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Önsöz
Değerli Kadınlar;
Dergimizin beşinci sayısında konularımızı siz 

değerli okurlarımız için özenle seçtik.  Dergimiz ara-
cılığı ile sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. 
Bu zorlu ve umutsuzluğa kapıldığımız günlerde siz-
lere dilerim umut ışığı olabiliriz.

Dergimizi hazırlarken yol ışığımız Atatürk’ün “Bir 
toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins 
insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir 
toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, 
diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözleri oldu.

Bizler bu sözlerdeki bilinç ve mirasla, kadın ile çocuğa 
yönelik hizmetlerimizi her geçen gün sürdürmekteyiz. Yaşadığımız 
şehrin ve ülkemizin en önemli sorunlarından olan kadına yönelik şiddetle 
mücadele için geçirdiğimiz bu zor günlerde de durmaksızın çalışıyoruz ki siz kadınlarımız kendinizi 
daha güvende ve daha güçlü hissedebilin. Bu sebeple kadının güçlenmesi, girişimciliğin desteklenmesi, 
ekonomik ve sosyal hayatta görünürlüğün artması için farklı alanlarda topyekûn bir çabanın içerisindeyiz. 
Bildiğiniz gibi Mor Haritamı sizlerin daha güvenli bir kentte yaşamanız için tasarladık. 

Geçtiğimiz ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hafta boyu süren 18 farklı etkinliğe im-
zamızı attık. 4 farklı ilçeden gelen ve Anıtkabir’i hiç görmemiş 80 kadını misafir ederek Anıtkabir’i 
ziyaret etmelerini sağladık. Kent gezisine çıkardığımız kadınlarımızı farklı etkinliklerle de buluşturduk. 
“Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun” oyununu Başkent Tiyatroları olarak Elmadağ ve 
Kahramankazan’da gösterime sunduk.   

Diğer taraftan UNFPA ile “Kadınlar ve Gençler için Sosyal Uyumun ve Çalışma Hayatına Katı-
lımın Desteklenmesi”, UNHCR ile “Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarının Desteklenmesi” projeleri 
bu dönemde de devam etti.

“Kadınlar için eşitlik adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğu-
muzdur. Ankara’da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye 
devam edeceğiz” diyor, mayıs ayının yaklaşmasıyla tüm anne olan, anne olmak isteyen, anne olmayı 
tercih etmeyen ya da herhangi bir canlıya annelik yapan tüm kadınların anneler gününü en içten di-
leklerimle kutluyorum.

Sevgili Çocuklar,
“Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak 

olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Mustafa 
Kemal Atatürk, çocuklara olan sevgisi, güveni ve beklentilerini bu sözlerle dile getirmişti. Ben de aynı 
kalbi duygularla bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Nor-
malleşme dönemiyle birlikte yüz yüze eğitimlerin başladığı bu günlerde sıcak bir merhaba diyor ve 
başarılar diliyorum. Dilerim ki arada nefes almak ve çalışmalarınıza bir mola vermek için dergimizi 
keyifle okursunuz.

Saygılarımla... 

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Anne ve
Çocuk Bağı

Geçmişte birçok bilim insanı, anne-ço-
cuk ilişkisinde bağlanmanın temel 
nedenini, annenin çocuğa besin sağ-

laması olarak görmüştür. Amerikalı bilim 
insanı Harry Harlow, anne-çocuk arasındaki 
bağlanmayı sadece beslenme odaklı olarak 
görmeyi yeterli bulmamış ve çocuğun duy-
duğu ihtiyaçları değerlendirmeye çalışmış-

tır. Böylelikle Harlow, etik açıdan yıllarca 
ciddi tartışmalara yol açan bir deney yap-
mıştır. 

Deneyde, doğumdan sonra annele-
rinden alınmış yavru maymunlar ve iki çe-
şit anne modeli kullanıldı. Annelerden biri 
havluyla kaplı ve yumuşaktı ama bu yumu-
şak annenin sütü yoktu, diğeri ise soğuk ve 

Zeynep ÖCAL / Psikolog
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tellerden oluşmuştu fakat yavru maymunu 
besleyen bir biberona sahipti. Acaba yav-
rular hangi anneyle vakit geçirmeyi tercih 
edecekti? Başka bir deyişle yavru maymun-
lar hangi anneyi seçecekti? Deneyin so-
nucunda maymunların, acıktıklarında süt 
içmek için demir telden yapılmış annenin 
yanına gittikleri gözlemlenmiştir. Geri kalan 
zamanlarını ise yumuşak anneyle geçirmeyi 
tercih ettikleri görülmüştür. 

Daha sonra Harlow deneyi bir üst aşa-
maya taşıdı. Acaba yavru maymunlar kork-
tukları zaman hangi anneyi tercih edecekti? 
Harlow, deneye korkutucu, gürültü çıkaran 
bir oyuncak yerleştirdi. Sonuç yine beklen-
diği gibi oldu. Sesten ve görüntüden korkan 
yavru maymunlar çığlık atarak yumuşak an-
neye kaçmayı, ona sarılmayı tercih ettiler.

Maalesef bu deney yavru maymunlar-
da geri dönüşü olmayan büyük tahribatlar 
yarattı ve Harlow’un deneyi etik bakımdan 
uzun yıllar boyunca eleştirildi, insanlık dışı 

görüldü. Deneylerde kullanılan yavru may-
munlar ileriki dönemlerde birçok sosyal 
uyum sorunu yaşadılar ve bir çoğu çiftleş-
meyi reddetti. Yavru maymunların çok az 
bir kısmı doğum yaptı. Doğum yapan may-
munlar ya bebeklerini öldürdü ya da yav-
rularına karşı ilgisiz kaldılar ve bu yüzden 
birçok bebek kendiliğinden öldü. Harlow’un 
eleştirilere cevabı ise  “Maymunları nasıl se-
vebilirsiniz ki?” oldu.

Deney ve sonuçları kabul edilebilir de-
ğildi ancak çok önemli bir gerçeği ortaya 
koymuştur. Harlow, bu deneyle bebeklerin 
anneleriyle yalnızca beslenme için bağ kur-
madığını kanıtladı ve duygusal ihtiyaçların 
bağlanmadaki önemini vurgulamış oldu. Fi-
ziksel ihtiyaçlar her ne kadar temel neden 
gibi görünse de tek başına yeterli değildir. 
Sevgi, şevkat, sıcaklık ve güvende hissetme 
ihtiyaçları da anne-çocuk bağlanması için 
beslenme kadar hayati bir önem taşımak-
tadır.

Harlow, deneye 
korkutucu, gürültü 

çıkaran bir oyuncak 
yerleştirdi. Sonuç 

yine beklendiği 
gibi oldu. Sesten 

ve görüntüden 
korkan yavru 

maymunlar çığlık 
atarak yumuşak 

anneye kaçmayı, 
ona sarılmayı tercih 

ettiler.
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Seren Zeynep ÖZTEPE / Sosyolog

Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Kadın Danışma Merkezi olarak 
2017 yılından bu yana sığınmacılarla 

çalışmaktayız. 2017 yılında “Sığınmacı Kadın 
ve Çocuklar Koruma Projesi” olarak başlayan 
projemiz 2021 yılında “Sığınmacı Kız Çocuk-

larının Okullaştırılması” konusunda özelle-
şerek yürütülmeye devam etmiştir. 

2021 yılı sonuna kadar devam edecek 
olan projemiz Birleşmiş Milletler Yüksek 
Komiserliği ile ortaklaşa yürütülmektedir. 
Projemiz kapsamında şimdiye kadar 375 kız 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR) tarafından ortaklaşa açılan Drapaj Tekniği ile Kadın Gelinlik 
Dikimi kursuna katılan 67 kadın, geleceklerini işliyor...

Kadınlar
‘Geleceklerini İşliyor’
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çocuğunu okullaştırmamızın yanında kız ço-
cuklarının annesi 271 kadın da projeden ya-
rarlandırılmış, dil ve meslek eğitimleri almış-
tır. Bu projenin daha sürdürülebilir olması 
için sadece kız çocuklarının okullaştırılması 
değil aynı zamanda annelerinin de kendi 
ayakları üstünde durabilmeleri ve mesleki 
bir eğitim almaları için 2020 Kasım ayında 
başlattığımız dikiş kursumuz 2021 yılında da 
büyük rağbet alarak devam eden kursları-
mızdan biri haline gelmiştir.

2020 Kasım ayından bu yana toplamda 
67 sığınmacı kadının temel dikiş teknikleriy-
le başlayan eğitim serüveni, kurs sonunda 
sertifika ile taçlanıyor. Kadınlar burada biçki, 
dikiş-nakış, model üretme, kesme gibi tekstil 
alanına ait bilgileri öğrenirken kurs sonunda 
başarılı olan 7 sığınmacı ve 7 Türk kadınımız-
la beraber kurulacak olan tekstil koopera-
tifimizde istihdam edilebilecek. Bu sayede 
içinde bulundukları sosyal hayata uyum ko-
nusunda da önemli yol kat etmiş olacaklar. 

Kursumuzun en büyük özelliklerinden 
biri hem kurs hem de önemli ölçüde istih-
dam imkanı sağlamasıdır. Eğitim süresince 
kursiyerlere ödeme yapıldığı gibi bu ödeme-
ler sonucunda kadınlar kendi ayakları üze-
rinde durarak kendilerine hem maddi hem 
de meslek öğrenerek manevi açıdan da katkı 
sağlamış oluyorlar.

Nisan ayı sonuna kadar devam ede-
cek kursumuzun ilk iki ayından sonra 12 
Mart’ta açılışını yaptığımız Gelinlik Sergimiz 
büyük dikkat çekmiş olup öğrencilerimizin 
emeklerini daha da görünür kılmıştır. Sergi-
de öğrencilerimizin diktiği gelinlikler büyük 
beğeni topladı. Gelin şimdi hep beraber bu 
eğlenceli kursumuzdan ve beğeni toplayan 
sergimizden görüntülere göz atalım... :) 
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ERKEKLiK,BABALIK 
VE CiNSiYETÇiLiĞiN 
DEĞERLENDiRiLMESi

Erkeklerle ve babalarla “erkeklik “kav-
ramı üzerine konuşmak bu alanda 
çalışmalar yapmak kadın ve çocuk-

lara yönelik uygulanan şiddet ve ötekileştir-
menin engellenmesi için atılan en önemli 
adımdır. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet-
le mücadele için kadın endeksli çalışma ya-
pılması önemlidir. Ancak sorunun temeli-
ne inmek için erkek bakış açısını ele almak 
çocukluk döneminden gelen basmakalıp 
düşünceleri, kronikleşmiş toplumsal değer 
ve yargıları irdelemek, sorunun temeline in-
mek çok mühimdir. Erkeğin(Babanın)hane 
içerisinde toplumsal cinsiyete aykırı davra-
nışlar sergilemesinin ve eşitliğe karşı direnç 
göstermesinin ve bu yargılarının dışına çık-
masının toplum tarafından yadırganacağı 
hissinin değiştirilmesi oldukça zordur. Top-
lum tarafından hane içerisinde babaya evin 

geçiminden sorumlu olmak, ev otoritesini 
sağlamak, hane halkına sevgisini göstermek 
ve onları korumak gibi roller biçilmiştir. Ba-
banın kız çocuğu ve erkek çocuğu arasındaki 
adil olmayan muamelesinin ve erkek çocu-
ğunun kutsanması, eğitime, ekonomik güce 
erişim konusundaki eşitsiz bakış açısının 
törpülenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 
ev içerisinde iş bölümünün sağlanması er-
keğin eve para getiren, otoriteyken kadının 
annelik ve ev işçisi rolüyle anılmasına sebep 
olan eril bakış açısının kırılması gerekmekte-
dir. AÇEV’in ( Anne Çocuk Eğitim Vakfı ) ‘nın 
yapmış olduğu araştırmalara göre babaların 
%91’i çocuk bakımında birincil sorumlunun 
anne olduğunu söylüyor. 51 ilden 3.235 ba-
banın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 
Türkiye’de erkeklerin çocuk bakımı ve gelişi-
mine bakış açılarına dair ilginç iç görüler su-

Fatma EROL / Sosyolog

10
Kadın Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



CİNSİYETÇİ KALIPLAR 
“BÖYLE GELMİŞ,
BÖYLE GİTMEYECEK”

nuyor. % 92 oranında çocukları çok sevdiği 
için çocuk sahibi olduğunu” belirten baba-
ların, % 91’i ise çocuk bakımında birincil so-
rumlunun anne olduğunu söylüyor. Araştır-
maya göre babaların %50’si çocuğunu hiçbir 
zaman tuvalete götürmediğini, %36’sı çocu-
ğunun hiç altını değiştirmediğini, %35’i ise 
hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söylü-
yor. Çocukların fiziksel bakımına katılmayan 
babalar aynı zamanda ev içindeki diğer işleri 
de paylaşmıyor. Babaların %35’i çocukları-
nın okul etkinliklerine katılmıyor Babaların 
yarısından fazlası hiç yemek yapmıyor ve 
ev temizliğine destek olmuyor. Sadece dört 

babadan 1’i, çamaşır yıkama, çamaşır asma 
ve cam silme işlerine yardımcı oluyor. Konu 
eğitim olduğunduysa babaların %35’i çocuk-
larının okul etkinliklerine ya hiç katılmadık-
larını ya da nadir olarak katıldıklarını söylü-
yor. Babalar ev dışına çıktılarında da durum 
pek farklı değil. Erkekler bebeğe bakmak, 
çocukların gelişiminden sorumlu olmak, ço-
cukların sorumlulukları konusundaki görev-
leri tam olarak benimseyememekle birlikte 
kendini birincil sorumlu olarak görmemek-
tedirler. Baba evin geçimini sağlayarak mali 
olarak tüm aile bireylerini kendine bağımlı 
hale getiren tek aktör olmaktadır. Babalarla 
çocukları arasındaki mesafe genellikle saygı 
ve itaat tutumuyla açıklanmaktadır.  Erkek-
ler Çocuklarla ilgilenme görevini kadınların 
üstlenmesini talep etmektedirler. Çocuk-
ların ilk deneyimleri, ağlamaları, sevinçleri, 
başarıları, hataları konusunda anne sürece 
dâhil edilmekle birlikte baba temel ihtiyaçla-
rın karşılanması sorumluluğunu yerine ge-
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tirmek adına çocuğun en önemli süreçlerini 
kaçırmaktadır. Toplumda Annelik doğuştan 
gelen, kutsal sayılan, mucizevî bir görev ola-
rak görülürken, babalık sonradan kazanılan 
bir beceri olarak görülmektedir. Babalık ve 
erkeklik kavramları geçmişten geleceğe ak-
tarılan kavramlardır. Erkeklerin birçoğu geç-
mişte nasıl bir çocukluk yaşadıysa, ailede 
ataerkil bakış açısı varsa erkek çocuk sahibi 
olunca çocuğu aynı şekilde yönlendirme ye-
tiştirme tarzını benimseyecektir. Günümüz 
toplumlarında geleneksel aile yapısının çe-
kirdek aileye dönüşmesi, çekirdek aile yapısı 
içindeki bireylerin rol ve sorumluluklarının 
değişmesi, kadının eğitim düzeyinin artması 
ve ekonomik yönden erkeğe bağımlı olarak 
yaşamaktan kurtulmaya başlaması kadının 
toplum içindeki statüsünde değişmelere 
neden olmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri 
arasındaki keskin sınırların kalkmasını sağ-
lamıştır. Kadının sosyal hayata, iş hayatına 

dâhil olması, eğitim seviyesinin artması, eko-
nomide söz sahibi olmasıyla birlikte babalık 
ve erkeklik rolleri değişime uğramıştır. Bu 
değişim erkeğin(babanın)tutum ve davranış-
larında eşitlik, işbirliği, sorumluluk üstlenme 
gibi bakış açısı edinmesini sağlamıştır. Bu 
durum çocuğun toplumsal cinsiyet eşitliği-
ne uygun olarak yetiştirilmesine ve babanın 
çocuk yetiştirme sorumluğuna dâhil olması-
nı sağlamaktadır. Bu gelişim kız çocuğunun 
erkek çocuğuna gösterilen muamelenin ge-
risinde kalmamasına, kız çocuklarının eğiti-
me, iş olanaklarına erişiminin eşit olmasını 
sağlamıştır. Bu durum Çocukluk döneminde 
babaların erkek çocuklarını yüceltme, öne 
çıkarma, olanak ve fırsatlardan yararlandır-
ma konusunda ve cinsiyet açısından sözel 
ayrım, renk ayrımı yapılmasını önlemiştir. 
Bu durum kuşaklar arası bilgi ve tutum akta-
rımının daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. 

