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ÖNSÖZ GÜLER SABANCI

Dedem Hacı Ömer Sabancı, ilk ekmeğini pamuk 
işçiliğinden, topraktan kazanmış. Bugün Sabancı 
Topluluğu’nu meydana getiren sanayi kuruluşlarının 
temelini oluşturan ilk işimiz tarım olmuş, ekmeğimizi 
bu topraklardan çıkarmışız. Zor iştir toprakla 
uğraşmak, emek ister. Ekimden önce toprağı 
hazırlarsın, tohumu ekersin, gübrelersin, sularsın. 
Mahsulü toplamanın bile bir zamanı, yapılan her 
işlemin bir inceliği vardır. Tohumu ektiğin yerin 
derinliği, suyun miktarı, gübrenin cinsi gibi her 
faktör ürünün yetişmesinde bir 
etkendir. Toprakla uğraşmak sabır 
işidir. Toprağın hazır olması yetmez, 
mevsimine göre hareket edersin. 
Ürünü hasatta toplamakla bitmez, 
gün gelir toprağı bir yıl nadasa 
bırakırsın. O yılki hasat nasıl olursa 
olsun, Eylül geçip Ekim ayı gelince, 
yeni bir heyecan ile yine başlanır. 
Ekim ayında ekilir tohumlar… 

Sabancı ailesi olarak toprakla olan 90 
yıllık geçmişimizde, “bu topraklardan 
kazandıklarımızı bu toprakların 
insanları ile paylaşmak...” bizim için 
hep önemli olmuştur. Bundan 37 yıl 
önce Sabancı Vakfı kurulurken de, 
bu ülkenin insanlarının hayatında 
fark yaratarak, toplumsal gelişmeye 
katkı sağlamak amacıyla yola çıktık.

2006 yılına geldiğimizde Vakıf olarak çalışmalarımızı 
çeşitlendirerek, yeniden yapılanma sürecine girdik. 
Dünyada hayırseverlik alanında yapılan en son 
çalışmaları, uluslararası iyi örnekleri inceledik. 
Türkiye’nin hangi konularda daha çok gelişmeye 
ihtiyacı olduğunu anlamak için kamuoyu araştırmaları 
yaptık. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinden, 
kadın, genç ve engellileri hedefleyerek Hibe 
Programlarını başlatmaya karar verdik. 

Üç yıldır yürütülen Sabancı Vakfı Hibe Programlarıyla 
kadın, genç ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara 
erişmeleri ve topluma daha aktif katılımları için 
sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 
projelere destek oluyor, toplumsal duyarlılığın 
artmasını sağlayacak kanallar açıyoruz. Hibe 
Programlarımızla desteklediğimiz 11 projeyle, 70 
ilde, 60 bine yakın kadın, genç ve engellinin hayatında 
fark yarattık. 

Projelerin bazıları “kız çocukları 
gelin olmasın” diye, bazıları 
“engelliler eğitim haklarına 
akranlarıyla aynı koşullarda erişsin” 
diye, bazıları “gençler daha geniş 
istihdam olanaklarına sahip olsun” 
diye çalıştı. Hepsinin ortak hedefi 
ise toplumsal gelişmeydi. Hepsinin 
ortak noktası bu toprakların insanı 
daha iyi yarınlara erişsin diye 
değişimin habercisi olmaktı, emekle 
yeni tohumlar ekmekti.  

Biz Sabancı Vakfı olarak, yarınları 
değiştirme gücüne sahip olanları 
cesaretlendirip, teşvik ediyor, daha 
fazla insanın hayatı değişsin diye bir 
küçük tohum ekiyoruz. Elinizdeki 
hibe öyküleri kitabında daha iyi 
yarınlar için bize ümit veren 11 

projenin, 11 tohumun hikâyesi yer alıyor. Her biri 
hayata geçirdikleri projeler ile özverili çalışmalara 
imza attı, bu ülkeye tohumlar ekti. Belki birçok 
tohum, birçok proje yıllar sonra filizlenecek olsa da, 
dediğimiz gibi tarım sabır işidir. Paylaştığımız bu 
başarı öykülerinin okuyan herkese ilham vermesini, 
ülkemizde bereketli hasat mevsimleri için daha çok 
ekim zamanları olmasını diliyorum. 
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Türkiye’de 36,7 milyon kadın, 12 milyon 
genç, 1,8 milyonu ortopedik, görme, 
işitme, konuşma ve zihinsel engelli 
olmak üzere; 8,5 milyon engelli var.

Öğrenim çağında olan kadınların %12’si, 
engellilerin %36’sı okuryazar değilken, 
yükseköğretim çağında olan gençlerin 
%70’i eğitimine devam edemiyor. 
Eğitime katılımdaki bu düşük oranlar, 
ekonomik katılımı doğrudan etkiliyor; 
Çalışma çağında olan kadınların %78’i, 
gençlerin %62’si, engellilerin ise %78’i 
iş gücüne katılamıyor.1   

Kadınların, gençlerin ve engellilerin 
durumları böyleyken, hem engelli, hem 
kadın olduğu için ya da hem genç hem 
engelli olduğu için iki kez ayrımcılığa 
maruz kalanların durumu çok daha zor. 
Durum çifte dezavantajlı gruplar için çok 
daha ağır. 

2008 yılında ilk hibelerini vermeye başlayan Sabancı Vakfı Hibe Programları, 
“kadınlar, gençler ve engellilere; eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif 
katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkıda bulunulmasını”  
amaçlamaktadır.

NEDEN KADIN, GENÇ VE ENGELLİLER?

SUNUŞ

Engelli erkeklerin %28’i, engelli 
kadınların ise %48’i okur yazar 
değil.

Engelli erkeklerin %32’si, engelli 
kadınların ise %7’si iş gücüne 
katılabiliyor.2 

Genç kadınların %7’si, 15 yaşından 
önce cinsel istismar yaşıyor, %40’ı 
18 yaşından önce evlendiriliyor.3

Çalışma çağında olan 15-24 yaş 
arası genç erkeklerin %48’i, genç 
kadınların ise %75’i iş gücüne 
katılamıyor.4
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Çifte dezavantajlı grupların 
durumlarını gösteren sayısal veriler 
ve yapılmış araştırmalar maalesef 
yok denecek kadar az. Bu alanda 
yapılmış araştırmaların ve sayısal 
verilerin olmayışı bile bu grupların 
görünmezliğini, sosyal sorunlarının 
örtülü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 

İstatistiki rakamlar, Türkiye nüfusunun 
büyük çoğunluğunu oluşturan kadın, 
genç ve engellilerin toplumsal adaletten 
faydalanamadığını ve topluma eşit 
fırsatlarla katılamadığını gösterirken, 
çifte dezavantajlı grupların ise bu 
konularda çok daha büyük sorunları 
olduğunun altını çizmektedir.

1 T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Araştırması,2010
 KSGM, Türkiye’de Kadının Durumu, 2010
 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Özürlüler Araştırması, 2002
 MEB, Milli Eğitim İstatistikleri, Yükseköğretim Net Okullulaşma Oranları, 2010
 UNDP, Türkiye İnsani Gelişme Raporu, 2008
2 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Özürlüler Araştırması, 2002
3 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadınlar Üzerinde Oluşturduğu
 Baskılara Örnekler, 2011
4 UNDP, Türkiye İnsani Gelişme Raporu, 2008

Bu çıkış noktasıyla Sabancı Vakfı 
Hibe Programları, şimdiye kadar 
sayıları bilinmeyen, ihtiyaçları görünür 
olmayan ve hakları tanınmayan çifte 
dezavantajlı grupların sorunlarını 
hedefleyen projelere destek olmaktadır. 
Projelerin hem hedef kitleyi doğrudan 
etkileyen çalışmalar yapmasına, 
hem de hedef kitleyi ilgilendiren yasa 
ve yönetmeliklerin düzenlenmesini 
amaçlayan çalışmalar yapmasına önem 
verilmektedir.

Sabancı Vakfı Hibe Programları 
stratejisinin bu çok katmanlı ve 
bütünsel yapısı, bir yandan Türkiye’de 
sivil toplum sektörünü dönüştürürken, 
diğer yandan insanların hayatında fark 
yaratarak, toplumsal gelişmeye katkı 
sağlamaktadır. 
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UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM 
VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Evcilik
Oyunken
Güzeldir!

ÇOCUK GELİNLER

7
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Sevgili günlük,
Bugün babaannem geldi. Elini öptüm. Akşam 
yemeğe de kaldı. Yazın beni köye götüreceğini 
söyledi. Çok sevindim.
Sevgili günlük,
Bugün okulda öğretmenim büyüyünce ne olmak 
istediğimizi sordu. Öğretmen olmak istediğimi 
söyledim. Çok sevindi. Okuldan sonra kızlarla ip 
atladık. O kadar terlemişiz ki, hiç fark etmedik. 
Yarın bize misafirler gelecekmiş, annem söyledi 
ama anlamadım hiç bir şey.
Sevgili günlük,
Bugün evlendirildim…

Türkiye’de her yıl milyonlarca küçük kızın 
günlüğü bu cümle ile bitiyor.  Dün ip atladım, 
bugün evlendirildim. Milyonlarca çocuğun 
çocukluğu bu cümle ile bir daha asla geri 
gelmeyecek şekilde sekteye uğruyor. 
Hayaller bir duvağın altında hapsoluyor, 
çocukluk yaşanmadan, kadınlık, annelik 
başlıyor.  Çocukluğun narin omuzlarına, 
kadınlığın ağır yükü acımasızca biniyor.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan 
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin 
Kadınlar Üzerinde Oluşturduğu Baskılara 
Örnekler: Erken Evlilik, Başlık Parası ve 
Erkek Çocuk Tercihi” başlıklı araştırmaya 
göre Türkiye’de 18 yaş altında evlenen 
kızların oranı % 40. Şu an Türkiye’de 5 milyon 
439 bin 367 kadın, çocuk yaşta evlenmiş 
bulunuyor. Evlilik kararını ailesinin verdiği 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve 
Araştırma Derneği

1996

Kadın kuruluşları ve kadın hareketine 
duyarlı kişiler arasında iletişim, iş 
birliği ve dayanışmayı arttırmak, 
kadın hareketinin birikimlerini 
genç kuşaklara aktarmak, ulusal ve 
uluslararası bir iletişim ağı kurarak 
kadın sorunlarını ve emeğini görünür 
kılmak

0312 427 0020
www.ucansupurge.org 

Çocuk Gelinler

Erken çocuk evlilikleri konusunda 
farkındalık yaratılması ve yasal evlilik 
yaşının 18’e yükseltilmesi

Nisan 2010- Ekim 2011

• 54 ilde 20.000’e yakın kişiye Film   
   Gösterimi 

• Katılımcılarla toplumsal cinsiyet ve       
   erken evliliklerle ilgili Söyleşiler 

• Ziyaret edilen illerde 182 yerel             
   yönetici ve 97 STK’yla Görüşmeler 

• Konuyu gündeme getirmek için   
   Basın Toplantısı 

• Kampanyanın gündeme taşınması   
    için bir Proje Şarkısı 

• Ziyaret edilen 10 ilde katılımcılarla       
   yapılan anketler sonucunda “Erken   
   Evlilik Haritası” Raporu 

• Yasal evlilik yaşının 18’e çıkarılması   
   için 54.000 imza toplamak üzere,    
   İmza Kampanyası

ÜNZİLE’NİN GÜNLÜĞÜ
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kadın sayısı ise 7 milyon 170 bin 423. TBMM 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
araştırmasına göre gerçekleştirilen 
evliliklerde başlık parası verildiği belirlenen 
kadın sayısı 2 milyon bin 686. Yani neredeyse 
her iki kişiden biri çocuk yaşta evleniyor, 
evlilik kararında aile baskısı ve başlık parası 
önemli rol oynuyor.

Rakamların çarpıcılığı aslında sorunun da ne 
kadar büyük olduğunu gösteriyor. Anadolu’da 
milyonlarca çocuk daha genç olmadan evli 
olmaya, anne baba olmaya zorlanıyor. Ve 
ilk gençlik yıllarında atılan bu yanlış adımın 
izleri, tüm hayat boyunca onların peşini 
bırakmıyor.

İl Toplantılarında Görüşülen Bir Kadın, Van:
“Küçük yaşta evlenen mağdurlardan biriyim. 
13 yaşında, herkes okula giderken 30 yaşında 
bir adamla evlendirildim. Hiç tanımadığım, hiç 
görmediğim. Sadece babam arkadaşının oğlu 
olduğu için beni evlendirdi. O şahsı gördüğüm 
zaman, sanki benim babam! Hiçbir gün yanına 
yaklaşamıyordum, evde olduğu zaman çok 
korkuyordum. Odasına bile giremiyordum. Her 
zaman baba gözüyle bakıyordum ona. O yüzden 
babaları bu konuda şiddetle kınıyorum. Halen de 
o psikolojiyi içimden atamıyorum.”

Uçan Süpürge Derneği işte çocuk gelinlerin 
bu makus talihi son bulsun diye geliştirdiği 
projede, çocuk gelinler olmasın sloganıyla 
yola çıktı. Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan 
Osmaniye’ye kadar Türkiye’nin dört bir 
köşesinde çocuk evlilikleri sorununu 

kamu yönetiminin, yerel yöneticilerin, sivil 
toplum kuruluşlarının, yerel medyanın, 
üniversitelerin ve yerel yurttaşların 
gündemine getirdi.

2010 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 
Hibe Programı kapsamında desteklenen 
projede, erken yaşta evliliklere dikkat çekilip, 
okullarda, kamu kuruluşlarında bilgilendirici 
toplantılar yapılması, medya kampanyaları 
ile bu konuda bilincin artırılması ve alan 
araştırmaları ile savunu çalışmalarının 
yapılması hedeflendi. 

Projenin ilk aşaması olarak 54 ilde film 
gösterimi ve söyleşiler yapıldı. Bu film 
gösterimlerinde 20.000 kişiye ulaşıldı. Bu 
faaliyet tabii ki film gösterimleri ile sınırlı 
kalmadı.  Film gösterimlerinden sonra 
toplumsal cinsiyet ve erken evliliklerle ilgili 
katılımcılarla söyleşiler yapıldı. Ziyaret edilen 
illerde yerel yöneticiler ve STK’larla da 
görüşmeler yapıldı. 

Kent Konseyi Kadın Meclisi Yetkilisi, Kars:
“Hakikaten çok büyük bir sorun ama nasıl 
sarılacak bilmiyorum. Küçük bir çalışmamdan size 
bahsedeyim. Biz ilk seminerimizi erkeklere verelim 
dedik. Çünkü doğuda kadınlar ne kadar konuşursa 
konuşsun erkeğin onayı alınmadan hiçbir şey 
yapılmıyor, hiçbir şeye evet diyemiyorsunuz. 
Kullandığınız oyu bile beyinize soruyorsunuz. Biz 
ilk seminerimizi erkeklere vereceğiz ki, kadınlara 
nasıl davranılması gerektiğini öğrensinler. Kamu 
kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere herkesi 
eğitmek zorundayız.”
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İl Toplantılarından Bir Kız Çocuğu, Bingöl: 
“Bir arkadaşım vardı, bizden önce evlendi ama 
kendi isteğiyle. 15 yaşındaydı.” 

Bazen bir çocukluğun özeti, bir cümledir. 
Sizin çocukluk arkadaşlarınızla büyük bir 
anı koleksiyonunuz olsa bile, bu coğrafyada 
görülmeyen duyulmayan çocukların, en renkli 
çağlarının hayata dökülmüş hali bir cümle 
oluyor. “15 yaşındaydı ve evlendirildi.” Ve bu 
bir cümlenin içindeki dünyalara sığmayan 
dram, medyada yer bulamıyor,  milyonlara 
ulaşamıyor.

Uçan Süpürge Derneği, çocuk gelinlerin 
sessiz sesi medyada kendisine yer bulsun 
diye, proje kapsamında büyük bir medya 
kampanyasına imza attı. Proje süresince 
çocuk gelinler konusunun gündemde kalması 
amacıyla öncelikli olarak il ziyaretleri ve 
söyleşiler sırasında yasal evlilik yaşının 
18’e çıkarılması için imza toplandı. Ağustos 
ayı itibariyle, illerden toplanan ve internet 
üzerinden yürüyen kampanyada biriken 
imzalar 20.000’i aştı. 

30 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen basın 
toplantısına TBMM Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu’nun o dönemdeki başkanı 
Güldal Akşit katıldı. Şarkıcı Burhan Şeşen 
kampanyayı desteklemek için bestelediği 
şarkıyı kızı Dilhan Şeşen’le birlikte ilk kez 
basın toplantısında seslendirdi.

İl Toplantılarından Genç Bir Kadın, Siirt:
“16 yaşında evlendim. Yoksulluk içinde büyüdüm. 
Kendi isteğimle akraba evliliği yaptım. Altı 
çocuğum var. 17 yaşında anne oldum. Eşim işsiz, 
büyük ekonomik zorluk çekiyoruz. En büyük 
hayalim eşimin iş bulması, maddi sorunların sona 
ermesi.”

Yoksullukla geçen bir çocukluk, 17 yaşında 
başlayan bir annelik, yoksullukla devam eden 
bir hayat. Yanlışlar bir yerde son bulmadıkça, 
kader bir kısır döngü gibi insanı takip ediyor. 
Çocuk gelinler, annelerinin kötü mirasını, 
alın yazıları gibi üstlenip, kendi hayatlarına 
ekliyorlar. Erken yaşta bir evlilik, erken 
anne olma ile bir hata diğerine bağlanıyor, 
kırılamayan bir zincir gibi hayatları sarıyor.

15 YAŞINDAYDI, EVLENDİRİLDİ!

Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor broşürü
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Uçan Süpürge Derneği Çocuk Gelinler 
Projesi ile bu zinciri bir yerden kırmak için 
sahaya çıktı. Alan araştırması ve savunu 
çalışmasında Türkiye’de erken evlilikler 
hakkında bir durum analizi yapılması ve 
proje çıktıları üzerinden savunu yapılması 
hedeflendi. Bu amaçla ziyaret edilen illerde 
katılanlara anket yaparak “erken evlilik 
haritasının” çıkarılması çalışmaları başlatıldı. 
Harita çalışmaları kapsamında 10 ilde kamu 
kurumları ile 32 soruyu içeren mülakatlar 
yapıldı. Proje başlangıcında milletvekilleri 
süreçten ve projeden haberdar edildi.

Uçan Süpürge Derneği bu proje boyunca 
54 ilde 20.000 kişiye film gösterimi 
gerçekleştirdi. 97 STK ve 182 yerel yönetici 
ve kamu yöneticisiyle görüştü. Biz bu projeyi 
yaklaşık 850 kelime ile size anlatmaya 
çalıştık.  

Fakat geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan 
Aysel Gürel tüm anlatmak istediklerimizi 
bir şiirine dökmüş,  bir helikopter kazasında 
kaybettiğimiz Onno Tunç bestesini yapmış ve 
Sezen Aksu Ünzile’yi ölümsüzleştirmişti. 

Tüm çocuk gelinler adına, inci gibi dişi olanlar 
adına, 8’ine varmadan ergin olanlar adına, 
korkup köyün en son çitine gidemeyenler 
adına, hem çocuk hem de kadın, 12’sinde 
ana olanlar adına, bir gül gibi al ve narin, 
bir su gibi saydam ve sakin susan tüm kadın 
Ünzile’ler adına…

Ünzile insan dölü
On kardeş beşi ölü
Büyüdükçe un ufak
Ve gelir de görücü
İnci gibi dişi
Görücü bilir işi
Söğüdüm ağlar gider
Olur hatun kişi
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk, hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile
Yağmuru kim döküyor
Ünzile kaç koyun ediyor
Dayaktan uslanalı
Hiçbir şey sormuyor
Korkar durur gitmez
Köyün en son çitine
İnanır o sınırda
Dünyanın bittiğine
Ünzile insan dölü
Bilinmezlere gebe
Sırların mihnetini
Yükleyip de beline
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk, hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile...

Kırılan Zincirler
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KADIN MERKEZİ VAKFI (KAMER)

Engelleri Kadınlar Kaldırıyor

ENGELLER KALKIYOR
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Muhteşem bir görüntü panayırının içinde 
yaşıyoruz. Havai fişekler patlıyor, gökdelenler 
yükseliyor, konserler başlıyor, trafik akıyor, 
kafeler doluyor, davetler renkli geçiyor. 
Günlük hayatımızın bu coşkulu festivalinde 
her detaya yer var, her şeye zaman kalıyor. 
Ama kabul etmeliyiz ki bu coşkulu panayırda 
onlara yer ayıramıyoruz. Onlar hep bir 
zamanlar alınan, hep okunmak istenen ama 
bir türlü okunmayan kitaplar gibi hayatımızın 
arka rafında yer alıyorlar.  Bu gerçekle 
yüzleşmek zorunda kaldığımızda gözlerimiz 
kör oluyor, kulaklarımız sağır. Hayatımızın 
panayırında bir an yaratamıyoruz. Ama onlar 
panayırın değil, hayatımızın parçası. Onlar 
merhametimiz değil, eşitliğimiz. Birilerinin 
çözmesi gereken sorun değil, hepimizin 
katılması gereken bir çözüm.

