Film eğiti-
me erişimi engellenen bü-
tün kız çocuklarına ilham 
ve cesaret verir nitelikte 

LİNGUİ

30 yaşındaki Amina   15 
yaşındaki kızı   Maria ile 
yaşamaktadır. Marianın 
hamile olması ve kürtaj 
olmak istemesi üzerine 
yaşanılan toplumsal ön-
yargılar bir annenin eril 

kurallara başkaldırışı anla-
tılmaktadır.

YERSİZ 
YURTSUZ

Yersiz Yurtsuz sert toplum-
sal eleştiriler içeren politik 
bir film. Film Fransa kır-

salında soğukta donarak 
ölen evsiz, gezgin, sistem 
dışı olan bir genç kadının 
yaşamış olduğu zorluklar 

anlatılmaktadır. 

Fatma Erol- Sosyolog



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-

leri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın 

Danışma Birimi ekibi Çamlıdere’de ‘8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nü kutladı.

8 Mart  

Dünya Kadınlar Günü 

Çamlıdere’de Kutlandı

Kırsal ilçelerde birçok etkinlik düzenleyen Kadın 
Danışma Birimi bu yıl 10 Mart’ta Çamlıdere ilçesinde 
düzenlediği etkinlikte 25 kadının katılımıyla, önce bez 
boyama ardından birlikte eğlendikleri müzikli dakika-

lar yaşadı.

KIRSALDA 8 MART KUTLANDI

Farkındalık yaratmak ve sosyal medyada görünürlük 
sağlamak adına resim öğretmenimiz ile birlikte bez 
afişimizin üzerine UNWomen’ın bu yılki #BenKadı-
nım kampanyası ile kadınlara toplumda kendilerine 
biçtikleri konumları konusunda bilinç kazandırmayı 

başlıca gayesi olarak ele alırken; kadınların potansi-
yellerini farkında olmaları, sessiz kalmamaları, şiddet 

ve ayrımcılığa karşı birlik olmalarını ve gerekli başvuru 
mekanizmalarını kullanmalarını hedefleyerek bez afişi-

mize de bunu yansıttık. 

Böylece yıl içinde merkezde yaptığımız çalışmaları 
anlatarak hem mekanizmalara nasıl erişebileceklerini 
hem de hizmetlere erişemeyen kadınlarımız için kısa 

bir bilgilendirme yapmış olduk. 

EVDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
  ŞİDDETİ BİRLİKTE

DURDURABİLİRİZ.
 

444 
43 
06

ÜCRETSİZ ALO GELİNCİK HATTI

444 43 06
www. .org.tr

7 / 2 4

ANKARA BAROSU
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Gençlik Merkezi HaberleriGençlik Merkezi Haberleri

ODTÜ öğrenci topluluğu ve ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde planla-
nıp, düzenlenen  liderlik ve kariyer zirvesine Mansur başkanımız katılım sağladı...

Yarı yıl tatilinde merkezlerimizde düzenlenen etkinlik ve aktiviteler…

GENÇLİK MERKEZİ HABERLERİ Hocalı Katliamı Anıldı
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Gençlik Merkezi HaberleriGençlik Merkezi Haberleri

Altındağ gençlik merkezimiz tiyatro 
kulübü tarafından sahnelenen 
Mevlana Şems oyunu sahnelendi..

Batıkent Final okullarını ile imzalanan 
iş birliği sözleşmesi kapsamında 
YKS/LGS deneme sınavları 
yapılacak...

2 Nisan Dünya Otizm farkındalık gününde 
“Farkındayız, yanınızdayız” programından..



T.
C.

 A
nk

ar
a 

Bü
yü

kş
eh

ir
 B

el
ed

iy
es

i K
ad

ın
 v

e 
Ço

cu
k 

Bü
lte

ni

26

T.
C.

 A
nk

ar
a 

Bü
yü

kş
eh

ir
 B

el
ed

iy
es

i K
ad

ın
 v

e 
Ço

cu
k 

Bü
lte

ni

25

1. DAVRANIŞLARI PEKİŞTİRİN

Aslında bunun en iyi yolu olumlu/iste-
nilen davranışın pekiştirilmesidir. Belli 
bir davranışın arkasından ortaya çıkan 
sonucun davranışın sıklığını artırmasına 
pekiştirme deriz. Davranışın sıklığını artı-
ran her şey ise birer pekiştireçtir. Pekiştir-
me hedefteki davranışın olma olasılığını 
artırır. Örneğin, sınıfta bir çocuğumuzun 
şaka yaptığını ve sınıf arkadaşlarının 
güldüğünü düşünelim. Bu durumda ço-
cuğumuzun sınıf içerisinde şaka yapma 
oranı artacaktır. İkinci bir çocuğumuzda 
ise yine sınıf ortamında şaka yaptığını ve 
arkadaşlarının gülmediğini düşünelim. 
İkinci koşulda bu davranışın tekrarlan-
masını beklemeyiz. Davranış sonucunda 
ortaya çıkan durumun çocuk açısından 
ödül olarak algılanması gerekmektedir. 
Bir çocuk gülmeyi ceza (örneğin dalga 
geçmek) olarak düşünürken, bir başka 
çocuk ödül (örneğin ‘ben komik biriyim’) 
olarak düşünebilir. Özetle pekiştirme 
çocuğa bir ödül verilmesi (takdir etme, 
sarılma, oyuncak verme, oyun zamanı 
için izin verme gibi) ve/veya olumsuz 
bir durumun ortadan kaldırılması (hoş-
lanmadığı bir şeyin ortadan kaldırılması 
gibi) olarak düşünülebilir.

