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A participant from a training course conducted by the Youth Unity Association of 
Turkey appropriately summarizes Sabancı Foundation’s vision: ‘I realized once again 
that there is no distinction between persons with and without disabilities. The prejudices 

of society, the lack of a ramp or a flight of stairs are the real obstacles. In reality, 
we are all equal.’

Our vision for a society in which women, young people and persons 
with disabilities have equal opportunities for participation is brought to life 
through the Sabancı Foundation Social Development Grant Program.  With 
the support of this program, NGOs work to promote equality and ensure 
that we are truly ‘all equal’.

Over the years, the grant program has continued to support more 
projects—we started with five and have now reached 28. Of these, 20 
are complete and have made a difference in the lives of more than 
60.000 women, young people and people with disabilities in 71 cities 
across Turkey.  In 2012, with eight new projects selected, we will 
continue to support initiatives that promote social development and 
equality for all.

Türkiye Gençlik Birliği Derneği’nin eğitim programlarına katılan bir gencin şu sözleri, 
hayalimizi ne güzel özetliyor: “Bir kez daha anladım ki engelli-engelsiz diye bir ayrım yok. 
Toplumun ön yargıları, sokaktaki bir rampanın eksikliği, belki de merdivenler koca birer engel. 
Aslında hepimiz biriz.”

Sabancı Vakfı olarak bu hayali kurmaya Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile başladık. 
Program kapsamında, “daha katılımcı ve eşit bir toplum” hayalimize ortak olan sivil toplum 
kuruluşlarını ve projelerini destekliyoruz. 2009’dan bu yana, özellikle “kadın”, “genç” ve 
“engellileri” toplumsal hayata katan, herkesle eşit fırsatlardan yararlanmalarını sağlayan, onları 
“hepimizden biri” hissettiren projeler Toplumsal Gelişme Hibe Programı’mıza katılıyor.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı, aradan geçen üç yılda büyük bir bahçeye dönüştü. 
Beş projeyle başladığımız programda bugüne kadar destek verdiğimiz proje sayısı 28’e ulaştı. 
Tamamlanan 20 proje ise Türkiye’nin 71 ilinde eşit fırsatlardan yararlanamayan ve topluma 
katılamayan 60 binden fazla kadın, genç ve engellinin hayatında fark yarattı. Bu yıl aramıza 
katılan sekiz yeni projeyle bahçemizi büyütmeye devam ediyoruz.

Bahçemiz, her yıl tohumların fidana dönüşmesiyle yeşeriyor, meyve veriyor. Emek ve 
sabır gerektiren bir iş yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ve projelerini desteklemek; engeller, 
ön yargılar ve tabulara karşı yılmadan çalışmak gerekiyor. İlk önce “hepimizin bir” olduğuna 

ÖNSÖZ 
FOREWORD
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Each project is a ‘seed’ planted for a more equal society. Planting and nurturing these 
‘seeds’ demand hard work and patience.  NGOs tirelessly struggle to overcome obstacles, 
prejudices and taboos through their respective projects. However, witnessing the changes 
brought about convinces us that this effort and patience is worthwhile. 

This book shares the stories of nine projects supported and completed as part of the 
Sabancı Foundation Social Development Grant Program in 2011. In the following pages, you will 
read about how these nine seeds flourished in our garden of social development. One project 
trains teenage prisoners to read and record audio books for their visually impaired peers while 
another helps make women’s prisons more supportive and empowering institutions. As these 
stories relate, the NGOs and individuals who participated in these projects have gained valuable 
experiences, increased their awareness and discovered their power to promote equality. 

The journey of ensuring equality for all is as important as the destination itself. The stories in 
this book are full of inspiration, which we are pleased to share with you. Meanwhile, we will continue 
to support more efforts and sow more ‘seeds’ for the equality we aim to harvest in the future.

inanmalıyız. Hibe programıyla destek verdiğimiz projelerin zamanla yarattığı değişimi görmek 
ise verilen emeğe ve sabra değdiğini gösteriyor.  

Ekim Zamanı kitabımızın sayfalarında, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı’ndan 2011 yılında destek alan ve tamamlanan 9 proje ile toplumsal gelişme bahçemize 
ektiğimiz tohumların büyüme ve yeşermelerinin öykülerini bulacaksınız. 

Kimi proje tutuklu gençlerin hiç tanımadıkları engelli akranları için kitap okumasını 
sağladı, kimi üniversite gençlerinin engelli arkadaşlarını anlamalarına yaradı. Biri kadın 
tutukevlerindeki kadınların sorunlarına eğilirken, bir başkası sivil toplum kuruluşlarına engelli 
yaklaşımı kazandırdı. Sonunda hem sivil toplum kuruluşları, hem de projelere dahil olanlar çok 
önemli deneyimler kazandı, farkındalıkları arttı, etki yaratma güçlerini keşfettiler. Hepsi de 
“hepimiz biriz” dedi…

Sabancı Vakfı olarak bizler, gurur duyduğumuz bir yolculuğa çıkmış bulunuyoruz. 
Yolumuz, emek ve sabır isteyen uzun ve zorlu bir yol. Yaptıklarımızdan ve insanların hayatında 
yarattığımız pozitif gelişmelerden güç alarak, topluma ve diğer kuruluşlara örnek olmaya, 
başarı öykülerini artırmaya ve öykülerini paylaşmaya devam edeceğiz. 

Çünkü verimli hasat mevsimleri için daha çok tohum ekmemiz gerekiyor... 

SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 
CHAIRMAN OF THE SABANCI FOUNDATION BOARD OF TRUSTEES
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The Sabancı Foundation Social Development Grant Program aims to advance 
social development by promoting an equitable environment in which women, 
youth and persons with disabilities have access and equal opportunities to 
actively participate in society.  

WHY WOMEN, YOUTH AND PERSONS WITH DISABILITIES?

In Turkey, there are approximately 37 million women, 12.5 million young people and 8.5 million 
persons with disabilities.1 

These three groups share many challenges when it comes to social development: For example, 
8% of women and 36% of persons with disabilities at school age are illiterate. 67% of young 
people at university age are not pursuing further education. These circumstances also bear a 
direct impact on economic participation: a majority of women (70%), youth (62%) and persons 
with disabilities (78%) are not active in the workforce.2

Under these circumstances, women and young people with disabilities face double 
discrimination and have significantly more problems relating to social participation.

2008 yılında ilk hibe programını uygulamaya koyan Sabancı Vakfı, “kadınlar, 
gençler ve engellilerin eşit fırsatlardan yararlanmalarını ve topluma aktif 
katılımlarını destekleyen girişimlere katkıda bulunmayı” amaçlıyor.     

NEDEN KADIN, GENÇ VE ENGELLİLER?

Türkiye’de 37 milyon kadın, 12,5 milyon genç ve 8,5 milyon engelli bulunuyor.1

Öğrenim çağında olan kadınların %8’i, engellilerin ise %36’sı okuryazar değilken, 
yükseköğretim çağında olan gençlerin %67’si eğitimine devam etmiyor. Eğitime katılımdaki 
bu düşük oranlar, ekonomik katılımı da doğrudan etkiliyor. Çalışma çağında olan kadınların 
%70’i, gençlerin %62’si, engellilerin ise %78’i iş gücüne katılamıyor.2

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

Çifte dezavantajlı grupların durumlarını gösteren sayısal veri ve araştırmalar maalesef yok 
denecek kadar az.  

1 Türkiye’deki 8,5 milyon 
engellinin 1,8 milyonu 
ortopedik, görme, işitme, 
konuşma ve zihinsel 
engellilerden; 6,7 milyonu 
ise süreğen hastalığa 
sahip kişilerden oluşuyor. 
Süreğen hastalıklar 
doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle 
oluşan, bireyin sürekli 
bakım ve tedavisini 
gerektiren ve hastalığı 
nedeniyle eğitim, mesleki 
ve sosyal uyumun olumsuz 
etkilendiği durumları 
içeriyor. Sunuşta yer 
alan diğer istatistikler, 
ortopedik, görme, işitme, 
konuşma ve zihinsel 
engellileri kapsıyor.

1 Of Turkey’s 8.5 million 
disabled people, 1.8 
million have orthopedic, 
visual, hearing, speaking 
or mental disabilities, 
while 6.7 million suffer 
from chronic disorders. 
Chronic disorders may be 
congenital or the result of 
a wide range of different 
causes, encompassing 
those that require constant 
care and treatment and 
that have an adverse 
effect on the individual’s 
educational, working 
and social life. The other 
statistics quoted in the 
preface refer to those with 
orthopedic, visual, hearing, 
speaking or mental 
disabilities. 
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Unfortunately, more specific data is very limited. Lack of research is in fact itself a significant 
indicator of the invisibility of these populations and the concealed nature of their problems. 
However, statistics that are available clearly show that women, youth and persons with 
disabilities face great injustices with regards to social and economic participation. 

To help address these social injustices, the Sabancı Foundation Grant Program supports non-
governmental organizations in developing and implementing programs to empower individuals 
and address the systematic root cause of these challenges, particularly in cases of “double 
discrimination.”

Projects funded through the grant program have an integrated approach to social change and 
strengthen the organizations that pursue social development. Projects are monitored closely 
through reporting and site visits. Connections between projects are fostered through experience 
sharing meetings and seminars organized by the Sabancı Foundation on a regular basis.

Aslında, bu eksiklik bile, söz konusu grupların görünmezliğini ve 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 gruplar, bu konularda çok daha büyük sorunlar yaşıyorlar. 

Bu çıkış noktasıyla, Sabancı Vakfı Hibe Programları, şimdiye kadar sayıları bilinmeyen, 
ihtiyaçları görünür olmayan ve hakları tanınmayan çifte dezavantajlı grupların sorunlarını 
hedefleyen projelere destek oluyor. Projelerin, hem hedef kitleyi doğrudan etkileyen, hem 
de hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik yasa ve yönetmelikler düzenlenmesini amaçlayan 
çalışmalar gerçekleştirmelerine büyük önem veriliyor. 

Sabancı Vakfı Hibe Programları, stratejisinin bu çok katmanlı ve bütünsel yapısı ile bir yandan 
Türkiye’de sivil toplum sektörünü dönüştürürken, diğer yandan insanların hayatında fark 
yaratarak, toplumsal gelişmeye katkı sağlıyor.

2 T.C. Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi Araştırması, 
2011; Okuryazarlığa Göre 
Kadın/ Erkek Nüfus 
Verileri, 2011; Hanehalkı 
İşgücü İstatistikleri, 2012; 
Yaş Grubu ve Cinsiyete 
Göre Nüfus Verileri, 2011; 
Öğretim Yılı ve Eğitim 
Seviyesine Göre Okullaşma 
Oranları, 2011; 15-24 Yaş 
Grubundaki Nüfusun Yıllar 
ve Cinsiyete Göre İşgücü 
Durumu Verileri, 2012 ve 
T.C. Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi, Türkiye Özürlüler 
Araştırması, 2002.

2 Prime Ministry of the 
Republic of Turkey, Turkish 
Statistical Institute, 
Address-Based Population 
Registry System Research, 
2011; Female-Male 
Population by Literacy 
Statistics, 2011; Household 
Labor Force Statistics, 
2012; Population by Age 
Group and Sex Statistics, 
2011; Schooling Ratio by 
Level of Education and 
the Educational Year, 2011; 
Employment Situation 
of the 15-24 Year-old Age 
Group by Year and Gender, 
2012 and Prime Ministry 
of the Republic of Turkey, 
Administration for Disabled 
People, Research on People 
with Disabilities, 2002.
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Engelli erkeklerin %28’i, engelli kadınların ise %48’i okuryazar değil. 3

Genç kadınların %32’si 18 yaşından önce evlendiriliyor, %7’si 15 yaşından önce 
cinsel istismar yaşıyor.4

Türkiye’de, 15-24 yaş arası genç erkeklerin %50’si, genç kadınların ise %74’ü  
iş gücüne katılamıyor.5

Biliyor
muydunuz?

Did you 
know?

While 28% of men with disabilities are illiterate, this rate increases to 48% for 
women with disabilities.3

32% of young women are married before the age of 18 and 7% are subject to 
sexual abuse before the age of 15.4

Among young people in the 15-24-age bracket, women (74%) are more likely to 
be excluded from the workforce as compared to men (50%).5

3 T.C. Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi, Türkiye 
Özürlüler Araştırması, 
2002.
4 T.C. Başbakanlık 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, Cinsiyete Göre 
İlk Evlenme Yaşı, 2006; 
KSGM, Türkiye’de Kadının 
Durumu, 2012.
5 T.C. Başbakanlık Türkiye 
İstatistik Kurumu, 15-24 
Yaş Grubundaki Nüfusun 
Yıllar ve Cinsiyete Göre 
İşgücü Durumu Verileri, 
2012. 

3 Prime Ministry of the 
Republic of Turkey, 
Administration for 
Disabled People, Research 
on People with Disabilities, 
2002.
4 Prime Ministry of the 
Republic of Turkey, Turkish 
Statistical Institute, Age 
of First Marriage by Sex, 
2006; and Directorate 
General on the Status of 
Women, The Status of 
Women in Turkey, 2012.
5 Prime Ministry of the 
Republic of Turkey, Turkish 
Statistical Institute, 
Employment Situation 
of the 15-24 Year-old Age 
Group by Year and Gender, 
2012.
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INSTITUTION Youth Lives Foundation

PROJECT TITLE Voices of the Unheard: Girls Living in Dorms

PROJECT GOAL Developing and replicating a dorm model that is responsive to the social needs of 
high school girls

LOCATION  Konya, Nevşehir

RESULTS  Gender awareness seminars were delivered to 15 educators working in student 
dorms • Gender awareness trainings were delivered to 311 young girls living in dorms 
in Konya and Ereğli • 8 women role models from different professions attended 
meetings with students living in dorms • 254 girls living in dorms attended trainings 
on team work, communication and project development • 78 girls prepared and 
implemented 12 social responsibility projects • With the object of spreading the 
model, a book entitled Girls Living in Dorms: Count Me In was published and shared 
with stakeholders

CONTACT DETAILS  +90 212 277 4651 | www.genchayat.org

KURUM ADI Genç Hayat Vakfı

PROJENİN ADI  Yurttan Sesler

PROJENİN AMACI  Ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında kalan genç kızların sosyal ihtiyaçlarına 
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ULAŞILAN SONUÇLAR 	 Yurtlarda	görev	yapan	15	eğitimciye	toplumsal	cinsiyet	seminerleri	•	Konya	
ve	Ereğli’de	yurtlarda	kalan	311	genç	kıza	toplumsal	cinsiyet	eğitimleri	•	Genç	
kızların	farklı	meslek	gruplarından	8	rol	modeliyle	buluşması	•	254	genç	kıza	
ekip	çalışması,	iletişim	ve	proje	oluşturma	eğitimi	•	78	genç	kızın	12	sosyal	
sorumluluk	projesi	uygulaması	•	Modelin	yaygınlaştırılması	için	Yurttan Sesler: 
Ben de Varım kitabı

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0212 277 4651 | www.genchayat.org
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Now The Stage is Mine

Genç Hayat Vakfı

YURTTAN SESLER

Sahne Benim
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er Nevşehir Hacıbektaş Kültür Merkezi. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen öğrenciler hayata 
geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili sunumlarını yapıyorlar. Öğrencilerin aileleri, 
diğer okullardan gelen arkadaşları salonu tamamen doldurmuş durumda. Yerel ve ulusal 
basından gelen gazeteciler sürekli fotoğraf çekiyorlar. 

Sahnenin en önündeki protokol sırası da oldukça kalabalık. Hacıbektaş ve Avanos Kaymakamı, 
Hacıbektaş Belediye Başkanı, Nevşehir Üniversitesi Genel Sekreteri, İlçe Garnizon Komutanı, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler pürdikkat sahnedeki 
öğrencileri dinliyorlar. 

Her öğrenci sunumunu yaptıktan sonra selam verip sahneden iniyor. Programın sunucusu 
tek tek öğrencileri takdim ettikten sonra onları merdivenlere doğru yönlendiriyor. İşte o an 
bir öğrenci merdivenlere yönelmiyor. “Bir dakika ben bir şeyler söylemek istiyorum” diyerek 
kürsüye doğru yürüyor. 

O birkaç saniyede herkes şaşkın. Şaşkınlığın iki nedeni var: Acaba öğrenci ne diyecek ve akışın 
dışına çıkılmasına protokol nasıl tepki verecek? Herkes bunu düşünürken o öğrenci kürsüye 
geliyor ve kendisine has bir teşekkür konuşması yapıyor. Herkesin korktuğu bir anda o öğrenci 
bu cesareti nereden buluyor?

Y
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t the Nevşehir Hacıbektaş Cultural Center, secondary school students of 15 to 17 years of age 
are delivering presentations about the social responsibility projects they carried out. The hall is 
filled with family members and girls from other schools. Journalists from the local and national 
media are constantly taking photographs.

Sitting in the front rows are the district governors of Hacıbektaş and Avanos, the mayor of 
Hacıbektaş, the general secretary of Nevşehir University, the district garrison commander, the 
district director of education and local school principals and teachers, all listening attentively to 
the students on the stage. 

After each student finishes her presentation, she thanks the audience and steps down. After 
introducing the students one by one the presenter directs them to the steps. But at that moment 
one student stops and says that she has something more to say and walks back towards the podium.

For the few seconds it takes for her to reach the podium, everyone is astonished. There are two 
questions in their minds: What is she going to say and how will the principals and officials in the 
audience react to something unscheduled? While everyone is preoccupied with these thoughts, 
the student proceeds confidently. She stands behind the lectern and delivers her own speech of 
thanks. How does she find the courage to do something so unexpected?

FADİMANA SARAÇOĞLU, ÖĞRENCİ

“Proje sunumları için sahneye çıktığımda tam sahneden inmek üzereyken 

döndüm ve kürsüye yöneldim. İçimden gelen başka bir konuşma yaptım. O 

cesareti buraya eğitim vermeye gelen ablalarım sayesinde buldum. Çünkü 

ben hep korkardım. ‘Ne yapacağım, yanlış mı yapacağım, söylediğim şeyler 

yanlış mı olacak’ diye korkardım. Ama bugün anladım ki, yaptığım hiçbir şey 

yanlış değilmiş. Attığım adımlar hep doğruymuş. Yanlış adım atsam bile bu 

adımları düzeltebileceğim bir adım daha atabileceğimi öğrendim. Kendimde 

o cesareti buldum ve diğer arkadaşlarımı da cesaretlendirmek istedim.” 

İşte öğrencileri cesaretlendiren, hayatın olağan akışının dışına çıkma ilhamı aşılayan, 
yüzlerce izleyicinin karşısında içinden geldiği gibi davranma gücü veren bu projenin adı 
“Yurttan Sesler”. 

Genç Hayat Vakfı’nın hayata geçirdiği Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 
kapsamında desteklenen “Yurttan Sesler” projesi özellikle öğrenci yurtlarında kalan kız 
öğrencileri sosyal açıdan güçlendirmeyi amaçlıyordu.

A
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FADİMANA SARAÇOĞLU, STUDENT

‘I was just about to leave the stage after the project presentations ended, 

when I turned and walked back towards the podium. I made another speech 

on the spur of the moment. I gained my courage from the women who came 

here to train us. I had always been timid, worrying about what I should do, 

if I would make a mistake, or say something wrong. But now I realized that 

nothing I did was wrong. Every step I had taken was right, and even if I did 

make mistakes I could take another step to correct them and go on. I found 

that courage and wanted to encourage my friends as well.’

The name of the project that encouraged the students, inspired them to take a different course 
from that which was expected of them, and gave them the strength to follow their instincts in 
front of hundreds of people was called ‘Voices of the Unheard: Girls Living in Dorms’.

The ‘Voices of the Unheard: Girls Living in Dorms’ project initiated by the Youth Lives Foundation 
and supported by the Sabancı Foundation’s Social Development Grant Program was implemented 
in dorms for secondary school girl pupils with the aim of strengthening their social skills. 

Proje kapsamında ilk olarak çalışma yapılacak Konya ve Nevşehir’de iki ortaöğretim kız öğrenci 
yurdu belirlendi. Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer alan “Hacıbektaş Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi Kız Öğrenci Yurdu” ile Konya’nın Ereğli ilçesinde yer alan Ereğli Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinin kaldığı “Hüsnü Özyeğin Vakfı Ayşen Özyeğin Orta Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu” 
proje için çalışma alanları olarak seçildi. 

Çalışmanın amacı yurtlarda kalan kız öğrencilere “toplumsal cinsiyet, mesleki bilgilendirme, 
sosyal sorumluluk” eğitimi vererek, birer sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmelerini 
sağlamak ve böylece birçok açıdan güçlenmelerinin temelini atmaktı.

“Yurttan Sesler” projesi için ilk olarak kendi alanlarında üst düzey görev üstlenmiş kaymakam, 
rektör, sivil toplum çalışanı, hemşire, lise müdürü gibi sekiz rol modeli kadın belirlendi.

Daha sonra projede genç kızları güçlendirmek ve sosyal sorumluluk becerilerini artırmak için 
eğitim içerikleri oluşturuldu. Aralarında öğretmen ve yurt çalışanlarının yer aldığı 15 eğitimciye 
toplumsal cinsiyet seminerleri verildi.

Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra öğrencilerle bire bir çalışmak, onları dinlemek, sosyal 
açıdan desteklemek üzere öğrenci yurtlarına ilk adım atıldı. 311 genç kıza toplumsal cinsiyet 
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In the first stage of the project, two dorms for secondary school girls were 
chosen in two cities of Central Anatolia- One of them was the “Hacıbektaş 
Technical and Vocational High School Dorm for Girls” in the Hacıbektaş 
district of Nevşehir, and the other was the “Hüsnü Özyeğin Foundation’s 
Ayşen Özyeğin Girls Dorm” for girls studying at the Ereğli Medical Vocational 
High School in the district of Ereğli in the province of Konya.

The aim of the project was to give training on gender awareness, vocational 
studies and social responsibility to the girls living in these dorms and enabling 
each of them to implement a social responsibility project to reinforce their 
skills and self-confidence in diverse ways.

The project began by selecting eight role models, consisting of women holding high-ranking 
posts in their profession, including a district governor, a university rector, official in an NGO, a 
nurse and a high school principal.

Content for the training was designed to contribute to the girls’ personal development as well 
as their self-expression and awareness. Gender awareness seminars were given to 15 educators 
working in schools and student dorms.

eğitimleri verilerek kadın hakları konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Bu çalışmalarda, 
eğitmenler hem anlattı hem de “yurttan gelen sesleri” dinledi.

TUĞBA ÖZTÜRK, PSİKOLOG

“Projenin bir aşamasında öğrencilerle bir etki değerlendirme çalışması 

yaptık. Onlara proje hakkında düşüncelerini sorduk. Genelde şöyle 

cevaplar aldık: ‘Bizi dinliyorlar. Bizi gerçekten dinliyorlar. Hiç bıkmadan, 

yargılamadan, söylediğimiz şey doğru mu yanlış mı bakmadan, kızmadan 

bizi duymak için dinliyorlar.’ Öğrencilerin önemsendiklerini düşünmeleri 

büyük bir kazanç.”

Projenin ikinci aşamasında buluşmalar gerçekleşti. Yurtlarda kalan genç kızlar ile rol modeli 
kadınlar bir araya geldi. Genç kızlar sordu, mesleklerini başarıyla temsil eden rol modeli 
kadınlar cevapladı. Kızların zihinlerindeki hayal hamuru bu toplantılarda yeniden yoğruldu. 
Rol modeli buluşmaları sonucunda genç kızların %93’ü hayata bir meslek sahibi olarak devam 
etmek istediklerini belirttiler.
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Following these preparations, trainers started working with students individually, listening 
to them and giving them support. A total of 311 young girls were given training on gender 
awareness to increase their awareness on women’s rights. In these trainings, trainers not only 
explained the subject, but also encouraged the girls to express their own views in order to hear 
‘the voices of the unheard.’

TUĞBA ÖZTÜRK, PSYCHOLOGIST

‘At one stage in the project we carried out an evaluation of the effectiveness 

of the project among the students. We asked them for their feedback. Most 

of them gave replies such as, “They listen to us, they really do. They listen 

without getting bored or being judgmental, whether what we say is right or 

wrong and without getting annoyed. They want to hear what we have to say.” 

Making the students feel valued is an important achievement of this project.’

In the second stage, students living in the dorms met with the female role models. Young girls 
asked questions and the role models answered. These meetings broadened the girls’ outlooks 

AYLİN KIRCI DUMAN, NEVŞEHİR AVANOS KAYMAKAMI (ROL MODELİ)

“Proje kapsamında okula konuşmacı olarak gittiğimde çocuklar çok 

heyecanlandılar. Beni soru yağmuruna tuttular. Daha çok toplumsal 

cinsiyet üzerine konuştuk. Özellikle özel hayatımla ilgili sorular sordular, 

ben de içtenlikle cevap verdim. Onlara biraz umut verdim. Eşitlik üzerine, 

gelecekte yapabilecekleri üzerine, kendi hayatımdan örnekler verdim. 

Eğitim almalarını, kendilerini her zaman geliştirmelerini tavsiye ettim.”

YETER DOĞAN, ÖĞRENCİ

“Projeye dahil olmadan önce coğrafya öğretmeni olmak istiyordum. Ama 

artık kararımı değiştirdim, moda tasarımcısı olmak istiyorum. Geçen yıl 

öğretmenimizi örnek alıyordum. Bu sene çizimlerimi de geliştirdim ve 

moda tasarımcılığı okumak istediğime karar verdim.” 
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and inspired their ambition. As a result of these meetings 93% of the girls said they wanted to 
pursue a career.

AYLİN KIRCI DUMAN, DISTRICT GOVERNOR, AVANOS, NEVŞEHİR (ROLE MODEL)

‘When I visited the school to talk to the girls as part of the project, they 

were very excited and asked me lots of questions. We mainly discussed 

gender awareness. In particular they asked questions about my private life 

and I answered honestly. I gave them some hope. I gave examples from my 

own life about equality and what they could achieve in the future. I advised 

that they get an education and always strive to improve themselves.’

YETER DOĞAN, STUDENT

‘Before participating in the project I wanted to become a geography teacher. 

But now I have changed my mind. I want to become a fashion designer. Last 

year my teacher was my role model. This year I have improved my drawing, 

and decided to study fashion design.’