İşte tam da bu nedenle yıllardır Güneydoğu’da 
kadın sorunları üzerine başarılı çalışmalar 
yürüten KAMER, Engeller Kalkıyor Projesi’yle 
ilk kez engelli alanındaki sorunları da 
kendisine dert edindi.

2009 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı kapsamında desteklenen projede, 
Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Tunceli ve 
Van’da engelli alanında çalışan sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği içinde,  evleri tek tek 
dolaşıp engellilerin sorunlarının yakından 
görülmesi hedeflendi.

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)

2005

Cinsiyetçi sistemin kadın ve çocuklara 
zarar veren yerel uygulamalarını tespit 
etmek, alternatiflerini geliştirmek ve 
uygulanabilir olmalarını sağlamak

0412 228 1053 
www.kamer.org.tr  

Engeller Kalkıyor

Kadın ve engelli kadınların hakları 
konusunda farkındalık yaratılması 
ve toplumsal katılımlarının teşvik 
edilmesi

Haziran 2009- Eylül 2010

• Beş ilde toplam 15.000 Hane Ziyareti  
    ve Anketler 

• Engelli çocuk ve engelli kadınların  
   bulunduğu 1.430 eve ikinci ve daha       
   detaylı Hane Ziyaretleri 

• Beş ilde 2.000 kadının katıldığı 33   
   Mahalle Toplantısı  

• “Farklı” çocukların birbiriyle  
   kaynaştığı 200’ü engelli 500 çocuğun  
   katıldığı Çocuk Şenlikleri

• Mahallede yürütülen çalışmaların   
   bir Rapor haline getirilerek    
   yayınlanması

PEKİ YA ENGELLİLER?
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KAMER’in kurucusu Nebahat Akkoç, engelli 
konusunda çalışmaya başlama fikrinin ortaya 
çıkışını şöyle anlatıyor; “Bir gün Erzurum’da 
kadın sorunlarıyla ilgili panelde, soru cevap 
kısmında bir kadın kalktı ve dedi ki: “Peki 
ya engelliler? Onlar için neler yapacaksınız? 
Örneğin şiddet gören engelliler size nasıl 
başvursun?” Bu soru karşısında kalakaldım. 
KAMER olarak engelli konusuna ne kadar 
yabancı olduğumuzu gördüm. Soruyu soran kişi 
engelli kızı olan bir anneydi. Onunla konuştuktan 
sonra bir yerden mutlaka başlamamız gerektiğini 
anladım.”

Projenin ilk aşaması olarak, KAMER 
proje koordinatörleri tek tek engellilerin 
yaşadığı evleri ziyaret etmeye başladı. Hane 
ziyaretlerinde anket kapsamında ailelerin 
engellilere yönelik sosyal hizmetlerden ne 
kadar yararlandığı, kadınların okur-yazarlık 
durumları, evlerin ve mahallelerin fiziksel 
koşulları gibi birçok konuda veriler toplandı.

Beş ilde toplam 15.000 hane ziyaret edilerek, 
bu ziyaretlerde evlerde bulunan engelli çocuk 
ve engelli kadın sayıları belirlendi. 90.000 
kişilik bir nüfusa yönelik bilgilerin toplandığı 
hane ziyaretleri sonucunda beş şehirdeki 
engelli oranı %7,3 olarak belirlendi. Evleri 
ziyaret edilen kadınların %44’ünün okuryazar 
olmadığı ve %90’ının da çalışmadığı tespit 
edildi. Ziyaretlerde kadınlara “en büyük 
sorun nedir?” diye sorulduğunda; “ilk 
önce iş, sonra mahallede temizlik ve son 
olarak da çocuklarımız için park istiyoruz” 

cevapları alındı. KAMER, “kol kırılır yen 
içinde kalır” sözüne inat, kırılan kolun 
içindeki yenin peşine düştü. Tek tek evleri 
dolaşıp, ailelerin gözü gibi baktıkları ama göz 
önüne çıkartmaktan korktukları engellilere 
ulaştılar. 

İlk ziyaretler sonunda elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla 
ikinci kez yollara düştüler. İkinci bir anket ile 
engelli çocuk ve engelli kadınların bulunduğu 
bazı evlere ziyaret yapılarak onların özel 
sorunlarının belirlenmesine çalıştılar. 

Beş ilde toplam 1.430 hane ziyaret edilerek, 
engellilerin sorunlarına ve yaşadıkları 
koşullara yönelik mevcut durum analizi 
yapıldı. Bu analizler sonucunda çıkan 
rakamlar ise sorunun büyüklüğünü ortaya 
koyar nitelikteydi. Ziyaret edilen evlerdeki 
engellilerin;

• %45’i hiç okula gitmemiş
• %49’u sosyal yardım almıyor
• %75’i bekâr, evli olanların da %28’i 18 
yaşından önce evlendirilmiş
• %77,6’sı evde bakıma ihtiyaç duyuyor

Engelli bulunan evlerde bakım işini sadece 
kadınlar üstleniyor ve bu kadınların yaş 
ortalamaları 41. 

Projenin kurum olarak KAMER’i nasıl 
dönüştürdüğünü Nebahat Akkoç şöyle 
özetliyor: “KAMER olarak engelliler ve aileleri 
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için proje gerçekleştirmek istediğimizde fark 
ettik ki, biz engelliler ile nasıl iletişim kurmamız 
gerektiğini bilmiyoruz. Tereddütler yaşıyoruz. O 
neler hissediyor, dilimiz nasıl olmalı? Bu konulara 
hiç hakim olmadığımızı fark ettik. Sonra kendi 
aramızda geniş toplantılar yaptığımızda da bu 
konuda hepimizin farklı noktalardan geldiğini 
gördük. Toplumsal cinsiyet konusunda hepimiz 
ortağız ama bu konuda bir dil geliştiremiyoruz. 
Sonra sahada çalıştıkça, projeyi geliştirdikçe bunu 
da öğrendik. Bize en büyük faydası bu konuda 
bilinç kazanmamız, kendimizi eğitmemiz oldu. 
Hep beraber ortak bir dil ve sorumluluk noktasına 
geldik.”

KAMER çalışanları engelli konusunda 
farkındalık kazandıktan sonra bu farkındalığı 
daha geniş kitlelere yaymak için projenin 
üçüncü aşamasında Mahalle Toplantıları ve 
Çocuk Şenlikleri düzenledi. 

Hane ziyaretleri devam ederken KAMER’in 
mahallede daha rahat çalışabilmesi ve 
tanınması için ve mahalledeki sorunları 
kadınlarla tartışabilmesi amacıyla mahalle 
toplantıları düzenlendi. 5 ilde 2.000 kadının 
katıldığı 33 mahalle toplantısı yapıldı. Bu 
toplantılarda kadınların soruları yanıtlanarak 
KAMER’den beklentileri belirlendi ve tüm 
toplantılarda toplumsal cinsiyet konusunda 
da konuşuldu. 

Toplamda 500 çocuğun katıldığı şenliklerde 
katılımcı çocukların 200’ü engelliydi. 
Etkinlikler sırasında “farklı” çocukların 
birbiriyle kaynaşması esas alınırken, onların 
göz önüne çıkmaları da sağlandı.

Mahalle toplantıları devam ederken KAMER 
de engelli konusundaki eksikliklerini 
gidermek için çalışmalara başladı.

Nebahat Akkoç: 
“Bu projede çalışırken fark ettik ki hiçbirimiz 
işaret dili bilmiyoruz. Sağır dilsiz bir engelli 
karşısında kilitlenip kalıyoruz. Türkiye Gençlik 
Federasyonu ile iletişime geçtik ve işaret dili 
öğrenmek istediğimizi belirttik. Sonra gördük 
ki biz KAMER ofislerini ikinci, üçüncü katlara 
yapmışız. Bir engelli nasıl gelir düşünmemişiz. 
10 tane ofisimizi zemin katlara taşıdık. Asansörlü 
binalara rampalar yaptırıyoruz. Diğer ofislerimiz 
için de zemin katlarda yerler arıyoruz.”

KAMER’İN ENGELSİZ DEĞİŞİMİ
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KAMER bir yandan kendi içinde bu değişimi 
yaşarken, bir yandan proje ile ilgili kapsamlı 
bir rapor hazırladı. KAMER hazırladığı raporu 
başta TBMM olmak üzere tüm karar verici 
makamlara sundu. Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı’nın düzenlediği “İçermeci Toplumlar” 
konulu seminerde rapor sonuçları sahada 
çalışan diğer kurumlarla paylaşıldı. Proje 
raporu kadar önemli olan bir detay konu da, 
bu projeyle KAMER gibi çok önemli bir kadın 
kuruluşu sahada “engelli” alanında çalışan 
kuruluşlarla ilk defa ortaklık yapmış oldu.

“Diğer STK’lar ile çalışırken özellikle engelli 
alanındaki STK’ların ne kadar öfkeli olduklarını 
gördük. Yıllardır verilen sözlerin tutulmaması 
nedeniyle sabırsız ve gergin olduklarını fark ettik. 
İlk aşamada çalışmak zor oldu ama zamanla 
onlarla kendi çalışma metotlarımızı paylaştık 
ve bir uyum yakaladık.  Kadına karşı şiddet ile 
mücadele konusunda bir kitapçık hazırlamıştık. 
Bunun içinde engelliye karşı şiddet maddesinin 
olmadığını fark ettik. Onu da revize edip tüm 
STK’lar ve ziyaret ettiğimiz engelliler ile 
paylaştık.”

Bu proje sonunda KAMER öncelikle kendi 
yaptığı kadın çalışmalarına yeni bir yön 
verdi. Kadınların KAMER’e gelmesi yerine 
kendi çalışmalarını evlere ve mahallelere 
götürmeye ve ilk defa “engelli” alanında 
çalışmaya başladı.

Projeyi daha iyi anlamak için, biz de proje 
saha koordinatörü ile çalışma yapılan 
engellilerin evlerine onları ve ailelerini ziyaret 
etmek için yola çıkıyoruz. 
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Biz aslında anneye bir şey sormasak da 
o ifade veriyor gibi hemen durumunu 
anlatıyor. Bir yardım dilemeden, minnet 
duygusu olmadan yaşadığı hayatı özetliyor. 
KAMER’den önce hiç evinize çocuklarınızla 
ilgili gelen giden oldu mu diye soruyoruz. 

Söze önce KAMER’e teşekkür ederek 
başlıyor. “Onlar gelene kadar kimse gelip 
sormadı. Onlar haklarımızı anlattılar, telefon 
numarası verdiler. Çocuklarımıza bir şey 
olursa arayabileceğimiz yerleri söylediler. Artık 
arkamızda biri var diye güvendeyiz.” 

Sizin çocuklarınızla bir resminizi çekebilir 
miyiz diyoruz, duyduğumuz cevap engelli 
konusunda ne kadar gerilerde olduğumuzu 
anlatıyor: “Çekmeyin ne olur. Ben çocuklarımın 
engelli olduğu öğrenilmesin diye onları sokağa 
çıkarmıyorum, insan içine sokmuyorum. Resmedip 
herkese göstermeyin.”

Söz bitiyor. Her kelime üst üste biniyor 
alınacak dağ gibi bir yol olduğu ortaya çıkıyor. 
KAMER Engeller Kalkıyor Projesi ile bu dağa 
ilk adımı attı.  Proje sürecinde hem kurum 
içinde hem de engelli ailelerinde yarattığı 
farkındalık ile uzun bir yol aldı.  Bugün o dar 
sokaklar adım adım genişliyor.  O sağır dilsiz 
altı kardeşin sesi dağın en tepesine ulaşıyor.

Diyarbakır’ın tek katlı, çatısız sıvasız, yolsuz 
evlerinin bulunduğu bir arka mahallesindeyiz. 
En kolay tarif ile göçle büyüyen kentin 
yeni semtlerinden biri burası. Ama her ne 
kadar yeni olsa da aslında bir unutulanlar 
mahallesi.

Belediyenin unuttuğu, STK’ların henüz 
gelmediği, devletin hatırlamadığı bir 
öksüz mahalle burası. Dar sokakları, 
yarım merdivenleri ile engelsiz insanların 
bile yaşamakta yürümekte zorlandığı 
bu sokaklarda engelli çocuklar yaşıyor. 
Kadınların engelli çocuklarını sırtlarında 
taşıdığı bir hayat yaşanıyor.

İki katlı küçük bir eve giriyoruz. Çatısı ve 
sıvası olmayan bu evde tam 11 kişilik bir 
aile yaşıyor. Dokuz çocuğun altısının dilsiz 
ve sağır olduğu bu evde yoksulluk duvara 
asılmış bir resim gibi gözünüze çarpıyor.  
Bizi tüm yaşadıklarına rağmen evin dağ 
gibi dimdik duran annesi karşılıyor. Eşinin 
önce işte olduğunu söylüyor. Sonra kısa bir 
açıklama yapıyor: “Aslında bel fıtığı. Dört yıldır 
aralıklı olarak çalışabiliyor. Geçenlerde iş çıktı, 
Kuzey Irak’a gitti.”

Anne eşinin durumunu açıkladıktan sonra 
çocuklarına geçiyor: “Altısı doğuştan sağır ve 
dilsiz. Beşi için devlet maaş veriyor. Ama biri az 
duyuyor diye maaş alamıyoruz. En büyük olan 
liseyi bitirdi. Artık ona bir iş bulsak da, hayatı 
kurtulsa diye dua ediyoruz.”

UNUTULANLAR MAHALLESİNDE 
ALTI SESSİZ KARDEŞ
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KAMER gönüllüleri hane ziyaretlerinde anket yaparken
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TOPLUMSAL KONULARI ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ (TOKAGEDER)

Yeni Bir İş,
Yeni Bir Bakış

ENGELLİLERE 
HİZMET, KADINLARA VE 

GENÇLERE İSTİHDAM
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Birçoğumuz hayatımızdaki bir engelli 
bireyden bahsederken önce engelli diyoruz. 
Onun adını soyadını, mesleğini, hayallerini, 
kimliğini hep en sona saklıyoruz. O bizim için 
önce engelli bir arkadaşımız oluyor sonra 
Ali, Ayşe, Ahmet oluyor. Acıma duygumuz, 
tanıma duygumuzun önüne geçiyor. Aklımızla 
değil, merhametimizle düşünüyoruz.  O özel 
insanları nasıl tanıyacağımızı bilemediğimiz 
için nasıl yaklaşacağımızı, nasıl iletişim 
kuracağımızı da tam olarak bilemiyoruz.  Bu 
bilgisizlik bizim kadar onlara da zarar veriyor.

Merkezi İzmit’te bulunan Toplumsal 
Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği 
(TOKAGEDER) de engellilere hizmet ve 
evde bakım konusunda yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi için bir proje geliştirdi.

2009 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı kapsamında desteklenen proje,  
hem evde bakım konusunda bilgili elemanlar 
yetiştirmeyi, hem de ailesinde engelli bir 
birey olanların, ona doğru yaklaşmasını 
sağlamayı hedefliyor.

Projenin ilk ayağı olarak kapsamlı bir eğitim 
programı düzenlendi. Öncelikli olarak böyle 
bir sektörde çalışmak isteyenlere ve engelli 
bir yakını olanlara ulaşmak için duyurular 
yapıldı. Sonrasında gelen başvuruların 
sahipleriyle yapılan mülakatlar sonucunda 
eğitim alacak kursiyerler belirlendi.

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Toplumsal Konuları Araştırma ve 
Geliştirme Derneği (TOKAGEDER)

2006

Toplumsal konuları bilimsel metotlarla 
araştırmak, yapılan tespitleri 
kamuoyuyla paylaşmak, bireylerin 
gelişimine ve toplumsal gelişime 
katkıda bulunan faaliyetler yapmak

0262 323 1243
www.tokageder.org  

Engellilere Hizmet, Kadınlara ve 
Gençlere İstihdam

Genç kadınların engelli bakımı 
konusunda eğitilerek istihdam 
edilmesi ve engellilerin kaliteli bakım 
hizmetine erişmesi

İzmit Belediyesi
Çağdaş Kadınlar Derneği

Haziran 2009- Mart 2010

• 256 saatlik Engelli Bakımı Eğitim      
   Programı 

• Engelli bakım alanında çalışmak  
   isteyen veya engelli çocuğu olan 30     
   kursiyere Eğitim 

• Eğitim içeriğine Milli Eğitim      
   Bakanlığı Sertifikası 

• Kursiyerlere rehabilitasyon     
   merkezlerinde Staj

• Kursiyerlerin istihdamı için web   
   sayfası üzerinden bir Özgeçmiş      
   Bankası 

• Proje sonunda Kursiyerlerin   
   İstihdamı 

•Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim  
   içeriğinin uygulandığı Ek Kurslar          
   Açılması 

ACIMA YERİNE TANIMA
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Beş uzman eğitimci ile toplam 256 saatlik 
eğitim programı tasarlandı. Bu hazırlıkların 
sonucunda engelli bakım alanında çalışmak 
isteyen veya engelli çocuğu olan 30 kursiyere 
yedi ana başlıkta eğitim verildi. Engelli 
Kişisel Gelişim Eğitimi, Engel Türleri, 
Handikapları ve Zorlukları, Psiko-sosyal 
Eğitim, Engelli ve Ailesi ile İlişkiler, Kişisel 
Bakım, Temel İnsan Sağlığı ve Engelli 
Sağlığı, İşitme ve Görme Engellilerde Kişisel 
Gelişim konu başlıklarından oluşan eğitim 
programı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile de 
sertifikalandırıldı.

Kamile Canbay, Proje Koordinatörü:
“Eğitim programımızdan sonra her şeyden önce 
kursiyerlerimizin hayata bakışları değişti. Sosyal 
sorumlulukları arttı. Engellilerle ilgili hiçbir 
şey bilmiyorken, onlara nasıl davranmaları 
gerektiğinden, engelli haklarını nasıl savunmaları 
gerektiğine kadar birçok konuda gelişim 
gösterdiler. 

Bu kursun sonucunda bu alanda profesyonel 
olarak çalışmayı seçmeseler bile, engelli 
alanında gönüllü oldular. Birçoğu rehabilitasyon 
merkezlerine ya da engellilerin bulunduğu sosyal 
merkezlere gönüllü olarak gitmeye başladılar. 
Kursumuzda eğitim alan engelli yakınları ise, 
yıllardır engelli bakımında ne kadar çok hata 
yaptıklarını ifade ettiler. Fiziksel gelişimlerinden, 
kişisel beceri kazanmalarına kadar, neleri 
nasıl yaptıklarını tekrar sorguladıklarını ve 
yaklaşımlarını değiştirdiklerini söylediler. 

Yakınları olan ve bakımını üstlendikleri engelli 
ile arkadaş oldukça ikisinin de dünyalarının 
değiştiğini söylediler. Sosyal hayatta onlarla vakit 
geçirme, bakım değil, paylaşım, problem çözmede 
onları dahil etme konularını hiç bilmediklerini 
ifade ettiler. Evde bakım konusunda yaklaşımlar 
değiştikçe, engellilerin de hayatı değişmiş oldu.”

Bir Kursiyer:
“Engelli ailesi olarak bu kursu düzenleyenlere 
müteşekkirim. Edindiğim bilgiler bugüne kadar 
kafamda oluşan fakat bir türlü cevaplayamadığım 
soruların giderilmesini sağladı. 

30 yaşında spastik oğlumun hala bir şeyler 
öğrenebileceğini, toplumda onun yerinin çok 
özel olduğunu, eğitimi ve sağlığı hususunda ve 
becerilerinin geliştirilmesi konusunda tekrar 
bir planlama yapmam gerektiğini anlamış 
bulunmaktayım. Kurs süresince stajlar çok faydalı 
oldu. Onlarla diyalog kurmaktan dolayı çok mutlu 
oldum. Bundan sonra özel günlerde onları ziyaret 
etmeyi planlıyorum.”

Kursun eğitim süreci tamamlandığında 
kursiyerlerin istihdamı konusunda çalışmalar 
başladı.  Programı başarıyla tamamlayan 
kursiyerler için web sayfası üzerinden bir 
özgeçmiş bankası oluşturuldu ve istihdam 
olanakları araştırıldı. Bu çalışmaların 
sonucunda hedeflendiği gibi kursiyerler için 
16 istihdam olanağı bulundu. 
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Bazen eviniz sınırınız olur. Mahalleniz 
dünyanız. Siz istemeseniz de bir sonraki 
sokakta biter her şey. Aileler ellerinde 
tebeşirler çizgiler çizer, mahalle üstünden 
boyalarla geçer, maddi olanaklar sizin 
zinciriniz olur. Çıkamazsınız evinizden.  
Sokağınız büyülü bir hapishaneye dönüşür.  
Ayağınız takılır görmediğiniz engellere. Koca 
bir şehirde yaşasanız bile, sizin payınıza 
bir kasaba düşer.  Bize uzak gelse bile, bu 
dünyada milyonlarca genç bir sabah sadece 
evlerinden dışarı çıkabilmeyi düşler…

Kamile Canbay:
“Kursiyerlerimizin birçoğu evinden dışarı 
çıkmasına pek izin verilmeyen genç kızlardı. 
Liseden sonra çeşitli nedenlerle okula devam 
edememişlerdi. Önemli bir kısmının ailesi de 
çalışmalarını istemiyorlardı. Maddi sıkıntılar 
da önlerine çıkınca evlerinden çıkmaları ve 
sosyalleşmeleri oldukça zordu. Biz kursumuz 
sayesinde böyle insanlara ulaştık ve ailelerini 
de ikna ettik kursa katılımlarını sağladık. 
Hiçbir ücret ödemediler, evlerinden servis ile 
aldık, öğle yemeklerini karşıladık. Ve bir şeyler 
öğrenebileceklerini gördüler.  Dünyalarını 
değiştirebileceklerine, başkalarına faydalı 
olabileceklerine inandılar. Bu inanç için bile her 
şeye değerdi.”