2. OLUMLU DAVRANIŞLARI FARK EDİN

Ne yazık ki çocuklarımızın olumsuz/istenmeyen 
davranışlarına gösterdiğimiz özeni olumlu dav-
ranışlarına karşı göstermiyoruz. Sık gördüğüm 
hatalı anne-baba tutumu, çocuklarımızın yalnızca 
olumsuz/istenmeyen bir davranış gösterdiğinde 
fark edilmesidir. Çocuklarımız bazen ebeveynleri 
tarafından fark edilmek için olumsuz davranışlara 
yönelmektedir. Aslında burada ebeveynlerinin 
ilgisini kazanmaları çocuklarımız için bir ödül 
haline gelmektedir. Olumlu/istenilen davranışla-
rın artırılması için olumlu/istenilen davranışların 
öncelikle fark edilmesi ve ardından pekiştirilmesi 
(teşekkür etme, takdir etme, onaylama, sarıl-
ma) önemlidir. Örneğin, çocuk oyun oynarken 
anne-babanın onu izlemesi ve yaptığı olumlu 
şeylerle ilgili yorum yapması çocuk için önemlidir 
ve olumlu/istenilen davranışlarını pekiştirir.

3. OYUNLARINA KATILIN

Çocuğunuzla günde 15 dakika 
oyun oynayarak birçok proble-
min üstünden gelebileceğinizi 
biliyor muydunuz? Oyun oynar-
ken çocuğunuza doğru model 
olarak anlatmak istediklerinizi 
daha etkili bir şekilde aktara-
bilirsiniz. ‘Ben hep başarısızım’ 
diyen bir çocuğa sözel olarak 
‘hayır, sen başarılı birisin’ de-
mek işe yaramayacaktır. Bunun 
yerine oyun oynarken kaybe-
debilir ve kaybettiğimiz zaman 
bu kayba nasıl yaklaştığımızı 
gösterebiliriz. Oyun esnasında 
kaybettiğimizde ‘çok keyifli bir 
oyundu, belki birdahaki sefere 
kazanabilirim.’ demek eğitici 
olacaktır.

5. SEÇENEK SUNUN

Çocuğumuzu ödüllen-
dirmenin bir başka yolu 
seçenek sunmaktır. Seçim 
yapmak çocuklarımız 
için oldukça önemlidir. 
Örneğin, arabada sürekli 
kardeşine bağıran çocu-
ğunuzun bağırmadığı bir 
anda ‘şu anda kardeşine 
bağırmadan oturduğun 
için yolda dinleyeceğimiz 
müziği sen seç.’ gibi. Ör-
nekte olduğu gibi olumlu 
davranışların fark edilmesi 
ve hemen o anda pekişti-
rilmesi önemlidir. Böylece 
çocuğunuz fark edilmek 
için olumlu davranışlara 
yönelecektir.

En önemlisi de mutlaka 
sevginizi gösterin. Sihirli 
sözcüklerimizi sık sık 
kullanmayı ihmal etme-
yin. ‘Seni seviyorum’, 
‘bizim için değerlisin’ ve 
‘her zaman yanındayız’ 
gibi.

4. KURALLAR BELİRLEYİN

Ailenin tüm üyeleri bir masa etra-
fında toplanarak ‘kural tablosu’ 
oluşturabilirsiniz. Tabloda yalnızca 
çocukları değil ebeveynleri kap-
sayan kurallar da yer almalı ve 
bu kurallar ortak kararlar alınarak 
oluşturulmalı. Kuralların belirlenme 
aşamasında çocuğunuzun fikirleri-
ni ifade etmesi ve fikirlerinin dikka-
te alınması kurallara uymasını ko-
laylaştıracaktır. Ev içerisindeki her 
durumu sınırlandırmak doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. Çocuğunu-
zun kendisine ya da bir başkasına 
zarar vereceği durumlarda kural-
lar koymaya özen göstermelisiniz. 
Son olarak belirlenen kurallarda 
anne-babanın iş birliği içinde ol-
ması ve söylemlerinin tutarlı olması 
da kuralların devamlılığı açısından 
oldukça önemlidir.

ÇOCUĞUNUZUN
DAVRANIŞLARINI 
DÜZENLEMENİZ İÇİN

TEKNİK
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Nitekim çevrede yer alan olumlu ve olumsuz 
özellikler, gelişime direk olarak katkıda buluna-
bildiği gibi, dolaylı yoldan da çocuğu etkileme 
potansiyeline sahip olan önemli bir güçtür. 

Çocuğun temiz ve güvenli bir çevrede koşması, 
oynaması onun başlangıçta fiziksel gelişimine 
katkı sağlayacaktır. Nitekim çocuk temiz havada 
koşarken, oynarken, zıplarken oksijeni tüm ka-
pasitesi ile kullanabilir hale gelmektedir. Oksijen 
alma kapasitesi arttıkça, çocuğun vücudundaki 
tüm sistemler etkin bir şekilde çalışmaya başla-
maktadır. Bu durum ise çocuğun boy ve kilosu-
nun artmasına, kemiklerinin sağlıklı gelişimine 
katkı sunmaktadır. 

Çocuk bol oksijen altında koşup oynadıkça, et-
rafını daha fazla keşfetmeye başlamakta, etra-
fında olan olayları daha fazla anlamlandırmaya 
başlamaktadır. Bu durum ise onun bilişsel geli-

şimine büyük oranda katkı sunmaktadır. Çevre, 
sadece oksijen, etrafı anlamlandırma alanında 
da katkı sunmamaktadır. 

