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Değerli Kadınlar, Gençler ve Çocuklar,

Kadın ve Çocuk Bültenimizin 10. sayısında içeriklerimizi sizler için özenle seçtik. Ön-
celikle yaz tatiline girdiğimiz bu günlerde hepinize mutlu ve sağlıklı bir yaz geçirme-
nizi temenni ediyorum. Bültenimiz aracılığı ile yine sizlerle buluşmanın heyecanı içe-
risindeyiz. 

Bültenimizi hazırlarken yol ışığımız Atatürk’ün “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın 
denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı top-
raklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözleri oldu. Biz-
ler bu sözlerdeki bilinç ve mirasla, kadın ile çocuğa yönelik hizmetlerimizi her geçen 
gün sürdürmekteyiz. Kadının güçlenmesi, girişimciliğinin desteklenmesi, ekonomik 
ve sosyal hayatta görünürlüğünün artması için farklı alanlarda topyekûn bir çabanın 
içerisindeyiz. Bu yüzden Mor Haritam uygulamamızın kullanımının arttırılmasını ve 
yaygınlaştırılmasını sağlamaktayız. Un Women  ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz ‘Mor 
Haritam’ uygulaması ile sizlerin kentimizde daha güvenli hissedeceğini umuyoruz. 
Vaktinizi daha verimli geçirip sosyal ve kültürel olarak kendinizi geliştirmek için her 
ilçede bulunan kadın lokallerimizden faydalanabilirsiniz.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentte yaşayan kadınların yerel 
yönetimlerden beklentilerini belirlemek ve memnuniyetlerini ölçmek için ikinci kez 

anket çalışması başlattık. Kadın Danışma Merkezi’nin uygulayıcısı olduğu 
Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yapılan anket ile siz Başkent-

li kadınların beklentilerini, ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini ölçme 
amacını taşıyor. Daha güvenli, eşit ve kadın dostu bir Ankara için 
sizlerin istekleri ve görüşleri bizler için çok değerli ve önemlidir. An-
ketimize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılımlardan dolayı hepinize 
çok teşekkür ediyorum. 

Sevgili Çocuklar, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama se-
vincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştir-
mek hepimizin insanlık görevidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk, çocuklara olan sevgisi, güveni ve beklentilerini bu sözlerle 
dile getirmiştir. Biz de bu sözden yola çıkarak çok yakında yeni kreş-

lerin açmanın ve modern kreşler ile eğitime destek olmanın heye-
canını taşıyoruz. Siz çocuklar ile gençlerin spor yapması ve 

sosyal aktivitelere katılarak yaz tatilini verimli bir şe-
kilde geçirmesi için yaz okullarımızı açtık. Başkentli 
çocukların ve gençlerin kişisel gelişiminde yeni ufuk-
lar açmasını ve eğitim hayatlarına katkı sağlamasını 
hedefliyoruz. 

Son olarak hepinize sevgilerimi sunuyor, keyifli 
okumalar diliyorum.

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Kadın ve Çocuk Bülteni
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Kadın girişimcilerin iş  hayatına daha 
yoğunluklu olarak, 1980 ve özellikle 

1990 yıllarında başlamışlardır. 
Diğer taraftan kadın girişimcilerin 

işletmelerinin, sermaye şirketinden 
çok  şahıs işletmesi niteliğinde 

olduğu ve özellikle mikro ve küçük 
işletme niteliğinde kuruldukları ifade 

edilebilir. 
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Kadın Girişimcilere Tüyolar

Araştırma kapsamındaki girişimci kadınların, 
erkek egemen sektörlerden çok az sermaye 
gerektiren “kadınsı” alanlarda faaliyette bulun-
dukları ve daha çok kendi yetenek ve bilgilerine 
uygun ve müşterisi daha çok bayan olan faali-
yet alanlarında yoğunlaştıkları söylenebilir. Ka-
dın girişimcilerin işletmelerinin mülkiyet durum-
larına bakıldığında ise önemli bir oranının kira 
olması, onların istenilen sermaye gücüne henüz 
ulaşamadıklarını göstermesi açısından önemli 
olarak görülebilir. Araştırmada bir diğer ulaşı-
lan sonuç ise kadın girişimcilerin dörtte üçünün 
işletmelerinde işçi istihdam ettikleri fakat istih-
dam edilen işçilerin sayısının mikro işletme dü-
zeyinde kaldığı şeklindedir.

Kadın girişimcilerin işletmelerini daha çok kendi 
çabaları ve eş-dosttan borçlanarak ve aile dışı 
ortaklardan çok aile ve eş desteği ile kurdukları 
ortaya konulan bir diğer bulgu olmuştur. Kadın 
girişimcilerin bir girişim faaliyetinde bulunmala-
rının en önemli nedenleri olarak ise; artık eko-
nomik ve sosyal yönden daha özgür olmak, 
kendileri ile ilgili kararlarda yer almak ve daha 
güçlü bir şekilde kendilerini temsil etmek olarak 
sıralanabilir. Bu işi yapmalarının nedenlerini ise 
kadın girişimciler; yaptıkları işin kadınlara uygun 
olması ve kendi bildikleri iş olması olarak açık-
lamışlardır. Diğer taraftan kadın girişimcilerin 
önemli bir oranının yaptıkları iş konusunda çok 
da profesyonel olmadıkları söylenebilir.

Kadın girişimcilerin işletmeyi kurarken en fazla 
karşılaştıkları sorunlar; toplumun kadınlar hak-
kındaki değer yargıları, bilgi eksikliği ve finansal 
düzensizlik sorunu olarak tespit edilmiştir. İşlet-
meyi kurduktan sonra en fazla karşılaştıkları so-
runlar ise; rol çatışması, güvensizlik, başarısızlık 
beklentisi, toplumun geleneksel baskısı ve ticari 
tecrübe eksikliği olarak ifade edilmiştir. Diğer 
taraftan kadın girişimciler, iş  hayatına girmek-
le her ne kadar ev işlerini aksatsalar ve daha 
yorgun ve yoğun olsalar da, sosyal yönden iş 
hayatının genelde olumlu yönlerinden önemli 
avantajlar elde ettiklerini ve iş hayatının genel-
de kendileri üzerinde kişisel anlamda olumlu bir 
etki bıraktığını belirtmişlerdir.  

Peki ne yapmalı?İşinizi iyi yapmak yeter mi?Ta-
biki yetmez. kadın girişimcilerin iş kuracak kadın 
girişimcilere önerileri ise sırasıyla; ideal olduk-
ları işi yapmaları, iyi bir iş programı yapmaları, 
yapacakları işin eğitimini almaları, yeteneklerine 
uygun iş yapmaları, ticareti öğrendikten sonra 
işe başlamaları, piyasayı araştırmaları, dürüst 
olmaları, kendilerini geliştirmeleri, pes etmeme-
leri, girişimci  ve özgüvenli olmaları olarak sayı-
labilir.Finansal olanaklara ulaşmak için kadınları 
destekleme ve geliştirme kapsamında ;      

Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
(KSGM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Banka-
lar (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası), Tür-
kiye İş Kurumu (İŞKUR), KOSGEB İş Geliştirme 
Merkezleri, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP), 
(Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), Giri-
şimci Destekleme Merkezleri (GİDEM), Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kadın Gi-
rişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Dayanışma 
Vakfı (KADAV), Kadın Merkezi (KA-MER), Türkiye 
Kalkınma Vakfı (TKV), Türk Grameen Mikrokredi 
Projesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) gibi 
oluşum ve projeler sıralanabilir.Özellikle yerel yö-
netimler, sivil toplum örgütleri, Halk Eğitim Mer-
kezleri girişimcilik eğitimleri verilmektedirler.Dev-
let destekli yarışmalar da takip edilebilir.

Girişimci bireyler kendilerine güvendikleri gibi 
çalışanlarına da güvenmelidirler. Artık günü-
müzde bireysel başarılardan çok ekip başarıları 
ön plandadır. Kolektif olarak çalışma ile birlikte 
sonuca varma ve takımı yönetme ve bununla 
birlikte gelen geri bildirim önemli bir unsurdur. 
Takımına ve kendine güvenen girişimciler hedef 
ve amaçlarına ulaşmakta daha başarılı ve istekli 
bir davranış göstermektedirler.

Kaynakça

Ayaz, N. (1993), “Türkiye’de Çalışan Kadınların Sorunla-

rına Yönelik Bir  İnceleme (Tekstil İşkolundan Örnekler)”, 

D.E.Ü. İ. İ.B.F. Dergisi, 8 (1), 175-191.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

(Yıldırım, 2008: 37) Girişimcilik Ve Kadın Girişimciliği İş Ya-

şam Dengesinde Engel Ve Fırsat Analizi: Konya İli Örneği 

Tuğçe GÖKÇİL
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli ka-
dınları üretime teşvik etmek ve istihdamına 
katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma 
Merkezi ile Kadın Lokalleri’ne başvuran-
lara yönelik yeni bir proje hayata geçirildi. 
Çevre Koruma Daire Başkanlığı iş birliği ile 
Başkentli kadınlara ‘Seracılık ve Bahçıvanlık 
Eğitimi’ verilmeye başlandı.

Her Ay Toplam 16 Saat Uygulamalı 
Eğitim

‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında ka-
dınlara her ay 5 gün süreyle toplam 16 saat 
uygulamalı eğitim verilecek.

Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen eğitime katılan kadınlar, se-
racılık ve bahçıvanlık konularında önemli 
bilgiler öğrendiklerini belirttiler.
https://www.ankara.bel.tr/haberler/abb-den-kadin-istihdami-
na-bir-katki-daha-seracilik-ve-bahcivanlik-egitimi-15664

‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma 
Merkezi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş birliğiyle Başkentli kadınlara 
“Seracılık ve Bahçıvanlık” eğitimi verilmeye başlandı. Kadın istihdamına katkı sağla-
ması hedeflenen eğitimden ekim ayına kadar 100 kadının yararlanması planlanıyor.

Abb’den Kadın İstihdamına Bir Katkı Daha 
“Seracılık ve Bahçıvanlık” Eğitimi
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Başkentli Kadınları Dinlemek 8 Mart Haberleri

Örneğin bebek bakım odaları gelen talepler doğ-
rultusunda Ankara’nın 8 farklı noktasında hizme-
te açılmıştır. Hem yüz yüze hem de online ola-
rak gerçekleştirilecek Kent Hizmetlerinde Kadın 
İhtiyaçları Anketi’ne başkentte yaşayan kadınlar, 
dilerlerse “https://forms.ankara.bel.tr/kadin-ihti-
yaclari-anketi” adresiyle ulaşabilecekler. Kadın 
ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Kadın Danış-
ma Merkezi uzmanları ve gönüllüleriyle birlikte 
anketi uygulamak için sürekli sahada olacaktır. 
Bu anket çalışmasında başkentte yaşayan 6 bin 
kadına ulaşılması hedefleniyor. 

