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Ankara Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında 12 
yıllık deneyimi ve kurumsal ekibi ile uzunca bir yolda uzun vadede çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Özünde kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının güçlendirilmesi, bağımsız haya-
ta geçiş modelini yaygınlaştırması gibi özgün hedefleri olan Belediyemizin bu hedef 
doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası pek çok projeyi bu yıl’da sürdürmüştür. 
Yerel Eşitlik Eylem Planının hayata geçmesi ile göstergeler oluşturulmuş, hedefler 
doğrultusunda pek çok eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalarda Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve uluslararası 
fon kuruluşları ile yapılan her ortaklık kadına yönelik şiddetle mücadele’de başarılı 
bir adım olmuştur. Bu nedenle Kadın Danışma Merkezi, 2019 yılında hem yerel eşitlik 
eylem planını hem de diğer projelerini işbirliği temelinde geliştirerek 2020 yılına da 
bu doğrultu da hazırlanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında öncelikle Avrupa Yerel Yaşamda Eşitlik 
Şartını imzalamayı hedeflemektedir. Kadın dostu kent adaylığı en temel rehberim-
izdir. Öte yandan “Güvenli Kent” çalışmalarını artıracaktır. Ankara’da yaşayan tüm 
kadınların mobil uygulama ile bize ulaşması kolaylaştırılacaktır. Bu nedenle mobil 
uygulama projesi hazırlanmaktadır. 

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Projesi 2020 hedeflerimizden bir diğeridir. 
2020 yılında 2021-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı da çoğulcu katılım ile oluşturulacaktır. 

Son olarak 2020 yılında 60 yatak kapasiteli alternatif barınmaevi açılarak şid-
det mağduru kadınların barınma sorunu çözülürken, bağımsız hayata geçişi-
ni kolaylaştıracak mesleki becerileri kazanacağı atölyeler de inşa edilecektir.

Kadın çalışmalarının dayanışma ile olduğunu hatırlayarak Ankara’da tüm kadın-
lara ulaşmak dileği ile dergimizin ilk sayısını ilgilerinize sunmaktan onur duyarız.

                                                                                                          MANSUR YAVAŞ

      “GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

ÖNSÖZ
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Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde alınan önlemler kapsamında insanlara ev-
lerinden çıkmama çağrısı yapılıyor. Fakat ev içi şiddet gören kadınlar için bu önlem, 
kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı evi normalden çok daha uzun süreler 
paylaşmak anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2018’de ev ortamını, kadınlar için en 
tehlikeli yer olarak nitelemişti. Bu nedenle çok sayıda ülkeden ev içi şiddetin arttığı-
na dair haberler ve açıklamalar geliyor. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner 
ülke genelinde ev içi şiddetin yüzde 30 oranında arttığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 
bunun üzerine şiddet mağdurlarının karakola gitmeden en yakın eczanelerden 
bildirimde bulunabilmesini sağladı ve boşalan otel odalarının da bir kısmının şiddet 
mağdurlarına açılacağını duyurdu. İspanya’da da kadınların eczanelerde görevlile-
rden “Maske 19” talep etmesi durumunda eczane çalışanları polise gizli bir şekilde 
ev içi şiddet vakası bildiriminde bulunuyor. İngiltere ise hükümet ev içi şiddet du-
rumunda konunun aciliyetine göre polisin aranabileceğini, şiddete uğrayan kişinin 
telefonda konuşamayacak olması durumunda da telefonda 55’i tuşladıktan sonra 
konuşma olmaksızın polisle haberleşebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra kadınlar, 
erkekler ve LGBT+’lar için ayrı danışma hatları bulunuyor. Evdeki insanlara şiddet 
uygulayacağından endişe eden kişiler için de Saygı Hattı adlı bir telefon hattı var. Bu 
hattı arayanlar, davranışlarını nasıl kontrol edebilecekleri konusunda yönlendiriliyor.

Türkiye’de durum
Peki Türkiye’de durum nasıl?

Fransa’dakine benzer bir istatistik talep ettiğimiz İçişleri Bakanlığı, sorumuza yanıt ver-
medi. Bakanlık yılın ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla kadın cinayetlerinin 
yüzde 22 oranında azaldığını açıkladı. Fakat bu verilerde, evde kalma çağrılarının arttığı 
Mart ayının ikinci yarısını önceki haftalarla kıyaslamak mümkün değil.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Koronavirüs Günlerinde Ev İçi Şiddet Artıyor: 
Kadınlar Şiddetten Korunmak İçin Neler Yapabilir ?
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“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Öte yandan bakanlık, ilk üç ayda önleyici tedbir kararlarının yüzde 66, koruyucu ted-
bir kararlarının da yüzde 82 arttığını belirtiyor. Anadolu Ajansı’nın İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nden edindiği verilere göre ise İstanbul’da ev içi şiddet Mart’ta yüzde 
38,2 arttı. 2019 Mart ayında 1.804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise 
olay sayısı 2 bin 493’e yükseldi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygula-
ma Merkezi Koordinatörü Aslı Pasinli de kendilerine ortalama bir haftada 0-2 arası 
başvuru geldiğini, evde kal çağrılarının ardından bu sayının haftada dörde kadar 
çıktığını söylüyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Gülsun Kanat, salgın öncesinde erkeklerin işe gittiği 
saatlerde kadınların kendilerine ulaştığını fakat bu dönemde rahatça arayamadıklarını, 
bazı kadınların kocaları uyuduktan sonra internet üzerinden yazdıklarını belirtiyor.

Kadınlar şikayetlerini iletmekte zorlanıyor mu?

“Türkiye’de ev içi şiddette çok artış olabileceğini tahmin ediyoruz” di-
yen Kanat, kendilerine ulaşan kadınların anlattıklarını şöyle aktarıyor:
“Kadınların çoğu şikayetlerini yetkililere iletmekte zorlanıyor. Bir kadın, darp 
raporu olduğu halde birkaç karakol dolaşmak zorunda kaldığını anlattı. ‘Sığınak-
lar dolu, şu an herkes çok meşgul’ gibi söylediklerini anlatıyorlar. Darp rapo-
ru alması için çağrılan polisin kadını hastaneye götürmediği de olabiliyor.
“Kadınlar destek almamaları için teşvik ediliyor, karakolda yeterli bilgi ver-
ilmiyor. Örneğin başvuruculardan biri karantina döneminde mahkem-
elerle uğraşmak istemediği için başvuru yapmadığını söyledi. Oysa yas-
aya göre polis uzaklaştırma verebiliyor, bunun için mahkemeye gitmesi 
gerekmiyor. Bu örnek polisin orada gerekli bilgiyi kadına vermediğini, so-
rumluluğunu yerine getirmediğini, takip de yapmadığını gösteriyor.”
Kadın Meclisleri de koronavirüs önlemlerinin ardından gözlemlerini şöyle 
aktarıyor: “Kadınlar virüsün bulaşma riskinden ötürü darp raporu al-
mak için hastaneye gitmekte tereddüt ediyor. Okulların kapanması ile ailesi-
nin yanına dönen öğrenciler şiddete tanık olduklarında şikayetçi olmak istiyor. 

Ancak öğrenciler, babaları ağır risk kapsamında ise şiddeti şikayet etmekten 
vazgeçiyor. Şiddete uğrayan ya da tanık olanlar, saldırganın korona günlerinde 
sağlıksız koşullarda kalacağından kaygılanıp şikayetçi olmaktan vazgeçiyor.”

Sığınma evlerinde karantina dönemi

Aile Bakanlığı ise son dönemde kadınların karakollarda daha fazla zorlukla 
karşılaştığına dair bir gözlemleri olmadığını belirtiyor.
Bakanlık, çocuk evleri ve huzurevlerinde olduğu gibi kadın sığınma evlerinde de 
karantina uygulamasına geçildiğini, kadınların bu amaçla ayrılmış bir karantina 
evinde iki hafta geçirdikten sonra belirti göstermemeleri durumunda diğer sığın-
ma evlerine gönderildiğini söylüyor.



Bu süreçte ev içi şiddete uğrayan kadınlar ne yapabilir?

Kadınlar 155 Polis, 156 Jandarma, 183 Bakanlık ve baroların destek hatlarını arayıp 
acil yardım talebinde bulunabilirler.
Faille aynı ortamda bulunuluyor ve telefon açmak riskli ise İçişleri Bakanlığı’nın 
KADES uygulamasını telefonlarına indirerek acil yardım butonu ile polisin konum-
larına gitmesini sağlayabilirler.

Acil durumlar için üçüncü kişiden destek alabilirler, 3. kişilerin ihbarı geçerli olacak-
tır.

Kolluk kuvvetlerine gidebilirler, 7/24 hizmet alabilecekleri alanlardan biri olduğu 
için kolluğa büyük görev düşüyor.

Adliyeler hâlâ açık. Zorunlu işleri yapıyorlar ama tedbir kararı için gelen bir kadın 
geri çevrilmeyecektir. 6284 sayılı yasadan yararlanmak istediklerini söyleyebilirler.

Uzaklaştırma kararı alabilirler, sığınma talebinde bulunabilirler, boşanma sürecinde 
olan ve gidecek hiçbir yeri olmayan kadınlar ev tahsisi talep edebilirler.
Darp varsa darp raporu almak için hastaneye gitmeleri durumunda salgın nedeni-
yle maske, eldiven, gözlük gibi malzemeleri isteyebilirler.

Kadın kurumları çalışma saatlerini azalttı, bazıları evden çalışmaya geçti ama tama-
men kapanmadı. STK’lara veya barolara başvurabilirler.

                                                                                                                Şenay YILMAZ

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Bakanlık, Türkiye’nin kanayan yarası kadına yönelik şiddet, karantina döneminde 
de devam etti. Şiddetin salgın döneminde arttığını vurgulayan Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 2019 Mart ayı ile 2020 Mart ayı 
verilerini Milliyet gazetesinde yorumladı. Verilere göre; fiziksel şiddet yüzde 80, 
psikolojik şiddet yüzde 93, sığınma evi talebi yüzde 78, hukuki destek verilmey-
en şiddet vakalarında ise yüzde 96 artış oldu. Güllü, “Bu süreçte ‘Evde kal’ çağrısı, 
okulların kapanması, bakım yükü, ev işleri gibi birçok konuda kadınların üzer-
ine yük bindiği bir süreç. Diğer taraftan evde bir erkek var. Ekonomik stresin ge-
tirdiği ‘İşten atılacağız’ düşüncesiyle birlikte eril sistemin baskı oluşturduğu bir 
sürece giriliyor. Tüm bunlar da bu şiddeti tetikliyor. Geçen yılın rakamları ile bu 
yılın rakamlarını karşılaştırdığımızda korkutucu olduğunu görebiliyoruz” dedi.
  
Pandeminin ilk gününden itibaren şiddetin arttığına dikkat çeken Güllü, “Kadın-
lar şiddet nedeniyle güvenliği ve sağlığı arasında bir seçim yapmak zorunda 
kalıyor” dedi. Güllü, infaz yasasının çok büyük facialara yol açacağını belirter-
ek şunları söyledi: “İnfaz yasasında kasten yaralama suçunu işlemiş insanlar üç 
ay kapalı infaz kurumda kalıp açığa çıkmışsa tahliye ediyorsun. Salgın döne-
minde artan şiddet karşısında başarısızlık ortadayken, dışarı çıkacak ens-
est mağduru çocuğun babasıyla yan yana durmasını nasıl açıklayacaksınız?”