Bir Kursiyer:
“Kursun başlangıcında amaçladığım şey sertifika 
alıp istihdamın bir parçası olmaktı. Fakat zaman 
ilerledikçe kursun bana kattıkları beni başka 
yönlere çekmeye başladı. Önceden engelliler 

BAZEN EVİNİZ SINIRINIZ OLUR

Engelli anneleri proje tanıtım seminerinde
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hakkında fazla bilgim yoktu, çoğu insanın olduğu 
gibi belki de onları görmezden geldim önceleri. 
Ama şimdi engellerin aşılmak için var olduklarını 
öğrendim. Stajımız süresince engellilerle iç içe 
olduk, onları çok sevdim. Onların haklarına 
saygı duymayı öğrendim, onların da bizimle aynı 
şartlarda bu dünyada yaşamaya hakları vardı. 
Hiç kimse onları soyutlayamaz, insanca yaşamak 
onların da hakkı.” 

Bu proje sadece engellileri ve kursiyerleri 
değil, TOKAGEDER’i de çok değiştirdi. 2006 
sonunda kurulan dernek yüzlerce sorun 
arasında çözüm için uzmanlaşacak bir alan 
arıyordu. Okyanusta bir deniz feneri arar 
gibi enerjisini ve bilgisini kanalize edecek 
bir rota bulmaya çalışıyordu. Bu proje hem 
TOKAGEDER’e yön verdi hem de başka 
kuruluşlara ilham verdi.

Kamile Canbay:
“Bu proje ile nereye odaklanacağımızı bildik. 
Engelli alanında düzenleyici değil, önleyici 
faaliyetlerin daha önemli olduğunu gördük.  
Dernekte çalışan herkesin engelli alanındaki 
bilinç ve bilgi düzeyi arttı. Artık daha farkında ve 
daha çözüm odaklı düşünmeye başladık. Bu proje 
sayesinde, SHÇEK, Halk Eğitim, Belediye ve özel 
rehabilitasyon merkezleri ile ortak çalışmalar 
yürüttük. Bu projede, gerçekleştirdiğimiz 
ortaklaşa çalışmalarla daha başarılı sonuçlar 
ortaya konulabileceğini bir kez daha tecrübe 
ettik.  Örneğin, Halk Eğitim Merkezi bu projede 
elde ettiğimiz tüm materyalleri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan program 
içeriğini kendi bünyesinde değerlendirmek için 
kurs açtı ve 24 kişi bu kursa devam etti.  Biz bu 

projede çalışırken engelli yakını olan ailelerin 
de birçok eğitimden mahrum kaldığını fark ettik. 
Ve yeni projemizi sadece onların eğitimi için 
geliştirebileceğimizi düşünüyoruz.  Projemizde 
eğitim veren akademisyenler çalışmalarımızdan 
çok etkilendiler ve onlar da engelli alanında bir 
proje geliştirdiler. Projenin çarpan etkilerinin 
daha çok olduğunu düşünüyoruz bu sayede.”

Denize düşen bir damla. Koskoca suda 
sadece bir damla. Ama düştüğü anda bir 
çember oluşur etrafında, sonra bir çember 
daha, bir çember daha… Doğru bir proje de, o 
damla gibi etkiler ve değiştirir düştüğü denizi. 
TOKAGEDER’in Engellilere Hizmet, Kadın ve 
Gençlere İstihdam Projesi, önce kursiyerlerin 
engellilere bakışını değiştirdi. Acımanın 
yerine tanımayı getirdi. Sonra kursiyerlerin 
hayatını değiştirdi. Görünmez hudutların 
olduğu evlerde sınırları kaldırdı, gelişime dair 
umudu olmayanlara yeni bir iş olanağı sundu. 

Engelli yakını olan ailelere yeniden 
bakmayı öğretti. Onların engelli yakınlarıyla 
ilişkilerinde sevginin yanına bilgiyi ekledi. 
Bu proje TOKAGEDER’in açık denizde bir 
deniz feneri oldu, ışığıyla bir derneğin yönünü 
belirledi, başka kuruluşlara ilham verdi.
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GÜNEYDOĞU ÖZEL EĞİTİM 
KURUMLARI DERNEĞİ (GÜNDER)

Küçük Adımlar
Büyük Umutlar

ERKEN
ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM

HİZMETLERİNİN          
YAYGINLAŞTIRILMASI
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Zeugma antik kentinde yapılan kazılarda 
ortaya çıkan Çingene Kızı mozaiği bugün 
Gaziantep’teki Zeugma müzesinin simgesi 
oldu. Çünkü Milattan sonra 2.-3. yüzyılda 
yapıldığı düşünülen bu mozaiğin bakışlarını 
eşsiz kılmak için ayrı bir teknik kullanılmış; 
sevinç ve hüznü aynı anda yansıtan 
yüzünde Çingene Kızı’nın gözleri, hangi 
açıdan bakarsanız bakın sizi takip eder. Siz 
durduğunuz yönü değiştirseniz de onun 
gözleri hep size bakıyordur.

Engelli çocuğu olan annenin gözleri de 
çocuklarını Çingene Kızı’nın gözleri gibi takip 
eder. O nereye giderse annesinin gözleri onun 
üzerindedir. Sevinç ve hüznü bir arada taşıyan 
o gözler, her açıdan hep engelli çocuklarına 
bakıyordur.

Bu eşsiz durumun temelinde, tabii ki sonsuz 
sevgi vardır. Engelli çocuğu olan annelerin bu 
eşsiz sevgisi eğitim ile birleşirse çocuklarının 
gelişimi için de büyük bir adım atılmış olur. 

Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları 
Derneği’nin, geliştirdiği Erken Çocukluk 
Özel Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 
Projesi de işte bu açığı kapatmak için 
geliştirildi.

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Güneydoğu Özel Eğitim Kurumları 
Derneği (GÜNDER)

2008

Özel gereksinimli bireylerin ve 
ailelerinin eğitimi, yaşam kalitesi ve 
standartlarının yükseltilmesi, genel 
olarak rehabilitasyona ve
buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal 
sorunların çözülmesi için çalışmak

0342 322 9470
www.gunderozelegitim.org   

Erken Çocukluk Özel Eğitim 
Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

Erken çocukluk özel eğitimi konusunda 
uzman yetiştirerek, özel eğitim 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Zihinsel Engellilere Destek Derneği

Nisan 2010- Ekim 2011

• Özel eğitim konusunda bilinç   
   yaratılması için 646 kişinin katıldığı,   
   erken çocukluk özel eğitimi Semineri 

• Erken çocukluk özel eğitiminin                          
   önemi konusunda kamu ve sivil      
   toplum kurumlarını Bilgilendirme  
   ve Ziyaret (Belediye, İl Özel İdaresi,  
   Valilikler) 

• 3 ilde 461 Kız Meslek Lisesi      
   mezununun Programa Başvurusu

• 120 Kursiyerin Eğitimi

• Engelli tanısı almış ancak eğitim   
   hizmetlerinden yararlanmayan      
   çocukların tespiti ve özel eğitim   
   kurumlarına Yönlendirilmesi

ÇİNGENE KIZI’NIN GÖZLERİ 
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2010 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı kapsamında desteklenen proje 3 
aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada özel eğitim konusunda 
farkındalık artırma çalışmaları yapılması 
planlanırken, ikinci aşamada kız meslek lisesi 
mezunlarının eğitilmesi ve istihdam edilmesi, 
üçüncü aşamada ise ailelerin erken çocukluk 
özel eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi 
hedeflendi.

Projenin tanıtılması ve özel eğitim konusunda 
bilinç oluşturulması için, Gaziantep, Mardin 
ve Şanlıurfa’da erken çocukluk özel eğitimine 
yönelik seminerler düzenlendi. Ankara 
Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’nden akademisyenlerin 
verdiği seminerlere toplamda 646 kişi katıldı. 

Belediye, İl Özel İdaresi, Valilikler, 
Üniversiteler, Milli Eğitim Müdürlükleri, 
Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma 
Merkezleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Kız Meslek 
Liseleri, Özel Eğitim Okulları, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Ticaret Odaları, Ana Çocuk 
Sağlığı Merkezleri ve Hastaneler ziyaret 
edilerek erken çocukluk özel eğitiminin 
önemi konusunda bilgilendirildi. 

Hatice Erdoğan, Engelli Çocuk Annesi:
“Çocuğumda gelişim geriliği olduğunu 18 
aylıkken fark ettik.  Ben çocuğuma nasıl bir 
eğitim vermem gerektiğini bilmiyordum.  
Sonrasında en önemli faktörün “ben” olduğumu 
öğrendim. Bugün artık öğretmeniyle birlikte 
rehabilitasyon merkezinde derse giriyorum. 
Burada öğrendiklerimi evde uyguluyorum. Evde 
onunla hiç oyuncak oynamıyordum, sonra ona 
faydalı zeka geliştirici oyuncaklar aldım. Onlarla 
oynuyoruz. İlk zamanlarda sadece 10 kelime 
konuşabilen çocuğum dün gece “baba gel” dedi. 
Bu bizim için büyük bir gelişme. İlk zamanlarda 
ben ona ne yapabilirim ki diyordum, şimdi 
benden başka kimse ona bu kadar faydalı olamaz 
diyorum.” 

Yener Doğruer, Proje Koordinatörü:
“Avrupa’da engelli çocuğu olan anne daha 
ilk günden bu psikolojiye hazırlanıyor. Çeşitli 
kurumlar tarafından verilen eğitimler ile onların 
bir travma yaşamaları engelleniyor. Fakat 
Türkiye’de çocuktaki özel durum göz önüne 
çıkana kadar anne ve babalar bu gerçek ile 
yüzleşmiyorlar. Biz, özellikle engelli çocuk sahibi 
olan anne babaları bu konuda bilgilendirmek 
ve bilinçlendirmek istedik. Onların da eğitim 
süreçlerine katılabileceğini, özel durumu olan 
çocukların eğitim ile gelişim gösterebileceğini, 
yalnız ve çaresiz olmadıklarını söyledik.”
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Projenin en önemli ayaklarından biri ise 
kız meslek lisesinin ilgili bölümlerinden 
mezun gençlerin erken çocukluk özel eğitim 
hizmetleri alanında Küçük Adımlar Erken 
Eğitim Programı temel alınarak eğitilmesi ve 
istihdam edilmesiydi. 

Böylece kız meslek 
lisesinden mezun olan 
ancak iş bulamayan 
gençler iş sahibi olurken 
sektördeki ara eleman 
açığının kapanması 
için de bir adım atılmış 
oldu.Proje kapsamında 
öncelikle okullarda ve 
çeşitli ortamlarda gerekli 
duyurular yapılarak kız 
meslek lisesi mezunlarına 
erişildi. 3 ilde toplam 461 
Kız Meslek Lisesi mezunu 
programa dahil olmak için 
başvuruda bulundu.

Bu gençlerden seçilen 
120 kursiyere eğitim verildi. Projenin 
ilerleyen aşamalarında eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan kızların % 30’u staj 
programlarına dahil edilerek özel eğitim 
kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde 
istihdam edildi.

Özlem Döndü, Kursiyer:
“Kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü 
mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra kısa bir süre 
kreş ve anaokullarında çalıştım. Sonra bu kursun 
ilanları dikkatimi çekti. Bu kursta 
“Küçük Adımlar” eğitim programı hakkında 

bilgiler aldık. Ankara 
Üniversitesi’nden alanında 
uzman akademisyenler bize 
bu programı anlattılar. O 
aşamada anladım ki, engelli 
konusunda çok fazla eksiğim 
varmış. Örneğin biz engellileri 
genellerdik, otizimli, gelişimsel 
geriliği olan şeklinde 
sınıflandırmazdık. Bu kursta 
öğrendik ki aralarında çok 
büyük farklar var.  Engelli 
çocukların da eğitim ile 
gelişebileceğini gördüm. 
Kurstan sonra özgüvenim 
geldi, meslek sahibi olduğumu 
hissettim. Sonrasında açılan 
sınavda da birinci oldum ve 
hemen iş buldum.”

Proje kapsamında düzenlenen kursta, 
kız meslek lisesi mezunu gençlere erken 
çocukluk özel eğitim hizmetleri konusunda 
eğitimler verildi. Bu konuda ara eleman 
istihdam etmek isteyen ama eğitimli 
adaylar bulamayan özel eğitim kurumlarına 
ve rehabilitasyon merkezlerine de hazır 
elemanlar sunulmuş oldu.  Proje devam 

KÜÇÜK ADIMLAR

KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM 
PROGRAMI NEDİR?

Küçük Adımlar, Avustralya’nın Macquarie 
Üniversitesi tarafından geliştirilen, 
gelişimsel geriliği olan küçük çocuklara 
yönelik, bir erken eğitim programıdır. 
Program 8 farklı konuyu kapsayan 
kitapçıklardan oluşur:

1. Küçük Adımlara Giriş
2. Çocuğunuzun Programı
3. İletişim Becerileri
4. Büyük Kas Becerileri
5. Küçük Kas Becerileri
6. Alıcı Dil Becerileri
7. Kişisel ve Toplumsal Beceriler
8. Gelişim Becerileri Envanteri 

Programın proje kapsamındaki eğitimlerini 
Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyeleri 
gerçekleştirmiştir.
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sevgisini ve bağlılığını ifade edecek tek bir 
kelime yok. Onun gözlerini, çocuğuna olan 
bakışını ifade edecek bir kelime ararsanız, 
koca bir sessizlik bulursunuz. Çünkü o 
duygu Türkçe’nin de yetersiz kaldığı, dilleri, 
zamanları aşan tarifsiz bir duygudur. Bugün 
aslında ihtiyacımız olan bu sevgi dolu 
duygunun içine biraz bilinç ve eğitim katmak. 
Eğitim ile değişen annelerin, çocuklarını 
değiştirdiğini görmek. Bugün ihtiyacımız olan 
değişen ve gelişen engelli çocuklar ile yeni 
bir gelecek yazmak.

ederken meyvelerini vermeye başladı, uzun 
vadeli olarak da bu konuda eğitim almış 
gençler alana kazandırılmış oldu.

Aslı Sarıtiken, Kursiyer:
“Kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü 
mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra 1 yıl 
anaokulunda çalıştım. Özel eğitim konusunda 
bilgi eksiklerim vardı. Bu nedenle bu alanda iş 
başvuruları yapmıyordum. Proje dikkatimi çekti, 
başvurdum. Aldığım kurs sonucunda öncelikle 
sistemli çalışmayı öğrendim. Aileyi nasıl işin 
içine katabileceğimizi, çocuğun gelişimi için çok 
önemli olduklarını öğrendim. Aileye de ödevler 
verilmesi gerektiğini, eğitim sürecini beraber 
götürmemiz gerektiğini keşfettim. Kurstan sonra 
işimi değiştirdim ve bir özel eğitim kurumunda 
çalışmaya başladım.”

Projenin son aşamasında engelli çocuğu 
olan ailelere ulaşmak hedeflendi. Ailelerin 
erken çocukluk özel eğitimi konusunda 
bilinçlenmesi için çalışmalar yürütüldü. 
Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da engelli 
tanısı almış ancak eğitim hizmetlerinden 
yararlanmayan çocuklar ve aileleri 
tespit edildi. Tespit edilen aileler erken 
çocuk eğitimlerinin önemi hakkında ve 
devletin sunduğu imkanlar konusunda 
bilgilendirilerek erken çocukluk özel 
eğitimine yönlendirildi. 

Türk Dil Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 
Türkçe’de 616.767 kelime var. Fakat engelli 
çocuğu olan bir annenin çocuğuna olan 
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TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

GENÇ ALAN
Ön Yargılara

Rampa
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“Lise 2’de okuldan ayrıldım. Derslerim kötüydü. 
Okuldan ayrılırken herhangi bir planım yoktu. 
Sonra evde oturmaya başladım. Bazen benim 
gibi okumayan arkadaşlarımla dışarıda top 
oynuyorduk. Ama hayatımın sınırı evimizin iki 
bina ötesinde bitiyordu. 6-7 arkadaşım vardı. 
Çoğunlukla evde oturuyordum ya da onlarla 
internet kafede takılıyordum. Askerliğe kadar 
böyle takılırım diyordum. Evde oturduğum 
zamanlarda bilgisayarda şiddet üzerine kurulu 
Counter Strike oyunu oynuyordum. Hayata, 
geleceğe dair herhangi bir hayalim yoktu.”

16 yaşına gelmişti ama geleceğe dair bir 
planı, bir hayali yoktu. Hayali olmayan 
çocuklar kuşağının, bir ferdiydi. Rüzgarın 
yön verdiği bir yaprak gibi kendisini hava 
boşluğuna bırakmıştı.

Ev hanımı bir annenin, esnaf bir babanın 
çocuğu olan, doğduğundan beri İstanbul 
Kavacık’ta yaşayan Ali Aksöz, hayatına 
aradığı anlamı TOG’un gençlik merkezlerinde 
uyguladığı Genç Alan projesi sayesinde buldu. 

TOG tarafından geliştirilen, 2009 Sabancı 
Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 
kapsamında desteklenen Genç Alan 
projesiyle, yeni bir gençlik merkezi modelinin 
oluşturulması için TOG’a bağlı Samsun ve 
İstanbul’daki üç Gençlik Merkezi’nde yeniden 
yapılanmaya gidildi.

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

2002

Gençliğin enerjisini toplumsal faydaya 
dönüştürerek, gençlerin öncülüğünde 
ve yetişkinlerin rehberliğinde 
toplumsal barış, dayanışma ve 
değişimi sağlamak

0212 522 1032
www.tog.org.tr  

Genç Alan

Gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren, 
katılımcı bir gençlik merkezi modeli 
oluşturulması

19 Mayıs Belediyesi
Atakum Belediyesi

Haziran 2009- Aralık 2010

• Yeni Gençlik Merkezi modeliyle 1.370  
   gence doğrudan olmak üzere toplam    
   7.240 Gence Erişim

• Projede edinilen deneyimi anlatan   
   “Genç Alan: Gençlik Merkezlerinde   
   Genç Odaklı Dönüşüm” Kitabı 

• Kurum içinde  “Engelli Stratejisi      
   Öneri Raporu” ve engelli gencin   
   gündeme gelmesi 

• Modelin yaygınlaştırılması için      
   Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet   
   Bakanlığı’na “Gençlik Merkezi Yapısı  
   Önerisi” 

• Modelin tanıtımı için belediyelere  
   yönelik “Genç Alan Modeli’’ Semineri 

• Belediye Gençlik Merkezi       
   çalışanlarıyla Uluslararası Gençlik   
   Merkezleri İncelemesi

RÜZGARIN YÖN VERDİĞİ GENÇLER
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Gönüllülerden oluşan ekipler kuruldu ve 
önlerinde üç hedefle yola koydular: bilgiye 
erişim, ayrımcılık, ön yargı ile mücadele ve 
savunuculuk.

“Bir gün ilkokul arkadaşım ile görüşürken beni 
Kavacık’taki Gençlik Merkezi Pembe Ev’e çağırdı. 
İlk olarak gitmek istemedim. Ne yapacağım 
orada dedim. Nasıl bir yer olduğunu görmüştüm. 
İlkokuldayken annem zorla götürmüştü ama sonra 
devam etmemiştim. Arkadaşımın ısrarıyla bir gün 
gitmeye karar verdim. Zaten boş dolaşıyordum, 
biraz da oraya bakarım dedim. İlk kapıdan içeri 
girdiğimde içerideki atmosfer beni etkiledi. 
Bahçede oturmuş sohbet ediyorlardı ve herkes çok 
rahattı. İlk gün atölye var dediler. Atölye ne ki? 
dedim. Aklıma hemen marangoz atölyesi geldi. 
Sonra ne olduğunu anlamak için katıldım. Spor 
atölyesinde masa tenisi öğrenmeye başladım.”

Ali Aksöz’ü şiddet temalı bir oyun olan 
Counter Strike’ın başından kaldırıp masa 
tenisi oynatmayı başaran gençlik merkezinde 
başarı asla tesadüfen gelişmedi.

Projenin ikinci aşamasında, bilgiye erişim 
faaliyeti kapsamında Gençlik Merkezleri’ne 
gelen 13-26 yaş arası gençlerin hangi 
konularda bilgiye ihtiyaç duyduğunu anlamak 
üzere bir anket düzenlendi. 

Bu ankete göre gençlerin yoğun olarak 
ihtiyaç duyduğu konular belirlendi. Mezun 
olacağı bölümle ilgili iş olanakları, hobilerini 
nerede ve nasıl geliştirebileceği, öğrenci 
olarak hakları, bulunduğu çevredeki 
sosyal ve kültürel faaliyetler ve üniversite 
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giriş sınavı sistemi gibi konularda bilgiye 
ihtiyacı olduğunu beyan eden gençler 
için; bu ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler 
geliştirildi. Öncelikle ihtiyaç duyulan 
konularda güncel bilgiye ulaşılması için bilgi 
panoları düzenlenirken, ücretsiz genç dostu 
danışmanlık hizmetleri sunuldu. Böylece 
öğrencilerin merak ettikleri konularda 
sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşmaları 
sağlandı.

