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GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

Değişen ve dönüşen 
hayatlara tanıklık etmek, 
toplumsal gelişime katkı 
sağlamak, ayrımcılıkla 
mücadele eden gençlere, 
kadınlara ve engellilere 
bir nebze bile olsa katkı 
sağladığımızı görmek bize 
güç katıyor.

Okuyacağınız bu kitapta da 
değişen, dönüşen hayatların 
hikâyeleri var. Üstelik 
sadece sorunlar değil; 
çözümler, umutlar ve başka 
bir dünyanın mümkün 
olabileceği umudunu da 
göreceksiniz.

BAŞKAN’IN MESAJI
Sabancı Vakfı olarak 41 yıl boyunca, rahmetli dedem Hacı Ömer 
Sabancı’nın “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların 
insanlarıyla paylaşmak” ilkesi ile çalıştık. Yola çıktığımız 
günden bu yana amacımız bu ülkenin insanlarının hayatında 
fark yaratmak ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak oldu. 
İlerlediğimiz yolda, sadece yaptığımız işlerle daha çok insana 
ulaşmayı ve ilham vermeyi değil sonuçlarının kalıcı hale 
gelmesini de amaçladık. 

Bu farkındalıkla ele aldığımız, her sene, hazırlık sürecinde bile 
yüzümüze bir gülümseme yerleştiren “Hibe Programı Öyküleri 
Kitabı”, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ilham verici 
birçok hikâyeyi barındırıyor. Sabancı Vakfı’nın Hibe Programları 
kapsamında desteklediği projelerin hikâyelerini kitaplaştırarak 
kalıcı hale getirmenin, bu hikâyelerin yaygınlaşması, gelişmesi ve 
anlaşılması için önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bu kitaba hayat veren Hibe Programları ile amacımız kadın, genç 
ve engellilerin topluma eşit ve aktif katılımını sağlamak, eşit 
toplumun önündeki sorunların farkına varmak ve önyargıları 
kırmak. Bu amaç doğrultusunda, Hibe Programları kapsamında 
her yıl sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekliyor, 
toplumsal gelişme adına yeni tohumlar ekerken, geleceğe de 
umut ekiyoruz.  

Hibe Programları kapsamında yıllardır biriktirdiğimiz tecrübeyle, 
rotamızı sivil toplumun sürdürülebilirlik kazanması üzerine 
belirledik. Bugüne kadar erken yaşta ve zorla evliliklerin son 
bulmasından, kadınlar ve engellilerin iş gücüne katılımlarının 
artırılmasına, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından, 
engellilere ve gençlere yönelik ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına kadar birçok konuda çalışmalar yürüten sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte el ele çalıştık, deneyim paylaştık. 

ÖNSÖZ



Desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarının beklediğimizden 
de hızlı geliştiğini görmek, projelerimizin insanların hayatlarına 
dokunduğuna tanık olmak bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. 
Ektiğimiz tohumların önemini ve değerini bilerek, her bir tohum 
üzerinde bin bir emekle, titizlikle çalışıyoruz. Her yeni güne bu 
tohumların filizlenmesini görme heyecanıyla başlıyoruz. 

Ancak, tohumların hayat bulması ne kadar önemliyse, sağlıklı 
şekilde gelişip serpilmesi ve meyve vermesi de bir o kadar 
önemli. Bizim için her biri daha eşit bir hayatın tohumu 
anlamına gelen projelerimizin sürdürülebilirliği sağlandığı 
takdirde topluma fayda sağlayacak meyveler vereceğine 
inanıyoruz. Bunun için de bazı meselelerin daha yoğun destekle, 
derinlemesine ele alınması gerekiyor.

10 yıla yakın süredir Türkiye’nin dört bir yanında 119 projeye 
destek verdik. Desteklediğimiz projelerle Türkiye çapında 
700 bine yakın insanın hayatına dokunduk. Geriye dönüp 
baktığımızda tüm bu çalışmaların sayısal sonuçlarıyla birlikte, 
insana dokunan sonuçları da bizi mutlu ediyor. Değişen ve 
dönüşen hayatlara tanıklık etmek, toplumsal gelişime katkı 
sağlamak, ayrımcılıkla mücadele eden gençlere, kadınlara ve 
engellilere bir nebze bile olsa katkı sağladığımızı görmek bize 
güç katıyor. 