Pandemi döneminde cinsel istismara dair tek bir ihbarın gelmediğine dikkat çek-
en Güllü, “Cinsel istismara ya da enseste maruz kalanların en büyük yardımcıları 
öğretmenleriydi. Okullar kapalı olduğu için böyle bildirimler alamadık. İstismarın 
üstünün kapandığı bir süreç olduğunu değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Röportaj:
Salgın Döneminde Kadına Şiddet Arttı:  Canan Güllü
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Mülteci Kadınları Anlamak: ‘Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin’

Yeni tip koronavirüs salgını ile her birimiz farklı şekillerde savaşmaya çalışırken, bu 
durumun toplumdaki her kesimi aynı şekilde etkilemediğini daha da net görm-
eye başladık. Bir pandemi durumu olmadan da çok zor bir yaşam mücadelesi 
veren mülteciler ve özellikle mülteci kadınların bu durumla savaşı aslında hepi-
mizinkinden biraz daha zorlu. Korona odaklı gündem içerisinde onların hayat-
larını, zorluklarını, mücadelelerini unutmamak, anlamak ve destek olmak belki 
de “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışının en önemli adımlarından biri. 
Erkekleri ve kadınları bireysel olarak farklı yönlerde etkileyen salgın hastalık 
dönemlerinde toplumdaki dezavantajlı veya dışlanmış gruplara karşı ayrımcılığın 
da artması mülteci kadınları daha büyük ölçüde yardım ve desteğe muhtaç hale 
getiriyor. Toplumdan yükselen “Bu virüs sizden geldi”, “Hala sokakta mı dolaşıyor-
sunuz?” benzeri sesler onların zaten zor olan hayatını, tecrübe ettikleri eşitsizlikleri 
daha da çok vurgular hale getiriyor. Onlar hem kadın, hem mülteci, hem de işçiler…

“Evde kal” çağrıları arasında mülteci kadınların evde dışarıda olduğundan daha fa-
zla sorunla karşılaşması söz konusu. Aslında en büyük ortak problem COVID-19 se-
bebiyle artan işsizlik ve açlık. Kendilerinin veya eşlerinin işsiz kalması onları önce-
likle beslenme ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakırken aynı 
zamanda virüsten korunmak için elzem olan maske, sabun, ilaç, eldiven gibi ma-
teryallere ulaşımını engelliyor veya kısıtlıyor. Dolayısıyla onların öncelikli korkusu 
virüsten çok eve nasıl ekmek gireceği ve bu ay kiranın nasıl ödeneceği oluyor. İşsiz 
kalmayanlar için ise hayat daha kolay değil. Bu durumda ise bir mülteci kadın her 
gün sokağa çıkıp hem kendini hem de ailesini aç kalmamak adına riske atmak zo-
runda kalıyor. Her ne kadar çalışıyor olsa da her koşulda yakalarını bırakmayan kısıtlı 
ekonomik imkânlar yine yeterli derecede virüse karşı önlem almasını zorlaştırıyor. 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Salgın ve Mülteci Kadınlar
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“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Fakat tüm bu kötüleşen ekonomik durumlarının ortasında bir mülteci kadın olmak 
sadece mülteci olmaktan daha farklı sorumluluklar ve daha büyük problemler ge-
tiriyor. Öncelikle, virüsten korunmak için gerekli materyaller dışında öz bakımlarını 
sağlamak için kadınlar özel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyorlar. Yine önce-
lik virüsten korunmaktan çıkıp öncelikli olarak temel ihtiyaçları karşılamaya odak-
lı hale geliyor. Bunun yanı sıra, mülteci kadınlar salgın dönemlerinde sadece kadın 
kimliğiyle değil annelik kimliğiyle de pek çok açıdan mücadele veriyor. Gebelik, 
tedavi, üreme sağlığı, cinsel sağlık ve haklara yeterli erişimleri olmamakla birlikte 
tüm bu ihtiyaçlarını karşılamak için evden dışarı çıkmak zorunda kalmaları tekrar 
onları virüs tehdidiyle baş başa bırakıyor. Özellikle an itibariyle gebe olan kadın-
lar için en önemli şeylerden bir tanesi sağlık hizmetlerine olabildiğince kolay, hızlı 
ve güvenli bir şekilde ulaşmak fakat ekonomik problemler bunun önünde büyük bir 
engel oluşturuyor. Doğum ve gebelik sürecindeki sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasın-
da kullanılacak kaynaklara şu anda toplumda ön planda olan virüs gölge düşürüyor. 

Genellikle kalabalık ve küçük evlerde yaşadıkları göz önüne alındığında evde gerek-
li hijyenin sağlanması daha da zorlaşıyor. Toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda 
evin ve çocukların hijyenini sağlamak mülteci kadınların yükümlülüğünde. Hem 
çocukların hem de kendi bakımlarının yapılmasının yanı sıra ekonomik sıkıntıların 
getirdiği kısıtlamalar virüs tehdidine karşı onları çok daha savunmasız bırakıyor. 
Mülteci kadınlar, işsizlik veya işsizlik tehdidi, annelik, ihtiyaçlara erişememe, açlık, 
kira ve faturalar gibi problemlerle boğuşurken bu belirsiz ekonomik sıkıntı sonucunda 
hane içerisindeki gerilimin artmasıyla aile içi şiddete maruz kalıyorlar. Kadınlar için 
olduğu kadar şiddet, çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Dolayısıyla, birçok ceph-
ede mücadele veren kadınlar, cinsel şiddet, istismar ve şiddetin çeşitli diğer türler-
ine de maruz kalarak aslında hem fiziksel hem de psikolojik bir yaşam savaşı veriyor.

Bu durumda “Bizi virüs değil, açlık öldürecek” anlayışına sahip olmaları yadsınamaz 
oluyor. Bütün bu zorunlulukların, kısıtlılıkların içerisinde virüsün nereden geldiği, be-
lirtileri, nasıl önleneceği, en çok kimleri etkilediği onlar için belki de çok daha ileri du-
rumda düşünülecek ve öğrenilecek şeyler haline geliyor. Bunca bilgi kirliliği içerisinde 
belki de kendileri ne derece koruyabildiklerinden bile emin olamıyorlar. Hâlbuki 
ailenin bütün yükünü omuzlarında taşıyan mülteci kadınlara virüse karşı savaşta da 
büyük bir görev düşüyor. Bize tek düşen ise her bir bireyin desteğinin önemli olduğu 
bu günlerde onları kendimizden ayrı görmemek ve toplum bilincimizin içine onların 
varlığını, önemini ve içinde bulundukları bu zor durumu katmak. Günün sonunda ırk, 
din, dil, cinsiyet ayırmayan bu virüse karşı birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız.

Begüm ÖZPAY - Mülteci Kadın ve 
Kız Çocuklarını Destekleme Proje Asistanı 
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KADIN SIĞINMA EVİNİN ŞİDDETLE MÜCADELEDEKİ ROLÜ VE 
COVİD-19 SÜRECİNİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüzde kadınlara yönelik şiddet bir önceki güne göre sürekli artış gösterme-
ktedir. Kadına yönelik şiddete karşı caydırıcı bir çözüm bulunamaması bunu uygu-
layan insanların hiçbir şey yapmamış gibi davranmasına ve şiddeti uygularken rahat 
davranmasına yol açmaktadır. Şiddetten sonra gelen cinayetler ise işin ne derece 
önemli olduğunu şiddetin insan hayatını nasıl etkilediğini gösteren bir durumdur. 
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının asıl hedefi toplumsal cinsiyet eşitsi-
zliği temelli şiddetin tümüyle ortadan kaldırılmasıdır. Bu hedefe ulaşılabilmesi, kadını 
şiddetten korumak amacıyla sığınma evlerinde verilen hizmetlerin yanı sıra farklı 
kurum ve kuruluşların işbirliğinde bir dizi destek hizmetini daha gerekli kılmaktadır. 

Şiddet gören kadının kuruma ilk geldiğinde kendisini güvende hissetme-
si çok önemlidir. Kadının güler yüzle karşılanması ve ona suçluymuş muame-
lesinin yapılmaması, gerektiği gibi uzman konuk ilişkisinin iyi ayarlanması ge-
rekmektedir. Kadının kurum içinde güvenliği sağlanırken özgürlüğü elinden 
alınmamalıdır. Kadının ikinci kez psikolojik şiddet görmesine neden olunmamalıdır. 

Kadın Sığınma evleri şiddet gören kadınları şiddetten korurken aynı zaman-
da hayata da hazırlamaktadır.  Kadının kuruma geldiği ilk zamanlarda psiko -so-
syal açıdan toparlanması sağlandıktan sonra uzmanlar tarafından çeşitli mesle-
ki çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar günlük olarak raporlanmaktadır.
Uzmanlar kadının kurum içiyle sosyalleşmesini sağlarken dışarıdaki hayatla da 
bağlantısının koparmamasını hedeflemelidir.. Yapılan görüşmelerde kadının 
ilgi alanının ne olduğu belirlenip çeşitli kurslara yönlendirilmesi yapılmaktadır. 
Kadının bağımsız hayata geçme konusunda yaşadığı en büyük bari-
yer olan iş hayatına geçiş yapması mesleki çalışmalarla sağlanmaktadır. 
Bu nedenle Kadının çeşitli alanlarda yetkinlik kazanabilmesi yani sert-
ifika alabilmesi için mesleki kurslara yönlendirilmesi yapılmaktadır.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Kurumda kalan kadınlara uzmanlar tarafından düzenli olarak psikolojik destek 
verilmektedir. Kurumda kalan konukların hukuki anlamda yaşadıkları so-
runları en aza indirmek amacıyla ücretsiz avukat desteği verilmektedir. 

Kadın bu şekilde uğradığı haksızlıkları hukuki yolla çözmektedir. Uzmanlar sığınma 
evinde kalan kadınların sağlık problemlerini düzenli olarak takip etmeli ve kurumda 
çalışan sağlık görevlisine iletmelidir. Kadın ve çocuğun kuruma geldiği ilk günden 
itibaren yapılan mesleki çalışmalar raporlanmalı, Kadın ve çocuktaki olumlu ve olum-
suz anlamdaki gelişmeler takip edilmelidir. Kurum içinde de üretim yapmak isteyen 
kadınlar için istedikleri malzemeler temin edilip bir atölye ortamı sağlanması önem-
lidir. Kadınların ürettikleri ürünler belediyeler tarafından sağlanan çeşitli stantlarda 
uzmanlar tarafından satılıp geliri kadınlara verilirse ekonomik güçlenme ve özgüven 
sağlanmış olur. Bu da kadının üretim açısından olumlu anlamda bir güçlenme ve 
özgüven sağlanmış olur. 

Sığınma evinden bağımsız hayata geçen kadınların Kadın Danışma merkezleri 
tarafından takibi yapılmaktadır. Bu geçişin sağlıklı olabilmesi için kadın kurum-
dan çıkış yaptıktan sonra bağlantının kesilmemesi ve kadının psiko- sosyal veya 
sosyo- ekonomik olarak hangi aşamada olduğu takip edilmektedir. Çünkü sığın-
maevi sonrası ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşamayan kadınların, 
yeniden sığınma evine dönmek zorunda kalmalarının sıklıkla karşılaşılan bir du-
rum olması, bu hizmetlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, maruz 
kaldıkları şiddetten uzaklaşabilmek için sığınma evlerine gelen kadınların özel-
likle öğrenim ve yaş durumlarına ilişkin değişkenler göz önünde bulundurularak, 
sığınma evi sonrasındaki süreçte kadının ihtiyaç duyabileceği destek mekanizma-
larının nasıl düzenlenebileceğine dair uzmanlar tarafından planlama yapılmaktadır.