“NE EKSİK, 
NE FAZLA EŞİTİZ”

12
Kadın Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ





yükümlülükler bakımından diğer kooperatif-
lerden farklı değildir. Bu yüzden bir kadın ko-
operatifinin ortağı olmak isteyen kadınlar ay-
nen diğer kooperatifler gibi en az “yedi” ortak 
ile birlikte bir ana sözleşme imzalaması ge-
rekir. Anasözleşme bir yetkilinin huzurunda, 
ticaret sicili müdürlüğünde imzalanmalıdır. 
Dolayısıyla bir kooperatif etrafında birleşmek 
isteyen kadınlar öncelikli olarak  ticaret il mü-
dürlüğüne başvurmalıdır.

Bir kooperatife ortak olmak isteyen ka-
dınlar için şartlar şunlardır; 18 yaşını tamam-
lamış olmak, medeni hakları kullanabilme 
yeterliliğine sahip olmak, ortak olmak isteğini 
belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvur-
mak, gerekli sermaye payını taahhüt ederek 
dörtte birini peşin ödemek ve Anasözleşme-

KADIN
KOOPERATiFLERi

Fulya YILDIRIM / Eğitmen

Ülkemizde kadınların toplam nüfusa 
oranı %50 iken, ekonomik güce katılım 
oranları ise maalesef bu oranlara eri-

şememektedir.İstihdam alanında kadınların 
karşılaştığı güçlükler birçok kadını iş haya-
tından uzaklaştırmakta ya da bu güçlüklerle 
karşılaşacağını bilen kadınlar buna hiç cesa-
ret edememektedirler. Kadınların ekonomik 
olanaklara erişmelerinin bir yolu kadın koo-
peratiflerinden geçmektedir. 

Kooperatiflerin amacı ülkemizde eko-
nomik kalkınmayı sağlamak, istihdamı art-
tırmak, halka kaliteli ürün ve hizmet sağla-
maktır. Kadın kooperatifleri ise kadınlar için 
istidam oranını arttırmakta, kadının ekono-
miye katılmasına imkan sağlamaktadır.

Kadın kooperatifleri kadını sadece eko-
nomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanda 
da destekleyerek hayata katılımını sağlar. Bu 
kooperatifler kadına iş olanağı sağlayarak, 
diğer taraftan da farklı kültürel alanlardan, 
farklı eğitim düzeylerinden gelmiş olan ka-
dınlara sosyal bir çıkış noktası verir.Genelde 
küçük ölçekli olan kadın kooperatiflerinde 
kadınlar tek başlarına çalışmak yerine, eko-
nomik bir fikirle bir araya gelip “kadınlar tara-
fından, kadınlar için” anlayışını temele alarak 
birlikte, genelde geleneksel ürünlerini üretip 
satarak ekonomiye katılırlar ki, bu hem kadın 
dayanışmasını güçlenmesini sağlarken diğer 
yandan da kadınların ortak problemlerine 
birlikte çözüm bulmalarına yardımcı olur.

Kadın kooperatifleri kadınların kurup iş-
lettiği bir kooperatif türüdür, fakat statü ve 
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de belirtilen diğer şartları taşımaktır (Koope-
ratifler Kanunu, Madde 8).

“Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koo-
peratifi Anasözleşmesi” kooperatif kurmak 
isteyen kadınlar için öncelikli olarak incelen-
mesi gereken bir sözleşmedir. Bu sözleşme 
kooperatifle ilgili tüm bilgileri (Kooperatifin 
kuruluşuna, amaç ve faaliyetlerine, işleyişine, 
yönetimine ve kapanmasına dair tüm bilgiler, 
usuller ve kurallar) içerir. Kooperatif ticaret 
siciline tescil ile tüzel kişilik, kurucular da or-
taklık sıfatını kazanmış olurlar. 

Kooperatifin yasal prosedürleri ger-
çekleştikten sonra dikkat edilmesi gereken 
noktalardan biri üretilen ürün ya da hizmet 
konusunda eğitim alınması gerektiğidir. Pa-
zara sunulan ürünün birbirinin aynısı olma-
ması önemlidir. Kadın kooperatifleri genelde 
tekstil ya da el işi konusunda yoğunlaştığı için 
rekabet artmakta, tasarımın özgün olmadığı 
durumlar da kooperatiflerin çok uzun ömür-
lü olmaması sonucunu doğurmaktadır.

Kooperatif ortakları, üretilen ürüne pa-
zar bulurken farklı kanallardan faydalanabi-
lirler. Bunlar web siteleri, sergiler, mağazalar, 
kermesler, yerel yönetimlerin açmış olduğu 
standlar olabilir. Bazı özel şirketler ya da ye-
rel yönetimler de kadın kooperatiflerini des-

teklemek amacıyla özel günlerde toplu ürün 
siparişleri yapabilirler.

Yeni oluşum içerisindeki kadın koopera-
tifleri yerel yönetimlerden ürünlerin satışı için 
standlar, mağazalar, kermes, fuar gibi etkinlik-
lere katılma ya da kira, fatura gibi giderlerde 
destek talebinde bulunabilirler. Kadın koope-
ratifleri aynı zamanda özel sektörden, çeşitli 
kamu kuruluşlarından, Kalkınma Ajansları ya 
da işveren örgütlerinden destek alabilirler.

Kooperatif kurmak isteyen kadınlar önce-
likli olarak Anasözleşme’de yer alan yüküm-
lülükleri çok iyi özümsemelidir. Özellikle elişi, 
tekstil gibi kursları ana üretim hedefi olarak 
görmemeli, özgün ürünler üretebileceği, pa-
zarda satılabileceği ürünlere yönelmelidir. 
Çünkü bu tür ürünler hem toplumda kadına 
biçilen rolü daha da pekiştirmekte, hem de 
birbirlerinin aynı ürünler üretilmesini sağla-
maktadır. 

KOOPERATiF
NASIL

KURULUR
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Hilal Şeyma TÜRKMEN
Sosyal Hizmet Uzmanı

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü An-
neler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu 
özel günde; annelerin, kendini anne his-

sedenlerin veya anne olmayı tercih etmeyen 
tüm kadınların anneler günü kutlu olsun.

Anneliği tarif etmeye hiçbir kelime, hiçbir 
kitap ve hiçbir bilim yetmiyor. Anne çocuk iliş-
kisi, anne karnında başlamaktadır. Bütün psi-
kolojik sorunların alt yapısını çocukluk yılların-
da, ebeveyn çocuk ilişkisi oluşturmaktadır. Bu 
sebeple çocukluk yıllarında kurulan bağ önem 
arz etmektedir. Çocukla kurulan bu ilişkiyi yal-
nızca kadına(anneye) atfetmek, erkeği(babayı) 

sadece eve para getirmekle sorumlu gibi gös-
termek doğru değildir.  Çift evlendikten birkaç 
ay sonra, kadına “ne zaman çocuk yapacaksın” 
gibi soruları sorulmaya başlanıyor. Kadına “ne 
zaman anne” olacaksın soruları hiç düşünül-
meden soruluyor ancak hiç kimse “ne zaman 
baba olacaksın” sorusunu erkeğe sormuyor. 
Kadın, çocuk yapmak istemediğini söylediği 
zaman çevresi tarafından ayıplanıyor. Yahut 
kadın çocuk yapmak istiyor ama biyolojik et-
menler nedeniyle çocuk yapamıyor.  Çiftlerin 
kendi içlerinde yaşadıkları bu zorlu süreç çev-
reden gelen sorularla aşılması zor bir durum 
haline gelmektedir. Bir de çocuk yapan anne-

Zannedilen

Kadın
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lerin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu lohusa-
lık dönemleri vardır. Bu dönemde  “tecrübeli 
annelerin” verdikleri öğütler vardır. “Neden 
normal doğum yapmadın? Sezaryen doğum 
sağlıklı değil, Çocuğun emiyor mu? Anne sütü 
çok önemli, Sen iyi beslen ki sütün çok gelsin” 
gibi söylemleri anne, bir çok kez duymaktadır. 
Annenin duyduğu bu söylemler farklı sorun-
lara sebebiyet vermektedir. Her insanın farklı 
olduğunu kabul ettiğimiz gibi her annenin de 
farklı olduğunu kabul etmeliyiz. Günümüzde 
anneler bu süreci zaten uzmanlarla birlikte yü-
rütmektedir. İyi niyetle söylenen bu cümleler 
annede eksiklik hissi yaratabilmekte ve moral 
bozukluğuna neden olabilmektedir.  Bırakalım 
anne bu süreci bebeğiyle istediği gibi yaşasın.

Kadınlara yüklenen sosyal baskılardan 
bahsettiğimize göre biraz da hayatımızın bir 
parçası olan sosyal medyanın, kadın rollerini 
nasıl yansıttığına bakalım... Yılda bir kez kut-
lanan anneler günü vakti yaklaştığında ekran-
larda reklamlar dönmektedir. Anneler günü 
reklamlarına baktığımızda yine görüyoruz ki 
kadın olmak bir kalıba sığdırılıyor… Anneyi; ya 
çocuklarıyla ilgilenirken ya temizlik yaparken 

ya da mutfakta yemek yaparken görmekte-
yiz. Bununla birlikte anneye alınacak hediyeler 
arasında akıllara mutfak aletleri veya ev aletle-
ri alma fikri gelmektedir. Sevdiğini göstermek 
için alınan bu hediyelerde ne yazık ki yine kadı-
na biçilen roller olduğunu görmekteyiz.

Dilerim bu yıl Anneler Gününü mutfak 
aletleriyle kutlamak yerine kadınlığın bu rol-
lerden sıyrıldığı bir dönem olur.  Birbirimizi; 
kadın, erkek, anne, baba olarak ayrıştırmak 
yerine önce hepimizin insan olduğunu kabul 
edelim. Aynı zamanda unutmayalım ki kadın 
olmak için çocuk doğurmaya gerek yok her ka-
dın bir annedir…
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Psikolog, üniversitelerin 4 yıllık psiko-
loji bölümünden mezun olan kişidir. 
Sadece bu kişiler ‘Psikolog’ unvanını 

kullanma hakkı taşırlar. Psikologlar, bireyin 
bireysel ve toplumsal 
tutum, davranış, dü-
şünme ve duygu du-
rumlarını inceleyen; 
davranışın ve zihinsel 
süreçlerin bilimsel ta-
nım ve açıklamalarını 

temel alan meslek mensuplarıdır. Bu sebep-
le gittiğiniz, psikolog olduğunu düşündüğü-
nüz kişilerin diplomalarını ve belgelerini sor-
maktan çekinmeyin.

Psikologa sadece 
deliler mi gider?

‘Psikolog’ yıllarca 
toplumumuzda yan-
lış algısı olan, pek de 
aşina olmadığımız bir 
meslek grubuydu. Her 

Hilal AYIK / Psikolog

Psikolog Kimdir
Sadece Deliler mi Gider?
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ne kadar bu algı yıkılmaya başlanmış olsa 
da hala eksik bilinen noktalar olduğu da bir 
gerçektir. Psikologlar deli doktoru değildir, 
ya da sadece deliler gitmez. Hatta psikolo-
ğa sadece ‘büyük problemleri olan/sorunlu’ 
insanların gittiği de doğru bilinen bir yanlış-
tır. Herkes, hayatının herhangi bir dönemin-
de psikoloğa gidebilir.  Psikolog, danışanına 
onun bakış açısından bakarak, onun yaşa-
mına yardımcı olmaya çalışarak, kendi çözü-
münü bulması için ışık tutan, yolculuğunda 
yanında ona eşlik eden kişidir. Bu sanıldığı 
kadar sıra dışı bir durum değildir hatta psi-
kologlar da psikoloğa gidebilir.

Psikoterapi nedir, ne değildir?

Psikoloji bir bilimdir.  Psikolog yaşadığı-
nız sorunlar hakkında sizlere farkındalık ya-
ratmaya çalışırken, duygu, düşünce ve dav-
ranış değişimlerinizin kaynaklarını inceler. 
Kişinin sorun çözme becerisinin geliştirilme-
sinde destek olurken, yaşadığınız ruhsal so-
runların altındaki sebeplere dair hipotezler 
oluşturarak almış olduğu terapi eğitimleri-
nin tekniklerini kullanır ve sizlere bir tedavi 

planı oluşturur. Psikoterapi ise bu iyileştirici 
tedavi planının adıdır. 