“Gençlik Merkezi’nde yavaş yavaş aktif 
olmaya başladım. Önceleri sadece faaliyetlere 
katılıyordum. Sonra baktım herkes bir bilgisini 
paylaşıyor, ben de bilgisayar öğretebilirim diye 
düşündüm. Çok temel bilgisayar dersleri vermeye 
başladım. Yavaş yavaş dışarıdaki arkadaş çevrem 
de değişmeye başladı. Eski arkadaşlarım, neden 
gidiyorsun diyorlardı. Oraya gideceğine internet 
kafeye gel diyorlardı. Pembe Ev diye dalga 
geçiyorlardı. Fakat hiçbirine aldırış etmedim. 
Mutlu olduğum yere gittim.”

Genç Alan Projesi tüm gençleri kapsıyordu. 
Üniversiteli, liseli, uzun saçlı, kısa boylu 
tüm gençler ve tabii ki engelli gençler bu 
projenin ana öğelerini oluşturuyordu. Projede 
engelliler için fırsat eşitliği çalışmasında en 
doğru örneklerden biri Samsun İğne Deliği 
Gençlik Merkezi’nde hayata geçirildi. Ve 
çalışmaya uzaklardan değil, en yakınlarından 
kendi içlerinden başladılar.

Samsun Gençlik Merkezi’nin engellilerin 
erişimi için fiziksel olarak uygun bir hale 
getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle ilk 
olarak engelli gençlerin gençlik merkezi 
çalışmalarına dahil edilmesiyle stratejik 
planlama çalışması yapıldı. Samsun’daki 
yerel engelli örgütleriyle görüşülerek gençlik 
merkezi faaliyetleri hakkında hem bilgiler 
verildi hem de fikirler alındı. 

Alınan görüşler ve tavsiyeler sonucunda 
gönüllüler, ‘engelsiz bir gençlik merkezi’ 
için bir araya geldi. Hep birlikte yapılan 
“Engelsiz Atak” yani tadilatlar ile duvarlar, 
girişler, odalar, tuvaletler engelliler için 
uygun hale getirildi. Merdivenlere rampalar 
kondu, alaturka tuvaletlerin yerini klozetler 
aldı. Gençlik Merkezi’ndeki engeller 
ortadan kaldırıldı. “Engelsiz Atak”larda 
fiziksel engellerin insanın bir şeyi yapıp 
yapamayacağına engel teşkil etmediği 
yaşayarak öğrenildi. Tüm bunlar hayata 
geçirilirken, 19 Mayıs Belediyesi, Türkiye 
Sakatlar Derneği Samsun Şubesi, Amisos 

ENGELSİZ ATAK
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55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sürece 
gönüllü olarak dahil oldu.

Bu çalışmalardan sonra Engelsiz Dans Eğlem 
Atölyesi (Eğlence ve Eylem kelimelerinin 
birleşmesinden oluşan bir kelime) ile 
hem engellilerin Gençlik Merkezi’ndeki 
etkinliklere aktif katılımları sağlandı hem de 
engellilere karşı ön yargılı bakışın değişmesi 
hedeflendi. Engelsiz Gençlik Merkezi 
“Samsun Kent Konseyi Engelsiz Yaşam 
Çalışma Grubu” toplantılarına ev sahipliği 
yapmaya başladığında artık başlanılan 
noktadan bugüne çok fazla yol alındığı da 
ispatlanmış oldu. 

Gençlik Merkezi’nde gençler çalışıyor ama 
başardıklarını ve Gençlik Merkezi’nde 
yaşadıklarını çevreye anlatmak istiyorlardı. 
Bu amaçla yerel halkı Gençlik Merkezi’nde 
neler olduğuna dair bilgilendirmek üzere 
“fanzin” isimli küçük bültenler hazırlandı ve 
dağıtıldı. 

Bu çalışmalar yürütülürken gençlerin en 
büyük sorunlarından birinin, gençlerin 
birbirlerine uyguladıkları ayrımcılık olduğu 
fark edilince; gençlerin gençleri eğittiği 
Ayrımcılıkla Mücadele Atölyeleri yapıldı, 
atölyelerle yeni gençlere ulaşıldı. 
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Samsun İğne Deliği Gençlik Merkezi’nde dans provaları
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Bu faaliyetler kapsamında gençlerin 
kendi hakları ve diğer gençlerin haklarına 
dair taleplerini ifade etmeleri konusunda 
güçlendirilmeleri için savunuculuk atölyeleri 
yapıldı. Atölyeler Gençlik Merkezleri’nden 
faydalanan gençlere yerel bir savunuculuk 
çalışması planlama ve uygulama becerisi 
kazandırmayı hedefledi.
 
Her üç Gençlik Merkezi’nde de fotoğraf, 
kısa film, sokak tiyatrosu, ritim, jonglörlük 
ve grafiti gibi etkinlikleri içeren  “Eğlem 
Atölyeleri” gerçekleştirildi.

“Gençler Eğlemde” ismiyle, gençlerin hem 
eğlendikleri, hem de haklarını savundukları 
sokak eylemleri düzenlenerek yerel halkın 
gençlerin ihtiyaç ve hakları konusunda 
bilgilenmesi sağlandı. 

Ünlü düşünür Adorno “yanlış bir hayat doğru 
yaşanmaz” demişti. Ali Aksöz’ün hayatının 
da doğruları uzak, yanlışları yakındı. Ali 
Aksöz bir yıl öncesine kadar bilgisayarda 
insan öldürmeye çalışıyordu. Sanal dünyada 
öldürdükçe, kendi hayatını da öldürüyor, 
geleceğini söndürüyordu. Hayatına yön 
vereceği an, Gençlik Merkezi’ne doğru bir 
adım attı.  Doğru bir adım attı. 

Genç Alan Projesi ile doğru fikirler, doğru 
yöntemlerle hayata geçti. Çok doğru bir 
zamanlamayla, binlerce gencin yanlış hayatı 
doğruldu, doğru yaşanır oldu.

Gençlik Merkezleri Genç Alan Projesi 
kapsamında yürütülen faaliyetler ile 
gelişiyordu ve Ali Aksöz gibi gençler de bu 
sayede değişiyordu. Ali Aksöz hayalsiz bir 
çocuktan, akranlarına ilham veren bir gence 
dönüşüyordu.

“Gençlik Merkezi’ne ilk gittiğim zaman çok 
pasif, çekingen bir çocuktum. Bana ne komut 
verirlerse öyle davranırdım. Otur demedikleri 
sürece oturmaz, kapının orada öylece dururdum. 
Şimdi hayatıma yön verebiliyorum. Gençlik 
Merkezi’nden önce Beykoz’dan dışarı bile 
çıkmamıştım. Bu proje sayesinde tüm İstanbul’u 
gördüm, şehir dışına bile çıktım. Şimdi hedefim 
yurt dışına çıkmak. Arkadaş çevrem değişti, 
okumayan çocukların yerine üniversiteye giden 
gençler arkadaşım oldu. Artık ben de gelecekle 
ilgili plan yapabiliyorum.”

Aslında Ali Aksöz kendi yaşıtları ve 
çevresindeki binlerce gencin sadece bir 
örneği. Hakkını savunamayan, komut 
almadan yaşayamayan, ürkek ve çekingen 
bir şekilde yaşamın kıyısında duran, iyiye ya 
da kötüye doğru seçim yapmak üzere olan 
milyonlarca gencin bir örneği. 

Onun gibi gençler hayatlarındaki en önemli 
kararları bilinçli versinler, kendi hayatları 
üzerinde söz sahibi olup, seçim yapabilsinler 
diye projede savunuculuk faaliyetleri 
düzenlendi.

GELECEĞİNE YÖN VEREN GENÇLER
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ALTI NOKTA
KÖRLER VAKFI GÖRME 

ENGELLİLERİN 
İŞ YAŞAMINA 

ENTEGRASYONU
Dokunun. 

Okuyamasanız Bile Dokunun. 
Dokunun ve Hissedin. 

Çünkü Onlar Öyle Yapıyorlar. 
Görmeseler de Hissediyorlar. 

Sizlerin Onları Görmediğinizi de 
Hissediyorlar…

*Biz ne yapabiliriz ki?

*
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Hülya Vural 32 yaşında. Doğuştan görme 
engelli.

Yedi aydır, İstanbul’da bir ilköğretim 
okulunda fotokopi makinesinden sorumlu 
memur olarak çalışıyor.  Ama sanmayın ki, 
onun bu işi yapabileceğini hemen görüp, 
onu bu göreve getirdiler. O hayallerine attığı 
çengelin kalın ipini, adım adım tek başına 
çeke çeke hayallerini hayatına dahil etti.

“Beni ilk işe aldıklarında bana herhangi 
bir görev vermediler... İşe aldılar ama ne 
yapacağımı söylemediler. Okulda bir oda 
vardı, orada bir sandalye verdiler ve o küçük 
odada oturmamı söylediler. Onlara ‘bana bir 
iş gösterirlerse yapabileceğimi’ söyledim. Ama 
bir iş göstermediler. Bir ara beni başka okula 
göndermek için Milli Eğitim ile yazışmaya 
başladılar. Bana gösterdikleri odada sadece 
fotokopi makinesi vardı. Bir sorumlusu yoktu, 
herkes fotokopi çekmeye çalışıyordu. Tek başıma 
dokunarak makineyi çözdüm. Fotokopi nasıl 
çekiliyor, nasıl büyültüp küçültülüyor öğrendim. 
Ön yüz- arka yüzü ayırt etmek için evden küçük 
bantlar götürüp yapıştırdım. Bant yapıştırdığım 
yüz ön yüz oluyordu, diğeri arka yüz. Ve okul 
yönetimine çıkıp, ‘ben fotokopi makinesinden 
sorumlu olabilirim’ dedim.”

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Altı Nokta Körler Vakfı

1972

Görme engellilerin, toplumsal 
rehabilitasyon, eğitim ve istihdam 
yoluyla yaşama tam katılımlarını 
sağlamak amacıyla araştırma ve 
faaliyet geliştirme çalışmaları yapmak

0212 277 6228
www.6nokta.org.tr

Görme Engellilerin İş Yaşamına 
Entegrasyonu

Türk Psikologlar Derneği İstanbul

Haziran 2009- Mart 2010

• Eğitim Seminerleri içerik çalışması    
   için 76 kişinin katılımı ile bir Arama   
   Toplantısı 

• 4 ilde düzenlenen Eğitim        
   Seminerlerine 40’tan fazla      
   kurumdan 240 kişilik katılım 

• Seminer katılımcılarında aldıkları 
   eğitim sonucunda Pozitif Yönde      
   Tutum Değişikliği 

• Yapılan çalışmalar sonucunda 
   tüm bu tecrübelerin toplandığı bir      
   Broşür 

• Toplumun daha geniş bir kitlesine     
   “görme engellilerin eğitimini   
   aldıkları her işi yapabilecekleri”       
   mesajı verilerek farkındalık      
   yaratılması için bir Tanıtım Filmi 

KARANLIKTAKİ HAYALLER…
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Hülya Vural görme engeline rağmen kendi 
mesleğini, kendi yaratanlardan. Ve bu azmi 
ile şimdi başkalarına örnek oluyor.

Altı Nokta Körler Vakfı, 2009 Sabancı 
Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 
kapsamında desteklenen, Görme Engellilerin 
İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi’nde Hülya 
Vural ve onun gibi başaranların hikâyesi 
herkese ilham versin diye yola çıktı.
Amaçları, hem özel sektör ve kamu 
çalışanlarına, hem de çalışmak isteyen görme 
engellilere, görme engellilerin birçok işte 
başarılı olabileceğini göstermek ve değişen 
dünyada görme engellilerin yapabileceği yeni 
işleri onlara anlatmaktı.

Ankara, Bursa, Gaziantep ve İstanbul’da 
hayata geçen projede, Altı Nokta Körler Vakfı 
öncelikle bir arama konferansı başlattı. Özel 
sektör, kamu sektörü, sivil toplum çalışanları 
ve akademisyenlerin katıldığı arama 
toplantılarında engellilere yönelik ön yargılar 
konuşuldu, engellilerin iş yaşamındaki başarı 
hikayelerine yer verildi. 

Bilgisayar operatörlüğünden, beslenme 
uzmanlığına, muhasebecilikten, aşçılığa, 
çilingirlikten, otel resepsiyon memurluğuna 
görme engellilerin başarılı olabileceği tüm 
işlerin kapsamlı bir listesi hazırlandı.
Görme engellilerin istihdamını teşvik etmek 
amacıyla özel sektör çalışanlarına dört ilde 
eğitimler verildi. 40’tan fazla kurumda görevli 
145 çalışanın katıldığı seminerlerde 95 görme 
engelli yer aldı.

Tüm teknik ve istatistiki bilgiden önce Hülya 
Vural onlara ufuk çizgisini ne kadar ileriye 
çizmeleri gerektiğini anlattı.

“Daha önce santral operatörü olarak çalıştım. 
Bu bize sunulan ilk iş oluyor. Ama ben bununla 
yetinmedim. Bir matkap montaj atölyesinde 
çalıştım. Elektrikli tornavida ile elimdeki 
vidayı bir yere takmam gerekiyordu. Elektrikli 
tornavida ile o vidayı yerine takarak matkabın 
montajını gerçekleştirirdik. Zaten atölyede 
herkes aynı işi yapıyordu. Bir tornavida 
ile vidaları yerlerine takıyorduk. Sonra bir 
sabun fabrikasında çalıştım. Sabunların son 
paketlemelerini yapıyordum. Herhangi bir işe 
başladığınızda önce işi öğrenmeniz değil, ön 
yargıları yıkmanız gerekiyor. Ortama duyduğunuz 

ÇELİKTEN ÖN YARGILAR 

Eğitim seminerlerinde iş görüşmelerine hazırlık
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yabancılık, onların size duyduğu yabancılık ilk 
sorununuz oluyor. Oturduğunuz sandalyeden 
kalkarken bile müdahale ediyorlar, sanki 
tek başınıza kalkamayacaksınız gibi, yardım 
etmeye çalışıyorlar. Kafalarında sizin için “iş 
yapamaz” ön yargısı var, çöp atarken bile “ben 
atayım” diye geliyorlar. Ama bunları yenebiliriz. 
Üzerine giderek, ondan önce davranarak, “ben 
yaparım” diyerek, neler yapabileceğimizi herkese 
gösterebiliriz.”

Proje kapsamında gerçekleştirilen 
seminerlerin 3 ana hedefi vardı: 

• İşverenlerin ön yargılarını değiştirecek   
şekilde bilgilendirilmesi ve görme    
engellilerin başarıyla çalışacağı alternatif   
iş kolları konusunda bilinçlendirilmesi
• Görme engellilerin iş arama ve işe    
yerleşme konularında mesleki altyapısının   
iyileştirilmesi
• Engellilerin çalışmasına yönelik tutumların 
araştırılması ve özel sektör kuruluşlarının 
engelli istihdamı hakkında eğitilerek işe alma 
süreçlerinde destek verilmesi

Seminerlerde insan kaynakları çalışanlarına 
görme engellilerin farklı iş kollarında 
başarılı olabilecekleri anlatılırken, görme 
engellilere de çalışabilecekleri iş kollarının 
çeşitliliği, kendilerini nasıl geliştirecekleri, 
iş görüşmesinde neler yapmaları gerektiği 
anlatıldı. Görme engelliler ile çalışan çalışma 
arkadaşlarına da onlara nasıl davranmaları 
gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Projenin diğer ayaklarından biri de “Görme 
Engelliler Eğitimini Aldıkları Her İşi 
Yapabilirler” farkındalık filmiydi.

Filmde anlatılan hikayelerin vücut bulmuş 
hali ise Hülya Vural’dı. 

“İlk başlarda fotokopi makinesi ile kendi başıma 
cebelleşmem kimsenin dikkatini çekmiyordu. 
Ama ben azimle uğraştıkça önce öğretmenlerin 
dikkatini çekmeyi başardım. Onlar beni 
uzaktan gözetliyorlardı. Görmüyordum ama 
hissediyordum. Fotokopi için kitap bırakıyorlar, 
gidiyormuş gibi yapıp kapıdan benim nasıl 
başardığımı izliyorlardı. Sayfaları nasıl denk 
getiriyorum, ön yüzü-arka yüzü nasıl ayırıyorum. 
Sonra tebrik etmeler başladı. İlk başlarda ön 
yargı ile yaklaşanlar işimi tebrik ediyorlardı. 
Sonra öğrenciler alışmaya başladı. Kafalarındaki 
kalıplar yıkılıyordu.”

Altı Nokta Körler Vakfı’nın Görme Engellilerin 
İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi’nin son 
aşaması, bu konuda hazırlanan broşür ve 
CD’lerdi. 

Proje süresince görme engelli ve özel sektör 
çalışanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda 
tüm bu tecrübelerin toplandığı bir broşür 
hazırlandı. Broşür, işverenlerin engelli 
çalışanlara karşı geliştirdikleri ön yargılara 
değinerek, nitelikli adayların nasıl bulunacağı 

AYDINLANAN HAYALLER
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ve işe alınacağı, motivasyonunun nasıl 
sağlanacağı konularında işverenlere önemli 
ipuçları verecek şekilde düzenlendi.
Çalışan görme engellilerin hikayeleri, görme 
engelli istihdam eden insan kaynakları 
yetkililerinin görüşlerinin olduğu CD’ler 1000 
adet olarak çoğaltıldı ve özel sektör, kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.

Proje sonunda yapılan etki değerlendirme 
çalışmasına göre, proje özel sektörde 
çalışan yönetici ve çalışanların görme 
engellilerle ilgili tutumlarının değişmesine 
katkıda bulundu. Görme engellilere santral 
operatörlüğü dışında da yapabilecekleri iş 
kolları olduğu, bilgisayarda yapılacak küçük 
bir düzenleme ile birçok ofis programını 
rahatlıkla kullanabilecekleri anlatıldı.  

İnsanların kafalarındaki çelikten ön yargıları 
gözlerinin ışığı ile parçalayan, imkansızlıklar 
denizine umut oltaları atan, “biz ne yapabiliriz 
ki” yerine, “ben neler neler yapabilirim” diyen 
tüm görme engellilerin adına son söz yine 
O’na kaldı:

“Türkiye’nin herhalde doğusundan batısına, 
zengininden fakirine herkesin hem fikir olduğu 
tek konu bize karşı geliştirilen ön yargı. Bizim 
neler başaramayacağımız Türkiye’nin ortak bakış 
açısı olmuş. Görme engelli bilim adamlarının 
olduğu dünyada ne imkansız olabilir ki? Engelli 
bir insanın yapmak istedikleri karşısında bir engel 
yok. Sadece hedefini belirlesin. Biz ne yapabiliriz 
ki değil, ben neler neler yapabilirim desin.” 

Çağrı merkezinde bir iş günü
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KADINLARIN
ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)

Ders: Okuma-Yazma
Konu: Engelli Hakları

47



48

Lübnanlı yazar Amin Maalouf ailesinin 
kökenlerini anlattığı biyografik romanı 
Yolların Başlangıcı’nda annesinin eski bir 
fotoğrafına bakar ve romanına şöyle başlar: 

“Bu fotoğraftan çerçeveye bizim anlayamadığımız 
afacanca bir mutluluk yayılıyor.  Onlar yaşamdan, 
bizim aldığımızdan daha azını alıyorlardı ama 
çok da az şey bekliyorlardı ondan ve geleceği 
biçimlendirmeye bizim kadar çalışmıyorlardı. Biz 
kalıcı mutluluk sözü alarak doğduğuna inanmış o 
küstah kuşaklardanız.”

Biz de size yaşamdan hak ettiklerinden daha 
azını almış olmalarına rağmen mücadele 
edenlerin hikayesini anlatacağız. Hak 
ettikleri verilmeyen, hep eksik bırakılan, 
ama eksilmeyen, gözlerindeki mutluluğu 
kaybetmeyenlerin öyküsünü anlatacağız.  
Okul çağında okula gönderilmeyen, okuma 
yazma öğrenemeyen, buna rağmen hayatı 
okuyan, umudunu kendisine alfabe yapan, 
gözlerindeki ışığa bir dünya sığdıran 
kadınların, üzerlerine yeniden doğan güneşin 
hikayesini anlatacağız.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan 2008 yılı Hane Halkı ‹ş Gücü 
Anketine göre 15 yaş ve üzerinde Türkiye’de 
halen 5 milyon 674 bin kişi okuryazar değil. 
Ve bunların 4 milyon 742 bini maalesef 
kadınlardan oluşuyor. 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

1993

Gelişen bir toplum için eğitimin şart 
olduğu bilinciyle, uzmanlık alanları 
olan erken çocukluk ve yetişkin 
eğitimine, programları ve uygulamaları 
ile katkı sağlamak ve bu konuda 
ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı 
oluşturmak

0212 213 4220
www.acev.org      

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Kadınların okuma-yazma becerileriyle 
birlikte hakları konusunda bilgi 
ve bilinç düzeylerinin arttırılması, 
toplumsal bütünleşmenin sağlanması 
ve engelli haklarıyla ilgili bilgi ve 
duyarlılık geliştirilmesi

Eylül 2008- Ekim 2011

• 7 ilde 10.650 kadına 579 Okuma-     
   Yazma Kursu ve Engelli Hakları   
   Eğitimleri 

• Kurslarda eğitim veren 362 Yeni     
   Gönüllü 

• Engelli hakları konusunda 35   
   Toplumu Bilgilendirme Toplantısı 
   ve 38 İlköğretim Okulu Semineri 

• Yerel Hizmetler konusunda     
   farkındalık yaratılması için 310      
   Muhtar Ziyareti 

• Engelli Bireyler İçin Kamusal    
   Hizmetlerden Yararlanma Rehberi

HAYATI OKUYANLAR
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Ayrıca aynı araştırmaya göre okuma yazma 
bilmeyen, çalışmayan ve iş arayamayanlar 
arasında toplam 794 bin kişi hasta ya da 
engelli olduğunu beyan etti.