Kadın Danışma Merkezi’nin uygulayıcısı olduğu 
Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında yapılan an-
ket ile başkentli kadınların beklentilerini, ihtiyaç-
larını ve memnuniyetlerini ölçme amacı taşıyor. 
Kadınlara kentsel hizmetlerden sosyal hizmetle-
re kadar tüm ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetin 
sorulduğu anketin 8 Temmuz 2022 tarihine ka-
dar devam etmesi planlanıyor. Bunun sonucun-
da 2022 yılının geri kalan 6 aylık kısmı da dahil 
olmak üzere 2023 yılı için hedeflerinin oluşturul-

ması planlanıyor. Anket sonucunda elde edilen 
veriler, raporlandıktan sonra kamuoyu ile payla-
şılacaktır. Polatlı’dan başlatılan anket çalışmaları 
yüz yüze olarak 7 hafta boyunca farklı sahalarla 
devam edecektir.

Kadın Danışma Merkezi anket için sahada oldu-
ğu süre boyunca hijyen kiti dağıtımı da gerçek-
leşmiştir. Saha da acil olarak çözülmesi gereken 
sorunları keşfederek gerekli birimlerle iletişim 
sağlamıştır.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan kadınların yerel yönetimlerden 
beklentilerini belirlemek ve memnuniyetlerini ölçmek için ikinci kez anket çalışması 
başlattı. Daha önce 2019 yılında benzer bir anketi uygulayan Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, anketin sonuçlarını gözeterek yeni hizmetlerini geliştirmiştir.

Başkentli Kadınları Dinlemek
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Güzellik ve Moda Sektörünün Kadın Üzerindeki Baskısı

raberinde çok ciddi bir psikolojik baskı altında 
hissetmelerine neden olmaktadır (Yücel, 2009).

Kadınlara nasıl görünmeleri ve olmaları gerekti-
ği mesajı ise medya kanalları ve reklamlar ara-
cılığı ile verilir. Yaşadığımız dönemde medyanın 
ne kadar güçlü olduğunu düşünürsek kadınlar 
üzerindeki bu baskınında ne kadar fazla oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Kadın bedeni de reklamların 
içinde bir tüketim nesnesi gibi gösterilerek nes-
neleştirilir ve pazarlanır. Tüm kozmetik, ürünleri, 
kıyafetler, yiyecekler hepsi kadını o ideal görü-
nüme ulaştırmak için pazarlanır.

Birey, bedeni hakkında kendi düşüncelerine 
sahip olarak ya da başkalarının düşünceleriy-
le kendi bedeni hakkında fikir sahibi olarak bir 
beden algısı (beden imajı) oluşturur. Kapitalist 
düzen ve tüketim kültüründe genelde insan-
lar özellikle de kadınlar bunu ikinci yol ile yani 
başkalarının fikirleri üzerinden kendi bedenleri 
hakkında bir beden algısı oluştururlar. Bu yüz-
den toplumun sana “busun” dediği kişisindir 
ve “ama bu olmalısın” dediği kişiye dönüşme-
ye çalışırsın. Teknolojinin gelişmesiyle en çok 
ilerleme gösteren sektörlerden biride kuşsuz 
güzellik ve moda sektörüdür. Bu sektörün ge-
lişmesi, kadınlara “bu olmalısın” denilen kişiye 
dönüşmesi için “fırsat” sunar (Bilgin, 2015).

Tüketim kültüründe kişinin kimlik inşasında, be-
den tüketilen bir nesne haline gelir. Bu nedenle 
de kitle toplumu sıkı rejim, aşırı ve düzensiz eg-
zersiz, modaya uygun giyinme, popüler diyetler, 
estetik operasyon gibi bedenleriyle ilgili şeyleri 
hızlıca tüketerek kendi kimliklerini inşa ederler 
(Bilgin, 2015). 

Güzellik ve moda dünyasının baskısı altında 
kadın kendi bedeninden uzaklaşır ve kendi be-
deniyle bir mücadele içerisine girer. Kadınların 
“ideal bedene” ulaşma çabasının sonucunu 
çoğu kez hastalıkla bitiyor. “Zayıf/ince” olma ko-
nusunda benzer toplumsal ve kültürel baskılar-
la karşılaşan kadınlar için bu durum psikolojik 
ve fiziksel hastalıklara yol açabiliyor. Bunun en 
büyük örneklerinden biri de yemek yeme bo-
zukluklarıdır. Özellikle gelişim çağındaki kız ço-

cuklarının kilolarıyla ve bedenleriyle yaşadığı bu 
mücadele yeme bozukluklarıyla sonuçlanabili-
yor (Yücel, 2009). Kadınlar bu düzende devamlı 
nasıl göründüklerini düşünmek zorunda kalıp 
kendilerini bir denetim altında hissederler. Top-
lum kadına sürekli kendini başkalarına fiziksel 
olarak beğendirmesi gereken bir misyon yükler. 
Bu durumda kadının kendi bedenini ve varlığını 
başkalarının beğeni ve takdirleri ile tanımlama-
sına neden olur.

Kendimizi bedenimizle ifade ederiz ve eğer 
bu bedenden memnun olmazsak bu birçok 
bedensel ve ruhsal hastalığa zemin hazırlar. 
Semptomları birbirinden farklılık gösteren en 
temelde üç çeşit yeme bozukluğundan bahse-
debiliriz. Bunlar; Anoreksiya Nervoza, Bulimiya 
Nervozada ve Tıkınırcasına yeme bozukluğu-
dur. Moda ve güzellik endüstrisinin ideal sağlıklı 
kadın bedenini zayıf, uzun, tüysüz, pürüzsüz 
şekilde lanse etmesi bu imgenin dışında kalan 
çok sayıda kadının kendi bedeninde mutsuz 
olmasına neden olmaktadır. İdeal bedene ulaş-
mayı amaç olarak edinen kadınlar ciddi diyetler 
uygulamaktadırlar (Öngören, 2015).

Moda ve medya ortaklığı hem kadınların kimlik 
inşasında hem de bedenlerinde fazlasıyla söz 
sahibi gibi görünmektedir. Çözüm önerisi ola-
rak beden olumlama, kabul ve öz şefkatin doğ-
ru bir şekilde öğrenilip uygulanması kadın için 
özgürleştirici bir harekettir  ”Ayrıca salt dış görü-
nüş yerine, akıl, zekâ ve entelektüel özelliklerle 
bütüncül kadın temsillerinin medyada daha çok 
yer bulması, kadınlık bilincinin yayılması adına 
önem taşıyacaktır” (Güzel, 2013).
Kaynakça

Bilgin, R. (2015). Tüketim Kültüründe Kadın Bedeninin Cinsel Kur-
gu Olarak Konumlandırılması ve Sunumu, International Journal of 
Social Science, No: 36, Sayfa: 309-329, Fırat Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Elazığ.

Güzel, E. (2013). Türkiye’de Bir İktidar Alanı Olarak Elitler Üzerin-
den Güzellik Anlayışına ve Bir Tüketim Nesnesine Dönüşen Kadın 
Sorununa Bakış (Doktora Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Antropoloji Bölümü, İstanbul.

Öngören, B. (2015). Sosyolojik Açıdan Sağlıklı Beden İmgesi. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı:34

Yücel, B. (2009). Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: 
Yeme Bozuklukları, Klinik Gelişim Dergisi, Cilt:22, Sayı:4, Sayfa: 
39-43, İstanbul.

Güzellik ve Moda Sektörünün 
Kadın Üzerindeki 

Baskısı
Bilge Serenay Balcı ~ Sosyolog ve Aile Danışmanı

Kapitalist düzen, eril ideolojiler, moda ve güzellik 
sektörü ve medya kadın üzerinde baskı oluşturur. 
Tüketim kültüründe kadın kendini tüketmeye yönlen-

dirilir. Moda ve güzellik sektörünün medya aracılı-
ğı ile dayattığı uzun boy-bacak, hokka burun, 

bronz ten, dolgun dudak-memeyi “ideal ka-
dın bedeni” olarak algılarız (Güzel, 2013)

İçinde bulunduğumuz dönemde özel-
likle kadınların beslenme-yeme 

davranışları, bedenleriyle ilişkileri 
güzellik ve moda sektörlerinin 
baskısı nedeniyle bir hayli kar-
maşıklaşmıştır. Birçok kadın 
medya etkisiyle güzelliğin 
bir ölçütü haline gelen “zayıf/

ince” bedene ulaşma yolunda 
çok fazla çaba harcamaktadır. 

Sayısı gittikçe artan diyet klinikleri, 
spor salonları, güzellik ve bakım der-

gileri, gazeteleri ve programları, estetik 
merkezleri bu sonu gelmeyen dev en-

düstriyi bize göstermektedir. Kadınların nasıl 
göründükleri ile ilgili çok fazla uğraşmaları be-

Yaşadığımız bu dönemde sosyolojik, psikolo-
jik, siyasal, ekonomik, dini, estetik ve küresel 

boyutları olan çok ciddi küresel “kadın sorunu” 
yaşanmaktadır. Toplumdan topluma da değişe-

bilen güzellik algısı kadınları estetik kaygılara 
sürükler ve psikolojik problemlere yol açmakta-
dır. Bu sebepten güzellik konusu aynı zamanda 

bir probleme de dönüşür. 
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Doğum Sonrası Hüznü
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Bu sürece doğum sonrası hüznü denir ve yeni 
annelerin birçoğu bu süreçten geçer (%50-85). 
Bir yandan doğum sonrası hormonal değişikler 
olmaya devam ederken bir yandan da yeni ya-
şadığınız annelik duygusunu deneyimlemeye, 
kendinizi anlamaya ve bebeğinizi tanımaya ça-
lışırsınız. 

Bu yüzden doğumdan sonraki ilk haftalarda 
karmaşık duygular hissetmeniz oldukça doğal-
dır. Bebek sahibi olmak ve ona en iyi şekilde 
bakım vermeye çalışmak herkes için zordur.

Doğum sonrası hüznü döneminde neler de-
neyimlemeyi bekleyebilirim?

• Bebekler 24 saat boyunca bakıma ihtiyaç 
duydukları için kendinizi yorgun ve şaşkına 
dönmüş hissedebilirsiniz

• Günlük işlerinizi bile yapamayacak gibi his-
sedebilirsiniz

• Ağlamaklı olabilir, üzgün ve aşırı hassas his-
sedebilirsiniz

• Kaygılı, korkmuş, şaşkın hissedebilirsiniz
• Sinirli hissedebilirsiniz

Bebeğinizle ve kendinizle ilgili birçok soru aklı-
nıza gelebilir:

• İyi bir anne olacak mıyım?
• Bebeğimi büyütmeyi başarabilecek miyim?
• Bütün sorumlulukların altından nasıl kalka-

cağım?
• Bebeğimin sıkıntısını ve ne istediğini nasıl 

anlayacağım? Doydu mu? Yeterince emzir-
dim mi?

• Vücuduma neler oluyor? 

Bu dönemi daha rahat bir şekilde geçirebilmek 
için bazı öneriler:

Her şeyden önce, kadınların anne olarak doğ-
madığını, anne olmayı öğrendiklerini unutma-
yın. Bu bir süreçtir ve zamanla, tecrübe ettikçe 
bebeğinize daha da iyi bakım verebildiğinizi gö-
receksiniz.Çoğu annenin aynı duyguları ve dü-
şünceleri deneyimlediğini unutmayın. Doğum 
sonrası hüznü anormal bir dönem değildir, sizin 
doğum ve annelik deneyiminizde bir yanlışlık/
eksiklik olduğunu göstermez.