Psikoterapi denildiğinde çoğumuzun ak-
lına bir divana uzanıp çocukluğuna inmek 
geliyor. Aslında psikoterapide farklı yöntem-
ler ve teknikler vardır. Kişinin ihtiyacına göre 
farklı yöntemler uygulanabilir. İlk görüşme-
ler daha çok sizi tanımaya yönelik soruların 
olduğu, testlerin yapılabildiği görüşmeler 
olurken sonraki görüşmelerin içeriği kişiden 
kişiye değişecektir. Farklı yöntem ve teknik-
ler uygulanabilir

Psikoloğa gitmek, arkadaşınızla, kom-
şunuzla konuşmak gibi düşünülse de bu da 
toplumumuzda yanlış bilenen bir düşünce-
dir. Çünkü psikologla aranızda profesyonel, 
danışan odaklı bir ilişki vardır. Belli etik ku-
rallar çerçevesinde görüşmeler yapılır. Psi-
kolog size öğüt vermez, yapmanız gereken 
şeyleri söylemez. Arkadaşınız sizi belki de 
yaşadığınız/başa çıkamadığınız şeyler için 
yargılayabilirken, görüşme odasında yargıla-
maya, eleştirmeye yer yoktur.
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KADIN KOOPERATİFLERİ

Zeytindalı Kadın Çevre Ve Kültür İşletme 
Kooperatifi

Sincan - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

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

Güdül Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Avşar Balam Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi

Akeka Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 
Kooperatifi

Ayaş - Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

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

Güdül Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Yeryüzü Toplumsal Araştırma Proje 
Danışmanlığı Sosyal İşletme Ve Kalkınma 
Kooperatifi

Günebakanlar Kültür Ve Eğitim Koopetarifi Mor Kalem Kadın Eğitim Kooperatifi

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

Hayme Analar - Kadın Girişimi Üretim Ve 
İşletme  Kooperatifi

Beypazarı Kınalı Eller Lezzet Atölyesi Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 

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

ŞİDDETE
SON!
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Şenay YILMAZ / Kadın Çalışmaları Uzmanı

“GÜÇLÜ KADINLAR”

Zaman birbirine eklenen anlardan  ve 
bizi şaşırtıp yeni tesadüfi olaylara iten 
deneyimlerden oluşur. Bir işe girişmek 

için çok yaşlı olduğunuzu düşündüğünüzde, 
“asla” kelimesini doğrulamış ve rüzgarın size 
getirdiği fırsatları elinizin tersiyle itmiş olu-
yorsunuz. 

“Siz dakikalara dikkat edin, saatler 
kendine iyi bakacaktır.” (Lord Chesterfield)

Kendinize yeni hedefler koyduğunuz za-
man bunlar hayatınıza aslında hiç de kötü 
olmayan yeni aktiviteler getirir.  Zaten yap-
makta olduğunuz şeylere de bakabilir ve 
bunların dışında bir şeyler deneyebilirsiniz. 
O hedefi geliştirmek için çalışın, ona bakışı-
nızı genişletin ve daha derinlemesine düşü-
nün. Belki de görünüşte daha mütevazı olan 
yolu seçerek ilk bakışta çekici görünen ama 
kısa vadeli fırsatların dışında kalan yolları 
takip etmekten daha büyük zenginlik duya-
caksınız. “Geçmişin her zaman daha iyi ol-
duğunu söylediğimizde, henüz bilmediği-
miz geleceğe hüküm giydirmiş oluyoruz.” 
(Francisco de Quevedo)

KENDİNİZİ KEŞFEDİN
Değişim insanın kendisinde başlar ve 

dünyaya yayılır. Kendinizi keşfederseniz, 
değiştirirseniz öncelikle kendinize faydanız 
olur. Kendini keşfetmeyenler planlayamaz, 
üretemez, katkı sunamaz sadece taklit ede-
rek bir hayat yaşamak zorunda kalırlar. Güç 
sizin içinizde saklı, önemli olan o gücü kendi 
içinizden keşfedip dışarıya çıkarmak, ona bir 
potansiyel yükleyebilmektir.

Bahanelerin işe yaramadığı, bahanelerin 
arkasına sığınmadığınız zaman ilerleme yolu 
sizin için açılmış demektir. Kendinize inanın 
ve asla geçmişe takılıp kalmayın. Yaşanan, 
yaşanmış ve bitmiş, arkanıza bakmadan ha-
yatınıza devam edin, geleceğe odaklanın, 
hayallerinizin sizi götürdüğü yere doğru yola 
çıkın. Yaşadığınız her sorunu bir fırsat ola-
rak görün, değişmek ve sorunlarınıza çözüm 
bulmak için cesaret gösterin, başarı yoluna 
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SABİHA GÖKÇEN

ONLAR GÜÇLERİNİ KEŞFETTİ, 
SIRA SİZ DE
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kendinizden emin bir şekilde çıkın, kendini-
zi keşfedin, sonra çevrenizi en sonunda da 
dünyayı keşfedin.

ONLAR CESARET GÖSTERDİLER,
SIRA SİZ DE ; 
Tarih boyunca pek çok kadın kendi gü-

cünü fark etti ve başardı, siz de içinizdeki 
gücü keşfederek başarabilirsiniz.

Sabiha Gökçen, bugün ilk Türk kadın 
savaş pilotu olarak biliniyor. 1996 yılında 
Amerika’da düzenlenen Kartallar Toplantı-
sı’nda dünya havacılık tarihine adını yazdı-
ran 20 havacıdan biri aynı zamanda. Üstelik 
bu ödüle layık görülen ilk kadın havacı... Ha-
yatı boyunca 8 bin saat civarında uçuş ger-
çekleştirmiş. 

İlk kadın cerrah Safiye Ali ise Robert 
Koleji’ndeki eğitiminin ardından Almanya’da 
tıp eğitimi almış, sonra yurda dönmüş. Baş-
langıçta kadın olduğu için muayenehanesini 

kimsenin ziyaret etmediği Ali, kadın ve çocuk 
sağlığı konusunda imza attığı başarılı işlerle 
adını tarihe yazdırdı.

İlk Türk kadın bakan ise 1971 senesinde 
Sağlık Bakanı olarak görev yapan Türkan 
Akyol. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın 
üniversite rektörü unvanına sahip. Daha da 
eskiye gidersek Türkiye’nin ilk kadın hüküm-
darı Tomris Hatun ile karşılaşmak müm-
kün. Peçenek Türklerinden olan Tomris 
Hatun, MÖ 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen, 
cesareti ve başarılarıyla adını tarihe yazdır-
mış bir Saka kraliçesi.

Hukuk fakültesine başvuran ilk kadın 
öğrenci olan ve hukuk fakültelerinin kadın 
öğrencilere de açılmasına öncülük eden ilk 
Türk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu ise fa-
külteden mezun olduktan sonra Ankara’da 
Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi’nde çalıştı. 
Aynı zamanda ilk kadın hakları savunucula-
rından olan Ağaoğlu, Ankara’daki İstanbul 
Lokantası’nda yemek yiyen ilk kadın olduğu-
nu da anlatarak dönemin şartlarını resme-
diyor.

Feriha Sanerk 1941 senesinde Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gi-
ren ilk kadın öğrenci olarak biliniyor. Uzun 
yıllar kadın olduğu için ataması geciktirilen 
Sanerk, Türkiye’nin ilk kadın emniyet müdü-
rü olarak da tarihteki yerini almış durumda.

Avrupa’nın ilk FIFA kokartlı kadın hakemi 
olan Lale Orta. Genç dağcı Eylem Elif Maviş 
ise dünyanın en yüksek noktası Everest’e tır-
manan ilk Türk kadın unvanının sahibi.

Buluşlarıyla tıp dünyasına yön veren Türk 
bilim kadınları arasında Özlem Türeci kan-
ser alanında 20 yılı geçkin süredir araştırma-
lar yapıyor ve bu alanda pek çok ödüle sahip. 
ABD’de, Baylor College of Medicine’de Kar-
diyoloji Bölümü’nde profesör olan Biykem 
Bozkurt ise aynı zamanda aynı üniversitenin 
Kalp Yetmezliği Araştırma Kışlar Merkezi İç 
Hastalıkları Mary ve Gordon Cain Başkanlı-
ğı görevini üstlenmiş durumda. 2010 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’ne 
layık görülen Yasemin Alana çekinik gen 
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alanında iki yeni geni bilim dünyasına tanıt-
makla kalmayıp 2011’de Çocuk Genetik Has-
talıkları’nın Türkiye’de ilk defa Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanlığı sonrası üst ihtisas 
olarak kabul edilmesini sağladı.

Kriminoloji alanında yaptığı çalışmalar 
ile Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyuran 
Sevil Atasoy ise olay yeri inceleme, kriminal 
laboratuvarların gelişmesi ve DNA analizle-

rine katkısı nedeniyle ulusal ve uluslarara-
sı pek ödüle sahip.  Kusursuz Cinayet Yok-
tur gibi alana dair kitaplar da kaleme alınan 
Atasoy, bugün Birleşmiş Milletler Uluslarara-
sı Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi olan ilk 
Türk kadın olarak biliniyor.

İlk Türk kadın tiyatrocu unvanına sahip 
isim Afife Jale, 1923 senesinde Atatürk’ün 
Müslüman kadınların sahneye çıkmasına 
dair yasağı kaldırması ile tiyatro sahnesine 
çıktı. 

İlk Türk kadın yazar Fatma Aliye Ha-
nım ise Ahmet Mithad Efendi’nin öğrencisi 
olup Muhaderat romanında kadının toplum-
daki yeri meselesine değindi

İlk kadın opera sanatçısı olan Semiha 
Berksoy, devlet bursu ile Berlin Devlet Yük-
sek Müzik Akademisi Opera Bölümü’nde al-
dığı eğitimi birincilikle bitirdi. Opera kariyeri-
ne 1934’te başlayan Semiha Berksoy Türkiye, 
Almanya ve Portekiz’de sahneye çıktı. 

SIRA NEDEN SİZ DE OLMASIN...
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Kadınlar ve Gençler için Destek Merkezi 
(KGDM) Ankara Büyükşehir Belediyesi Altın-
dağ Gençlik Merkezinin beşinci katında hiz-
met vermektedir. Merkezde 1 sosyal hizmet 
uzmanı, 1 psikolog, 1 hemşire, 1 tercüman, 
1 meslek danışmanı, 2 hizmet aracısı, 1 pro-
je asistanı, 1 çocuk bakım elemanı görev al-
maktadır. Ankara’da ikamet eden, hassasi-
yeti yüksek olan, kırılgan durumdaki geçici 
koruma altındaki kadın ve gençlere hizmet 
verilmekte olup; bu grupların savaş sonrası 

Kadınlar ve gençlerin güçlenmesi, sosyal 
uyumlarının ve çalışma hayatına katıl-
malarının desteklenmesi projesi kapsa-

mında; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) or-
taklığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliğinin fon 
desteği ile uygulamada Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı (Projeler Şube Müdürlü-
ğü), Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Ka-
dın ve Aile Şube Müdürlüğü) destekleri ile 
Kasım 2020’de faaliyetine başlamıştır. 

D E S T E K
MERKEZi

KADINLAR VE GENÇLER iÇiN
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evlilikler, sağlık alanında eğitimler, etkili ile-
tişim, sığınmacı hak ve sorumlulukları, şehir 
ve kurumları tanıma), ekonomik güçlenme 
eğitimleri ( ev eksenli çalışma, kariyer danış-
manlığı, mülakat teknikleri, iş arama beceri-
si, dil eğitimi ), sosyal uyum çalışmaları  ( ye-
rel halkın katılımı ile korolar, geziler, yemek 
atölyeleri vb.) gibi güçlenme ve sosyal uyum 
çalışmalarını da kapsamaktadır.

travmayla baş etmelerine destek olunmakta, 
psiko-sosyal destek verilmekte, kente uyum-
ları sağlanmakta, hak ve hizmetlere erişim-
leri kolaylaştırılmakta ve istihdam edilmele-
rine destek olunmaktadır. 

Kadınlar ve Gençler için Destek Merkezi’ 
ne ilk başvurusunu yapan kişi tercümanlar 
tarafından kaydı alınarak bireysel görüşme 
odasına sosyal hizmet uzmanı ile görüşme-
ye yönlendirilir. İlk görüşme sonrasında kişi, 
yapılan ihtiyaç analizine göre psikolog, sos-
yal hizmet uzmanı, hemşire veya meslek da-
nışmanına yönlendirilir. Gerekli durumlarda 
ABB bünyesinde faydalanabileceği diğer hiz-
met birimleri ile iletişime geçilerek yönlen-
dirmesi yapılır. 

 Ayrıca Kadınlar ve Gençler için Destek 
Merkezinde yapılan çalışmalar: farkındalık 
eğitimleri (güçlenme çalışmaları, çocuk yaşta 
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Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma 
altındaki bireyler dilini, coğrafyasını 
ve kültürünü bilmedikleri Türkiye’ye 

adapte olmaya çalışmakta ve belki de en 
önemlisi kendilerine yeni bir hayat kurmaya 
çalışmaktadırlar. Bireylerin çeşitli bölgeler 
arası hareketliliği ve bir sosyal değişim sü-
reci sonucunda göç olayı, hem göç eden bi-
reylerin hem de göç alan ev sahibi toplumun 
dinamiklerini etkilemektedir. Doğal veya be-
şeri afetler nedeniyle göçe zorlanan etkilen-
miş toplumlarla çalışırken, tüm bu faktörleri 
dikkate almak önemlidir. İşte tam da bu aşa-
mada “Suriye Sığınmacı Krizinin Etkilerini Ha-
fifletmek İçin Türkiye’deki Ulusal Kurumların 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Birleş-
miş Milletler Sığınmacıler Yüksek Komiserliği 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi  tarafından 
finanse edilmesi ve Ankara Büyükşehir Be-

lediyesi tarafından uygulanması planlanan 
“Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi” projesi 
fikri doğmaya başlamıştır. 2015 – 2016 yılla-
rında bir fikir olarak ortaya çıkan Uluslara-
rası Mesleki Eğitim Merkezi, ilgili kurumlarla 
yapılan görüşme sürecinin sonlanmasıyla 
2018 yılında faaliyete başlamış olmakla bir-
likte aynı yıl 140, 2019 yılında 611 ve 2020 
yılında da 362 yararlanıcıya ulaşılmıştır. 

Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi, 
Türkiye’ye gelen bireylerin sosyokültürel, 
ekonomik ve eğitsel eksikliklerini gidermek 
ve istihdam yoluyla iki toplumun uyumunu 
desteklemektedir. Ayrıca yararlanıcılarının 
psikososyal iyilik hallerini de gözeterek çok 
yönlü bir insani faaliyet gerçekleştirmek-
tedir. Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi, 
insani yardımın dört temel prensibi olan 
insanlık, bağımsızlık, tarafsızlık ve ayrım gö-
zetmeme çerçevesinde, temel insani yardım 

UMEM
ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
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standardı ve minimum standartlar ışığında 
faaliyet göstermektedir.

Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
kadın ve erkek 18-60 yaş aralığındaki ulus-
lararası koruma başvuru ve  statü sahibi 
bireyler ile geçici koruma altındaki bireyler 
hizmet almakta ve ev sahibi toplumla daha 
sağlıklı bir iletişim kurmaları adına 3 ay bo-
yunca Türkçe A1 ve A2 eğitimlerini almakta-
dırlar. Sonrasında ise Aşçılık, CNC, Bilgisayar 
Destekli Tasarım, Grafik Tasarım, Tekstil ve 
Pastacılık alanlarında mesleki eğitim sağla-
yıp farklı sektörlere ara eleman yetiştirmek-
tedir. Mesleki eğitimlere ise hem göçmenler 
hem de Türk vatandaşları başvurabilmekte-
dir.