Engellilik bu ülkede aşılması gereken birçok 
sorunu beraberinde getirirken, bir de bunlara 
kelimesizlik, cümlesizlik eklendiğinde hayata 
katılım imkansız oluyor. 

Okuma yazma bilmeyen bir kadın, yaşamın 
kıyısında duruyor. Hayat önünden akıp 
giderken, o yardım almadan sokağa bile 
çıkamıyor. Seslerin bir dile dönüşmediği, 
tabelaların, ilanların, yazıların bir anlam ifade 
etmediği hayatta tutunmak için insanüstü bir 
çabaya ihtiyaç gösteriyor.
 
AÇEV işte bu insanüstü çabayı desteklemek 
ve okuma yazma kurslarında engellilik 
konusunda farkındalık sağlamak için yollara 
düştü.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında 
desteklenen Kadınların Çok Yönlü 
Güçlendirilmesi Projesi’nde ilk hedef 
okuma yazma bilmeyen kadınları çok 
yönlü bir şekilde eğitimle desteklemek. Bu 
amaçla kadınlara bir yandan okuma yazma 
eğitimleri verilirken, bir yandan da hayatlarını 
kolaylaştırıcı, bireysel ve toplumsal haklar ile 
ilgili farkındalık çalışmaları yapıldı.

Projenin fark yaratan diğer bir yönü ise 
uzmanlar tarafından geliştirilen yeni 
bir modül ile engelli hakları konusunda 
katılımcılara kapsamlı bir eğitim verilmesiydi. 
Bu uygulamadaki temel hedef; eğitimi alan 
kişilerin, kendilerinin ya da yakınlarının bir 
engellilikleri varsa sahip oldukları hakların 
neler olduğunun farkına varmaları, ne 
yapacaklarını, nereye başvuracaklarını 
bilmelerini sağlamak olarak belirlendi.

Ayrıca, kendileri engelli değillerse bile 
çevrelerindeki engellilere nasıl yaklaşmaları 
ve davranmaları gerektiği konusunda da 
bilinçlendirici çalışmalar yapıldı.  Böylece 
yaşamlarında ilk kez bir eğitim alma şansına 
sahip olan kadınlar, engellilik konusunda 
bilgiler alarak toplumsal bir dönüşümün ilk 
adımlarını attılar. 

Projede ilk olarak, 15 yaş üstü okuma yazma 
bilmeyen kadınlara ve ortopedik engeli olan 
kadınlara ulaşmak hedeflendi.

Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Nevşehir, 
Trabzon ve Van’da hayata geçirilecek proje 
için öncelikle eğitim verecek gönüllülere 
ulaşıldı. Yerelde okul müdürlerine, rehber 
öğretmenlere, muhtarlara, STK yetkililerine,  
Halk Eğitim Merkezi Müdürleri ve Müdür 
yardımcılarına tek tek proje anlatıldı. Ve tüm 
bu çalışmaların sonucunda kadınlara okuma 
yazma öğretecek 362 gönüllüye ulaşıldı.
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Çevrelerindeki yazı gürültüsü bir anda onlar 
için anlamlı bir dünya oldu. Hayatın önündeki 
tül perde kalktı, siyah alanlar beyaza boyandı.

İzmir’den Bir Kursiyer:
“Diyarbakır’a gidiyordum hiç hangi otobüse 
bineceğimi bilmiyordum. Markete gitmeyi 
bilmiyordum. Bir hastaneye gidip bakıyordum hiç 
bilmiyordum, arkadaşlarıma soruyordum. Şimdi 
çok şükür biliyorum. O gün hastalandım gittim, 
baktım numaram çıktı kendim gittim. Kendimi 
ezik hissetmedim. Önceden çok boş yaşamışım. 
Markete gittim, marketçiler “abla artık kendi 
kendine yapıyorsun senden kurtulduk” dediler. 
Öyle hastaneye gidip arkadaşlara soruyordum 
“bu numara kaç?” diye. Şimdi kendim okuyorum 
yazıyorum. İki kızım bir oğlum var, onlar için 
de tabii buraya kadar geldik, onları okutmak 
için. Kızım Eskişehir’de Kamu Yönetimi okuyor, 
diğer kızım liseyi bitirdi hazırlanıyor sınava 
girecek. Kız çocuklarım için buraya geldim, 
bizim tarafta biz okumadık. Doğu tarafında kız 
çocuğunu okutmuyorlar. Benle beyim el ele verdik 
ve kızlarımızı okutacağız. İnşallah güzel yerlere 
gelirler. Ben çocuklarım için her şeye katlanırım.”

İzmir’den Bir Kursiyer:
“Çevremden kimse okumam yazmam olmadığını 
bilmiyordu. Sonra bu kursu duydum, daha 
doğrusu komşum söyledi. Bir gideyim dedim, 
aklıma yatarsa devam ederim yatmazsa etmem 
diye düşündüm. Ama gittiğimde gerçekten öyle 
değilmiş. Hocamı çok sevdim ortamı çok sevdim. 
Bir de aklımın almayacağını düşündüm açıkçası, 
bu yaştan sonra yapamam uğraşamam diye 

KENDİM OKUYORUM, KENDİM YAZIYORUM

Adana İli Gönüllü Eğiticisi:
“İlk kurs deneyimimdi. Çok heyecan vericiydi. 
Ben de kursiyerlerden çok şey öğrendim. Güzel 
deneyimlerimiz, paylaşımlarımız oldu. İnsanları 
yüreklendirmek, bağımsız yaşayabilmeyi 
öğretmek, özgüvenlerinin arttığını görmek beni 
çok mutlu etti. İlk günkü sınıfımı bugün gibi 
hatırlıyorum; gözlerinde korku, tedirginlik, 
endişe varken, kursun son günlerinde gayet güzel 
kendilerine özgüvenleri artmış, kendilerini güzel 
ifade edebilen hale dönüşmüşlerdi…”

Proje kapsamında eğitim verecek gönüllüler 
belirlendikten sonra eğitim programına 
geçildi. İki hafta süren eğitim sürecinde AÇEV 
eğitim uzmanları ve saha sorumluları hem 
engelli hakları konusunda hem de okuma 
yazma eğitimi verme konusunda eğitim 
aldılar. 

Trabzon İli Gönüllü Eğiticisi:
“Çok ciddi bir eğitimdi, tecrübeli eğitmenlerle 
beraber, zordu yani. İlk önce insan psikolojisini 
gördük. Tabii ki ne kadar biliyorum desem de çok 
eksiğim vardı. Yetişkin eğitimi, biz normal bir 
okuma-yazma diye planladığımız için, çok ağır 
geldi. Acaba yapabilecek miyiz diye çok düşündük. 
Ama içine girip biraz da emek harcadığımızda 
oldu diye düşünüyorum.”

Tüm bu hazırlıklardan sonra eğitim süreci 
başladı. Bizim için eğitim, okuma yazma 
bilmeyen kadınlar için değişim ve gelişim 
süreci.  10.000’den fazla kadın için önce 
sesler harfe dönüştü, harfler kelime 
oldu, kelimeler cümle ile anlam kazandı. 

HARFE DÖNÜŞEN SESLER
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ama çok zevkliymiş gerçekten. Gelip evde ders 
çalışmak, o ödevleri yapmak. Çok zevkliydi benim 
için yani 3,5 ay sürdü, nasıl geçtiğini anlamadım.
Okuma, yazma, matematik öğrendik. Onun 
dışında sağlık eğitimi aldım, ilk yardım. Şu an 
aklıma gelmiyor ama çok konular işledik. Telefon 
numaralarını, adresleri öğrendik. Ben önceleri 
adresleri okuyamıyordum ama şimdi rahatlıkla 
okuyabiliyorum. Telefon numarası yazabiliyorum, 
alabiliyorum, verebiliyorum. Bu çok önemli. 
Evde kendi kendime liste yapabiliyorum, kitap 
gazete okuyabiliyorum. Bu çok önemli benim için, 
hayatımda çok şey değişti. Bunu nasıl anlatsam.”

O nasıl anlatacağını bilmiyordu ama 
gözlerindeki ışık, sesindeki sevinç, duvarları 
deliyor, kursun dışına çıkıyordu. Okuma 
yazma eğitimi kadar engelli hakları, engelliye 
bakış konusunda aldıkları eğitimler de 
onların hem okuryazar olmalarını hem de 
bilinçli birer insan olmalarını sağladı. 

Proje kapsamında okuma yazma öğretirken 
engelli hakları konusunda bilinçlendirici 
çalışmalar yapılmadan önce AÇEV Okuma 
Yazma Program kitapları engellilik bakış 
açısıyla bir uzman tarafından incelendi 
ve düzenlemeler yapıldı.  Engelli Hakları 
eğitici ve kursiyer modülleri Bilgi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İ. Işıl Gül’ün 
danışmanlığında hazırlandı.  İlk uygulama 
dönemi sonunda ilgili modüller sahadan 
gelen geribildirimler doğrultusunda revize 
edildi. Tüm bu çalışmalar önce gönüllü 
eğitmenlere aktarıldı, sonra onlar tarafından 
eğitim alan tüm kadınlara öğretildi. 

Okuma-yazma kurslarında matematik pratiği



52

Trabzon ili Gönüllü Eğiticisi:
“Bu eğitimler benim engelli konusunda bakış 
açımı çok değiştirdi. Her insan gibi doğal 
olarak ben de gördüğüm zaman engelliyi ilk 
etapta onlara çok acıyordum. Hep yardım 
edeyim istiyordum. Ama aldığımız eğitim ve 
okulda öğrencilerime verdiğim eğitimlerde 
de gördüm ki onlara engel olan, gerçekten 
gereken desteği alamamak. İşte o engelleri nasıl 
kaldırabileceğimi öğrendim. Ne yapabileceğimi, 
neler aktarabileceğimi sizler sayesinde öğrendim 
ve eve de aktardım.

Eğitimlerde engelli konusundaki dersler çok 
dikkatli geçti.  Birkaç öğrencimin yakını 
engelliymiş. Hepsi de öyle, bir köşeye onları 
sıkıştırmışlar, topluma kazandırmak adına acımak 
hissinden başka neler yapacaklarını bilmiyorlardı. 
Yakınları onları sürekli evde bulundurup veya 
onlara da engel teşkil ettiğini düşünüp hiç dışarı 
bile onları çıkartmıyorlarmış. Hepsinin aynı 
problemleri var yani. Bu eğitimlerden sonra bakış 
açıları değişti.”

Proje kapsamında bir yandan eğitimler 
verilirken bir yandan da Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile iş birliğinde 
“Engelli Bireyler için Kamusal Hizmetlerden 
Yararlanma Rehberi” hazırlandı. “Engellilik 
farkındalık” testi geliştirildi ve uygulandı.  
Proje kapsamında kurs açılan binaların 
mimari açıdan incelendiği bir rapor yazıldı.

AÇEV gönüllüleri kursiyerlerle derste
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Kursiyer ve gönüllüler yerel hizmetler 
hakkında bilgi almak için 310 muhtar ziyareti 
gerçekleştirildi. 11.000 adet kursiyer kitabı 
ve engelli hakları kitabı basıldı ve dağıtıldı.  
6.400 adet Engelli Bireyler İçin Kamusal 
Hizmetlerden Yararlanma Rehberi basıldı, bu 
rehberlerin bir kısmı görme engelliler için 
Braille Alfabeli olarak hazırlandı. 

AÇEV’in Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi 
Projesi ile ulaştığı kadınlar okuryazar oldukça 
hayatları değişti bu değişim ailelerine yansıdı. 
Okuma yazma öğrenerek hayata katılımları 
arttı, güçlendiler. Bir yandan okuma yazma 
bilmediği için değil ama engelli olduğu için 
topluma katılmakta güçlük çeken engellilerin 
haklarını öğrendiler. Acıma duygusunun 
yerini haklara saygı ve farkındalık aldı. 
Okuryazar olmadan girdikleri kurslardan 
hayata anlayan, anlamlandıran gözlerle 
bakan kadınlar olarak çıktılar. 

Engellilere acıyarak girdikleri kurslardan, 
engellileri anlayan ve hatta engellileri 
haklarını aramaları için yönlendiren insanlar 
olarak çıktılar. Bu projenin rakamlarla 
anlatılamayan en önemli çıktısı, en büyük 
başarı hikayesi kendileri oldular…

 İzmir’den Bir Kursiyer:
“Bu eğitimlerde öğrendim ki engellilere acınarak 
bakılmamalı. Otobüslerde yer olmasını, okullarda 
onlar için özel yer olmasını, asansör ve tekerlekli 
sandalye yerinin olması gerektiğini... Çünkü 
engellileri kendileri değil biz engelliyoruz. Çünkü 
yer olmazsa yürüyemeyen bir insan tekerlekli 
sandalyede nasıl gitsin ki. Bunun için yer olması 
gerek. Devletin de bunun için, her okulda asansör 
yapması lazım onların çıkması için. Körler için 
aynı. Bunlar için ayrı yerler yapılması lazım 
yani şu an aklıma gelmiyor ama... Biz nasıl 
kendi başımızın çaresine bakıyorsak onlar da 
kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar, biz 
bunları sağlamak zorundayız. Ben de önceleri 
acıyordum ama öyle olmadığını gördüm. Bir 
engelliye bir yürümeyene yardım ettiğin zaman 
ona farklı yaklaşacaksın. Yani “yardım edebilir 
miyim size” diye, öyle saldırarak değil. “Alayım 
sizi karşıdan karşıya geçireyim” değil, çünkü o 
zaman rencide edersin.”

Bu projenin çıktılarını rakamlarla anlatmak 
belki çok anlamsız ama tarih rakamları 
yazar diye, tarihe geçsin diye yine de yazmak 
gerek. Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında 362 yeni gönüllü eğitimci 
yetiştirildi. 10.650 kadın okuma yazma 
öğrendi. Açılan 579 kursta binlerce kadın, 
engelli hakları eğitimi aldı. Engelli hakları 
konusunda bilinç oluşturulması için kamu 
görevlileri, öğretmenler, muhtarlar ve yerel 
halkın katıldığı 35 Toplumu Bilgilendirme 
Toplantısı ile 1.755 yetişkine ulaşılırken, 
ilköğretim okullarında düzenlenen 38 
Seminer ile 3.242 çocuğa eğitimler verildi. 
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TÜRKİYE GENÇLİK FEDERASYONU

Ktlmd
Ngl
Yk!

KATILIMDA  ENGEL YOK!
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Sesli harfleri hayatımızdan çıkarınca başlığı 
okumak ne kadar zor oldu değil mi? Bir 
sesli harf arıyor gözleriniz, harflerin arasına 
koyacak, yarımı bütün yapacak. Peki ses 
hayatınızdan çıkarsa? 

Biz günlük hayatımızın sıradanlığında 
farkında olmasak da dil büyük bir 
imparatorluk. Yaşamımızın her anında bu 
imparatorluğun bize vaad edilmiş geniş 
topraklarında özgürce geziyor, keşfedilmemiş 
coğrafyaların tadını çıkartıyoruz. Kimimiz 
küçük bir kara parçasında aynı 50 kelimenin 
etrafında dönerken, kimimiz kelimelerine 
kelime ekliyor, dil oyunlarıyla, ip atlar 
gibi dil atlayıp dolaşıyor. Biliyoruz ki, 
bu imparatorlukta bir gün yolumuzu 
kaybedersek, bir rehber, bir işaret ararız. 
İşaretlerden bir dil yaratır, yönümüzü ararız.

Türkiye Gençlik Federasyonu da Katılımda 
Engel Yok Projesiyle hem bu işaret dilini, 
hem de işitme engelli gençleri desteklemenin 
peşine düştü. 

Türkiye Gençlik Federasyonu işitme 
engelli gençlere gerekli destek verilirse 
onların kendi haklarını arayabileceklerine, 
çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm 
üreten duyarlı gençler olabileceklerine 
inandı. 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Türkiye Gençlik Federasyonu

2004

Gençlik alanında çalışan dernekleri 
bir araya getirerek, gençlerle birlikte, 
gençler için çalışmalar yapmak, 
özellikle dezavantajlı gençleri de dahil 
ederek toplumsal yaşama katılımlarını 
kolaylaştırmak, karşılaştıkları 
sorunlarla baş edebilme konusunda 
desteklemek

0312 418 0276
www.turkiyegencfed.org.tr   

Katılımda Engel Yok

İşitme engelli gençlerin hak temelli 
sorunlara yönelik projeler üretebilme 
becerisi kazanarak toplumsal hayata 
katılımlarının desteklenmesi

Türkiye İşitme Engelliler Milli 
Federasyonu

Nisan 2010- Temmuz 2011

• 48 saatlik STK Eğitmen Eğitimi ve   
   100 saatlik Türk İşaret Dili Kursu 

• Eğitime katılan 30 gençlik çalışanının  
   İşitme Engelli Gençlerle Çalışma   
   Becerisi Kazanması 

• 13 ilde 360 işitme engelli gence Sivil  
   Toplum, Gönüllülük, Haklar ve Proje  
   Geliştirme Eğitimi 

• 34 hak temelli Proje Fikri,       
   seçilen üçünün Uygulanmak Üzere   
   Desteklenmesi 

• 62 ilgili Kamu ve 35 STK temsilcisi ile  
   görüşülerek İşitme Engelli Gençlerin  
   Sorunlarının Gündeme Getirilmesi 

• Eğitim alan 30 işitme engelli gencin      
   akran eğitimleriyle diğer işitme    
   engelli gençler için Proje Geliştirme  
   Eğitimi Vermesi 

• İşaret Dili Kiti ve İnteraktif İşaret Dili  
   DVD’si 

• Proje Sonuç Kitabı

DİL BÜYÜK BİR İMPARATORLUK
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Bu nedenle haklarını ve bu haklara 
ulaşabilmek için neler yapabileceklerini 
onlara anlatmayı hedefledi. Bu felsefe ile
Türkiye’de yaygın olan engelliye acımak, 
engelliyi korumak, kollamak 
yaklaşımından uzak, engelliyi 
güçlendirmek üzere yeni bir 
yaklaşım geliştirmiş oldu.

Türkiye Gençlik Federasyonu 
tarafından geliştirilen, 2010 
Sabancı Vakfı Toplumsal 
Gelişme Hibe Programı 
kapsamında desteklenen 
bu projede duyan gençlerle, 
duymayan gençlerin 
bir araya gelerek işaret 
dilinin aşama aşama 
yaygınlaştırılması ve işitme 
engelli gençlerin hakları 
konusunda proje üretebilme 
becerisi kazanması 
amaçlandı.

Projenin ilk aşamasında 
gençlik çalışanlarının 
işitme engellilerle çalışma 
pratiklerinin geliştirilmesi 
üzerine çalışmalar yürütüldü. 

Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu 
iş birliğiyle gerçekleştirilen bu temel faaliyet 
kapsamında, gençlik alanında deneyimli farklı 
meslek gruplarından sivil toplum kuruluşu 
çalışanları, işitme engelli gençlerle beraber 
çalışma becerisi kazandılar.

Gençlik çalışanlarına yönelik eğitici eğitimi 
2 aşamalı olarak toplamda 48 saat olarak 
tasarlandı.

Birinci aşama eğitimlerde 
takım kurma, motivasyon 
teknikleri, eğitim metotları, 
oturum yönetimi, sivil 
toplum ve gönüllülük 
konuları ele alındı. İkinci 
aşama ise insan hakları, 
proje mantığı ve proje 
hazırlama, eğitimlerde 
materyal geliştirme 
ve modül hazırlama 
konularında düzenlendi. Bu 
eğitimleri 100 saat olarak 
kurgulanan başlangıç 
seviyesindeki Türk İşaret 
Dili kursu izledi. İşaret dili 
kurs içeriğine iki aşamalı 
eğitimlerin içerikleri entegre 
edilerek eğitici eğitimleri 
işaret dili ile pekiştirilmiş 
oldu.  

Bu eğitimlerin sonucunda 
aralarında Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Genç Liderler, 
Kızılay, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı 
gibi kurumlardan gelen gençlik çalışanları 48 
saatlik iki aşamalı uzman eğitici eğitimini ve 
100 saatlik İşaret Dili Kursu’nu tamamlayarak 
işitme engelli gençler ile işaret dili yoluyla 
iletişim kurma becerisi kazandı.