NİHAN ALTIOK, HACIBEKTAŞ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI

“Proje önüme ilk geldiğinde şüpheliydim. ‘Nasıl olacak acaba, nasıl bir 

çalışma bizi bekliyor, ne getirecek, ne katkısı olacak bize’ diye sorular 

sordum. Çok da umutlu değildim açıkçası. Zaman geçtikçe öğrencilerin 

gerçekten sosyalleştiğini gördüm. Eskiden öğrenci odama geldiğinde 

anlatamıyordu sıkıntısını. Konuşamıyordu, korkuyordu. Benim vereceğim 

tepkiden korkuyordu. Projeden sonra ise öğrenci artık rahatlıkla sıkıntısını 

anlatabiliyor, konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor ve sadece bizimle değil, 

dışarıdaki insanlarla da konuşabiliyor. Sosyalleştiklerini gördükçe ben de 

mutlu oldum.”

Genç kızların toplumsal cinsiyet eğitimleri ve rol modelleriyle buluşmalarından sonra sosyal 
sorumluluk projelerini hayata geçirebilmeleri için bilgilendirme süreci başladı. 254 genç kız 
ekip çalışması, iletişim ve proje oluşturma eğitimlerine katıldı. Tüm bu çalışmalardan sonra 78 
genç kız gruplar halinde 12 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. 
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NİHAN ALTIOK, DEPUTY PRINCIPAL, HACIBEKTAŞ TECHNICAL AND VOCATIONAL  

HIGH SCHOOL FOR GIRLS

‘When I was first approached about the project I was doubtful as to how 

it would work, what it would achieve and how it would contribute to our 

lives. To be honest, I was not hopeful. But as time passed I found that the 

social abilities of our students really improved. Before the project when 

students came to my room they had trouble explaining what the matter 

was. They were timid and hesitant. They were afraid of my reaction. After 

participating in the project they are now able to explain their problems easily 

and communicate well, not just with us, but also with other people outside 

the school. I am delighted by this improvement.’

Following the training on gender awareness and role model meetings, the girls were given 
guidance about how to implement their social responsibility projects. 254 young girls 
participated in the trainings on teamwork, communication and project development. In the end, 
78 girls working in groups implemented 12 social responsibility projects.

ASLI ŞÜKÜROĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Çocuklarla çok rahat çalıştık. İlk başlarda ‘sınavım var, dersim var, 

neden ben bu projeye dahil olayım ki’ diyen öğrenciler vardı. Ama birkaç 

eğitimden sonra bu düşünce kırıldı. Özellikle kendi seçtikleri projelerin 

uygulamaları başladıkça değişim de başladı. Bir cesaret geldi üstlerine ve 

kendilerini ifade edebilecek bir alan buldular.”

Öğrenciler çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalıştılar. Kimi geri dönüşümün 
yaygınlaşması, geri dönüşüm kutularının dağıtılması için yetkililerle görüştü, kimi hayvan 
hakları konusunda hazırladığı broşürleri dağıttı. Genç kızlar Erciş’teki depremzede arkadaşları 
için kitap da topladı, uyuşturucu madde tehlikesine dikkat çekmek için farkındalık çalışması da 
yaptı. Projeleri kapsamında çocuk esirgeme yurdunda kalan arkadaşlarından da, huzur evinde 
kalan yaşlılardan da sevgilerini esirgemediler. Uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerinde 
önce kendileri değiştiler, sonra çevrelerini etkilediler. 
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ASLI ŞÜKÜROĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘Our work with the students went very smoothly. At first, some of them 

made excuses about having exams or homework or said they were not 

interested in participating. But after a few sessions they changed their 

minds. In particular, after they started implementing the projects they had 

chosen for themselves the change was significant. They gained confidence 

and found an area in which they could express themselves.’

For their social responsibility projects, the students chose a varied range of subjects. Some 
decided to encourage waste recycling and met with officials to ask for recycling boxes to be 
provided; others prepared and distributed brochures about animal rights. Some collected books 
for young people affected by the earthquake in Erciş (in the eastern province of Van), some 
worked to raise awareness about the dangers of drugs, while others visited children’s homes 
and nursing /retirement homes. Over the course of these social responsibility projects first they 
changed themselves and then they began to influence those around them. 
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YETER DOĞAN, STUDENT

‘We thought that everything was the responsibility of the government. For 

example, we thought that the government was to blame for not recycling 

paper and used to say that the government should do this and that. Then we 

realized that people have duties and responsibilities too. 

After working on this project I felt a sense of responsibility. I gained more 

faith in myself and began to believe that I could succeed in doing things. I 

felt happy.’

NİHAN ALTIOK, DEPUTY PRINCIPAL, HACIBEKTAŞ TECHNICAL AND VOCATIONAL  

HIGH SCHOOL FOR GIRLS

‘When students carried out their projects they realized that they could 

succeed, that they could be useful and they all gained confidence.

Working in groups enabled them to seek solutions to problems by sharing 

them. Before when someone had a problem they used to say, “why should I 

YETER DOĞAN, ÖĞRENCİ

“Her şeyin devletin görevi olduğunu düşünüyorduk. Örneğin, geri dönüşüm 

için kâğıtlar yeniden kazanılmadığında bu devletin suçu sanıyorduk, devlet 

şunu yapmalı, bunu yapmalı şeklinde konuşuyorduk. Sonra anladık ki 

insanların da görevleri, sorumlulukları var. 

Projeden sonra ben sorumluluk sahibi oldum. Kendime inancım arttı. Bir 

şeyler yaptığımda başarabileceğime inanma duygusu geldi. Kendimi iyi 

hissettim, mutlu oldum.”

NİHAN ALTIOK, HACIBEKTAŞ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI

Öğrenciler projelerini gerçekleştirdikçe ne çok şey yapabileceklerini 

anladılar. İşe yaradıklarını, bir şeyler başarabileceklerini hissettikçe hepsine 

güven geldi. 

Grup halinde çalışmaları, sorunu paylaşarak çözüme gitmelerini sağladı. 

Eskiden bir sorun olduğunda ‘ben neden uğraşayım, bu onun sorunu, 
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do anything, that’s her problem.” Thanks to this project they started working 

together to make a difference.

We teachers have changed too, just as much as the students. We discovered 

that students could achieve things. For example, I teach computer classes, 

and some of the students were not doing so well, but now I have seen those 

same students succeed in other areas.’

TUĞTEKİN BEKTAŞ, PRINCIPAL, HACIBEKTAŞ TECHNICAL AND VOCATIONAL  

HIGH SCHOOL FOR GIRLS

‘I have been a teacher for eleven years and this is the first time that I have 

been involved in a project. Although we had talked about such things for 

years, I had never had an opportunity to do anything. Activities like this 

broaden our horizons too. From now on we need to trust the students, 

whether there is a project on or not. We have to create activities that will 

enable them to express themselves and display their abilities.’
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The Central Anatolia region lies between the Aegean, Eastern Anatolian, Black Sea and 
Mediterranean regions. This situation of being trapped in the middle seems to affect the entire 
fate of the region. This also affects students in the districts of Hacıbektaş and Ereğli in Central 
Anatolia. They are neither as socially disadvantaged as pupils in Eastern Anatolia, nor do they 
enjoy the wide range of opportunities available to those living in the more developed Aegean 
region. With a little support they should be able to follow their dreams, but without that 
support they could easily abandon them.

‘The Voices of the Unheard: Girls Living in Dorms’ project showed them that they have the 
ability to succeed; that it is in their power to realize their ambitions.

FADİMANA SARAÇOĞLU, STUDENT

‘This project taught me determination. I learned about cooperation and 

above all I gained confidence. I learned to trust myself and other people.

I had heard the term social responsibility before, but I didn’t know what it 

was. Now, when I hear about an issue or a problem I will no longer ignore it. 

I know that I have to do something to help make it right.’

o kendisi çözsün’ diyorlardı. Bu proje sayesinde hep beraber çalışmaya 

alıştılar. 

Öğrenciler kadar biz öğretmenler de değiştik. Öğrencilerin bir şeyler 

yapabildiğini gördük. Örneğin benim bilgisayar dersim vardı. Bazı 

öğrenciler çok başarısızdı, derse katılmıyorlardı. Ama o öğrencilerin başka 

alanlarda başarılı olabileceğini gördüm.” 

TUĞTEKİN BEKTAŞ, HACIBEKTAŞ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ

“11 yıldır eğitimciyim, ilk defa proje çalışması içerisinde yer aldım. Yıllardır 

söylememize rağmen bu fırsat hiç elime geçmemişti. Böyle çalışmalar 

bizim de ufkumuzu açıyor. Bundan sonra proje olsa da olmasa da çocuklara 

güvenmemiz gerekiyor. Onlara kendilerini ispat edecekleri alanlar 

sunmamız gerekiyor.” 

İç Anadolu Bölgesi, Ege ile Doğu Anadolu’nun, Karadeniz ile Akdeniz’in arasında yer alıyor. Bu 
arada kalma durumu bölgenin tüm kaderine yansıyor. İç Anadolu Bölgesi’ndeki Hacıbektaş 
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ve Ereğli ilçelerinde yaşayan öğrenciler de arada kalmış durumdalar. Ne Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki öğrenciler kadar sosyal yönden dezavantajlılar, ne de Ege Bölgesi’ndeki öğrenciler 
kadar önlerinde seçenek var. Biraz destekle hayallerinin balonuna binip, kendi geleceklerini 
çizebilirler ya da o destekten yoksun kaldıklarında hayallerinin altında ezilebilirler.

“Yurttan Sesler” projesi onlara “başarabileceklerini,” hayallerinin balonunu yönlendiren iplerin 
ellerinde olduğunu gösterdi.

FADİMANA SARAÇOĞLU, ÖĞRENCİ

“Bu projede azmi öğrendim. Birlik ve beraberliği öğrendim ve her şeyden 

önemlisi güveni öğrendim. Kendime ve karşımdaki kişiye güvenmeyi 

öğrendim. 

Sosyal sorumluluk lafını sadece duymuştum. Ama ne olduğunu 

bilmiyordum. Şimdi bir olay, bir sorun duyduğum zaman ona kayıtsız 

kalmayacağımı anladım. Sorunu çözmek için benim de bir şeyler yapmam 

gerektiğini biliyorum.” 
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TUĞBA ÖZTÜRK, PSYCHOLOGIST

‘At the start of the project when I talked to the students, they all had a sense 

of hopelessness and mistrust in the future. By the end of the project, this 

had changed. It was not us but they who made the difference. When they 

saw how they could make a project work successfully, they overcame their 

sense of hopelessness as well.’

Students who participated in the project gained determination to overcome hopelessness and 
became more courageous. Empowered by their own self-confidence, they discovered the magic 
of working together. As the African proverb says: ‘If you go alone you go faster, but if you go 
together you go further.’ These students went together and succeeded in going further. 

TUĞBA ÖZTÜRK, PSİKOLOG

“Projeye başlarken öğrencilerle konuştuğumda hepsinde umutsuzluk 

yoğundu. Gelecek karşısında bir ümitsizlik, bir güvensizlik vardı. Projenin 

sonunda ise bir değişim yaşandı. Ama bunu biz değil, onlar değiştirdi. Bir 

projeyi hayata geçirip başardıklarını gördüklerinde ümitsizliklerini de 

yendiler.”

“Yurttan Sesler” projesinde öğrenciler azmi öğrendiler. Umutsuzluğu yenmeyi, cesareti 
öğrendiler. Kendilerine güvenmenin gücüyle, beraber çalışmanın büyüsüyle tanıştılar. Bir 
Afrika atasözü şöyledir: “Yalnız gidersen daha hızlı gidersin, beraber gidersek daha uzağa 
gideriz.” Onlar da beraber gittiler, daha uzağa gitmeyi başardılar. 
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INSTITUTION Association of Persons with Visual Impairments

PROJECT TITLE Prevention of Discrimination against Persons with Disabilities Platform

PROJECT GOAL Establishing a platform with the participation of NGOs working in the field of 
disabilities to monitor and defend the implementation of rights for people with 
disabilities, and to increase the capacity of NGOs in monitoring the implementation 
of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

LOCATION  Turkey

RESULTS  Training was provided for 32 NGOs representing over 40,000 disabled people in 8 
provinces by instructors • Nearly 350 official petitions submitted to a range of public 
departments and institutions by participating NGOs • A survey reflecting Turkey’s overall 
demographic structure, based on personal interviews with 241 disabled persons and 178 
non-disabled persons in 9 provinces • A report entitled ‘A Study of Discrimination against 
the Disabled and Proposed Solutions’ • A website (www.ayrimciligionle.org), a Facebook 
page and a brochure dedicated to spreading public awareness of anti-discrimination 
campaigns • The film ‘Prevent Discrimination Platform’ was produced and shared

CONTACT DETAILS  +90 0212 543 5422 | www.gozder.org.tr

KURUM ADI  Görme Özürlüler Derneği

PROJENİN ADI  Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu

PROJENİN AMACI  Alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir platform oluşturularak 
anayasa ve yasalarda engellilere tanınan hakların hayata geçirilmesi için izleyicilik 
ve savunuculuk yapılması, tarafı olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 
uygulamalarının takip edilmesi ve STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ  İLLER Türkiye Geneli

ULAŞILAN SONUÇLAR  Sekiz ilde 40 binden fazla engelliyi temsil eden 32 sivil toplum kuruluşuna eğitim 
verilmesi	•	Katılan	sivil	toplum	kuruluşlarının	çeşitli	kamu	kurum	ve	kuruluşlara	
yaptığı	350	civarında	idari	başvuru	•	Türkiye’nin	genel	demografik	yapısını	yansıtacak	
şekilde 9 ilde 241 engelli ve 178 engelsiz kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle anket 
•	“Engelli	Ayrımcılığı	Araştırması	ve	Engelli	Ayrımcılığına	Karşı	Çözüm	Önerileri	
Raporu”	•	Ayrımcılıkla	mücadele	çalışmalarının	gündeme	taşınması	için	web	sayfası	
(www.ayrimciligionle.org),	Facebook	hesabı	ve	broşür	•	“Ayrımcılığı	Önle	Platformu”	
savunu	filmi

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0212 543 5422 | www.gozder.org.tr
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– Look darling, that boy sent you a present. 
– Mother, what meaning can a present sent to a disabled girl have except pity? Please   
 don’t bring up the subject again!

– Tarık, leave me and go. A disabled person like me can’t marry you. You have a better  
 life awaiting you. Go and live your life.

arık goes, and the mother never brings up the subject again. In Turkish films disabled people are 
not loved, only pitied, and disabled spouses cannot make anyone happy. Erol Taş, who plays the 
bad guy in so many Turkish films, conjures up his evil schemes as he limps along, and gets what 
he deserves in the end by going blind.

Turkish cinema takes the view that disabled people are inadequate, and always gives evil 
characters a disability. The best that can happen to a disabled person is their miraculous 
recovery at the end of the film.

Discrimination against disabled people in Turkish films in the past influenced their audiences, 
and the misguided attitude they encouraged is still reflected in surveys of public opinion. 

– Kızım bak o çocuk sana hediye göndermiş. 
– Anne sakat bir kıza gönderilen hediyenin şefkatten başka ne anlamı olabilir? Lütfen  
 bir daha bu konuyu açma!

– Tarık bırak git beni. Ben bu sakat halimle sana eş olamam. Senin göreceğin daha  
 güzel günler var, git hayatını yaşa.

arık, çeker gider, anne o konuyu bir daha açmaz. Türk filmlerinde engelliler sevilmez, onlara 
merhamet edilir, engelli eşler kimseyi mutlu edemez. Yeşilçam’ın kötü adamı Erol Taş, aksak 
ayağıyla yürürken düşünür bütün kötülükleri ve filmlerin en kötü kahramanı maceranın 
sonunda kör olarak cezasını bulur. 

Türk sineması engellileri yetersiz görür ve kötülere daima bir engel atfeder. En büyük 
merhamet göstergesi olarak da filmin sonunda engelliler mucize eseri iyileşir. Bir dönemin 
Türk filmlerinde engellilere karşı ayrımcılık hep yan roldedir. Filmin en kritik yerinde 
ekrandan insanlara yansır. Ve bu yanlış düşünce gün gelir anketlere de yansır.

“Ayrımcılığı Önle” projesi kapsamında halkın ayrımcılığa bakışının tespit edilmesi için, 

T

T
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Türkiye’nin genel demografik yapısını yansıtacak şekilde 9 ilde 241 engelli ve 178 engelsiz kişiyle 
yüz yüze görüşme yöntemiyle bir anket yapıldı.

Anket sonuçlarına göre, toplumun önemli bir bölümü, engelliler için ayrı okullar yapılmasını 
(% 57,3) destekliyor. Engelsiz kişiler, engellilere özel yapılmış mahalle ya da site projelerine 
destek vermezken (% 67,5), buna sebep olarak engellilerin toplumdan soyutlanmamaları 
gerektiğini (% 80,2) gösteriyor. Bununla birlikte engelsiz kişilerin % 70,3 gibi ezici bir 
çoğunluğu ortopedik engelli bir komşu istemediğini belirtiyor.

Ankete katılan engelsiz bireylerin büyük çoğunluğu (% 98,9) engellilerin çalışması gerektiğini 
belirtirken, % 80,4’ü engellilerin evden çalışmasına destek veriyor.

Bu rakamlar aslında Türkiye’deki engellilere karşı ayrımcılığın fotoğrafını da çekiyor. Görme 
Özürlüler Derneği (GÖZDER) tarafından hayata geçirilen “Ayrımcılığı Önle” projesi de bu 
fotoğrafı değiştirmeyi hedefliyor.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Ayrımcılığı Önle” 
projesinde özellikle engelli alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyunda, yetkili 
birimlerde ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak üzere yola çıkıldı.  
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The ‘Prevent Discrimination’ project set out to investigate public attitudes to discrimination 
by conducting a survey with a sample that represents Turkey’s overall demographic structure. 
As a result, 241 disabled people and 178 non-disabled people in 9 provinces were interviewed 
face to face.

The results of the survey showed that a high percentage of the population is in favour of 
separate schools for disabled children (57.3%). Yet people without disabilities did not support 
special housing projects or neighborhoods for disabled people (67.5%), on the grounds that 
disabled people should not be isolated from society as a whole (80.2%). Nonetheless, a large 
majority of non-disabled people (70.3%) said they would not want a person with an orthopedic 
disability as their neighbor.

Almost all the non-disabled people who participated in the survey (98.9 %) said that 
disabled people should be able to work, yet 80.4 % supported the idea of disabled people 
working at home.

These figures present a clear picture of the level of discrimination against disabled people in 
Turkey. The ‘Prevent Discrimination’ project initiated by the Association of Persons with Visual 
Impairments aims to alter this situation.

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Engellilerin hakları ile ilgili çalışmalar yürütürken şunu düşündük: ‘Acaba 
Türkiye’de engelli sorunlarına biraz ters ya da eksik bakıyor olabilir miyiz?’ 
Sivil toplum kuruluşları büyük oranda engellilerin sakatlık maaşının 
yükseltilmesine, evde bakım paralarının daha kolay verilmesine odaklanmış. 
Ancak ‘sosyal politikalar hangi ihtiyaçlardan doğuyor’ diye sorduğumuzda 
ilk cevap şu oluyor: ‘Engelli birey eğitim alamıyor, ulaşım hakkından 
faydalanamıyor. Bu yüzden de iş hayatına katılamıyor, tüm bunların 
sonucunda kalifiye eleman olamıyor. Kalifiye olamadığı için de sosyal 
hayattan mahrum kalıyor. Evlenemiyor, çocuk sahibi olamıyor.’ 

O zaman sorun, temel haklardan faydalanamama sorunu. Bunun temelinde ise 
ayrımcılık var. Engelli birey anayasanın herkese sunduğu eğitim, sağlık, ulaşım 
gibi temel haklardan diğer bireyler gibi faydalanamıyorsa bu bir ayrımcılıktır. 
Bu ayrımcılık nereden kaynaklanıyor? Toplum, engellileri acınacak, 
yetenekleri olmayan, başarılı olamayacak, toplum tarafından finanse edilmesi 

gereken, bakımı üstlenilmesi gereken insanlar olarak görüyor. Burada da 

engelli, farklı bir açıdan da olsa, dışlanıyor.
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The goal of the ‘Prevent Discrimination’ project supported by the Sabancı Foundation’s Social 
Development Grant Program was to create awareness of these discriminatory views and 
practices, particularly in non-governmental organisations working in the field of disabilities, the 
general public and the government. 

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJECT COORDINATOR

‘Over the course of the project, we asked ourselves if our approach to the 

problems facing disabled people in Turkey was wrong or inadequate. NGOs 

focus largely on increasing disability subsidy payments by the government 

and making it easier for families to obtain government aid for home-care. 

When we asked them about what the needs were, their initial response 

was to say, “Disabled people are unable to receive an education or use 

public transport, and as a result lack qualifications to participate in working 

life. They are deprived of a role in the life of society. They cannot get 

married, or have children.”

Geldiğimiz noktada baktık ki, engelli birey toplumdaki olumsuz algı ve 
tutumlar sebebiyle ayrımcılığa maruz kalıyor, haklarını kullanamıyor. O 
zaman, ayrımcılıkla mücadele etmek gerekiyor dedik ve “Ayrımcılığı Önle” 
sloganıyla yola çıktık.

Çünkü engellilerin sakatlık maaşını artırmak yerine, engelli bireylere 
anayasanın eşitlik ilkesi gereği toplumun diğer bireyleri gibi yasalarla 
tanınmış olan hakların hayata geçirilmesi için mücadele verdiğiniz zaman, 
temeldeki birçok sorunu çözebiliyorsunuz. 

Bu konuda bir ya da iki derneğin bir araya gelerek bir eylem geliştirmesinin 
olumlu ama yetersiz olacağını düşündük. Ayrımcılık gibi tüm ülke geneline 
yayılmış, davranış kalıplarına nüfuz etmiş bir olgu karşısında birçok sivil 
toplum kuruluşuyla birlikte hareket edilmesi gerektiğinden yola çıkarak bir 
Platform kurmaya karar verdik.” 

“Ayrımcılığı Önle Platformu” için öncelikle Türkiye genelinde engelli alanında çalışan birçok 
sivil toplum kuruluşuna davette bulunuldu. Platforma katılmak isteyen 8 ilde 40 binden fazla 
engelliyi temsil eden 32 sivil toplum kuruluşu İstanbul’daki eğitimlerde bir araya geldi.
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In that case the problem is the inability of people with disabilities to exercise their fundamental 
rights. If a disabled person is unable to take advantage of fundamental constitutional rights 
like education, health services and public transport, then that is discrimination. Where does 
this discrimination arise? Society pities the disabled and sees them as people without any skills, 
doomed to failure, who need to be funded and cared for by society. We realized that this was 
another way of ostracizing disabled people.

We saw that disabled individuals are deprived of their rights or are subject to discrimination 
in the form of negative perceptions and attitudes towards them in society. So we took as our 
starting point the need to campaign against discrimination.

When instead of increasing government disability subsidies, we must enable disabled individuals, 
like other members of society, to take advantage of their legal rights based on the principle of 
equality as laid down in the constitution, we can solve many fundamental problems.

We thought that developing a campaign in collaboration with one or two associations would 
be a positive but inadequate step toward this goal. Since discrimination is widespread and has 
become embedded in behavioral patterns with respect to all types of disabilities, we decided to 
form a platform in which many NGOs could act in concert.’

Engelli hakları alanında çalışan hukukçu, akademisyen ve sosyologlardan oluşan eğitmen 
grubunun verdiği eğitimlerde, ayrımcılık mevzuatı, ayrımcılıkla mücadele yöntemleri ve izleme 
çalışmaları konuları ele alındı.

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Platformu ilk kurduğumuzda fark ettik ki sivil toplum kuruluşları ‘hak’ 

temelli çalışmak yerine ‘yardım’ ya da ‘sosyal faaliyet’ temelli çalıştıkları için, 

idari ve hukuki mücadele yollarını bilmiyorlardı. Bu nedenle her şeyden 

önce Platform’da bir eğitim düzenlemeye karar verdik. 

Alanda uzman isimler, engelli ayrımcılığını içeren ulusal ve uluslararası 

mevzuat, izleme ve savunuculuk faaliyetleri, idari ve hukuki başvuru 

süreçleri konularından dilekçe yazmaya varana kadar birçok konuda 

Platform’a katılan sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verdiler. 

Eğitimlerde herkesin zihninde engelli sorunu deyince, maaş, indirim, 

vergi muafiyeti, hastane raporları gibi konular canlanıyordu. Kurumların, 
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To establish the ‘Prevent Discrimination Platform’ we started out by inviting NGOs working 
in the field of disabled people throughout Turkey. 32 NGOs representing over 40,000 disabled 
people in 8 provinces gathered together for training in Istanbul.

Instructors included lawyers, academics and sociologists working in the field of rights for people 
with disabilities. Subjects covered in the course were legislation on discrimination, methods of 
combating discrimination and monitoring methods.

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJECT COORDINATOR

‘When we first established the platform we realized that NGOs based their 
work on charitable or social activities rather than promoting rights, and that 
therefore they did not know how to tackle problems by legal means. So we 
decided to begin our activities by organizing a training course.

Experts in their fields instructed the participants in many subjects, including 
national and international legislation relating to discrimination against 
disabled people, monitoring, advocacy, administrative and legal application 
processes and writing petitions.

odaklanmalarını sağlamak başlangıçta biraz zor oldu. Biz onlara ‘engelliler 

ile ilgili sorunların temelinde ayrımcılık sorunu vardır’ dedik.  

O aşamada ‘evet ama bir dilekçe yazmakla ne değiştirebiliriz ki, bizi kim 

ciddiye alacak’ dediler; çünkü bu derneklerin neredeyse çoğunluğu o güne 

kadar hiçbir idari başvuruda bulunmamıştı.

Eğitimlerde şunu vurguladık: ‘Siz şu ana kadar ahbap çavuş ilişkisiyle 

yöneticilerden hep bir şeyleri isteyerek sorunları çözmeye çalıştınız, ama 

artık bundan vazgeçin. Yazılı çalışmak gerekir, kurumsal olmak gerekir. 

Ayrıca talep ettiğiniz şeyler bir lütuf değil, haktır. Siz eğer sorunu dile 

getirirseniz, devlet öyle ya da böyle harekete geçmek ve sizi muhatap almak 

zorundadır.’”

“Ayrımcılığı Önle Platformu”ndaki hak temelli çalışmalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. 
Eğitime katılan sivil toplum kuruluşları çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 350’den fazla idari 
başvuruda bulundu. Platform’daki toplantılarda masaya yatırılan ayrımcılık konuları mevzuata 
uygun bir şekilde takip edilmeye başlandığında olumlu değişimler de gözlemlenir oldu.