Son yıllarda, farklı kurumlar ve kuruluş-
lar, kitlesel bir acil durumun hemen sonra-
sında bir dizi hizmet sağlamıştır. Bununla 
birlikte, mevcut teorilere, ekonomik kaynak-
lara, kültüre ve durumsal özelliklere bağlı 
olarak, psikososyal desteğin sağlanmasına 
yönelik faaliyetlerin uygulanmasında çarpıcı 
bir artış vardır. Yavaş yavaş psikososyal mü-
dahalelerin önceden hazırlanması gerektiği 
ve farklı aşamalarda etkili bir şekilde koor-
dine edilmesi ve yapılandırılması gerektiği 
fikri ortaya çıkmıştır. Kitlesel bir acil duru-
mun hemen sonrasında insanların psikolo-

jik tepkileri, “anormal” koşullar bağlamında 
“normal” olarak kabul edilebilir. Afetlerden 
etkilenen toplumlar, çeşitli ihtiyaçlara sa-
hiptir. Bu ihtiyaçlar, özellikle uygun şekilde 
yanıtlanmadıkları ve yönetilmedikleri takdir-
de, psikososyal bir etkiye de sahip olabilir. 
Bu durumlarda çeşitli müdahaleler, psiko-
sosyal destek ve danışmanlık bir arada ve-
rilebilir. Buradan yola çıkarak merkez Ruh 
Sağlığı ve Psikososyal Destek temelinde 
faaliyetlerini “zarar vermeme”, “koordinas-
yon”, “hesap verilebilirlik”, “gizlilik” ve “etik” 
ilkeleri çerçevesinde planlamakta ve uygu-
lamaktadır. Ruh sağlığı ve psikososyal des-
tek birimi düzenli aralıklarla, her sınıfta ayrı 
ayrı olmak üzere, İletişim, Özsaygı, Problem 
Çözme Teknikleri, Stres ile Baş Etme, Duy-
gular ve Baş Etme Yöntemleri, Olumlu Dü-
şünme Becerileri, Farklılıklara Saygı vb. ko-
nularda grup psikososyal destek aktiviteleri 
gerçekleştirmektedir. Ek olarak, Psikososyal 
destek ekibimiz tarafından meslek eğitimi-
nin son bölümlerine gelindiğinde istihdama 
yönelik özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu ve 
mülakatlar ile ilgili temel konularda öğren-
cilerimize yönelik bilgilendirme ve eğitimler 
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düzenlenmektedir. Merkez bünyesinde ruh 
sağlığı ve psikososyal destek birimi bireysel 
görüşme hizmeti de sunmaktadır. Yararla-
nıcılar istekleri doğrultusunda psikososyal 
destek ekibine bireysel görüşme (psikotera-
pi) hizmeti için başvuruda bulunabilirler ve 
hizmetten yararlanabilirler.

Ayrıca, kadın yararlanıcıların bir kısmı 
çocuklarına bakmak için eğitime katılama-
dıklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple kadın-
ların eğitimlere katılımının artırılması için 
merkez bünyesinde din, dil ve ırk ayrımı gö-
zetmeksizin 3-6 yaş aralığındaki temel öz ba-
kım becerilerine sahip tüm çocuklar çocuk 
dostu alanda eğitim görmekte ve faaliyetle-
re katılmaktadırlar.  

3 ay süren mesleki eğitim kurslarını ba-
şarıyla tamamlayarak MEB onaylı mesleki 
sertifikalarını almaya hak kazanan bireyle-
rin iş başvuru ve istihdam süreçleri “Mezun 
İzleme Anketi” ile takip edilmektedir. Kasım 

2020’de başlattığımız İşe Geçişi Güçlendir-
me Programıyla yararlanıcıların sektörle bu-
luşturulması  amaçlanmıştır. Bu programla 
meslek eğitmenleri alanlarında öne çıkan 
firmalarla görüşmeler yaparak ve merkezi-
mizin sektörlere ara eleman yetiştiren faa-
liyetlerini tanıtmaktadırlar. Buna ek olarak 
Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi, öğren-
cilerinin iş hayatına katılımını desteklemek 
amacıyla istihdam alanında faaliyet göste-
ren kurumlarla da görüşmeler gerçekleş-
tirmektedir. Bu kurumların başında İŞKUR, 
Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi gelmektedir. 

Ev sahibi toplumla göçmenlerin arasın-
da sosyal uyumu kuvvetlendirmek amacıyla 
merkezde grup aktiviteleri de düzenlenmek-
tedir. Bu aktiviteler arasında piknik, voleybol 
turnuvası, masa tenisi turnuvası ve geziler 
bulunmaktadır.
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KENDİNE AİT BİR ODA
(Wirginia Woolf)

SIFIR NOKTASINDAKİ KADIN
(Neval El Seddavi)

Edebiyat dünyasının feminist bir makalesi olarak adlandırı-
lan Kendine Ait Bir Oda Erkeklerin kadınlara uyguladığı baskının 
ve her zaman süre gelen “Eşitlik” tartışmasının cevabını akıcı bir 
üslup ile anlatan Woolf, kadınların neden daha az şiir yazdığını 
veya neden erkekler kadar yaratıcı olamadığını anlattığı eserin-
de, tarihsel dönem içinde kadının toplumdaki yerini de ele alı-
yor. Kadınların dünyasına dair nokta atışı yorumları, farklı bakış 
açılarını eserinde dile getiren Woolf, kadınlara şöyle sesleniyor: 
“Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. 
Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın!”

Kadınlar için hayatın adeta cehenneme döndüğü bir coğ-
rafyada, özgürlük mücadelesi veren bir kadının başkaldırışının 
hikâyesidir Firdevs’inkisi. Bu kitap yalnızca Ortadoğu’da değil, 
dünyanın her yerinden sayısız kadının anlatılmayan hikâyesine 
gönderilen bir mesaj niteliğinde. Ataerkil bir toplumda bir ka-
dının direnişinin, varoluş mücadelesinin hikâyesi olan Sıfır Nok-
tasındaki Kadın, içerdiği toplumsal gerçeklik sebebiyle yazıldık-
tan sonra bugün dahi geçerliliğini koruyan, yalnızca Mısır’daki 
değil, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınların attıkları çığlıklara 
kulak veren, oldukça etkileyici, moda deyişle, ölmeden önce 
okunması gereken kitaplardan biridir.

AYNANIN ÖNÜNDE
CIMBIZIN UCUNDA

Kuaförlük hizmet olarak satın aldığımız benzer başka mekân-
lar gibi asıl görevinin yanında, kadınlara birçok başka tecrübe ya-
şatan, rahatladığımız, derdimizi, sıkıntımızı anlattığımız bir nevi 
terapi mekanlarıdır. Kuaförler kadının beden ve ruhunu iyileştirici 
işlevi olan işletmelerdir. Kitap kadınların kuaförlük deneyimlerine 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerinden atıfta bulunmakla birlikte 
kuaförlüğün erkekler tarafında icra edilmesinin yarattığı Toplum-
sal Cinsiyet açısından karmaşasını da anlatmaktadır.
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FRIED GREEN TOMATOES  
     (KIRMIZI YEŞİL DOMATESLER)

Film Fainne Flagg’in kitabından 

uyarlanmıştır.80’li yıllarda bir huzurevinde son 

günlerini geçiren yaşlı bir kadının , orta yaş 

krizlerinde rejimlerle ve evliliğiyle başı dertte bir 

başka kadına anlattığı hikâyelerden oluşan yaşlı 

kadın ve arkadaşlarının açtığı cefa’de yaşananları, 

kasaba hayatını anlatan sıcak samimi  izlenmeye 

değer bir film.

NOMADLAND            
Film Jessica Bruder  ‘ın 2017 yılında 

yayınlanan aynı adlı kitaptan uyarlama. 
Aslında bu kitap sadece bir kurgu roman değil. 
Ekonomik zorluklar altında ezilen, sayıları 
gittikçe artan ve kaçış yolları arayan Amerikalılar 
hakkında derin bir araştırma sonucunda ortaya 
çıkan bir eser. 2008 yılındaki ekonomik krizden 
yıpranmış ve hayatları değişen insanlar hakkında 
60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında 
yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten 
etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının 
kaybeder. Bu durumun ardından Fern, 
minibüsünü bir karavan haline getirip, modern 
bir göçebe olarak yola koyulur.
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SUFFRAGETTE
(DİREN)

GIRLS DON’T SCREAM     
(KIZLAR BAĞIRMAZ)

2013 iran yapımı dram filmi kız çocuklarına 

baskı ve tecavüzün arttığı ve hassasiyetin yavaş 

yavaş göz ardı edilmeye çalışıldığı bu dönemde 

insanın bam teline dokunan bir film bilhassa 

mahkeme diyaloglarıyla insanı düşündüren 

izlenmeye değer  eşsiz bir film.

Tarihsel gerçeklik açışından oldukça 

başarılı olan Suffragette, 1880’ler sonunda 

gündeme gelmeye başlayan, kadınların seçme 

ve seçilme hakkını kazanma mücadelesini 

anlatıyor. 1903 yılında Emmeline Pankhurts 

(Meryl Streep) ile birlikte kendilerini süfrajet 

(İngilizce adıyla suffragette) diye adlandıran 

kadın grubunun karşı karşıya kaldıkları 

tepkilere karşın nasıl organize oldukları güçlü 

mesajlarla anlatılmış film boyunca.
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KUŞAK
SOSYOLOJİSİ

Sevdenur ÖZSEMİZ
Sosyolog

Son günlerde günlük hayatımızda ve siyasi 
söylemlerde sıkça duyduğumuz Z kuşağı 
kimdir, özelliği nedir? Z kuşağını anlamak 

için önce kuşak’ın tanımını yapmak gerekir. 
Kuşak sözcüğünün TDK’ye göre “Bele sarılan 
uzun ve enli kumaş” anlamına gelir.  

Sosyolojik açıdan kuşak ya da nesil yakla-
şık olarak aynı yıllarda doğan, aynı çağın şart-
larını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, 
kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yüküm-
lü olmuş kişilerin topluluğundan oluşan gruba 
denir. Demografik açıdan kuşak, yaklaşık yirmi 
beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan birey-
ler topluluğudur.

Kuşakların sıralaması yaklaşık 25 yıllık bir 
dönemi kapsamaktadır. Bu da bize her bir yüz-
yılda yaklaşık 4 kuşağın geldiğini göstermekte-
dir. Son dönemlerde sık duymaya başladığı-
mız kuşakları önümüzdeki yıllarda daha çok 
duymaya başlayacağız. Çünkü her bir kuşağın 
başladığı dönem toplumdaki kırılmalara işaret 

eder. Kuşakların sıralamasına daha yakından 
baktığımızda daha net anlayabiliriz.

20. yüzyıldan itibaren kuşaklara baktığı-
mızda “Gelenekçiler” ilk sırayı alır. Gelenekçi-
ler, İkinci Dünya Savaşı’nın kuşağı olarak da 
anılmaktadırlar. 1945 ve öncesi doğumlu bi-
reyleri kapsar. Yüz yüze iletişim ve geleneksel 
cinsiyet rolleri etkili olup en büyük istekleri bir 
aile kurarak iş ve ev sahibi olmaktır.

“Baby Boomers” ya da “Bebek Patlaması 
Kuşağı”, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olan 
Soğuk Savaş Dönemi’ni kapsar. 1945-1960 
arası doğumlu bireyleri kapsar. Savaş sonrası 
dönemi kapsadığı için insanın en temel ihti-
yaçlarından biri olan çoğalma arzusu sonucu 
sayıca en fazla doğan bireyin oluşturduğu ku-
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şaktır. Birey sayısının en fazla olması sonucuy-
la da dünyayı yeniden şekillendiren gruptur. 
Bu grubun bireyleri 68 kuşağını oluşturdular. 
68 kuşağı veya Çiçek Çocuklar olarak da adlan-
dırabileceğimiz bu kuşak dünyaya damgasını 
vuran başta Avrupa ölçeğinde gerçekleşen ve 
kısmen de olsa dünyanın farklı coğrafyalarını 
etkileyen bir dizi sosyo-politik dönüşüme yol 
açtı. 68 Kuşağı’nı kendisinden önceki nesiller-
den ayıran feminizm, ekoloji, cinsel özgürlük, 
otorite karşıtlığı ve daha fazla serbestlik te-
maları için eylemlerle kendilerini gösterdi. Bu 
kuşak kültürel gelişimin bir parçası olarak ge-
lenekselleşmiş cinsiyet rolleri yerine kadın-er-
kek eşitliği gibi dünyayı önemsemeyi bize mi-
ras olarak bıraktılar. İletişim yöntemi olarak 
yüz yüze iletişimi tercih etseler de teknolojinin 
getirdiği telefonla iletişimi de kullandılar.

“X kuşağı” 1961-1980 arası doğan bireyleri 
kapsar. Bu kuşak, Soğuk Savaşın bitişi ve Ber-
lin Duvarı’nın yıkılışı ile ortaya çıkmıştır. Terci-
hen yüz yüze iletişimi kullanan nesildir. Genel 
özellikleri ise, iş ve yaşam dengesini sağlamış, 
sadakat ve aidiyet duygusu güçlü, otoriteye 
saygılı, kurallara uyumlu ve çalışmayla statü 

atlaması yaşayabileceğini düşünür. Bu kuşak 
teknolojinin gelişimini anbean gözlemlemiş 
olsa da teknoloji ile ilgili adaptasyon sorunu 
yaşayarak kendilerini dışlanmış hissedebil-
mektedirler. Yapılan araştırmalara göre 2018 
yılına kadar toplam iş gücüne en çok katkı sağ-
layan kuşaktır. Kendinden önceki Baby Boo-
mers Kuşağı’nın doğum oranları düşük olduğu 
için sayıca bir önceki nesle göre azdır. Kuşağın 
genelinin anne ve babası aktif iş gücünde yer 
aldığından bu kuşak kendine her konuda yete-
bilmeyi öğrenmiştir ve bu durum onları usta 
haline getirmiştir.
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“Y kuşağı” 1981-1995 arası doğan bireyleri 
kapsar. Y kuşağı, Milenyum kuşağı adı ile de 
anılmaktadır. Bu kuşak genel olarak özgür-
lüğüne düşkün, marjinal, otoriteye meydan 
okuyan, aidiyet duygusu düşük, örgüt bilinci 
düşük, kuralları sevmeyen, değişimlere hızla 
ayak uydurabilen, farkındalık duygusu yüksek 
olduğu için gönüllülük faaliyetlerine katılma 
eğilimi yüksek, sorgulayıcı, eleştirel, keyfi para 
harcamayı seven, hırslı ve yaratıcı bir nesildir. 