Okuyacağınız bu kitapta da değişen, dönüşen hayatların 
hikâyeleri var. Üstelik sadece sorunlar değil; çözümler, umutlar 
ve başka bir dünyanın mümkün olabileceği umudunu da 
göreceksiniz.

Bu hikâyelerin size de ilham ve umut vermesi dileğiyle…
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KISACA SABANCI VAKFI TOPLUMSAL
GELİŞME HİBE PROGRAMI

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) ilk defa 2008 yılında, 
toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan kadın, genç ve engellilere yönelik projeler 
yürüten sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere hayata geçirildi. 

Neden Kadın, Genç ve Engelliler?
Türkiye’de 38,7 milyon KADIN, 12,8 milyon GENÇ, 8,5 milyon ENGELLİ var. 
Dolayısıyla, Kadın, Genç ve Engelliler bugün nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor. 
Öte yandan, iş, eğitim, politik katılım gibi çeşitli göstergeler; bu grupların toplumsal 
hayata eşit ve aktif katılımında sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor. “Engelli Kadın”, 
“Genç Kadın” ya da “Engelli Genç” olduğu için iki kez ayrımcılığa maruz kalan 
grupların önündeki engeller ise çok daha büyük.

Neden Sivil Toplum Kuruluşları?
Sabancı Vakfı, Kadın, Genç ve Engellilerin eşit haklara sahip olmalarını ve topluma 
aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, TGHP ile sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) 
desteklenmesi gerektiğine inandı. 

Bunun en az iki nedeni var:
1 - İhtiyaç
2 - Gelişme Potansiyeli 

Türkiye’de STK’lara yeterli fon sağlayan yerli kuruluşlar veya vakıfların olmaması 
bu alandaki ihtiyacı ortaya koyuyordu. Öte yandan dezavantajlı gruplarla yakın çalışan, 
ihtiyaçları analiz edebilen STK’ların, katılımın önündeki engellere yönelik çözüm 
üretme ve kamuya örnek olacak modeller geliştirme potansiyeli yüksekti.

Bu çıkış noktasıyla Sabancı Vakfı, TGHP ile kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara 
sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının 
projelerine destek olmak üzere harekete geçti.

SUNUŞ
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Sabancı Vakfı TGHP aracılığıyla, 
STK’lara sadece maddi destek değil, 
ihtiyaç duydukları konularda 
teknik destekler vereceği, kurumlar 
arası bilgi paylaşım ortamları 
yaratacağı, kurumlarla ortaklaşa 
çalışmalar yürüteceği bir süreç 
yönetir.

•	Hibe süreci; kapsamlı bir seçim süreci sonunda 
hibe almaya hak kazanan kurumların, TGHP ağı içinde 
yerini almasıyla başlar. 

•	Kurumlar TGHP ağı içinde benzer alanlarda çalışan 
diğer kurumlarla tanışır, çeşitli bilgi paylaşım ortamlarına 
katılır. 

•	Sabancı Vakfı yürütülen çalışmaları, görüşmeler, saha 
ziyaretleri ve kurumlardan gelen raporların kapsamlı 
değerlendirilmesi gibi çalışmalarla yakından takip eder, 
kurumlarla ortaklaşa bir çalışma yürütür.

•	Yakın takipler sonucu kurumlara iletişimden, izleme ve 
değerlendirmeye ihtiyaç duyulan konularda 
teknik destek verir.

•	Kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirmek 
amacıyla bülten servisi, özel haber, etkinlikler gibi 
iletişim fırsatları yaratılır.

HİBE PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?

Sabancı Vakfı
kurumlara teknik destek 

sağlar

Sabancı Vakfı
kurumlar ile ortaklaşa

çalışma yürütür

Yapılan çalışmalar çeşitli 
iletişim fırsatları ile 

duyurulur

Ağ içinde yer alan
kurumlar deneyim

paylaşır

Hibe almaya hak kazanan 
kurumlar TGHP ağı içinde 

yer alır

8

KURUM ADI
Anne Çocuk Eğitim Vakfı 

PROJE ADI
Kırsalda Genç Kadınların Güçlendirilmesi

PROJE ORTAKLARI
Adana Kadın Dayanışma ve Sığınma Evi Derneği, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım 
ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Adana, Mersin



EKİM ZAMANI 2014-2015 SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ

KIRSALDA
GENÇ KADINLARIN 
GÜÇLENDIRILMESI

ANNE ÇOCUK EĞITIM VAKFI
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KIRSALDA GENÇ 
KADINLARIN 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI

ZÜBEYDE
Emirler Köyü, Eğitim Katılımcısı

Mesela kendi paramızı 
kazanabiliriz evde otursak 
da. Kendimizi açabiliriz. 
Biz sadece bir kutunun 
içinde değiliz. Köyde 
yaşıyoruz diye bunlardan 
mahrum kalacağız diye bir 
kural yok.