İnsanların fark edemediği büyük duygular da 
çevrenin içinde saklı değil midir?

Gözlerimizi kapatıp, çimenlerin üzerinde gezin-
diğimizi hayal edelim bir an için? Ne duyuyoruz, 
ne hissediyoruz? Burnuma gelen mis gibi bir 
hava, çiçeklerin kokusu… Peki, kulağıma gelen 
sesler ne, hayvanların aralarındaki iletişim, arıla-
rın vızıltısı değil mi? Uzaktan bir çocuğun gülme 
sesi, sevinci, mutluluğu… Daha neler neler var 
bu sessizlikte gizli olan. Ama önemli olan şey 
ise bunların tamamının insanı sakinleştirme, hu-
zur verme duygusu olması. 

Bu durumun çocuklarda olduğunu düşündüğü-
müzde ve gelişimsel olarak olaya baktığımızda 
dil gelişiminde önemli olan dinlemeyi öğretmek-
te, duygularının ifadesine katkı sunmaktadır. 
Dinlemeyi bilen bir çocuğun ise kendini ifade 
etmesi, konuşması olumlu yönde gelişebilecek-
tir. Aynı şekilde bu alanda toprak olduğunu ve 
bu toprağa dokunduğumuzu düşünürsek, orta-
ya neler çıkacağını net olarak görebiliriz. 

Çıplak ayakla toprağa dokunmak, gün boyu 
yaşanılan gerginliği, mutsuzluğu almaz mı? Bir 
de bunun yapıları gereği sürekli hareket halinde 
olan ve bu hareketlerinin çevresindeki insanlar 
tarafından anlaşılmaması sonucu cezalandırı-
lan ya da etrafındaki bilinmezliklere karşı kay-
gısı ve korkusu olan çocuklara yöneltildiğinde 
durum daha da iyi anlaşılır hale gelebilecektir. 
Çocukların toprakla oynaması, toprağa dokun-
ması, negatif duygulardan çocukları arındırabi-
lecek, onları daha mutlu çocuklar yapabilecek, 
bir başka ifadeyle de çocuğun sosyal ve duy-
gusal gelişimine büyük oranda katkı sunacaktır. 
Çocuğun gelişiminde oldukça önemli olan çev-
reden ne yazık ki günümüzde çocuklar uzaktır. 
Bunun altında yatan pek çok neden bulunmak-
tadır. Bu nedenlerden en önemlisi ise belki de 
ebeveynlerin çalışmak zorunda olmalarıyla bir-
likte çocuğa bakım veren kişilerin değişimidir. 
Bu değişim çocukların çevre ile olan bağlantı-
sını nasıl etkilemektedir? sorusuna bakıldığında 
ise karşımıza aşağıdaki gibi bir tablo çıkmak-
tadır.

Ebeveynlerin çalışmak zorunda kalmaları, ço-
cuklarının bakımının aile büyüklerine, bakıcılara 
bırakılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Ebevey-
nler ise genel anlamda çocukları evde yokken 
de onların güvende olmalarını istemektedir Bu 
anlamda bakıldığında çocukların özellikle gü-
nümüzde en güvenli oldukları yerlerin evlerinde 
olması, çocukların çevreden uzak kalmalarına 
yol açabilmektedir. 

Günümüzde artan istismar ve ihmal olguları ço-
cukların korunması açısından önemli bir risk teş-
kil etmektedir. Böyle bir durumda ebeveynler ya 
da çocuğun bakımıyla ilgilenen diğer yetişkinler, 
çocuklarının kendi başlarına çevreyle etkileşime 
girmelerini istememekte, bunun yerine daha gü-
venli olan evde, alışveriş merkezlerinde çocuk-
larına suni oyuncaklarla dokunmaya çalışmakta-
dırlar. Böyle bir durum ise en başta çocukların 
gelişimleri yönünde önemli bir tezat da oluştu-
rabilmektedir. Nitekim çocukların evde ya da ka-
palı alışveriş merkezlerinde bulunmaları, onların 
teknolojik araçlarla bir arada olmalarına neden 
olabildiği gibi, etraflarını keşfederken sınırlı bir 
alanda kalmalarına, fazla enerjilerini atamamala-
rına da yol açabilmektedir. Günümüzde önemli 
bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezite de bu 
kapsamda önemli bir risk olup, çocukların çevre-
ye ulaşamamalarıyla sonuçlanabilmektedir.

Ebeveynler her ne kadar durumun farkında olsa 
ve çocuklarını çevrenin imkânlarından yararlan-
dırabilmek amacıyla parklara gitseler de bura-
da geçirilen zamanın sınırlı olması ve zamanın 
sınırlılığına koşut olarak alanın da yeterli olma-
ması her ne kadar çocuklara yarar sağlasa da 
bu yararın bizim zamanımızdaki gibi olmadığı 
da ortadadır. Durumun bu yönde olması çocuk-
larımızın gelişimleri üzerinde olumsuz etkilerde 
bırakabilmektedir. 