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek 
için hırslı şekilde çalıştıkları için kendilerini 
dünya vatandaşı olarak görürler. Y kuşağı, X 
kuşağı bir yönetici ile çalıştıklarında bencil 
olarak nitelendirilirler. Ama X kuşağına göre 
çevreye daha duyarlı bir nesildir. Eğitim sevi-
yesi yüksek olan bir kuşak olduğu için sadece 
kendi kültürüyle değil her kültürle kolaylıkla 
adapte olabilir. Hayal gücü yüksek olan bu ku-
şak kariyer beklentisini yüksek tuttuğu ve her 
şeye bir tık uzaklıkta ulaşabileceğini düşündü-
ğü için mutsuzluk yaşamaktadırlar.

Z kuşağı, 1995 ve sonrası doğumlu bireyleri 
kapsar. Bu kuşak teknolojinin içine doğduğun-
dan teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Ayrıca bu 
kuşağa, “Kuşak I”, “İnternet Kuşağı”, “Next Ge-
neration” ya da “iGen” adları verilmektedir. Bir 
diğer adları ise; “Instant Online (Her daim çevri-
miçi)” kuşağıdır. Mission and Ministry kuruluşu 
kendi internet sitesinde Z kuşağını 21. yüzyılın ilk 
kuşağı olarak tanımlarken onlara dijital çocuklar 
ve “.com” çocukları ismini de uygun bulmaktadır. 
Bu döneme damga vuran olaylar, küresel ısın-

ma, Covid-19 hastalığı, ekonomik dalgalanmalar, 
mobil cihaz, enerji krizi, Arap baharı, Youtube ve 
giyilebilir teknolojik gelişmelerdir. Bu kuşak, ta-
şınabilir iletişim cihazlarını ve Facetime uygula-
malarını iletişim aracı olarak kullanırlar. Ekrana 
bağımlı halde yaşayarak duygularını emojilerle 
ve klavyeler aracılığıyla paylaşırlar. Çoklu görev 
yetenekleri gelişmiş olup her türlü bilgiyi çevri-
miçi medyadan öğrenirler. Kuralsız, rahatlığına 
düşkün, bağımsız, kolay öğrenebilen, özgüvenli, 
cesur, pragmatist ve ödülcü bir nesildir. Z kuşağı 
hakkında yapılan araştırmalara göre çalıştıkları 
yerlere karşı sadakatsiz olabilecekleri, hırslı ve 
azimli olmayabilecekleri ve her şeyi kendilerine 
göre düzenlemek istedikleri sonucuna varılmış-
tır. Z kuşağı çocukları Youtube fenomenleridir. 
Standart işleri ve belirli görev tanımlarını benim-
semekten kaçınırlar. Meslekleri kendilerine göre 
kişiselleştirmek isterler. Bu kuşak için imkansız 
yoktur.

Kuşaklar bize sadece bireyleri doğum yıl-
larını ya da kategorilerini göstermez. Kuşak-
lara sosyolojik açıdan baktığımızda bireylerin 
yaşadıkları dönemlerin özelliklerini, toplumsal 
değişimleri ve bu toplumsal değişimlerin bi-
reylere nasıl yansıdığını görebiliriz. Kuşakları 
günlük hayatta daha sık göremeye başlayaca-
ğız. Kuşakları kullanarak bireylere özel pazar-
lama stratejileri, tüketim alışkanlıkları, siyasi 
görüşleri gibi hayatın her alanında yönlendir-
meler yapılabilir. Kuşaklar sosyal bilimlerin her 
alanında yansımalarını gelecek dönemlerde 
daha net olarak görebiliriz.
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Avrupa Birliği TACSO 3 (Avrupa Birli-
ği’nin Batı Balkanlar ve Türkiye’de 
Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik 

Destek Programı) Programı kapsamında dü-
zenlenen “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın 
İlkeleri” eğitime Çocuk Meclisi’nden iki üye 
katıldı.

“Çocuklara yönelik tanımlanmış olan 
hakları benimsemeleri, korumaları ve uygu-
lamaları konusunda pratik bilgi kazandırma-
yı amaçlayan; Türkiye’nin farklı illerinde yer 
alan çocuk örgütlerinin/çocukların birbirleri 
arasında ve uluslararası paydaşları ile güçlü 
iş birlikleri geliştirebilmeleri için bilgi ve bece-
rilerini güçlendirmeyi hedefleyen” programa 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Mecli-
si’nden de iki üye katıldı. 4 ve 5 Mart tarih-
lerinde online olarak gerçekleştirilen eğitime 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Ço-
cuk Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Baş-
kanı Mustafa Eren GÜLER ve Komisyonun 
üyesi Yağmur KAMACI katıldılar. 

EU TACSO 3 tarafından organize edilen 
programın ilk gününde, çocuklar haklarını, 
“bir çocuk hangi yaşta ne yapabilir” ve “ne-
den-neden” oyunlarıyla öğrenirken, eğitimin 
ikinci gününde ise, “sahip olduğum haklar, 
tüm çocukların hakları, “ne yapabilirim, “evde, 
okulda, şehirde katılım” konularını tartıştılar. 
Katılımcı çocukların, “Çocuklar kendilerini ilgi-
lendiren tüm kararlara katılabilmeli”; “Şimdi, 
bu eğitimde bizler, katılım hakkımızı kullanı-

yoruz” ifadeleri eğitimin ikinci gününe dam-
gasını vurdu. 
(https://www.facebook.com/TACSO3/ ) 

Çocuk Meclisi üyeleri Yağmur Kamacı ve 
Mustafa Eren Güler, düşüncelerini özgürce 
ifade edebildikleri, almakta oldukları tavsiye 
kararlarını ilgili makamlara ulaştırarak, “karar-
larda biz de varız “ diyen, Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin “Kararlara Katılım” ilkesinin savu-
nucuları olarak, katıldıkları bu eğitimden çok 
yararlandıklarını; Meclis’te kazandıkları bilgile-
ri daha da pekiştirdiklerini belirttiler ve eğitimi 
düzenleyen EU TACSO3 programı yetkilileri ve 
eğitmenlerine teşekkür ettiler. 

Sözleşmenin en önemli maddelerinden 
olan “katılım hakkının” yetişkinler tarafından 
da benimsenmesine, özümsenmesine katkı 
sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine 
eklediler. 

“ÇOCUKLARIN 
KARARLARA KATILIMI”

ÇOCUKLARI İLGİLENDİREN HER KONUDA 

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog
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EDA ÜSTÜN
Basın Yayın Komisyonu Üyesi

Filozof Öyküleri - Özgür Sinan
Haritada Kaybolmak - Vlademir Tumanov
Sisin Sakladıkları - Miyase Sertbarut
Dedemin Bakkalı - Şermin Yaşar
Bunun Adı Findel - Andrew Clements

EYLÜL ERASLAN
Çevre Sağlık Komisyonu Üyesi

Üç Öykü - Sabahattin Ali 
Küçük Prens - Antoine De Saınt-Exupery   
Heyecanlı Yolculuk - Yavuz Bahadıroğlu 
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri, evde kaldıkları sürede, derslerinden 
kalan zamanlarını verimli değerlendirmek amacıyla okudukları kitaplardan bir seçki hazırladılar  

Meclis üyeleri, evde sıkılmak ya da sürekli ekran başında olmak yerine, bol bol kitap oku-
manın çok daha yararlı olacağını belirterek, hangi kitabı alacakları konusunda kararsızlık çeken 
arkadaşları için bir de liste hazırladılar.

İyi okumalar dileriz.

YAĞMUR KAMACI
Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan 
Zweig
Kafes - Josh Malerman
Harry Potter Serisi - J. K. Rowling  
Ev Kuralları - Jodi Picoult 

DOĞAN BORAN TURGUT
Eğitim Komisyonu Üyesi

Charlie ‘nin Çikolata Fabrikası - Roald Dahl 
Oliver Twist - Charles Dıckens 
Kayıp Dünya - Arthur Conan Doyle 
Tuna‘dan Uçan Kuş - Gülten Dayıoğlu  
Üç Silahşörler - Alexandre Dumas 

KİTAP TAVSİYELERİ
ÇOCUKLARDAN ÇOCUKLARA

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog
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ALİ TUNA TANGÜREK
Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi

Uçan Sınıf - Erich Kastner  
George’un Harika İlacı - Roald Dahl
Dünya Şampiyonu Danny - Roald Dahl
Acil Arh+ Cümleler Aranıyor - Özlem Yıldız
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah - Jules Verne   

ABDULLAH ENES KÖROĞLU
Bilim Teknoloji Komisyonu Üyesi

Yanlışlıkla Dünya’nın Öbür Ucuna Uçan 
Çocuk - John Boyne 
Esrarlı Ada - Jules Verne 
Gezgin Cambazlar - Jules Verne 
İki Sene Okul Tatili - Jules Verne 

AYŞE BELİZ TEMİZER
Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu Üyesi

Ömer’in Çocukluğu - Muallim Naci  
Kağıt Toplayan Profesör - Mehmet Fidan    
Çocuk Kalbi - Edmando De Amıcıs  

ZEREN ULUTAŞ
Basın Yayın Komisyonu Üyesi

Dünya Şampiyonu Danny - Roalh Dahl    
Ölümsüz Aile - Natalie Babbit   
Bunun Adı Findel - Andrew Clements   
Matilda - Roald Dahl   
Sol Ayağım - Christy Brown

MEYRA NİSA KESKİN
Bilim Teknoloji Komisyonu Üyesi

Pal Sokağı Çocukları - Ferenc Molnar.  
Mucize - Raquel Jaramillo Palacio    
Çizgili Pijamalı Çocuk - John Boyne    
Kırık Çömlek Parçası - Linda Sue Park  
İçimdeki Müzik - Sharon Draper     

MUSTAFA EREN GÜLER
Çocuk Hakları Komısyonu Başkanı

Mutlu Prens - Oscar Wilde
Şeker Portakalı - José Mauro De Vasconcelos
Beyaz Diş - Jack London
Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling  
Donkisot - Miguel De Cervantes Saavedra
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ELİF KANTÜRK
Çevre Sağlık Komisyonu üyesi

Kraliçeyi Kurtarmak - Vladimir Tumanov
Şimdiki Çocuklar Harika - Aziz Nesin
Beyaz Diş - Jack London
Sefiller - Vıctor Hugo

SUNAZ GÖRGEL
Başkanlık Divanı Katip Üye

Kızıl Dosya - Arthur Conan Doyle
Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott  
Ada - Theodore Taylor 
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali   

ELİF İLKE DEMİR
Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi

Abartma Tozu - Şermin Yaşar   
İmdat Öğretmenim Küçüldü - Sabine 
Ludwing.  
Too Many Vıdeo Games - Jenifer Moore-
Nallınons.
İki Yıl Okul Tatili - Jules Verne 
Galileo’nun Teleskobu - Karen Foster, Gerry 
Bailey.

DEFNE SÖNMEZ
Çevre Sağlık Komisyonu Üyesi

Almarpa’nın Gizemi - Koray Avcı Çakman 
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - J.K Rowling
Kamp Arkadaşları - İpek Ongun
Eve Giden Küçük Tren - Behiç Ak
Demir Yolu Çocukları- Edith Nesbit

ÇAĞIN ALADAĞ
25. Dönem Başkanı

Çocuk Kalbi - Edmondo De Amics
Petey - Ben Mikaelsen
Sefiller - Victor Hugo
Dört Güzeller - Toprak, Su, Hava, Ateş - 
İskender Pala

YAĞMUR HAYTA
Kültür Sanat Komisyonu Üyesi

Masal Masal İçinde - Ahmet Ümit  
Momo - Michael Ende 
Saçaklı Kız’ın Pasaklı Günlüğü - Nur Dombaycı 
Sadako - Eleanor Coerr
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Pandemi, hepimizin hayatını değiştirdi. Ha-
len devam etmekte olan salgınla müca-
dele dönemi, belki de ilk kez tüm dünya 

insanlarının, ortak duyguları eşzamanlı paylaş-
tığı, benzer endişe ve korkuları tecrübe ettiği, 
sağlık boyutunun yanında bireysel ve toplum-
sal etkilerinin de derinden hissedildiği, küresel 
bir felaket yaşanıyor.

Bireyler ve toplumlar üzerinde birçok etki 
yaratan “salgınlar tarihi”nde yerini alan Co-
vid19 da,  psikolojik, sosyolojik, ekonomik, çev-
resel ve daha pek çok alanda  disiplinler arası 
yaklaşımlarla incelenmeye, değerlendirilmeye 
çalışılıyor, gelecekteki yansımaları tartışılıyor.

Bir yılı aşkın bir süredir yaşanmakta olan 
bu krizle mücadele, bireysel ve toplumsal öl-
çekte de devam ederken belirsizliklerle, ka-
yıplarla birlikte gelen endişe, korku, kaygı, 
çaresizlik, sıkışmışlık duygularıyla baş edebil-
meye çalışıyoruz. Tüm dünyayı saran bu virü-
sü azaltma, krizi sona erdirme sürecine birey-
sel olarak katkı sağlamak için kendi payımıza 
düşeni yapmamız gerektiğini öğrendik, daha 
da öğreniyoruz. Salgının yayılmaması ve has-
ta olamamak için izolasyon, evde kalma, fizik-
sel ve sosyla mesafe, hijyen kuralları derken, 
bambaşka günlük yaşam pratikleri, hiç tec-
rübe etmediğimiz yepyeni rutinler kazanıyor, 

“PANDEMİ DÖNEMİ” 
ÇOCUKLARI

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog
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“hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını” hissedi-
yor, bireysel ve toplumsal mücadele devam 
ederken, yenik düşmemek için  yaşama içgü-
dümüzle de bu travmayı atlatma savaşından, 
tüm insanlık olarak galip gelmeye çalışıyoruz.

Her yaştan olduğu gibi çocuklar da pan-
deminin etkilerine maruz kaldılar. New York 
Üniversitesi’nden Psikolog Prof. Dr. Selçuk Şi-
rin’in ifadesiyle bir “pandemi kuşağı” oluştu. 
Ve vurguladığı üzere, pandeminin çocuklar 
üzerine etkisi “yalnızca sosyal ve duygusal 
anlamda değil uzun vadede eğitim, istihdam 
gibi başka alanlarda da görülecek”. 

Dezavantajlı guruplar içinse bu tablo çok 
daha ciddi boyutlarda. “UNICEF (Birleşmiş 
Milletler Çocuk Fonu), 20 Kasım Dünya Çocuk 
Günü nedeniyle yayınladığı “Covid neslinin 
kaybolmasının önlenmesi” başlıklı raporun-
da, BM üyesi ülkelerin hükümetlerine “Çocukla-
rın ve gençlerin ruh sağlığını destekleyin, istismara, 
cinsiyete dayalı şiddete karşı koruyun ve ihmallere 
son verin”;  “Eğitimde Çocuklar arasındaki dijital 
uçurumu derhal kapatın.” çağrısında bulundu.