(COVİD-19 ) Yeni koronavirüs hastalığı 11 Mart’ta Türkiye’ye gelmiş olup bütün bi-
reyleri ekonomik, sosyal, psikolojik olarak etkilemiştir. Bu süreçte iş hayatında aktif 
olarak rol alan erkekler çeşitli iş alanlarının çalışmalarına ara vermesiyle eve hızlı bir 
dönüş yapmıştır.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Salgın başlamadan önce çeşitli şiddet türüne maruz kalan kadınlar erkeklerin eve 
dönüşüyle bu süreci daha da sancılı yaşamaktadır. İşten çıkarılmalarını ve ekonomik 
problemlerini bahane eden erkekler uyguladıkları şiddetin dozajını bu süreçte artırmış 
olup kadının salgından dolayı dışarı çıkamama durumunu kullanmaktadır. Kadınlar 
bu süreçte evde kalma konusunda herhangi bir uyum problemi yaşamazken erkekler 
evde kalmakta oldukça zorlanmaktadır. Salgınla birlikte 11 - 31 Mart arasındaki süreçte 
21 kadın öldürülmüş olup, bu süreçte kadın şiddeti yüzde 38 oranında artmıştır. 
Kadınların bu zorlu süreçte şiddetten izole edilmesi için Sığınma evleri sal-
gın konusunda ekstra önlemler almalı, koruma ve tedbir kararlarında-
ki gecikmeler ertelenmemeli, salgından dolayı uzayan yargı süreçleri ertelen-
memelidir. Tüm yayın organları şiddet durumunda kadınların başvuracağı 
mekanizmalar konusunda bilgilendirme yapmalı, sosyal yardım kuruluşları kadın-
lara öncelik tanımalı, şiddet hatları 7/24 kesintisiz hizmet vermeli,  kolluk  kuv-
vetleri  kadına yönelik Şiddet vakalarında uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir.
6284 sayılı kanunun uygulanması pandemi koşullarına göre uyarlanıp alınan 
tedbirlerin ve belirlenen ihlallerin önüne geçecek hamleler yapılmalıdır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sığınmaevinde pandemi sürecinde  sığınma 
evine yerleşen kadınların bu süreci fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde atlat-
ması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kadınların kurumda iyi vakit geçirmeleri 
için spor eğitmenleri tarafından yoga, plates v.b yine el işi eğitmenleri tarafından hobi 
saatleri, kurum içerisinde kaynaşmanın sağlanabilmesi adına puzzle saativ.b aktivitel-
er düzenlenmektedir. Kurumda kalan çocuklar içinde çocuk gelişimciler tarafından 
çeşitli sosyal uyum ve kaynaştırma faaliyetleri düzenlenmektedir. Kadınların bu zor-
lu süreci daha da küreselleştiren yayın organlarından uzak tutulması sağlanmaktadır.
Kadınlara sağlanan kurum içi hizmetteki hassasiyet bu süreçte daha da üst seviyede 
tutulmaktadır. Kurum sürekli olarak dezenfekte edilmekte olup kadınların maske, eld-
iven, dezenfektanlara erişilebilirliği sağlanmaktadır. Yani sığınma evi şiddet sarmalın-
dan yeni kurtulmuş olan kadınların salgınla birlikte ikincil travma yaşamamaları için 
mücadele etmektedir.

                                                                                                 Fatma EROL-Sosyolog                            

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

12



Ankara, Kadın Dostu Kent Olma Yolunda :
“YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI”

Kadın dostu kentler, kadınların sağlık, eğitim, sosyal hizmetlere; istihdam olanak-
larına kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb) şiddete 
maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak, mekanizmalara erişimi-
ni ve yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak 
erkekler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını 
destekleyen  kentlerdir.

Tam da bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Belediye Meclisinin 
kararı ile Kadın Danışma Merkezimizin 2 yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı yapması 
uygun görülmüştür. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Kadın Danışma Merkezi, 
01.01.2019 tarihinden itibaren eylem planını uygulamaya başlamıştır. 16 ayı geride 
bırakan eylem planında 6 ana başlıkta 96 alt faaliyet adım adım hayata geçmektedir.

Eylem Planında Neler Var?

Sivil toplum kuruluşlarının tavsiye ve katkılarıyla hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem 
Planı, eğitim, istihdam, katılım, kentsel hizmetler, çevre, sağlık ve şiddet olmak üzere 
altı ana başlıktan oluşmaktadır. Kentlerin eşitlik yol haritaları olarak da adlandırılabi-
lecek Yerel Eşitlik Eylem Planımız, kadınların yerel karar alma süreçlerine ve karar 
mekanizmalarına katılımını arttırıcı, gündelik yaşam koşullarını iyileştirici stratejiler 
ve bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet modellerini içermektedir.

Yürütülmekte olan yerel eşitlik eylem planında 16. Ayı geride bırakmış bulunuy-
oruz. Bu 15 ayda kadın dostu kent olma yolunda önemli adımlar attık. Nisan ayı 
itibari ile eylem planımızın III. Dönemine başlamış bulunmaktayız. Önümüzde-
ki sekiz aylık dönemde yapmayı planladığımız çalışmalardan kısaca bahsedelim;

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Kadına şiddetin arttığı bu dönemde mobil uygulamamıza mor buton uygulamasını 
ekleyerek Şiddet mağduru kadınlara daha hızlı ulaşıp, gerekli yönlendirmelerle destek 
olmayı amaçlıyoruz. 
2019 yılı temmuz ayında yapmış olduğumuz kadınlara yönelik kent hizmeti memnuni-
yet anket sonucuna göre Kızılay, Keçiören, Batıkent ve Sincan metro istasyonlarında 
açmış olduğumuz bebek bakım ve emzirme odalarının önümüzdeki aylarda Mavi Göl, 
Göksu, Mogan ve Gençlik Parkı içinde de açılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yapımı-
na başladığımız 60 yatak kapasiteli alternatif kadın barınma evinin üçüncü dönem 
sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Gezici Kadın sağlığı aracımızla kırsal ilçel-
erdeki kadınlara ulaşıp, üreme sağlığı eğitimleri vermeyi ve hijyen kitleri dağıtmayı 
planlıyoruz. 2019 yılı Ekim ayında Ankara Barosu ile imzalanan protokol kapsamın-
da, farklı ilçelerdeki Kadın Sığınma Evleri, Kadın Danışma Merkezleri, Aile Yaşam 
Merkezleri, Kadın Lokalleri ve Gençlik Merkezlerinde kadın ve çocuk hakları, aile içi 
şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, mağdurların başvurabileceği yasal yollar hakkında 
toplantılar düzenlenmeye devam ediyor olacağız.

            
                                                                                                 Gamze Güven

Pandemi Döneminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Önemi

(Bu röportaj Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Öğretim Görevlisi SELDA TAŞ-
DEMİR AVŞAR ile yapılmıştır.)

SEREN ZEYNEP: Evet hocam öncelikle merhaba, ben sizi tanıyorum ama bu röportajı 
okuyup sizi daha yakından tanımak isteyenler için bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

SELDA HOCA: Merhaba, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim 
üyesiyim. Yaşam ve çalışma yaşam kalitesi, toplumsal cinsiyet, kadına karşı şiddet, 
sığınmaevleri üzerine akademik çalışmalar ve projeler yürütmekteyim. 2001-2007 
yılları arasında Dünya Bankası destekli Sosyal Riski Azaltma Projesi’nde çalıştım. 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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2014-2015 yılları arasında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal 
Sivil Toplum Kuruluşları Kapasitelerinin Arttırılması Hibe Programı çerçevesinde 
Suskunluğun Çığlığı Projesi’ni gerçekleştirdik. Proje kapsamında Ankara’da 
yerel yönetimlere bağlı sığınma evlerinde kalan şiddete maruz kalmış kadın-
lara ve buralarda çalışan meslek elemanları ve diğer personele yönelik hem 
araştırma hem de çeşitli bilgilendirme vefarkındalık çalışmaları gerçekleştirdik.
Yani çok uzun yıllardır dezavantajlı kılınmış gruplar üzerine çalışıyorum. Diğer 
yandan yaşamımda çok önemli bir yer kaplayan çok önem verdiğim bir dayanışma 
örgütünden bahsetmek istiyorum. 2017 yılında 7 kadın bir araya gelerek Yeryüzü 
Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk. Kooperatifimiz, toplumsal sorunların çözümünde 
eleştirel bir bakış açısını benimsemekte ve sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği, 
kültürlerarası çalışmalar, kent çalışmaları, toplumsal kalkınma ile ayrımcılık konu-
larına ilişkin nitelikli ve yenilikçi araştırma, inceleme ve projeler yürütmekte, yaptığı 
çalışmaları da insan hakları odağında geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamak-
tadır. Kısaca tüm farklılıklarımızla insanca yaşama koşullarını inşa edebileceğimiz, 
ayrımcılığın olmadığı bir yeryüzü tasarımımız var.
 
SEREN ZEYNEP: Ülke olarak, bu salgın günlerinde zor süreçlerden geçiy-
oruz. Bu röportajı yüz yüze yapalım isterdik ama hem içinden geçtiğimiz süreç 
hem de teknoloji çağında olduğumuz için bu imkanlardan faydalanalım istedik.

SEREN ZEYNEP: Biz, bu zor günlerde evimizde kalarak salgının daha fazla yayıl-
maması için çabalarımızı sürdürüyoruz ama bir yandan da içinde bulunduğumuz 
kriz durumlarında hali hazırda küresel bir sorun olan kadınlara yönelik şiddet 
artıyor. Toplumun büyük bir bölümünün evde vakit geçirmesi şiddetin artmasına 
ve özellikle de genç kadınların daha fazla şiddete maruz kalmasına sebep oluyor.

Kadına şiddet konusunda ülkemizin durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

SELDA HOCA: Kadına karşı şiddet sorunu gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın 
hemen hemen bütün ülkelerin temel problemlerinden birisi... Kadına karşı şid-
detle mücadele konusunda da Türkiye ne yazık ki çok kötü bir resim çiziy-
or. Resmi veriler bize Türkiye’de her 10 kadından 4’ünün şiddet gördüğünü, 
kadınların yüzde 41,9’unun fiziksel ve cinsel şiddete uğradığını, şiddet gören 
kadınların yüzde 49,9’unun da “düşük gelir” seviyesinde bulunan kadın-
lar olduğunu söylüyor. Bu veriler hem Türkiye’de kadına karşı şiddetin hem de 
kadın cinayetlerinin ne durumda olduğunu zaten açık bir biçimde anlatıyor. 
Diğer yandan kadın cinayetlerine baktığımızda da yine çok kötü tablo ile karşılaşıyoruz. 
Türkiye’deki kadın cinayetlerinin yedi yılda yüzde bin 400 arttığı ifade ediliyor. Bel-
ki biliyorsunuzdur, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu var. Bu platformun 
2018 ve 2019 verilerine baktığımızda 2018 yılında 440 kadının 2019 yılında ise 474 
kadının öldürüldüğünü görüyoruz. Ve ne yazık ki bu cinayetlerin faillerinin büyük 
bir kısmı da en yakınları yani eşleri, babaları, ağabeyleri, sevgilileri, eski sevgilileri... 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Bu noktada şöyle bir parantez açmak istiyorum; tabii ki öldürülen kadın sayısı 
1 bile olsa bu çok çok önemli. Ancak burada sayının fazlalığı Türkiye’de bu so-
runun ne kadar yaygın ve yoğun olduğunu, can yakıcı olduğunu gösteriyor. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için 
ne gibi çalışmalar yapılabilir?