İŞARET DİLİNİN YASAL DURUMU

Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avusturya 
ve Portekiz gibi ülkelerde resmi dillerin 
arasında kabul edilen ve anayasaya giren 
işaret dilinin Türkiye’deki statüsü ve 
uygulama alanları henüz net değil.

2005 yılında devlet ilk kez yasal olarak 
işaret dilini tanıyarak, işitme engellilere 
eğitim veren okullarda işaret dili 
öğretilebileceğini açıkladı. Halen Türk 
Dil Kurumu’nun önderliğinde Türk İşaret 
Dili sisteminin ve araç gereçlerinin 
oluşturulma çalışmaları sürüyor.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı’nın en son 2002’de hazırladığı 
rapora göre Türkiye’deki engellilerin 
%22’sini işitme engelliler oluşturuyor. 
Türkiye İşitme Engelliler Milli 
Federasyonu’nun açıkladığı bilgilere 
göre ise Türkiye’de işitme engelliler için 
sadece 60 tane okul var. Bunların 45 
tanesi ilköğretim okulu 15 tanesi de lise 
düzeyinde. 
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Projenin ikinci aşamasında işitme engellilerin 
hayatlarına dokunmaya geldi sıra. Türkiye’de 
yıllardır ikinci plana itilen, vücudunun tüm 
uzuvları yerinde diye engelli olarak hakları 
tam verilmeyen işitme engelliler için Türkiye 
Gençlik Federasyonu sahaya indi. 
Türkiye Gençlik Federasyonu bir gençlik 
kuruluşu olarak gençlik alanındaki 
deneyimini işitme engelli gençlere 
ulaşmak için kullandı. Gençlik çalışanları 
profesyonellerden işaret dili ve işitme 
engellilere yaklaşım konusunda eğitimler 
aldıktan sonra, işitme engelli gençlerin 
haklarını arama konusunda kapasitelerinin 

Dilek Kumcu, Proje Koordinatörü:
“Bu alanda aslında ilk başta aynı sokakta 
yürüdüğümüz aynı hayatı yaşadığımız işitme 
engelli gençleri hiç görmediğimizi fark ettik. 
Alanda vakit geçirdikçe ve çalışmalar yaptıkça 
eksikliklerin neler olduğunu görmeye başladık. 
Birincisi iletişim sıkıntısıydı. İkinci sıkıntı, 
toplumsal katılım meselesiydi. Bu, tüm kamu 
kurumları ve özel sektörde karşılaştıkları, 
aslında işitme engellilerin sadece gençlik ile 
ilgili değil, doğdukları andan itibaren toplumsal 
hayata katılımlarıyla ilgili bir sıkıntıydı. Hizmet 
alımlarıyla ilgili bir sıkıntıydı. Eğitim, adalet, 
toplumsal refah gibi diğer hizmet alanlarında 
da aynı iletişim sıkıntısı devam ediyordu. Dava 
süreçlerinde, yargılama süreçlerinde işitme 
engellilerin adli ifade ve beyanlarının doğru 
alınamaması söz konusuydu.”

BERABER ÇALIŞMAK İÇİN KONUŞMAMIZ 
GEREKMEZ, İŞARETLER YETER

İşaret dili kursları
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gençlere ulaşma konusunda problem 
yaşıyorlar, hatta çoğu zaman engelli 
gençlerin farkında değiller. 

Kamuya bakılınca da işaret 
dili bilen personel azlığı 
nedeniyle işitme engelli 
gençlerin herhangi bir kamu 
kuruluşunda gerekli işlem 
yaptıramadıkları ortaya çıktı. 
Sorunlar bu şekilde 
sıralanınca çözümler de 
buna yönelik olmaya başladı. 
Yapılan atölye çalışmalarıyla 
360 işitme engelli genç 
haklarını arama konusunda 
proje üretme eğitimi aldı. 
Aralarından bir grup işitme 
engelli genç, bir adım daha 
ileri giderek eğitici eğitimi 
aldı. 

Eğitim alan engelli gençlerin 
geliştirdikleri proje 
fikirlerinden 13’ü Proje 
Fikirleri Yarışması’na katıldı 
ve uzmanlardan oluşan 
bir jüri tarafından önceden 
belirlenmiş kriterler dikkate 
alınarak değerlendirildi. 

Değerlendirme sonucuna 
göre en çok puan alan ilk üç projeye para 
ödülü verildi.

artırılması faaliyeti kapsamında, Adana’dan 
Trabzon’a, Eskişehir’den Diyarbakır’a 
Türkiye’nin 13 iline gittiler.

Ellerinde işaretten bir dil, 
akıllarında işitme engelli 
gençlerle haklarını aramak 
için yürütülecek ortak 
projeler vardı. Böylece 
duyan gençler ile duymayan 
gençler bir arada çalışarak 
projeye bir misyon daha 
yüklenmiş olacaktı. 

Proje kapsamında eğitim 
alan gençlik çalışanları, 
gittikleri illerde işitme 
engelli gençlerle 
beraber çalıştılar. İl 
uygulamalarında işitme 
engellilerin hayatlarını 
dolaylı olarak etkileyen 
kamu kuruluşları ve 
STK’larla da iletişime 
geçen Türkiye Gençlik 
Federasyonu, işitme engelli 
gençlerin yaşadıkları 
sıkıntıları gündeme getirdi.  

Projenin bu aşamasında 
13 ildeki çalışmaları 
sonucunda hiç 
beklenmeyen ve hesaplanmayan yeni 
sorunlar gün yüzüne çıktı. Yapılan çalışmalar 
gösterdi ki, gençlik kuruluşları engelli 

PROJE YARIŞMASINDA İLK 3’E          
GİREN PROJELER

Proje yarışmasının birincisi Trabzon’dan 
“Sessiz Oyuncular” oldu. Proje, duyan 
ve duymayan bireylerin bir arada bir 
şeyler üretmesi ve bunu sanat aracılığıyla 
yapması düşüncesinden yola çıkılarak 
oluşturuldu.

Yarışmanın ikinci en iyi projesi ise, 
Kayseri’den “İş-Dil Bir-Dil” oldu. Bu proje 
Kayseri’de işaret dili bilen kişi sayısının 
az olması, ihtiyaç doğrultusunda yeterli 
sayıda işaret dili kursunun bulunmaması 
nedeniyle geliştirildi. Proje kapsamında 
işaret dilinin kısa sürede etkin 
öğretilmesine ve yaygınlaştırılmasına 
yönelik çalışmalar yürütülecek. 

Üçüncülük kazanan proje ise İzmir’den 
“Türkçemi Öğreniyorum” oldu. Fikir, 
işitme engelli gençlerin Türkçe’yi doğru 
kullanmakta yaşadıkları sıkıntılar ve bu 
sebeple duyan gençlerle eşit olanaklara 
erişememeleri, sınavlarda başarılı 
olamamaları gibi sorunlar nedeniyle 
geliştirildi.  Proje ile İzmir Kınık’ta işitme 
engelli lise öğrencilerine yönelik Türkçe 
okuma ve yazma eğitimleri verilmesi 
hedeflendi. 
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Atölye çalışmalarının işitme engelli gençler 
için en heyecanlı ve en renkli bölümü 
ise sorunlarını değil hayallerini masaya 
yatırdıkları bölüm oldu. Herkes hayali kadar 
anlattı, hayallerine vurulan zincirler kırılıp 
atıldı. “Bir hayalim var” sözüyle başlayan 
atölye çalışmasında, sorunlardan arınmış 
hayali bir ülkenin sınırsız sınırları çizilirken, 
yaşanan sorunlar da göz önüne serilmiş oldu. 

Ufuk çizgisinin en uzaklara çizildiği 
çalışmada, düşünebildiğim her şey var 
olabilir felsefesi doğrultusunda hayali ülkeler 
çizildi.  

“Yeni bir ülke keşfetseniz ve oradaki hakları 
ve kuralları kendiniz belirleseniz hangi hak 
ve kuralları isterdiniz?” sorusuyla başlayan 
ve yaşadıkları şehirde-okulda hangi haklara 
ihtiyaç duyduğuna işaret eden “Hayali Ülke” 
oyununda gençlerin hayallerindeki ülkede 
olmasını istedikleri ülkelerin anayasaları işte 
böyle yazıldı.

Winderos Ülkesi 
1. Engelli memur
2. İşitme engellilerin telefonu görüntülü   
    olacak, faturalar indirimli
3. İşaret diliyle iletişim kurulacak
4. Okulda eğitim bilgisayarla olacak
5. Meydanda insanlara işaret dili öğretilecek
6. Üniversitede işaret dili eğitimi verilecek
7. Eğitime göre iş verilecek
8. Çalışan öğretmenler olacak
9. Yurt dışı eğitim ve iş olacak
10. Meslek liseliyiz ülkenin kaderiyiz!!!

Poyrazistan Ülkesi 
1. Otobüse binerken işitme engellilerin 
kendilerine taşıt kartları
2. Kızlar kesinlikle okula gitsin
3. Dizilerde işaret dili olsun
4. Çevre temiz tutulacak
5. Eğlence olsun
6. Maçlarda ses yerine ikaz lambası olsun
7. İşitme engelli doktor olsun
8. Seyahat ederken yeni şeyler öğrensin
9. Polisler işaret dili öğrensin

Katılımda Engel Yok Projesi’nde yürütülen 
tüm faaliyetler işitme engelli gençlerin önce 
hayatlarına, sonra hayallerine yön verdi. 
Kendi sessizliklerine mahkum edilen işitme 
engelli gençler, işaret diliyle eşit olma, 
kendilerini ifade etme hakkı kazandılar. 

Neslihan Yılmaz, İşitme Engelli Genç:
“Adım Neslihan Yılmaz. Sosyal hayatta yaşadığım 
en büyük sıkıntı üniversitede işitme engelli 
olmanın zorluklarıydı. Konuşan arkadaşlarımdan 
derslerimle ilgili yardım istediğimde bana destek 
çıkmamaları, okulu yarıda bırakmama sebep oldu. 
Aynı zamanda okulu yarım bıraktıktan sonra evde 
oturmak bana göre değildi ve evde oturarak canım 
çok sıkıldı. Sonrasında Trabzon İşitme Engelliler 
Derneği’nde aktif olmaya karar verdim. İki yıl 
öncesine kadar derneğimizde kızlı erkekli bir 
katılım oluştu. Bunun sonucunda tiyatro, kolbastı 
gibi etkinliklerde yer aldım. İstanbul’a gittik; 
festivale katıldık daha iyi oldu. Ama Katılımda 

HAYALİN SESE İHTİYACI YOK
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Engel Yok Projesi’nin Trabzon’a gelmesi ile asıl 
değişim başladı.  İlk önce gönüllülük kavramını 
öğrendik daha sonra kültürümüzün artması, 
bakış açımızın değişmesi ile adımlarımızı 
nasıl atabileceğimizi düşündük. Eğitimden 
sonraki günlerde projeler geliştirip dernekteki 
faaliyetlerde gönüllülüğü anlatmak istiyorum.” 

Projede yürütülen tüm bu faaliyetlerin 
sürdürülebilir ve kalıcı olmaları hedeflendi. 
Engellilere yönelik bilincin artırılması 
ve kalıcı olması için proje illerindeki 
uygulamalarla paralel olarak yerel yönetim, 
STK ve medya ile ortak çalışmalar yürütüldü. 
Her platformda Türk İşaret Dili’nin 
yaygınlaşması için savunu çalışmaları yapıldı.

Elif Serbest, Proje Koordinatörü:
“Aslında bu projeyle ilk yola çıktığımızda bizim 
düşündüğümüz şeyi duyan gençlerle, işitme engelli 
gençleri bir araya getirmekti. Bu projede öncelikle 
gençlik çalışanları işaret dilini öğrendi. Böylece 
hem işitme engellilere onların dilinde eğitim 
vermiş olduk, hem de işitme engelli kültürünü 
her platformda, her ortamda yaygınlaştırmak 
için ilk adımı atmış olduk. Projedeki en büyük 
amaçlarımızdan biri işitme engellilere kendi 
haklarını, kendilerinin savunabileceklerini 
göstermek oldu. Onlara sürekli başkalarından 
yardım beklemeden, haklarını her ortamda 
savunabileceklerini göstermek istedik. Bunun için 
de önce haklarını öğretmeyi hedefledik.” 

2 kelime.

Birincisini anlatıyorum. 
Yerli.

Keşke sessizlikle ilgili tüm sorunlar sessiz 
film oynamak kadar kolay olsaydı. Keşke bu 
ülkenin çocukları sessiz filmi gerçek işaret 
diliyle oynasaydı. Keşke sessiz film bir oyun 
değil, işitme engellilerle anlaşabilmemiz için, 
herkesin bildiği bir dil olsaydı.

İşitme engellilerin karşılaştıkları sorunlar 
sessiz filmlerdeki kadar eğlenceli ve kolay 
değil. Sesin çalındığı bir imparatorlukta, 
işaretsiz bırakılanlara, Türkiye Gençlik 
Federasyonu yol tabelaları yerleştiriyor. 
İşaretler ile hem işitme engellilere, hem 
de işitenlere yeni bir dil hediye ediyor. 
Sadece işitme engelliler konuşabilsin diye 
değil, işitenler onlara karşı sessiz kalmasın 
diye çalışıyor.  Katılımda Engel Yok, işitme 
engelliler kadar işitenlerin de hayatını 
değiştirmeyi hedefliyor. Yapbozun parçaları 
tam olsun, sesli harfler yerine gelsin diye 
çaba gösteriyor.

           KATILIMDA ENGEL YOK...
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KAYNAŞTIRMA/
BÜTÜNLEŞTİRMENİN ETKİLİLİĞİNİ 

ARTIRMAK İÇİN POLİTİKA VE 
UYGULAMA ÖNERİLERİ

TOHUM TÜRKİYE 
OTİZM ERKEN TANI 

ve EĞİTİM VAKFI  
(TOHUM)

Öğretmen: Herkes Burada mı?
Sınıf: BURADA!
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Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken 
en içten duygularınızla görme engelli birinin 
koluna giriyorsunuz ya, sizden destek 
istemediği sürece, aslında davranışınız onu 
rahatsız ediyor.

İş yerinizde çalışan işitme engelli 
arkadaşınıza sürekli ayrıcalıklı davranıyor, 
serviste onun için güzergâh değiştiriyorsunuz 
ya, aslında o kendisine herkes gibi 
davranılmasını istiyor.

Tabii ki birçoğumuz bu nüansları bilmiyoruz.  
Çünkü birçoğumuz engellilerle ergenlik ve 
yetişkinlik çağımızda tanışırken, çok azımız 
onları ilkokul çağındayken tanıdı, onlarla 
ilkokul sırasını paylaştı. Ve daha da önemlisi, 
çok azımız eğitimin herkese eşit sunulması 
gereken bir hak olduğunu biliyoruz. Teorik 
olarak hepimiz inansak da, çok azımız fırsat 
eşitliği sağlandığında engellilerin her şeyi 
başarabileceklerini, onların hayat azmini 
ve ilham veren mücadelesini gözlemleme 
fırsatını bulduk.

Ama onları görmezden gelen sadece biz 
değiliz. Her sene milyonların yarış gibi 
hazırlandığı “üniversite giriş” mücadelesi 
ve eğitim sistemimiz “engellileri” görmediği 
için, onlar en temel haklarına çoğunlukla 
erişemiyor, bizlerse “farklılıklarla” yaşamayı 
öğrenemiyoruz. 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve 
Eğitim Vakfı (TOHUM)

2003

“Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu” 
(YGB) olan çocukların erken tanısının 
konularak, özel eğitim ile topluma 
kazandırılmasına öncülük etmek ve 
bunu yurt çapında yaygınlaştırmak

0212 248 9430
www.tohumotizm.org.tr    

Kaynaştırma/Bütünleştirmenin 
Etkililiğini Arttırmak için Politika ve 
Uygulama Önerileri

Karar vericiler nezdinde 
kaynaştırmanın etkili olabilmesi 
için alınması gereken önlemler 
konusunda farkındalık ve örnek model 
oluşturması

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Nisan 2010- Ekim 2011

• 140 öğretmene kaynaştırmalı eğitim  
   konusunda Eğitim 

• 3000’e yakın veli, öğretmen ve   
   öğrenci katılımıyla Farkındalık       
   Seminerleri 

• 30 öğretmene TOHUM okullarında       
   Uygulamalı Eğitim 

•Öğretmenlere okullarda izleme,   
  danışmanlık ve Süpervizyon Hizmeti

• Okullarda öğrencilere Rehberlik      
   Hizmetleri

• Kaynaştırma eğitimi konusunda   
   Destek Modeli Kılavuzu

• Türkiyede kaynaştırma/                                                 
    bütünleştirme yoluyla eğitimin
    durumu isimli Durum Analizi   
    Raporu

• Savunu etkinlikleri kapsamında  
   Ankara’da görüşmeler ve Politika       
   Analizi Raporu

ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU 
GÖTÜRMESİN
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Tüm sorulara cevap bulunuyor da, 
engellilerin eğitim hakları hep boş bırakılıyor. 
Ve üç yanlış binlerce doğru ile beraber 
onların hayallerini, gelecek planlarını 
ve umutlarını götürüyor. Biz iyi okullara 
giriyoruz ama ön yargılarımız kara bir bulut 
gibi hep bizi takip ediyor.

Bugün çocuklar kendilerinden farklı olan 
akranlarıyla sıralarını paylaşmayı öğrensin 
diye, engelli çocuklar en temel haklarına 
hak ettikleri şekilde erişebilsinler diye 
dünya kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin 
faydalarını konuşuyor, 
tüm okulların tüm 
çocukların erişimine uygun 
altyapıyla eğitim vermesi 
hedefleniyor.

Fakat kaynaştırma 
eğitimi sadece engelli 
öğrencinin genel eğitim 
sınıfına yerleştirilmesi 
anlamına gelmiyor.  
Kaynaştırma eğitiminin 
başarılı olması için hem 
engelli öğrencilerin, hem 
de kaynaştırma sınıfı 
öğretmeninin özel eğitim 
desteği alması gerekiyor.

Yapılan araştırmalar da bu konuda ülkemizde 
eksiklikler olduğunu göz önüne seriyor. 
Kaynaştırma eğitimiyle ilgili bir ankete 
katılan 907 sınıf öğretmeninin %86,4’ü 
kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli bilgi 

sahibi olmadıklarını ifade etti.  Ayrıca aynı 
araştırmaya göre öğretmenlerin %77,1’i 
sınıflarında bulunan engelli öğrencilere 
yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programları 
hazırlanamadığını, %70,9’u mevcut müfredat 
programını uyguladıklarını belirtti.

Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini 
Arttırmak için Politika ve Uygulama Önerileri 
Projesi ile Tohum Otizm Vakfı kaynaştırma 
eğitiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi 
konusundaki açıkların kapatılması yönünde 
bir adım atıyor.

2010 Sabancı Vakfı 
Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı kapsamında 
desteklenen ve Eğitim 
Reformu Girişimi ortaklığı 
ile yürütülen projede 
öncelikle kaynaştırma 
eğitimine yönelik bilinç 
ve farkındalığı arttırma 
çalışmaları yürütüldü.

İstanbul’da üç ilköğretim 
okuluyla iş birliği yaparak 
gerçekleştirilen projenin 
temel faaliyetlerinden 
biri, yapıya uygun bir 
kaynaştırma modelinin pilot 

olarak uygulanmasıydı.

Proje kapsamında ilk olarak eğitim 
seminerleri ve atölye çalışmaları yapıldı. 
Çalışmalar kapsamında kaynaştırma eğitimi 

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME 
EĞİTİMİ NED‹R?

Engelli öğrencilerin, kendileri için açılan 
özel sınıflar yerine, seviye durumlarına 
göre, genel sınıflarda eğitim görmeleri 
daha faydalı oluyor. Kaynaştırma 
eğitimi adı verilen bu uygulama ile özel 
gereksinimleri olan engelli öğrenci, 
seviyesine göre akranlarıyla bir genel 
eğitim sınıfına yerleştiriliyor. 

Bu durumun iki taraflı faydası oluyor. Hem 
öğrencinin eğitim seviyesi yükseliyor, hem 
de sınıftaki diğer öğrenciler ile kaynaşmış 
oluyor. Daha okul çağında özel gereksinimli 
bir sınıf arkadaşı olan öğrenciler de bundan 
sonraki hayatlarında engellilere daha ön 
yargısız bakmaya başlamış oluyorlar.
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verilen üç okulda 140 öğretmen kaynaştırmalı 
eğitim konusunda eğitilirken,  velilere ve 
öğretmenlere yönelik farkındalık seminerleri 
düzenlendi. Seminerlere 3.000’e yakın veli, 
öğretmen ve öğrenci katılımı gerçekleşti. 
İstanbul Ümraniye’de bulunan Zehra Ülker 
İlköğretim Okulu’nda İngilizce öğretmenliği 
yapan Gülay Gürdal da projeye dahil olan 
öğretmenlerden biri.

Gülay Gürdal, Öğretmen:
“Yıllardır ders verdiğim sınıfta kaynaştırma 
öğrencisi olarak engelli öğrencilerim oluyor. 
Onların farklı olduklarını biliyordum. Fakat 
onlara karşı özel bir ilgi göstermiyordum. Dikkat 
çekmek isteyen çocuklara karşı, görmezden gelme 
yöntemini kullandığım gibi onlara da görmezden 
gelme yöntemini kullanıyordum.