UNICEF’in verilerine göre salgın, “dünya 
genelinde 150 milyon çocuğun daha yoksullaş-
masına yol açtı; 1,5 milyardan fazla çocuk ve 
genç, okulların kapatılmasıyla birlikte eğitimle-
rine çevirimiçi devam ediyorlar; ancak yeterli 
teknolojiye sahip olmayan 1,2 milyar çocuk 
eğitim mahrum…

Okulların kapalı olduğu, eğitimin evlerde 
ve internet üzerinden sağlanmaya çalışıldığı 
bu süreçte ebeveynlerin, çocuklarının fiziksel, 
sosyal, ruhsal sağlıkları ve bilişsel gelişimleri, 
eğitimleri için duydukları endişelerle beraber, 
bu süreci en az hasarla atlatmak için, uzman-
lardan hazır ve hızlı reçete alma ihtiyaçları 
daha da arttı. 

Çocukların “evde kalması” ve eğitimlerine 
de evde devam etme mecburiyeti, ailelere hiç 
te hazır ve alışık olmadıkları bir yük getirdi. 
Bazı ebeveynler bu süreci, daha önce hiç fark 
etmedikleri, üzerinde durmadıkları meseleleri 
gözden geçirmek, çocuklarıyla daha sağlıklı bir 
iletişim kurmak, birlikte güzel vakit geçirmek, 
çocuklarını dinlemek ve anlamak, öğrenme 
becerilerini, okul performanslarını daha yakın-
dan gözlemlemek, birbirlerini daha yakından 
tanımak yönünde bir fırsat olarak değerlendi-
rirken, bazıları içinse bu süreç sınırların, kural-

ların, rutinlerin yok olduğu, herşeyin daha da 
kontrolsüz hale dönüştüğü bir şekil aldı. Kimi 
ebeveynler de çocuklarının “sesi çıkmadan” 
ekranla yakınlaşmasını bir anlamda kendi leh-
lerinde kullanma kolaycılığını tercih ettiler; bi-
lerek bilmeyerek...

Eğitimin çevirim içi olmasıyla, ekranda ge-
çirilen zamanın bir anda uzamış olması, ailele-
rin de bu süreci yönetmeleri konusunda stres 
artıcı bir diğer faktör haline geldi. Oysa pan-
demi sebebiyle evde kalmak zorunda olan ço-
cukların eğitimleri, sosyalleşmeleri ve dünyayla 
olan bağlantılarını koparmamak bakımından 
bu yeni çevirimiçi hayat kaçılmaz.. Kısıtlamaya, 
yasaklamaya yönelik tutumlarla yapıcı sonuçlar 
elde etmek te pek mümkün ve mantıklı görün-
müyor. Bazı uzmanlar “sadece ekranda geçilen 
süre değil, içerik te önemli” diyorlar. Ve “ekra-
nın ebeveynlerin yerini almamasına” da dik-
kati çekerek, her konuda olduğu gibi “denge” 
nin, ölçünün önemini vurguluyorlar. İçerikler 
nitelikli de olsa, “sınırsız” ve “kuralsız” bir ekran 
kullanımı olamayacağını da ekliyorlar. 

44
Çocuk Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Kural koyarken, yaşa ve çocuğun ilgilerine 
göre de hareket etmek, “ceza” gibi değil, ikna edi-
ci, öğretici, samimi, güven verici bir tutum sergi-
lenmek önemli.. Eğitim Bilimci Özgür BOLAT’ın 
belirttiği şekliyle “Ailelerin en fazla dikkat et-
meleri gereken unsur; kuralları koymak ve 
kurallar çerçevesinde çocuğa özerklik ver-
mektir. Çocuk, sınırlarının ne olduğunu tam 
olarak anlamak için kuralları test eder. Kural 
ihlal edildiğinde ise ceza yerine problemin 
gerekçesi anlaşılmalı ve çocuğa sorunun çi-
zilmesi için yardım edilmelidir.”

Bu koşullar altında ve hele de medya ile 
çevrelenmiş bu çağda, özellikle dersler dışın-
daki ekran sürelerine getirilen yasakların ve 
gerekçesiz kısıtlamaların, başta ergenler ol-
mak üzere bir çatışma ortamı doğurabileceği 
de bir gerçek. 

Emirler yerine, dijital dünyayı topyekün 
düşman gibi görmek yerine ebeveynler yararlı, 
ilgi çekici öğrenme içeriklerine ulaşmaları ko-
nusunda çocuklarına destek olmalı, oynadıkları 
oyunlar hakkında sohbet etmeli, hangi konular-
da kendisine katkısı olduğuna ilişkin görüşlerini 
ifade etmesine imkan tanımalı, güven verici bir 
iletişim kurmalıdırlar. “Biz teknolojiden anla-
mayız” diyerek bu dünyaya yabancılaşmak, sü-
rekli bilinmez bir sahadan seslenerek zıtlaşmak 
yerine, çocuklarının ekranda neler yaptıklarını 
anlamayı, keyif aldıkları bir oyunu birlikte oyna-
mayı deneyebilirler. Çocukların bilinçli bir med-
ya tüketicisi olmalarına, medya okuryazarlığı bi-

linci kazanmalarına da katkı sağlayabilecek bu 
gibi yaklaşımlarla, onların ilgi alanlarına uygun 
filmler, belgeseller, bilim, sanat sayfaları, onli-
ne müzeler, eğitici programlar, yazılım kursları 
gibi pek çok yararlı kaynağı birlikte keşfedilebi-
lir, medya kullanımında daha yakın bir işbirliği 
kurulabilirler.

Burada bir parantez açarak, ekran süreleri 
konusuna okul öncesi döneme de kısaca de-
ğinmekte yarar var: Çocuğun gelişim sürecinde 
ilk yılların, dil, bilişsel ve duygusal gelişimleri 
bakımından büyük önem taşıdığı biliniyor. Bu 
dönemde öğrenme çok hızlı olduğundan, çev-
renin gelişim üzerindeki etkisi de aynı ölçüde 

Dijital dünyayı topyekün düşman 
gibi görmek yerine ebeveynler 
yararlı, ilgi çekici öğrenme 
içeriklerine ulaşmaları konusunda 
çocuklarına destek olmalı, 
oynadıkları oyunlar hakkında 
sohbet etmeli, hangi konularda 
kendisine katkısı olduğuna ilişkin 
görüşlerini ifade etmesine imkan 
tanımalı, güven verici bir iletişim 
kurmalıdırlar.
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büyüktür. Üç yaş ve altı çocuklar için “ekran 
süresi” nden söz edilemeyeceğini belirtmek ge-
rekir. Uzmanlar, üç yaşın altındaki çocukların 
ekranda geçirdikleri zamanın, okul çağlarında 
öğrenme zorlukları çekmeleriyle yakından iliş-
kisi olduğunun altını çizmektedirler. 

Fransız psikiyatrist Serge Tisseron’un 3-6-
9-12 kuralı, bu süreçte aileler için yol gösterici 
olabilir. 3 yaşına kadar, çocukların özellikle dil 
gelişimleri bakımından, televizyon da dahil hiç-
bir cihazla bir arada olmamaları gerek. Yemek 
yerken, uyurken de bu durum geçerli. 3-6 yaş 
arası çocukların ellerine, oyalamaları ya da sa-
kinleşmeleri amacıyla elektronik cihazlar tutuş-
turulmamalı. 6-9 yaş arasındaki çocukların da 
odalarında elektronik cihazların bulundurul-
maması, oyunların sınırlı ve denetimli olması 
gerek. 9-12 yaş arası çocukların internet süresi 
denetiminin ebeveynlerde olması, ekrandaki 
faaliyetleriyle ilgili konuşulması, sohbet edil-
mesini; 12 yaş üzeri çocukların internete yal-
nız girebilecekleri ancak birlikte belirlenecek 
süre sınırına uyulması gerektiğini belirtiyor 
uzmanlar. Akıllı cep telefonlarının kullanıl-
mamasıyla ilgili yaş sınırının 12, hatta 14-15 
yaş olması gerektiği vurgulanıyor. 

Medya kullanımında ihmalkar ve sorum-
suz davranılması, “cep telefonuyla oynamadan 
susmuyor” diyerek “çocuk bakıcılığı” görevini 
teknolojiye devretme kolaycılığına kaçılmama-
sının altı çiziliyor. 

Sevgi çok önemli olsa da, tek başına yeterli 
olmuyor maalesef; çocukların tüm gelişim dö-
nemlerinde olduğu gibi, “ekran bağımlılığı”nda 
da, yanlış ebeveyn tutumlarının büyük etkisi 
var ve kazanılan bu gibi alışkanlıklardan geri 
döndürülmesi hiç te kolay olmuyor. Tabii ki 
yetişkinlerle çocukların ihtiyaçları ve uğraşları 
farklıdır ancak evde ellerinden cep telefonunu 
düşürmeyen, tüm ortak zamanları televizyo-
nun karşısında geçiren ebeveynlerin, çocukla-
rından da aksini beklemeleri çok ta gerçekçi ve 
tutarlı davranışlar değildir. Özdenetim kazanıl-
masında 3-7 yaşların önemi iyice kavranmalı, 
buna göre hareket edilmeli, iyi örnek teşkil ede-
cek aile tutumları geliştirilmelidir.

Ailenin bir arada olabildiği zamanlarda 
“dijital detoks” ya da “çevirimiçi diyet” gibi uy-
gulamaları eğlenceli hale getirecek ortak faali-
yetler planlanarak, işbirliği ve yardımlaşmayı ve 
sorumluluğu geliştirecek şekilde ev işlerine yar-
dımcı olmalarına ya da ortak kararlar alınması-
na imkan sağlanarak, çocukların ekran bağım-
lılığından uzaklaşmalarına destek olunabilir. 
Ders, yemek, uyku, egzersiz gibi günlük rutin-
lere uymalarının sağlanması kadar, yatmadan 
en az bir saat önce ekran kullanılmaması, ye-
mek masasında, yatak odasında dijital araçların 
bulundurulmaması da son derece önemlidir ve 
taviz verilmemelidir.

Her sıkıldıklarında sınırları kaldırmak ve 
kuralları gevşetmek, her istediklerini yapmak 
onların özgürlüğünü kısıtlamak değildir ve öz-
denetimlerine de olumlu bir etkisi yoktur. Prof. 
Selçuk Şirin’nin vurguladığı gibi “Bırakın sı-
kılsınlar. Sıkılmayan çocuk yaratıcı olamaz.”

Son sözü de, kendisini bir kez daha rah-
metle, saygıyla anarak, Psikolog-Yazar merhum 
Doğan Cücenoğlu ‘ndan dinleyelim: “Bu sürecin 
çocukları nasıl etkilediği konusu çok önemli. 
Elinden gelenin en iyisini yapan coşkulu insan 
olup çocuklara örnek olmamız lazım.”

“Sabahları aile toplantıları yaparak eli-
mizden gelenin en iyisini yapacağımız konusu-
nu konuşun. Bazen çocuklarla vakit geçirmek 
için zaman bulamıyorduk işte şimdi zamanı.”

Uzmanlar, üç yaşın altındaki 
çocukların ekranda geçirdikleri 
zamanın, okul çağlarında 
öğrenme zorlukları çekmeleriyle 
yakından ilişkisi olduğunun 
altını çizmektedirler. 

46
Çocuk Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



İhmal ve istismarın anlamları bazen karıştı-
rılmaktadır. Bu iki terim farklı davranışları 
içermektedir. Çocuk istismarı fiziksel, duy-

gusal ve cinsel olarak, çocuk ihmali ise fiziksel 
ve duygusal olarak sınıflandırılır. Çocuk istis-
marı, anne- baba ya da bakım veren kişi ta-
rafından çocuğa yapılan, toplumsal normlar 
ve alanda uzman kişilerce uygunsuz veya ha-
sar verici olarak tanımlanan ve aynı zaman-

da çocuğun psikososyal gelişimini engelleyen 
ya da kısıtlayan eylemlerin tümü olarak ifade 
edilmektedir. İhmali tanımlamak istersek de, 
çocukların fiziksel ve/ya psikolojik ihtiyaçları-
nın devamlı bir şekilde karşılanmaması duru-
munda, bu durumun çocuğun sağlığında veya 
psikososyal gelişiminde bazı sorunlar ortaya 
çıkması denilebilir. İhmal, anne babanın ya 
da bakıcı rolünde olan kişinin çocuğu fiziksel 

ÇOCUK İHMAL VE 
İSTİSMARI NEDİR?

Aşkın Hilal URYAN
Sosyal Hizmet Uzmanı-Aile Danışmanı
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tehlikeden korumak için çocuğun temel ihti-
yaçları olan yeme, barınma gibi durumların-
da yetersiz durumunda gerçekleşebilir. Aynı 
zamanda çocuğun varsa bir sağlık sorunu bu 
durumla alakalı gereken tedaviden mahrum 
bırakılması durumunda da çocuğun ihmali 
ortaya çıkabilir. İhmal, ayrıca çocuğun temel 
duygusal ihtiyaçlarına ilgisiz kalmayı da içer-
mektedir. Çocuk ihmal ve istismarı hem ülke-
mizde hem de dünyada artarak devam eden 
ciddi bir sorundur.

İhmal ve istismarın toplumsal risk faktör-
leri; çocuğu koruyan yasaların yetersizliği, ço-
cuğa verilen değerin düşük olması, cinsel ay-
rımcılık ve toplumsal eşitsizlik, şiddetin kabul 
edilir olması, organize şiddetin varlığı (savaş, 
terör vs.), pedofili, kontrolsüz internet ve kül-
türel normlar.

Ebeveynlerin ya da bakıcı veren kişin ço-
cuğa ihmal ve istismara maruz bırakmasının 
sebebi, onların çocuğa değer vermemeleri 
değil, ebeveynlik becerilerinin yeterince geliş-
memesidir. İhmal ve istismarın yoğun olarak 
görüldüğü ailelere bakıldığında nedenler ola-
rak; sosyoekonomik düzeyin düşük olması, 
alkol ya da uyuşturucu bağımlılığının bulun-
ması, erken yaşta evlilik ve çocuk sahibi olma-
ları, ebeveynin ya da bakım veren kişinin geç-

miş zamanda maruz kaldığı ihmal ve istismar, 
aile içi şiddet, aşırı kalabalık aile yapısı ve kötü 
çevre koşulları ihmal ve istismar riskini artı-
ran faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle aile içi şiddetin yaygın olduğu aile 
yapılarında çocuk ihmali ve çocuk istismarına 
da daha çok görülmektedir. 