Çocuklar çevre ile sadece boş zamanlarını değerlendirmemekte, aynı zamanda gelişim alanla-
rını da desteklemektedir. Çevre, çocuğun dünyaya gelmeden önce annesi aracılığıyla, doğum-
dan sonra kendisi aracılığıyla yaşadığı, deneyimlediği önemli bir ortam olarak ele alınabilir.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE 
ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Çocuğu Köy Büyütür
(Afrika Atasözü)

Prof. Dr. Neriman ARAL ~ Öğretim Üyesi
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Çocuk Gelişiminde Çevresel Faktörler

Bazen de biz büyükler çocuklarımızı eleştirirken 
genelde onların bizden tamamen farklı olduğu-
nu düşünürüz. Bu farklılığın çocuklarımızın ge-
lişiminde, büyümesinde, hissettiklerinde, duy-
gularını dile getirmelerinde olduğunu da ifade 
ederiz. Ancak bu farklılığın nedenlerine çok da 
bakmayız. Çocuğumuzun her türlü imkânının 
olduğunu, istediği her şeye sahip olduğunu 
söyler dururuz. Ancak dikkatten kaçırdığımız 
nokta, çocuklarımıza sunduğumuz bu imkânları 
kullanamamalarıdır. 

Günümüzde sıklıkla şikâyet edilen bir diğer konu 
ise onların genel anlamda doyumsuz olmalarıdır. 
Bu doyumsuzluk ise imkânlarla bağlantılı ola-
rak da ortaya çıkabilmektedir. Bir diğer deyişle 
bundan 40 sene önceki çocukların daha mutlu 
oldukları, hayattan doyum sağladıkları sıklıkla 
söylenmektedir. Bu görüşün doğru olmasındaki 
en önemli kriter ise 40 sene önceki çocukların 
çevre ile iç içe olması olup 40 sene önce çocuk-
lar, köyde ya da kentte ama bir şekilde çevrede 
yaşamakta, çevreyle mutlu olmaktaydı. Doyum 
düzeyleri yüksekti, çünkü en önemli öğretmen 
olan çevreden öğreniyorlardı. Daha mutlu, daha 
sosyaldi, çünkü yakın arkadaşlıklar, bir işi birlikte 
başarmanın mutluluğu vardı. 

Ancak günümüzdeki çocukların durumu böyle 
midir? 

Çocuklar adeta kapalı bir fanus içine hapsol-
muş şekilde yaşamaktadır. Günümüz için bu 
durumun haklı sebepleri olsa da göz ardı edil-
memesi gereken önemli bir özellik, çocukluğun 
bir kez yaşanacağı ve en önemli kazanımların 
bu dönemde edinilebileceğidir. Bu nedenle 
başta ebeveynler olmak üzere herkesin üzerine 
önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu so-
rumlulukların neler olabileceğine yönelik öneri-
ler aşağıda sıralanmaktadır.

• Ebeveynler başta olmak üzere çocuğun ba-
kımından sorumlu olan herkesin de çevreye 
duyarlı olması ve çevrenin çocuğun gelişimi 
üzerindeki etkisinin bilincinde olması gerek-
mektedir.

• Çocukların günümüzde okullarda da sınıf-
larda olduğu ve bu durumun da ebeveynler 
tarafından önerildiği öğretmenler tarafından 
belirtilmektedir. Ancak çocukların gerçek 
yaşam laboratuvarı olan çevreden de ya-
rarlanmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 
öğretmenlerin ebeveynlere bu konuda yön-
lendirici bilgiler vermelerinin yanında, ken-
dilerinin de eğitim- öğretim faaliyetlerinde 
çevreden yararlanmaları gerekmektedir. 

• Çevrenin çocuk üzerindeki etkilerinin farkın-
da olunarak ebeveynler çocuklarıyla sade-
ce parklara değil, açık hava yürüyüşlerine 
de çıkmalıdır.

• Mahallelerde çocuklara yönelik güvenle 
gidebilecekleri alanların oluşturul-

ması için toplumsal bilinç oluş-
turulmalı ve bu konuda gere-

ken önlemler alınmalıdır. 

Buradan hareketle toplumsal bilinç geli-
şimini önemseyen ve bu yönde projeler 
üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bir anne/baba eğitim projesine imza 
attı.   

“Ben Bir Çocuk Bireyim Projesi”, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü uzmanları, Ankara Kent 
Konseyi Eğitim Çalışma Grubu ve Çocuk 
İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 
işbirliği ile yapıldı. 

Ankara Kent Konseyi Eğitim Çalışma 
Grubu Sözcüsü Gürol Salman; “Projemi-
zin ilk söyleşisini 19 Mart’ta Gençlik Par-
kı Kültür Merkezi Necip Fazıl salonunda 
gerçekleştirdik. Çocukluk Döneminde 
Kimlik Gelişimi konulu ilk konuşmacımız 
Sayın Dr. Psk. Mine Cihanoğlu idi. 5 haf-
ta boyunca söyleşilerimiz devam ede-
cek” dedi.

Ben Bir Çocuk Bireyim Söyleşileri her 
Cumartesi günü Saat 14:00’te Gençlik 
Parkı Kültür Merkezi’nde Ankaralı anne/
babaları misafir edecek.     

Anne ve babaların, çocuklarının birey olduğunu kabul edip, özellikle 4 yaşın-

dan itibaren çocuğun deneme cesaretini destekleyici tutum ve davranışlarda 

bulunması gerekir. Bu tutum ve davranışlar çocuğun özgüveninin oluşmasın-

da önemli bir etkendir.  Artık tüm dünyada anne/baba okulları açılmakta ve 

anne/baba eğitimi her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.