34

During the training course it was found that everyone immediately 

associated the disability issue with things like disability benefits, reductions, 

tax exemption, hospital reports and so on. At first it was difficult to persuade 

the participating NGOs to focus on discrimination, but we explained that 

this was what lay at the heart of problems facing people with disabilities.

They agreed, but did not believe they could change things by writing 

petitions. “Who will take us seriously?” they asked. Most of these NGOs had 

never submitted an official petition.

During the training course we stressed that up till now they had always 

tried to resolve issues by making requests from administrators as favors. 

We told them that they had to abandon this approach. Everything had 

to be dealt with through official correspondence and they should always 

act professionally. “Moreover,” we told them, “those things you are 

asking for are not favors but rights. If you express the issue in that way, 

government officials will be obliged to take action and respond to you on 

the subject.”’

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Çalışmalarda ayrımcılık konularını belirledik. Konulara göre dilekçeler 

hazırlayıp resmi kurumlara başvuru yapmaya başladıktan 15-20 gün sonra 

resmi makamlardan dönüşler gelmeye başladı. O zaman dernekler bir 

anda konuya dört elle sarılmaya başladı. Birçok dernek, ‘biz bugüne kadar 

dernekçilik yapmamışız, şimdi gerçek anlamda çalışmaya başladık’ dedi. 

Çalışmalarımızda ortaya çıkan mücadele konularından biri kadın sığınma 

evlerindeki ayrımcılıktı. Kadın sığınma evlerine engelli kadınlar alınmıyordu. 

Mevzuatta bir madde var, sığınma evinde kalacak olan kişinin kendi kendine 

bakabilmesi şartı aranıyor, bu nedenle engelli kadınlar sığınma evlerine ve 

huzurevlerine alınmıyor. Bununla ilgili hemen harekete geçtik. Konuyu takip 

eden dernekler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na resmi başvuru yaptılar. 

Ve bakanlık bir ara çözüm buldu. Eğer bundan sonra bir engelli kadın sığınma 

evine başvurursa, devlet onun bakımıyla ilgili gerekli önlemi alacak. 

Bir diğer örnek Antalya’da yaşandı. Bir engelli baba çocuğunun nüfus 

kaydını yaptırmak için Nüfus Müdürlüğü’ne gidiyor. Ama Nüfus Müdürlüğü 
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Rights based activities of the ‘Prevent Discrimination Platform’ gradually began to have 
an impact. The NGOs that participated in the training course submitted over 350 official 
petitions to a variety of public sector departments and institutions. When discrimination 
issues were discussed at platform meetings and began to be followed up in line with 
regulations, positive changes came about.

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJECT COORDINATOR

‘We identified issues relating to discrimination. Then we wrote petitions 

on these subjects and began to send them to government departments. 

15-20 days later the NGOs began to receive replies. At this stage the NGOs 

started to embrace this activity enthusiastically. Many of them said they 

finally felt they were now performing their true function as NGOs.

One of the issues revealed by our work was the discrimination in women’s 

shelters. These shelters refuse to take women with disabilities because of a 

clause in the regulations specifying that a person admitted to a shelter must be 

able to take care of herself. Therefore, women with disabilities are not admitted 

dördüncü katta olduğu ve asansör olmadığı için dördüncü kata çıkamıyor. 

Seni ve çocuğunu sırtlayıp götürelim diyorlar, çocuğunun yanında rencide 

olmamak için kabul etmiyor. Bunu öğrendikten sonra gerekli başvuruları 

yaptık. Antalya Valisi konuyla ilgilendi ve Nüfus Müdürlüğü yetkilileri giriş 

katına inip engelli babanın çocuğunun nüfus kaydını yaptılar.”

“Ayrımcılığı Önle Platformu”nun çalışmaları, çıkan haberler ve kurulan Facebook sayfasıyla halka 
duyurulurken Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu da Platform’dan haberdar oldu. Milletvekilleri 
yeni anayasayı hazırlarken engellilerin yaşadığı haksızlıkları “Ayrımcılığı Önle Platformu”na sordu.

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“12 Mart 2012’de Meclis’e gittik. Engellilerin durumu ve ayrımcılıkla ilgili 40 

dakika sunum yaptık. Sunumdan sonra derin bir sessizlik oldu. Sessizliği 

komisyon başkanı böldü. Başkan ‘ben buraya gelmeden önce çok farklı 

düşünüyordum, şimdi çok farklı düşünüyorum, biz engelli sorununa aslında 

ne kadar yanlış bakıyormuşuz’ dedi. 
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to women’s shelters and nursing homes. We immediately set to work. NGOs 

made official applications to the Ministry of Family and Social Policies, and the 

ministry found a solution: From now on when a disabled woman applies to a 

shelter, the goverment will undertake to meet her care needs.

Another example took place in Antalya. A disabled father went to the 

Registry Office to register his child, but since the office was on the fourth 

floor of the building and there was no lift, he was unable to get there. People 

offered to carry both him and his child, but he refused because he did not 

want to be humiliated in front of the child. When we heard about this we 

pursued the necessary legal procedures. The governor of Antalya took up 

the issue, and the Registry Office officials went down to the ground floor to 

complete the formalities.’

The ‘Prevent Discrimination Platform’ publicizes its activities through the conventional and 
social media. The Parliamentary Constitutional Reconciliation Commission heard about the 
platform and parliamentarians who are working on the draft of the new constitution consulted 
the ‘Prevent Discrimination Platform’ about injustices experienced by disabled people.
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SÜLEYMAN AKBULUT, PROJECT COORDINATOR

‘On 12 March 2012 we went to the Turkish Grand National Assembly. We 

gave a 40-minute presentation about the situation of disabled people and 

discrimination against them. After the presentation was over there was 

complete silence. This was broken by the president of the commission, who said, 

“Until now I had a very different attitude. Now my ideas have changed radically. 

I realize how mistaken our approach to the issue of disabled people has been.”

At the Constitutional Reconciliation Commission we told the members: 

“Fundamentally there is no such thing as rights for the disabled, there 

are human rights. The problem is that disabled people are unable to take 

advantage of these rights. What we want is not separate rights for the 

disabled, but special measures to enable disabled people to benefit from the 

rights enjoyed by everyone.”

In our presentation to the commission we described this as “the right to 

benefit equally from rights”. We did not say “equality”. When the draft of the 

Parliamentary Constitutional Reconciliation Commission was published, we 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda şunu söyledik: ‘Temel olarak engelli 

hakları diye bir hak yoktur, insan hakları vardır. Ama fiilen engelliler bu 

haklardan faydalanamadığı için geri kalmıştır. Engelliler için ayrı haklar 

değil de, engellilerin bütün haklardan faydalanması için özel düzenlemeler 

yapılması gerekir.’

Komisyona yaptığımız sunumda ‘haklardan eşit yararlanma hakkı’ 

kavramını anlattık. Eşitlik demedik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 

çalışmalarının taslak hali yayınlandığında engellilerden söz edilen maddede 

‘eşit yararlanma’ hakkının yer aldığını gördük.” 

“Ayrımcılığı Önle Platformu” bir yandan ayrımcılığın izini sürerken, bir yandan da geçtiği 
yollara değişim tohumları ekiyordu. Bu tohumlar yeşerdikçe, projenin çarpan etkisi de 
genişledi.
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saw that in the clause concerning the disabled, the term “right to benefit 

equally” had been incorporated.’

The ‘Prevent Discrimination Platform’ continued to monitor cases of discrimination while at the 
same time sowing the seeds of change on the way. 

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJECT COORDINATOR

‘The “Prevent Discrimination Platform” brought about five significant 

changes. We saw that NGOs were able to change their approach after 

attending the training course and being presented with a new model for 

addressing the rights of the disabled. We saw that there is no need for 

higher education in order to pursue rights. With the correct guidance even 

a primary school graduate can become someone who is aware of his/her 

rights and can stand up for them.

Secondly, the Association of Persons with Visual Impairments developed 

a culture of project-based work. Three years ago the term ‘project’ was 

SÜLEYMAN AKBULUT, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“‘Ayrımcılığı Önle Platformu’ ile beş önemli değişiklik yaşandı. Eğitim 

verilip bir model sunulunca derneklerin değişebileceğini gördük. Hak 

arama sürecinin diplomayla ilgili olmadığını, ilkokul mezununun bile 

doğru bir çalışmayla hak arayan, haklarının bilincinde olan bir bireye 

dönüşebileceğini gözlemledik.

İkincisi, Görme Özürlüler Derneği’nin proje bazlı çalışma kültürü gelişti. 

GÖZDER’e üç yıl önce proje dendiğinde etkinlik odaklı kültürel çalışmalar 

akla gelirdi, şimdi hak temelli çalışma ve kapasite artırma üzerine çalışıyor. 

Üçüncüsü, Platform’a katılan dernekler ortak hareket kültürü ve ortak 

hareket kültürünün yaratacağı etkinin farkına vardılar. 

Dördüncüsü, kamuda engelli haklarının sağlanmamasının ayrımcılık 

olduğu anlaşıldı. Oysa kamu sektörü, engelliye hizmet denince ona maddi 

birtakım imkânlar sağlamanın yeterli olduğunu düşünüyordu. 

Beşincisi, kamuoyu değişti. Platform’un birçok haberi medyada yer aldı. 
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thought of as cultural activities based on events, but now the association is 

undertaking rights-based work and striving to increase its capacity. 

Thirdly, the associations that are members of the platform realized the 

importance of acting collectively as collective action has a far greater impact.

Fourthly, they realized that discrimination was the reason for the failure 

to secure rights for disabled people. Before this project, the government 

considered delivery of services for the disabled as sufficient.

Finally, public opinion changed. The platform featured in many news 

items, and this media coverage began to influence the public, who became 

aware of the concept of  “Preventing Discrimination”. They realized that 

discrimination is behind many of the problems facing people with disabilities. 

The video we broadcast in social media has been viewed 12.500 times and 

more than 2.000 people are now following our Facebook group.’

Hundreds of things can be said about discrimination against disabled people. The same words 
can be put together in new combinations. The fact that we live under the same sky, benefit 

Bu haberler sayesinde kamuoyunda ‘Ayrımcılığı Önle’ kavramı yerleşmeye 

başladı. Engelliler alanında birçok uygulamanın ayrımcılık olduğunu 

anladılar. Hazırladığımız video sosyal medyada 12.500 kez izlendi, Facebook 

sayfamızı 2.000’den fazla kişi takip etmeye başladı.” 

Engelli bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık üzerine yüzlerce söz söylenebilir. Kelimelerin 

yerleri değiştirilip yeni cümleler kurulabilir. Aynı gök altında yaşayıp, aynı güneşten eşit 

faydalanamamamız üzerine örnekler çoğaltılabilir. Ama hiçbir hikâye ayrımcılığı küçük bir 

kızın gözünden daha iyi anlatamaz.
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equally from the same sun, and countless other examples could be given. But nothing can 
describe discrimination as eloquently as when it is seen through the eyes of a young girl.

FROM THE ‘PREVENT DISCRIMINATION PLATFORM’ ADVOCACY FILM 

‘I was skipping rope in the street. The last sound I heard was that of car 

brakes. When I woke up I could not feel my legs. My mother said that I could 

do everything but play hopscotch and I believed her. But my disability was 

everywhere outside my body.

My dream was to become an architect. A friend said that if she were in my 

shoes, she would not choose a career but do any job I was offered. One day I 

will never forget a classmate saying that I was good at drawing, but that just 

drawing would not be enough. Then I realized that the greatest disability is 

in our hearts. But when we look in the mirror our hearts are invisible.

The time had come to look into the mirror to prevent discrimination!’

“AYRIMCILIĞI ÖNLE PLATFORMU” SAVUNU FİLMİNDEN

“Sokakta ip atlıyordum. En son bir fren sesi duyduğumu hatırlıyorum. 

Uyandığımda bacaklarımı hissetmiyordum. Annem seksek oynamak dışında 

her şeyi yapabileceğimi söylemişti, inandım. Ama engel bedenim dışında 

her yerdeydi.

En büyük hayalim, mimar olmaktı. Bir arkadaşım, ‘senin yerinde olsam 

meslek seçmezdim, ne iş verirlerse yapardım’ demişti. Hatta bir gün sınıf 

arkadaşımın ‘çizimin güzel, ama bu iş çizmekle bitmiyor’ dediğini hiç 

unutmuyorum.

Sonra anladım, en büyük engel kalbimizdeymiş. Ama aynaya bakınca 

yüreğimiz görünmüyor.

Ayrımcılığı önlemek için aynaya bakma vakti geldi!”

You can watch the  
‘Prevent Discrimination’  
film by scanning the  
QR code with your  
smart phone. 

Ayrımcılığı Önle  
videosunu izlemek için  
QR kodu akıllı telefonunuza 
okutabilirsiniz.
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“Ayrımcılığı Önle” projesi kapsamında 9 ilde 241 engelli ve 178 engelsiz kişiyle yüz yüze görüşme 
yöntemiyle yapılan bir anketin sonuçlarına göre, engelliler, engelsiz bireylerin aksine toplumdan ayrı 
oturacakları siteler yapılmasına olumlu bakıyor (% 54,6), evden çalışma projelerini destekliyor (% 60,1).

Ankete katılan engelli bireylerin % 70’i çalışmazken, büyük bir çoğunluğu ailesiyle yaşıyor. 
Engelliler, boş zamanlarını bilgisayar (% 23,3) ve televizyon (% 27,8) ile değerlendirirken, % 46,3’ü 
yaz tatillerini evinde geçiriyor. Engelliler şehir içi seyahatlerinde karşılaştıkları sorunları da 
dile getiriyor. Ankete katılanların % 53,6’sı otobüs duraklarında engelliler için bilgilendirmenin 
olmadığını, % 36,4’ü otobüs, metro ve metrobüse binmede sorun yaşadıklarını söylüyor.

Biliyor
muydunuz?

Did you 
know?

According to a survey conducted as part of the ‘Prevent Discrimination’ project in which face-to-face 
interviews with 241 disabled people and 178 non-disabled people in 9 provinces were conducted, 54.6% 
of disabled people, unlike the non-disabled, support the idea of housing settlement where they can 
live together isolated from the rest of society, and 60.1% support home-employment projects.

Of the disabled people who participated in the survey, 70% do not work and the majority live with 
their families. 23.3% spend their time on computers and 27.8% watching television, and 46.3% spend 
their summer holidays at home. Disabled people also explained the difficulties they face when 
travelling within their hometowns. 53.6% say there is no information at bus stops for disabled people, 
and 36.4% say they have difficulties boarding buses, underground trains and fast lane buses.
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INSTITUTION  Foundation For Women’s Solidarity

PROJECT TITLE Raising Awareness of Women’s NGOs Regarding Disabilities

PROJECT GOAL Empowering Women’s NGOs in Central Anatolia to work with women with disabilities

LOCATION  Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir, Kırıkkale

RESULTS  A survey to identify problems facing disabled women and their female relatives was 
conducted • A training program was designed for and delivered to four facilitators to 
conduct workshops in the selected provinces • A workshop was organized in Ankara 
for 35 disabled women and their female relatives • Workshops and local events were 
organized in Çankırı, Eskişehir, Nevşehir and Kırıkkale • Round table meetings were 
organized and 44 women representing women’s organizations active in the field of 
preventing violence against women attended • 2.000 copies of an informative brochure 
about women and disabilities were distributed to NGOs and government agencies

CONTACT DETAILS  +90 312 432 0782- +90 312 430 40 05 | www.kadindayanismavakfi.org.tr

KURUM ADI Kadın Dayanışma Vakfı  

PROJENİN ADI  Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Artırılması

PROJENİN AMACI  İç Anadolu Bölgesi’nde çalışan kadın kuruluşlarının “engelli kadın” alanında 
çalışmalarının güçlendirilmesi

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ  İLLER Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir, Kırıkkale

ULAŞILAN SONUÇLAR  “Engelli	ve	Engelli	Yakını	Kadınların	Sorunlarını	Tespit	Anketi”	•	İllerde	atölye	
çalışmalarını	yürütecek	dört	kolaylaştırıcıya	eğitim	•	Ankara’da	35	engelli/engelli	
yakını	kadının	katıldığı	atölye	çalışması	•	Çankırı,	Eskişehir,	Nevşehir	ve	Kırıkkale’de	
atölye	çalışmaları	ve	yerel	etkinlikler	•	Kadına	yönelik	şiddet	konusunda	çalışan	
kadın kuruluşlarının bir araya geldiği, 44 kadının katıldığı kapsamlı bir yuvarlak masa 
çalışması	•	Sivil	toplum	kuruluşları	ve	resmi	kurumlarla	paylaşılan	2.000	adet	broşür

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0312 432 0782- 0312 430 40 05 | www.kadindayanismavakfi.org.tr
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KADIN ÖRGÜTLERİNİN ENGELLİ KADINLARLA İLGİLİ 

FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI

Çin Bambusu Ekildi
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HEDİYE KIZILARSLAN, MEMBER, KIRIKKALE ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH  

DISABILITIES AND THEIR FRIENDS

‘To be honest, our attitude towards the project at first was that attending 

the courses was better than sitting at home and would occupy a few 

hours. We could spend time socializing with other women. We viewed it as 

a social activity. That is how we felt, because all the other projects we had 

participated in were like that. People gathered together, talked, received 

a certificate and that was the end of it. Nothing was done with the future 

in mind and most of the time we gained nothing from it. We thought this 

project would be the same but in fact we learned a lot.’

member of the Kırıkkale Association for People with Disabilities and Their Friends, Hediye 
Kızılarslan, approached this project with expectations based on her previous experiences. In 
Turkey it is often said, ‘no one without three certificates counts as being disabled.’ She was 
going to participate in yet another project and hang her framed certificate on the wall built by 
the society around people with the disabilities.

HEDİYE KIZILARSLAN, KIRIKKALE ENGELLİLER VE DOSTLARI DERNEĞİ ÜYESİ

“İşin aslı, başlangıçta bu projeye bakışımız şuydu: Evde oturacağımıza 

eğitime gideriz, birkaç saatimizi dışarıda değerlendiririz. Kadınlarla zaman 

geçiririz, sosyalleşmiş oluruz. Sosyal bir aktivite olarak başladık projeye, 

çünkü katıldığımız diğer tüm projeler hep öyleydi. Toplanılır, konuşulur, 

sertifika verilir, sonrası bitmiştir. İleriye yönelik bir şey yapılmaz ve bize bir 

şey katmaz genelde. Bu projeye de öyle başladık, ama çok şey öğrendik.”

ırıkkale Engelliler ve Dostları Derneği üyesi Hediye Kızılarslan bu çalışmaya da bundan 
önce katıldığı tüm projelerdeki beklentileriyle katılmıştı. “Üç sertifikası olmayanı engelliden 
saymıyorlar” sözünün dilden dile dolaştığı Türkiye’de, bir projeye daha katılacak, kendisine 
verilen sertifikayı toplumun engelliler etrafına ördüğü duvara çerçeveletip asacaktı.

Ancak öyle olmadı. Çünkü bu proje farklıydı. Bu projenin odak noktası ne engellilerdi, ne de 
kadınlar. Bu proje odağına hem engellileri, hem kadınları, yani “engelli kadınları” almıştı. 

Ankara’da bulunan ve yıllardır kadına yönelik şiddet alanında çalışmalar yürüten Kadın 
Dayanışma Vakfı (KDV), danışma merkezlerine engelli kadınlardan yoğun talep geldiğini fark 

K
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But that is not how it turned out to be—this project was different. The 
focus of this project was neither persons with disabilities only nor women 
only; this time the focus was specifically on ‘women with disabilities.’ 

The Ankara based Foundation for Women’s Solidarity, which for 
years has been combating domestic violence, noticed that a high 
proportion of the women who applied to their shelter and support 
centers were disabled. Yet NGOs did not have sufficient experience 
working with women with disabilities to provide them with the 
necessary services. So the foundation developed a project involving 
women’s NGOs.

The Central Anatolian cities of Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir and 
Kırıkkale were selected as key locations for their project ‘Raising Awareness of Women’s NGOs 
Regarding Disabilities,’ which was supported by the Sabancı Foundation’s Social Development 
Grant Program. The NGOs in these cities that were working in the field of disabilities and 
women’s empowerment were invited to participate in the project. 

etti. Ancak sivil toplum kuruluşlarının (STK) engelli kadınlar konusundaki birikimlerinin 
yetersiz oluşu nedeniyle ihtiyacı olan kadınlara hizmet verilemediğini tespit edince kadın 
örgütleri için bir proje geliştirdi. 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen “Kadın Örgütlerinin 
Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Artırılması” projesi için çalışma alanı olarak Ankara, 
Çankırı, Eskişehir, Nevşehir ve Kırıkkale illeri seçildi. 

Daha sonra bu illerdeki engelli ve kadın alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları projeye davet 
edildi. Bu aşamada gelen cevaplar çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

AYSEL ERGÜN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Biz yıllardır kadına yönelik şiddet alanında çalışıyorduk, ama doğrudan 

engelli kadınlar ile ilgili çalışma yapmamıştık. Yirmi küsur yıldır engelli 

kadınlar konusunda neden hiç çalışmadık diye bir özeleştiri yaptık ve 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’nın desteğiyle çalışmaya 

başladık.
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En çok zorlandığımız kısım ‘hak’ temelli çalışan engelli örgütü bulmaktı. 

Engelli örgütleri çoğunlukla ‘yardım’ temelli çalışıyordu; böyle çalışmayan 

örgütlerin de kafasında hep ‘yardım’ temelli bir yaklaşım vardı. Biz bunun 

hak temelli bir proje olduğunu, uzun vadeli dönüşüm hedeflediğimizi çok 

zor ifade ettik. Çalışmalarımızda, toplantılarda konu hep ‘yardım’a geldi, biz 

ise bunu hak temelli bir yere çekmeye çalıştık.” 

LÜTFİYE KELLECİ BİRER, PROJE ORTAĞI, ENGELLİ KADIN DERNEĞİ

“Kadın örgütleri, ‘biz kadın örgütüyüz ama sağlıklı kadınlarla çalışıyoruz’ 

diyordu. Engelli örgütlerinden de ‘bu konuda bize ne vereceksiniz, ne 

dağıtacaksınız’ diye sorular geliyordu. Bir ilde STK yöneticisi bir kişi ‘ben 

burada proje göremiyorum’ dedi”.

Proje kapsamında ilk olarak engelli ve engelli yakını 35 kadının katıldığı atölye çalışmalarında 
engelli çalışması için yol haritası hazırlandı. Toplantıda Kadın Dayanışma Vakfı’nın engelli 
kadınları gündemine nasıl alması gerektiği ve toplumsal cinsiyet konuları tartışıldı. 
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AYSEL ERGÜN, PROJECT COORDINATOR

‘For years we had been working in the field of violence against women, but 

we had never focused specifically on the needs of women with disabilities. 

We decided that to have worked in this field for over 20 years and never 

focused on disabled women was an omission that needed correction, so 

we set out on this path with the support of the Sabancı Foundation’s Social 

Development Grant Program.

The most difficult part was finding NGOs working in the field of disabilities 

that focused on a rights-based approach. Most organizations focus on 

providing assistance and aid. We had difficulty explaining that this was a 

rights-based project and that our aim was to bring about long-term change. 

In all our activities and meetings the discussion always came round to 

providing assistance, and each time we tried to guide the subject back to 

this rights-based approach.’

AYTEN POLAT, KIRIKKALE KADIN PLATFORMU DERNEĞİ ÜYESİ

“Proje kapsamında öncelikle toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar 

yaptık. Eşitsizliğin kaynaklarını, yetiştirilme tarzımızı sorguladık. Çalışma 

yaparken engelli kadın konusunda hiç fikrimiz olmadığını fark ettik. 

Hep kendimize ağladığımızı, engelli kadınları hiç düşünmediğimizi, bu 

kadınların şiddete uğradığını, istihdamdan pay alamadığını öğrendik. Ve 

kadının rollerine dair zihniyet yanlışlarımız olduğunu gördük.”

Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir ve Kırıkkale’de yapılan atölye çalışmalarına bu illerdeki 
kadın ve engelli alanında faaliyet gösteren sivil toplum çalışanları ve konuyla ilgili çalışan resmi 
kurum temsilcileri katıldı. Atölye çalışmalarında, STK’ların ve resmi kurumların “engelli kadın” 
yaklaşımlarında gelişim elde edilmesi amaçlandı.

AYSEL ERGÜN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Proje boyunca çalışma yaptığımız engelli örgütlerinin öncelikle bakış 

açıları değişti. Yardım temelli bir bakış açısından hak temelli bir bakış 
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LÜTFİYE KELLECİ BİRER, PROJECT PARTNER, ASSOCIATION OF WOMEN WITH DISABILITIES

‘Women’s NGOs said that they worked with “healthy” women, while the 

NGOs for persons with disabilities asked what we were going to give them. In 

one city, an NGO leader told us she could not envision such a project there.’

The project outline was drawn at a workshop in which 35 disabled women and their relatives 
participated. They discussed gender equality and shared ideas on how the Foundation for 
Women’s Solidarity should tackle the problems facing women with disabilities.

AYTEN POLAT, MEMBER, KIRIKKALE WOMEN’S PLATFORM ASSOCIATION

‘This project enabled us to focus on gender issues. We looked at the source of 

inequality and questioned the way we were raised. We realized that we knew 

nothing about women with disabilities. We always felt sorry for ourselves but 

never thought about women with disabilities. We discovered that these women 

were also victims of violence and discriminated against in the job market. We 

saw the errors in our approach to the role of women in society.’

açısına geçtiler. Toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip değillerdi, bunun 

nedenlerini sorgulamaya başladılar. Böyle bir farkındalık gelişti.”

DİLEK GÜNDOĞAN, ÇANKIRI KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYESİ

“Dernek olarak önceleri rampaların önüne araba park edilmesi, taş konulması 

dikkatimizi çekmezdi. Bakar geçerdik. Eğitimlerden sonra, engeller 

dikkatimizi çekmeye başladı. Bu engellere, haksızlıklara müdahale etmeye 

başladık. Engelli erişiminin olmadığı yerlerde yetkililerle görüşmeye başladım. 

Kişisel olarak ise engelli ve özürlü kelimesinin bir sıfat olduğunu öğrendim. 

Daha önceden bunu isim gibi kullanıyordum. Bu sıfat farklılıklarını 

anladım. Benim en büyük kazanımım bu oldu.”