Çocuklarına yönelik ihmal ve istismar uy-
gulayan anne babaların arasında kişilik özel-
liği açısından birçok benzerlik dikkat çekmek-
tedir. İstismar ya da uygulayan ebeveynlerin 
büyük bir kısmı geçmiş zamanda çocuklukla-
rında kendi anne babalarından ya da bakım 
veren kişi tarafından iyi bir davranış biçimi 
görmemiş kişilerdir. Çocuklarına karşı ihmal 
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ve istismar uygulamak ile kendi çocukluğun-
da kötü davranışa maruz kalmak arasında 
dolaylı ilişki vardır. Çocuklukta maruz kalınan 
ihmal ve istismar, bireylerin bilişsel kapasite-
lerini azaltmakta, düşük akademik başarıya 
neden olmakta, psikolojik rahatsızlıkları ve 
madde kullanımını artırmakta ve bu kişiler 
anne baba olduklarında kendi çocuklarına 
da kötü davranmaya yatkın olmaktadırlar. Bu 
sorun nesilden nesile bir döngü oluşturmak-
tadır. 

Peki bizler çocuğa yönelik ihmal ve istis-
marı önlemek için neler yapabiliriz?

Eğitim çocuk ihmal ve istismarını önle-
mede en önemli araçtır. Toplumun, bireylerin 
ve ailelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismarı 
önleme konusunda bilinçlendirilmeleri, ihmal 
ve istismarı normalleştirmemeyi öğrenmeleri 
ihmal ve istismarın önlenmesi için önem arz 
etmektedir.

Ebeveynler; etkili iletişim,çocuk gelişimi 
ve psikolojisi konularında farkındalık kaza-
narak çocuklarının ihmal ve istismara maruz 
kalmalarını engelleyebilirler. Aile içi iletişim-
lerinde kullanma amaçlı olarak çatışma çöz-
me becerileri ve sosyal olarak uygun model 
oluşturma konusunda kendilerini geliştiren 
anne babaların; çocuklarına yönelik ihmal ve 
istismar içeren davranış sergileme ihtimalleri 
en aza inecektir. 

Çocuğunun, bir aile üyesi ya da aile dışın-
dan birisi tarafından istismara uğradığından 
şüphelenen ebeveyn, çocuğa farkettirmeden 
olayın üzerine gitmelidir. Çocuğu bir süre, 
özellikle oyun oynarken gözlemlemelidir.
Çocukla arasında güven ilişkisi oluşturarak 
çocuğun ihtiyaç duyduğunda kendisine açıl-
masına olanak sağlamalıdır. Özellikle oyun 
oynarken çocuklar iç dünyalarını daha fazla 
yansıtırlar bu durumdan dolayı çocuğun ne 
tür oyunlar oynadığına ve çevresiyle olan ile-
tişimine dikkat edilmelidir. Eğer çocuk size is-

tismara dair bir ipucu verecek şekilde bir olay 
örgüsü anlatıyorsa şu da unutulmamalıdır ki 
çocuklar böyle bir konuda yalan söylemezler. 

Ebeveyn olmanın en önemli sorumlu-
luğu çocuğu korumaktır. Çocuğun ihmal ve 
istismara maruz kaldığını farkettiğiniz du-
rumlarda psikolojik danışmanlardan, psiko-
loglardan, sosyal hizmet uzmanlarından ve 
adli kurumlardan destek talep ederek ihmal 
veya istismara son verilmesi için çaba göste-
rilmelidir.

İhmal ve istismarın toplumsal 
risk faktörleri; çocuğu koruyan 
yasaların yetersizliği, çocuğa 
verilen değerin düşük olması, 
cinsel ayrımcılık ve toplumsal 
eşitsizlik, şiddetin kabul edilir 
olması, organize şiddetin varlığı 
(savaş, terör vs.), pedofili, 
kontrolsüz internet ve kültürel 
normlar.
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Canım Atam,

Sana yazılan mektuplar illa okunmak için değil, sana söylenmiş sözler illa 
duyulsun diye değil, ardından yanan yüreklerce yakılan ağıtlar, illa sahibinin 
yüreğine su serpsin diye hiç değil; SADECE VE SADECE VARLIĞI İLE BİZİM 
VAROLUŞUMUZA NEDEN OLAN SİZ BÜYÜK ÖNDERİMİZİ DAİMA 
İÇİMİZDE YAŞATMAK. HEPSİ BU...

Benim sana anlatmak istediğim çok şey var Atam ve bana öyle geliyor ki 
beni de en iyi sen anlarsın. Hani bir gün söyle demiştin ya; “Beni görmek 
demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.” Ben işte tam burada biraz 
bocalıyorum. Ben seni hiç görmeden sevdim. Evet önce okuyamıyordum o yüzden 
hep dinledim seni hatta okuma yazma öğrenmeden senin için yazılan şiirlerde; 
o şiirlere konu olan kendisinden başka herkesi düşünen, hatta doğmamış 
çocukların yaşayıp büyüyeceği güzel bir ülkeyi bile hayal edip düşleyen, ardından 
da bir milleti yanına alıp bize o ülkeyi kuran o büyük dehadan çok etkilendim.         
3 yaşındayken öğretmenim bu hayranlığıma bakıp bana bir şarkı söylemişti. 

Şarkıda şöyle diyordu Atam:
Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor.
Uygarlık savaşında,
Bayrağı o taşıyor.
Her gücü o aşıyor.
Türklüğe güç veren devrimler senin,
Yurduma çizdiğin aydın yol senin,
Gençlik senin, sen gençliğinsin,
Ölmedin ölemezsin.
Öyle sevmiştim ki şarkının sözlerini ve içimden hep şöyle diyordum; 

“Keşke, evet keşke ölmeseydi benim Atam.” Ben böyle düşüne durayım o arada 
öğretmenim sordu bana ciddi bir ses tonuyla: “Ezberleyebilir misin bu şarkıyı?” 
diye. Ezber de ne demekti; konu Atatürk değil miydi? Bana okunur okunmaz 
anlamıştım yine, orada da benim canım Atam’ı anlatıyorlardı. Küçüktüm belki 
hani “Daha çocuktur onun aklı yetmez” dedikleri gibi ama Atam aklım yetti, 
çünkü aklıma giden yolda önce kalbim seninle doluydu. Seni görememiştim, sesini 
duyamamıştım, keskin mavi gözlerine bakamamıştım, onca savaşta nasır içinde 
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kalan ellerini bir kez bile öpüp anlıma koyamamıştım, savaştan savaşa koşarken 
soğukta tipide, açlıkta iyice zayıflayan göğsüne bastıramamıştım içi seninle dolu 
başımı ama seni çok iyi tanımıştım Atam ve seni anlamıştım.

Bu kafi demiştin ya sen; ben de seni dinledim babamı dinler gibi, seni 
anladım öğretmenimin anlattığını anlar gibi ve seni hissettim tam kalbimde 
içimde yanan ateş gibi. Ama bu yetmezdi, herkes anlasın, herkes hissettin 
istiyordum seni, kimse bunlar çocuktur anlamaz demesin istiyordum. Atam biz 
çocukları en iyi anlayan hep sendin; dünyada çocuklara değer verip onlara saygı 
duyulması gerektiğini gösteren de sendin. Bir bayram bile hediye ettin bizlere. 
Şimdi hiç duymadığım ama hep hayal ettiğim sesinle bize dediğin şu cümle 
kulağımda çınladı bile: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin 
bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. 
Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Bize ne denli güvendiğini ve bize nasıl bir emanet 
bıraktığını her an kendime hatırlatıyorum. Ömrünü cephelerde, at üstünde, 
tüfeğine yar olmuş şekilde harcayan canım Atam; ne yapsak da zaten ödenmez 
olan hakkına erişemez tek bir kimse bile...

Büyüklerimiz bazen yazıyor ben görüyorum: “Sen olmasan, olmazdık.” diye. 
Evet, benim canım Atam, sen olmasan Türk’ün Türklüğü mü kalırdı, uğruna 
marşlar söyleyeceği bir vatanı mı olurdu? 

Varlığın, varlığımızın en büyük nedenidir benim Paşa Atam.

Yaktığın ışıkla aydınlanan yolun, yolumdur Atam.

Yaptığın devrimler sonsuz yol haritam, kurduğun Cumhuriyet kanımın son 
damlası ve son nefesime kadar bir Türk olarak emanetindir.

Cumhuriyet’i sen kurdun, onu bizler de yaşatacağız.

Su Naz Görgel
Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı

Katip Üye
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ÇOCUKLARIN 
KAHRAMANI 
Kalplerde bir heyecan, 
Geldi 23 Nisan. 
Egemenliğin gururu, 
Ey cesur kahraman. 
Her daim yanımızda olan, 
En cesur kahraman. 
Mutlu ettin bizleri, 
Güldürdün yüzümüzü,
Sen armağan ettin bize her şeyi
Gülüşüne hayran bu vatan, 
Ey cesur kahraman. 
Gözlerinin en derin yeri, 
Sanki bir okyanus misali, 
Aklıma düşer her an,
Cesur kahraman. 
Minnettar sana bu vatan, 
Ey cesur kahraman. 

Asel Cemrem Güner
Çocuk Meclisi / Kültür Sanat Komisyonu üyesi

23 NİSAN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atatürk’ün armağanı,
23 Nisan’ı
sever bütün dünya çocukları.
23 Nisan sadece değil çocuk bayramı;
Meclisin kurulması,
Düşmanın vatandan atılması,
Ve Türk milletinin en büyük tarihi anı!

Meyra Nisa Keskin
Bilim Teknoloji Komisyonu Üyesi
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HAYDİ ÇOCUKLAR!
Uyan kardeşim uyan,
Geldi 23 Nisan.
Tut bayrağın ucundan,
Yükselt hiç durmadan!
Gel arkadaşım gel,
Gel tut elimden!
Oturma öyle tembel tembel,
Türk, öğün, çalış, güven!
Koşun Atam’a koşun,
Haydi Çocuklar tek yürek olun!
Haykırın hep bir ağızdan:
Bugün 23 Nisan!

Naciye Yağmur KAMACI 
Çocuk Meclisi / Çocuk Hakları Komisyonu üyesi

23 NİSAN
Sarı saçlı, siyah saçlı,
Ne fark eder nereli olduğu.
Toplanır tüm çocuklar,      
Yaşasın 23 Nisan !
Bin dokuz yüz yirmi’de
Millet Meclisi kuruldu,
Düşman yurttan kovuldu,
Hürriyete kavuşuldu.   
Neşeyle, sevinçle,
egemenlikle, 
Tüm dünya çocukları
bu Bayramıkutlar
Her yer çocuklarla dolar, 
Kalpleri sevinçle dolar,
23 Nisan hepimizin, 
kutlu olsun, 
mutlu olsun.

Elif Kantürk
Çocuk Meclisi / Çevre Sağlık Komisyonu üyesi
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“ÇOCUK DOSTU”
BİR DÜNYA İÇİN

ÇOCUKLARA KULAK 
VERELİM…

Çocuklar hayatın içindedir ve her konu 
çocukları yakından ilgilendirir.
Yetişkinlerin çocuk algısı tarih içeri-

sinde gelişim gösterse de, çocukları birey 
olarak kabul eden, katılım hakkını vur-
gulayan “hak temelli” yaklaşımın halen tam 
manasıyla özümsendiğini söylemek güçtür; 
çocukların ebeveynlerine bağımlı olduk-
ları ve yeterli “olgunlukta” olmadıkları şek-
lindeki yorumlar, bu bilincin yaygınlaştırıl-
masının önünde engel teşkil ediyor.

İsviçreli psikolog Jean Piaget’nin ifade-
siyle “çocuğun toplumdaki tipik yetişkine 
benzemesi için uygulanan eğitim yön-
temleri” ve çocukların sürekli yönlendiril-
meleri gerektiğini düşünen, engelleyici, 
sınırlayıcı yetişkin yaklaşımlarının, çocuk 
haklarının evrensel değerlere göre uygulan-
ması önünde engel oluşturduğu gibi. Oysa 
haklar, ayırım gözetilmeksizin ve eşitlik ilkesi 
doğrultusunda tüm çocuklar için geçerlidir; 
vazgeçilmezdir. 

İnsan haklarının ayrılmaz parçasını teş-
kil eden çocuk haklarının çocuklara öğretil-
mesinin, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, 
hoşgörü, farklı görüşlere saygı, sorumluluk 
bilinci kazanmaları ve bu değerleri içselleş-

tirmelerinde önemli rolü vardır. Hakların 
sözde kalmaması içinse, aileden başlanarak, 
eğitim hayatında ve kendilerini ilgilendiren 
tüm alanlarda çocukların olumlu örneklere 
ihtiyacı vardır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
42. maddesi de tarafların “hakların gerek ye-
tişkinler, gerekse çocuklar tarafından yaygın 
biçimde bilinmesini sağlama yükümlülüğü var-
dır” der. Uzmanlar, hakları öğretmek kadar, 
çocuklarla bir arada çalışmanın, onlara sor-
manın, tüm karar mekanizmaları içerisinde 
çocuklara yer verilmesinin gerekliliğini de 
vurgularlar.

Damla ANTER TİKRİTİ
ABB Çocuk Meclisi İdari Yrd - Psikolog

54
Çocuk Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Haklarını bilen, temel ilkeler doğrultu-
sunda haklarını nasıl savunacağını öğrenen 
nesiller, gelecekte bunların etkili biçimde uy-
gulanmasında da, çocuk dostu bir dünyanın 
kurulmasında da umuttur. Bu bilinçle yetiş-
tirilen çocuklar, başkalarının haklarına da 
saygı duymayı öğrenirler, sosyal ve bilişsel 
anlamda gelişim gösterirler ve toplum yaşa-
mında etkin rol üstlenme özgüvenini de ka-
zanırlar.

Euronews’ta (23.01.2021) yayınlanan  
“İsviçre’nin Lozan şehrinde Educalis projesi 
kapsamında anaokulu öğrencilerine oy kullan-
ma deneyimi yaşamaları için temsili sandıklar 
kurulduğu ve bu “demokrasi oyunu” aracılığıy-
la “hedef, çocuklara demokrasiyi öğretmektir.” 
konulu haber de, sanılanın aksine okul önce-
sinde de çocukların bu kavramlarla tanışma-
larının öneminin vurgulanması bakımından 
çarpıcıdır. Haklar, her yaş gurubuna göre 
farklı yöntemlerle anlatılabilir, yeter ki isten-
sin.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm 
maddeleri uygulanırken birlikte ele alınması 
gerektiği belirtilen “katılım hakkı”nın yayın-
laştırılmasında toplumun her bileşeninin so-
rumluluğu vardır. Katılım kavramının anla-
şılması için bilgilendirme kadar, çocukların 

görüşlerini ifade etme becerilerinin geliştiril-
mesi, eleştirdiği konular ve çözüm önerileri 
hakkında görüş bildirme zemini sağlanarak 
bunların hayata geçirilmesi yönünde sami-
miyetle çaba sarf edilmesi de bir o kadar 
önemlidir. Bu alanda çalışanların, çocuklar-
la iletişim halinde olan herkesin ve ailele-
rin eğitilmeleri de bir o kadar elzemdir.