Psikolojik etkilerin yanı sıra fizyolojik etkiler (hor-
monal değişimler) hissettiğinizi 
unutmayın. 

Bu konuda doktorunuzdan daha detaylı bilgi 
talep edebilirsiniz. Vücudunuzda olup bitenle-
ri anlamak sürece hakim olmak için yararlı bir 
adım olabilir. Annelik deneyimini sizden önce 
yaşamış yakınlarınızla (anne, akrabalar, arka-
daşlar) onların doğum sonları deneyimleri, be-
bek bakımı ve öz bakım önerileri hakkında ko-
nuşmak faydalı olabilir.

Öz bakımınızı es geçmemeye özen gösterin. 
Yeterince uyuduğunuzdan ve düzgün beslendi-
ğinizden emin olun. Örneğin bebeğiniz uyudu-
ğunda siz de uyuyabilirsiniz. İhtiyaç hissettiğiniz 
anlarda kısa da olsa  size iyi gelecek aktiviteler 
yapabilirsiniz (örneğin, birkaç sayfa kitap oku-
mak, müzik dinlemek, kısa bir yürüyüş).

Bütün sorumlulukları kendi başınıza üstlenme-
yin. Yardıma ihtiyaç duymak çok doğaldır. Part-
nerinizden, aile üyelerinizden, yakınlarınızdan 
yardım istemekten çekinmeyin.

Bu süreç genellikle 2 hafta içerisinde kendi kendi-
ne son bulur. Bir süre boyunca zorlansanız da ol-
dukça hızlı bir sürede bebeğinize, anneliğe ve yeni 
hayat düzeninize uyum sağladığınızı görürsünüz. 
Anne olarak siz ne kadar mutlu olursanız, bebeği-
niz de o kadar mutlu olur. Bebeğinize en iyi bakı-
mı verebilmek için sizin iyi hissetmeniz ilk adımdır. 

Bu yüzden, kendinizi gözlemlediğinizde negatif 
duygu ve düşünceleri uzun süredir deneyimle-
diğinizi görürseniz, sizin ve bebeğiniz için en 
iyi adım profesyonel psikolojik destek almak 
olacaktır. 
Referanslar:

Erdem, Ö. E., & Bez, Y. B. (2009). Doğum Sonrası Hü-
zün ve Doğum Sonrası Depresyon. Konuralp Tıp Der-
gisi, 1(1), 32–37. https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/108104#:~:text=Annelik%20Hüznü,-Do-
ğum%20sonrası%20dönemde&text=kendini%20
sınırlayıcı%20ruhsal%20durum%20değişiklikleri,haf-
taya%20kadar%20sürebilir%20(2)

Maternal Mental Health Alliance. (n.d.). Gaining 
control of your life after having a baby: A Self Help 
Workbook for Post-natal Depression [E-book]. ht-
tps://maternalmentalhealthalliance.org/wp-con-
tent/uploads/Self-help-workbook-post-na-
tal-depression.pdf

Doğum, ebeveynler ve aile üyeleri için mutluluk verici ve heyecanlı bir gelişmedir. 
Bunun yanı sıra, anneler için yalnızca mutlu bir gelişmeden daha farklı ve karmaşık 
duygulara sebep olabilir. Doğumdan sonra, lohusalık dönemi olarak da adlandırılan 
dönemde üzgün, yorgun, kaygılı, şaşkın veya bunlara benzer başka olumsuz duygu-
lar hissedebilirsiniz.

Yağmur Çınar ~ Klinik Psikolog 
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Kadın Lokalleri Aile Danışmanlığı Destek ProgramıKadın Lokalleri Aile Danışmanlığı Destek Programı

Ailenin desteklenmesi ve bilinçlendiril-

mesi adına  Kadın ve Aile Şube Müdür-

lüğüne bağlı Kadın Lokallerinde Sosyo-

log- Aile Danışmanı Uzmanları ile ;

Bireysel ve Grup Danışmanlık 

Çift Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı hizmetleri 

verilmektedir.

Kadın Lokali üyeleri bir arada sosyalle-

şerek vakit geçirmekte ve spor faaliyet-

leri ile sağlıklarını koruma avantajı bula-

bilmektedirler.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Kadın Lokalleri  uzman eğitmenleri tarafından spor 

branşında verilen hizmetler devam etmektedir. 

Şafaktepe Kadınlar Lokali üyelerinin oluşturduğu Kadın Voleybol takımı çalışmaları ile  Çan-

kaya Kadınlar Lokali Tenis Kursu üyelerinin tenis  turnuvaları yıl boyu devam etmektedir.

KADIN LOKALLERİ 
AİLE DANIŞMANLIĞI 
DESTEK PROGRAMI

KADIN VE  SPOR
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Kadın Lokalleri Aile Danışmanlığı Destek ProgramıKadın Lokalleri Aile Danışmanlığı Destek Programı

Kadın Lokalleri Beslenme Uzmanları ile verilen eğitimlerde spor faaliyetlerine destek olarak 

sağlıklı beslenme programları ile hem kilo vermekte hem de sağlıklı beslenmeyi hayatla-

rında alışkanlık haline getirebilmektedirler. Bu faaliyetler kadınlara bir gruba ait olma hissi 

kazandırdığı gibi kendi hayatları adına bir şeyler yapabilme duygusu ile psikolojik destek 

şeklinde hayatlarına yansımaktadır.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan 21 Kadın Lo-

kalinde El sanatları kursları yıl boyu devam etmektedir. Kadın Lokali üyeleri Ahşap boyama, 

Amigrumi, Geleneksel El Nakışı, Soğuk Porselen, İğne Oyası, Örgü, MefruşatPunch, Keçe, 

Takı Tasarımı gibi branşlarda eğitim almaktadırlar. Hem aile bütçesine katkı sağlanmakta 

hem de kadının istihdamı konusunda gelişimine destek verilmektedir.

KADIN VE EL SANATLARI SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERLERİ
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Kitap Önerileri

Kitap Önerileri

Yaşasın Kadınlar 
Türkiye’de Kadın Cinayetleri Gerçeği ve Çözüm Yolları

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN.

“Her evin kapısında Ceren Özdemir, reddedilen her korunma başvurusunda Ayşe Paşalı, her 
şarkıda Değer Deniz, her kuaförde Muhterem Evcil, her sınavda Ceren Damar, her kedi sev-
gisinde Merve Kotan, her plazada Şule Çet vardır. Her şehirde Özgecan adı verilmiş bir yer, 
dünyanın ummadığınız bir yerinde  ‘Ölmek istemiyorum’ sözleriyle Emine Bulut ve en olmadık 
yerlerde karşınıza çıkan, adlarını tek tek sayamayacağınız kadar çok öldürülen kadın ve Müca-
dele eden binlercesi vardır.”

Yaşasın Kadınlar’da, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Genel Temsilcisi Gülsüm 
Kav, Türkiye’de kadın cinayetlerini ve çözüm yollarını, kadınların ve adliye koridorlarında adalet 
arayan ailelerin yanı başında sürdürdükleri mücadelenin deneyimi ışığında anlatıyor.

Özgür ve eşit bir dünya için özgür ve eşit bir dünyada 
yaşasın kadınlar diyen Kitap 2020 yılında Doğan Ki-
tap’tan çıktı.

Kitap kadın cinayetlerinin analizlerine dikkat çekerken, 
kadınların sırf cinsiyetleri nedeni ile öldürülüyor olmaları 
olgunsunun sadece kriminal bir 
gerçek değil toplumsal bir so-
run olduğuna dikkat çekiyor.

Kitap neden boşanmaya çalı-
şan kadınlar ve genç insanların 
şiddetin hedefinde olduğunu 
da dikkatinize sunuyor, oku-
manızı tavsiye ederiz.
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Film Önerileri

Film Önerileri

PERIOD END 
OF SENTENCE
Belgesel film, hindistan’ın 
kırsal bölgelerinde kadın-

ların adet döneminin halen 
bir tabu olmasını ve hijye-

nik pedlere kadınların erişi-
minde yaşadıkları sorunları 

anlatıyor.

THE 
CONDUCTOR 

The Conductor / Bir Kadın 
Zaferi, popüler olmayan 
listelerde yer almayan 

ama müzik camiasında ilk 
kadın orkestra şefi olarak 
anılan ve hayallerinin pe-
şinde koşmak için azimle 
çabalayan Antonia Louisa  
Brico’nun hikayesini an-
latıyor. Hikâye bir yandan 
trajik bir yandan sürekli 

umut aşılayan bir anlatımla 
karşımıza geliyor.

BILIMDE 
CINSIYET 

EŞITSIZLIĞI
Bu belgeselde önde ge-
len kadın bilim insanları 

STEM’i herkese açık hâle 
getirecek yeni Bir formül 

yaratmak için çıktıkları yol-
da karşılaştıkları eşitsizlik-

leri anlatıyor.

Fatma Erol- Sosyolog

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
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KADIN VE AİLE 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1 ŞUBE MÜDÜRÜ 
2 ŞEF 

23 İDARECİ

2 ŞEF 
10 İDARECİ

1 ŞEF
 20 İDARECİ

1 ŞEF 

AİLE YAŞAM 
MERKEZLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK HİZMETLERİ 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EVLENDİRME ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ

12 21 1

GÜÇLÜ KADINLARLA 
GÜÇLÜ YARINLARA

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA

Başkent’i kadın yöneticilerle yönetmeye devam eden Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

“kadın dostu” uygulamaları ile kadın yönetici kadrosunu her geçen gün 
genişletiyor.
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Erkeklik ve Babalık
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Babalarla çalıştığımı yukarıda yazmıştım. Ancak 
baba olmadan önce “erkek” olunuyor ve bunun 
sonucunda kazanılan erkeklik modeli, hayatın tüm 
alanlarını etkilediği gibi evlenip çocuk sahibi olun-
muşsa ev yaşamını ve de babalığı da doğrudan 
etkiliyor. Tabii bu etkinin sebebi olarak, toplum-
sal cinsiyet rolleri devreye giriyor. AÇEV’in ( Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı ) 2015-2017 arasında yapmış 
olduğu “Türkiye’de Babalık Durumu” araştırma-
sında, toplumsal cinsiyet rollerinin, sonuçları nasıl 
etkilediğini çok net olarak görebiliyoruz. En çarpıcı 
sonuçlardan biri, babalara sorulan “Niçin çocuk 
sahibi oldunuz” sorusuna yüzde 92’sinin “çocuk-
ları sevdiğim için” diye cevap vermesi ancak aynı 
babalara “Çocuklara bakmak kimin görevidir” 
diye sorulduğunda yüzde 91’inin bunu, “annenin 
sorumluluğudur” diye cevaplaması. 

Bu yaklaşım, araştırmanın bakımla ilgili diğer so-
rularına verilen cevaplarda da karşımıza çıkıyor. 
Erkeklik algısı babalığı da etkiliyor. Araştırmada 
görülüyor ki babalar çocukların bakımından ve 
gelişiminden kendini birincil derecede sorumlu 
görmüyor. Çocukla birlikte yeteri kadar zaman 
geçirmiyorlar. Sorumluluk aldığında, çocukla bir 
etkileşim kurduğunda neyi nasıl yapacağını bile-
meyebiliyorlar. Toplumda şöyle bir yargı oluşuyor: 
Baba ya da erkek bunları bilemez ancak anne ya 
da kadın bilir. 