Pekiştirme ve cezalandırma yöntemlerini 
uyguluyordum, ama yanlış zamanlarda yanlış 
uygulamalarım oluyordu. Üniversite yıllarında 
bize öğretilen bilgilere göre hareket ediyordum.  
İki gün süren eğitimlerde, öncelikle tüm 
engelli gruplarının bir olmadığını, farklı engel 
durumlarının, farklı tepkilere ihtiyacı olduğunu 
öğrendik.  Sonrasında engel durumlarına göre 
nasıl davranışlar sergilememiz, pekiştirme ve 
cezalandırmaları nasıl kullanmamız gerektiğini 
öğrendik.”

Projenin ikinci aşmasında ise özel eğitim 
hizmeti danışmanlığı verildi. Eğitimleri 
tamamlanan 150 öğretmenden 30 öğretmen 
belirli kriterlere göre seçilerek TOHUM 

okullarında iki gün boyunca uygulamalı 
eğitimlere katıldı. Bu eğitimlerde TOHUM 
eğitmenlerinin otizmli çocuklarla nasıl 
çalıştıklarını, hangi yöntemleri kullandıklarını 
ve çocuklarla ilişkilerini gözlemleme fırsatı 
bulurken, sorularla da merak ettiklerini 
öğrendiler.

Öğretmenlerin TOHUM’u ziyaretinden 
sonra TOHUM eğitmenleri her ay düzenli 
olarak uygulamalı eğitim alan öğretmenleri 
kendi sınıflarında ziyaret ettiler.  TOHUM 
eğitmenleri bu ziyaretlerde kaynaştırma 
sınıflarında eğitim veren öğretmenleri 
gözlemleyerek, katkı sunmaya çalıştılar.

Gülay Gürdal:
“TOHUM’dan eğitmenler her ay benim ders 
verdiğim sınıfa geldiler. Tüm ders işleyiş sürecimi 
dikkatle dinleyip notlar aldılar. Bu aşama benim 
için çok önemliydi. Onlarla yaptığım görüşmede 
sınıfımdaki engelli öğrenciyi nasıl derse daha 
fazla katabileceğimi öğrendim. Örneğin, ben 
derslerde engelli öğrencim için özel bir müfredat 
uygulamıyordum. Sınıfımda iki kaynaştırma 
öğrencisi var. Birinin düşük derece zekâ geriliği, 
diğerinin ağır derecede dikkat dağınıklığı 
bulunuyor. 

Bu eğitimler sonucunda öncelikle onlar için 
özel müfredatlar hazırladım. Örneğin, sınıfça 70 
kelime ezberlemeye çalışıyorsak, onun için 10 
kelime hazırladım. Böylece o da becerisi kadar 
derse katılmış oldu.  Sonrasında TOHUM’dan 
gelen eğitmenlerin bize en büyük katkısı, derse 
tüm sınıfı katmayı öğretmeleri oldu.  Önceden ben 
engelli öğrencinin pekiştirecini kendim verirdim. 

FARKLILIKLARIN ZENGİNLIĞİ
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Şimdi tüm arkadaşlarını da bu eğitim sürecine 
katıyoruz. Beraber başarıyoruz, sınıf arkadaşları 
da ona yardım ediyor, başardığında tebrik 
ediyorlar.  Böylece gerçek bir kaynaştırmaya 
dönüştü bu eğitimler. Özellikle TOHUM’dan 
eğitmen olarak gelen Ali Kaymak ve Nergiz 
Koçarslan’ın özenli katkıları unutulmaz oldu 
benim için.”

Nergiz Koçarslan, TOHUM Eğitmeni:
“Okullara gitmeye başladığımızda ilk olarak şunu 
fark ettik. Tüm öğretmenlerin engelli öğrencilere 
karşı yaklaşımları çok iyi niyetli ama yetersiz. 
Genellikle öğrenci sorun çıkartmadığında ve 
bir şeylerle oyalandığında her şeyin yolunda 
olduğunu düşünüyorlardı. Öğrenciler için özel 
müfredat hazırlanmadığında, engelli öğrenci 
derse dahil olamıyor ve bir aşamadan sonra 
takibi bırakıyordu. Öncelikle onlara seviyelerine 
göre özel müfredatlar hazırlamalarını sağladık. 
Sonrasında eğitim sürecine tüm okulu dahil ettik. 
Örneğin, bir öğrencimizin “teşekkür ederim” 
demeyi öğrenmesi gerekiyordu. Bunu tüm sınıfça 
yapmalarını sağladık. Öğrencimiz öğrendiğinde 
sınıfça alkışladık, pekiştireçler sunduk.  Dersi 
özel gereksinimli öğrenci için bireyselleştirmek ve 
eğitim sürecini tüm sınıfa yaymak, her şeyi olumlu 
olarak değiştirdi.”

Kaynaştırma eğitimine yönelik özel eğitim 
hizmeti danışmanlığı devam ederken bir 
yandan da projenin diğer aşamasına geçildi. 
Kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması 
için proje ortağı ERG lobi ve savunuculuk 
çalışmaları kapsamında okullarla iş birliği 
içinde bir dizi rapor hazırladı. Bu raporların 
aktif savunu araçları olarak kullanılması 

hedeflendi. Proje kapsamında ilk olarak 
kaynaştırma eğitimi için Türkiye’deki mevcut 
durum ve sayıların derlendiği bir Durum 
Analizi Raporu hazırlandı. Sonrasında 
dünyadan iyi örneklerin açıklandığı bir 
başka rapor daha hazırlandı. Bu raporları 
kaynaştırma eğitimine yönelik çözüm 
önerilerinin sunulduğu Politika Raporu ve 
eğitim içeriğinin etkinliğinin anlatıldığı Destek 
Modeli Kılavuzu izledi. Tüm bu raporlar 
ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşılırken karar 
vericilerle bilgilendirme ve ziyaret toplantıları 
da yapıldı.

Gülay Gürdal: 
“Projenin benim kişisel hikâyemde yarattığı 
değişimi anlatmam çok zor. Bu yıl başka bir okula 
tayinim çıktı. Ve okuldan ayrılırken şunu gördüm 
ki, o engelli öğrencilerimi bir yılda çok sevmişim. 
Ayrılmak çok zor geldi. Onları sadece bir öğrenci 
olarak değil, değişimlerine katkı sağladığım iki 
özel insan olarak gördüğümü fark ettim. Şimdi 
yeni okula gidiyorum. Ve tüm bu öğrendiklerimi 
yeni okulumda da uygulayacağım.”

TOHUM Otizm Vakfı yola çıkarken, 
kaynaştırma eğitimindeki öğretmenlere 
destek olunmasını ve kaynaştırma eğitiminin 
öneminin bilinmesini hedeflemişti. Gelinen 
noktada öğretmenler kaynaştırma eğitiminin 
önemini anlarken, kaynaştırma sınıflarındaki 
tüm öğrencilerin de engelli arkadaşlarına 
bakışlarının değişmesi sağlandı. TOHUM 
Otizm Vakfı küçük bir “tohum” attı. O tohum 
öğretmenlerin omuzlarında filizlendi, 
öğrenciler su verdi ve kaynaştırma eğitimi 
için yıkılmayacak bir çınar yetişti.
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KADIN EMEĞİNİ 
DEĞERLENDİRME VAKFI 

(KEDV) MİKRONET:
MİKRO GİRİŞİMCİ

KADINLAR İŞ PORTALI
Bir Bilene Sor...            
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Kimi insanlar ilmek gibi işler hayatını. 
Dantel gibi örer. Sorunları birbirine bağlar, 
araya çözümler katar. Bir sonraki adım 
hep aklındadır. Dikkatli olmak zorundadır. 
İlmek ilmek göz nuruyla örer hayatını. Eğer 
maharetli ve çalışkan ise dantel gibi sanat 
eseri tadında bir hayatı olur elinde. Eğer şansı 
yoksa, iplerin birbirine geçtiği sorun yumağı 
kalır avuçlarında…

Gülten Bingöl de hayatını ilmek ilmek 
göz nuruyla ören kadınlardan. İstanbul 
Nurtepe’deki İlk Adım Kooperatifi’ne 
adımınızı attığınızda işte bu çaba ışık gibi 
çarpıyor yüzünüze.

Nurtepe, Kağıthane sırtlarında yer alan son 
20 yıl içinde kurulmuş bir semt. Kağıthane, 
Osmanlı’nın son döneminde saray çevresinin 
mesire yeri olarak kullandığı, merkezden 
kaçıp dinlendiği bir bölgeydi. Cumhuriyet 
döneminde ise Anadolu’dan göç ile 
gelen, merkeze dahil olmak isteyen yeni 
İstanbulluların yaşam alanı.

Nurtepe’deki İlk Adım Kooperatifi, Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın(KEDV) 
desteğiyle kurulmuş bağımsız bir kadın 
kooperatifi. Nurtepe’de yaşayan kadınlar için 
ise başka türlü bir hayat için çıkış noktası.
Nurtepe’de yaşayan kadınların çoğu Gülten 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
(KEDV)

1986

Dar gelirli kadınların yaşam 
kalitelerini ve ekonomik durumlarını 
iyileştirmelerine destek olmak ve yerel 
kalkınmada liderliklerini güçlendirmek

0212 292 2672 
www.girisimcikadin.com 

Mikro Girişimci Kadınlar İş Portalı

Mikro girişimci kadınların 
güçlendirilmesiyle işlerinin ekonomik 
olarak daha etkili ve sürdürülebilir 
olmasına katkı sağlanması

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Habitat için Gençlik Derneği
İlk Adım Kadın Kooperatifi
Umut Işığı Kadın Kooperatifi 
İpekyolu Kadın Kooperatifi

Haziran 2009- Kasım 2010

• 24 ilde 1224 girişimci kadına     
   Bilgisayar Eğitimi 

• Özel sektörde çalışan 54 gönüllü   
   danışmana Mentorluk Eğitimi 

• Projenin etkinliğini değerlendirmek         
   için 10 ilde girişimci kadınlar         
   ve gönüllü mentorlarla Proje      
   Değerlendirme Toplantıları 

• Mikro girişimci kadınların web  
   üzerinden birbirlerine ve mentorlara  
   danışabilecekleri bir Web Portal 

BAŞKA TÜRLÜ BİR HAYAT İÇİN 
ÇIKIŞ NOKTASI
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Bingöl gibi göç ile doğduğu toprakları, 
doyduğu topraklar için bırakanlardan.

“1991 yılında Muş’un Varto ilçesinden öğretmen 
olan eşimin tayini nedeniyle İstanbul’a geldik. Bir 
daha da dönmedik.  Buraya geldiğimizde kocaman 
bir yalnızlığın içine düştüm. 4 çocuğum ile eve 
kapandım. Varto’da geniş ailelerdik, sokaklarda 
gezer, akrabalarımızla görüşürdük. Dayanışma 
vardı aramızda. Burada evden çıkamadım 
uzun süre. 2001’de KEDV ile tanıştım. 2004’de 
Nurtepe’de İlk Adım Kooperatifi’nin kuruluşunda 
yer aldım. Burada arkadaşlarımızla bir araya 
geldiğimizde anladım ki, buralarda da güven 
varmış, dayanışma varmış. Paylaşım varmış. 
Her şey yeniden başladı. Hatta öyle ki iki yıldır, 
memlekete dahi gitmiyorum. Burada yeni bir 
hayat kurmayı başardım.”

Gülten Bingöl bir rehberi olmadan, kendisine 
yol gösteren insanlar olmadan, kaderine 
rağmen başaranlardan. Kadın kooperatifinde 
alın yazısının üstüne giden, kendi ışığını kendi 
yakalayan bir kader değiştirici.

Türkiye’de kadınlar aslında girişimci 
olarak doğmuyor, bir nevi girişimci olmaya 
itiliyor. “Ev hanımı” olmaya yönlendirilen 
kadınlar, aileler ekonomik sıkıntı içine 
girince çalışmaya başlamak istiyor. Fakat 
çocukları olduğu için evinden ayrılamayan 
kadınlar kayıt dışı ekonominin içinde 
evlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Meslek 
edindirmeye yönelik kurslar, eğitim sonrası 
girişimci kadınlara destek verilmediği için 

çoğunlukla boşa gidiyor. 
KEDV, Gülten Bingöl ve onun gibi girişimci 
kadınlar kendilerini yalnız hissetmesin diye 
onların hayallerine kaptan olmaya çalışıyor. 
KEDV,  sayıları 70’i geçen, Türkiye’nin her 
yanına yayılan kadın kooperatiflerinin iletişim 
çalışmalarına yıllardır destek veriyor. 

Satış için ürün hazırlığı
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Kadın kooperatiflerinin sayısı her geçen 
gün artınca, aralarındaki koordinasyonun 
sağlanması, deneyim ve bilgi akışı için bir 
platforma ihtiyaç duyulduğunu fark ediyor. 

Şirketlerin kuruluş aşamalarında 
danışmanlık hizmeti almalarından yola 
çıkarak, kadın kooperatiflerinin ve girişimci 
olmak isteyen kadınların yararlanabileceği 
internet üzerinde bir platform kurmaya karar 
veriliyor.
 
2009 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı kapsamında desteklenen Mikro 
Girişimci Kadınlar İş Portalı’nın amacı, 
iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen 
kadınların, pazarlama yöntemlerinden, 

muhasebeye kadar bilgi alabilecekleri, 
sorular soracakları, cevaplar bulacakları bir 
ortam yaratılması için işe koyuldu.

Projenin ilk ayağı daha temelden, girişimci 
kadınlara bilgisayar eğitimi verilmesinden 
başlıyor. 

2009 yılında başlayan proje kapsamında 
KEDV, Adapazarı, Batman, Düzce, Kayseri, 
İstanbul, Trabzon’un da içinde bulunduğu 
24 ilde kadınlar için bilgisayar kursları açtı.  
Habitat için Gençlik Derneği’nden genç 
gönüllülerin eğitim verdiği kurslarda bugüne 
kadar 1.224 kadın bilgisayar ile tanıştı.

Nurtepe’deki kooperatif binasında da tüm 
kadın kooperatiflerinde olduğu gibi proje 
kapsamında bir bilgisayar sınıfı oluşturulmuş 
durumda.  5 bilgisayardan oluşan küçük 
sınıftaki bilgisayarlar biraz eski, ama başında 
oturanların fikirleri yeni.

Gülten Bingöl de bilgisayar ile bu proje 
kapsamında tanışanlardan.

“İlk bilgisayar eğitimine geldiğimde komiğime 
gitti. Doğru düzgün okuma yazma bilmiyoruz, 
bilgisayar geldi. Yazık olur bilgisayarlara dedim. 
Belli bir yaşa geldim artık öğrenemem dedim. 
Evde de çocuğun bir tane var, bana bakmaya bile 
sıra gelmiyor dedim. Hatta çocuğu olan kadınlara 
bağışlayalım diye kendi aramızda konuştuk. 

YENİ HAYATIN TEMELLERİ
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Sonra eğitimler başladı. Gençler bize geldi, 
bilgisayarı açma kapamadan, Word’de yazı 
yazmaya kadar tek tek anlatmaya başladılar. 
Şimdi öyle bir kaptım ki, evde çocukların işini bile 
bilgisayarda ben yapıyorum.”

Girişimci kadınların bilgisayar ile tanışması 
projenin ilk aşamasını oluşturuyordu.  İkinci 
aşamada danışmanlık yapacak mentor 
eğitimlerine geçildi. 15 şirketten 54 özel 
sektör çalışanına girişimci kadınlara online 
danışmanlık verebilmeleri için danışmanlık 
konusunda eğitimler verildi. Bu eğitimlere 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Üyeleri ve 
Sabancı Holding şirket çalışanları katıldı. 

“Bir şey yapmak istediğimizde ne yapacağımızı 
bilemiyorduk. Soru soracak kimse bulamıyorduk. 
Dükkan açmak istiyorduk mesela ama sigorta 
işleri nasıl olur, banka ile nasıl çalışılır hiç 
anlamıyorduk. Çevremizdekilere akıl sorsak, 
herkes bildiği kadarıyla anlatıyordu.”

İhtiyacı olan kadınlara bilgisayar eğitimleri 
verildi, sorularına cevap verecek danışmanlar 
belirlendi ve Mikro Girişimci Kadınlar İş 
Portalı projesinin son aşaması olan web 
sitesi açıldı. www.girisimcikadin.com;  
girişimci kadınların, profesyonel gönüllülere 
ulaşabileceği ve işlerini daha sürdürülebilir 
kılmak üzere bu mentorlardan online 
danışmanlık alabileceği bir web sitesi olarak 
yayın hayatına başladı. 

Web sitesini ilk kullananlardan biri de tabii ki 
Gülten Bingöl ve arkadaşları oldu.

“Kooperatifimizde bir mutfak kurmak ve çevredeki 
iş yerlerine ev yemeği satmak istedik. Bize kalsa 
hemen kurar, yemekleri yapar sonra da satmak 
için uğraşırdık. Girisimcikadin.com sitesi açılınca 
orada “bir bilene sor” linkine tıklayarak ev 
yemekleri satmak için mutfak kuralım mı? diye 
sorduk. Bize önce bunun için yeriniz var mı, ne 
kadar masraf yapmanız gerektiğini hesapladınız 
mı diye sordular. Sonrasında işe başlamadan önce 
pazar araştırması yapın dediler. Çevrenizdeki iş 
yerleri sizden yemek alır mı, böyle bir ihtiyaçları 
var mı, gidin konuşun dediler. Gittik konuştuk, 
gördük ki, hepsinin iş yerinde küçük bir mutfağı 
var ve yemeklerini orada yapıyorlar. Gördük ki 
böyle bir ihtiyaç yok.”

Girisimcikadin.com sitesi aslında çok basit 
bir mantık ile çalışıyor. Girişimci kadınlar 
işleriyle ilgili merak ettikleri sorular için, 
“Bir Bilene Sor” butonuna tıklayarak, 
kafalarındaki soruya uygun başlığı (banka ve 
finans hizmetleri, hukuk, iş fikri geliştirme, 
muhasebe, pazarlama ve satış, reklam ve 
iletişim, ürün tasarımı/satın alımı ve ürün/iş 
geliştirme) seçerek sorularını yazıyorlar. Bu 
sorular o alandaki tüm mentorlara iletiliyor. 
Mentorlar, 2 gün içinde soruları yanıtlıyor. 

BİR SİTEYE GİRDİM HAYATIM DEĞİŞTİ
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Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin 
yönlendirmeleriyle, Portal’da mentor 
olarak görev alanlar da girişimci kadınların 
hikayelerinden ilham alıyor, tecrübelerini 
paylaşacağı bir ortam buluyor. Projeye 
katılan mentorlardan biri kendisi için projenin 
anlamını şöyle özetliyor:

“Mikrogirişimci Kadınlar İş Portalı Projesi 
hakkında çalıştığım şirket üzerinden aldığım bir 
e-posta ile bilgim oldu. Sonrasında, katıldığım 
tanışma ve danışmanlık eğitim toplantısında 
projenin kapsamı, hedefleri ve proje ekibinin 
enerjisi beni oldukça etkiledi. Girişimci ruhları 
ile aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefleyen 
değişik illerdeki Mikrogirişimci kadınlara ufak 
da olsa bir destek verebilmek amacıyla portala 

kaydımı yaptım. Yüz yüze tanışma ve destek olma 
imkanı olmayan, evinde nakış işlemek, sabun 
yapmak, zeytinyağı üretmek gibi değişik birçok 
iş fikrine sahip onlarca girişimci ruh ile ortak 
bir platformu paylaşmaya başladım. Oluşturulan 
bu platform sayesinde girişimciler bizlerle 
fikirlerini, bizler de onlarla elimizden geldiğince 
tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk, onların 
heyecanına ortak olduk. Umarım az da olsa bir 
katkım olmuştur...” 

Mentorlara sorulan sorular dışında, “Bilgi 
Notları” bölümünde ise girişimci kadın 
üyeler, Nasıl Bir İş Fikri Geliştirebilirim?, 
Nasıl Pazarlama Yapabilirim?, İşimin 
Finansmanını Nasıl Sağlayabilirim?, 
Yaptığım İşle İlgili Meslek Örgütlerinden 
Nasıl Yararlanabilirim?, İş Kapatma 
İşlemleri Nelerdir?, Vergi, Çalışma, Sağlık 
ve Güvenlik Mevzuatları, Muhasebe İşlemleri 
ve Tutulacak Kayıtlar, Kadınların Yasal 
Hakları ve Yeni Düzenlemeler, İş Planı Nasıl 
Hazırlayabilirim?, Maliyet, Fiyat ve Karı 
Nasıl Hesaplarım?, İş Yeri Açma İşlemleri 
Nelerdir?, Gelir-Gider Hesabını Nasıl 
Yapabilirim?, İşim İçin Yararlanabileceğim 
Hibe ve Destekler Nelerdir? gibi sorularına 
yönelik yazılı ve yönlendirici bilgiye erişiyorlar.