Engelli ve engelli yakını kadınlarla yapılan atölye çalışmasından sonra Türkiye’de kadına 
yönelik şiddet alanında faaliyet gösteren kadın örgütlerinden 44 kadının katıldığı kapsamlı 
bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı ve özel engel gruplarının sorunları ve ihtiyaçları 
belirlendi.
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Members of local NGOs and representatives of governmental institutions focusing on women’s 
issues and issues of disability attended workshops held in Ankara, Çankırı, Eskişehir, Nevşehir 
and Kırıkkale. The workshops aimed to develop awareness for women with disabilities.

AYSEL ERGÜN, PROJECT COORDINATOR

‘Over the course of the project the attitudes of participants started to change. 

Their perspectives began to shift from a charity-based approach to a rights-

based one. They began to question the root causes of gender inequality that 

they had not previously thought about. A new awareness evolved.’

DİLEK GÜNDOĞAN, MEMBER, ÇANKIRI WOMEN’S ADVISORY AND SOLIDARITY ASSOCIATION

‘Our association had not previously been aware of parked cars or stones 

placed in front of ramps. We just looked and moved on. After the workshops 

we began to pay attention to these issues and made an effort to address 

these and other similar instances of injustice. I personally began to talk to 

the people in charge of places that lacked access for people with disabilities. 
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Personally, I learned that the term disabled is an adjective. I used to use it 

as a noun. I realized the difference. That was the most important lesson I 

learned.’

Following the workshop held for women with disabilities and their relatives, a round table meeting was 
held with 44 women from a wide range of organizations involved in preventing violence against women 
in Turkey. At this meeting specific challenges and needs of people with disabilities were identified.

HEDİYE KIZILARSLAN, MEMBER, KIRIKKALE ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

AND THEIR FRIENDS

‘At these meetings I realized that, like the rest of the society, my view of 

people with disabilities was mistaken. I realized that what we sought was 

not equality but justice. Violence is always interpreted as physical violence, 

but that is not correct. I became aware that not being able to leave the 

house is also a kind of violence, and that attitudes towards me because I am 

a woman can be a form of psychological violence.
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One month after the workshop that I carried out together with the 

Foundation for Women’s Solidarity, I found a job. What I learned at the 

workshop made important contributions to my working life. If I had not 

participated in this project I would not have learned about my rights.

For example, there was no restroom for persons with disabilities in our work 

place. I went to the manager and explained my rights, citing the relevant 

legal provisions. Within two weeks the necessary changes had been made. If 

I had not known my rights, I would have requested these things humbly, as if 

asking for a favor. But now I can demand them as my right.’

Before the training courses with members of NGOs and representatives of governmental 
institutions in four provinces, a brochure explaining the approach of the project was printed 
and 2.000 copies were distributed to stakeholders during visits to each province. The most 
important result of all the activities was ‘change’ affecting all those involved in the project, 
including those who helped coordinate the project as well as those who were participants. This 
change was summed up in the slogan ‘Equality, not Pity’, which was now on everyone’s lips.

HEDİYE KIZILARSLAN, KIRIKKALE ENGELLİLER VE DOSTLARI DERNEĞİ ÜYESİ

“Bu toplantılarda engellilere bu toplumdaki birçok kişi gibi yanlış baktığımı 

fark ettim. Eşitlik değil, adalet aradığımızı anladım. Şiddet dediğimizde 

her zaman sadece darbın şiddet olarak algılandığını ama bunun yanlış 

olduğunu öğrendim. Benim sokağa çıkamamamın bir şiddet olduğunu, 

bana bakışların psikolojik bir şiddet olduğunu idrak ettim.

Kadın Dayanışma Vakfı ile yürüttüğüm atölye çalışmasından bir ay sonra işe 

başladım. İş hayatında bana çok büyük katkıları oldu öğrendiklerimin. Eğer 

bu projeye katılmamış olsaydım, haklarımı öğrenemeyecektim.  

Örneğin çalıştığım kurumda engelli lavabosu yoktu. Müdüre çıktım ve 

maddeleriyle haklarımı sıralayabildim. İki hafta içerisinde bana uygun 

zemin hazırlandı. Haklarımı bilmeseydim lütuf gibi isteyecektim her şeyi, 

boynumu bükerek. Ama şimdi ‘hayır, bu benim hakkım’ diyebiliyorum.” 

Dört ilde sivil toplum kuruluşlarının ve resmi kurumların çalışanlarıyla sürdürülecek eğitim 
çalışmalarından önce projenin yaklaşımını anlatan 2.000 broşür, il ziyaretleri sırasında 500 
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AYSEL ERGÜN, PROJECT COORDINATOR

‘We at the Foundation for Women’s Solidarity began to change as well. First 

of all we began to learn sign language. Now the psychologist at our center 

can communicate with women that have hearing disabilities using sign 

language. We began to print all our brochures and books in braille. At the 

meeting held in Ankara on World Women’s Day on 8 March, we arranged for 

all the speeches to be simultaneously translated into sign language.’

AYTEN POLAT, MEMBER, KIRIKKALE WOMEN’S PLATFORM ASSOCIATION

‘At one point the project team from the Foundation for Women’s Solidarity 

asked how they could make a difference, and what they should tell people. I 

immediately stood up and said confidently, “We have to tell people this: We 

are all potentially disabled. Since we could all become disabled in the future, 

what should we do?” But in the training course, I learned that you should 

never ever use the argument that someone else could become disabled in 

the future when discussing these issues. It was embarrassing not to have 

sivil toplum kuruluşu ve resmi kurumlarla paylaşıldı. Tüm çalışmaların en büyük sonucu 
ise “değişim” oldu. “Değişim”, projeyi hazırlayandan eğitime katılana kadar tüm paydaşlara 
yayılırken, “merhamet değil, eşitlik” sözü kadınların gözüne sürme gibi çekildi.

AYSEL ERGÜN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Kadın Dayanışma Vakfı olarak biz de değişmeye başladık. Her şeyden 

önce işaret dili öğrenmeye başladık. Merkezimizdeki psikolog işitme 

engelli kadınları artık işaret diliyle karşılayabiliyor. Bütün broşürlerimizi, 

kitaplarımızı, yayınlarımızı braille alfabesiyle basmaya başladık. 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’daki mitingde Kadın Dayanışma Vakfı’nın 

önerisiyle bir işaret dili tercümanı konuşmaları işaret diline çevirdi.”

AYTEN POLAT, KIRIKKALE KADIN PLATFORMU DERNEĞİ ÜYESİ

“Bir çalışma esnasında Kadın Dayanışma Vakfı’ndan gelen proje ekibi, 

‘Biz nasıl farkındalıklar oluşturabiliriz, insanlara neler söylemeliyiz’ diye 

sormuştu. Ben hemen kalkmış, kendimden gayet emin, ‘İnsanlara şunu 
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realized this before, but now I know that this is a right; just like health care, 

education, liberty, justice and equality. We should carry out work in this field 

not as a favor or an act of charity, but as a right.’

HEDİYE KIZILARSLAN, MEMBER, KIRIKKALE ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

AND THEIR FRIENDS

‘Our association was using its women members as a showcase. The attitude 

was that women members did not need to participate much, but had to be 

there with us at meetings, activities and during Disability Week. At concerts 

we would dress up and be there at the front on display. Or we were used 

as emotional blackmail. Now our eyes are opened. We have realized that in 

fact it is us who keep the association going, who are its mainstay. Now the 

president of the association doesn’t sign anything without first phoning to 

ask us whether we agree or not. In my view, these are major steps forward.’

There is an extraordinary resemblance between growing bamboo and the work of the NGOs. 
Bamboo seeds are given water and fertilizer the first year, but no shoots appear. The second 
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year irrigation continues, but still there are no shoots above the soil. The third and fourth years 
the farmers patiently continue to give water and fertilizer, and still nothing can be seen. Only at 
the end of the fifth year do the shoots begin to appear, and then suddenly, in just six weeks, the 
bamboo grows to a height of 27 meters. 

The work of NGOs, especially those working with a rights-based approach, shares a similar fate. 
While progress may not be made in the first few years, they patiently and persistently continue 
working, and eventually one day, the shoots of a better tomorrow begin to appear.

söylemeliyiz: hepimiz bir engelli adayıyız, biz de engelli olabiliriz, öyleyse ne 

yapmamız gerekir’ demiştim. 

Bu çalışmalar sonucunda asla ve asla hiçbir bireye ‘ben engelli olacağım, 

ileride bir engelli olabilirim’ söylemiyle yaklaşmamam gerektiğini öğrendim. 

Bunu fark etmek çok utanç verici oldu ama benim için bir kazanımdı. 

Anladım ki, bu bir hak. Sağlık gibi, eğitim gibi, özgürlük gibi, adalet gibi, 

eşitlik gibi bir hak. Bu alandaki çalışmaları, bir lütuf, bir iyilik olarak değil, 

hak olarak görüp yapmamız gerektiğini kavradım.”

HEDİYE KIZILARSLAN, KIRIKKALE ENGELLİLER VE DOSTLARI DERNEĞİ ÜYESİ

“Derneğimiz kadın üyeleri vitrin olarak kullanıyordu. ‘Kadın üyeler, 

normalde çok gidip gelmeseler de olur ama toplantılarda, aktivitelerde, 

engelliler haftasında bizlerle birlikte olmalılar’ deniyordu. ‘Konserlerde 

giyinip kuşanırlar, en öne geçerler’ düşüncesi hâkimdi. Şimdi gözümüz 

açıldı. ‘Böyle değil, hayır, burayı ayakta tutan biziz, buranın ana direği biziz’ 

diyoruz. Artık dernek başkanı bize telefon açmadan hiçbir şey imzalamıyor. 



55

‘Sizce bu doğru mudur’ diye mutlaka soruyor, bizden fikir alıyor. Bunlar çok 

büyük adımlar bence.” 

“Çin Bambusu”nun yetişmesi ile sivil toplum projelerinin amacına ulaşması arasında inanılmaz 
bir benzerlik var. Çin bambusu tohumları ekildikleri ilk yıl sulanır ve gübrelenir, ama toprağın 
dışına	hiç	filiz	vermez.	İkinci	yıl	sulanmaya	devam	edilir,	toprağın	dışına	bir	filiz	tanesi	bile	
çıkmaz. Üçüncü yıl, dördüncü yıl, bıkmadan usanmadan sulanmaya ve gübrelenmeye devam 
edilir, oysa toprağın dışında hiç filiz yoktur. İnatla beşinci yıl da tohuma su verilir. Ve beşinci 
yılın sonlarına doğru yeşermeye başlar, altı hafta gibi kısa bir sürede boyu 27 metreye ulaşır.

Sivil toplum alanında yapılan çalışmalar da biraz Çin bambusunun büyüme süreci gibidir. 
Projeler bazen ilk yılın sonunda toprağın üstüne çıkmayabilir. Fakat sabırla çalışmaya devam 
edilirse sivil toplum projelerinin içinden bir gün daha iyi yarınlar yeşerir.
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itting around a white table are six people and Can Feyzioğlu.

This is not a company meeting or a social gathering, but the usual weekly meeting of the 
Bakırköy Hospital for the Mental Health Patients Council.

All eyes are focused on the same point. Everyone is listening to the Patients Council coordinator 
Can Feyzioğlu and sharing their views.

The agenda of this week is individual treatment plans and crisis card scheme.

They are discussing how to fill in crisis cards to show to doctors when patients suffer from a 
‘flare-up’ as they describe it. This is a procedure used in the Netherlands and whether or not to 
introduce it to hospitals in Turkey is an important issue.

Patients are describing their own treatment plans; listing their medications and other 
treatment processes they have experienced. On the basis of this personal experience they 
are explaining what kind of treatment they want to be specified on their crisis cards, what 
treatments work for them, which calming methods they prefer and which clinics they want to 
be admitted to.

rtada beyaz bir masa. Etrafında altı kişi. Ortalarında Can Feyzioğlu. 

Bu ne bir şirketin iş toplantısı, ne de bir arkadaş toplantısı. Bu, Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’ndeki Hasta Konseyi’nin haftalık olağan toplantısı. 

Gözler aynı noktaya dikilmiş. Herkes Hasta Konseyi koordinatörü Can Feyzioğlu’nu dinliyor ve 
görüşlerini dile getiriyor.

Gündem bireysel tedavi planı ve kriz kartı uygulaması.

Kendi deyimleriyle “alevli dönemlerde” doktorlara gösterilmesi için kriz kartının 
doldurulmasını tartışıyorlar. Bu yöntem Hollanda’daki tedavi süreçlerinde uygulanan bir 
yöntem, ama Türkiye’de hayata geçirilip geçirilemeyeceği önemli bir konu.

Hastalar kendi tedavi planlarını anlatıyorlar. Kullandıkları ilaçları sayıp geçtikleri tedavi sürecinden 
söz ediyorlar. Deneyimlerine göre kriz kartlarına nasıl bir tedavi sürecinden geçmek istediklerini, 
kendilerine nelerin iyi geldiğini, sakinleşme metotlarını ve yatmak istedikleri klinikleri yazıyorlar.

Hangi ilaç yeni, hangisi eski çok iyi biliyorlar. Tıbbi terimlere çok hâkimler. Yurtdışındaki 
tedavi planlarından örnekler verip doldurdukları kriz kartının altına imzalarını atıyorlar. 

O
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They are well informed about which drugs are new and which are old. Their knowledge of 
medical terminology is excellent. They give examples of treatment plans abroad, and then add 
their signatures to the crisis cards they have filled in. 

As the meeting continues, new ideas are put forward. Each idea opens a new window. Can 
Feyzioğlu is taking notes and will share with the hospital management all opinions expressed. 
Then the weekly Patients Council meeting comes to an end.

The Patients Council project was launched by the Human Rights in Mental Health Initiative 
at the Bakırköy Hospital for Mental Health, and was supported by the Sabancı Foundation 
Social Development Grant Program. The project set out to develop the first Patients Council 
in Turkey, which would involve patients in the process of developing and monitoring their 
treatment plans.

The project started as meetings with 120 patients were held at the hospital and their needs 
were examined. The next step was conducting seminars with 100 hospital personnel to increase 
awareness of community-based services and the approach of patient participation. Following 
these activities a Patients Council was established with 20 members.
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CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

 ‘Our aim was to involve those receiving treatment in the planning process 

at the place providing that treatment. So we began by interviewing patients 

and listening to their problems and we began to work together.’

The project team moved into an office allocated by the hospital management in the day care 
unit at Bakırköy Hospital for Mental Health. Meetings of the Patients Council working group 
were held on a weekly basis.

Meanwhile members of the Patients Council were trained in interview techniques and self-
confidence improvement. At meetings, patients being treated in various clinics at the hospital 
described problems that they had experienced personally or witnessed. Draft proposals for 
solving these problems were drawn up.

Everybody was expecting complaints about the hospital, but that did not happen. The patients 
expressed their opinions about treatment methods, general functioning of the hospital, 
attitudes of the personnel, and made suggestions for improvements.

Toplantı devam ettikçe konu yeni fikirlerle şekilleniyor. Her görüş yeni bir pencere açıyor. Can 
Feyzioğlu tüm görüşleri hastane yönetimiyle paylaşmak için not alıyor. Böylece Hasta Konseyi 
haftalık toplantısını da sonuçlandırmış oluyor. Hasta Konseyi projesi, Ruh Sağlığında İnsan Hakları 
Derneği (RUSİHAK) ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Hasta Konseyi 
projesinde hastaneden hizmet alan hastaların yönetim sürecine katkıda bulunmaları ve kendi 
tedavi planlarında söz sahibi olmaları hedeflendi.

Çalışma kapsamında öncelikle hastaneden hizmet alan 120 katılımcıyla yapılan toplantılarla 
ihtiyaç analizi yapıldı. Daha sonra 100 hastane çalışanı, toplum temelli hizmetler ve hasta 
katılımı hakkında seminerler aracılığıyla bilinçlendirildi. Bu çalışmaların sonucunda 
20 hastanın katılımıyla Hasta Konseyi kuruldu.

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOODİNATÖRÜ

 “En basit haliyle, hizmet alan kişilerin hizmet aldıkları yerlerde planlama 

süreçlerine dahil olmasını hedefledik. Bunun için hastalarla mülakatlar 

yaparak, sorunlarını dinlemeye başlayarak, birlikte çalışmaya başlamış olduk.” 
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CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘We viewed the project as an opportunity to develop democratic solutions to 

the challenges in the treatment approach and hospital system. Rather than a 

limited group of people deciding what should happen where, we saw hospital 

treatment services as something that could be continuously improved by 

those using these services. This is how we presented the project benefits to 

the hospital administrators. The Patients Council was established in order to 

identify problems giving rise to complaints, and to develop solutions. That 

was where we really made a difference. Anyone can complain, but going 

a step further to search for and become part of the solution is something 

that demands a considerable amount of effort. Actually, this project served 

as a way to improve the internal functioning of the hospital and benefit the 

relationship between the patients and the institution.”

The Patients Council team worked like professionals. At the weekly Patients Council meetings 
held with the participation of patients being treated in different units of the hospital, problems, 
opinions and suggestions for improvement were carefully examined. The problems brought up 

Proje ekibi, önce hastane yönetiminin katkılarıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde gündüz hastanesi bölümünde bir ofise yerleşti. Proje kapsamında ilk olarak 
haftalık Hasta Konseyi çalışma grubu toplantıları yapıldı. 

Bu çalışmalar yapılırken ayrıca Hasta Konseyi üyelerine mülakat teknikleri ve kendine güveni 
geliştirme konularında eğitimler verildi. Hastanenin çeşitli birimlerinde hizmet alan hastalar 
bu toplantılarda şimdiye kadar yaşadıkları ya da tanık oldukları sorunları gündeme getirdi. 
Gündeme getirilen sorunlara çözüm önerileri taslakları geliştirildi.

Herkes onlardan hastaneyle ilgili şikâyetlerin gelmesini bekliyordu. Ancak onlar tüm bu 
beklentilere inat, “söylenmediler”, söylediler. Kendilerine uygulanan tedavi yöntemleri 
hakkında, hastanenin genel işleyişi hakkında, çalışanların yaklaşımları hakkında fikirlerini 
söylediler, yeni çözüm önerileri sundular. 

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Biz projeye problemlerin demokratik çözümü olarak baktık. Sınırlı 

bir insan grubu tarafından nerede ne olmasına karar verilmesi yerine, 
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hizmetlerin kullanıcıları tarafından sürekli geliştirilmesini savunuyoruz. 

Bunu hastane yönetimine bu şekilde sunduk. 

Hasta Konseyi şikâyetlerden yola çıkarak problem tanımlama ve 

problemlere çözüm üretme amacıyla kuruldu. Ciddi anlamda farkımız 

burada ortaya çıktı. Herkes bir şekilde şikâyet eder. Ama bunun bir adım 

ötesinde, problemin ortadan nasıl kaldırılabileceğine dair bir emek sarf 

ederek çözümün bir parçası olmak, belli bir sürede çalışma gerektiriyor. 

Aslında bu proje kapsamında sadece profesyonellere yüklenen işlerin bir 

kısmına talip olduk.”

Profesyonellere yüklenen işlere talip olan Hasta Konseyi ekibi de profesyoneller gibi çalıştı. 
Hastanenin farklı servislerinden hastaların katılımıyla gerçekleştirilen haftalık Hasta Konseyi 
toplantılarında sorunlar, görüşler, çözüm önerileri tek tek analiz edildi. Toplantılarda dile 
getirilen sorunlar çok çeşitliydi. Hasta Konseyi’nin her üyesinin de farklı çözüm önerileri vardı. 
Ancak hepsinin çözüm formülü umutla başlıyordu. Umut, Hasta Konseyi’nin toplantılarında 
kurulan her cümlenin gizli öznesi oldu.
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at the meetings varied and each member suggested different solutions. However, all members 
were optimistic. Hope was a constant and common denominator for all the discussions at these 
meetings.

CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘When we first explained the Patients Council approach, there was a mixture 

of optimism and pessimism. In many cases it was the first time that their 

opinion had been asked. Both patients and staff lacked confidence that 

things could change. But some were optimistic about change, and for the 

most part we chose to work with these people.

We began with very simple issues. People had very reasonable requests 

relating to their own needs and in some cases related to making life more 

enjoyable in the institution. They presented suggestions as to how these 

could be carried out. When it became evident that the requests were easy to 

resolve, a sense of satisfaction was generated and the Patients Council met 

the approval of all.’

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Hasta Konseyi’ni ilk anlattığımızda hem umut, hem de umutsuzluk 

vardı. Kendilerine bir şeylerin soruluyor olması, birçok durumda ilkti. 

Hem hastalarda hem personelde de bir şeylerin değişebileceğine dair biraz 

kökleşmiş bir inançsızlık vardı. Ama her zaman bir şeylerin değişebileceğine 

inanan insanlar da var. Genelde bu insanlarla çalışmayı tercih ettik.

Çok basit konularla çalışmaya başladık. İnsanların son derece makul, biraz 

daha iyi vakit geçirmek için, kendi ihtiyaçlarına göre bir takım talepleri 

oluştu. Bunların nasıl gerçekleşebileceğine dair de çözüm önerileri 

sundular. Gerçekleşmesinin çok kolay şeyler olacağı anlaşılınca, karşılıklı bir 

memnuniyet yaratarak Hasta Konseyi yer edindi.”

Hasta Konseyi’nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bazı servislerinde 
yürüttüğü çalışmaları sürerken, hastanede düzenlenen bir seminerle Konsey diğer 
servislere tanıtıldı. Bu seminerin en önemli konukları ise Hollanda’da bulunan diğer hasta 
konseylerinin şemsiye kuruluşu olan LOC Zeggenschap in Zorg üyeleriydi.  
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While the Patients Council was carrying out work in various units of Bakırköy Hospital for 
Mental Health, a seminar was held in the hospital to acquaint the other units with the Council. 
The most important guests at this seminar were the members of the Netherlands-based LOC 
Zeggenschap in Zorg, the umbrella organization for Patients Councils in the Netherlands.

The project team who set up the Patients Council at Bakırköy Hospital for Mental Health 
began by visiting two similar councils in Utrech and Eindhoven in the Netherlands, where they 
attended training courses. This cooperation continued during the seminar in the Bakırköy 
Hospital. The members of LOC Zeggenschap in Zorg, which has been representing patient 
councils in the Netherlands for many years, came to Istanbul to observe and support the work 
of the Council.

CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘We began work in one part of the hospital and gradually spread to other 

units. The Patients Council was designed so that patients in every unit of 

the hospital could report any problems in the unit where they were being 

treated, and suggest solutions so that these issues could then be discussed.’

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Hasta Konseyi’ni hayata geçiren proje ekibi, 
çalışmaların başında Hollanda’da Utrech ve Eindhoven şehirlerinde iki ayrı konseyi ziyaret 
etmiş ve eğitim almıştı. Bu işbirliğinin devamı seminerde gerçekleşti. Yıllardır Hollanda’da 
Hasta Konseyi uygulamasını hayata geçiren LOC Zeggenschap in Zorg’un üyeleri yaptıkları 
ziyarette İstanbul’daki konseyi yerinde inceledi.
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Over time every unit in the hospital came to be aware of the Patients Council and follow its 
work. As the meetings continued, members of the project team visited the different units of the 
hospital and the hospital management began to take proposed solutions into account, changes 
gradually began to take place. 

CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘We carried out many impact assessment studies. We were able to hear the 

observations both of our patient group and the staff members with whom 

we worked. The units were regarded largely as places behind closed doors, 

but according to the nurses the fact that the Council members visited them 

regularly led to positive changes in the attitudes of other personnel.

Unless obliged to do so the patients had not formerly expressed their 

needs and wishes, but the nurses told us that after the Council members 

commenced their visits, the patients began to feel a sense of hope for the 

future. People in the chronically ill unit, who had lived in the hospital for 30-

35 years and for whom every day was identical to every other, were reported 

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Önce hastanenin belli bir bölümünde çalışmaya, sonra da hastaneye 

yayılmaya başladık. Hasta Konseyi, hastanenin her biriminde kalan 

hastaların, hizmet aldıkları departmanda yaşadıkları problemleri çözüm 

önerileriyle birlikte Hasta Konseyi’ne taşımaları ve bu konuların konseyde 

tartışılması için formüle edildi.” 

Hasta Konseyi zamanla hastanenin her servisi tarafından bilinen, çalışmaları takip edilen bir 
aşamaya geldi. Hasta Konseyi toplantıları sürdükçe, proje çalışanları servisleri ziyaret ettikçe, 
sunulan öneriler hastane yönetimi tarafından dikkate alındıkça, hastanenin birçok birimini 
saran bir değişim dalgası görülmeye başladı. 

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Birkaç etki değerlendirme çalışması yaptık. Hem hasta grubumuzun, 

hem de beraber çalışma deneyimi edindiğimiz profesyonellerin bu çalışma 

hakkındaki gözlemlerini duyma imkânımız oldu.  
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to have gained a sense of hope for the future too. One of them asked a 

nurse whether something they had seen on television could happen to them.

Patients looked forward to the weekly Patients Council meeting, asking “Mr 

Feyzioğlu will come, won’t he? We have a meeting on Thursday. We will 

go to the meeting, won’t we?” This also shows that they gained a sense of 

expectation. Consequently, the Patients Council became something that 

created excitement in their lives.’

One of the most important supporters of the Patients Council project at Bakırköy Hospital for 
Mental Health was the chief physician, who gave the necessary support for conducting the 
project and evaluated all proposals submitted by the Council.

ASSOC. PROF. DR. ERHAN KURT, CHIEF PHYSICIAN, BAKIRKÖY HOSPITAL FOR MENTAL HEALTH

‘The Patients Council is a modern approach that is implemented in 

countries around the world. It focuses not on the problems but on finding 

solutions to problems. The Council is very different from a complaints 

Servisler, daha çok kapalı kapılar olarak biliniyordu. Dışarıya çok açık 

değildi. Ama Konsey’in ziyaret amacıyla servislere düzenli girip çıkıyor 

oluşu, hemşirelerin söylediğine göre, diğer personelin davranışlarında 

olumlu yönde bir değişiklik yarattı. 