SELDA HOCA: Biraz önce söylediğim rakamlar şiddet gören ve öldürülen kadınların 
ihtiyaçları ve hangi alanlarda kadının güçlenmesi için desteklenmesi gerektiğinin de 
bilgisini bize vermektedir.Bu noktada şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor; korona-
virüs öncesi ve sonrası. Eğer bu dönemi hiç yaşamamış olsaydık kadına karşı şiddetin 
ve cinayetlerin önlenmesi ya da azaltılması için önereceğim çok net şeyler olacaktı.

Nelerdir bunlar? 
Öncelikle, devletin ilgili organlarının hem İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Kadı-
na Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi), karşı şiddetle ve devamı olarak görülebilen kadın cinayetleri ile mü-
cadele çok yönlü ve çok taraflıdır, hem de 6284 sayılı yasayı önceleyerek politikalar 
geliştirmesi, yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Kadını korumaya yönelik tedbirler 
almak, politikalar üretmek ve uygulamak aynı zamanda da veri tutmak zorundayız. 
Bu noktada kadına karşı şiddetle mücadelede en önemli müdahale araçlarından 
birisi olan ve ikinci dalga kadın hareketinin en önemli kazanımlarından birisi olan 
sığınmaevi hizmetinin sayısının ve niteliklerinin artırılması gerekiyor. Ayrıca, sığın-
maevinde kalan kadınlara ve beraberlerindeki çocuklarına yönelik güçlenme faa-
liyetlerinin geliştirilmesi, kadının bağımsız yaşamının kolaylaştırılması ve bu 
yaşama çok yönlü bir biçimde hazırlanması yapılması gereken önemli şeylerden. 
Diğer yandan sığınmaevinde kalış sürecinde kadınlara mesleki niteliklerini artırıcı 
kurslar, iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştıran etkinlikler, ücretsiz psikolo-
jik ve tıbbi destekler, en önemlisi de ücretsiz yasal danışmanlık hizmetinin ver-
ilmesi, kadınlara hakları konusunda bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilme-
si gerekiyor. Burada da tek bir kadın üzerinden gitmemek gerekiyor. Her kadının 
ihtiyaçları aynı değil yani farklılaşabiliyor. Kadına özel destek ve danışman-
lık süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gerekiyor. Kadınların güçlenme-
sine yönelik politikalar üretilirken mutlaka hem alanda çalışan kadın örgütleri 
hem de şiddet gören kadınların dahil edilerek yapılması büyük önem arz ediyor. 
Kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi haklardan yararlanmasının önündeki tüm 
engellerin kaldırılması gerekiyor. Diğer önemli bir husus da şiddete uğrayan, öldürülen 
kadınların faillerinin ya da katillerinin yargılanması, caydırıcı yasal tedbirlerin alın-
ması gerekiyor. Burada da yine devletin ilgili kurumlarının özellikle kadın bakış açısı-
na sahip sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.
Aslında daha söylenebilecek çokça önlem ve çalışma var. 

SEREN ZEYNEP: Kriz dönemlerinde kadınların görünürlüğü ve karar alma süreçler-
ine katılımı önem taşıyor. Krizlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yönetilme-
si ve kadınların ihtiyaçlarının planlamaya dahil edilmesi gerekiyor. Bunun için 
bilim kurulları, kriz yönetimi gibi ekiplerin bunları gözeterek çalışmaları gerekli...
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Toplumsal cinsiyet nedir? Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu 
düşünüyor musunuz? Bu dönemde daha çok nelere dikkat edilmelidir? 

SELDA HOCA: Biraz önce korona öncesi ve sonrası şeklinde bir ayrım yap-
malıyız demiştim. Virüs esnasında yapılan evde kal çağrıları çerçevesinde, kadın-
ların neler yaşadığına ve virüs sonrasına bakmalıyız. Buna geçmeden önce, Tür-
kiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği var mı sorusuna kısa ve net bir cevap vermek 
istiyorum. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kısa-
ca kadının ve erkeğin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımlarını ifade ediyor.
Peki, neden Türkiye’de yok diyoruz, çünkü Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Cin-
siyet Eşitliği Raporu’na göre dünya ülkeleri arasında cinsiyet eşitliği bakımından 
ilk sırada İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç gelirken Türkiye 153 ülke içerisinde 
130’uncu sırada. Türkiye’de kadınlar hala eşit işe eşit ücret alamıyor ya da eğitim 
olanağına erkekler kadar ulaşamıyor. Kadınların sağlık hizmetine erişimi konusu 
da sıkıntılı, siyasete katılım düzeyi de yeterli değil. Bu durumu, TBMM’deki millet-
vekillerinin, belediye başkanlarının, mülki amirlerin cinsiyet açısından dağılımına 
baktığımızda zaten Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin olmadığını görürüz. Diğer yandan 
Türkiye’de kadınlar aile içerisindeki rol ve sorumlulukları çerçevesinde tanımlanıyor-
lar. Yani kadın ailenin bir parçası, ev ve bakım sorumluluklarını üstlenen kişi olarak 
görülüyor. Bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok önemli göstergelerinden birisi 
yani kadın birey değil…
Şimdi bu salgın yani kriz döneminde kadınlar olarak ne yaşıyoruz, ne tür sorunlarla 
karşı karşıyayız ya da sonrasında nelerle karşılaşacağız? Bu konulara değinmek isti-
yorum. 

“KRİZ DÖNEMİNDE KADINLARIN YAŞADIĞI EN ÖNEMLİ 
PROBLEMLERDEN BİRİ İŞSİZLİK”

Hem dünyada hem de Türkiye’de genellikle hizmet sektöründe istihdam edilen 
kadınlar kriz döneminde işini kaybeden, ücretsiz bir biçimde eve gönderilen ya da 
kayıt dışı çalıştığı için hiçbir hak iddia edemeden devlet tarafından sunulan destek 
hizmetlerinden faydalanamayan bir kesimi oluşturuyor. İşsizlik sorunun bu salgın 
geçip yaşam eski haline dönmeye başladığında daha da derinleşebileceğini, kadın-
ların işgücü piyasasına giriş noktasında elde ettiği kazanımlarını kaybedebileceğine 
dair önemli öngörüler var. 
Evden çalışan kadınlar, bu sorumluluklar nedeniyle gündüz çalışma yaşamlarındaki 
sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanırken, geceleri uykusuz kalarak ve daha fazla 
yorularak işlerini bitirmeye çalışıyor. Bir başka sıkıntı ise evlerinde çalışamayan kadın-
ların, çocuklarının evde olması nedeniyle çocukların bakımını anne ya da kayınvalide 
gibi bir başka kadına yüklüyor olması. Yani salgından önce sadece bir kadının üstlendiği 
sorumluluk, salgın döneminde birden fazla kadın için yük ve sorumluluk doğurabiliyor. 
Ancak, salgın döneminde hem dünyada hem de Türkiye’de kadına karşı şiddetin art-
mış olması en önemli problem gibi görünüyor. Bu artışın sadece Türkiye’de değil, 
birçok ülkede de gözle görülür bir şekilde artış gösterdiği gözlemlenebiliyor. Salgın 
öncesinde zaten kadınlar için çok da güvenli olmayan ev ortamı, salgınla birlikte şid-
det faili ile aynı evde yaşamak zorunda kalan kadın için daha da tekinsiz yerler oldu. 
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Bu noktada kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilmesi için diğer ülkeler-
in geliştirdiği gibi farklı stratejiler geliştirilmesi, kadınların kullanabileceği ve kolluk 
güçlerini devreye sokabilecekleri farklı kod sistemlerinin geliştirilmesi gibi yeni ön-
lemlerin alınması büyük önem arz ediyor. 
Hem kadına karşı şiddet konusunda hem de bu süreçte kadınların karşılaşabileceği 
tüm sorunlar için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, kadın bakış açısı ile çalışmalar 
yapılması gerekiyor.

SEREN ZEYNEP: Çok keyifli ve bilgilendirici bir röportajdı. Katkılarınızdan dolayı 
teşekkür ederim .

SELDA HOCA: Ben teşekkür ediyorum.     

                                                                                      Seren Zeynep BOZTEPE
                                                        

Kadın Danışma Merkezi 7-24 Yanınızda  

Kadın Danışma Merkezleri, kadına yönelik şiddete maruz kalan kadınlara, bu şidde-
tle mücadele edebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri destekleri sağlayan merkezlerdir. 
Kadınların, yaşadıklarını yargılanmadan paylaşabilecekleri, kadına yönelik şiddete, 
bununla mücadele yollarına ve yasal haklarına dair bilgi alabilecekleri ilk başvuru nok-
talarıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışma Merkezi’nde şid-
dete maruz kalan kadınların, bu şiddetle mücadele ederken ihtiyaç duyabilecekleri so-
syal, hukuki ve psikolojik desteği kadının beyanını esas alarak ücretsiz olarak sağlıyor 
ve 5 ilçede faaliyetlerini yürütüyor. (Kazan, Çubuk, Ayaş, Hasanoğlan, Kızılcahamam)

Kadın Danışma Merkezi Hizmetlerimiz;
•Barınma hizmetinden yararlandırma
•Güvenlik tedbirlerinin aldırılması
•Nakdi yardımdan yararlandırma
•Doğrudan ayni yardım (Eşya, gıda ve yakacak desteği)

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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•Bilgilendirme ve Yönlendirme (Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete 
uğrayan ya da uğrama riski altında bulunan kadınlara, ücretsiz danışmanlık hizmeti)
•Psiko-sosyal destek; Psikolojik Destek (Hem Sığınma Evinden ayrılan hem Kadın 
Danışma Merkezine başvuran danışanlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti)
•Hukuksal sürecin başlatılması ve takibi; Hukuksal Danışmanlık (Hem Sığınma 
Evinden ayrılan hem Kadın Danışma Merkezine başvuran danışanlara Hukuksal 
Yönlendirme (Ankara Barosu iş birliğinde)
•İstihdama yönelik kurslarından yararlandırma; Eğitim İşkur İşbirliği ile Meslek Ed-
indirme Kursları (Kadın Sığınma Evinde kalan konuklar ve Kadın Danışma Merkez-
inde iş desteğine ihtiyacı olan danışanlara İŞKUR kursları ve iş arama becerileri) 
verilmektedir. Böylece söz konusu olan şiddetle mücadelede, kadının da kendisinin 
bir birey olduğu güvenini sağlar ve kendi kimliğinin farkına varır. Ayrıca bu destek 
bağımsız hayata geçebilmesinde önemli bir adım olarak görülür. 
•Kadına karşı her türlü ayrımcılığa önlemek, kadının insan haklarını geliştirmek, 
kadını ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzey-
ini yükseltmek amacıyla her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler 
geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine 
katkıda bulunmak, böylece kadına karşı şiddette kadının bilinçlenmesini sağlamak 
hedeflenmektedir.
•Aile içinde ya da dışında fiziksel, cinsel veya psikolojik, ekonomik şiddete uğrayan 
kadınlardan başvuruları dinlemek, onların korkularını, utanma, suçluluk, yılgınlık 
duygularını, yalnızlık ve çaresizliklerini yenebilmek için psikolojik destek sunmak, 
kadınların, kendilerinin verdikleri kararlara saygılı bir biçimde çözüm arayışları-
na katkıda bulunmak, özgüvenlerini geliştirmek. Doktor, karakol, hastane, savcılık 
gibi yerlere yapacakları başvuruda yardımcı olmak, kendilerine ve çocuklarına ku-
racakları yeni yaşam için gereken hukuksal problemler konusunda bilgi vermek, 
danışmanlık yapmak. 