Web sitesinin şu an 1.433 aktif üyesi var, 
bu sayı her geçen gün artıyor. 320 bin 
sayfa gösteriminin yapıldığı sitede şu ana 
kadar 500 kez danışmanlık hizmeti alınmış 
durumda.  Soru soranlar dışında, sadece bilgi 
notlarından yararlanan kullanıcı sayısı ise 
2.482.
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“Kooperatifimize üye bir arkadaşımızın tuhafiyesi 
vardı ama iş yapamıyordu. Girisimcikadin.com 
sitesinden danışmanlık hizmeti aldı. Ona daha 
ucuz yerlerden ürünler alabileceğini ve satış 
için farklı metotlar deneyebileceğini söylediler. 
Hangi konuda ne yapması gerektiği konusunda 
tek tek yol gösterdiler. Şimdi işlerini toparladı. 
Bu site sayesinde biz de bir işin kafamıza göre 
kurulamayacağını öğrendik. Maliyeti var, 
muhasebesi var, getir götürü var, başarı için bazı 
kuralları yerine getirmemiz gerektiğini anladık. 
Her şeyi herkese sormamız gerektiğini, ticaret için 
arz talep olduğunu, ürünü satmak için doğru yere 
götürmemiz gerektiğini öğrendik.”

“Bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti”. 
Orhan Pamuk, Yeni Hayat romanına işte 
bu cümle ile başlar. Bazen hayatımızın 
değişmesi için bir kitaba, bir cümleye ya da 
bir soruya ihtiyacımız vardır. O soruyu sorarız 
ve yeni hayatımızın temellerini atarız. 

Gülten Bingöl hayatını bir kadın 
kooperatifinde yeniden inşa edenlerden. 
Şimdi o ve onun gibi binlerce kadın için 
bir platform var.  Yıllar sonra girişimci 
kadınlardan “bir siteye girdim ve bütün 
hayatım değişti” cümleleri duymak için 
bir bilgi denizi var. Girişimci kadınlar 
yalnızlıklarında boğulmasınlar diye, cevabını 
bilemedikleri sorular omuzlarına yük olmasın 
diye, girişimci olmak isteyen kadınlar 
hayalleriyle evlerine hapsolmasınlar diye…

Özel sektör gönüllüleri toplantıda



76



YEREL
DEMOKRASİ

AKADEMİLERİ

HABİTAT İÇİN GENÇLİK DERNEĞİ

Sözüm 
Meclisten

İçeri!

77



78

2008 yılında vizyona giren Kevin Costner’ın 
başrolünde oynadığı “Swing Vote’’ (Oyun 
Kime?) filmi demokrasinin gelebileceği son 
noktayı başarı ile beyaz perdeye taşımıştı. 
Gerçek bir olaydan esinlenerek çekilen 
filmde Amerikan Başkanlık seçimlerinde bir 
kişinin oyu yanlışlıkla geçersiz sayılıyor ve 
o kişiye yeniden oy kullanması için bir gün 
süre tanınıyordu. Sayımlarda rakip iki partinin 
oyları eşit çıktığı için o kişinin kullanacağı oy 
Amerika’nın kaderini belirleyecek duruma 
geliyordu. İşte o aşamada tüm gözler 
başroldeki Kevin Costner’a çevrildi. Her iki 
partinin propagandası tek bir kişinin oyu 
için yeniden düzenlendi ve Türkiye’de çok 
yaygın olan “Benim bir oyumdan ne değişir 
ki?” sözü işte o an tarihe gömüldü. Bir oyun 
bütün oylardan daha değerli olduğu o anda 
demokrasinin önemi yeniden anlaşılmış oldu.

Aslında bu film bize çok şey anlatıyordu. 

“Ben neyi değiştirebilirim ki, bir oydan ne 
olacak ki?” diye sandığa gitmeyenler, “Benim 
sözüm politikaları nasıl etkileyebilir ki?” diye 
demokrasinin aşamalarına katılmayanların 
ne kadar yanıldığını gözler önüne seriyordu.

Türkiye’de de demokrasinin önemi anlaşılsa 
da demokratik katılım aynı derecede 
gerçekleşemiyor. Sadece merkezdeki 
hükümet politikaları düzeyinde değil, yerelde, 
belediyelerin uygulamaları aşamalarında da 

Kurum Adı:

Kuruluş Yılı:

Misyonu:

İletişim Bilgileri:

Projenin Adı:

Projenin Amacı:

Proje Ortakları:

Uygulama Tarihleri:

Ulaşılan Sonuçlar:

Habitat İçin Gençlik Derneği

1997

Kentteki ilgi grupları olan genç, 
kadın ve engellilerin kapasitelerini 
geliştirmek ve onları aktif, katılımcı, 
çözüm üreten ve uygulayan 
vatandaşlar olabilmeleri için 
desteklemek
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Yerel Demokrasi Akademileri

Kadın, genç ve engellilerin kentteki 
karar alma süreçlerine aktif 
katılımının sağlanması

Yerel Yönetimler, Kent Konseyleri ve 
STK’ların bulunduğu 23 ortak

Nisan 2010- Ağustos 2011

• Yerel Demokrasi Akademileri için       
   Eğitim Müfredatı 

• 8 ilde Yerel Demokrasi Akademileri 

• 40 Kadın, Genç ve Engelli Meclisi   
   temsilcisine Eğitmen Eğitimi  

• Eğitim alan 40 Meclis üyesi      
    tarafından 576 Kişiye Eğitim 

• 7.817 kişinin katılımıyla topluma
   yönelik Seminerler ve          
   Bilinçlendirme Çalışmaları    

• Kentlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi  
   için 5.707 kişiye uygulanan Kent     
   Analizi Anketleri 

• Kent Analizi Sonuçları Raporu 

• Kadın, genç ve engellilerin katılımıyla  
   kentlerin ihtiyaçlarıyla ilgili      
   Politikalar Geliştirilmesi 

• Proje Sonuç Kitabı

BENİM SÖZÜMÜ KİM DİNLER?
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söz hakkı olduğu, görüşlerin dikkate alındığı 
mekanizmalar olsa bile vatandaşlar bu 
haklarını çok iyi bilmedikleri için katılımlarını 
tam olarak gerçekleştiremiyorlar. Bir 
engelli, yaşadığı kentin yollarının engellerle 
dolu olması nedeniyle eve hapsolsa da, 
bir genç yeşil alanların azlığı nedeniyle 
sosyalleşme imkanı bulamasa da, bir kadın 
gece lambalarının olmaması nedeniyle 
akşam saatlerinde sokaklarda güvenle 
yürüyemese de “Benim sözümü kim dinler ki?” 
diye düşünerek görüşünü belirtmiyor. Fakat 
bu sorun, son yıllarda hayata geçirilen doğru 
projelerle yavaş yavaş çözülme yoluna giriyor. 

Habitat tarafından geliştirilen Yerel 
Demokrasi Akademileri projesi, demokrasinin 
temel unsurlarının gençlerden başlayarak 
tüm halka yayılmasını ve sadece gençlerin 
değil, kadın ve engellilerin demokrasiyi bir 
akademik eğitim gibi öğrenmesini hedefliyor.

2010 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 
Hibe Programı kapsamında desteklenen 
projenin ilk aşamasında Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden 8 ilde Yerel Demokrasi 
Akademileri kuruldu. Bu temel faaliyet 
kapsamında ilk olarak Adana, Ankara, Denizli, 
Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Ordu, Van’da 
demokrasi eğitimi için mekan tahsis edildi, 
daha sonra bu illere Ordu’nun desteğiyle 
Giresun eklendi.

Kent Konseyleri 1998 yılında İçişleri 
Bakanlığı’nın genelgesi ile 81 ilde kurulan 
bir danışma konseyi, bir karar mekanizması. 
İllerdeki STK, Valilik, Belediye ve siyasi parti 
temsilcilerin bulunduğu Kent Konseyleri ilde 
yaşanan sorunları ve çözümleri demokratik 
bir platformda tartışıyor ve önerilerini 
ilgili kurumlara sunuyor. Böylece illerdeki 
karar vericiler, kent konseyleri aracılığıyla 
halkın görüşlerini almış ve konseyler 
katılımcı yerel politika oluşturmaya katkıda 
bulunmuş oluyor. Habitat tarafından yıllardır 
gönüllü danışmanlık hizmeti verilen Kent 
Konseyleri’nde, Kadın Meclisi, Genç Meclisi 
ve Engelli Meclisi adında 3 ayrı alt meclis de 
bulunuyor. Kent Konseyleri bünyesindeki bu 
meclisler Yerel Demokrasi Akademileri’nin 
hayata geçebilmesi için projenin omurgasını 
oluşturuyor. 

Yerel Demokrasi Akademileri projesinde 
mekan tahsisinin ardından proje kapsamında 
eğitim alacak meclis temsilcileri için ortak bir 
müfredat geliştirildi.

Sonrasında ise 8 proje ilinden gelen toplamda 
40 meclis temsilcisi İstanbul’da toplandı 
ve kadın, genç ve engelli hakları alanında 
eğitmen eğitimi aldı. 

Aysun Aydın da projeye Ordu Kent 
Konseyi’nden katılan bir isimdi.
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Aysun Aydın, Ordu Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi Üyesi:
“Yerel Demokrasi Akademileri’nden önce Kent 
Konseyi’nde çeşitli projeler hayata geçiriyorduk. 
Örneğin hiç bilgisayar bilmeyenler için bilgisayar 
kursu düzenliyor, bilgisayar okuryazarlığını 
artırmaya çalışıyorduk. Yerel Demokrasi 
Akademileri projesi başladığında eğitmen 
eğitimi aldım. Eğitimlerde yerel yönetimlerde 
engelli hakları, gençlerin yönetimlerdeki yeri, 
kadınların yasal hakları gibi hiç bilmediğimiz 
konularda bilgi sahibi olduk. Bu konularda yeni 
bilgiler öğrendikçe ne kadar çok eksik bilgiye 

sahip olduğumuzu da öğrendik. Sonrasında bu 
bilgilerimizi paylaşmak ve eğitimler vermek için 
yaşadığımız illere döndük.”

Yerel Demokrasi Akademileri’nde eğitmen 
eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 
projenin ikinci ayağına geçildi. 

Kadın, Genç ve Engelli Meclisleri’nin 
kapasitelerinin geliştirilmesi faaliyeti 
kapsamında eğitim alan meclis temsilcileri 
kendi illerindeki diğer meclis üyelerini 
eğitmeye başladılar. Eğitimlerin yanı sıra 

KENT ANALİZİ ANKET SONUÇLARI HAKKINDA

Katılımcıların haklarının yaşadıkları ortamda ne derece sağlandığı konusunda görüşlerini belirttikleri anket 
sonuçları beş başlık altında toplanmaktadır:

• Ev Ortamı başlığında katılımcılar yaşadıkları yerleri kalite, erişim ve güvenlik açılarında nasıl 
algıladıklarını değerlendirmişlerdir. Bu başlık altında katılımcıların en çok üzerinde durdukları konu, 
binaların engellilere uygun olmaması, engellilerin kent yaşamına katılımında ilk engelin kendi evlerinden 
çıkamamalarıdır.

• Sağlık ve Sosyal Hizmetler başlığında katılımcılar toplumdaki sağlık ve sosyal hizmetlerini kalite, erişim 
ve katılım açılarından nasıl algıladıklarını değerlendirmişlerdir. Ön plana çıkan konu, özellikle ankete 
katılan kadınların dile getirdiği yaşlılara ve çocuklara bakım hizmeti veren yerlerin yetersizliğidir. Bu 
durum kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımı için bakım sorumluluklarına çözüm getirilmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

• Güvenlik ve Koruma başlığında katılımcılar yaşadıkları yerde ve aldıkları hizmetlerdeki güvenlik 
algılarını ve hizmet sunan kurumları değerlendirmişlerdir. Güvenlik konusunda özellikle kadınlar yalnız 
başına evden çıktıklarında kendilerini güvende hissetmediklerini belirtmişlerdir.

• Çalışma ve Sosyal Hayat başlığı altında katılımcılar çalışma, oyun ve boş zaman değerlendirmenin 
yanı sıra sosyal ağ, arkadaşlık ve ilişkileri ile özel hayatlarını yaşadıkları çevrede değerlendirmişlerdir. 
Bu başlık altında kadınlar çalıştıkları yerde çocuklarını bırakabilecekleri yer olmamasını dile getirirken, 
gençler mesleki eğitim ihtiyaçlarını ve belediyelerinin bu alandaki programları hakkında bilgi almak 
istediklerini belirtmişlerdir. Gençler arasında ön plana çıkan bir diğer konu, fiziksel ve cinsel gelişimlerini 
aileleri ile rahatça konuşmada yaşadıkları sıkıntılardır. Engelliler işe alım kotalarının uygulanmaması 
konusundaki sıkıntılarını dile getirmişlerdir.
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meclisler illerde kadın, genç ve engelli 
hakları alanında seminer ve bilgilendirme 
çalışmaları yaparak toplamda 7.817 kişiye 
ulaşarak toplumda farkındalık yarattılar.

Kadın, genç ve engellilerin ortak sorunlarına 
eğilmek ve bu sorunlara katılımını arttırmak 
için proje illerinde her ay tekrarlanmak üzere 
ortak toplantılar başladı. 

Aysun Aydın:
“Yerel Demokrasi Akademileri’nin duyurulması 
ve katılımın sağlanması için ilimizdeki neredeyse 
tüm STK’lara ve kurumlara birebir ziyaretler 
yaptık. Yaptığımız ziyaretlerde katılımcılara 
kadın, genç ve engelli hakları konusunda 
bilgilendirmeler yapıldı. Örneğin, üniversiteye 
gittik ve orada gençlere, gençlerin hakları 
konusunda bilgilendirmeler yaptık. Üniversite 
çalışanlarına ise kadın ve engelli konusunda ayrı 
bilgiler verdik. Üniversiteden ve gençlerden Yerel 
Demokrasi Akademileri eğitimlerimize temsilciler 
göndermelerini istedik. 

Bu isteklerimizi resmi yazışmalara döküp, 
takiplerini sağladık. STK’lardan ve diğer 
kurumlardan gelen temsilcilere verdiğimiz 
seminerlerimizde, kadın, genç ve engelli 
konularında eğitim programı uyguladık. Tam 
gün süren eğitimlerimizde engellilik üzerine, hak 
temelli eğitimler, sosyal dışlanma, yasal haklar, 
kadın hakları, kadınların toplumdaki rolü, cinsiyet 
kavramı üzerine bilgilendirmeler gerçekleştirdik.”

Projenin 3. aşamasında kadın, genç 
ve engellilerin katılımıyla politikalar 
geliştirilmesi hedeflendi. 

Eğitim alarak kadın, genç ve engelli haklarıyla 
ilgili bilinçlenen, seminer ve bilgilendirme 
çalışmalarıyla topluma ulaşan ve aylık meclis 
toplantılarıyla ortak çalışma becerisi kazanan 
meclisler illerdeki karar vericilere ulaşmak 
ve politika önerilerini sunmak için çalışmalar 
yürüttü.

Bu süreçte ilk adım olarak iller için öncelikli 
politikaların belirlenerek üzerinde hemfikir 
olunması gerekiyordu. UNICEF desteğiyle, 
kadın, genç ve engelli alanındaki uluslararası 
sözleşmeler incelendi, her üç hedef kitlenin 
bakış açısıyla kentin değerlendirilebilmesi 
için “Kent Analizi” anketleri hazırlandı. 
Meclislerin başlattığı seferberlikle 8 proje 
ilinde toplamda 5.707 kişi anketleri doldurdu 
ve sonuçlar raporlaştırıldı.

Kent Analizi Anketleri ile belirlenen öncelikli 
politikalar Kadın Meclisi; Genç Meclisi, 
Engelli Meclisi ortak toplantılarında tartışıldı, 
politika öneri belgeleri hazırlanarak karar 
vericilerle paylaşıldı.
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Yerel Demokrasi Akademileri serüvenini 
diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak için 
bir deneyim paylaşım toplantısı düzenlendi. 

Aysun Aydın:
“Projenin en önemli aşamalarından biri “Kent 
Analizleri” anketleriydi. UNICEF yıllardır başka 
ülkelerde çocuklar için yaptığı analizleri bu proje 
için kadın, genç ve engellilere uyarladı. Bu anket 
yapısının değişik bir işleyişi var. Öncelikle en az 
beş kişilik gruplar yapmanız gerekiyor. Anketteki 
soruları cevaplarken, sorunların da bir yandan 
tartışılmasını sağlamanız gerekiyor. Örneğin, 
sorulardan biri mahalleniz engelliler için uygun 
bir yaşam alanı mı? Bu soruyu cevaplarken 
mahallelerin engelli erişimi için uygun olmasının 
ne demek olduğunu tartışmak gerekiyor. Bu 
tartışma süreci herkes için öğretici olurken, 
demokrasinin temeli olan ortak karar almanın ilk 
adımları atılmış oluyor. 

Biz bu anketleri yapmak için kentin her yanına 
dağıldık. Kadınların günlerinden, mahalle 
kahvelerine, yurtlardan, okul kantinlerine, her 
kesimden kişilerle konuştuk. Tüm soruların 
cevaplarını aradık. Bu anketlerin sonucunda 
raporlamalar yaptık. Son geldiğimiz noktada 
şehrimizdeki kadın, genç ve engelli sorunlarına 
dair somut veriler elde etmiş olduk. Bu verileri 
meclislerimizle paylaştık. Her meclis kendi 
sorunlarına göre politika ve öneri belgeleri 
hazırlayıp ilgili kurumlara sundu. Bu önerilerin 
hayata geçmesini takip ediyoruz.”  

Yerel Demokrasi Akademileri aslında 
Türkiye’nin demokrasi altyapısını kurmayı 
hedefledi. Daha altyapıdan demokrasiyi 
özümsemiş, sorunlara halkın katılımı 
ile çözümler bulan, bulduğu çözümleri 
demokratik yollarla hayata geçirmeye 
çalışan geniş katılımlı gençler yetiştirilmesini 
sağladı. Aynı bir futbol takımının altyapısı 
gibi, bu gençlerin takıma yükseldiğinde, karar 
verici aşamalara geldiğinde, demokratik 
yollarla karar almasının yolunu açtı. Yerel 
Demokrasi Akademileri kadın, genç ve engelli 
konusunda geniş kitleleri eğitirken, her bir 
katılımcının kendi hikayesinin de baştan sona 
değişmesini sağladı.

Aysun Aydın:
“Yerel Demokrasi Akademileri projesine 
başladığımızda ilk önce şunu fark ettik. 
Kent Konseyi çalışmalarımızı halka yeteri 
kadar duyuramamışız. Bu demokratik katılım 
yolunu halka anlatamamışız. Yerel Demokrasi 
Akademileri’nde bunu başardık. Sonrasında 
çalışmalar yürüttükçe anladık ki biz meclislerde 
hep tek başımıza çalışıyoruz. Örneğin Kadın 
Meclisi sadece kendi sorunlarını biliyor, kendi 
çözüm üretmeye çalışıyor. Yerel Demokrasi 
Akademileri’nde Kadın, Genç ve Engelli 
meclislerimiz ortak çalışmaya başladı. Anladık 
ki, birbirimizin sorunlarını bilmeden kendi 
sorunumuza da çözüm üretemeyiz.  Bu ortak 
çalışma bizi çok geliştirdi. Sonrasında kendi 
şehrimizdeki diğer STK’lar ile iletişimimiz arttı. 

ORTAK PAYDADA ÇÖZÜMLER
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Sorunlarımızı, çözümlerimizi ve bu süreçteki 
deneyimlerimizi paylaşmaya başladık. Birimizin 
bilmediğini diğerinin bildiğini, diğerinin uğraştığı 
problemi başka bir STK’nın çözdüğünü gördük. 
Bu deneyimleri ortak bir havuzda toplamayı 
öğrendik. 

Daha geniş bakmaya başladıkça sınırlarımız da 
gelişti. Örneğin ben Ordu’da yaşıyorum, Giresun 
çok yakındır, ama çok da uzaktır. Bu proje ile 
Giresun ile iletişime geçtik. Aynı sorunlarımız, 
aynı çabalarımız olduğunu gördük. Birbirimize 
yaklaştık, beraber projeler geliştirebilir miyiz, 
diye baktık. Böylelikle Giresun da proje illerine 
dahil olmuş oldu. Bugün tüm Yerel Demokrasi 
Akademilerinin hayata geçtiği Giresun dahil, tüm 
iller ile iletişim halindeyiz. Çok daha geniş bir 
havuzda bilgilerimizi paylaşıyoruz.

Benim kendi hikayeme gelince… 24 yaşındayım. 
Muhasebe stajı yaparken, aynı zamanda Kent 
Konseyi üyesiydim. Yerel Demokrasi Akademileri 
projesine dahil olduğumda ise tüm hayata bakışım 
değişti. İlk önce muhasebeyi aklımdan çıkardım 
ve bir STK gönüllüsü olmaya karar verdim. 
Kentimizde kadın sorununun çok ileri düzeyde 
olduğunu görünce bir arkadaşım ile beraber 
‘Ordu Kadını Güçlendirme Derneği’ni kurduk. 
Yerel Demokrasi Akademileri’nde öğrendiklerimi 
bu dernekte hayata geçiriyorum. Örneğin fon için 
yaptığımız proje başvurularında kent analizlerinde 
elde ettiğimiz somut verileri kullanıyoruz. Bu bize 
büyük bir bilgi bankası sunmuş oldu.”

Kent Analizleri tartışılırken