Projesi
Gürol SALMAN 

Kişisel Marka ve İmaj Danışmanı, Eğitmen, Oyuncu, Yönetmen, Konuşmacı
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T. Nagehan TURPCU - Çocuk Hizmetleri Şubesi Birim KoordinatörüÇocuk Gündüz Bakımevi Faaliyetleri

ANADOLUMUZU TANIYORUZ

Çocuklar doğdukları andan itibaren dünyaya karşı içten gelen bir merak duyarlar. Çocuklarda 
uyanan merak duygusu onların çevre ile ilgili öğrenme çabasını coğrafyaya yönelimini oluşturur.

Okul öncesi dönemde coğrafya eğitimi çocukların en başta ‘’yer kavramını’’ anlamalarına yar-
dımcı olur. Çocuklar yaşadıkları şehrin neresi olduğunu, yaşadıkları yerlerde neler olduğunu fark 
etmeye başlarlar. Yeni yerler tanıdıkça bir önceki öğrendikleri yerler ile de karşılaştırma yaparlar.

Okul öncesi eğitim programında coğrafya ile ilgili kazanımlar yaşadıkları ülke, bitki örtüsü, nüfus 
yerleşme özellikleri ve sosyal çevresi olabilir. Bu sebeple Çocuk Gündüz Bakımevlerimizde çocuk-
larımıza ülkemizi Başkentimizi ve diğer şehirlerimizi tanıttık. Çocuklarımız şehirlerimize ait yöresel 
ürünleri, tarihi yerleri ve doğal kaynaklarımızı öğrendiler. Sınıf içinde öğretici etkinlikler yaparak, 
çeşitli animasyon gösterimleri izleterek çocuklarımızın yaşadıkları ülkeyi eğlenerek ve öğrenerek 
tanımalarını sağlıyoruz. 

ÇEVRE DOSTU ÇOCUKLAR

Çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa gele-
cekte oluşan ilgiler ve tutumlar arzu edilen davra-
nışların sergilenmesine o derece katkı sağlamasına 
kaynaklık eder. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak,  Çocuk Gün-
düz Bakımevlerimizde doğa ve çevre temalarıyla 
çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak, çevre 
eğitimi ile öğrencilerin bilişsel, duygusal ve psiko-
motor öğrenme alanlarına yönelip, erken yaşta çev-
re bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi ve çocukları-
mıza doğayı sevdirmeyi hedeflemekteyiz. Biliyoruz 
ki, doğayı seven çocuklar onu korur.

Eğitim programlarımızda yer alan “Merak Sorusu” ile ‘’Karbon Ayak İzi Nedir? Kompost Nasıl 
yapılır? Sorularından yola çıkarak, çocuklarımızın konularla ilgili erken yaşlarda farkındalık ka-
zanmalarını amaçlıyoruz.

.
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Her Çocuk Bir Bireydir: Çocukluk Döneminde Kimlik Gelişimi

Yeni doğmuş bir bebek, fiziksel ve psikolojik olarak kendini henüz dış dünya-
dan ayrı bir birey olarak algılamamaktır. Bebeğin kendini, temel ihtiyaçlarını 
karşılayan ve en çok ilişkide olduğu, ona bakım veren kişinin (bu kişi çoğu 
zaman annedir, ancak başkaları da olabilir) bir uzantısı olarak algıladığı söy-
lenebilir.Yaşamın ilk bir yılında, bakım veren ile günlük rutinler içinde sık sık 
tekrarlanan etkileşimler sırasında bebek yavaş yavaş kendini dış dünyadan 
ayrı bir varlık olarak algılamaya başlar. Temel güvenduygusunun geliştiği bu 
dönemde bebekle onun ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilen,sıcak bir ilişki ku-
rulması, çocuğun kendiyle ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirmesinin 
temellerini atar.

Bir buçuk-iki yaş dönemindeki bir çocuk için 
özerklik (bağımsızlık) gereksinimi ön planda-
dır. Konuşmaya, yürümeye, tuvaletini kontrol 
etmeye başlayan bir çocuk, bebeklik döne-
mine kıyasla çok daha fazla şeyi kendi iste-
ğiyle yapabilir durumdadır. Bunu fark eden 
çocuk, pek çok şeyi kendi başına yapmak is-
ter. Anne-babalar çocuğun bu isteğinin, için-
de bulunduğu gelişimsel dönemin ve sağlıklı 
gelişimin bir parçası olduğunu kabul ederek 
çocuğa yönelik denetimlerini dengeli biçimde 
yapmalıdır. Ebeveynin denetimi ne aşırı koru-
yucu ne de aşırı kısıtlayıcı olmalıdır. Çocuğun 
becerilerini geliştirebilmesi ve davranışlarını 
kontrol etmeyi öğrenmesi, anne-babanın et-
kili ve dengeli denetimiyle, çocuğa getirdiği 
yerinde sınırlamalarla mümkün olur.

Üç-altı yaş dönemindeki çocuklar kendi plan-
ladıkları etkinlikleri yapma ve sürdürme eğili-
mindedirler. Oynadıkları oyunlarda, akranlarıy-
la kurdukları ilişkilerde, yetişkinlerin yardımıyla 
katılım sağlayabildikleri çeşitli etkinliklerde bu 
eğilimi gözlemek mümkündür. Yapmak istedi-
ği bazı şeylerin çevrelerindeki kişiler (özellikle 
anne-babalar ve diğer yetişkinler) tarafından 
kabul edilebilir olduğunun, bazılarınınsa uygun 
bulunmayarak cezalandırılabileceğinin ya da 
sınırlandırılabileceğinin farkındadırlar. Sosyal 
yaşamın kurallarına uyum sağlamaları bu yolla 
gerçekleşir ve anne-babanın tutum ve davra-
nışları bu konuda da çok etkilidir.