“UNICEF; “2025 yılında, gelişmekte olan 
ülkelerde çocukların yüzde 60’ının şehirlerde 
yaşıyor olacağını” belirtiyor. Bu bağlamda be-
lediyelerin çocuk odaklı kentleşme politikaları 
ve çocuk yoksulluğu ile mücadele programla-
rı oluşturmaları gittikçe daha fazla önem ka-
zanmaktadır. Bu nedenle, çocukların refahını 
gözeten kentler yaratmak öncelikli olmalıdır. 
Çocukların kalitesiz kentsel mekânlarda büyü-
mesi, onların kişisel gelişimlerini, yaratıcılıkları-
nı ve sorumluluk alma becerilerini (Çakırer-Öz-
servet,2015) ve katılımla ilgili motivasyonlarını 
olumsuz anlamda etkilemektedir. (Çocuk Ka-
tılımı-Editör: Doç.Dr. Ercümet Erbay -Aralık 
2016) 

UNICEF Çocuk Dostu Kent Sekretaryası, 
“Çocuk Dostu Kent” tanımı için bir çerçeve 
hazırlamış; Çocuk Dostu Şehirleri “uygulama-
da çocukların haklarının politikalara, yasalara, 
programlara ve bütçelere yansıması anlamına 

55
Çocuk Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



gelen, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ha-
yata geçmiş halidir” şeklinde tanımlamıştır. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Mecli-
si Üyesi bir çocuğumuzun tanımına göre de 
“Çocuk Dostu bir çevre, sadece büyüklere 
göre planlanmamış bir çevre” demektir.

Çocukların günlük hayatını etkileyen 
hizmetlerin yürütülmesinde belediyelerin, 
çocuklar için daha yaşanabilir bir çevre oluş-
turulmasında etkin rolleri vardır. Çocuk dos-
tu stratejiler geliştiren yönetimler, “çocuğun 
üstün yararı ilkesi”ni öncelikli ele alırlar; ço-
cukların ve gençlerin çocuk hakları savunu-
cuları olmalarını güçlendirici “çocuk odaklı” 
politikalar yürütürler. 

Yerel yönetimlerin çocuk dostu uygu-
lamalarının en önemli bileşenlerinden olan 
“çocukların katılımı” uygulamaları arasında, 
Çocuk Meclisleri de belirleyici bir fark yara-
tırlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi de çocukların taleplerinin özgürce 
ifade edildiği, kararlara katkı sağlamaları 
amacıyla bir demokrasi okulu olma mis-
yonunu, tüm birikimi ve potansiyeli ile et-
kin şekilde sürdürmektedir. 

Burada, çocuk dostu hareketlerinin ya-
yılmasında önemli bir örnek teşkil eden İtal-
ya’nın Fano şehrinden de söz etmek gerekir: 
“1996’da Roma’da çocuk dostu çalışmaların 
tek elden toplanacağı bir merkezin oluşması-
nın ardından, ‘Çocukların Şehri’ hareketi hız 
kazanmıştır. Bu proje ağına İtalya’da 40’dan 
fazla şehir katılmış, Barcelona, Madrid ve Va-
lencia’dan küçük yerleşimler de projeye dahil 
olmuştur Projenin Mimarlarından Tanucci’nin, 
projenin amacının “sadece çocuklara ve on-
ların problemlerine yönelik değil, bütün şeh-
rin geneline bakmak”olduğunu vurgulayan 
sözleri Projenin en önemli kısmıdır. ‘Çocukların 
Şehri’ hareketi iki temel tema üzerinden ilerle-
mekte; Çocuklara bağımsızlık duygusu ve ka-
tılımcı bir ruh kazandırmak üzerinden hare-
ket etmektedir.” ( Yrd. Doç.Dr. Yasemin Çakırer 
Özservet – “La Citta Dei Bambini” Fano’dan Ro-
ma’ya Çocukların Şehir Hareketi- Eylül 2014).
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Haklarını bilen, temel ilkeler 
doğrultusunda haklarını 
nasıl savunacağını öğrenen 
nesiller, gelecekte bunların 
etkili biçimde uygulanmasında 
da, çocuk dostu bir dünyanın 
kurulmasında da umuttur. Bu 
bilinçle yetiştirilen çocuklar, 
başkalarının haklarına da 
saygı duymayı öğrenirler, 
sosyal ve bilişsel anlamda 
gelişim gösterirler ve toplum 
yaşamında etkin rol üstlenme 
özgüvenini de kazanırlar.

Çocukların “yetişkin” lere söyleyeceği 
çok şey var; yeter ki dinlensinler…

1992 yılında Rio de Janeiro’daki Birleş-
miş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferan-
sı’na “Çevresel Çocuk Organizasyonu” adına 
katılan 12 yaşındaki Severn Suzuki, bu an-
lamda sembol bir isim: “... Buraya gelmek için 
gerekli parayı kendimiz topladık ve beş bin mil-
lik yolu, siz yetişkinlere, yöntemlerinizi değiş-
tirmeniz gerektiğini söylemek için geldik …bize 
yapmamamızı söylediğiniz şeyleri, neden sizler 
yapıyorsunuz?.” sözlerinin de yer aldığı o et-
kili konuşmasıyla “dünyayı 5 dakikalığına 
susturan kız’ olarak anılmıştı Severn Suzuki 
ve halen, iklim ve çevre sorunları için etkin 
bir mücadele sürdürüyor.  

Çocukların eğitimden, medyaya, ebe-
veyn ve eğitimcilerin tutumlarından, kısıtla-
nan, ihlal edilen haklarına, engelli ve göçmen 
çocukların haklarından, çevreye, hayvan 
haklarından, sağlıkla ilgili uygulamalara ka-
dar kendi gözlem ve tespitlerini içtenlikle, 

dürüstçe dile getirdikleri, getirecekleri çok 
önemli konular var. Yeter ki, duymak, anla-
mak, uygulamak için yeterli çaba sarf edile-
bilsin, fırsat verilsin, ertelenmesin. 

Çocukları etkileyen her şey çocukları çok 
yakından ilgilendirir. Çocuklar için karar me-
kanizmaları yürütülürken, içinde çocuk gö-
rüşünün yer almadığı her karar, her uy-
gulama hep eksik kalacaktır.

Yine Severn Suzuki’nin sözleriyle bitirelim: 
“Bize gerçekten neyin önemli olduğunu 
hatırlatmaları için çocuklara ihtiyacımız 
var.” (unicef.org/ NEW YORK, USA, 10 July 2008).
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ÇANAKKALE 
RUHU’NU YAŞATTI

Saadet ŞAHİN 
Altındağ Çocuk Kulübü Eğitmen

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİ
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Kahraman Türk ordusunun Çanakkale 
Cephesi’nde verdiği mücadele yalnızca 
Türk tarihinin değil bütün dünya tarihi-

nin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cep-
hede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç 
dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milleti-
nin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere 
daha gözler önüne sermiştir. Çanakkale Cep-
hesi’nin Anadolu halkına verdiği azim, umut 
ve kararlılık Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de 
ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun ba-

ğımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda 
ne denli kararlı ve kahraman olduğunu son-
suza dek anımsatacak bir “anıtcephe” dir. 

Türk ordusu üstün muharebe taktikleri-
ni, silah gücü bakımından çok üstün bir güce 
karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber 
dünya harp tarihi, Çanakkale’de Türk askeri-
nin insancıllığını savaş alanlarında bile yitir-
mediğine, düşmanına dahi merhamet göste-
rebildiğine şahit olmuştur.
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18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını 
canları pahasına koruyarak şehitlik makamı-
na ulaşan yüce insanları bir kere daha hatır-
ladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygula-
rımızı sunduğumuz kutlu bir gündür.

Her siperde ayrı bir destan başlatan as-
kerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes 
mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dün-
ya tarihinin zirve sayfalarına da “Çanakkale 
Geçilemez!” ilkesini bir daha silinmemek üze-
re yazdırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarih-
lerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her 
yıl olduğu gibi bu yılda Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesin-
de hizmet veren Altındağ Çocuk Kulübü tara-
fından etkinlik düzenlenerek kutlandı.

Altındağ Çocuk Kulübü üyesi minikler, Ko-
ronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda 
kişinin katılımıyla Meşeli dağında bir araya 
gelerek, Çanakkale şehitlerini şiirlerle andılar.

Çanakkale ruhunu Başkent’te de yaşatan 
7-14 yaş arası çocuklar ile öğretmen ve veli-
leri, Türk bayraklarıyla birlikte Meşeli Dağı’na 

yürüdüler. İşaret diliyle de Çanakkale Zaferi’ni 
anan miniklere etkinlik sonunda Çanakkale’de 
savaşan askerlerin bir öğünü olan hoşaf ve 
ekmek ikram edildi. Çocuklarla ve aileleriyle 
bu anlamlı etkinlikte bir arada bulunmaktan 
dolayı duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade 
eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ço-
cuk Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Aydemir, 
“Bu aziz vatan için gözünü kırpmadan canını 
feda eden tüm şehitlerimizi düzenlediğimiz 
etkinliğimizden rahmet ve minnetle anıyoruz. 
18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milleti  için bir 
dönüm noktasıdır. Bu zaferi bize hediye eden 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah 
arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.

 Altındağ Çocuk Kulübü Karate Öğret-
meni Aysun Kezban Ant’da, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sev-
gi ve minnetle andıklarını belirterek, “Bizi bu 
ortamda bir araya getiren Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşek-
kür ederiz” diye konuştu.
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OYUN VAKTİ
Aile ile oynanabilecek

 oyunlar 

Birbirinizi daha iyi tanımanızı 
sağlayacak bazı sorular 
belirleyin ve bir kâğıda yazın. 
‘En sevdiğin renk, yemek, 
şarkı nedir?’, ‘Yarın farklı bir 
ülkede uyanabilecek olsan 
nerede uyanmak isterdin?’, 
‘Nelerden korkarsın?’ gibi... 
Herkes diğerleri hakkında 
olan tahminlerini kimseye 
göstermeden bir kâğıda yazsın 
ve sonra okusun. Bakalım aynı 
evde yaşarken birbirinizi ne 
kadar iyi tanıyorsunuz?

BİRBİRİNİ TANIMA

Aile bireyleri ve dostların hep birlikte 

keyifli vakit geçirebileceği harika bir 

oyun. Oyuncular, harf torbasından 
çektikleri harf taşlarıyla kelimeler 
üreterek puan topluyor. Oyun 
sonunda en fazla puan alan 
kişi oyunun galibi olur. Kelime 

dağarcığınızı zenginleştiren bu oyun 

her yaş grubu için ideal bir beyin 

jimnastiğidir. Hem kuralları kolay 

hem de oynaması çok zevkli.

KELİME ÜRETME
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Oyunda bir kişi tombala 
torbasını alır ve sırayla 
sayı çekmeye başlar. 
Bu kişi de karta sahip 
olabilir ve numaraları 
kendi kartından takip 
eder. Torbadan çekilen 
her sayı yüksek sesle 
okunur ve eğer kartında 
bu numaraya sahip 
olan varsa numaranın 
üzeri küçük ve boş kâğıt 
parçasıyla kapatılır

Her oyuncu kâğıt üzerine yan yana; 
isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, 
sanatçı yazar ve her bir bölümü 
çizgiyle ayırır. Bir kişi içinden harfleri 
sayarken diğer bir oyuncu onu 
durdurur ve hangi harfte kaldıysa 
o harfi söyler. O harf ile başlayan 
kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya 
çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” 
dedikten sonra 10’a kadar sayar. Her 
cevap için 10 puan verilir. Birden 
fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap 
için her birine 5 puan yazılır. Onuncu 
turda puanlar hesaplanır ve kazanan 
belli olur.

İSİM-ŞEHİR-HAYVAN

TOMBALA
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Eşeği ile kasabaya alışverişe giden 
Nasreddin Hoca; kitap, elma, limon gibi 
birçok ağır şey almış. Aldıklarını kocaman 
bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı da sırtına alıp 
eşeğine binmiş.

Yolda giderken Hoca’yı gören köylüler:
– Ey Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın? 

diye sormuşlar.
Hoca:
– Ne yapayım? Zavallı hayvan zaten beni 

taşıyor, çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı 
olmadı, demiş.

Nasreddin Hoca
Arzu SAYGILI / Öğretmen - Miyase OYANIK / Öğretmen

Çizim: Halil İbrahim YILDIRIM

Anadolu Selçuklu döneminde 

Akşehir ve Hortu çevresinde 

yaşayan Nasreddin Hoca, bil-

ge kişiliği, hazır cevaplılığı ve 

mizah anlayışı ile tanınmıştır. 

Günümüze kadar gelen hikâye-

leriyle önemli mesajlar veren 

Nasreddin Hoca bu özelliği ile 

tüm dünyada ünlenmiştir.

Gönlüm Buna 
Razı Olmadı
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Parayı Veren Düdüğü Çalar
Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca’nın etrafını sarmış. “Hoca, bana düdük al!” 

demiş biri. “Bana da, bana da!” demiş bir diğeri.
Diğerleri de sırayla:
– Ben de düdük isterim!
– Bir tane de bana!, demişler.
İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca’ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp 

pazara gitmiş.
Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. 

Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.
Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:
– Hani bizim düdüğümüz?
Nasrettin Hoca gülerek,
– Parayı veren düdüğü çalar, demiş.

HANİ BİZİM

DÜDÜĞÜMÜZ?

PARAYI VEREN

DÜDÜĞÜ ÇALAR.
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Ya Tutarsa!
Nasreddin Hoca bir gün gölün kıyısına gider. Elinde koca bir kaşık yoğurdu da yanına 

almış.
Nasreddin Hoca, kaşığındaki yoğurdu göle sokmuş ve yoğurdu göle boşaltmış.
O sırada köylülerden biri onu görmüş ve şaşkınlıkla:
Hocane yapıyorsun, diye sormuş.
Hoca gülümseyerek:
– Gölü mayalıyorum, ne yapayım, demiş.
Adam, Hoca’ya bakmış ve kahkaha atarak:
– Ne diyorsun be Hoca, çıldırmış olmalısın. Koskoca göl hiç maya tutar mı? demiş.
Hoca gülümsemesini hiç bozmadan:
– Peki ama ya tutarsa, demiş.

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

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

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

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

• % 100 Doğal
Sağlık İçin…

• Vitamin Deposu • Uygun Fiyat

Hijyenik koşullarda Gıda Mühendisi denetiminde üretim!

Meyve Suyu
Taze, doğal ve katkısız 

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



Psikolog Kimdir? 
Sadece Deliler mi Gider?

ERKEKLİK, BABALIK VE
CİNSİYETÇİLİĞİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

PANDEMİ DÖNEMİ ÇOCUKLARI

Anne ve Çocuk Bağı

Kadın
Kooperatifleri

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kutlu Olsun