Neden bu Erkeklik ve Babalık Araştırmada görülü-
yor ki babalar çocukların bakımından ve gelişimin-
den kendini birincil derecede sorumlu görmüyor. 
Çocukla birlikte yeteri kadar zaman geçirmiyorlar. 
Sorumluluk aldığında, çocukla bir etkileşim kur-
duğunda neyi nasıl yapacağını bilemeyebiliyorlar. 
Toplumda şöyle bir yargı oluşuyor: Baba ya da er-
kek bunları bilemez ancak anne ya da kadın bilir. 
Neden bu sonuca varıyoruz? Çünkü kız çocukla-
rı büyürken çocuğa bakmak, bebekle oynamak, 
gelecekte anne olmak, çocuğun bakımını üstlen-
mek konusunda yönlendiriliyor, bu konuda pek 
çok deneyim ve bilgiye maruz bırakılıyor. Oysa 
oğlan çocukları böyle bir yönlendirmeye ve tec-
rübeye maruz kalmıyor. Dolayısıyla yetişkin bir er-
kek olup baba olduklarında hem kendini sorumlu 
görmüyor hem de gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olamıyorlar. Bu nedenle, çocukların gelişiminin ve 
iyi olma halinin en iyi şekilde sağlanması ve baba-
nın da destekleyici çevrenin temel aktörlerinden 
biri olması için, babalık ve erkeklik üzerine düşün-
memiz, daha fazla konuşmamız ve sorgulamamız 
gerekiyor. Erkeklik algısının, babalığı da etkile-
diğini unutmamız gerekiyor. Erkeklik kalıplarının 
babalığı nasıl etkilediğini yukarıda bahsettiğim 
araştırmanın sonuçlarında net olarak görebiliriz. 
Bu erkeklik kalıpları erkekleri nasıl etkiliyor? Özel-
likle evlenip baba olduklarında… Bu alanları şöyle 
sıralayabiliriz: Evdeki iş bölümü, çocukla ilişki kur-
ma tarzı, çocuğun bakım ve gelişiminde rol mo-
deli olma ve eşle ilişkiler… Bağ kurmak önemlidir. 

Bu etki alanlarında kendini görmesini sağlamak 
ve olumlu yönde değişerek demokratik; işbirlikçi 
bir babaya dönüşmek için, bunun çocuğun gelişi-
mi üzerindeki etkisinden, öneminden bahsetme-
miz yararlı oluyor. Böylece değişimi kabullenmesi 
kolaylaşıyor ve baba bunun için gayret gösteriyor. 
Aslında bu, uzun yıllardır yaptığım ve yaptığımız 
çalışmalardan çıkardığım sonuç. Erkeklerle “er-
keklik” konuşacaksak muhakkak onlarla bir bağ 
kurmak gerekiyor. Çocuklar ve onların gelişimi 
bu anlamda çok güçlü bir bağ oluşturuyor. Oysa 
sadece bilgilendirme yapılması, toplumsal cinsi-
yet eğitimlerinin bağ kurulmadan verilmesi (gü-
nümüzde çok kez medyada verilen bilgiler gibi) 
eğitimlerin daha az etkili olmasına neden oluyor 
diye düşünüyorum. Nasıl bağ kurulabilir? İşiyle, 
mesleğiyle, çocuğuyla, sağlığıyla, eşiyle… Daha 
demokratik, eşitlikçi ve işbirlikçi olmak buradan 
tekrar babalığa; neden babaların çocuğun geli-
şiminde, bakımında rol alması gerektiği konusu-
na dönelim. Bu neden önemli? Çünkü her çocuk 
dünyaya belirli bir kapasiteyle geliyor. Bu kapasi-
tenin açığa çıkması, serpilip gelişmesi ilk yıllardan, 
hatta ilk günlerden başlayarak çocuğun yakın 
çevresinin ona sunduğu desteğe, uyaranlara ve 
iyi olma haline bağlı. Çocuğun bedensel, zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişim alanlarında doğuştan 
getirdiği kapasite, yakın çevrenin sağladığı uya-
ranlar, deneyimler sayesinde serpilip gelişebile-
ceği gibi, kritik dönemlerde yeterli derecede uya-
rana maruz kalmaz ve herhangi bir deneyim fırsatı 
bulmaz ise büzüşüp küçülecek ya da yok olacak-
tır. İlk günlerden itibaren kurulan bir göz teması, 
bir çıngırağın çıkardığı ses, bir nesneyi tutması 
ve çekmesi, biraz daha büyüdüğünde bir nesne-
yi bir şeyin içine koyması, farklı sesleri, kelimeleri 
duyması gibi büyüdükçe daha karmaşıklaşacak 
bir sürü deneyim, çocuk için bir gelişim fırsatı-
dır. İşte ilk günlerden itibaren baba da kendini 
sorumlu hisseder ve dâhil olursa çocuğun ihti-
yaç duyduğu bu gelişim, öğrenme ve deneyim 
fırsatları için daha destekleyici bir çevre kurul-
muş olacaktır. İşte tam burada “erkeklik” dev-
reye girer, baba “bu benim görevim değil, bu 
sadece annenin işi” deyip kenara çekilirse 
çocuğun gelişimi için ihtiyaç duyduğu uya-
ranlar ve fırsatlar azalacak; üstelik bu dön-
gü bu şekilde devam edecektir. Erkekler ve 
babalar olarak daha demokratik, eşitlikçi 
ve işbirlikçi; evde “eşime yardımcı oluyo-
rum” yerine “sorumlulukları paylaşıyoruz” 
diyen bireyler olabilmek dileğiyle… 

2006’dan beri sahada erkeklerle (babalarla) çalışan biriyim. Erkeklerle (babalarla) 
“erkekliği” konuşmak, bence bugün kadın ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve 
ayrımcılığın önlenmesi adına yapılacak en temel yöntemlerden biri.  

Erol TURĞUT - Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)  Baba Destek Programı Eğitimcisi

BABALIK
ERKEKLİK VE 



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

24 25

Çocuk Hakları ve MedyaÇocuk Hakları ve Medya

Yaşantımızın her alanında etkin bir şekilde yer alan sosyal medya günümüzün en 
gözde ve en güçlü iletişim araçlarından biri olarak önemini her geçen gün arttırmaya 
devam etmektedir. 

Çocuk Hakları ve Medya

Ayrıca, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma 
açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması vb. 
nedenlerden dolayı günümüz koşulları açısından 
en çok tercih edilen iletişim araçlarından biri olarak 
kabul görmektedir (İli, 2013.Yeni iletişim ortamlarının 
gelişmesi, özellikle de çocuk ve gençlerin iletişim 
teknolojilerine olan ilgisinin artması, sosyal medya-
nın gücünü daha da arttırmış ve sosyalleşme kavra-
mını daha farklı bir boyuta taşımıştır. 2020 Ağustos 
ayı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştır-
ması verilerine göre İnternete erişim olanağı bulunan 
hane oranının yüzde79,0’a ulaştığı bunların içinde 
evden İnternete erişim fırsatına sahip olan hanelerin 
de %90,7 olduğu görülmüştür (Türkiye İstatistik Ku-
rumu [TUİK], 2020). Bireylerin 2014 yılında % 53,8 
olan internet kullanım oranın, 2018 yılında %71,2019 
yılında ise %75,3 e ulaştığı ve 2020 yılında bu oranın 
%79.0 a ulaşması sonucu internet kullanımı oranının 
her geçen yıl hızla arttığı görülmektedir. Ayrıca bu 
oranın %51,2’lik kısmını 16-74 yaş arası bireylerden 
oluşması son derece dikkat çekicidir (Türkiye İstatis-

tik Kurumu [TUİK], 2020). Özellikle çocukların sosyal 
medyayı kullanmaları sürecinde ebeveynleri başta 
olmak üzere çocuğun hayatında doğrudan ilişki için-
de bulunduğu tüm yetişkinlerin önemli sorumluluk-
ları vardır. Hiçbir ayırım gözetmeksizin çocukların 
yüksek menfaatleri gözetilerek tüm gereksinimlerinin 
karşılanmasının zorunlu olduğuna ve devletlerinde 
bu hakların korunmasından sorumlu olduğuna vur-
gu yapan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi bu bağlamda garantör niteliğindedir. Akbulut 
(2013), sosyal medyanın çocuk ve ergenler için bir 
avantaj ya da dezavantaja dönüşmesinin özellikle 
ebeveynlerin bu konu hakkındaki farkındalıkları ile 
doğrudan ilgili olduğunu ifade etmektedir. Bu bağ-
lamda sosyal medyanın hem bir sosyalleşme hem-
de assosyalleşme alanı olabildiğini söylemek müm-
kündür. (Bilişim Teknolojileri Kurumu [BTK],2017). 
Bu noktada aile, okul ve diğer çevre bileşenlerinin 
medya konusundaki bilinçli farkındalığının arttırılma-
sı  son derece kritik bir öneme sahiptir. 

Aile ilk ve en temel sosyal çevredir ve etkili bir rol 
model olarak çocuğun kuralları, ahlak ve değer yar-
gılarını öğrenmesine ve sağlıklı bir kişilik geliştirme-
sine ve sosyalleşmesine  rehberlik eder. İnsanların 
dünya görüsünü, tutum ve davranışını etkileyen 
sosyal medya da önemli bir sosyalleşme aracıdır ve 
toplumsal kimliğin oluşumunda aile, okul çevre gibi 
diğer araçlara göre etkisi daha belirgin ve sürekli-
dir (Bayraktutan, 2005). Teknoloji ve onun doğal bir 
çıktısı olan medya araçlarının kullanımının, çocuk ve 
ergenlerin faklı gelişim alanları üzerinde pek çok ne-
dene bağlı olarak farklı düzeyde etkileri vardır. Bun-
lardan  oturuş bozuklukları nedeniyle kas ve iskelet 
sistemi rahatsızlıkları, gözde yorgunluk ve kuruluk 
nedeniyle de çeşitli göz rahatsızlıkları , kalp damar 
hastalıkları ve  oboziteyi fiziksel gelişim alanı ile ilgili 
sorunlar içinde sayabiliriz.  (Bilişim Teknolojileri Ku-
rumu, 2017). Bilgisayar ve internetin bilişsel gelişime 
olan olumlu ya da olumsuz tüm etkilerinin, kullanım 
biçimi ile ilgili olduğu yönünde bilgiler mevcuttur 
(Johnson ve Puplampu, 2008). Ancak dijital tekno-
loji ve ona paralel olarak sosyal medya kullanımı 
özellikle erken çocukluk dönemi ve okul çağındaki 
çocuklarda dikkat problemlerine, saldırgan davra-
nışlara ve uyku sorunlarına da neden olabilmektedir 
(Brown, 2011). Tüm medya araçları sosyal katılımı 
arttırabilmekte ve bu da bireyin iyi oluşuna katkı sağ-
layabilmektedir. Öyle ki sosyal kaygısı yüksek olan 
veya sosyal duygusal açıdan desteğe ihtiyaç duyan 
çocuk ve ergenler, bu sorunla baş etmede sosyal 
medyayı bir araç olarak tercih edebilmektedirler 
(Stepanikova, 2010). Ancak bununla beraber sosyal 
medyanın çocuk ve ergenlerin yaşamında önemli bir 
zamanı işgal etmesi nedeniyle; ruh sağlığı, aile iliş-
kileri ve akranla uyum sağlama becerilerinde olum-
suz sonuçlara neden olabileceğine dair kanıtlarda 
mevcuttur (Valkenburg ve Peter, 2009).. Gelişme 
çağındaki çocuk ve ergenleri sosyal medya ortam-
larında kontrolsüz bir şekilde risklerle karşı karşıya 
bırakmayı çağın bir gereği olarak görmek iyimser bir 
yaklaşım olamaz. Buna karşın doğrudan kısıtlayıcı 
bir tutum izlemekte oldukça kötümser bir yaklaşım 
olacaktır.