GÜHER
Kuzucubelen Köyü, Eğitim Katılımcısı

Kadınlar olarak biz 
işe gidiyoruz, kesim 
yapıyoruz, ağaç motoru 
tutuyoruz. Geliyoruz 
evimize yemek yapıyoruz, 
temizlik yapıyoruz, 
çamaşır yıkıyoruz. Her şey 
kadınların üzerinde oluyor. 
Ama yaptığımız iş göze 
gözükmüyor.

Pek çok coğrafyada olduğu gibi Türkiye’de de 
köylerde yaşayan kadınlar eğitime ve hizmetlere 
erişimde en dezavantajlı kesimde yer alıyor. Köylere 
hizmet götürmede yetersiz kalan kamu kurumları ve 
daha çok kentlerde çalışan sivil toplum örgütleri de 
bu eşitsizliği derinleştiriyor. Hizmetlere erişemeyen 
kadın, köyün kendine has kapalı çevresinde yanlış 
bildiği gelenekleri sürdürüyor, sahip olduğu hakları 
bilmiyor, bir kutunun içine hapsoluyor. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 2014 
yılında geliştirdiği “Kırsalda Genç Kadınların 
Güçlendirilmesi” projesi ile Adana ve Mersin’in 
köylerinde hizmetlere erişimi kısıtlı olan kadınlara 
ulaşmayı hedefledi. Proje iki adımdan oluşuyordu. 
Öncelikle kadınlar, çocuk bakımından, ev içi iş 
bölümüne hayatlarını ilgilendiren konular hakkında 
bilgilenecekler, hizmetlere nasıl erişeceklerini 
öğreneceklerdi.
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Diğer yandan bu illerdeki kamu ve sivil toplum 
örgütleri kırsalda yaşayan kadınlarla çalışma becerisi 
geliştirecek, köylere hizmet götürme konusunda 
kapasitelerini artıracaklardı.

AÇEV, bu amaçla, tamamen köyde yaşayan kadınların 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Dere Tepe 
Eğitim Kadın Destek Programı’nı (Dere Tepe 
Programı) uyguladı. 11 hafta süren program, Mersin 
ve Adana’nın köylerinde açılan 62 kursla 1.192 kadına 
ulaştı. Hayatında hiç sağlık kontrolüne gitmemiş, 
yeni doğan bebeklerini tuzlamayı doğal kabul eden 
kadınların katıldığı Dere Tepe Programı, kadınlar için 
ufuk açıcı oldu. Kadınlar önce çocuk gelişimi, bakımı 
ve çocukla iletişim konularında bilgilendiler. Bir kadın 
çocuğun harçlığını kesmenin de aslında bir tür şiddet 
olduğunu fark ederken, bir diğeri çocuğun gelişimi 
için onunla nasıl kaliteli zaman geçirebileceğini 
öğrendi.

Bir yandan da kadın olarak sahip oldukları haklar, 
cinsiyet eşitliği, miras hakkı, ev içi emek gibi 
konularda farkındalıklarını artırdılar. Evde olsun, 
dışarıda olsun ücret almadan yapılan işlerin de en 
az ücret alınan işler kadar değerli olduğunun, aile 
bütçesinde eşit söz hakkına sahip olduklarının 
bilincine vardılar.

11
HAFTA SÜREN

PROGRAM

62
AÇILAN KURS

1.192
ULAŞILAN

KADIN

11

Köylerde yaşayan 
kadınlar eğitime ve 
hizmetlere erişimde 

en dezavantajlı 
kesimde yer alıyor.
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ZELIHA AKKUŞ
AÇEV Gönüllü Eğiticisi

AÇEV’in eğitimlerini 
duyunca çok sevindim. 
Çünkü biz sivil toplum 
olarak yaptığımız tüm 
etkinliklerde daha çok 
kentteki kadınlarla 
ilgileniyorduk. Hep onlarla 
ilgili çalışma yapıyorduk. 
Bilene bildiğini anlatıyorduk 
sanki. Birden karşımıza 
Dere Tepe Eğitim Programı 
çıkınca “Bir dakika dedik 
nerede bu dereler tepeler?” 
Dedim ki “Evet biz bir yeri 
eksik bırakıyoruz”. Kırsalda 
eğitici olmak beni çok 
etkiledi.