Hastalar çok zorunlu olmadıkça ihtiyaçlarını, isteklerini iletmezler, ama 

hemşirelerin anlattığına göre Konsey ziyaretleri sayesinde hastalarda 

bir yarın duygusu oluşmaya başlamış. Yani 30-35 yıldan beri hastanede 

kalan, her günün bir diğeriyle aynı olduğu, tamamen resimlerden oluşan 

bir hayat yaşayan kronik servisteki hastalarda, bir yarın duygusunun 

oluştuğunu duyduk. Televizyonda izlediği bir şeyi ‘acaba benim de olabilir 

mi’ diye bir hemşireye sorması, bizim için yarının göstergesiydi. Ya da 

bizim haftada bir yaptığımız Hasta Konseyi toplantısı için, ‘Can Bey 

gelecek değil mi, Perşembe günü toplantımız var, toplantıya gideceğiz 

değil mi’ diye sormaları bize yarını beklediklerini gösterdi. Sonuçta Hasta 

Konseyi onların hayatında heyecan yaratan bir şeye dönüşmüş oldu.” 
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box, because the complaints are accompanied by suggestions for solving 

the problems.

Proposals received from the Patients Council over the course of the project 

were constructive. Therefore we implemented them. At first there was some 

anxiety in the hospital about how it would be perceived, but in the end 

we found that the patients gained a sense of worth and felt better about 

themselves.’

CAN FEYZİOĞLU, PROJECT COORDINATOR

‘The project only covered the Bakırköy Hospital for Mental Health, but we 

know that the Ministry of Health and the General Directorate of Treatment 

Services heard about the project, was informed of its progress and have 

discussed adopting the practice in other hospitals.’

The Patients Council was established for long-term patients who have been receiving 
treatment for years at Bakırköy Hospital for Mental Health but had no say in the treatment 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uygulanan Hasta Konseyi projesinde 
en önemli paydaşlardan biri hastane başhekimliğiydi. Hasta Konseyi projesinin hayata 
geçirilmesinde gerekli desteği veren Başhekimlik, konseyden gelen önerileri değerlendirmeye 
alarak da konseyin can suyunu hiç eksik etmedi.

DOÇ. DR. ERHAN KURT, BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞHEKİMİ

“Hasta Konseyi uygulaması dünyada uygulanan çağdaş bir yöntem. Hasta 

Konseyi’nde sorun değil, çözüm getiren bir anlayış işliyor. Hasta Konseyi’nin 

şikâyet kutusundan farkı var. Önerilerle birlikte geliyorlar ve bir yöntem 

öneriyorlar. 

Proje kapsamında Hasta Konseyi’nden gelen öneriler yerindeydi, biz de 

hayata geçirdik. İlk zamanlarda hastane içinde nasıl algılanacağına dair 

endişeler vardı. Ama sonuçta gördük ki hastalar kendilerini daha değerli, 

daha iyi hissettiler.”
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processes. It provided patients who had not been consulted about their views with an 
opportunity to express their opinions. As the work of the Patients Council showed progress, 
optimism spread. Implementation of proposals submitted by the Patients Council gave 
patients a sense of having a future to look forward to and brought about important changes 
at the hospital and among the staff. 

CAN FEYZİOĞLU, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Proje kapsamında sadece Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

vardı. Ama Sağlık Bakanlığı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

projeden çeşitli düzeylerde haberdar olduğunu, izlediğini, takip ettiğini ve 

yaygınlaştırılmasını konuştuğunu biliyoruz.” 

Hasta Konseyi, yıllardır Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören, ancak 
tedavi süreçlerine hiç katılamayan hastalar için kuruldu. Yıllardır sözlerini, görüşlerini kilitli 
sandıklarda saklayan hastalara fikirlerini sordu. Hasta Konseyi çalıştıkça, umut gizli özne 
olmaktan çıkıp her cümlenin başına geldi. Hasta Konseyi’nin önerileri hayata geçtikçe önce 
hastalara yarın duygusu geldi, sonra hastanenin yarınları değişti.



INSTITUTION Children with Cerebral Palsy Association 

PROJECT TITLE Informed Families, Empowered Children

PROJECT GOAL Raising awareness about cerebral palsy in the Eastern Anatolia Region, through 
training and supporting families that have children with cerebral palsy

LOCATION  Bitlis, Muş, Şanlıurfa

RESULTS  A meeting to introduce the project was organized and attended by 50 people, 
including members of the press, families, the Children with Cerebral Palsy 
Association, health experts and physiotherapists •  Cooperation was established 
with local government and NGOs in Şanlıurfa, Muş and Bitlis to contact disabled 
children and their families • An information leaflet about cerebral palsy was prepared 
and distributed • Records of over 2.000 children with cerebral palsy were updated 
in Şanlıurfa • Visits were made to 91 children with cerebral palsy and their families, 
providing one-to-one training individually tailored to each child’s needs • Seminars 
on the subject of treatment methods and surgical procedures were organized and 
attended by a total of 240 participants

CONTACT DETAILS  +90 312 286 1084 | www.sercev.org.tr

KURUM ADI  Serebral Palsili Çocuklar Derneği

PROJENİN ADI  Bilinçli Aile, Engelsiz Çocuk

PROJENİN AMACI  Doğu Anadolu Bölgesi’nde serebral palsili (beyin felçli) olan çocukların ailelerine 
eğitimler vererek bölgede konuyla ilgili farkındalık yaratılması

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ  İLLER Bitlis, Muş, Şanlıurfa

ULAŞILAN SONUÇLAR  Aralarında basın mensupları, aileler, dernek üyeleri, sağlık uzmanları ve 
fizyoterapistlerin	bulunduğu	50	kişinin	katıldığı	proje	tanıtım	toplantısı	•	Bitlis,	
Muş ve Şanlıurfa’da engelli çocuklara ve ailelerine erişebilmek için çeşitli kamu ve 
sivil	toplum	kuruluşlarıyla	yerel	işbirliği	•	Serebral	palsi	ile	ilgili	tanıtım	broşürü	•	
Şanlıurfa’da veri taraması çalışmaları kapsamında 2.000’den fazla serebral palsili 
çocuğun	kayıtlarının	düzenlenmesi	•	Şanlıurfa,	Muş	ve	Bitlis’te	91	serebral	palsili	
çocuk	ve	ailesine	ziyaret,	çocuğa	özel	bire	bir	aile	eğitimi	•	Tedavi	yöntemleri	ve	
cerrahi müdahaleler hakkında toplam 240 kişinin katıldığı seminerler

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0312 286 1084 | www.sercev.org.tr
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Children with Cerebral Palsy Association

INFORMED FAMILIES, EMPOWERED CHILDREN

Diagnosis: Cerebral Palsy
Treatment: An Informed Family

Serebral Palsili Çocuklar Derneği 

BİLİNÇLİ AİLE, ENGELSİZ ÇOCUK

Teşhis: Serebral Palsi
Tedavi: Bilinçli Aile
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isabilities affect people of all ages and prosthetics come in all sizes. Sometimes children need 
prosthesis instead of a bootee. These tiny prostheses are lined up and the right one for the baby 
is selected.

The prosthetic devices might become too small over time, but the hearts of these mothers 
and fathers never do. For the parents of a child with cerebral palsy the happiest moment can 
be when the child takes its first step or holds out his hand. The meaning of life for the parents 

u hayatta engelin yaşı yok, protezin boyu yok. Bazen bir patik yerine protez gerekir. Patik kadar 
protezler yan yana dizilir, bebekler için en doğrusu seçilir.

Protezler küçülse de bu annelerin babaların yüreğini asla küçültmez. Serebral palsili (beyin 
felci, kısaca SP) bir çocuğu olan anne baba için bazen en mutlu an, çocuklarının bir adım 
atmasıdır, elini uzatması, düz bir adımı tamamlamasıdır. Hayatın anlamı bazen çocuklarının 
sadece dik durması olur, bazen konuşması. Serebral palsi hastalığı için tıbbın tedavi 
yöntemleri çeşitli olsa da hayatın sunduğu tedavi yöntemi tektir: Çocuğunun yanında olan 
bilinçli, mutlu aile.

Serebral palsi (SP) genellikle doğum sırasında veya doğumdan sonra çocuğun beyninde, özellikle 
hareketleri idare eden hücrenin hasar görmesi sebebiyle meydana gelen bir gelişim bozukluğu. 
Serebral palsinin birinci sebebi akraba evliliği değil, doğum koşulları ve doğum kazaları. Her 
1.000 çocuktan üçü serebral palsili olarak dünyaya geliyor. Serebral palsiyle dünyaya gelen bir 
çocuğun rehabilitasyonu, eğitimi ve hayata katılabilmesinde en önemli etken ailedir. 

Türkiye’de serebral palsili çocukların aileleriyle çalışan çok az sivil toplum kuruluşu var. 
Bunlardan en önemlisi Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV).

B

D
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of some children may be when they stand up straight or say their first word. Although there 
are various medical treatments for cerebral palsy, life offers just one treatment: A happy 
family who is aware of how to support and care for their child.

Cerebral palsy is a developmental disorder that usually occurs as a result of damage to the part 
of the brain that controls movement during or after birth. The primary cause of cerebral palsy 
is not kin marriage but delivery conditions and complications. Out of every thousand children 
three are born with cerebral palsy. The family is the most important factor in the rehabilitation, 
training and survival of a child born with cerebral palsy.

Turkey has very few NGOs working with the families of children with cerebral palsy. One of the 
most active organizations is the Children with Cerebral Palsy Association.

SEHER ARSLAN, PROJECT COORDINATOR

‘Children with Cerebral Palsy Association is an association formed by families. 

For years we have talked while waiting for our children who are undergoing 

therapy at the rehabilitation center, telling one another about new therapies and 

SEHER ARSLAN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“SERÇEV ailelerin kurmuş olduğu bir dernek. Biz yıllar önce rehabilitasyon 

merkezinde terapi gören çocuklarımızı beklerken bir yandan da sohbet eder, 

yeni tedavi yöntemlerini, çocuklarımıza nelerin iyi geldiğini birbirimize 

anlatırdık. Bu bilgi paylaşımının her zaman çok önemli olduğunu bildiğimiz 

için beraber hareket etmek ve deneyimlerimizi başka ailelere aktarmak için 

SERÇEV’i kurduk.”

Serebral palsili çocuğu olan ailelerin kurduğu SERÇEV, aynı sorunu olan ailelere yardımcı 
olmak için “Bilinçli Aile, Engelsiz Çocuk” projesini hayata geçirdi. Sabancı Vakfı Toplumsal 
Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen projede özellikle Şanlıurfa’da yaşayan serebral 
palsili çocuğu olan ailelere eğitim vermek amaçlandı. 

SEHER ARSLAN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“SERÇEV’in, serebral palsi hastalığıyla ilgili web sitesi var. Bu sitede 

aileleri bilgilendiriyoruz. Son dönemde özellikle Güneydoğu’dan serebral 
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what helps our own children. Since we knew that this exchange of information 

was crucial, we established the Children with Cerebral Palsy Association as a 

means of acting collectively and passing on our experiences to other families.’

Children with Cerebral Palsy Association was founded by families with children suffering 
from cerebral palsy and initiated the ‘Informed Families, Empowered Children’ project as 
a way of helping other families. The project was supported by the Sabancı Foundation’s 
Social Development Grant Program and its main aim was to provide training for families of 
children with cerebral palsy, particularly those living in the southeastern city of Şanlıurfa.

SEHER ARSLAN, PROJECT COORDINATOR

‘Children with Cerebral Palsy Association has a website on the subject of 

cerebral palsy where we provide general information for families. Recently 

we have been contacted through the website by many families with a child 

suffering from cerebral palsy, particularly in southeastern Turkey. Their 

queries made us realize that there is a significant lack of support in this 

palsili çocuğu olan birçok ailenin bu site üzerinden bize ulaştığını ve 

sorular sorduğunu gördük. Şanlıurfa’da bu yönde önemli bir eksiklik 

olduğunu fark edince, aileleri evlerinde bilgilendirmek ve yardımcı olmak 

için bu projeyi geliştirdik.”

Proje kapsamında öncelikle ulaşılan ailelere dağıtılmak üzere çocuklarına nasıl yardımcı 
olabileceklerine dair bilgiler içeren broşürler basıldı ve bir film hazırlandı.

SEHER ARSLAN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Serebral palsi konusunda bilinçli aile olmak çok önemli, aile bu konuda 

ne yapacağını bilecek ki çocuğuna yardım edebilsin. Ailenin eğitimi 

demek, çocuğun engeliyle birlikte engelsiz olması demek. Çocuğu belli 

donanımlarla güçlendirdiğiniz zaman engelsizleşebiliyor.

Proje kapsamında önce aileler için bir bilgilendirme broşürü yayınladık. 

En temel bilgilerle serebral palsi hastalığını ve temel tedavi yöntemlerini 

anlattık. Broşürden sonra bir eğitim filmi hazırladık. Filmde serebral 
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area (Şanlıurfa), so we developed this project to support these families and 

children by visiting them in their own homes.’

In the first stage of the project leaflets advising families about how they can help their children 
were published and distributed. In addition, an educational film about seeking professional 
support and applying home care was produced. 

palsili çocukların neler yapabileceklerini, doğru yaklaşım sayesinde 

gösterebilecekleri gelişimi, özel eğitimle nelerin kazanıldığını anlattık.”

Tüm hazırlıklardan sonra sıra projenin en önemli aşaması olan ailelere ulaşmaya geldi. 
Proje ekibi yollara düştü. Muş ve Şanlıurfa’da serebral palsili çocuğu olan ailelerin tespitinde 
zorluklar yaşanmaya başlanınca yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaya gidildi. 

SEHER ARSLAN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Projemizin en önemli aşamalarından biri aile ziyaretleriydi. Bu noktada 

yıllardır Güneydoğu’da kadınlarla çalışan, ev ziyaretleri yapan Kadın Merkezi 

(KAMER) ile ortak çalıştık. Onların çok geniş bilgi bankalarından yararlanarak 

serebral palsili çocuğu olan aileleri tespit edip KAMER’den yetkililerle 

evlerine gittik. Ev ziyaretleri iki aşamalı oldu. Önce tek tek evleri dolaşarak 

tespitlerde bulunduk. Çocuğun genel sağlık durumu, ihtiyaçları, ailenin bilgi 

düzeyi hakkında bir genel resim çıkarttık. Sonra Çocuk Fizyoterapistleri 

Derneği’nden uzman doktorlarla yine tek tek evleri dolaşmaya başladık.”
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SEHER ARSLAN, PROJECT COORDINATOR

‘Being well informed on the subject of cerebral palsy is vital for families. 

They have to know what they can do to help their child. Educating the 

family is one way of helping children overcome the impediments they face. 

When children are empowered they can reach a stage where their disabilities 

do not affect their lives.

We began the project by publishing an information leaflet for families. In this 

leaflet we explained about cerebral palsy and basic treatment methods in 

simple terms. Then we prepared an educational film showing what children 

with cerebral palsy can do, how development can be achieved by the correct 

approach and the ways in which special training helps.’

After all the preparations were completed, the project team set out to work directly with 
families, which was the most important stage of the project. When they encountered problems 
identifying families of children with cerebral palsy in the provinces of Muş and Şanlıurfa, they 
established contact with local NGOs.

Ev ziyaretlerinde doktorlar anlattı, aileler dinledi. Hayatlarında ilk defa çocuklarının sağlığı 
için evine doktor gelen aileler, her bilgiyi silinmez kalemlerle not aldı. Ev ziyaretlerinde ilk 
tedavi, yıllardır yalnız bırakılan ailelerin kalplerinin onarılmasıydı. Değer verildiğini hisseden 
kalplerden çıkan ışık çocuklara yansıdı.

LÜTFİYE DURSUN, EĞİTİM ALAN BİR ANNE

“Proje kapsamında evimize gelen doktorlar, yetkililer çocuğumuza nasıl 

bakmamız gerektiğiniz anlattılar. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrendik. 

Çocuğun bakımı konusunda çok geride kalmışız. Bize çok yeni bilgiler 

verdiler. Çocuğum 17 yaşında ve bugüne kadar hiç kimse evimize gelip 

halimizi sormamıştı. İlk defa birileri geldi, çocuğumuz hakkında bizimle 

konuştu.”

PROF. DR. MUHARREM İNAN, PEDİATRİK ORTOPEDİSTLER DERNEĞİ BAŞKANI

“Aileler çocukları hakkında bilgili, ama doğru yolu bilmiyorlar. Nereden 

başlayacaklarını ise hiç bilmiyorlar. Bölgede yeterli sağlık personeli olmadığı 
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SEHER ARSLAN, PROJECT COORDINATOR

‘One of the most important stages of our project was family visits. At this 

stage we collaborated with the Women’s Center, which has been working 

with women in the southeastern region and visiting them at home for many 

years. We used their databases to identify families of children with cerebral 

palsy and went to their homes with Women’s Center members.

Home visits were conducted in two stages. On our first visit we collected 

information about the child’s general health, needs and how well informed 

the family was. Then a second visit was made to each home accompanied by 

medical specialists from the Pediatric Physiotherapists Association.’

During these home visits the doctors explained and the families listened. This was the first time 
that a doctor had come to their home to assist with their child’s health. They took notes of 
every piece of information. During these home visits treatment began by mending the hearts of 
families who had been left to cope alone for years. Their response to the interest and concern 
displayed towards them reflected on their children.

için bilgilendirilmeleri de eksik olmuş. Bir doktora gitmişler, ama ikinci 

aşaması eksik kalmış.

Örneğin basit konularda çok büyük eksikleri vardı. Çocuğun oturması 

kalkması, ona yaklaşım konularında bilgisizlerdi. Aileler çocuklara 

nasıl dokunacaklarını bilmiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar, ama ne 

yapacaklarını bilmiyorlardı. Onlara hayatlarını kolaylaştıracak, çocuklarına 

faydalı olabilecek temel bilgileri öğrettik.” 

Proje kapsamında Şanlıurfa’da 91 aile SERÇEV’den bir 
yetkili ve çocuk fizyoterapisti tarafından ziyaret edilerek 
bilgilendirildi. Toplamda 120 saati aşan eğitimler kapı kapı 
dolaşılarak yapıldı. Ev ziyaretleri devam ederken bir yandan 
da engelli çocuğu olan ailelere ulaşılarak kayıtları yenilendi 
ve veri tabanı çalışmaları başlatıldı. Veri taraması çalışmaları 
kapsamında Şanlıurfa’da 2.000’den fazla serebral palsili 
çocuğun kayıtları düzenlendi.



79

LÜTFİYE DURSUN, A MOTHER WHO RECEIVED TRAINING

‘The doctors and officials that came to our house as part of this project 

explained the ways we should approach our child. We learned things that we 

did not know before. Our care for our child has been very inadequate. They 

gave us lots of new information. My child is now 17 years old and up till now 

no one has come to our home and asked how we were managing. This is the 

first time that people have come and talked to us about our child.’

PROF. DR. MUHARREM İNAN, CHAIRMAN, PEDIATRIC ORTHOPEDISTS ASSOCIATION

‘The families know their own children well but do not know how to help 

them. They have no idea where to begin. Since there is a shortage of health 

personnel in the region, they are not well informed. They have visited a 

doctor, but the follow-up has been inadequate.

For example, they are poorly informed about simple matters, such as the way 

their children sit and move and how they should handle them. Families do 

not know how they should hold their children. They want to do something, 
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but they do not know what. We gave them basic information about how to 

make their lives easier and benefit their children.’

As part of the project, 91 families in Şanlıurfa were visited at home individually, by a 
representative from the Children with Cerebral Palsy Association and a child physiotherapist, 
who provided training and information. In total these individual training sessions lasted 
over 120 hours. Meanwhile, families with a disabled child were contacted and their records 
were updated. A database was developed. As a result of this work the records of over 2.000 
children with cerebral palsy were updated.

ŞIHMUS ÇALIŞKAN, A FATHER WHO RECEIVED TRAINING

‘As part of this project they visited my house twice. They asked about my 

child’s state of health and how we cared for him. Then they advised us about 

physiotherapy techniques for our son and how we should care for him.

 This training was very beneficial. If I had had this information six years 

ago, my child’s development would have been far better. Still we have now 

ŞIHMUS ÇALIŞKAN, EĞİTİM ALAN BİR BABA

“Proje kapsamında iki kez evime ziyarete geldiler. Çocuğumun sağlık 

durumu ve ona nasıl baktığımız hakkında sorular sordular. Sonrasında 

oğlumuz için fizik tedavi yöntemi konusunda tavsiyelerde bulundular. Ona 

nasıl bakacağımız konusunda bizi yönlendirdiler. 

Çok faydalı bir eğitim oldu, ama keşke altı yıl önce bu bilgilere ulaşsaydım, 

o zaman çocuğumun gelişimi bambaşka olurdu. Yine de ona faydalı 

olabileceğimiz şeyler öğrendik. Örneğin oturacağı sandalyeyi ayrı seçmemiz 

gerekiyormuş, yemek yedirirken zorlamamamız gerekiyormuş, doğru 

doktora gitmeliymişiz. Bunları bu çalışma sayesinde öğrendim.”

SEHER ARSLAN, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Ev ziyaretlerinde fizyoterapistler, ailelere çocuğun evde neler yapabileceğini 

anlattı. Ailenin en bilgisiz olduğu konu, çocuğun hareketleriyle ilgiliydi. 

Örneğin yatan bir çocuk düşünün; çocuk yatıyor ve sadece tavanı seyrediyor. 

Böylece bedensel olarak da, zekâ olarak da gelişim gösteremiyor. Çünkü 



81

learned new ways of helping him. For example, we should choose a specially 

shaped chair for him to sit on, we should not force him to eat and we should 

visit the right doctor. I learned these as a result of this project.’

SEHER ARSLAN ,  PROJECT COORDINATOR

‘During the home visits physiotherapists explained to families what their 

child is capable of doing in the house. Families were most ignorant about 

the child’s movements. For example, a child who lies down all the time can 

see nothing but the ceiling. This impedes the child’s mental and physical 

development, because children learn by seeing. If children sit down and 

look around, they see what is going on around them and their intelligence 

develops. Even just sitting is very important for a child’s development. 

Doctors shared some basic but very important information with the families.’

Another stage in the project was organizing seminars for family members by specialist doctors 
in Şanlıurfa, Bitlis and Muş. Physiotherapists Feride Bilir and Cemil Özal from the Pediatric 

çocuklar bakarak öğrenir. Çocuk oturup etrafını seyretse, neler olduğunu 

görüp zekâsı gelişecek. Sadece oturması bile çocuğun gelişimi için çok 

önemli. Doktorlar bunun gibi temel bilgileri öğretti.”

Çalışmanın bir başka aşaması uzman doktorların ailelere toplu seminerler vermesiydi. 
Şanlıurfa, Bitlis ve Muş’ta Çocuk Fizyoterapistleri Derneği’nden uzman fizyoterapist Feride 
Bilir, fizyoterapist Cemil Özal, Pediatrik Ortopedistler Derneği’den Prof Dr. Muharrem İnan  
ailelere tedavi yöntemleri, cerrahi müdahale hakkında bilgiler verdi. Toplam 240 kişinin 
katıldığı seminerlerde aileler zihinlerindeki soruları uzmanlara sorma imkânı buldu.

PROF. DR. MUHARREM İNAN, PEDİATRİK ORTOPEDİSTLER DERNEĞİ BAŞKANI

“Bu proje ile SERÇEV, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın boşluğunu doldurdu. Aileler nasıl 

hareket edeceklerini, hangi doktora gideceklerini, evde ne yapacaklarını 

bilemiyorlar. Bu desteklerin ülke politikası şeklinde sistemli uygulanması, 

ihtiyacı olan tüm ailelere ulaşılması gerekiyor.”
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Physiotherapists Association and Prof. Dr. Muharrem İnan from the Pediatric Orthopedists 
Association explained the treatment methods and surgical procedures to the families. A total of 
240 people attended the seminars, which created an opportunity for family members to pose 
questions to the experts.

PROF. DR. MUHARREM İNAN, CHAIRMAN, PEDIATRIC ORTHOPEDISTS ASSOCIATION

‘This project conducted by the Children with Cerebral Palsy Association 

has filled a gap in services provided by the Ministry of Health, Ministry 

of Education and Ministry of Families and Social Policies. Families don’t 

know what action to take, which doctor to go to or what they should do 

at home. This support should be given systematically as a nation-wide 

policy, so that it reaches all the families in need.’

The playwright Haldun Taner describes in his play The Legend of Ali of Keşan the best method for 
solving accumulated problems: ‘You can’t break a handful of matches all at once. The matches 
get stronger and even harder. But if you pull one of them out you can break it easily. So you 
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Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı’nda birikmiş sorunların çözümü için farklı bir yöntem önerir; 
“Eğer elindeki kibrit çöplerinin hepsini aynı anda kırmaya çalışırsan, başaramazsın. Kibritler 
güçlenir, daha da sertleşir. Ama aralarından birini çekersen rahatlıkla kırarsın. Kibrit çöplerini 
kırmak istiyorsan tek tek başla, tüm sorunları çözmek istiyorsan da tek tek çöz.”

Serebral palsili çocuğu olan aileler için de sorunlar kutudaki kibritler kadar çok olabiliyor 
bazen. Eğitim eksikliği, coğrafi şartlar, sosyal dezavantajlar, maddi yetersizlikler birikebiliyor. 
Aileler sorunları çözmeye nereden başlayacağını bilemeyebiliyor.

SERÇEV “Bilinçli Aile Engelsiz Çocuk” projesiyle bir kibrit çöpünü aldı ve kırdı. Sorunların 
hepsini çözemese de nereden başlanabileceğini ailelere gösterdi. 

have to break them one by one. The same holds for problems; to solve them all, tackle them one 
at a time.’

For families of children with cerebral palsy, problems are like matchsticks, there are sometimes 
too many of them. Lack of education, geographical conditions, social disadvantages and low 
incomes have a cumulative effect, and families do not know where to begin for solving their 
problems.

The Children with Cerebral Palsy Association ‘Informed Families, Empowered Children’ project 
took one matchstick and broke it. Even though it could not solve all their problems, it showed 
families where to begin. 
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ometimes a slight touch is enough to alter the course of destiny. A life whose future is 
unknown flows like a stream down whichever bed it finds. Sometimes an information 
desk, something spoken to the right person at the right time or a piece of guidance can 
make a huge difference. This was what happened in the life of Kader Öztürk, a high 
school student. 

KADER ÖZTÜRK, TRABZON GAZİ ANATOLIAN HIGH SCHOOL, 11TH GRADE STUDENT

‘I was doubtful when I first went to the Youth Desk set up in our school. 

I didn’t think they could really help us. I had a long conversation with the 

person in charge of the Youth Desk. I told her about myself and said that 

I wanted to take part in youth activities. They advised me to go to the 

Trabzon Youth Assembly. I became an instructor in one project conducted 

by the Trabzon Youth Assembly. I participated in meetings of the Youth 

Assembly in Istanbul. I met new people and acquired new points of view. 