Bireylerin günlük etkinliklerini sekteye uğratacak 
düzeyde internet kullanımını kontrol edememesi bi-
çiminde kendini gösteren İnternet bağımlılığı, günü-
müzde ruhsal bozukluklar içerisinde yerini belirgin 
bir şekilde almaya başlamıştır. Çocuk ve gençlerde 
medya bağımlılığı daha çok şiddet içerikli oyunlara 
ilginin artması, saldırgan duygu ve düşüncelerin ge-

lişmesi, ders çalışma istediğinde azalma, kitap oku-
maktan hoşlanmama, spora daha az zaman ayırma, 
asosyalleşme, akademik başarının düşmesi, yanlış 
değer yargılarının oluşması, gerçek ve fantezi ara-
sındaki ayrımın yapılamaması, dikkat eksikliği prob-
lemlerinin ortaya çıkması gibi durumlarla kendini 
göstermektedir (Demir, 2016). 

Çocukların yaşadığı bu problemler sadece çocuğun 
kendisini ya da ailesini ilgilendirmenin çok daha ötesin-
de toplumun da önemli bir sorunudur. İşte bu nedenle 
de çocuk haklarının tüm çocukları kapsayacak şekilde 
korunması ve geliştirilmesi son derece önemlidir. Çocuk 
hakları çocuk hukukuna temel teşkil etmektedir ve buna 
ilişkin düzenlenmiş en önemli belge Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul 
edilmiş olan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme”dir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün çocukla-
rın yüksek menfaatleri gözetilerek tüm gereksinimleri-
nin karşılanmasının zorunlu olduğuna ve devletlerinde 
çocukların haklarının korunmasından ve verilen haklara 
saygı gösterilmesinden sorumlu olduğuna belirgin bir 
vurgu yapmaktadır. Yaklaşık 190 ülke tarafından kabul 
edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
ülkemizde de 2 Ekim 1995 yılında uygulamaya girmiştir. 

Sosyal medya kullanımının artması; çocuk ihmal ve 
istismarı, siber zorbalık, güvenlik, çocuk hakları kav-
ramlarını da belirgin bir şekilde gündeme getirmiştir. 
Bu kavramların sosyal medya kullanımı bağlamında 
yeniden değerlendirilmesi noktasında sosyal medya 
araçlarının etki alanları hakkında daha dikkatli ve du-
yarlı olunması gerektiği kaçınılmaz olmuştur.  Toplu-
mun önemli ve en değerli mensubu olan çocukların 
yetişmesi sürecinde sadece bedensel, duygusal, zi-
hinsel ve ahlakî gelişimi ile ilgili tüm tedbirlerin alınmış 
olması yeterli değildir, onun toplum ve aile içindeki 
konumunu belirleyen ve düzenleyen hukuk kuralla-
rına da ihtiyaç vardır. Bu kuralların çocuğun saygın-
lığı, özgürlüğü, şeref ve haysiyetini koruyor olması 
hem çocuğun hem de toplumun yüksek yararı için 
önemli ve gereklidir (Akyüz, 2016). Bu bağlamada 
çocuğu küçük düşürebilecek tüm eylemlerin ya da 
görsellerin sosyal medya araçlarıyla paylaşılması ya 
da istismar edilmesi çocuğun saygınlığı ve onurunu 
ihlal edebilecek ve özel yaşamına ilişkin gizliliğinin 
ihlaline neden olabilecek istenmeyen durumlardır 
(Serozan, 2017). Anayasa hukukunun temel hak ve 
hürriyetler sistematiğinde kendine özgü sınırlamala-
rı olabilmektedir. Bunlardan en önemlisi “çocuğun 
menfaati” ilkesine istinaden oluşturulan sınırlamalar-

Hülya Tokuç
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gözden geçirmeleri ve bu konuda ne denli sağlıklı 
rol modeller olup olmadıklarını sorgulamalarıdır.

Çocukların sosyal medyayı doğru ve etkin 
kullanmaları konusundaki ebeveyn sorumlulukları 
çoğu zaman çözüm bekleyen ve bazen de profes-
yonel destek gerektiren bir süreçtir. Ne yazık ki ai-
leler bu sürece çocuklarının internet/sosyal medya 
kullanımının problemli duruma gelmesi sonrasında 
ya da sosyal medya bağımlılığı dediğimiz boyuta 
ulaştığı andan itibaren dahil olmaktadırlar. Bu da 
her şeyden önce çocuk ihmal ve istismarına zemin 
hazırlamaktadır. Sosyal medya araçlarının; çocuk 
hakları ihlallerine yol açmayacak şekilde, çocuk 
dostu bir medya anlayışla yeniden ve etraflıca ele 
alınması son derece önemlidir. Bu bağlamda ço-
cuk hakları eğitimi önleyici bir rol oynayabilir. Bunun 
için çocuğun doğrudan etkileşim içinde olduğu aile 
ve okul ortamında çocuk hakları eğitimlerinin daha 
etkili bir şekilde planlanması ve çocukların kendi 
hakları ile ilgili bilinç düzeylerinin hem aile hem de 
okul ortamında güçlendirilmesi için etkili okul ve aile 
eğitim programlarının hazırlanması gereklidir. Çocuk 
haklarıyla ilgili mevzuat çalışmaları disiplinler arası 
bir yaklaşımla yeniden ele alınmalıdır. Çocuğun sağ-
lıklı büyümesi ve gelişmesi sürecine destek veren 
tüm disiplinlerin bu mevzuat çalışmaları içerisinde 
etkili bir şekilde yer alması önemlidir. Çocukların 
sosyal medya aracılığı ile oluşabilecek hak ihlalleri-
ni ortadan kaldırabilmek için çocuk hukuku, çocuk 
gelişimi ve eğitimi, çocuk psikolojisi, sosyoloji ve bi-
lişim teknolojileri gibi alanlardaki uzmanların birlikte 
ve işbirliği içinde çalışmaları sürecin sağlıklı yönetile-
bilmesi açısından elzem bir durumdur.

Çocukların sosyal medyayı en doğru şekilde kulla-
nabilmeleri ve her şeyden önce haklarının farkında 
olmaları ve bu bilince en erken zamanda ulaşmala-
rının sağlanması makro düzeyde devlet kurumlarının 
mikro düzeyde ise aile kurumunun görevidir. Tüm 
kurumların en etkili şekilde çalışması ve sürece katkı 
sağlanması ise başta medya üreticileri ve çocuk hu-
kukçuları olmak üzere tüm disiplinlerin, disiplinlera-
rası bir işbirliği içinde çalışması ile mümkündür. 
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meb.gov.tr/dosyalar/1833.pdf,  Erişim Tarihi: 10.12.2020) Radyo 
Televizyon Üst Kurulu (2016). Medya Okuryazarlığı Araştırması. 
(Erişim adresi: https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_
goster.php?Guid=15237D90-678D-4360-8BB9-B2FE39B7C-
BA8&MenuId=6,  Erişim tarihi:10.12.2020).
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2018). Çocukların Yeni Medya 
Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık. (Erişim adresi: https://
www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/8181/cocuk-
larin-yeni-medya-kullanim-aliskanliklari-ve-siber-zorbalik-arastir-
masi.html, Erişim tarihi: 10.12.2020).
Türkiye İstatistik Kurumu  (2020). Hane Halkı Bilişim Teknoloji-
leri Kullanım Araştırması. (Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/
Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-A-
rastirmasi-2019-30574, Erişim tarihi: 10.12.2020).989). Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme. (Erişim adresi:https://www.unicef.org/
turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%-
C5%9Fme, Erişim tarihi: 10.12.2020).

dır. Buna göre hukuksal gereklilikten doğan herhan-
gi bir hak çocuğun menfaati ile çatıştığında, somut 
olayın şartları da göz önünde bulundurulmak sure-
tiyle çocuğun yüksek menfaati, diğer hakka tercih 
edilir. Bu bağlamda en sık karşılaşılan durum ana 
babanın ifade özgürlüğü hakkı kapsamında çocuğu-
na yönelik oluşturabileceği hak ihlalidir. Bu durumda 
ana babanın ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 
dahi söz konusu olabilir (Gültekin,2018).

Günümüzde tüm insanların herhangi bir kısıtlamayla 
karşılaşmadan veri sağlayabildiği sosyal medya 
kullanımının giderek yaygınlaşması, yeterince etkili bir 
denetimin sağlanamadığı kişilik hakları konusunda 
ciddi ihlallere neden olabilmektedir (Gültekin, 2018).
Kişinin ayırt edici özelliklerinden olan resim ve ses 
önemli bir kişilik değeri olarak kişilik hakkı kapsamın-
da koruma altındadır. Her ne nedenle olursa olsun bir 
kişinin izni olmadan sesinin kaydedilmesi, resminin 
herhangi bir teknolojik cihazla kayıt altına alınması 
ya da bu verilerin teşhir edilmesi, paylaşılması kişilik 
hakkı ihlalidir (Helvacı, 2001). Benzer durum çocuğun 
kişilik hakkı ihlalinde de söz konusudur üstelik söz 
konusu ihlal çocuğun en yakınında yer alan ebevey-
nleri ya da öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir. 
Unutulmamalıdır ki soybağının bir sonucu olan ve-
layet ana-babaya bazı haklar tanınmasının yanı sıra 
birtakım sorumluluklarda yüklenmektedir. Ancak ana 
babanın, sosyal medya kullanım özgürlüğü çocuğun 
kişilik hakkının ihlaline kadar ulaşabilmektedir. Özel-
likle son yıllarda çocuklarıyla ilgili sosyal medyada 
paylaşımlarda bulunan anneler, bilinçli veya bilinçsiz 
bir şekilde çocuklarını suiistimal etmekte ve kişilik hak-
larının ihlaline neden olabilmektedirler Bu durum ço-
cuğun psiko-sosyal gelişimini riske soktuğu gibi ço-
cuğa ait görsel bilgilerin erişime açık olması çocuğun 
kişilik hakkı ile ilgili ciddi ihlallere ve telafisi mümkün 
olmayan sorunlara maruz kalmasına yol açabilecek-
tir (Akdi, 2016).. Çocuğun dışında kalamadığı daha 
da önemlisi engel olamadığı tüm sosyal medya pay-
laşımları, içeriği ne olursa olsun çocuğun çevirim içi 
ortamda kalıcı “dijital ayak izleri” oluşmasına neden 
olacaktır. Sosyal medyada ana babanın ifade öz-
gürlüğünün sınırı, çocuğun kişilik hakkının başladığı 
yerdir. Bu bağlamda çocuğun kişilik hakkı ihlal edil-
diğinde, ana babanın ifade özgürlüğü hukuken son-
lanabilir. Sosyal medya aracılığıyla  çocuk üzerinden 
kazanç elde etmek ise çocuğun ticari olarak sömürül-
mesi anlamına gelmektedir.