Kadın Danışma Merkezleri yaptıkları her çalışmada, projede ve uygulama-
da kadınların beyanlarını esas alıyor ve şiddetin asla haklı sebebi olamay-
acağı ön kabulüyle, kadınların kendi güçlerinin farkına vararak hayatları-
na sahip çıkmaları için onlarla yan yana durarak hizmetlerini sürdürmektedir.
Kadın Danışma Merkezlerimiz tüm bu hizmetlerin yanında, toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadele çalışmaları yürütürken, aynı za-
manda kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlayacak yasal düzenle-
melerin yapılması için savunuculuk çalışmaları yapmaktadır.  

Kadın Danışma Merkezi;
•Ankara Barosu,
•Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
•ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi),
•AB Kuruluşları ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları,
•İl Emniyet Müdürlüğü,
•İl Sağlık Müdürlüğü,ile koordineli olarak çalışmaktadır.
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COVİD-19 SALGINI VE ARTAN ŞİDDETE KARŞI ALINMASI GE-
REKEN ÖNLEMLERİN BAŞINDA YARDIM İSTEMEK GELİYOR. 
EĞER ŞİDDETE UĞRUYORSAN YA DA UĞRADIĞINI BİLDİĞİN 
BİRİ VAR İSE BAŞVUR: 

ALO 183 (SOSYAL DESTEK HATTI)
ALO 155 (POLİS İMDAT)
ALO 156 (JANDARMA İMDAT)
0312 507 37 60 (MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELE-
FON NUMARASI)
0549 248 64 86 7-24 ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARAMIZ.

                                                                                                 Şenay YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatiflerine tam destek sağlıyor.
 Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip ol-
unan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü 
olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır ve toplumsal kalkınmayı 
geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar.

Daha önemlisi kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avanta-
jına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrı-
ca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi 
ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılar da bulunmaktadır.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Kooperatifler tüm dünya genelinde yaklaşık 1 milyar ortağa sahiptir.

-Kırsal Kalkınmada büyük bir rol oynarlar, tahminlere göre küresel 
tarım ürünlerinin %50’sinin kooperatifler aracılığıyla pazarlanmaktadır.

-Tarımsal Kooperatifler, ekonomik üretime kadınların da katılımlarını teş-
vik ederek gıda üretiminin ve kırsal kalkınmanın artmasını sağlarlar.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de kadın girişimciliğini destekle-
mek amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşit-
li proje ve programlar gerçekleşmektedir. Her ne kadar kadınların erkeklere 
göre işgücüne katılımı ve girişimcilik faaliyetleri konusunda istenen sevi-
yede olamadığı bir gerçek olsa da, kadınların her geçen gün hem girişimcilik-
te, hem de ekonomik hayatta daha etkin hale gelmeye başladığı söylenebilir.

Ancak kırsalda kadın istihdamını desteklemeye çalışırken gerek işlerini kurarken ge-
rekse işlerini yürütürken toplumun kadınlara yüklediği rollerden oluşan ön yargılar, 
bürokratik engeller, sermaye eksikliği ve rol çatışması gibi birçok engel ile karşılaş-
maktadırlar. Türkiye’de kadın girişimcilerle ilgili ortaya çıkan ortak sorunların 
başında, sosyal ve kültürel ortamda kadın rollerinin kalıplaşmış olması, eğitimler-
inin yetersizliği, aile tepkileri, iş yükünün fazla oluşu, finans bulma güçlüğü, güve-
nilirlik sağlamak için kadınların erkeklerden daha fazla çaba gösterme gerekliliği ve 
kadınların kişisel özgürlüklerini kullanabilme ihtiyaçlarının artması gelmektedir. 

Tüm bu nedenlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez, 5 Ağustos 
2019 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi iş birliği ile “Kadın Ko-
operatifleri Çalıştayı” düzenlenmiştir. İlgili 14 kurum ve kuruluş ile 25 koop-
eratiften temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, yerel eşitlik eylem 
planı çerçevesinde kadınların üretime daha fazla dahil edilmesi amaçlanmıştı. 
Çalıştay sonunda kooperatif işletmelerle ilgili farkındalık yaratılması, kooper-
atifler aracılığıyla kadın istihdamının arttırılması ve gizli kadın emeğinin değer-
lendirilerek ekonomiye katılımının sağlanması, kadınların kooperatifler aracılığı 
ile ekonomik özgürlüğüne kavuşmasının sağlanması, kooperatifçilik hareke-
tinin yayılması sağlanarak demokratik yönetim anlayışının kadınlar arasın-
da da yerleşmesine aracılık edilmesi ve  kooperatif  örgütlenmeler aracılığıy-
la kadın iş gücü istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin Ankara 
Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmeklerde satışının yapılarak Ankara’da 
organik gıda ile sağlıklı ve uygun beslenmenin desteklenmesi kararları alındı.

Çalıştay sonunda,
•Kadın Kooperatiflerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde tanıtımı (yapıldı)
•Kadın kooperatiflerine Ankara Kalkınma Ajansı tarafından eğitim verildi.
•Kadın Kooperatifleri kermesi gerçekleştirildi (25 Kasım’da gerçekleştirilecektir)
•Kadın kooperatiflerinin tanıtımları yapıldı (2020 yılınca tüm yazılı ve görsel alanlar-
da Belediye tarafından sağlanacaktır.)
•Kadın kooperatiflerinin iyi uygulama örnekleri tanıtıldı.
•Halk ekmeklerde kadın üreticilerin ürünlerinin satılması (2020 yılında toplum sö-
zleşme ile başlatılacaktır)
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Ayaşlı Kadınların Salçaları EGO Mutfağına Girdi

Yine belediyemiz tarafından Ayaşlı kadınların ürettiği salçalar EGO mutfağında pişiri-
lecek yemeklerde kullanılmaya başlandı. Çalışma  Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Ko-
operatifi Başkanı Zehra Varol ve üyelerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ı ziyaret etmesi ile başladı.

Çiftçi kadınların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, Büyükşehir olarak kadın 
üreticilere öncelikli destek olacaklarını söyledi. EGO Genel Müdürlüğü mutfağında 
kullanılmak üzere Ayaşlı kadın üreticilerin Ayaş domatesinden ürettiği salçaya alarak 
belediye yemekhanesinde kullanmaya başladı.

                                                                                                       Emel ANAR
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Kadın Girişilimciğinin Başarılı Örneği : Kadın Pazarcılar    

Semt pazarlarında gezinirken genellikle pazarın sonunda kadınları görürüz. 
Tezgâhlarında peynir, yumurta, bazlama, yufka ya da yoğurt vardır. Bu kadınlar 
her hafta pazarlarda erkeklerin arasında tezgâhlarını kurar, evlerini geçindirirler.
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadın girişimciliğini desteklerken tanıştık 
kadın pazarcılarımızla… Çok değiller, 363 kadın pazarcı var bu şehirde.  
Keçiören, Altındağ, Çubuk, Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Akyurt, Elmadağ, Polatlı ve 
Sincan ilçelerinde 363 kadın pazarcı her hafta tezgâhlarının başında bizleri bek-
liyordu, biz de onlara pazarcı olmayı sorduk. 55 kadın pazarcımızı ziyaret ettik 
işlerinin başında, ziyaretlerde 8 soruluk anketlerimizi yanıtlamalarını rica ettik.
Anket sonuçlarına göre yaş ortalamasının 26 ile 59 aralığında olduğu anlaşılan kadın 
pazarcılarımız herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını, semt pazarlarında erkek rant-
larının hakim olmadığını, toplumsal cinsiyete dayalı herhangi bir şiddet yaşamadıklarını, 
cinsiyet endeksli ötekileştirmeden ziyade, iş birliği içinde çalışıldığını ifade etmişlerdir.
Kırsal ilçelerde tezgâh açan kadın pazarcıların daha çok kendi ürettikleri taze ve organik 
ürünleri satarken, merkez ilçelerde tezgâh açan kadın pazarcılarımızın meyve sebzenin 
yanı sıra daha çok kuru gıda, kıyafet, iç giyim gibi ürünler üzerine satış yaptıkları an-
laşılmıştır. Kadın pazarcılarımızın pek çoğu mesleklerini babalarından öğrendiklerini 
belirterek, bir kısmı da temel geçim kaynağı olarak meslek edindiğini dile getirmiştir. 
Mevsimsel olarak yaşanan soğuk ve sıcak günlerde açık alanda çalışmanın zorluğun-
dan söz eden kadınlar Belediyelerden Kapalı Pazar Yeri açılmasını talep etmektedirler.
Kadın Danışma Merkezimizce kadın pazarcılar hakkında planlamış olduğumuz 
‘İyi Uygulama Örneği’ olarak çekeceğimiz kısa film tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covit-19 salgını ile verdiğimiz mücadele nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

                                                                                                Sibel ÇETİN Sosyolog
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ANKARA BAROSU 
GELİNCİK MERKEZİ PROTOKOLÜ: ÜCRETSİZ AVUKAT DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Barosu Gelincik Merkezi iş birliği ile Kadın 
Danışma Merkezine başvuran kadınlara ücretsiz avukat desteği verilmektedir.

Gelincik Projesi; Ankara Barosu tarafından 2 Nisan 2011 yılında hayata geçirilmiş bir 
projedir.
Projenin amacı; fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan  kadın, 
çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet ile ilgili olarak özel eğitim almış ve avu-
katlar tarafından oluşmakta olup hizmet verilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınlara 
yönlendirme hizmeti verilmektedir. 5 Kasım 2019 tarihinde yapılan Gelincik Projesi 
kapsamında kadına ve çocuğa şiddete yönelik mücadelenin geliştirilmesi yönünde 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Barosu Başkanlığı arasında iş birliği pro-
tokolü imzalandı. Protokol kapsamında hizmet verilmeye devam edilmektedir.
Ücretsiz avukat desteği için Kadın Danışma Merkezimize ya da Gelincik Merkezine 
başvurabilirsiniz.