Okul çağındaki bir çocuk için yaşamındaki en 
önemli ortam olan ev ortamına bir yenisi eklen-
miştir. Okul; çocuğun toplumsal yaşama katılı-
mının arttığı, becerilerini geliştirmesi ve başarılı 
olmasını gerektiren farklı alanları içinde barın-
dıran bir ortamdır. Daha önceki dönemlerde 
yeterlik duyguları(“başarabilirim”, “yapabilirim” 
duygu ve inancı) gelişmiş ve bu dönemde de 
özellikle ailesi ve öğretmenleri tarafından bu 
konuda desteklenen çocukların bu özellikleri 
daha da pekişir. Kendilerini farklı alanlarda ak-

ranlarıyla kıyaslayabilir, güçlü ve zayıf yanlarını 
daha iyi fark edip kabul edebilirler. Kendileri 
hakkındaki değerlendirmeleri daha dengeli ve 
kimlik gelişimleri de daha sağlıklı olur.

Sağlıklı Kimlik Gelişimi için Anne-Babala-
ra Bazı İpuçları:

• Bebeklik ve çocukluk dönemindeki hızlı 
gelişime bağlı olarak değişen farklı gerek-
sinimlerin farkında olmak

• Çocukların hatalı, eksik davranışlarını 
eleştirirken çocuğun kişiliğine yönelik 
olumsuz ifadeler kullanmak yerine davra-
nışın neden yanlış ya da hatalı olduğunu 
net olarak açıklamak

• Fiziksel ceza kullanmaktan kaçınmak

• Çocuğun olumlu davranışlarının farkı-
na varıp ödüllendirmek (“Aferin” en etkili 
ödüllerden biridir)

• Çocuğun kendini ifade etmesine olanak 
tanımak

• Çocuğun yapabildiği şeyleri kendinin 
yapmasına fırsat vermek

• Çocuğun duygu ve düşüncelerini anlama-
ya ve anladığını ona göstermeye çalışmak

• Çeşitli yollarla çocuğa değerli olduğunu 
hissettirmek

• Yapması ve yapmaması gerekenleri ayırt 
edebilmesi ve davranışlarını bu yönde 
kontrol etmeyi öğrenebilmesi için çocuğa, 
yaşına uygun sınırlar koymak 

Çocuklar, doğumlarından itibaren bir dizi sosyal ve duygusal gelişim 
aşamasından geçer. Bu dönemlerde çevrelerinde bulunan kişilerle kur-
dukları ilişkiler çocukların kendilerini ve yaşadıkları çevreyi anlamaları, 
duygularının farkına varmaları ve ifade etmeleri, davranışlarını kontrol 
etmeyi öğrenmeleri, çevrelerine uyum sağlamaları gibi pek çok konu-
da çok önemli bir role sahiptir. Özellikle yaşamın ilk yıllarında çok hızlı 
gelişim gösteren çocukların değişen ihtiyaçlarının, onlara bakım veren 
kişiler tarafından anlaşılması ve ona göre davranılması çocukların sağ-
lıklı bireyler olarak yetişmesinde en önemli koşullardan biridir.

Dr. Psk. Mine CİHANOĞLU ~ Gelişim Psikoloğu & Klinik Psikolog

HER ÇOCUK BİR BİREYDİR



T.
C.

 A
nk

ar
a 

Bü
yü

kş
eh

ir
 B

el
ed

iy
es

i K
ad

ın
 v

e 
Ço

cu
k 

Bü
lte

ni

T.
C.

 A
nk

ar
a 

Bü
yü

kş
eh

ir
 B

el
ed

iy
es

i K
ad

ın
 v

e 
Ço

cu
k 

Bü
lte

ni

35 36

Çocuk Meclisinden HaberlerÇocuk Meclisinden Haberler

“KİM KORKAR BÖCEKLERDEN”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 
26. Dönem üyeleri Böcek Şenliği Okulu’ndaydı.

2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Entomoloji Bitki Koruma Bölümü tarafından 
kurulmuş olan BÖŞO’nun, Böceklerle Ekoloji 
Eğitimi’ne katılan Meclis üyeleri, harika bir gün 
geçirdiler.

Ankara Üniversitesi’nin Çocuk Üniversitesi 
Programı kapsamında, “Böcek Şenliği”ne ka-
tılan Meclisi üyeleri, yürütücülüğünü Prof. Dr. 
Cem ÖZKAN’ın yaptığı, Öğretim Görevlisi Şahin 
TATLI’nın anlatım ve uygulamalarıyla gerçekleş-
tirilen eğitimde birbirinden değerli bilgileri eğle-
nerek öğrenme şansı elde ettiler.

Bilimin eğlenceli yönlerini kullanarak, bilime 
karşı merak uyandırmayı, ekoloji bilincinin oluş-
turulmasını, böceklere olan önyargının değişti-
rilmesini hedefleyen, doğa eğitiminin önemini 
vurgulayan programda Meclis üyeleri, doğa 
dengesi ve besin zinciri içerisinde büyük önem 
taşıyan;canlılar içinde en büyük grubu oluştu-

ran böceklerin yararlarını öğrenirken, böcekler-
den iğrenmenin ve onları öldürmenin, olumlu 
yaklaşımlar olmadığını da kavradılar.