Son yıllarda yetişkinler kendi adına karar veremeyen 
küçüklerin kişisel verilerini sosyal medyada paylaşarak 

onların kişilik haklarını bilerek ya da bilmeyerek ihlal et-
mekte ve çocuğun yüksek menfaatine zarar vermekte-
dirler. Çocuğun kişilik haklarına yönelik yapılan bu ih-
laller kimi zamanda çocuğun öğretmenleri aracılığıyla 
yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya eği-
liminin giderek arttığı ve eğitimcilerinde bu süreç içinde 
çocuklara ilişkin sosyal paylaşımlarını arttırdıkları son 
dönemlerde bu durumun önüne geçebilmek amacıy-
la dikkat edilmesi gerekenlerin açıklandığı bir genelge 
yayınlanmıştır. “2975829 sayılı 2017-12 nolu “Okullarda 
Sosyal Medyanın Kullanılması konulu genelge”ye isti-
naden çocukların görsellerinin sosyal medyada eğitsel 
amaç için dahi olsa hukuka aykırı paylaşımı durumunda 
gerekli yasal işlemlerin yolu açılmıştır (MEB,2017). 

Bu bağlamda medya okur yazarlığı hiç olmadığı 
kadar önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çünkü  sosyal medyanın sağladığı olanaklar 
bir taraftan fırsatlar yaratırken diğer taraftan da etik 
zorlukları ve riskleri de beraberinde getirmektedir 
(Hobbs ve Amy, 2009). Medya okur yazarlığının 
amacı tüm aile bireylerinin medya kaynakların-
dan etkili bir biçimde yararlanabilmeleri için gerekli 
becerilerin kazandırılmasını içermektedir (Genç ve 
Güner, 2016). Bu bağlamda en önemli iki unsur ise 
ebeveynler ve okullardır. Ancak toplumlarda sosyo-
ekonomik nedenlerden kaynaklı fırsat eşitsizliği göz 
önünde bulundurulduğunda, medya okuryazarlı-
ğının eğitim sistemine dâhil edilmesi, ulaşılabilirliği 
en üst düzeye taşıyabileceği için çocuk ve ergenler 
açısından aileye nazaran daha büyük bir önem ar-
zetmektedir (RTÜK, 2016). Bu bağlamda 

Çocuğun yüksek menfaatini gözeten ve çocuk hak-
ları temelinde yayın yapan çocuğa saygılı medya ya 
da çocuk dostu medya kavramını iyi anlamak son 
derece önemlidir (Şirin vd.,2013)..

Teknoloji tabanlı sosyal medya araçlarının çocuk-
ların fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve kişilik ge-
lişimleri üzerinde son derece etkili faydaları bulun-
maktadır. Ancak bu faydalar; 

Çocukların sosyal medyayı kullanımlarıyla ilgili za-
man, nitelik ve süreyi ne kadar etkin kullanabildikleri,

Sosyal medyada gerçekleştirilen etkinliklerin ço-
cukların yaş ve olgunluk durumuna ne kadar uygun 
olduğu ve yapılacak bu rehberliğin etkili ve yapıcı 
olabilmesi için gençler ve çocuklarla karşılıklı işbir-
liği yapılması çok önemlidir. Ancak bundan önce 
yapılması gereken daha önemli bir iş vardır ki o da 
çocuğun etkileşim içinde olduğu tüm yetişkinlerin 
öncelikle kendi sosyal medya kullanım biçimlerini 
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ABB ile Hacettepe Üniversitesi İşbirliğince  Eğitmen Eğitimleri TamamlandıANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UNICEF İŞ BİRLİĞİ LEGO EĞİTİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Unicef İş bir-
liğince Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
17 lokasyonda 19 oyun odası açılmıştır. Uni-
cef tarafından belediyemiz bünyesinde çalışan 
Çocuk Gelişimi branşın da görev yapan eğit-
menlerimize ‘’Oyun Yoluyla Öğrenme Eğitimi’’ 
verilmiştir. Eğitim beş iş günü sürmüş olup, top-
lamda 95 eğitmen bu eğitimden yararlanmıştır. 

Eğitim süresince öğretmenin ve öğrenmenin  
temel taşı  olarak oyunun seçilmesi oyun dene-
yimi ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağ-
lar, bu amaçla Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Sera 
Yöndem tarafından  eğitmenlerimize verilen 
eğitimde geleceğin mimarları olan çocuklarımı-
zın, hayal gücünü ve yaratıcılıkları destekleyici 
etkinlikler hedeflenmiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
UNICEF İŞ BİRLİĞİ LEGO EĞİTİMİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNCE  EĞİTMEN EĞİTİMLERİ 

TAMAMLANDI

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi 
Anabilimdalı akademisyenleri tarafından, Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmet-
leri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü  bünyesinde çalışan eğitmen-
lerimize 15 Ocak – 7 Mayıs tarihleri arasında her 
hafta zoom üzerinden eğitimler düzenlendi. 

 Bu eğitimlerde eğitmenlerimize Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarında Öğrenme Ortamı, Ailelerle 
Rehberlik ve DanışmanlıkHizmetleri, Erken Ço-
cukluk Döneminde Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık, 
Sınıf Yönetimi gibi pek çok farklı konu başlıkla-
rında dersler verildi. Bu eğitimlerden toplamda 
98 eğitmenimiz faydalandı.

Eğitimde güncel bilgilere vakıf olma, ders içe-
riklerinin niteliğini artırma noktasında eğitmen-
lerimize  kıymetli bilgileri ile katkı sağlayan bu 
süreçte desteklerini esirgemeyen  Hacettepe 
Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilimdalı 
Bölüm Başkanı Prof.Dr.Berrin Akman ve diğer 
akademisyenlere, Kadın ve Aile Hizmetleri Da-
iresi Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar tarafından 
Teşekkür Belgesi takdim edildi. 
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Çocuk Etkinlik Merkezleri İdareciler Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Batıkent Çocuk Etkin-
lik Merkezi, İşçi Blokları Çocuk Etkinlik Merkezi, 
Ahmetler Çocuk Etkinlik Merkezi, Kuşcağız Ço-
cuk Etkinlik Merkezi 2021 yılı içerisinde açılmış 
olup toplamda 278 çocuk kapasitesi ile tam za-
manlı olarak  hizmet vermektedir.

Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan Ço-
cuk Etkinlik Merkezleri bu alandaki ihtiyacı kar-
şılamak amacıyla bünyesine yeni merkezler 
açmayı planlamış olup bu merkezlerin tadilat 
tamirat işlerini tamamlayarak, 13 merkez daha 

Ankaralıları çocukların faydalanabilmesi için ka-
yıt almaya başlamıştır.

Hizmet alanının genişlemesiyle birlikte 17 Ço-
cuk Etkinlik Merkezine sahip olan Başkanlığımız 
bu birimlere idareci atamalarını yapmıştır. İda-
recilere görev ve yetki alanlarının belirtilmesi ve 
merkezlerin işleyişi hakkında Kadın ve Aile Hiz-
metleri Dairesi Başkanı Dr. Serkan YORGAN-
CILAR, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu 
KURT ÇİÇEK’in katılımları ile  Şube Koordina-
törü Tuğba Nagehan TURPCU tarafından birim 
idarecilerine seminer  verilmiştir. 

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİ 
İDARECİLER TOPLANTISI OKUL DIŞARDA GÜNÜ 

Okul Dışarda Günü açık havada öğrenmeyi ve 
oynamayı kutlamak ve ilham vermek için ya-
pılan küresel bir kampanyadır. Okul Dışarda 
Günü’nde binlerce çocuk okul duvarlarını şef-
faf hale getirip, doğayı sınıf olarak kullanır. Açık 
havanın insan sağlığını iyileştirmesi, çocuklar-
da öğrenme ile arasındaki bağı güçlendirerek 
çevreyle de güçlü bağlar kurmasını sağlar. 

Doğada öğrenilen her şey yaparak yaşayarak 
öğrenildiği için keşfedilerek öğrenilen her şey 
çocuğun ömür boyu hafızasında yer alır.  

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNDE İLK YIL SONU KUTLAMALARI

2021-2022 dönemine 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayan Gündüz Bakımevlerimiz 17 
Haziran 2022 Cuma günü dönemi kapattı. Yaz okulu programımıza geçmeden önce çocukla-
rımızın yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Müzik, spor, İngilizce gibi branş derslerinde 
yaptıkları çalışmaları velilerin katılımıyla yılsonu gösterisinde sahnelediler. Ayın Teması, Doğa 
ve Çocuk, Ayın Kitabı, Merak Öğrenmenin Nedenidir vb. başlıklar altında işlenen konularla ilgili 
çalışmaların sergilendiği sergide çocuklar ve aileler keyifli zaman geçirdiler. Çocuklar yaptıkları 
çalışmaları ebeveynlerine anlatırken heyecan duydular, ebeveynler ise duygulu anlar yaşadı.

ABB Çocuk Hizmetleri Şubesi yaz okulunda faaliyetlerine devam ederken 2022-2023 yılı için ha-
zırlıklarına çoktan başladı.                                                                                                                                                                                                                   

T. Nagehan TURPCU - Çocuk Hizmetleri Şubesi Şube Koordinatörü   
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Çocuk Meclisinden HaberlerÇocuk Meclisinden Haberler

ÇOCUK DOSTU BAŞKENTİMİZİN 
ÇALIŞKAN MECLİS ÜYELERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 
26. Dönem Üyeleri, Genel Kurul Toplantılarında, 
Komisyon tekliflerini oylayarak, yepyeni kararla-
ra imza attılar. Meclis üyeleri 26. Dönemde 138 
yeni karar aldılar.

Çocuklar,  hayvan haklarının yasalarla daha iyi 
şekilde korunması, okullarda ve okul servisle-
rinde yaşanan güvenlik sorunlarına çözüm ge-
tirilmesi, mahalle takımları kurulması yönünde 
kurumların destek sağlanmaları, karbon ayak 
izimizi azaltmak için toplu taşım kullanımına 
ağırlık verilmesi, çocuk hakları konusunda pro-
je yarışmaları düzenlenmesi, su tasarrufu için 
kademeli musluk kullanımının yaygınlaştırılması 
gibi pek çok konuda tavsiye kararları almayı ve 
büyükler için de farkındalık yaratmayı sürdürü-
yorlar. 