Kadın Danışma Merkezi:
Hacı Bayram Mah. Atatürk Cad. No: 14/16 (Gençlik Parkı İçi) Altındağ /ANKARA       
Tel:  0312 507 37 60

Ankara Barosu Gelincik Merkezi:
Ihlamur Sokak No:1 Kızılay / ANKARA
Tel:  444 43 06444 43 06
 gelincik@ankarabarosu.org.tr

                                                                                                               Şenay YILMAZ

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Yeni Nesil Şiddet Türü: Dijital Şiddet

İnternet erişiminin artmasıyla birlikte karşımıza yeni bir şiddet türü ortaya çık-
tı; dijital şiddet. Günümüzde sosyalleşme, mesafeleri ortadan kaldırması ve hı-
zlı iletişim kurabilme gibi sebeplerle sosyal paylaşım ağlarının hepimiz tarafın-
dan fazlaca kullanılması interneti günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri 
haline getirdi. Bu kadar hayatımızın içinde ve kolay ulaşılabilir olan sanal dünya, 
aslında hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor olsa da bunların yanında bazı tehlike-
ler de barındırıyor. İşte bunlardan birisi de dijital şiddet olarak karşımıza çıkıyor. 
Şiddet dediğimizde düşünülenin aksine illa birinin el kaldırması, vurması, 
fiziksel bir zarar vermesi gerekmez. Karşımızdaki kişiye sesimizi yükselt-
mek, bağırmak da bir tür şiddettir. Bu şekilde duygusal şiddete maruz ka-
lan kişi kendini değersiz hissedebilir. Bu duygusal şiddete sürekli maruz kal-
mak zamanla kendisini suçlamaya ve hatalı görmeye sebep olurken, bu denli 
bir değersizlik duygusu hissettirmek de psikolojik şiddet olarak ele alınır. 
Genel olarak ele aldığımızda dijital şiddetin, klasik şiddet olgusunun bütün özelliklerini 
taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü bütün şiddet türleri kasten ve isteyerek zarar vermeyi içer-
ir ve aynı durum dijital şiddette de vardır. Klasik şiddete baktığımızda, şiddet uygulayan 
kişi sizinle yüz yüzeyken, dijital şiddet sanal ortamlardan gerçekleştiriliyor.  Dijital şiddeti 
uygulayan kişi tanıdığınız ya da tanımadığınız herhangi birisi olabilir. Sanal dünyada in-
sanlar çok rahat bir şekilde farklı bir kişiliğe bürünebiliyorlar. Adsız veya sahte hesaplar, 
takma isimler karşıdaki kişinin bulunmasını da zorlaştırıyor. Bu sebeple de gerçek kimliği-
ni gizleyerek ya da yüz yüze olmamanın verdiği güvenle aslında normal hayatta yapamay-
acağı şeyleri yapabileceğini ve söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebileceklerini düşünüyorlar. 

Dijital şiddete birkaç örnek verecek olursak; 
Tehdit, taciz, hakaret gibi şiddet unsurları içeren davranışlar,
Rahatsız edici SMS, whatsapp vb. uygulamalarla anlık iletiler gönderme,
Cinsel içerikli mesajlaşmanın ifşası,
Sanal ortamda kişiyle ilgili dedikodu çıkarma,
Kişiye ait özel/cinsel içerikli görüntüler paylaşma,
İntikam pornografisi,
Israrlı takip/Stalking,
Kişiye ait özel bilgileri sanal ortamlarda paylaşma gibi sayabiliriz.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Dijital şiddet kadın, erkek, çocuk 
fark etmeksizin herkesi etkileyebil-
ir. Fakat veriler kadınların erkeklere 
oranla dijital şiddete maruz kal-
ma ihtimalinin 27 kat daha faz-
la olduğunu gösteriyor. Ülkem-
izde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
Araştırması’nda görülüyor ki her 10 
kadından neredeyse 3’ü bir şiddet 
biçimi olarak ısrarlı takip (stalking) 
mağduru oluyor. En yaygın biçimi 
telefonla aramayken, kısa mesaj, 
mektup ya da e-posta gönderme, 
sosyal medyadan takip etme ve 
yaşanılan mekanlara gelerek ra-
hatsız etme olarak devam ediyor.

                  Hilal AYIK /Psikolog
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Türkiye’de Bir İlk: Güvenli Durak Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’ince 15.11.2017 tarihinde kabul edilen Yerel Eşit-
lik Eylem Planında güvenli duraklar,  parklar, sokak aydınlatmalarının yapılandırıl-
ması veya uygulanan yerlerde de iyileştirilmesi öngörülmüştür.

Bu sayede Ankara’da yaşayan kadınlarımızın kendilerini daha güvenlikli bir ortam-
da hissetmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 2017 yılından 
bugüne kadar başta Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız olmak üzere Kent 
Estetiği Dairesi Başkanlığımız, EGO Genel Müdürlüğümüz, Başkent Elektrik A.Ş. ile 
Kredi Yurtlar Kurumu’nun da içinde bulunduğu geniş katılımlı bir çalışma ile Anka-
ra merkez haricinde bir çok kırsal ilçede de güvenli durak uygulaması sağlanmıştır.

Peki “Güvenli Durak” ne demektir? Otobüs güzergahı üzerinde bulunan ve herkesçe 
görülebilen yeterince aydınlatılmış, şeffaf duraklar için Güvenli Durak denilmiştir. Bu 
özelliğinin yanı sıra Güvenli Durak en başta kadınlarımız olmak üzere tedirginlik duy-
madan otobüs saatini bekleyebilme, otobüse binme ve ineceği durak ile gitmesi gereken 
yer arasındaki mesafede de yeterli aydınlatma yolu bulunmuyorsa gereğinde şoföre ne-
rede inmesi gerektiğini söyleyerek istediği yerde inilebilen durak olma özelliği de vardır.

Özellikle metropol şehirlerde kadınlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu uygulama 
ile kadınların yaşam standarlarını yukarıya çekilmesi amaçlanmış, 2500 ego şöförü 
güvenli durak eğitimi almıştır.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci Yerel Eşitlik Eylem Planımızın 
alt başlığında güvenli durak uygulamasını ilçe ile kırsal belediyelerimize kısacası 
Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği tüm otobüs güzergahlarında yaygınlaştır-
mak üzere planımıza dahil etmiş bulunmaktayız.                                                         

                                                                                                     Candan ÖZDEN 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Güvenli Durak Uygulamamızı Duydunuz Mu?
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl düzenlenen “One Billion Ris-
ing Revolution” isimli farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Beledi-
yesinin ilk kez düzenlediği etkinlikte Başkentli kadınlar, “Kadına Şiddete Hayır” 
demek için dans etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Şiddete Hayır” demek için ilk kez dansla 
yapılan bir farkındalık etkinliğine imza attı.
Tüm dünyada her yıl düzenlenen “One Billion Rising Revolution” isimli etkinliği ilk 
kez Başkent’e taşıyan Ümitköy Hanımlar Lokali, her yaş ve meslek grubundan kadını 
bir araya getirdi. Ümitköy Hanımlar Lokali üyeleri saatlerce zumba dansı yaparak 
‘kadına şiddete dur’ dedi.

 

KADINA ŞİDDETE DANSLI TEPKİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Ümitköy Hanımlar Lokali tarafından 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda zumba eğitmenleri eşliğinde düzenlenen dans etkin-
liğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Müziğin ritmine kendilerini kaptıran kadınlar dünyada her yıl yapılan bu etkinliğin 
Başkent’te de yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getird-
iler:

-Güler Aycimin (42): “Bu etkinlik çok güzel. Hem eğleniyoruz hem farkındalık 
yaratıyoruz.  Biliyorsunuz Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadınlara yapılan haksı-
zlıklar çok fazla. Bu etkinliklerle biraz olsun sesimizi duyurmak istiyoruz.”

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Başkentli Kadınlardan “Kadına Şideete Hayır” Dansı
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-Ece Çelikörs (22): “Sosyal medyada gördüm etkinliği. Kadına şiddetin önüne geçe-
bilmek için böyle bir etkinlikle kadınların bir araya gelmesi çok önemli. Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Birol Abakay (58): “Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. İlk defa böyle uygar bir 
etkinliği organize ettikleri için çok memnunum.”

-Neriman Hızal (56): “Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. 
Şiddetten söz ederken dahi sesimiz titriyor. Oysaki sevgi çok kolay. Sadece insan-
lar değil bütün canlılar sevgiyi hak ediyor. Bütün canlılara sevgi dolu bir dünya için 
emek verilmesini temenni ediyorum.”

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Ece ÇELİKÖRS

Birol ABAKAY

Neriman HIZAL

GülerAYCİMİN
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Çocuk
Bülteni

Çocuk Evlerini Duydunuz mu?

Çocuklar, 
Haklarınızı Biliyor musunuz?

Siginmaaevlerinde 
Kalanların Gözünden Pandemi

Bunları Biliyor musunuz?

Evde 
Oynanabilecek 
Oyunlar

Fareli Köyün
Kavalcısı 

Sen de Paylas,
Yayınlansın !

23 Nisan
Ulusal

Egemenlik
ve Çocuk
Bayramı

Kutlu Olsun



Çocuk Evlerini Duydunuz mu?

Sığınmaevlerinde Kalanların Gözünden Pandemi

Çocuklar, Haklarınızı Biliyor musunuz?

Bunları Biliyor musunuz?

Evde Oynanabilecek Oyunlar

Fareli Köyün Kavalcısı 

Sen de Paylaş, Yayınlansın.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Evleri Şube 
Müdürlüğü olarak hizmet ettiğimiz kitle; Ankara’da bulunan ve aynı zamanda bele-
diyeden sosyal yardım desteği alan dezavantajlı ailelerin çocuklarıdır. Kurum olarak 
amacımız çocuklara ailelerinin imkânlarıyla elde edemedikleri ortamı oluşturmak 
ve sosyal hayatlarında eksik kalan faaliyetleri düzenleyerek gelişimlerine yardımcı 
olmaktır.Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü 3-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet ver-
mektedir.3-6 yaş aralığında kayıtlı çocuklarımız bulunmaktadır. Çocuklar için be-
lirli saatlerde kurum içerisinde grup çalışması yapılmaktadır. Grup çalışmalarında 
çocukların motor becerileri ve el göz koordinasyonlarını kazandırabilmek için etkin-
lik yapabilecekleri ortam oluşturulması, çocuklara aynı zamanda psiko-sosyal destek 
sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuklarımız ile birlikte kurumumuza gelen ailelere 
ihtiyaç görülen konular üzerine eğitim seminerleri verilmektedir. Koronavirüs döne-
minde kayıtlı çocuklarımıza uzaktan eğitim desteği yapılmaktadır. Etkinlik matery-
alleri kurumumuz tarafından ailelere ulaştırılmaktadır.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Sığınma Evleri’nden hizmet 
alan kadınların beraberindeki 3-15 yaş arası çocuklarının gündüzlü misa-
fir edilmeleri ve bu çocuklara eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve eğitici faa-
liyetler yapabilecekleri ortamın oluşturulması sağlanmaktadır. Çocuk Ev-
leri Şube Müdürlüğü olarak amacımız kadınların iş istihdamını artırmaktır.

Aynı zamanda Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, şehir dışından Ankara’ya te-
davi olmak için gelen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Şefkat Ev-
leri’nde kalan ailelerin çocuklarına da tedavilerinden kalan zaman içerisinde 
ya da ailesi tedavi görürken motivasyon amaçlı kurumda hizmet vermekte-
dir. Çocuklar ile grup etkinliği yapılarak psiko-sosyal destek verilmektedir.

Kurumumuz verilen bu hizmetlerle toplumumuza sağlıklı gelişim gösteren bi-
reyler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda verilen faaliyetler ile çocuk-
larımızın sosyalleşerek sağlıklı gelişimini takip etmek, aile ilişkilerine destek 
sağlamak ve karşılaştıkları sorunları çözmek için eşgüdümlü çalışmaktadır. Mi-
hayloviç Dostoyevski’nin ifade ettiği gibi ‘Çocuklar dünyanın en büyük saadetidir.’
                                                                                                               
  

                                               
                                             AŞKIN HİLAL URYAN / SOSYAL HİZMET UZMANI

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Hepimiz bir ayı aşkın süredir evdeyiz… “Hayat eve sığar” ve “evde kal” artık 
günlük hayatımız da en çok duyduğumuz iki cümle. Bu süreç’te herkes evin-
de olamayabiliyor. Kadın sığınmaevleri, huzurevleri, çocuk koruma evleri 
ve şefkat evlerinde kalan herkes için hayat 2. evine güvenli limanına sığıyor.
Biz de bu süreçte Kadın sığınmaevimizde kalan kadın ve çocukların gözünden sizlere 
“ev”de olmayı yansıtmak istedik. 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

Sığınmaevinde Kalanların Gözünden Pandemi 
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Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki ırk, din, dil,cin-
siyet farketmeksizin tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, 
yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel istismara karşı korunma 
gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Çocuk hakları İnsan hakları bünyesinde ele alınması gereken bir kavramdır. Dünya’nın 
birçok yerinde yaşanan İnsan hakları ihlalleri çocuk bünyesinde daha da genişleyer-
ek mücadele edilmesi zor bir duruma gelmektedir. Uluslar arası Af Örgütü’ne göre 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, çocuk işçiliği, şiddet ve 
pornografi ve yasa dışılık gibi hususlarda çocuk hakları ihlali daha fazla olmaktadır.