Going to the Youth Desk changed my life overnight.’

azen “Kader”in değişmesi için küçük bir dokunuş yeterlidir. Nereye evrileceğini bilemeyen bir 
hayat, akacağı yolu bulmuş dere gibidir. Bazen bir küçük bir masa, doğru zamanda doğru kişiye 
söylenmiş bir söz, küçük bir yönlendirme büyük farklar yaratır. Lise öğrencisi Kader Öztürk’ün 
hayatında olduğu gibi.

KADER ÖZTÜRK, TRABZON GAZİ ANADOLU LİSESİ, 11 .  SINIF ÖĞRENCİSİ

“Okulumuzda kurulan Gençlik Masası’na önce çekinerek gittim. ‘Ne 

yapıyorlar, bize nasıl yardımcı olabilirler’ diye düşündüm. Gençlik 

Masası’ndaki görevliyle uzun uzun konuştuk. Kendimi anlattım, gençlik 

çalışmalarında yer almak istediğimi söyledim. Beni Trabzon Gençlik 

Meclisi’ne yönlendirdiler. Trabzon Gençlik Meclisi’ndeki çalışmalarımda 

bir projede eğitmen oldum. Gençlik Meclisi’nin İstanbul’daki 

toplantılarına katıldım. Yeni insanlarla tanıştım, yeni bakış açıları 

edindim. Gençlik Masası’na gitmem bir anda hayatımı değiştirdi.” 

B

S
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The Youth Desks that changed Kader Öztürk’s life are part of the ‘Raising Awareness on 
Preventing the Abuse of Girls’ project organized by the Woman Life Center Association of 
Trabzon and supported by the Sabancı Foundation Social Development Grant Program. The 
project was initiated with the aim of creating awareness of sexual health among young people 
as a means of preventing sexual abuse in the family, in schools and in society as a whole. The 
project was conducted in collaboration with agencies that provide services for young people, 
such as the Trabzon Provincial Directorate of National Education, Trabzon Provincial Directorate 
of Health, Trabzon Provincial Directorate of Social Services and the Youth Assembly of Trabzon 
Provincial Council.

NURPER GÜRDAL, PROJECT COORDINATOR

‘Over the course of our work at the Woman Life Center Association of 

Trabzon, we found that sexual abuse was a widespread problem, so we 

focused on this issue. We received an invitation from a remote village in 

the province of Trabzon. They invited us to help resolve violence against 

women in the village. When we arrived at the village, they told us that local 

Kader Öztürk’ün hayatını değiştiren Gençlik Masaları, Trabzon Yaşam Kadın Merkezi 
Derneği’nin uyguladığı “Bilinçli Genç Mutlu Genç” projesinin bir parçası. 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Bilinçli Genç Mutlu 
Genç” projesinde gençleri cinsel konularda bilgilendirmek, aileden başlamak üzere okullarda 
ve toplumda cinsel şiddetin önlenmesi amacıyla farkındalık yaratmak hedeflendi. Proje, Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Trabzon Kent Konseyi Gençlik 
Meclisi gibi gençlere hizmet vermek üzere çalışan kurumlarla işbirliği yaparak yola çıktı.

NURPER GÜRDAL, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Trabzon Yaşam Kadın Merkezi Derneği olarak yaptığımız alan 

çalışmalarında cinsel şiddetin çok yaygın olabileceğini gördük. Bu projede 

bu alana yönelmeyi hedefledik. Trabzon’un uzak bir köyünden derneğimize 

bir davet gelmişti. Köyde kadınlara uygulanan şiddet üzerine çalışma 

yapmak istiyorlardı. Köye gittiğimizde çocukların şiddet gördüğünden 

bahsettiler. Bunu araştırmak için köydeki sağlık ocağıyla görüştük. Sağlık 

ocağındaki hemşireler köydeki kadınların çoğunun sakinleştirici hap 
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children were also exposed to violence. We began by discussing the matter 

with the staff of the village health clinic. The nurses said that most of the 

women in the village were using tranquilizers and that physical violence 

against children was common. Based on this information and what we knew 

already, we decided to provide information for young people, their families, 

educators and other members of the community as a way of preventing all 

kinds of violence, especially sexual abuse against young girls. So we launched 

the “Raising Awareness on Preventing the Abuse of Girls” project.’

First, pilot schools were selected, and social service experts conducted meetings in these 
schools with 76 teachers and school administrators to discuss gender equality issues, adolescent 
mental health and sexual abuse.

This was followed by family training, in which 61 families attended a 14-week training course. 
They were informed about the problems adolescents face and new ways of communicating 
with them.
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A PARENT WHO PARTICIPATED IN FAMILY TRAINING SESSIONS

‘I used to be an excessively quick-tempered person; I shouted at my 

children and beat them. Thanks to you I can say that I have changed 

completely. Not only my children but also my husband noticed the 

changes in me. I try to put myself in the place of my children and I think I 

can understand them better.’

Following the family training sessions the most important stage of the project began. With the 
support of experts, 700 students in three schools were given courses in reproductive health, 
sexual abuse and communication skills.

NURPER GÜRDAL, PROJECT COORDINATOR

‘Reproductive health was the subject we approached with the most 

sensitivity. Girls and boys were taught separately. Experts from the 

Provincial Directorate of Health informed both boys and girls about 

reproductive health. All the information provided was approved by the 

kullandığını ve çocuklara da şiddet uygulandığını söylediler. Bu örnekten 

ve daha önceki bilgilerimizden yola çıkarak genç kızları her türlü şiddetten, 

özellikle cinsel şiddetten uzak tutmak için gençleri, aileleri, eğitimcileri ve 

genel olarak toplumu bilgilendirmeyi hedefleyerek ‘Bilinçli Genç Mutlu 

Genç’ projesini hayata geçirmeye karar verdik.”

Proje kapsamında ilk olarak öğrencilere ulaşılacak pilot okullar belirlendi. Seçilen pilot 
okullarda sosyal hizmet uzmanları tarafından 76 öğretmen ve idareciyle toplumsal cinsiyet 
eşitliği, ergenin ruh sağlığı, cinsel şiddet hakkında deneyim paylaşım toplantıları yapıldı.  
Eğitimcilerle beraber yapılan çalışmadan sonra projenin aile eğitimi aşamasına geçildi. Proje 
kapsamında 61 aile, 14 haftalık aile eğitimine katıldı. Ailelere ergenlerin yaşadıkları sorunlar, 
onlarla iletişim kurma yöntemleri üzerine bilgiler verildi.

AİLE EĞİTİMİNE KATILAN BİR VELİ

“Önceden aşırı sinirli, sürekli bağıran ve dayak atan biriydim. Sayenizde bu 

huyum tamamen kalktı diyebilirim. Bendeki değişimi sadece çocuklarım 
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Provincial Directorate of Health. The students asked lots of questions and 

we gave them the information they needed.

This was followed by sexual abuse training, given by a social services 

expert from the Provincial Directorate of Health. Again the students asked 

questions and we answered them fully.’

Establishing Youth Desks in the schools was a way of establishing closer contact with young 
people. These were places where young people could always find someone to listen to 
their problems and apply for advice on any subject. Approximately one thousand students 
approached the Youth Desks, where they could voice their problems and express them in 
drawings, cartoons or poetry. Some young people were referred to the Youth Advisory Center, 
where experts offered them support, and others were informed about social and cultural 
activities organized by the Provincial Department of Youth and Sports or the Youth Assembly 
of Trabzon Provincial Council.

Thus we were able to guide adolescents to services and opportunities available to them.

değil, eşim de fark ediyor. Kendimi çocuklarımın yerine koymaya 

çalışıyorum, onları daha iyi anlayıp dinleyebiliyorum.”

Aile eğitiminden sonra projenin en önemli aşaması başladı. Üç farklı okulda okuyan 700 
öğrenciye uzman desteğiyle üreme sağlığı, cinsel şiddet ve iletişim eğitimi verildi.

NURPER GÜRDAL, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Üreme sağlığı eğitimi en hassas olduğumuz noktaydı. Üreme sağlığı 

eğitimini kızları ve erkekleri ayırarak verdik. İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 

uzmanlar erkek ve kız çocuklara özel üreme sağlığı bilgileri verdiler. Tüm 

bilgiler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmıştı. Öğrencilerden bol bol 

soru aldık. Soruları ihtiyaçları olan bilgilere göre cevapladık.

Bu eğitimden sonra cinsel şiddet eğitimine başladık. Cinsel şiddet eğitimini 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen sosyal hizmet uzmanı verdi. Bu 

eğitimde öğrencilerden sorular aldık, özenle cevapladık.”
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NURPER GÜRDAL, PROJECT COORDINATOR

‘A member of our association, a school counselor, a teacher and a student 

set up the Youth Desks in each school. Each desk had a notebook in which 

we told them to write down their aims, ideas and anything else they 

wanted. We set them free to run the desk their way, so that they could 

feel a sense of involvement. A representative from our organization was 

always on duty at each Youth Desk. We guided the students who came to 

the desk with a problem to the right places. Some of them told us about 

violence in their family, others asked about which university they wanted 

to study at. We told them whom to approach for help. We found out 

about activities for young people in the city and advised them to go to the 

cinema, concerts and the theatre.’

PERVİN ÖZTÜRK, YOUTH DESKS COORDINATOR

‘We discuss every kind of subject with students who come to the Youth 

Desks. They are adolescents, they always tell us about their longing to be 
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free. They want to be involved in sports and art but they don’t know how 

to go about it. They always complain, but we respond with sympathy. They 

complain about their families and their teachers. We discuss this problem 

with them and explain what they should do.

In particular they are poorly informed about sexual matters. They do not 

know what sexual abuse is and unfortunately they do not know their legal 

rights regarding any issue. They don’t know about the rights of children or 

their constitutional rights. We explain this to them, and refer them to the 

experts engaged in our project who can tell them more. We can see that 

their awareness has increased significantly after the training sessions.’

KADER ÖZTÜRK, TRABZON GAZİ ANATOLIAN HIGH SCHOOL 11TH GRADE STUDENT

‘Before the Youth Desk was set up I didn’t know about the activities 

available for young people and events in the city that I could participate 

in. I complained about leading an empty life. But after participating in 

these activities I began to take a different view of life. My self-confidence 

increased.’

Proje kapsamında gençlere daha yakın olabilmek, sorunlarını her zaman dinleyebilmek 
ve gençlerin ihtiyaç duyacakları konularda her zaman başvurabilecekleri bir yer sağlamak 
üzere, çalışma yapılan okullarda Gençlik Masaları kuruldu. Yaklaşık 1.000 öğrencinin 
faydalandığı Gençlik Masaları’nda hem gençlerin istekleri, sorunları dinlendi, hem de 
onlara resim, karikatür, şiir yoluyla kendilerini ifade edebilme imkânı verildi. Bazı gençler 
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Danışma Merkezi’ne uzman desteği almak üzere 
yönlendirilirken, bazıları İl Gençlik Spor Müdürlüğü ya da Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
bünyesindeki sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirildi. Böylece ergenlik çağında ne 
yapacağını bilmeyen gençlere, neler yapabilecekleri gösterilmeye çalışıldı.

NURPER GÜRDAL, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Derneğimizden bir kişiyi, rehber öğretmeni, okulda aktif olan bir öğretmeni 

ve okuldan bir öğrenciyi bir araya getirerek okullarda Gençlik Masaları’nı 

kurduk. Bu masalarda ilk olarak bir defter açtık. ‘Bu deftere ne istediğinizi, 

ne yapmak isteğinizi, her şeyi yazabilirsiniz’ dedik. Onları özgür bıraktık. 

Bu uygulama onların Gençlik Masaları’na ısınmasını sağladı. Gençlik 
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Masaları’nda hep bir temsilcimiz durdu. Masaya gelip derdini anlatan 

öğrencileri doğru yerlere yönlendirdik. Kimi ailesindeki şiddeti anlattı, kimi 

hangi üniversitede okumak istediğini. Onların sorunlarını anladıkça çözüm 

için doğru isimlere yönlendirdik. Şehirdeki gençlik aktivitelerini takip ederek 

gençlere sinemaya, konsere, tiyatroya gitmek gibi önerilerde bulunduk.”

PERVİN ÖZTÜRK, GENÇLİK MASALARI KOORDİNATÖRÜ

“Gençlik Masaları’nda öğrencilerle her konuyu konuşuyoruz. Tam ergenlik 

çağındalar, bize hep özgür kalma isteğiyle geliyorlar. Spora, sanata 

yönelmek istiyorlar, ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. 

Hep şikâyet ediyorlar. Onları anlayışla karşılıyoruz. Ailelerinden, 

öğretmenlerinden şikâyet ediyorlar. Onlarla konuşarak olması gerekeni 

anlatıyoruz. 

Özellikle cinsellik konusunda bilgisizler. Cinsel şiddet nedir bilmiyorlar 

ve maalesef hiçbir konuda hukuksal haklarını bilmiyorlar. Çocukluk 

haklarını da, anayasal haklarını da bilmiyorlar. Onlara biraz bu hakları 
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In the final stage of the project a guidebook was produced with the help of school counselors 
so that other generations of students could benefit from the information gathered during the 
course of the project.

BÜLENT ÇELEBİ, TRABZON GAZİ ANATOLIAN HIGH SCHOOL COUNSELOR

‘In our capacity as school counselors we kept in close contact with families 

so that we could help the students. We listened to what families told us 

about the problems of the students, and tried to advise them. But this 

project enabled us to work directly with the young people themselves. It 

asked them about their problems and the results were very different. It was 

very important in this respect.’

NURPER GÜRDAL, PROJECT COORDINATOR

‘When we began the project our aim was to reach 500 students, but by the end 

of the project we had been in touch with 700. We set out to train 45 teachers 

and actually trained 76. This shows what a great need our project satisfied.’

anlatıyoruz. Bilgi eksikliklerini gidermek için projemizdeki uzman isimlere 

yönlendiriyoruz. Bu eğitimden sonra gençlerde çok büyük farkındalıklar 

oluştuğunu gözlemliyoruz. 

KADER ÖZTÜRK, TRABZON GAZİ ANADOLU LİSESİ 11 .  SINIF ÖĞRENCİSİ

“Gençlik Masası’yla tanışmadan önce böyle gençlik çalışmaları, şehirde 

katılabileceğim etkinlikler olduğunu bilmiyordum. Hatta ‘boş boş yaşıyoruz’ 

diye yakınıyordum. Fakat bu çalışmalara katıldıktan sonra hayata daha 

farklı bakmaya başladım. Kendime güvenim arttı.” 

Projenin son aşamasında edinilen bilgi birikimi gelecek kuşaklara aktarılsın diye rehber 
öğretmenlerin desteğiyle gençleri yönlendirmek üzere bir kılavuz kitap hazırlandı. 

BÜLENT ÇELEBİ, TRABZON GAZİ ANADOLU LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ

“Rehber öğretmenler olarak gençlere ulaşmak için hep aileleriyle 

görüşüyorduk. Ailelerinden gençlerin sorunlarını dinliyor, onları 
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Inspired by Socrates’ words, ‘ignorance is sin,’ the Woman Life Center Association of Trabzon set 
out to prevent the harm that ignorance can cause to young people. With this aim, they brought 
together experts in different fields from government departments providing youth services. 
‘Raising Awareness on Preventing the Abuse of Girls’ project raised awareness among teachers 
and families as well as young people, as a means of making their lives happier and healthier. 

geliştirmeye çalışıyorduk. Bu proje doğrudan gençlerle çalışmamızı sağladı. 

Sorunlarını doğrudan onlara sorduk. Çok daha farklı sonuçlar aldı. Bu 

anlamda daha da önemliydi.” 

NURPER GÜRDAL, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Projeye başlarken hedefimiz 500 öğrenciye ulaşmaktı, ama proje sonunda 

700 öğrenciye ulaştık. 45 eğitimciye eğitim vermek üzere yola çıktık, 76 

eğitimciye ulaştık. Bu da bize projenin ne büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini 

gösterdi.”

Sokrates’in “Cehalet en büyük günahtır” sözünün peşinden giden Trabzon Yaşam Kadın 
Merkezi Derneği, bilgisizliğin gençlere verdiği zararı önlemek üzere yola çıktı. Gençler için 
seferber olan kamu kurumlarının farklı alanlardaki uzmanlığını bir araya getirerek gençler için, 
gençlerle çalışılmasını sağladı. “Bilinçli Genç Mutlu Genç” projesiyle gençlerin mutlu olması 
için sadece onları değil, öğretmenleri ve aileleri de bilinçlendirdi. 
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he Governor of Bakırköy Women’s Prison, Hulusi Sağır, begins by saying, ‘When you scratch 
the surface of a crime a person is revealed. We do not treat people according to the crime they 
committed and whatever caused them to be sent here. Ultimately we are interested in those 
people that emerge when you scratch the surface of all crimes.’

Being a mother in prison makes a woman’s life more difficult and the weight of her crime on her 
shoulders even heavier to bear. According to statistics published by the Ministry of Justice at the 
beginning of 2012, 479 children live in prisons with their mothers.

The Youth Re-Autonomy Foundation of Turkey set out to convince these children and their 
mothers that another way of life is possible by launching the ‘Small Steps to a New Life’ 
project in collaboration with Doğuş University and the Civil Society Association on Prisons 
and Imprisonment. Supported by Sabancı Foundation Social Development Grant Program, 
the project set out to empower mothers in women’s prisons and conduct training courses for 
prison officers working with women prisoners. Prior to this, however, a study was conducted 
to further explore and understand the experiences of mothers living in prison with their 
children.

uçu kazıyınca altından insan çıkıyor. Biz burada kim neden ceza almış, hangi suçu işlemiş de 
buraya gelmiş diye bakmıyoruz. Sonuç itibariyle tüm suçları kazıyınca altından insan çıkıyor, 
biz o insanlarla ilgileniyoruz” diye söze başlıyor Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Müdürü 
Hulusi Sağır.  

Cezaevinde kalan bir kadın için hayatı daha da zorlaştıran, suçun omuzlardaki ağırlığını daha 
da kaldırılamaz kılan en önemli unsur cezaevinde anne olmak. Adalet Bakanlığı’nın 2012 yılı 
başlarında açıkladığı sayıya göre 479 çocuk cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalıyor. 

İşte bu çocuklara ve annelerine başka türlü bir hayatın mümkün olduğunu anlatmak için yola 
çıkan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV), Doğuş Üniversitesi ve Ceza İnfaz 
Sisteminde Sivil Toplum Derneği ile birlikte, “Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar” projesini 
hayata geçirdi. 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen projede kadın 
cezaevlerindeki annelerle güçlendirme çalışmaları, kadın mahpuslarla çalışan ceza infaz 
memurlarıyla eğitim çalışmaları yapılması planlandı. Ama önce, cezaevinde çocuklarıyla 
birlikte kalan annelerin yaşadıkları incelendi.

“S

T
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FULYA GİRAY, PROJECT COORDINATOR

‘Perhaps the most fundamental distinction between crime committed by 

men and women is that when a woman commits a crime the results are 

disastrous and she may be rejected by her family. But when a man commits 

a crime it is generally seen as a cause of pride. We observed that there was 

discrimination between women and men in prison as well. When women 

commit a crime they are rejected by their families and may have no one to 

take care of their child. The only alternative is the orphanage of the Child 

Protection Institution. Mothers either don’t trust this instution to care for 

their children properly or think they may not be able to get their children 

back afterwards, so they prefer to raise them in prison.

In most cases prison nurseries only serve children in the 3-6 year age group, 

so that children aged 0-3 years stay in the prison dormitory with their 

mothers and if they are the only child there they have no contact with other 

children. No toys are allowed into the dormitories, so they live without 

meeting other children in a crowded community of adults. All the women 

FULYA GİRAY, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Erkek suçlu ile kadın suçluyu ayıran belki en temel nokta, kadın suç 

işlemişse bunun ciddi anlamda bir yıkım ve aile tarafından reddedilme 

nedeni olması, ama erkek suç işlemişse şanından sayılması. Kadın-erkek 

ayrımını cezaevinde de gördük. Kadın suç işlemişse, ailesi tarafından 

reddediliyor ve dolayısıyla çocuğunu bırakacak kimsesi olmayabiliyor. 

Tek alternatif, Çocuk Esirgeme Kurumu. Ama anneler bu kuruma 

güvenmiyor, çocuklarını geri alamayacaklarını düşünüp yanlarına 

alıyorlar.

Kadın cezaevinde kalan annelerin 0-3 yaş aralığındaki çocukları genelde 

cezaevi kreşine gidemiyor, 3-6 yaş arasındaki çocuklar ise gidebiliyor. Üç 

yaşına kadar koğuşta kalan çocuk, eğer oradaki tek çocuksa, başka hiçbir 

çocukla temas edemiyor. Koğuşlara oyuncak da sokulamıyor, dolayısıyla 

çocuk kalabalık bir yetişkin ortamında büyümek zorunda kalıyor. Çocuğun 

terbiyesinde bütün kadınların söz hakkı var, annenin otoritesi, annenin 

disiplin anlayışı söz konusu değil. 
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there become involved in bringing up the child, so the mother’s authority 

and approach to discipline are undermined.

No toys are allowed in the prison, so some of the children use plastic bottles 

as toys, or their mothers knit dolls for them. Creative substitutes for toys 

can be found, but there is no contact with the outside world and if they have 

siblings living outside the prison they are unable to see them.

As the children get older they start asking about the place where they are 

living and why they are there. We have heard mothers tell them things like 

“We are in hospital, I am undergoing treatment,” or “This is a factory, I am 

working to earn money.”’

Children living in prison do not fall off a bicycle or a swing. In this world isolated from 
everything relating to childhood, these children fall as tears from their mothers’ eyes. 

İçeriye oyuncak sokulamadığı için pet şişelerden oyuncak yapan çocuklar 

var. Anneler örgü bebek yapıyorlar. Oyuncak bir şekilde yaratıcılıkla 

çözülebilecek bir şey, ama dışarıyla temas çözümsüz. Dışarıda kardeşleri 

olsa bile onları göremiyor çocuk. Biraz akılları ermeye başladığında 

birçok çocuk soruyor, burası neresi, biz neden buradayız diye. Annelerin 

şu an hastanedeyiz, ben tedavi görüyorum, ya da burası bir fabrika, ben 

çalışıyorum, para kazanıyorum dediklerini duyduk.”

Cezaevinde kalan çocuklar bisikletten, salıncaktan düşmüyorlar. Çocukluğa dair her şeyden 
uzak kaldıkları dünyalarında, annelerinin gözüne yaş olup düşüyorlar. 

CEZAEVİNDE KALAN BİR ANNE

“Burada örnek alacakları kimse yok, sadece polis gördükleri için çocuklar 

herkesi polis sanıyorlar. Çocuklar cezaevinde kaldıkça hırçınlaşıyor, 

dışarıyla ilişkileri de kopuyor. Burada çocukla paylaşacak bir şeyimiz yok. 

Dışarıya göndersek, ‘ben annemi isterim’ diye geri geliyor.” 
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A MOTHER IN PRISON

‘There is no one here to set an example. Because they see only 

policewomen, they think everyone is a member of the police force.

The longer the children stay in prison the more irritable they become and 

their relations with the outside world are severed. We have nothing to share 

with children here, but when we send them away they come back because 

they miss their mothers.’

FULYA GİRAY, PROJECT COORDINATOR

‘I have seen mothers with very different viewpoints. Some mothers keep their 

child with them as consolation, to make their prison term easier to bear. 

But for some mothers being with their child is a source of additional pain 

and stress, making them more angry and bad-tempered. Some mothers look 

after their child with even more dedication than before, but others say they 

are fed up with it and let the other women take some of the responsibility.

FULYA GİRAY, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Çok farklı bakış açıları olan anneler gördüm. Bazı annelerin avunmak 

için, oradaki süreci kolaylaştırmak için çocuğunu yanına aldığını da 

gördüm, çünkü çocuğu olunca biraz daha katlanabilir oluyordu cezaevi 

yaşamı. 

Çocuğuyla birlikte kalan bazı annelerin ise, çocuk orada ayrı bir acı, ayrı 

bir gerginlik yarattığı için çok daha öfkeli, sinirli olduklarını gördüm. Kimi 

anneler çocuğuna daha çok sahip çıkarken, kimi anneler biraz da diğer 

kadınlar baksın, ben sıkıldım artık diyebiliyorlardı. 

Annelerin pek çoğu hem çocuğumuza bu ortamı yaşattığımız için, hem 

kendimiz için acımız iki kat artıyor diyordu.” 

Kadın cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalmak zorunda olan 
annelerin şartları bu kadar zor olunca proje çalışmaları farklı 
açılardan yapıldı ve geniş kapsamlı oldu.
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Most of the mothers said that they felt even more regret and guilt 

because of subjecting their child to living in such an environment and feel 

sorry for themselves.’

In view of the difficult conditions for women obliged to live with their children in women’s 
prisons, the project encompassed a wide range of different activities. 
The ‘Small Steps to a New Life’ project gave priority to arranging seminars on motherhood 
in prison, women’s rights and gender awareness. These were followed by seminars on social 
adjustment and effective motherhood skills for eight psychosocial workers employed in 
women’s prisons in Turkey.

FULYA GİRAY, PROJECT COORDINATOR

‘Through our project we reminded them how important this work is. We 

presented them with the model we had prepared and encouraged them 

to implement it. Many of them were seriously lacking in motivation. For 

example, a psychologist working in the psychosocial service in Adana was 

“Küçük Oyunlarla Büyük Adımlar” projesi kapsamında öncelikle Bakırköy Kadın Kapalı 
Cezaevi’nde kalan 250 kadına “hapiste anne olmak, kadın hakları, toplumsal cinsiyet” 
konularında seminerler verildi. 

Daha sonra Türkiye’deki kadın cezaevlerinde görev yapan sekiz psikososyal servis uzmanına 
“sosyal uyum ve etkin annelik becerileri” verildi.

FULYA GİRAY, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Projemiz aracılığıyla onlara bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu 

hatırlattık. Onlara bir model sunduk, ‘bakın biz yaptık, elimizde bir model 

var, hadi siz de uygulayabilirsiniz’ diye motivasyon verdik. Birçoğunda çok 

büyük motivasyon eksikliği vardı. Örneğin Adana’daki psikososyal serviste 

çalışan psikolog çok enerjik, çok idealistti, her türlü çalışmayı yapmak 

istiyordu, ama iş yükü o kadar ağırdı ki, enerjisini ortaya koyamıyordu. 