AÇEV, kadınlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için 
de mevcut kamu ve sivil toplum örgütlerini harekete 
geçirdi. Bunun için, bu kurumlarda çalışan temsilciler 
arasından gönüllü eğitimciler belirlendi. Kadınlarla 
11 hafta geçiren kurum çalışanları eğitime katılan 
kadınların bir kısmıyla birlikte sağlık kontrollerine 
gittiler, kadına yönelik şiddet ve kadın-erkek eşitliği 
panellerine katıldılar, belediye başkanlarına ziyaretler 
gerçekleştirdiler. Böylelikle kırsalda yaşayan 
kadınların ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek, bu 
ihtiyaçları karşılamada kadınlarla nasıl çalışılması 
gerektiğini belirlediler.

Kadınlar bilinçlenip, kurumlar kadınlarla çalışmayı 
öğrenince dere tepe değişmeye başladı. Kadınlar, 
etraflarındaki sorunları görmezden gelemez oldular 
ve köylerindeki ihtiyaçları bir bir belirlediler. 
Kanalizasyon ıslahı, çocuk parkı, eğitici kurslar, eski 
binaların yenilenmesi birçok ihtiyaçtan birkaçıydı. 
Belediyelere ziyaretler düzenleyerek köyleri için 
iyileştirme taleplerinde bulundular. Böylelikle Dere 
Tepeli kadınlar yerel yönetimle iletişime geçen ve hak 
talep eden bir konumu tecrübe ettiler. Taleplerinin 
yavaş yavaş yerine getirildiğini gördüler. Köyde 
yaşayan kadınlar olarak sorunlarına kendileri çözüm 
getirdiler. Bir kutunun içinde olmadıklarını fark ettiler; 
dayanışmayı ve talep etmeyi keşfettiler.
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Kadınlar yerel yönetimle 
iletişime geçen ve

hak talep eden bir konumu
tecrübe ettiler.



KURUM ADI
Eğitimde Görme Engelliler Derneği 

PROJE ADI
Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi 

PROJE ORTAĞI
Engelsiz ODTÜ Topluluğu

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Türkiye Geneli



ENGELLI ÜNIVERSITE 
ÖĞRENCILERI INISIYATIFI 

EĞITIMDE GÖRME ENGELLILER DERNEĞI

EKİM ZAMANI 2014-2015 SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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ENGELLİ ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ İNİSİYATİFİ

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ

DEMET BUDAK
Gazi Üniversitesi, Çalıştay Katılımcısı 

Toplantı sonrasında samimi 
arkadaşlıklar geliştirdik. 
Kendi engel grubumuzun 
dışındaki engelliler hakkında 
bilgi sahibi olduk. Neticede 
ben bir görme engelli olarak 
resmi bir kurumda işlem 
yaptırırken, orada işaret 
dili bilen bir elemanın olup 
olmadığını ya da kurum içi 
fiziksel erişilebilirliğin nasıl 
olduğunu sorgulamadan 
geçemiyorum artık. 

“Doğuştan görme engelliyim. Tek hayalim iyi bir 
psikolog olabilmekti. Bunun için çok uğraştım, 
ancak girdiğim üniversite sınavlarında 
görevlilerden kaynaklanan olumsuzluklar 
yaşandı; mümkün olmadı.”
Engelli Bir Öğrenci

Her 10 engelli bireyden 4’ünün okuma yazma 
bilmediği, 6’sının ilkokulu, 8’inin ise ortaokulu 
bitiremediği Türkiye’de bugün, üniversite 
öğrencilerinin sadece 10 binde 23’ü engelli! Türkiye’de 
engelli öğrencilerin her yükselen eğitim basamağında 
sayıları azalıyor, eğitim haklarından faydalanmaları 
mümkün olmuyor. Zorunlu eğitimini tamamlayan 
engelli bireyleri ise, üniversitelerde başka engeller 
bekliyor. İşitme engelliler işaret dili tercümanı 
olmadan dersleri dinlemek zorunda kalırken, görme 
engelliler kabartmalı basılmayan ders materyallerini 
okumanın yollarını arıyor. Fiziksel engelliler rampa 
olmadan servislerden, yemekhaneden, kütüphaneden 
yararlanmaya çalışıyor. 