Çocuklar, yetişkinlere göre farklı fizyolojik, psikolojik özelliklere sahiptir. Çocuk 
hakları bir toplum sorunudur. Çocuk hakları ile güncel sözleşme Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. Bu sözleşmeyi ABD ve Somali dışındaki 193 ülke 
imzalamıştır.
 
Çocuk haklarının tarihçesine baktığımızda çocuk hakları ile ilgili ilk çalışmalar 
20. yüzyılda dünyanın farklı yerlerinde başladı. Özellikle Leh eğitim insanı Janusz 
Korczak’ın 1919 yılında yayınladığı “How to Love a Child” (Bir Çocuğu Nasıl Sevme-
li) adlı kitabında çocuk haklarından söz edilmiştir. 1917 yılında ise, Ekim Devrimi-
nin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından 
“Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle yazılı bir metin hazırlanmıştır. İlk etkin girişim 1923 
yılında Eglantyne Jebb tarafından hazırlanarak 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafın-
dan kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir. Bu bildirge Birleşmiş Milletler 
tarafından kuruluşunda kabul edilmiş olup 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Bildirisi olarak yenilenmiştir ve 20 Kasım 1989 tarihinde kapsamı 
genişletilerek Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Türkiye’de ise Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği gün olan 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929’da kutlanmaya başlandı. Bu tari-
hte örgütlenen 4000 çocuk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden haklarını talep etti. 
Türkiye’deki çocuk korunmasına yönelik kararlar 1924’te yürürlüğe girmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi, günümüzde çocukların hakkını koruyan en kapsamlı 
bağlayıcılığı olan hukuki bir metindir.

Temel Çocuk Hakları
Madde 1: Bu Sözleşme gereğince 18 yaşına kadar her birey çocuk olarak kabul edilir.

Sağlıklı Yaşam Hakkı :

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birçok maddesinde çocukların sağlıklı yaşam hak-
kından bahsetmedir. Sözleşmenin 6. Maddesinde belirtildiği gibi her çocuk 
temel olarak yaşam hakkına sahiptir. 24. Maddede ise her çocuk ulaşılabil-
ir en yüksek sağlık standartlarından faydalanmalıdır,  gerekli iyileşme ve te-
davi hizmetlerinden yararlanmalıdır. İstismar ve ihmal edilen, işkence 
edilen çocukların topluma kazandırılmasından devletler sorumludur. 

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Eğitim Hakkı :

Eğitim hakkı her çocuğun temel haklarından biridir. Unicef ’in yayınladığı rapora 
göre çocuk ölümlerinin çoğu annenin temel okuma seviyesine ulaşamamasından 
kaynaklanmaktadır. Kız çocuklarının okullaşma oranlarının yükselmesi ile birlikte 
bebek ölümlerin sayısı azalmaktadır. Yaşama hakkı ve eğitim hakkı birbirlerinden 
ayrılamaz bir bütündür. 

Bir İsme, Vatandaşlığa Sahip Olma ve Bunu Koruma Hakkı:

Sözleşmenin 7. Maddesi gereğince “Çocuk doğumdan hemen sonra der-
hal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkı-
na, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana–ba-
basını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.”

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”
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Şikayet Hakkı:

Çocuk haklarının ihlalini önlemeye yönelik ilk kurum 1981 yılında Barneom-
budet adı altında Norveç’te kuruldu.  Başlıca görevleri arasında tehlike altında 
olan çocukların güvenliğini sağlamak, çocukların toplum içinde söz sahibi olma-
larını teşvik etmek ve eğitim, sağlık, kültür gibi konuları esas alarak çocukların 
içinde yetiştikleri koşulları denetlemek olan ombudsman, yasalar çerçevesinde 
bağımsız ve tarafsız olarak hareket etmektedir. Ukrayna, dünyada çocukları bu 
merciiye atayan ilk ülkedir. 2005 yılı sonlarında göreve başlayan Ivan Cherevko 
ve Julia Kruk, bu ülkede hizmet veren ilk çocuk hakları ombudsmanları olmuştur.

Ekonomik Sömürüden Korunma Hakkı:

Sözleşmenin 9. Maddesinde belirtildiği gibi çocuklar ticari faaliyetlere hiçbir 
şekilde konu olmamalıdır. Bunun yanı sıra çocukların asgari yaşına gelene ka-
dar çalıştırılmamaları, eğitimini ve sağlığını tehlikeye sokacak gelişimini en-
gelleyecek bir işte çalıştırılmamalıdır. Dünya’da 200 milyona yakın çocuk işçi 
bulunmaktadır. Çocuklar maden, inşaat ve tarım gibi ağır işlerde çalıştırılma-
larının yanında dilencilik, yankesicilik gasp işlerinde zorla çalıştırılmaktadır.
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Düşünce Özgürlüğü, Dernek Kurma ve İfade Özgürlüğü Hakları:

Düşünce özgürlüğü, çocukların kendilerini ilgilendiren herhangi bir konuda 
görüşünüzü bildirme hakkına, bunu yapabilme yeteneğine sahip oldukları anlamı-
na gelir. Çocuklar görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptirler ve görüşlerinin 
dikkate alınması gerekir.  Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptirler. Çocuk-
lar arkadaşlarıyla bir araya gelerek ve toplantılara katılma özgürlüğüne sahiptirler.

Oyun Hakkı:

Çocuk hakları Sözleşmesi’ne göre devletler çocuklara dinlenme, boş zaman değer-
lendirme, oyun oynama ve eğlenme hakkını serbestçe tanır ve bu konularda eşit fırs-
atların verilmesini teşvik eder.

Çocukların çocuk olmaya hakkı vardır.
                      
                                                                         SEVDENUR ÖZSEMİZ / SOSYOLOG

Kaynakça
https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1
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•Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği olduğunu,
•Baykuşların mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu,
•Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya soktuğunu,
•Bir devekuşunun gözünün beyninden büyük olduğunu,
•Bir hamamböceğinin kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabildiğini,
•Bir karıncanın kendi ağırlığının elli kati ağırlığı kaldırabildiğini,
•Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpeğinki kadar geliştiğini,
•Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker olduğunu,
•Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu,
•Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullandığımızı,
•Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzun olduğunu,
•Çocukların baharda daha fazla büyüdüğünü,
•Fillerin zıplayamayan tek memeli olduğunu,
•Gözleri açık tutarak hapşırmanın imkânsız olduğunu,
•İnsan beyninin % 80’i su olduğunu,
•İnsan vücudundaki en güçlü kas dil olduğunu,
•Kelebekler ayaklarıyla tat aldığını,
•Köpeklerin ter bezleri ayaklarında olduğunu,
•Newton, yer çekimi kanununu fark ettiği zaman 23 yaşında olduğunu,
•Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuş olduğunu,
•Tarantulaların iki buçuk yıl yiyeceksiz yaşayabildiklerini,
•Timsahların renk körü olduğunu.

                             
                             
                                  HİLAL ŞEYMA TÜRKMEN / SOSYAL HİZMET UZMANI

KAYNAKÇA
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyanin-en-ilginc-bilgileri-bunlari-biliyor-musunuz
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EVET-HAYIR

Hangi Yaş Grubu için Uygundur?: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır?: 2 kişi ile
Oynamak için Neler Gerekir?: Herhangi bir materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır?: Oyunculardan biri soru soran diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap 
veren oyuncunun hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap vermemesi 
gerekir. Örneğin, “Okula gidiyor musun?” sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyo-
rum” demelidir.  Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz?,3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırt-
malı sorularla karşısındaki oyuncuya “EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır
Çocuğa Neler Kazandırır?: Dikkati ve hızlı düşünmeyi geliştiren bir oyundur.

HACI YATMAZ
Hangi Yaş Grubu için Uygundur?: 2 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır?: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir?:Oklava veya sopa
Nasıl Oynanır?:Uzunca bir sopa ortaya dikilir. Oyunculardan biri sopayı havada 
durması için tutar.  Oyuncular sopanın çevresinde halka şeklinde dizilir. Herkese bir 
numara verilir. Ortadaki oyuncu bir numara söyleyerek sopayı bırakır ve numarası 
söylenen oyuncu sopayı yere düşmeden yakalamaya çalışır.
Çocuğa Neler Kazandırır?:Refleksleri geliştiren bir oyundur. 
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MASA TOPU

Yaş: 3 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Pamuk-masa
Masa topu nasıl oynanır?
Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi 
alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. 
Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek 
için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 
5 puan alan takım oyunu kazanır.
Masa topu oyunu çocuğa ne kazandırır?
Görsel-mekânsal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becer-
ilerini geliştirir.

HAYVAN TUTMACA

Hangi Yaş Grubu için Uygundur?: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır?:2 kişi veya üzeri
Oynamak için Neler Gerekir?: Herhangi bir materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır?:Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutu-
lan hayvana dair sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede yaşar?”, “Ne renktir?” 
gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. 
Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.
Çocuğa Neler Kazandırır?:Hayvanları tanıtan bir oyundur. 

SICAK-SOĞUK

Hangi Yaş Grubu için Uygundur?: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır?: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir?: Saklanabilecek ölçüde küçük bir nesne.
Nasıl Oynanır?: Oyuncular arasından bir ebe seçilir. Saklamak için bir nesne seçilir. 
Ebe oyun alanının dışına çıkartılıp geride kalanlarla birlikte bu nesne saklanır. Ebe-
nin görevi bu nesneyi bulmaktır. Ebeyi, diğer çocuklar nesneye yaklaştığında “sıcak” 
nesneden uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek yönlendirirler. Ebe nesneyi bulunca 
kendi istediği birisini ebe seçer. Ebeye beli bir süre verilerek de oynanabilir. Büyük 
çocuklarda aynı anda saklanan nesnelerin sayısı arttırılabilir.
Çocuğa Neler Kazandırır?: Mesafe algısı, dikkat ve yönergeleri değerlendirip sonuca 
ulaşma becerilerini geliştirir.
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HAYDİ! BENİM GİBİ YÜRÜ

Hangi Yaş Grubu için Uygundur?: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır?: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir?: Materyal gerekmez
Nasıl Oynanır?: Her bir çocuktan bir taklit yürüyüşü yapması istenir. Yürüyüşü yapan 
çocuk bu yürüyüşü başarılı bir şekilde yaparsa diğer arkadaşlarına alkışlatılır. Çocuk-
lardan aşağıdaki yürüyüşleri taklit etmesini istenebilir. Yeni taklitler eklenebilir.
İhtiyar adam yürüyüşü: Sırt kamburlaştırılır, baş öne bükülür, elde baston varmış gibi 
yavaş yavaş yürünür.
Dalgın adam yürüyüşü: Öne çapraz adım atılarak dengesiz yürünür.
Cüce yürüyüşü: Dizler tam bükülür, baş omuzlar arasına gömülür, kollar aşağıya 
sarkıtılır. Böylece yürünür.
Robot yürüyüşü: Vücut gergin, dizler ve kollar bükülmeden yürünür kollar öne ve 
geriye sopa gibi sallanır.
Dev yürüyüşü: Kollar yukarı kaldırılır. Ayakuçları üzerinde yükselerek yürünür.
Çocuğa Neler Kazandırır?: Gözlem ve bedeni daha iyi kullanma becerilerini geliştiren 
bir oyundur. 