Çocuk Hakları Komisyonu Robin Halid Aktan’ın 
“Yeşil Papağanların popülasyonunun azaltılma-
sına ilişkin kararın uygulanmaması ve papağan-

ların “istilacı tür” olarak adlandırılmaması, öldü-
rülmemeleri” gerektiğine ilişkin önergesi büyük 
ilgi görürken,  Ayşe Beliz Temizer’in “ihtiyaç sa-
hibi çocukların istedikleri zaman marketlerden 
meyve alabilmeleri; çocukların bu isteklerinin 
geri çevrilmemesi“ ve Ece Birkan’ın “Ankara’da 
tüm parklara masa tenisi masaları konulması” 
na ilişkin önergeleri de, diğer kararlarla birlikte 
Karar Defteri’ne işlendi. Çocuklar, çocuk hakları 
sözleşmesi ve ilkeleri, internet kuralları, çocuk 
hakları aktivisti çocuklar, engelli çocukların hak-
ları konulu kısa filmleri de izleyerek, görüşlerini, 
izlenimlerini ve tespitlerini paylaştılar; edindikleri 
bilgileri pekiştirdiler.

Çocuk Meclisi üyeleri “kendileri adlarına değil 
kendileriyle birlikte” karar alınması gerektiğinin 
altını bir kez daha çizerek, başta eğitim olmak 
üzere, geleceklerini doğrudan ilgilendiren her 
konuda görüşlerini özgürce ifade edebildikle-
ri Çocuk Meclisi’nde olduğu gibi, tüm kurum-
larda, evde, okulda da, görüşlerine daha çok 
değer verilmesine, saygı duyulmasına ihtiyaç 
duyduklarını ifade ettiler.

ÇOCUK MECLİSİNDEN HABERLER
Damla ANTER / Psikolog

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26. 
Dönem üyeleri Ankara’nın ilk sanayi müzesi olan 
Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret etti. 

Müze eğitmeni Ayşe Bağırcıoğlu tarafından 
çocuklar için hazırlanan ve “Güzel Fikir Atölye-
si”’nde verilen müze eğitimine katılan çocuklar, 
hem Başkentimizin önemli tarihi ve turistik yerle-
rinden birini daha yakından tanıma imkânı elde 
ettiler hem de yepyeni bilgiler öğrendiler.   

Sergilenmek üzere, Hollanda’daki Rijks museum 
tarafından Rahmi Koç Müzesi’ne gönderilen ve 
18. yy’’da yapıldığı tahmin edilen, anonim bir 
eser olan, orijinal “Ankara Manzarası” tablosunu 
ayrıntılarıyla inceleyen ve bilgilendirilen Meclis 
üyeleri, Başkentimizi ve tarihini yakından tanıyor 
olmaktan duydukları mutluluğu da dile getirerek, 
teşekkürlerini sundular.

BİR ANKARA MANZARASI 

TRAFİK DEDEKTİFLERİ İŞBAŞINDA
Bir “Çocuk Meclisi Kararı“ olarak uygulanmakta olan “Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor” çalış-
ması, 26. Dönem üyelerimizin de yoğun ilgi ve katılımıyla üç gurup halinde gerçekleştirildi. 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim 
Şubesi iş birliğiyle ve ekiplerinin kontrolünde, 
Kızılay’da yaya ve araç trafiğini denetleyen, 
pankartları, megafonları ile kuralları hatırlatma-
ya devam eden çocuklar, tüm uyarılara, trafik 
işaret ve levhalarına rağmen, hatalarında ısrar 
eden “yetişkinler” e şaşırdıklarını ifade ettiler. 
Çocuklar “Araçların ön koltuğunda bebek 
taşıyan, trafik işaretlerini önemsemeyen, yaya 
geçitlerinin sağını kullanmayan, kırmızı ışık 
kuralını ihlal edenlere, kuralları hatırlatmaya 
yılmadan devam edeceğiz.” dediler.
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“Orada Bir Lösev Köyü Var” Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri 26. Dönem çalışmaları kapsamında LÖSEV 
KÖYÜ’nü ziyaret ettiler.

Kurulduğu 1998 yılından bu yana çalışmalarını tamamen gönüllülük esasına göre sürdürmekte olan 
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın, 2010 yılında hizmete giren ve çocuklarının tedavileri 
için Ankara dışından gelen ailelerin de, bu süreç zarfında ücretsiz konaklayabilmelerine ve tüm 
imkânlardan yararlanabilmelerine olanak sağlayan Lösemili Çocuklar Köyü’nü ziyaret eden Meclis 
Üyeleri, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler edindiler; birer gönüllü “Lösev İncisi” olarak, okullarında 
da bu bilinci yaymak üzere çalışmak istediklerini ifade ettiler. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olma-
dığının bilinmesini özellikle vurguladılar.

Annelerin el emeği göz nuru, seramikten ve diğer malzemelerle ürettikleri hediyelik eşyaların yapıl-
dığı Atölye’yi de gezen çocuklar, ürün satışında elde edilen gelirin tamamen çocukların tedavisinde 
kullanıldığını da öğrendiler.

Tedavi gören çocukların doğal ve organik beslenmelerine imkân yaratmak amacıyla oluşturulmuş, 
sebze yetiştirme alanlarını, keçilerin, ineklerin, tavşanların bulunduğu çiftliği de gören çocuklar, gö-
nüllü çalışmaların önemini ve etkisini daha yakından kavramış oldular.

“ORADA BİR LÖSEV KÖYÜ VAR”

EVCİL HAYVANLAR PARKI ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı Altındağ Çocuk Kulübü üyeleri Ankara’nın merkezinde doğayla iç içe bir ortam 
sunan “Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda gönüllerince gezip eğlenerek pek çok hayvanı tanıma 
fırsatı buldu. Kanarya, bülbül, saka gibi güzel ötücü kuşların yanı sıra rengârenk Aras Macaw cinsi 
papağan, evlerde yetiştirilmesi ve bakımı kolay olan en küçük papağan Cennet papağanı ve yüz-
lerce kelime konuşabilen akıllı papağan Jako ile parktaki Kuşevi bölümü, çocukların ilgisini çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nda çocuklar, oyun parkları ve piknik 
masalarıyla donatılmış piknik alanında evden hazırlayıp getirdikleri sandviç ve içeceklerle hoşça 
vakit geçirmenin keyfini yaşadılar.  

YAZ OKULU PROGRAMLARIMIZ HAZIR! KAYITLARIMIZ BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Kulüplerimizde ve Çocuk Meclisi’nde yaz okulu kayıtlarımız 
başlamıştır. 7-14 yaş aralığındaki çocukları kapsayan etkinliklerde yaz tatilini etkin ve nitelikli 
geçirmek isteyen tüm Başkentli çocuklar kulüplerimizden faydalanabilir. 

Kulüplerimizde  yaz kursları kapsamında İngilizce , matematik, satranç, akıl oyunları, kodlama 
çeşitli branşlarda eğitimlerin verilmesinin yanı sıra  yaz okulumuz,  kültür -  sanat etkinlikleri, 
geleneksel çocuk oyunları, doğada çocuk, arkeoloji, tarih ve müzecilik gibi kulüp faaliyetleri ile 
de ücretsiz hizmet verecektir.  

ÇOCUK KULÜPLERİ FAALİYETLERİMİZ
M.Begül DEMİR - Sosyolog
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Çocuk Kulüpleri FaaliyetlerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

AKTEPE ÇOCUK KULÜBÜ’NDE BİLİMLE BULUŞAN ÇOCUKLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğüne bağlı Aktepe Çocuk Kulübü’nde bilimi sevdirmek amacıyla çocuklara uygu-
lamalı eğitimler verildi. 

Mıknatısların özelliklerini öğretmek mıknatısların aynı kutuplarının birbirini itme özelliklerinden 
yararlanarak, araba yarışları ile günlük hayata uyarladığımız öğrenmeyi,  kalıcı ve eğlenceli  hale 
getirmek, deney ve gözlemlerle bilgilerin kalıcı hale dönüşmesini sağlamak ve problem çözme 
becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan etkinlikte kulübe üye olan öğrenciler eğlenceli vakit 
geçirdi.

. 

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİNİN ENDEMİK VADİ GEZİSİ

Ankara’nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Altındağ Çocuk Kulübü üye-
leri Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara 
Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi ziyaret etti.

Şehir ortamında doğayla doğrudan bağ kurma imkânı sunan Endemik Vadi’de çocuklar aldıkları 
doğrudan eğitimlerle gelişim sağlarken, endemik bitki ve endemik hayvanlarla vakit geçirmenin 
de keyfine vardılar. 

MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ PTT PUL MÜZESİ GEZİSİNDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mamak Çocuk Kulübü üyelerimiz görsel sanatlar dersi kapsamında 
PTT Pul Müzesi’ni ziyaret etti.

Üyelerimiz bu gezi esnasında haberleşme ve iletişim tarihimiz ile ilgili bilgiler edindi. Eski iletişim 
araçlarını, ülkemiz ve dünya pullarını yakından inceleme imkânı buldular. 

Her biri ayrı temalara ait pul koleksiyonlarından oluşan odalarda yer alan eserler çocukların 
oldukça dikkatini çekti.

SİNANLI ÇOCUK KULÜBÜMÜZDE ORİGAMİ DERSLERİMİZ 

Çocukların zekâ gelişimine katkı yapması için, el becerisini geliştirmek ve yaratıcılıklarını bes-
lemek amacıyla Sinanlı Çocuk Kulübü’nde Origami dersleri açıldı. Açılan kurs katılan çocuklar 
çeşitli katlama örnekleri ile kâğıdı farklı şekillendirme yöntemleri öğrendiler. 

Origami sayesinde çocuklar erken yaşlarda, üç boyutlu şekiller oluşturmayı, simetri gibi geo-
metri kavramlarını erken yaşta öğrenebilmektedir. Her ders farklı temalar öğrenen çocuklar aktif 
bir şekilde kursa dâhil oldular. Yaptıkları figürleri ailelerine hediye eden çocuklar hediyeleriyle 
velilerini de sevindirdiler.
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Çocuk Kulüpleri FaaliyetlerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

AHMETLER ÇOCUK KULÜBÜ CUMHURİYET MÜZESİ’NDE
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda II. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Binası olarak hizmet veren müzeyi ziyaret ettiler.

Tarih derslerinde öğrendikleri bilgiler 
eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler ilk 
kez geldikleri müzeden oldukça et-
kilendiler. 1924-1960 yılları arasında 
bu salonda Atatürk ilke ve devrimleri 
gerçekleştirilmiş, çağdaş yasalar çı-
karılmış, önemli antlaşmalar yapılmış, 
çok partili sisteme geçiş sağlanmıştır. 
Atatürk 15 Ekim - 20 Ekim 1927 ta-
rihleri arasında 6 gün süre ile 36 saat 
33 dakika boyunca süren “Büyük Nu-
tuk”u burada okumuştur. Türkiye’nin 
ilk çocuk dostu olan müzede çocuklar 
için özel bir anlatım üslubunun tercih 
edilmesi, çocuklar tarafından ayrıca 
dikkat çekici oldu. 

SU ALTINA YOLCULUK

Batıpark Çocuk Kulübü’nün sosyal etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin en büyük tünel akvaryumu 
olan Aqua Vega’ya gezi düzenlendi. Programa katılan öğrenciler, birbirinden ilginç deniz canlısını 
yakından görmenin heyecanını yaşadı. Toplamda iki kattan oluşan ve içerisinde dalış okulu, tuz 
mağarası, sürüngen ve balık çeşitleri, deniz kabukları müzesi, dokunma havuzu gibi alanların da 
yer aldığı bu dev tesiste yer alan su miktarı yaklaşık olarak 5.5 milyon litre olarak belirlenmiştir. Yak-
laşık 98 metre uzunlukta bir alanı kapsayan ve 12.000 farklı deniz canlısına ev sahipliği yapmakta 
olan bu su altı müzesini ilgiyle gezen öğrenci ve veliler, etkinlik için yetkililere teşekkür ettiler. 