Çocukların ‘Rıfkı” isimli Madagaskar Hamam 
Böceğini ellerine alarak, korkularını yenme ça-
baları da görülmeye değerdi. Böcek koleksiyon-
larını inceleyen, parmak boyaları ile böcekleri 
resmeden, çeşitli animasyonlar izleyen çocuk-
lar, eğitimin sonunda böceklerle “pis” dememe 
sözü verirken, “artık böceklerden korkmuyoruz, 
böceklere zarar vermeyeceğiz” dediler.

Katılım Sertifikalarını da alan çocuklar, eğitici ve 
bir o kadar da eğlenceli dersin bitmesini iste-
mediler.  

.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26. Dönem üyeleri, “22 Mart Dünya Su Günü” dolayı-
sıyla ve su tasarrufunun önemine dikkat çekmek amacıyla resim yarışması düzenlediler. 

Yarışmaya katılan Zümra Turgut, Gül Azra Emre, Tuana Aydemir, Zeren Ulutaş, Gülce Kaya, Okan 
Kaymak, Ayşe Beliz Temizer, İpek Keskin ve Jenny Mercan Su Gündoğdu’nun eserlerini, yine ço-
cuklar oyladılar ve oylama sonucu Üçüncülüğü Basın Yayın Komisyonu üyesi Zeren Ulutaş ve Katip 
Üye Gülce Kaya paylaşırken, İkinciliği Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Okan Kaymak, Birinciliği ise 
Spor Komisyonu Başkan Yardımcısı İpek Keskin kazandılar. 

ÇOCUK MECLİSİNDEN HABERLER BAŞKA YERDE ARAMA : ASIL HAZİNEMİZ SU’DUR

Damla Anter
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve DerslerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

İSTİKLAL MARŞININ 101. YIL DÖNÜMÜ ÇOCUK KULÜPLERİNDE 
ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Tarih boyunca destanlar yazmış olan 
kahraman milletimizin bağımsızlığı-
nı ifade eden İstiklal Marşı’nın 12 Mart 
1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
rafından,  Milli Marş olarak kabul edildi. 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Günü’nün 101. Yıl dönü-
mü münasebetiyle,  Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğüne bağlı çocuk kulüplerinde tö-
renler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kulüplere üye olan çocukların velilerinin de katılımlarıyla düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı’nı 
en güzel okuma, kompozisyon yazma yarışması yapıldı.

Yapılan yarışmalarda dereceye giren 
çocuklarımıza çeşitli hediyeler takdim 
edildi. Türk Milletinin zafer kazanacağına 
dair inancının ortaya çıktığı, milletimizin 
karakteri, hürriyet ve özgürlük tutkusu, 
saygı ve minnetle bir kez daha hatırlandı.

.

.

ÇOCUK KULÜPLERİ 
FAALİYETLERİMİZ VE DERSLERİMİZ

GELECEK NESİLLER BİLİM ŞENLİĞİNDE

Teknoloji, bilimsel yöntemleri kullanarak hayatımızı kolaylaştırmaya yarayan araçlar ve çözümleri 
noktasında bir bağ oluşturmaktadır. Bilim ise teknolojiye en önemli kaynağı sağlamaktadır. 

08 - 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası sebebiyle 
7 -14 yaş çocuklara bilimsel düşünceyi, geli-
şen teknolojiyi anlatmak, teknolojiye dikkatlerini 
çekmek ve aktif öğrenme sürecine katkıda bu-
lunmak amacıyla 14 Mart 2022 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü ve Üniversiteler iş birliğiyle Ulus Genç-
lik Parkı Kültür Merkezi, Necip Fazıl Salonu’nda  
10:00 -16:00 saatleri arasında  ‘’Bilim Şenliği’’ 
düzenlendi. 

Şenlikte Bilkent Üniversitesi UNAM “Benim DNA’m” projesiyle,  80 çocuğumuzun kendi DNA ör-
nekleri çıkarmasını sağladı. 

TOBB ETÜ Dijital Çağ Atölyesi çocuklarımıza geleceğin teknoloji alanlarından MATEVERSE uygu-
lama deneyimi sundu.

Ostim Teknik Üniversitesi drone uçuşlarını göstererek çocuklara bilim ve teknolojinin günlük ve 
teknik kullanımda işlerimizi nasıl kolaylaştırabileceğini anlattı.

Katılımcı çocuklarımız Robotik Kodlama Akade-
misi ile kodlama atölyesindeki örnekler aracılı-
ğıyla  çok boyutlu düşünmeyi, problem çözme 
becerilerini geliştirmeyi stratejik düşünmeyi öğ-
rendiler.

Mor Maker ahşap  oyuncak setleri ile kendi 
oyuncaklarını tasarlamayı öğrenen çocuklarımız 
Bilim Şenliği’nde teknolojinin çeşitli alanlarıyla 
da tanışmış oldular.

M.Begül DEMİR - Sosyolog
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Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve DerslerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz ve Derslerimiz

GELECEĞE NEFES VEREN ÇOCUKLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı çocuk kulüplerine  üye 
olan çocuklara birim eğitmenleri tarafından ‘’Doğa ve Çocuk’’temalı seminerlerde çocuklarımıza 
suyun önemini, doğanın korunmasını,  gelecek nesillere bırakacağımız en önemli doğa mirasları-
nın birisi de doğal kaynaklar olduğunun önemi aktarıldı.

Kulüplere üye olan çocuklar tarafından 21 – 26 Mart Orman Haftası nedeniyle Akyurt Şeyhler 
ağaçlandırma bölgesine geleceğe nefes olacak toplamada 350   fidan dikimi yapıldı.