DOKUN TAHMİN ET

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Tepsi ya da kutu- küçük nesneler
 Dokun tahmin et oyunu nasıl oynanır?
Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) 
oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. 
Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.
Çocuğa ne kazandırır?
Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alan-
larını geliştirir.

KAŞIKLA TOP TAŞIMA OYUNU

Yaş: 4 yaş ve üzeri 
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: (Plastik) kaşık, pinpon topu  
Bir kaşığın içerisine bir pinpon topu ya da ponpon koyun.
Çocuğunuz kaşığı ağzında tutsun ve düz bir çizgide, düşmeden yürümeye çalışsın.
Çocuğa ne kazandırır?
Bu oyun ile birlikte çocuğunuz, dengede kalma refleksi ve hedef odaklanma duygusu 
gelişecektir.
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HEYKELTIRAŞ 

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Heykeltıraş oyunu nasıl oynanır?
Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı 
uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en 
mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu 
heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mut-
lu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni 
heykeltıraş olur.
Çocuğa ne kazandırır?
Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor 
becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

KOKU TESTİ OYUNU

Yaş: 3 yaş ve üzeri 
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Kendine has kokusu olan çeşitli nesneler
Küçük kapların içerisine birbirinden farklı kokulara sahip nesneler koyun.
Çocuğun gözlerini kapayın ve nesneleri koklatın.
Çocuğunuzdan kokladığı nesnelerin ne olduğunu söylemesini isteyin.
Çocuğa ne kazandırır?
Bu oyun ile birlikte çocuğunuzun, koku duyusu, kokularla nesneleri bağdaştırma ve 
koku ile hafıza arasındaki bağlantıyı güçlendirme yetileri artar.

KOLAJ YAPMA OYUNU 

Yaş: 4 yaş ve üzeri 
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Eski gazete veya dergi
Çocuğunuz ile birlikte gazeteden ilgisini çeken figürler kesin.
Bu figürleri bir karton kağıda yapıştırarak farklı resimler oluşturun.
Çocuğa ne kazandırır?
Bu oyun ile birlikte çocuğunuzun, el becerisi ve hayal gücü gelişir.
İlginizi çekebilir.

                                                                                AYSU KOŞAN / ÖĞRETMEN

“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR”

45



Çok eski zamanlarda fakir ama mutlu bir köy varmış. Bu köyde yaşayanlar çalışır, 
çabalar, geçinir giderlermiş.
Bu köy diğer yerleşim alanlarından uzakmış. İnsanlar dünyadaki olayları daha yakın-
dan inceleyemediklerinden bütün yaşantının kendilerinin yaşantısı gibi olduğunu 
zannederlermiş.
Köy güzel bir nehrin yakınında kurulmuş. Nedense nehri karşıya geçip de uzak illere 
gitme ihtiyacı duymamışlar. Sizde takdir edersiniz ki böyle bir toplum gelişemez. 
Hatta sorunları daha çok artar.
Bu köyde hiç kedi yokmuş. Onlar kedinin ne işe yaradığı ve nasıl bir hayvan old-
uğunu bilmezlermiş.
Şimdi siz diyeceksiniz ki “kedi de nereden çıktı? Bir yerde kedi olsa ne olur, olmazsa 
ne olur?”
Size anlatayım:
— Çok uzaklardaki bir köyden birisi topal, diğeri de kuyruksuz iki fare yola çık-
mışlar. Gece gündüz demeden yürümüşler. Dağ, tepe aşmışlar. Uzun yolları geçerek 
bu köye gelmişler.
Fareler ilk gece köyün dışında saklanmışlar. Ertesi günü köyü incelemeye karar vermişler.
Köyü gizlice adım adım gezmişler.
Onları engelleyen karşılarına ne bir kedi çıkmış ne de başka bir şey. Buna çok sevin-
mişler. Diledikleri bir yere yuvalarını kurmuşlar. Bu çiftin ilk yavruları olmuş. On-
lar da büyüyüp, kendi yuvalarını kurmuşlar. Derken köyün içinde fareler görülmeye 
başlamış. Fareler çoğaldıkça her eve dağılmışlar. Her köşeyi tutmuşlar. Bu hazırcı 
fareler evlerdeki yiyecekleri talan etmeye, buldukları her yeri kemirmeye başlamışlar.
Günler geçtikçe öyle çoğalmışlar ki, köylülerin depolarına, buğday ambarlarına 
girmişler.İnsanlar onların elinden hiçbir şeylerini kurtaramaz olmuşlar. Ellerine al-
dıkları odun, süpürge ve sopalarla fare avına çıkarlarmış. Ama farelerle baş edemez 
olmuşlar. Başlamışlar kara kara düşünmeye! Hatta bu insanlar yemek için bir şeyler 
pişirip, sofraya oturduklarında tatlı tuzlu karınlarını doyuramaz olmuşlar.
Çünkü onlar ailece sofraya tam oturdukları sırada köşeden, bucaktan, alttan, üst-
ten çıkan fareler ortalığı sararmış. Onlardan önce sofraya dolarlarmış. Bazı aç gözlü 
fareler yemeklerin içine bile atlarlarmış. Köylülerin yüzlerindeki mutluluk silinmiş. 
Yüzleri hiç gülmez olmuş.
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Öyle ki, bu fareler onları geceleri de tehdit etmeye başlamışlar. Yatak odalarına kadar 
girmişler. Kulaklarını ve burunlarını ısırmışlar. Onları tatlı uykularından etmişler.
Köylüler bir araya toplanmışlar. Bu farelerden kurtulabilmek için fikir yürütmeye 
başlamışlar.
Ancak ürettikleri fikirler, hiç de ümit verici değilmiş.
Çaresizlik içinde dağılmışlar. Onlar bu karamsarlıkta, ne yapacaklarını bilemez du-
rumda bekler olmuşlar.
Bir gün köye yorgun bir yabancı gelmiş. Genç bir adammış. Sarı saçları omuzlarına 
kadar dökülüyormuş. Omzunda bir torbası, boynunda da ipe bağlı bir kavalı varmış. 
Giysileri de eski ve yamalıklıymış.
Köylüler bu yabancıyı çoban zannetmişler.
Ona:
— Köyümüzde çobana ihtiyaç yok, demişler.
Genç gülmüş:
— Ben çoban değilim. Başınıza bela kesilen bu farelerden sizi kurtarmaya geldim, 
demiş.
Köylüler sevinçle ilgi göstermişler:
— Ne olursun bizi bu farelerden kurtar. Bizden ne dilersen yerine getiririz demişler, 
hep bir ağızdan.
Genç de:
— Sizden bu iş karşılığında, üç yüz altın istiyorum, demiş.
Köylüler de:
— Altının ne önemi var! Sen işini hele bitir, altınlarını cebinde bil, demişler.
Böylece köylüler ile genç adam anlaşmışlar.
Genç adam boynundaki ipe bağlı kavalı çıkarmış. Ağzına götürüp nağmeli bir şekilde 
çalmaya başlamış. Bu sihirli bir kavalmış. Kavaldan çıkan sesi duyan fareler, köşeden, 
bucaktan, yuvadan, çatıdan, delikten, her nerede iseler o delikten pıtır pıtır çıkıp, 
kavalı çalan gencin peşine düşmüşler.
Genç kavalını çala çala köyün her köşesini dolaşmış. Sonunda arkasında öyle bir fare 
ordusu olmuş ki, o nereye giderse, fareler de gözleri kapalı onun peşinden yürümüşler.
Kavalcı bütün fareleri topladıktan sonra köyün yakınından geçen nehre doğru 
yürümüş.
Fareler de peşinden onu takip etmişler.
Genç, nehrin ortasına gelince o sihirli kavalı öyle güzel çalmaya başlamış ki, bütün 
fareler oynaşarak suya atlamışlar. Az sonra nehrin sularına kapılmışlar. Ne kadar ça-
balasalar da kurtulamayıp, boğulmuşlar. Böylece köy farelerden kurtulmuş.
Olay, köylülerin kocaman kocaman açılan gözlerinin önünde olmuş. Köylüler farele-
rden kurtulmanın sevinciyle birbirine sarılıp, sevinç çığlıkları atmışlar.
Kavalcı genç, görevini bitirmiş. Islak elbiseleri ile nehirden çıkmış.
Köylülere:
— Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sizde. Bana söz verdiğiniz üç yüz altını şu torbaya 
doldurabilirsiniz. Ben de artık yoluma gideyim, demiş.
Köylüler farelerden kurtulmanın sevincini yaşarken altınlarından olacaklarını 
düşününce, birden değişmişler.
Bakmışlar ki karşılarında yarı ıslak, elbisesi yamalıklı, zayıf, çelimsiz bir genç duruyor.
Ona:
— Ver torbanı, demişler.
Torbaya üç yüz altın yerine, elli altın koymuşlar. Genç torbadaki altınları saymış.
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Onlara:
— Bu altınlar eksik. Söz verdiğiniz hâlde sözünüzü tutmuyorsunuz. Yaptığınıza 
pişman olursunuz. Ona göre tedbirli olun, demiş.
Köylüler:
— Haydi! Var git! Bu altınlar sana yeter! demişler.
Genç kavalcıyı yaptığı iyiliğe karşılık, köyden kovmak istemişler.
Genç adam:
— Günah ben den gitti! demiş.
Boynuna taktığı kavalını tekrar çıkarmış. Ancak bu sefer kavaldan çıkan nağmeler 
bambaşkaymış.
Bu sesleri duyan köyün bütün çocukları kavalın peşine takılmışlar. Hem gülüyor, 
hem de oynuyorlarmış. Böylece genç kavalcı köyde ne kadar çocuk varsa, peşine tak-
mış. O önde, çocuklar arkada köyden çıkıp uzaklaşmaya başlamışlar.
Anne ve babaların aklı başına gelmiş.
— Aman genç etme! Eyleme! Çocuklarımızı götürme! diye yalvarmışlar.
Ama artık çok geç kaldıklarını anlamışlar. Çünkü genç kavalcı onları hiç dinlemeden 
yoluna devam etmiş.

Köyün dışındaki ormana girmiş. Bütün çocuklar da, kavalcıyla beraber ormandaki 
ağaçların arasında bir anda gözden kaybolmuşlar.
Giden çocuklarını yaşlı gözlerle ormanda aramışlar. Her yıl ormanda onların gö-
zlerinden akan gözyaşlarının ıslattığı yerlerde çiçekler açmış. Bu açan çiçekler, anne 
ve babalarına gülümseyen çocuklarıymış.
Köylüler o mevsim gelince açan çiçekler halindeki çocuklarını görmeye, ormana gid-
erlermiş.
Yaptıkları hatanın bedelini de böylece ödemişler. Ayrıca düşünmeden verdikleri bir 
sözün karşılığında da başlarına gelen bu olayı hiç unutamamışlar. Bu masal herkese 
ders olsun diye dilden dile anlatılmış.                         
 
                                                                             SİBEL CANDAN/ SOSYOLOG
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Bize; bir resmini, hikâyeni veya şiirini 
cocukkonukevi219@gmail.com 
adresine gönder, biz de yayınlayalım.
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