Ama bizimle birlikte canlandı. Demek ki olabiliyormuş, bu kılavuzdan 

öğrendiklerimi mutlaka uygulayacağım diyebildi.” 
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Psikososyal servis uzmanlarına verilen eğitimden sonra cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte 
kalan annelerin eğitimi başladı. 43 anneye verilen “Etkin Annelik Becerileri ve Toplumsal 
Cinsiyet” eğitimlerinde Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Ekibi projeye dahil olarak eğitimin 
bir kısmını üstlendi. 

OLCAY ÖZER VURAL, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MOR SERTİFİKA EĞİTMENİ

“Cezaevine çalışma yapmak için ilk girdiğimizde haziran ayıydı. Bir eğitmen 

arkadaşımızın omuzlarında mayo izi vardı. Biz hiç fark etmemiştik. 

Girdiğimiz anda, biz eşitlik, toplumsal cinsiyet falan derken cezaevindeki 

kadınlardan biri ‘Biz eşit değiliz, sen denize girmişsin, ben giremiyorum ve 

senelerce de giremeyeceğim’ dedi. O noktada ne denir ki. Ben hakikaten 

kilitlendim. Kendimi çok çaresiz hissetmiştim ilk çalışmada. 

Eğitim konuları eşitlik, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, kadının 

insan hakları idi. Eşitlik gerçekten olabilir mi sorusuyla çok karşılaştık. ‘Siz 

eşitlik diyorsunuz, iyi güzel diyorsunuz ama kadın ve erkek gerçekten eşit 

olabilir mi?’ En çok bu soruyla karşılaştık. 
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full of energy, an idealist and keen to undertake activities of all kinds, but her 

workload was so heavy that she could not do any of the things she wished 

to. When she found the opportunity to work with us, she regained her 

enthusiasm, and told us that she would definitely implement the model we 

proposed in the guide.’

After the training course for psycho-social staff, training for mothers living in prisons with 
their children started. 43 mothers attended training courses on effective motherhood skills and 
gender awareness, some of which were conducted by instructors from the Sabancı University 
Purple Certificate Team. 

OLCAY ÖZER VURAL, SABANCI UNIVERSITY PURPLE CERTIFICATE INSTRUCTOR

‘It was June when we first went to the prison to begin working on the 

project. One of our instructors had a bikini line from her suntan, although 

we had not noticed. The moment we entered the prison and started talking 

about equality, gender awareness and so on, one of the women said, “We 

CEZAEVİNDE KALAN BİR ANNE

“Eğitim büyük değişime neden oldu. Uyumadan önce kitap okuduk, çizgi 

film izledik. Beraber resim yaptık. Çocukla daha samimi olduk. Hayır 

dediği konularda baskı yapmamaya başladım. Daha uysal, daha sosyal 

oldu. Eskiden her gün kavgaya tanık oluyordu. Artık bire bir ilgilenmeye 

başladım; o da bu sayede daha mutlu olmaya başladı.” 

CEZAEVİNDE KALAN BİR ANNE

“Eğitimle birlikte küçük çocuklara yaklaşımımız değişti. Çocuğum 

hırçınlaşmıştı, şimdi uyumlu. Çocuğun psikolojisini düşünmeden onunla 

oynuyorduk, eğleniyorduk. Geçici eğlencemiz için onun hayatını riske 

etmemeye karar verdik. Sinirimizi çocuklardan çıkartıyorduk. Önceden 

konuşmuyorduk, ilgilenmeye başlayınca konuşmaya başladık. Çocukları 

bencilce seviyordum. Bunu anladım ve düzelttim.”
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are not equal, you have been swimming, but I can’t and won’t be able to 

for years.” At that moment I could think of nothing to say. I felt completely 

helpless at that first training session.

The subjects we tackled were equality, gender awareness, violence against 

women and women’s rights. Many of the women asked us whether equality 

was really possible: “You talk about equality, which is all very fine, but can 

women and men really be equal?”’ 

A MOTHER IN PRISON

‘The training sessions changed me a lot. We read a book before going to 

sleep and watched a cartoon film. We drew pictures together. I built a closer 

relationship with my child. I stopped forcing him to do things he didn’t 

want to. He became more cooperative and friendlier. Now I have begun to 

establish a close relationship with him, so he is happier.”

Kadın cezaevlerinde görev yapan ceza infaz koruma memurları da proje kapsamında 
eğitim aldılar. Toplam 65 ceza infaz koruma memuruna “cezaevlerinde kadın ve 
çocuklarla çalışmanın önemi, toplumsal cinsiyet” eğitimi verilirken, onlar için de bir ilk 
gerçekleşmiş oldu. 

DERYA GÜLTEKİN, CEZA İNFAZ KORUMA MEMURESİ

“Asık suratlı kara vicdanlı olmamızı bekliyorlar. Güler yüzlü olmamızı 

beklemiyorlar. Oysa biz herkesin derdini dinliyoruz. İnsanların sevgisini 

kazanmaya çalışıyoruz. Eğitimden sonra daha sıcak, daha ılımlı bir bakış 

açısı kazandım. Kadın erkek eşitliğinin kendi hayatımda da geçerli olması 

için çaba sarfetmeye başladım.” 

Cezaevlerinde verilen eğitimden sonra yavaş yavaş değişim de gözlemlenmeye başladı. Öfke 
yerini anlayışa bırakırken, stres duvarların arkasında kalmaya başladı.
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A MOTHER IN PRISON

‘The training sessions have changed my approach to young children. My 

child was irritable, but now she is cooperative. We used to play with her 

without thinking about her psychology just to amuse ourselves. Now we 

have decided not to risk damaging her life for our own amusement. We used 

to take our bad temper out on the children. We never used to talk, but since 

I have made more effort with her we have begun to talk. I loved children 

selfishly. Now I am aware of that and have made things right.’

Prison officers serving in women’s prisons also attended training courses as part of the project. A 
total of 65 prison officers were instructed in the importance of working with women and children 
in prisons and gender awareness. This was the first time they had attended such courses. 

DERYA GÜLTEKİN, PRISON OFFICER

‘People assume we are morose people who lack compassion. They don’t 

expect us to smile. But we listen to everyone’s troubles. We try to gain 

HULUSİ SAĞIR, BAKIRKÖY KADIN KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRÜ

“Eğitim cezaevinde görev yapana da, kalana da, herkese yararlı. İnsanlar 

öfke kontrolü sağlamış oluyor. İletişim, bilgilendirme artıyor. Olumsuzu 

olumluya çevirmeyi öğreniyorlar. Dinamik güvenlik sağlıyor bu 

durum. Artık güvenlik sadece duvarla değil, insanları bilgilendirerek de 

sağlanıyor.
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people’s affection. I have developed a more tolerant and optimistic attitude 

since the training course. I have begun to apply equality between women 

and men in my own life.’

Following the training courses given in the prisons, changes gradually began to take place. Anger 
made way for tolerance and stress stayed behind walls.

HULUSİ SAĞIR, GOVERNOR OF BAKIRKÖY WOMEN’S PRISON

‘Training courses are beneficial for everyone working or serving sentences in 

prison. People learn to control their anger. Communication and information 

levels increase. They learn to transform negative into positive. This brings 

about dynamic security. Security is not just provided by walls, but also by 

informing people.

Projects create a more relaxed atmosphere in prison . People overcome their 

stress. Just being in a different environment and seeing a new face bring 

about an improvement.

Böyle projeler hayata geçtikçe cezaevinde bir rahatlama oluyor. İnsanlar 

stres atıyorlar. Farklı bir ortam, farklı bir yüz görmeleri bile önemlidir.

Suçun en temelinde kendini ifade edememek yatıyor. Suç da bir ifade biçimi 

aslında. Suçla mücadele etmek sadece devletin değil, toplumun da bir 

problemi ve görevi.”

“Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar” projesi, projeye dahil olan her kurumun büyük adımlar 
atmasını sağladı. Projeyle, cezaevinde kalan anneler, çocuklar, cezaevi personeli, hepsi 
değişimden geçerken, çalışma yapan tüm kurumlar da büyük kazanımlar elde etti.

FULYA GİRAY, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Bu projenin hem bizler, hem de kamuoyu için en önemli sonucu, sistemin 

kadın politikasının olmadığını ortaya koymasıydı. Adalet Bakanlığı’nın bir 

bakış açısı olabilir, ama bu, örneğin cezaevi idarecilerine ulaşmayabilir. 

Standart bir kadın politikası ne yazık ki hiçbir cezaevinde yoktu. Her 

cezaevi, kendi inisiyatifi, kendi hayata bakışına göre bir yönetim anlayışı 
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Essentially crime is caused by people’s inability to express themselves. 

Crime is actually a form of expression. Combating crime is not just the 

government’s duty, but also society’s.’

The ‘Small Steps to a New Life’ project brought about major improvements in every institution 
involved. Mothers, children and prison personnel experienced important changes and gained 
considerably as a result of the project.

FULYA GİRAY, PROJECT COORDINATOR

‘The most important outcome of this project both for us and the general 
public is that it showed that the system lacks a policy for women. The 
Ministry of Justice might have a viewpoint on this, but it does not necessarily 
reach others, such as prison administrators. Unfortunately there was no 
standardized policy regarding women prisoners in any detention center. 
Every prison had adopted a management approach based on its own 
initiative, its own viewpoint. This realization was the most important result 
of this project. 

benimsemişti. Bu projeden çıkan en büyük kazanım buydu. Bütün 

cezaevlerinde tek tip kadın politikası olmalı ve ceza infaz kurumlarının 

bütün çalışanlarına nüfuz edebilmeli. Hizmet içi eğitime kadın hakları, 

toplumsal cinsiyet konuları konulmalı. Bir infaz koruma memuru 

şiddet mağduru bir kadınla çalışıyorsa bu konuda karşısındaki kadını da 

bilinçlendirebilmeli.” 

AYŞE YÜKSEL, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MOR SERTİFİKA KOORDİNATÖRÜ

“Sabancı Vakfı’nın böyle bir imkân sağlamış olması çok büyük bir katkı. 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı’nda cezaevlerine yer vermiş olması, 

cezaevlerinde çalışmayı öneren bir projeyi kabul etmiş olması inanılmaz 

bir katkı. Vakfın çok kollu bir çalışmayı önermesi önemli, zira genelde daha 

küçük çaplı çalışmalar tercih edilir.” 

Dünyayı büyük bir oyuncakçı dükkânı sanarak büyüyen çocukların tersine, cezaevindeki 
çocuklar dünyayı büyük bir hapishane gibi görerek büyüyorlar. Duvarlar oyuncakları, 
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There should be a standard policy for women prisoners in all prisons and all 

the staff should be aware of it. Women’s rights and gender awareness issues 

should be included in educational programs. Prison officers working with 

women who have been the victims of violence should be able to increase 

those women’s awareness of this issue.’

AYŞE YÜKSEL, SABANCI UNIVERSITY PURPLE CERTIFICATE COORDINATOR

‘Sabancı Foundation has made a vital and important contribution by 

including a project relating to prisons in its Social Development Grant 

Program. It is important that the foundation has proposed a multi-focal 

project, instead of the usual small-scale one.’

In contrast to children who grow up thinking that the world is one huge toyshop, these children 
grow up seeing the world as a large prison. The walls are their toys and the bars their friends. They 
are forgotten and ignored until a project sheds light onto the wall like a picture of the sky. By 
means of small steps such projects can achieve major progress in Turkey’s social development. 

parmaklıklar arkadaşları oluyor. Büyük bir unutulma denizinin içinde, varlıkları hesaba 
katılmazken, bazen bir proje, bir çalışma, o duvara yapılan gökyüzü resmi gibi bir aydınlık 
getirebiliyor. Küçük adımlarla büyük bir oyuna girişirken Türkiye’nin toplumsal gelişimi için 
büyük bir adım atmış oluyor. 
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INSTITUTION Youth Unity Association of Turkey 

PROJECT TITLE I Saw, I Heard, I Know

PROJECT GOAL Encouraging student clubs in universities to integrate disability rights into their 
programs and activities

LOCATION  Ankara, Trabzon

RESULTS  15 young people with disabilities who are NGO members attended mentorship 
training courses • 18 young people who are members of student clubs attended a 
training courses in rights for the disabled and project management • Activities were 
organized by eight student clubs with the help of disabled mentors who are members 
of NGOs • Awareness about disabilities was created for 400 individuals and 23 new 
student clubs • A book about the project entitled I Saw, I Heard, I Know Results Book 
was published

CONTACT DETAILS  +90 312 311 5817 | www.tgbder.org.tr

KURUM ADI  Türkiye Gençlik Birliği Derneği

PROJENİN ADI  Gördüm, Duydum, Biliyorum

PROJENİN AMACI  Üniversite öğrenci topluluklarına engelli yaklaşımı kazandırılması

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ  İLLER Ankara, Trabzon

ULAŞILAN SONUÇLAR  STK	üyesi	15	engelli	gence	mentorluk	eğitimi	•	Üniversite	öğrenci	topluluklarına	üye	
18	gence	engelli	hakları	ve	proje	yönetimi	eğitimi	•	STK	üyesi	engelli	mentorların	
desteğiyle,	sekiz	üniversite	öğrenci	topluluğunun	düzenlediği	etkinlikler	•	Yaklaşık	
400 kişi ve 23 yeni üniversite öğrenci topluluğunda engelli konusunda farkındalık 
yaratılması	•	Projede	yürütülen	çalışmaların	yer	aldığı	Gördüm, Duydum, Biliyorum 
Sonuç Kitabı

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0312 311 5817 | www.tgbder.org.tr
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Youth Unity Association of Turkey  

I SAW, I HEARD, I KNOW

No Obstacle for 
 Me Here

Türkiye Gençlik Birliği Derneği 

GÖRDÜM, DUYDUM, BİLİYORUM

Burada Benim İçin  
Engel Yok
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ürkçe dahil birçok dilde “üç maymun” ya da “üç maymunu oynamak” deyimleri “duymadım, 
görmedim, bilmiyorum” anlamında kullanılıyor. Oysa bu deyimin kökeni Japonya’ya kadar 
uzanır ve bambaşka bir anlamı vardır.

Japonya’nın Nikko şehrinde 1626’da yapılmış bir tapınağın bahçesindeki ahırın kapısında, 
kulaklarını, ağzını ve gözlerini kapatan üç maymunun heykelleri durur. 

Japon geleneklerinde önemli bir yeri olan “iyi davranış, iyi sağlık getirir” inanışına göre 
kişiler, “kötüyü duymazlar, kötü konuşmazlar ve kötüyü görmezler” ise sağlıklı yaşayabilirler. 
Tapınakta bulunan üç maymun figürü de insanlara kötüyü duymamalarını, kötü 
konuşmamalarını ve kötüyü görmemelerini öğütlüyor. Bugün ise dünya, bu öğüdü bambaşka 
bir anlamda kullanıyor.

Türkiye Gençlik Birliği Derneği (TGBDER) tarafından hayata geçirilen “Gördüm, Duydum, 
Biliyorum” projesi aslında Japon inanışına göre üç maymunun öğüdünü yerine getirdi. Projenin 
dokunduğu öğrenciler, engelli arkadaşlarıyla birlikte projeler geliştirdiler, sahneye çıktılar, 
fotoğraf çektiler, dans ettiler, üniversitede engel avına çıktılar. Projeye katılanlar, engelliler 
konusundaki kötü uygulamaları görmedi, duymadı, bilmedi. Onlar doğruyu gördüler, duydular 
ve bildiler. 

T
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he image of the ‘three monkeys’ has come to mean, ‘see not, hear not, speak not,’ in Turkey and 
many other countries, although the origin of the image goes back to Japan, where it actually has 
a very different meaning.

In the Japanese city of Nikko the statues of three monkeys with their hands over their ears, 
mouth and eyes respectively, stand above a stable door in the grounds of a temple dating 
from 1626. 

The traditional Japanese belief is that good behavior brings good health and according to this 
principle people should ‘hear no evil, speak no evil and see no evil’ if they want to be healthy. 
That is the message of the three monkeys in the temple grounds. Today, however, people use 
this saying with a completely different meaning.

The ‘I Saw, I Heard, I Know’ project launched by the Youth Unity Association of Turkey follows 
the advice given by the three monkeys in Japanese belief. Students involved in the project 
developed projects in collaboration with fellow students with disabilities; they performed 
on stage, took photographs, danced, and ‘hunted’ for ‘obstacles’ in the university grounds. 
Everyone who participated in the project rejected misguided and thoughtless practices affecting 
persons with disabilities. Instead they saw, heard and knew what was right.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen projede, 
üniversitelerin öğrenci kulüplerindeki gençlerin engelli akranlarıyla beraber çalışmaları, 
birbirlerini tanımaları ve engellilerin sorunlarına beraber çözüm bulmaları hedeflendi. 

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Biz Türkiye Gençlik Birliği Derneği olarak 3-4 yıldır işitme engellilerle 

çalışıyorduk. Bu aşamada sadece işitme engellilerle çalışmanın yeterli 

olmadığını, hedef grubumuz olan 15-30 yaş arası gençler arasında diğer 

engel gruplarından çok fazla genç olduğunu fark ettik. Öğrenci toplulukları 

da bizim hedef grubumuzdaki öğrencilerin bulunduğu bir alandı. Sivil 

toplumun ilk adımının öğrenci toplulukları olduğuna inanıyoruz. Öğrenci 

topluluklarında bu kadar fazla kapasite, potansiyel ve katılım varken 

bunun engelli çalışmalarına doğru kanalize edilmediğini fark ettik. Öğrenci 

toplulukları engelli perspektifine yeterince sahip değil, engelli gençlerle 

birlikte yeterince çalışmıyorlar. Her topluluk kendi alanında çalışmalar 

yapıyor, ama ne kendi üniversitelerinde okuyan engelli gençlerden 

T
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Funded by the Sabancı Foundation Social Development Grant Program, the project’s aim was 
for members of student clubs of universities to work with their disabled peers, get to know one 
another and work together to find solutions to their problems. 

ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘The Youth Unity Association of Turkey has been working for 3-4 years 

with young people with hearing disabilities. We reached the stage of 

realizing that it was not enough to work with the hearing impaired and 

that there were many young people from other disabled groups among 

our target group of 15-30 year olds. This also includes university students 

and we believe that student clubs can be regarded as the first step of 

getting involved in the NGO sector. We observed that student clubs have 

the capacity, potential and membership that could be channeled towards 

work in the field of disabilities. Student clubs do not have sufficient 

awareness of disability issues or do not work together with disabled 

young people to an adequate extent. Every student club is occupied with 

haberdarlar ne de onlarla temasları var. Bizim için en temel eksiklik buydu. 

Bu eksikliği gidermek için yola çıktık.”

“Gördüm, Duydum, Biliyorum” projesi için Ankara ve Trabzon uygulama alanı olarak seçildi. 
Üniversitedeki öğrenci kulüpleriyle iletişime geçilerek katılmak isteyen öğrenci kulüpleri 
eğitim çalışmalarına davet edildi. 

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“İlk olarak üniversitelerde gençlere yönelik engellilik bilinci eğitimi yaptık. 

Bu aşamada 15 engelli genç, onlara bu konuda yardım edecek, engelli 

olmayı anlatacak farklı sivil toplum kuruluşlarından mentor eğitimi 

aldılar. Bu eğitimin ardından Trabzon ve Ankara’da yaratıcı fikirler atölyesi 

düzenledik.”

OSMAN AKYÜZ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ

“Projeyi ilk duyduğumda engelliler için caddelerde dergi satmayacağımızı 
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activities in its field but is unaware of the disabled students and has no 

contact with them within their universities. This was the fundamental 

issue that we set out to tackle.’

The cities of Ankara and Trabzon were selected for the ‘I Saw, I Heard, I Know’ project. Student 
clubs were contacted and invited to participate in training courses. 

ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘First of all we conducted training courses on disability awareness for 

university students. At this stage fifteen young people with disabilities 

received mentor training from different NGOs who would assist them in 

the project and explain disability issues. After this we organized “creative 

solutions workshops” in Trabzon and Ankara.’

anladım. Engellilik bilincini uyandırmak için yola çıktık. Proje boyunca da 

bu yönde çalıştık.”

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“İlk olarak, engelli gençlerin, engelsiz gençlerle birlikte üretim sürecine 

dahil olmalarını, birlikte çalışmalarını hedefledik. İkincisi, bu iki grubun 

birbirini daha iyi tanımasını, tek taraflı değil, karşılıklı bir destek 

sürecinin oluşmasını amaçladık. Üçüncüsü, üniversite öğrencileri mezun 

olduklarında çok farklı alanlarda kariyerlerini planlayacaklar. Kendi 

uzmanlık alanlarına, aldıkları bu engellilik perspektifini yansıtmalarını 

istedik. Yani mimar olacaksa engellileri düşünerek plan çizmeli, doktor 

olacaksa engelli hastayla nasıl iletişim kuracağını bilmeli. Üniversite 

döneminde bu bilincin ekilmesini amaçladık. Dördüncü hedefimiz 

ise üniversitedeki öğrenci topluluklarının sivil toplum kuruluşlarıyla 

iletişiminin artmasını, kopuklukların azalmasını sağlamaktı.”
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OSMAN AKYÜZ, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY STUDENT

‘When I first heard about the project I realized that we were not expected to 
sell magazines on the street. We set out to raise awareness about disability 
issues. That was our main aim throughout the project.’

ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘First of all we wanted to get disabled and non-disabled young people 
working together. Secondly our aim was for these two groups to know 
one another better, not in a one-sided way, but through a mutual support 
process. Thirdly, when the students graduated and began their careers in 
different sectors, we want them to incorporate the perspective on disability 
issues that they gained as a result of this project in their own areas of 
expertise. If they become an architect they should create designs with 
disabled people in mind, if they become a doctor they should know how to 
communicate with disabled patients. We aimed to raise this awareness while 
they were still in university. Our fourth aim was to increase communication 
between student clubs at universities and the civil society.’
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Both the disabled students and eighteen members of eight different student clubs attended 
training courses on rights of the disabled and project management. This was followed by a 
course in basic sign language for the project team and the young participants so that they could 
communicate with people with hearing disabilities.

Training was followed by workshops at which disabled students and non-disabled students from 
university clubs decided which activities to carry out as part of the project.

One of these activities was conducting an ‘Obstacle Hunt’ in the campus grounds. All obstacles 
that caused problems of access for disabled people were identified and petitions were 
submitted to the university administration for the removal of these obstacles.

ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘At these workshops we asked the students what activities they could carry 

out together with their disabled peers. The first proposal gave priority to the 

issue of accessibility, whether disabled people are able to access educational 

facilities as freely as the non-disabled students and the issue of determining 

Proje kapsamında, engelli gençlerin yanı sıra sekiz ayrı öğrenci kulübünden gelen 18 
üniversiteli genç engelli hakları ve proje yönetimi eğitimi aldı. Bu çalışmanın sonucunda proje 
ekibi ve projeye katılan gençlere işitme engellilerle iletişim kurabilmeleri için temel düzeyde 
işaret dili eğitimi verildi. 

Eğitimlerden sonra yapılan atölye çalışmalarında engelli gençler ile üniversite topluluk üyesi 
engelsiz gençler hep birlikte proje kapsamında yapılacak etkinlikleri belirlediler.

Bu etkinliklerden biri üniversite kampüslerinde bir “Engel Avı”na çıkmaktı. “Engel Avı” 
etkinliğinde engelliler için erişilebilirlik sorunları yaratan yerleri tespit etmek, düzeltilmesi için 
üniversite yönetimine sunmak hedeflendi. 

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Bu atölyelerde ‘öğrenci topluluklarında engelli akranlarınızla birlikte 

hangi etkinlikleri yapabilirsiniz’ diye sorduk. Bu atölyelerde, ‘öncelikle 

erişebilirlikle ilgili bir şeyler yapmak lazım, onlar kampüse ulaşabiliyor 

mu, bizim gibi eğitim alabiliyorlar mı, kaç engelli öğrenci var, önce 
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the number of disabled students. That is how the “obstacle hunt” began. 

This activity set out to investigate accessibility at the university campuses, 

make proposals for improvement to the university administration and 

achieve long-term improvements in this area.’

bunlara bir bakalım’ fikri öne çıktı. Engel avı böyle doğdu. Engel avı 

üniversite kampüslerinin erişilebilirliklerini sorgulamak, üniversite 

yönetimine bu yönde öneriler sunmak ve bu yolla kalıcı değişiklikler 

gerçekleştirmeyi hedefliyordu.”

RAMAZAN EYÜP GERGİN, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

“Okuldaki işletme kulübü öğrencileri olarak engelliler konusunu hep eksik 

bırakmıştık. Daha önce engellilerle ilgili hiçbir çalışmamız yoktu ve şu an 

bunun utancını yaşıyoruz. Bu projeye başlayınca keşke daha önce engelliler 

konusunda çalışsaymışız dedik. Hayatımıza çok büyük bir değer kattık. 

Engellilerin karşılaşabileceği zorluklar hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.  

Projeden sonra ise bir basamağa engelli gözünden bakabilmeyi öğrendim. Bir 

engelliyle nasıl konuşmam gerektiğini, ona nasıl davranacağımı öğrendim. 

Hayatımdan özürlü kelimesini çıkarttım. İşaret dilini öğrendim, hatta aileme 

bile işaret dilini öğretmeye çalıştım. 23 yaşındayım ve 23 yıldır varlıklarından 

habersiz yaşadığım insanlar olduğunu fark ettim. Ve bu yanılgımı sildim.”
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RAMAZAN EYÜP GERGİN, KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY GRADUATE STUDENT

‘As members of the university’s Business Management Club, we had neglected 

the issue of people with disabilities. We had never organized any activities 

relating to this issue and now we feel embarrassed about this failure on our 

part. When this project began we regretted not having done something about 

it before. This work made an important contribution to our lives. We had no 

idea about the difficulties facing people with disabilities before.

Thanks to this project I learned to look at flights of stairs through the eyes of 

a person with disabilities. I learned how to talk to them, and how to behave 

towards them. I stopped using the word özürlü (handicapped). I learned sign 

language and even tried to teach it to my family. I realized that although I 

am 23 years old there were people I had never been aware of. I have made up 

for this mistake.’

One of the other activities carried out as part of the project was a course in sign language for 
trainee doctors conducting interviews with patients. The ‘I Saw, I Heard, I Know’ project team 

Proje kapsamında hayata geçirilen etkinliklerden bir diğeri ise, işaret diliyle hasta görüşmesi 
eğitimi oldu. “Gördüm, Duydum, Biliyorum” ekibinin Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim 
gören doktor adaylarına verdiği eğitimde, geleceğin doktoru 40 öğrenci işaret diliyle nasıl hasta 
bakacaklarına dair temel bir eğitim aldılar. 