Yüzlerce fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte daha yeşil bir dünya oluşmasına katkı sağlayan üye-
lerimizin sevinci görülmeye değerdi. 

ÇOCUK KULÜPLERİ ÇANAKKALE ZAFERİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Kulüplerinde 18 
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi. 
Programlar tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşunda bulunarak ve İstiklal Marşı oku-
narak başladı.

Kulüplerimizde üyelerimize Çanakkale ruhunu anlatan sunumlar izletildi. Çanakkale  Zaferi temalı 
kompozisyon yarışmasında dereceye giren üyelere birim idarecileri tarafından  çeşitli hediyeler 
takdim edildi. Törenler sonunda kulüplerde katılımcılara günün menüsü ekmek ve hoşaf ikramı 
yapıldı.  
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi İşbirliği İle Eğitmen EğitimleriSosyal Servis Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hacettepe  

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 

Dalı ile Mesleki Gelişim eğitimleri kapsamın-

da belediye bünyesinde çalışmakta olan 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  öğretmenlerine  

yönelik mesleki eğitimler başladı. Eğitim-

ler 15 Ocak 2022 – 7 Mayıs 2022 tarihleri 

arasında her cumartesi saat 10:00 ile 13:30 

arasında online olarak düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerle gündüz bakımevlerinde gö-

rev alan öğretmenlerimizin akademik beceri 

ve bilgilerinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Alanında uzman eğitimciler tarafından öğ-

retmenlerimize; Okul Öncesi Eğitim Kurum-

larında Öğrenme Ortamı, Gelişim Alanları 

ve Özellikleri, Erken Çocukluk Döneminde 

Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, Erken Çocukluk-

ta Matematik Eğitimi vb. pek çok farklı konu 

başlıklarında eğitimler verilmektedir.

Sosyal Servis Ekibi, çocukların aylık ve 3 ay-

lık periyotlarda gelişim değerlendirmelerini 

çocukların öğretmenleri ile birlikte yaparak 

veliler ile çocuğun evdeki duygu, durum 

ve davranışları hakkında bilgi alarak görüş-

meler yapar. Ayrıca çocukların gelişimleri-

ni değerlendirmek amacıyla Sosyal Servis 

Ekibi tarafından “Gessell Gelişim Figürleri 

Testi” ve okul olgunluğunu anlamak ama-

cıyla “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” 

uygulanarak velilere test sonuçlarını aktarır 

ve önerilerde bulunur. Kurumumuzda kayıt-

lı çocukların duygu, durum ve davranışları 

gözlemlenerek ihtiyaç görülmesi halinde 

oyun ve masal terapileri uygulanır.

Kuruma yeni başlayan çocuklar için uyum 

sürecine yönelik çalışmalar yapan Sosyal 

Servis Ekibi, aylık düzenli olarak aile semi-

nerleri vermektedir. Bu kapsamda Aralık 

2021 ayı itibariyle başlayan aile seminerle-

rinin 4. Eğitimi “Aile İçerisindeki Sınırlar ve 

Önemi” Mart 2022 itibariyle verilmiştir.

Kurumumuzda çalışan grup sorumlusu ve 

yardımcı öğretmenlerin gelişimlerini destek-

lemek amacıyla aylık düzenli olarak Hizmet 

İçi Eğitim Seminerleri Sosyal Servis Ekibi ta-

rafından verilmektedir. Bu kapsamda Aralık 

2021 ayı itibariyle başlayan Hizmet içi Eği-

tim Seminerlerinin 4. Eğitimi “Gelişim Aşa-

maları ve Bilmemiz Gerekenler” Mart 2022 

itibariyle verilmiştir.

Kurumumuzdan hizmet alan çocuklar ve ai-

lelerinin psikososyal gelişimlerini destekle-

mek amacıyla düzenli olarak aile görüşme-

leri yapılmaktadır.

Çocukların sosyal yaşamdaki becerilerini 

geliştirmek amacıyla “İlişkiyi Başlatma ve 

Sürdürme Becerileri, Atılganlık Becerileri, 

Duygulara Yönelik Beceriler, Saldırgan Dav-

ranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri” 

kazandırmak amacıyla Sosyal Servis Ekibi 

çocuklarımıza Sosyal Beceri Müfredatı Uy-

gulamaları gerçekleştirmektedir.

Eğitim programlarımızda hedefimiz, çocukların var olan potansiyelini açığa çıkmasını 
desteklemek, duyarlı özgüvenli bireyler yetiştirmektir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 3-6 
yaş döneminde çocukların dil, bilişsel, büyük kas motor ve küçük kas motor, sosyal 
duygusal ve öz bakım gelişimlerinin desteklenmesi; bireysel yetenek ve becerilerinin 
keşfedilmesi ve gelişmelerine destek olması amacıyla kurulan sosyolog, sosyal hizmet 
uzmanı ve psikologlardan oluşan Sosyal Servis Ekibi, 20 Ekim 2021 tarihinde Ahmet-
ler Çocuk Gündüz Bakımevi merkezli olarak kurulmuştur. Sosyal Servis Ekibi; Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm Çocuk Gündüz Bakımevlerindeki çocuklara ve 
ailelerine destek vermektedir. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ VE HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE 

EĞİTMEN EĞİTİMLERİ

SOSYAL SERVİS ÇALIŞMALARI
Sevdenur  ÖZSEMİZ YURTDAŞ - Uzman Sosyolog