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜ’NDEN YAZA MERHABA! BAHAR ŞENLİĞİ

Batıkent’li minikler, bir yılın stresini Batıpark Çocuk Kulübü’nde attı. Dönem boyunca öğrendik-
leri hünerlerini sergileyen çocuklar, eğlencenin de tadına doydu. Mehter Takımı ve Ankara Seğ-
menleri’nin gösterileri ve Ankara Kent Orkestrası’nın konseriyle renkli görüntülere ev sahipliği 
yapan Batıpark Çocuk Kulübü’nde; Modern Dans Grupları, Dünya Çocukları Drama Ekibi, İşaret 
Dili ve Karate Kata Grubu, Ront Grupları ve Batıpark Çocuk Korosu da sahne aldı. 

Zumba dansı ile hünerlerini sergileyen çocuklar, tüm bu etkinliklere ek olarak ebru, makrome 
bileklik ve anahtarlık yapımı, yüz boyama ve eva baskı atölyelerine de katılarak eğlenceli anlar 
yaşadı.

Etkinliğe katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan YORGANCILAR, “Batıpark 
Çocuk Kulübümüzde ‘Yaza Merhaba Şenliği’mizi başlattık. Bundan sonra Ankara’nın her sem-
tinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek, çocuklarımızı ve ailelerimizi bu faaliyetlerimize bekli-
yoruz” dedi.

Batıpark Çocuk Kulübü’nde düzenlenen şenliğe çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla katıldık-
larını ifade eden veliler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, hem genel eğitim 
hizmetlerinden, hem de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdiler.
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14-15 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA LGS 21-22 MAYIS TARİHLERİ YKS DENEME 
SINAVLARI YAPILMISTIR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Batıkent Final Okulları iş birliği sözleşmesi 
kapsamında, Başkentli i gençlerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık sürecinde seviye tespit-
lerinin yapılıp, öğrencilerin sınav öncesi stres, kaygı yönetimi konusunda tecrübe kazanımı 
amaçlanmıştır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkezlerde 14-15 ve 21-22 Mayıs 
tarihlerinde 2 oturum şeklinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerinde 
çalışan eğitmenlerimiz gözetiminde ve Final Dershanesi katkılarıyla sınavlarımızı yapılmış 
dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir.

SAYIN MANSUR YAVAŞ IN KATILIMLARIYLA ANKARA GENÇLİK MERKEZİ 
YEREL GENÇLİK EYLEM PLANI TANITIMI VE İFTAR PROGRAMI YAPILMIŞTIR

Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen, Başkent Gençlik Meclisi 
ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın planladığı iftar yemeği buluşması önce-
sinde ‘’Yerel Gençlik Eylem Planı’’tanıtımı yapılıp Başkent Gençliğinin fikir, öneri ve projeleri 
Başkent Gençlik Meclisi tarafından Başkanımızla paylaşıldı. 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİDAİRE BAŞKANLIĞI GENÇ PSİKOLOGLAR MECLİSİ 
İŞ BİRLİĞİYLE 14-15 MAYIS 2022 TARİHLERİNDE HARİKALAR DİYARI ‘’ULUSAL 

GELİŞİMSEL RİSKLER VE OSB SEMPOZYUMU’’GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak ; Genç Psikologlar Meclisi ve Bülent Ece-
vit Üniversitesi Öğrenci Toplulukları işbirliğiyle planlayıp düzenlediğimiz ‘’Ulusal Gelişimsel 
Riskler ve Otizm Sprektrum Bozukluğu’’ sempozyumunu düzenledik.

Bu projede Engelli bireylerin toplumsal ve sosyal avantaj ve dezavantajları ile farkındalıkla-
rının artması konusunda toplum bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. 

Aile Yaşam Merkezleri Faaliyet 
ve Projeleri

Aile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve ProjeleriAile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve Projeleri
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KADIN VE AİLE HİZMETLERİDAİRE BAŞKANLIĞI VE BAŞKENT GENÇLİK 
MECLİSİ İŞ BİRLİĞİYLE  ANIT PARKTA ‘’ BAŞKENT GENÇLİK ŞENLİĞİ’’ 

YAPILMIŞTIR
Başkent Gençlik Şenliği etkinliğimizde Başkent Gençlik Meclisi ve Kadın ve Aile Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı işbirliğinde öncesinde Anıtkabir ziyareti ve sonrasında Anıtpark etkinlik 
alanında üniversite öğrencileri, halkın katılımıyla daha canlı bir ortam görüntülenmiş Dans 
gösterileri ve Konserler eşliğinde ‘’19 mayıs Gençlik Haftası’’ coşkusu tüm heyecanıyla 
Atatürk Gençlerinin atasıyla buluşup sonrasında bu heyecanla söylenen marşlar esliğinde 
şenliğimiz büyük ilgi görmüştür. lışan eğitmenlerimiz gözetiminde ve Final Dershanesi kat-
kılarıyla sınavlarımızı yapılmış dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir.

ATATÜRK KAPALI SPOR SALONUNDA 17 MAYIS ‘’KARATE ŞENLİĞİ’’ 
DÜZENLENDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
iş birliğiyle ‘’19 mayıs Gençlik Haftası’’ Kapsamında 15 mayıs tarihinde Atatürk Spor Sa-
lonunda ‘‘Karate Şenliği’’ yapılmıştır. Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile Yaşam 
Merkezi ve Batıpark Çocuk Kulübü Sporcularının Katıldığı 220 sporcu zorlu bir mücade-
leden geçmiştir. Karate Federasyonundan gelen 8 Hakemin yönettiği müsabakalar gelen 
seyircilerinde coşkulu tezahüratlarıyla görsel bir şölene dönüşmüştür.  

Aile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve ProjeleriAile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve Projeleri
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BAŞKENT’İN ÇOCUKLARI İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR ‘’SEN DE 
KONUŞABİLİRSİN

Dil; bir iletişim aracı, kültürün aynası hatta bir düşünme aracıdır.  İnsanların birbirleriyle ile-
tişim kurmada kullandığı en etkin işleve sahip bir araçtır. Dünyada en çok kullanılan dillerin 
başında gelen İngilizce dünyadaki her ülkede az çok konuşulmaktadır. Bu ülkelerin başın-
da ABD ve İngiltere gibi ülkeler gelse de; Ülkemizde’de pek çok insan kendini İngilizce 
olarak ifade etme gereği ve ihtiyacı duyabilmektedir. Dünya üzerinde 67 ülkenin resmi ve 
27 ülkenin de ikinci resmi dili olan İngilizceyi konuşanların sayısı 1 milyarı geçmekte; bu 
anlamda oldukça global bir dil olmakla beraber İngilizce konuşabilen kişi pek çok avantaj 
elde etmektedir. Örneğin; Günlük hayatımızda yeteneklerinize uygun bir iş araştırması ya-
parken ya da mülakat sırasında sizlerin yabancı dil yetkinliği test edilmekte ve bu durum 
işe alım sürecinizi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple Ana dilimizin yanı sıra ikinci bir 
lisan(dil) edinmek 21 yy da neredeyse zorunlu hale gelmiştir. 
Başkent Ankaramız’da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile SEYEV Vakfı iş birliği protokolüne 
esasen İngilizce Dil edinme eğitimi projesi “Sende Konuşabilirsin” sloganıyla; Kadın ve Aile 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürlüğüne bağlı; İlk etapta Esertepe, Os-
manlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerimizde, (7-14) yaş arası 
toplam 1000 öğrencimiz için İngilizce derslerimiz sona ermiştir.
Projenin ikinci etabında ise yaz tatilinde öğrencilerimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Ke-
sikköprü Sosyal tesisleri “ Dil Edinim” Eğitimi yaz kampında 15 günlük konaklamalı olarak 
yabancı dil eğitimi alacak. Öğrencilerimiz yaz tatilinde hem dil öğrenecek hem de boş za-
manlarını daha faydalı ve etkin değerlendirecektir.

YENİMALLE GENÇLİK MERKEZİ ‘’GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEME BAKARIM’’ 
TİYATRO GÖSTERİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yenimahalle 
Gençlik Merkezi personelleri ve üyeleri tarafından sergilenen Haldun Taner’in komedi tü-
ründe unutulmaz eseri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı tiyatro oyunu Başkentli 
sanatseverlerle buluştu. Oyuncular amatör ruhlarıyla profesyonel bir oyunculuk sergileye-
rek izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 

Aile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve ProjeleriAile Yaşam Merkezleri Faaliyet ve Projeleri
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YENİMALLE GENÇLİK MERKEZİ ‘’PUSUDA’’ TİYATRO GÖSTERİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Yenimahalle Genç-
lik Merkezi’nin hazırlamış olduğu ’’ Pusuda’’ oyunu 17 Mayıs tarihinde izleyicileriyle buluştu. 
Başkanlığımız başkentlilere tiyatroyu sevdirmek, kültür sanat faaliyetlerini arttırmak amacıy-
la başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.  

 
Ankara Büyükşehir Belediyesi

 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilecek 

İnglizce ‘’Dil Edinim” Eğitimi  kapsamında 
İngilizce Dil Köyünde 13-17 Yaş arasında

1000 öğrenciye 15 günlük konaklamalı olarak 
‘İngilizce’ yabancı dil eğitimi verilecektir.

Öğrencilerimiz yaz tatilinde
hem dil öğrenecek hem de boş zamanlarında 

sportif etkinlik ve faaliyetlerle  yaz tatilini 
daha faydalı ve etkin değerlendirecektir.

KESİKKÖPRÜ
İNGİLİZCE DİL KÖYÜ

ÇOÇUK ETKİNLİK
MERKEZLERİ

36-66AY YAŞ GRUBUNA 

HİZMETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
13 YENİ MERKEZDE  

4646
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Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

GENÇLİK BİRİMLERİ VE DAİRE BAŞKANLARI ANTALYA’ DA TOPLANDI 
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yerel yönetimlerin gençlik bi-
rimleri ve daire başkanları toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız ortak projeler 
için görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda aklın ve bilimin ışığında hayata geçen projelere 
gençlerin dahil edilmesi ve onların fikirlerine önem verilmesine dikkat edilmesi gerektiği 
vurguladı.

‘CEPHEDE PİKNİK’ TİYATRO OYUNU SAHNEDE 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hiz-
metleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Yarınlar Ve Umutlar Projesi” kapsamında Al-
tındağ’da yaşayan dezavantajlı çocukların sahnelediği ‘Cephede Piknik’ adlı tiyatro oyunu 
büyük ilgi gördü. Usta oyuncu Turgay TANÜLKÜ’ nün genel sanat yönetmenliğini üstlendiği 
oyunda  savaşın anlamsızlığı üzerine yazılan oyunu başarıyla sahneleyen çocuk oyuncular, 
Başkentliler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.  

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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