“Gördüm, Duydum, Biliyorum” projesinin tamamında, ortopedik engelli gençlerle fotoğraf 
eğitimi, engelli ve engelsiz gençlerin birlikte sergiledikleri Affedersiniz tiyatro oyunu, herhangi 
bir etkinliğin engellilerin erişimi için nasıl düzenleneceğini açıklayan “Bu etkinlik engel 
içermemektedir” etkinliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin engellilere bakışı 
konulu anket çalışması, işitme engellilerle eşli dans eğitimi etkinlikleri hayata geçirildi.

Tüm bu etkinlikler ile yaklaşık 400 kişi ve 23 yeni üniversite öğrenci topluluğunda engelli 
konusunda farkındalık yaratılmış oldu.

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Üniversite öğrencilerinin engelli kavramıyla ilgili hem kafa karışıklığı 

hem de bilgi eksikliği vardı. Ayrıca algı kapalılığı vardı; etraflarında bu 
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gave basic training on how to speak to patients using sign language to 40 medical students at 
Hacettepe University.

Other activities of the project was a photography course for students with orthopedic 
disabilities, the production of the play I’m Sorry performed by both disabled and non-disabled 
young people, the ‘This event has no obstacles’ workshop explaining how to organize events 
with access for persons with disabilities, a survey of attitudes to disabled people carried out by 
Karadeniz Technical University students and ballroom dancing lessons for the hearing impaired.

All these activities created awareness of disability issues among 400 individuals and 23 
additional student clubs.

ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘University students were inadequately informed and confused about the 

concept of disability. They were also unaware of the many people with 

disabilities around them. They were open to ideas but slow about taking 

action and found it difficult to follow it up. This was the aspect of the 

project where the most fundamental changes came about.’

kadar engelli olduğunu fark etmiyorlardı. Düşünsel anlamda açıklar, ama 

uygulamaya geçmekte yavaşlardı ve takibini yapmakta zorlanıyorlardı. Bu 

projede en temel değişiklikler bu konularda yaşandı.” 

“Gördüm, Duydum, Biliyorum” projesi çalışmalara katılanların sadece bugünlerini değil, 
yarınlarını da etkiledi. Eğitime katılan üniversiteli gençler hem kulaklarını hem de yüreklerini 
açıp dinlediler ve yarınlarına başka türlü bakmaya başladılar. 

OSMAN AKYÜZ, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ

“Ben kişisel olarak çok büyük farkındalık kazandım. Sokağımın başındaki 

rampanın önüne yapılan elektrik direğini yirmi yıldır fark etmiyordum. Bu 

çalışmadan sonra fark ettim. Tüm bunların ötesinde işaret dili öğendim. 

İşitme engelli biriyle karşılaştığımda onunla anlaşabilecek kadar işaret 

dili biliyorum. Okula engelli gözüyle hiç bakmamıştım, projeden sonra 

tüm okula bir daha baktım. Bende bilinç geliştirdi. Engellilere karşı 

sorumluluğumu fark ettim. Mezun olduğumda bu bakış açısını biliyor 
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The ‘I Saw, I Heard, I Know’ project influenced not just the present but also the future of 
those who participated. The university students who attended training courses listened 
wholeheartedly and began to look to the future with fresh eyes.

OSMAN AKYÜZ, KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY STUDENT

‘As a person I have gained immense awareness. For twenty years I had never 

noticed the electricity pole blocking the ramp at the end of our street. After 

this project I noticed it. In addition I learned sign language and now I know 

enough to carry on a conversation when I meet a person with a hearing 

impairment. I had never looked at the university grounds through the eyes 

of a person with a disability, but after the project I looked at the whole 

university from a new perspective. I have developed awareness and realized 

my responsibility towards people with a disability. When I graduate I will 

keep this viewpoint in mind. For example, when constructing a building I 

will look at what I can do for better accessibility. When I go somewhere I 

will think about how I can help solve their problems and how I can approach 

them. Now I think about these things.’
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ELİF SERBEST, PROJECT COORDINATOR

‘Thanks to this project the Youth Unity Association of Turkey’s profile has 

expanded significantly. Now we have members with disabilities. We are in 

closer contact with them and have learned to see their needs better. This 

is not something you can learn from a book. We notice the same obstacles 

when walking down a street with them. In this way we have developed a 

culture of cooperation. We have gained a vision about how we can tackle 

legislation, the practicalities of daily life and how to involve persons with 

disabilities in youth activities.’ 

A city is not just defined by area or population, with signs on the boundaries. It is not something 
composed of buildings, roads, trees and institutions. Cities are composed of the lives of people 
and it is their memories that create their histories. Buildings in a city are meaningful because of 
the children, young people, women and elderly people who inhabit them, and their spirit derives 
from those who love the city. People leave their signature in every corner of the city where they 
live and give names to its streets. People love cities and cities love people.

olacağım. Mesela bir bina yaparken, engelliler için neler yapabilirim diye 

bakacağım. Bir yere gittiğimde onların sorunlarını nasıl çözebilirim, onlara 

nasıl yaklaşabilirim, artık bunları düşünüyorum.”

ELİF SERBEST, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Bu çalışma sayesinde TGBDER’in profili inanılmaz genişledi. Artık engelli 

üyelerimiz de oldu. Onlarla daha yakın temastayız ve ihtiyaçlarını daha iyi 

görmeyi öğrendik. Bu kitaplardan öğrenilecek bir şey değildi. Onlarla aynı 

sokakta yürürken aynı engele maruz kalınca fark ettik. Böylece birlikte 

çalışma kültürü geliştirdik. Hem mevzuatı, hem günlük hayattaki pratikleri, 

hem de gençlik çalışmalarına onları nasıl daha çok katabilirizi öğrenme 

anlamında bir vizyon kazandık.” 

Şehir, yüzölçümüyle ifade edilen, girişinde çıkışında tabela bulunan, nüfusunun büyüklüğüyle 
övünen bir mekanizma değildir. Şehir, binalardan, yollardan, ağaçlardan, resmi kurumlardan 
ibaret değildir. Şehirler insanların yaşamlarıyla hayat bulur, hatıralarıyla bir tarihe kavuşur. 
Şehirlerdeki binalar, içinde yaşayan çocuklardan, gençlerden, kadınlardan, yaşlılardan dolayı 
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But what if that city is unaware of its disabled population? Can that city belong to everyone? If 
non-disabled young people who live there never think about disabled people and vice-versa, can 
those young people really belong to the city?

The ‘I Saw, I Heard, I Know’ project brought young people together. They saw, heard and knew 
that the city where they live could belong to everyone, so enabling everyone to participate 
equally in the spirit of the city.

anlamlıdır ve o binalara ruhunu o şehri sevenler üfler. İnsanlar yaşadıkları şehrin her köşesine 
imzalarını atarlar, sokaklara isim verir, caddelerinden isim alırlar. İnsanlar şehirlerini severler, 
şehirler de insanları.

Peki ya o şehrin engellilerden hiç haberi yoksa? O şehir herkesin şehri olur mu? Şehirde 
yaşayan engelsiz gençler, engellileri, engelliler de engelsiz gençleri hiç düşünmüyorsa, o gençler 
şehrin gençleri olur mu?

“Gördüm, Duydum, Biliyorum” projesi gençleri engelli arkadaşlarıyla buluşturdu. Yaşadıkları 
şehir herkesin şehri olsun diye, şehrin ruhuna herkes eşit katılsın diye, gördüler, duydular, 
bildiler.



INSTITUTION Library for Persons with Visual Disabilities Association in Turkey

PROJECT TITLE Unimpeded Development Through Solidarity of the Disabled

PROJECT GOAL Training young prisoners to read audio books for visually impaired young people and 
supporting their rehabilitation through volunteerism

LOCATION  Bergama / İzmir

RESULTS  10 volunteers from the İzmir State Theater and Bergama Children’s Detention Center 
officials organized diction training sessions for 23 young prisoners • 25 teenagers 
received training in sound recording techniques • Teenage prisoners attended a 
seminar entitled ‘Be the Leader of Your Life’ • 48 young prisoners read and produced 
50 audio books consisting of Turkish and world classics for visually impaired young 
people • Young prisoners staged a performance of a section of the Turkish play, The 
Legend of Ali of Keşan • Audio book recordings were added to the audio library for the 
blind and sent to the homes of visually impaired young people between ages 12-18

CONTACT DETAILS  +90 232 224 2627 | www.turgok.org

KURUM ADI Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği 

PROJENİN ADI  Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim

PROJENİN AMACI  Tutuklu gençlerin engelli akranları için gönüllü olarak kitap seslendirmesi ve bu 
yolla suça itilmiş gençlerin gelişimine katkı sağlanırken, görme engelli çocuklar için 
sesli kitap üretilmesi

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ  İL Bergama / İzmir

ULAŞILAN SONUÇLAR  İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan 10 gönüllü ile cezaevi yetkililerinin bir araya geldiği 
diksiyon	eğitimi	•	Tutuklu	gençlerin	23’üne	diksiyon	eğitimi,	25’ine	teknik	ses	kayıt	
eğitimi	•	Tutuklu	gençlerin	katılımıyla	“Kendi	Hayatının	Lideri	Ol”	semineri	•	Türk	ve	
dünya	klasiklerinden	50	eserin	48	tutuklu	genç	gönüllü	tarafından	sesli	kaydı	•	Keşanlı 
Ali Destanı oyunundan bir bölümün projenin son aşamasında okuma tiyatrosu olarak 
seslendirilmesi	•	Sesli	kitap	kayıtlarının	12-18	yaş	arası	dernek	üyesi	görme	engelli	
gençlerin evlerine gönderilmesi 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  0232 224 2627 | www.turgok.org
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UNIMPEDED DEVELOPMENT THROUGH SOLIDARITY OF THE DISABLED  

These Heroes are Real

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği

ENGELLİ DAYANIŞMASI İLE ENGELSİZ GELİŞİM 

Bu Romanın 
Kahramanları Gerçek
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nların isimleri saklı; G. A. diyebilirsiniz ya da C. Y. Onların isimlerinin yerine alfabenin 
harflerinden herhangi ikisini yan yana getirebilirsiniz. Alfabenin ilk harfi A ve son harfi Z’nin 
arasındaki tüm harfler yanyana da gelse onlar için A. Z. Yaşları daha 17 olmamış bu çocuklar 
için ne dense az. 

Hayatlarının daha başında, omuzlarına gölgelerinden daha büyük yükler yüklenen ve sonra 
da suça itilip yaftalanan bu çocukların içindeki mavi gökyüzü, bazen bir kitabın satırlarında 
beliriyor, bazen bir projenin uygulamasında. 

PROJE GÖNÜLLÜSÜ

“Bana, görme engelliler için sesli kitap okur musun, dediler. Önceleri çok 

gereksiz gördüm. ‘Zaten cezaevindeyim, başka işim mi yok’ dedim. Sonra ilk 

kitabı okumaya başladıkça düşüncelerim de değişti. Kelime hazinem gelişti. 

Okumam güzelleşti. İnsanların önünde sahneye çıkıp bir şey okuyamazdım, 

artık yapabiliyorum. Manevi huzura kavuştum. Özgüvenim geldi. Bu kadar 

büyük etki yaratacağını bilmiyordum.”

O
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heir names are not disclosed. You may call them G. A., C. Y. or any other combination of initials. 
All of them are under the age of 17. 

At this early stage of their lives they have been placed under excessive burdens and circumstances 
which led them to commit crimes. The blue sky within these branded young people sometimes 
emerges in the lines of a book and sometimes in the implementation of a project.

PROJECT VOLUNTEER

‘They asked me if I would read audio books for the visually impaired. At first 

I wasn’t interested at all. I was in prison anyway so what was the point? 

Then when read the first book my ideas changed. My vocabulary improved. 

I began to read more fluently. Before I could never go on the stage and read 

out loud, but now I can. I have found spiritual peace. I feel self-confident. I 

didn’t realize that I could have such an impact on anything.’

The project that inspired young people in the Bergama Children’s Detention Center was launched 
by the Library for Persons with Visual Disabilities Association in Turkey, which was founded by 

Bergama M tipi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan çocukları bu kadar heyecanlandıran 
proje, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği TÜRGÖK’ün çabalarıyla hayata geçti. 
Gültekin Yazgan tarafından kurulan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, görme engelliler için 
sesli kitaplar oluşturmak üzere “Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim” projesini geliştirdi. 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen çalışmada Bergama 
Çocuk Cezaevi’nde kalan çocukların, görme engelliler için gönüllü olarak kitap seslendirmesi 
ve hazırlanan sesli kitapların isteyen görme engellilere kargoyla gönderilmesi hedeflendi. 

TÜLAY YAZGAN, TÜRKİYE GÖRME ÖZÜRLÜLER KİTAPLIĞI DERNEĞİ BAŞKANI

“Bergama Çocuk Cezaevi yetkilileriyle İzmir Konak İlçe Kaymakamlığı’nın 

düzenlediği bir toplantıda tanıştık. Topluma yararlı bir proje yapmak 

istiyorlardı. Bizim de görme engelliler için okunacak çok kitabımız vardı, 

daha fazla gönüllüye ulaşmak istiyorduk. Türkiye’de görme engellilerin çoğu 

okuryazar değil ve erişebildikleri kitap sayısı oldukça kısıtlı. ‘Cezaevindeki 

çocuklar görme engelliler için kitap seslendirirler mi?’ diye sorduk. Çok 

olumlu baktılar. Hepimizi heyecanlandıran bu projenin hayata geçmesi için 

T



130

Gültekin Yazgan. The Library for Persons with Visual Disabilities Association in Turkey developed 
the ‘Unimpeded Development through Solidarity of the Disabled’ project, and Sabancı Foundation 
Social Development Grant Program supported it with the aim of producing audio books for the 
visually impaired as a means of supporting emotional rehabilitation and raising the awareness of 
young prisoners about social responsibility.

TÜLAY YAZGAN, CHAIRMAN, LIBRARY FOR PERSONS WITH VISUAL DISABILITIES ASSOCIATION IN TURKEY

‘We met with officials from Bergama Children’s Detention Center at a meeting 

organized by İzmir Konak District Governor’s Office. They wanted to implement 

a project that would be beneficial to society. We needed audio books for visually 

impaired people and that meant more volunteers. Most visually impaired people 

in Turkey are illiterate and the number of books available for them is limited. We 

asked if the young prisoners in the detention center would read books for the 

visually impaired. They were enthusiastic about the idea. In order to carry out 

the project we applied to the Sabancı Foundation’s Social Development Grant 

Program. When our project was accepted we got to work immediately.’

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurduk. Projemiz 

Sabancı Vakfı tarafından desteklenince hemen çalışmaya başladık.”

“Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim” projesi kapsamında önce cezaevine ses kayıt kabini 
ve bilgisayarlar kuruldu. Cezaevi yetkililerinin desteği ile projede gönüllü olmak isteyen 
çocuklar seçildi. Daha sonra proje ortağı İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan 10 sanatçı çocuklara 
doğru diksiyon ve nefes kullanımını öğretmek üzere eğitim vermeye başladı. 48 tutuklu gencin 
23’ü diksiyon eğitimi, 25’i teknik ses kayıt eğitimi aldı ve kitaplar seslendirilmeye başlandı. 
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The project began by installing a sound recording cabin and computers in the detention 
center. With the support of detention center officials, young prisoners who wanted to 
volunteer for the project were selected. Then ten actors from İzmir State Theater began 
giving courses in diction and breathing techniques. 23 of the 48 young people involved in 
the project were trained in diction and 25 in sound recording techniques. Then they began 
recording the audio books. 

YUSUF KÖKSAL, DEPUTY DIRECTOR OF İZMİR STATE THEATER

‘At first the young prisoners we worked with did not understand what was 

going on. As the course continued they discovered that diction training is 

very different from the education they were used to. We did not only teach 

diction. We discussed books and literature as well. They decided that by 

reading books they could become better people. You could see the change 

in their eyes. The first day they were doubtful, but by the last day their self-

confidence and enjoyment was clear.’

YUSUF KÖKSAL, İZMİR DEVLET TİYATROSU MÜDÜR YARDIMCISI

“Beraber çalışmaya başladığımız çocuklar önce çok şaşırdılar. Eğitim 

verdikçe, diksiyon eğitiminin çok farklı bir eğitim olduğunu öğrendiler. 

‘Böyle bir eğitim olduğunu bilmiyorduk’ dediler. Sadece diksiyon eğitimi 

vermedik. Kitap ve edebiyat üzerine de sohbetler yaptık. Kitap okuyarak iyi 

insan olacaklarını düşündüler. En büyük fark gözlerinde oluştu. İlk gün ‘biz 

ne yapacağız’ diyorlardı. Son gün gözlerine özgüven ve eğlence hâkimdi.

Diksiyon ve nefes eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, TÜRGÖK okunacak ilk kitapları 
gönderdi. Cezaevindeki görevli rehber öğretmenlerin gözetiminde bir çocuk okudu, bir çocuk 
okunan satırları tek tek takip etti, bir diğer çocuk da bilgisayara kaydetti.

AYHAN ÇANDIR, İNFAZ KORUMA MEMURU

“Çocuklar önce ne yapacaklarını anlamadılar. ‘Yapamam’ dediler. Fakat 

okumaya başladıktan sonra çocukların oturuşu bile değişti, daha dik 

oturmaya başladılar. Zamanla görme engelliler konusunda bilinç kazandılar.
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When the diction and breathing courses were over the Library for Persons with Visual Disabilities 
Association in Turkey sent the first books for the young prisoners to read. Under the supervision 
of teaching counselors in the detention center, one person read out loud, while another 
followed the written lines and another recorded the reading on a computer.

AYHAN ÇANDIR, PRISON OFFICER

‘At first the children did not understand what they were supposed to do and 

said they couldn’t do it. But after they began reading they began to sit up 

straighter. Gradually they learned what visual impairment means. 

They began to ask when their turn would come to read a book. Their morale 

increased and they felt they were doing something useful for another 

person. Their reading technique improved. Being involved in the project gave 

them a sense of pride.

This development also had an effect on all the young prisoners here. 

We observed positive changes in the detention center. Their sense of 

responsibility increased. They felt that they were valued.’

‘Ben ne zaman okuyacağım’ diye sormaya başladılar. Moralleri yükseldi, 

başkalarına yararlı olduklarını hissettiler. Okuma teknikleri de gelişti. 

Projede yer alınca kendilerini seçilmiş hissettiler.

Bu gelişim tabii ki koğuşlara da yansıdı. Cezaevinde olumlu değişiklikler 

gözlemledik. Çocukların sorumluluk alma duyguları arttı. Kendilerine değer 

verildiğini hissettiler.”

BATTAL DOĞAN, BERGAMA M TİPİ ÇOCUK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRÜ

“Kitap okuyan gencin yürüyüşü bile değişiyor. Bence çocuklar, okunan 

kitaptan o kitabı dinleyecek görme engelliden daha çok faydalandılar. 

Okunan kitapların bilgisayarda düzenlemesini de projedeki gönüllü 

çocuklar yaptı.

Dört sene önce buraya geldiğimde yılda ortalama 250 çocuk geliyordu. Şu 

anda bu sayı 140’ın üzerine çıkmıyor. Demek ki burada çocukları eğiterek 

dışarı yollayabiliyoruz.”
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BATTAL DOĞAN, MANAGER OF BERGAMA CHILDREN’S DETENTION CENTER

‘The young people reading the books even started to walk differently. I think 

that these children benefited even more from this project than the visually 

impaired children who will listen to the books. The volunteers also processed 

the recordings on computers.

When I was posted here four years ago an average of 250 children were 

admitted annually. Now this number is no more than 140. That means that 

we can educate more young people here before they are released.’

When the book reading started, literature began to permeate the detention center. Books became 
part of daily conversation and the children began to ask for books instead of their favorite food.

PROJECT VOLUNTEER

‘Before coming here I had never picked up a single book. Now I ask people 

to bring me books to read. The last book I read was The Forty Rules of 

Kitaplar seslendirilmeye başlandıkça edebiyat güneş ışını gibi cezaevinin tavanlarında 
dolaşmaya başladı. Kitaplar günlük sohbetlere dahil olurken, dışarıdan istenen “İskender” bir 
yemek adı değil, Elif Şafak’ın kitabının adı oldu. 

PROJE GÖNÜLLÜSÜ

“Dışarıdayken bir tek kitap almazdım elime. Şimdi dışarıdan kitap 

aldırıyorum okumak için. Aşk’ı okudum en son. Elif Şafak’ın son kitabı 

İskender’i istedim, onu bekliyorum şimdi. Arkadaşlarım görse beni 

tanıyamazlar.”

HASAN KARTAL, İNFAZ KORUMA MEMURU

“Projeye başlarken, ‘gelin, görme engellilerin ışığı olalım’ dedim ve çocukları 

ikna ettim. Onlara çalışmayı anlattıkça gönüllü oldular, ‘severek okuruz’ 

dediler. İlk stüdyoya girdiklerinde işin ciddiyetinin farkında değillerdi. 

Çalıştıkça zamanla anladılar.
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Love. I have asked for Elif Şafak’s latest book İskender and I’m waiting for 

that to arrive. If my friends could see me now, they wouldn’t recognize me.’

HASAN KARTAL, PRISON OFFICER

‘When the project began I told them, “Now let’s be the light for the visually 

impaired” and persuaded them to become involved. When I explained the 

project they volunteered and said that they would be happy to read. When 

they first entered the studio they did not realize what a serious task it was. But 

as they worked they became aware of its importance. The project increased 

their love of books, improved their literacy and encouraged the use of the 

library. They stopped behaving aggressively. They saw themselves as adults.’

A PROJECT VOLUNTEER

‘This project taught me to enjoy reading books. I am very happy to have been 

useful even in here. I can’t remember how many books I have read since the 

project began. After being released I am going to become a Library for Persons 

with Visual Disabilities Association in Turkey volunteer.’

Projeyle birlikte kitap sevgisi, okuma yazma, kütüphane kullanımı arttı. 

Agresif hareketlerden vazgeçtiler. Kendilerini büyük insan olarak gördüler.” 

PROJE GÖNÜLLÜSÜ

“Bu projede gönüllü olmak, öncelikle bana kitap okumayı sevdirdi. Bu 

şekilde buradan bile bir faydamız olduğu için çok mutluyum. Bu projeye 

başladığımızdan beri kaç kitap bitirdiğimi hatırlamıyorum. Tahliye 

olduktan sonra TÜRGÖK’te gönüllü olacağım.” 

Bergama Çocuk Cezaevi’nde kalan çocuklar proje kapsamında Oscar Wilde’ın Mutlu 
Prens’inden Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sine kadar Türk ve Dünya klasiklerinden 50 eseri 
sesli okudular.

FÜSUN DOKUZOĞUZ, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Türk ve dünya klasiklerinden seçtiğimiz 50 kitabın okunması bitti. Her 

kayıttan 1000’er adet basıldı ve her kaydın önüne ‘Bu kitap sizin için 
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Teenagers at the Bergama Children’s Detention Center recorded a total of 50 audio books 
consisting of literary classics, ranging from Oscar Wilde’s The Happy Prince to Ömer Seyfettin’s 
Lonesome Efe.

FÜSUN DOKUZOĞUZ, PROJECT COORDINATOR

‘The volunteers completed recordings of 50 books we selected from among 

Turkish and world classics. A thousand copies have been made of each book, 

each of which begins with the words, “These books have been read for you 

by young people of your own age in a detention center.” Afterwards the 

audio books were sent to all the visually impaired youth in the 12-18 age 

group who are members of The Library for Persons with Visual Disabilities 

Association in Turkey.’

The ‘Unimpeded Development Through Solidarity of the Disabled’ project was described as 
an exemplary activity in the magazine published by the Ministry of Justice. It was the first step 
towards expanding the project to other detention centers.
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cezaevindeki akranlarınız tarafından seslendirilmiştir’ ibaresi konuldu. 

Sonra, TÜRGÖK üyesi 12-18 grubundaki tüm görme engelli gençlere 

postalandı.”

TÜRGÖK tarafından hayata geçirilen, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 
kapsamında desteklenen “Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim” projesi Adalet Bakanlığı’nın 
yayınladığı dergide de örnek çalışma olarak gösterildi. Bu da projenin başka cezaevlerinde 
yaygınlaşmasına doğru atılan ilk adım oldu.

FÜSUN DOKUZOĞUZ, PROJE KOORDİNATÖRÜ

“Projenin tüm paydaşları ile çok uyumlu çalıştık. Herkesin mutlu 

olduğu bir çalışma çıktı ortaya. Adalet Bakanlığı izinler aşamasında çok 

yardımcı oldu, cezaevi yetkilileri her aşamaya gönülden katıldılar. Ve 

Sabancı Vakfı tüm süreçte sadece hibe değil, destek de veren bir kurum 

oldu. Yaşadığımız tüm sorunları Sabancı Vakfı ekibiyle beraber çözdük, 

desteklerini hep arkamızda hissettik.”
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FÜSUN DOKUZOĞUZ, PROJECT COORDINATOR

‘We worked in harmony with all the participants in the project. Everyone 

was delighted with the results. The Ministry of Justice was very helpful at 

the stage of getting permission and the detention center officials willingly 

participated in every stage. And the Sabancı Foundation did not just provide 

financial help, but lent support in other ways. We solved all the problems we 

encountered in conjunction with the Sabancı Foundation team and always 

felt their support.’

Although two plus two always equals four in arithmetic, it is not necessarily so in life. When 
the young prisoners became involved in this project and read books for the visually impaired, 
two plus two equalled five or even six. By reading these books young people serving sentences 
gained social awareness and a new outlook on life. When a visually impaired young person 
listens to a novel, the hero they visualize in their minds could be one of those young people in 
the detention center.

Matematikte her zaman iki artı iki dört etse de hayatta her zaman öyle olmaz. Doğru bir proje 
için bir araya gelen çocuklar, görme engelliler için kitap seslendirirken iki artı iki beş eder, altı 
eder. Cezaevindeki çocuk okuduğu her kitapla hem sosyal duyarlılık, hem de yeni bir hayat 
görüşü kazanabilir. Görme engelli bir çocuk, seslendirilen o romanı dinlerken, hayalinde 
canlandırdığı roman kahramanı cezaevindeki arkadaşı olabilir. 
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