MÜCAHIT IBRAHIM ÖZTÜRK
Atatürk Üniversitesi, Çalıştay 
Katılımcısı

Toplantı çok şeyler 
kattı. Yapılacak olan 
ikinci toplantı için kendi 
üniversitemde çalışmalar 
yaptım, sunumlar 
hazırladım. Engelli Öğrenci 
Temsilcisi seçildim. 
Akademisyenlerle sürekli 
toplantılar yaptık. 
Proje üniversitemizde 
yapılan çalışmalara katkı 
sağlamış oldu.
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Bundan 6 yıl kadar önce tüm olumsuzluklara rağmen 
eğitim basamaklarını tek tek tırmanan bir grup 
görme engelli üniversite öğrencisi, eğitim sisteminde 
yaşadıkları sorunları konuşmak için bir araya geldiler. 
Küçük bir grup olarak bir şeyleri değiştirmenin 
zorluğu, 2013 yılında Eğitimde Görme Engelliler 
Derneği’nin (EGED) kurulmasına neden oldu. Dernek, 

“Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi” projesi ile 
üniversite öğrenimi sırasında karşılaşılan engelleri 
masaya yatırmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve 
engelli öğrenciler arasında bir örgütlenme bilinci 
yaratmayı hedefledi.

Proje ekibi ilk olarak duyurularla üniversitelerdeki 
engelli öğrencilere ulaştı. 85 öğrenci arasından seçilen 
26 engelli öğrenci, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen 
çalıştaylara katılarak pek çok anlamda ilkleri yaşadı. 
İlk kez bir görme engelli ile işitme engelli bir araya 
gelerek iletişim kurdu, ilk kez başka kişilerin sorunları 
bu kadar önem kazandı, ilk kez dayanışma ve 
örgütlenmenin gücü anlaşıldı. 
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Zorunlu eğitimini 
tamamlayan 

engelli bireyleri, 
üniversitelerde 
başka engeller 

bekliyor.
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AHMET TAYFUR ARSLAN
19 Mayıs Üniversitesi, Çalıştay 
Katılımcısı

Engelli Üniversite 
Öğrencileri İnisiyatifi projesi 
öğrencilik hayatımda 
unutamayacağım 
kazanımlardan biri oldu. 
Bu projeyle öğrencisi 
olduğum 19 Mayıs 
Üniversitesi’nin engellilik 
çalışmalarını temsil eden 
kişi konumuna geçtim. 
Projeden öğrendiklerimi 
üniversiteye uygulamaya 
çalışarak, diğer engelli 
arkadaşlarımın da bu 
inisiyatif içinde yer almasını 
sağladım. En önemlisi 
inisiyatifin bizde olması 
gerekliliğini öğrendim.

Çalıştay sonrası öğrenciler, akademisyenlerin 
tutumundan, ders materyallerinin erişilebilir 
olmamasına kadar farklı alanlarda yaşadıkları 
sorunları çalışma grupları oluşturarak konuştular. 
Yapılan tartışmalar, web tabanlı bir platform 
aracılığıyla derinleşti. Platform, çalıştaylara 
katılamayan engelli öğrencilerin de tartışmalarda yer 
bulmasına imkan tanıdı.

Engelli öğrenciler sorunlarıyla başa çıkmayı 
öğrendiler, ancak Türkiye engelli üniversite 
öğrencilerinin yaşadığı sorunları hala bilmiyordu. 
Kurulan inisiyatif bu konuda da adım attı. 
YÖK’ten, üniversitelerden bilgi talep ederek 
Türkiye’deki üniversitelerin erişilebilirliğini ortaya 
koydular. Öğrenciler ayrıca kendi üniversitelerini 
değerlendirdikleri anketleri doldurdular. Sonuçlar 
hiç parlak değildi. Her 100 görme engelli öğrenciden 
sadece 5’i okullarındaki kütüphanelere tek başına 
gidebilirken, 82 üniversiteden sadece 8’inde işaret dili 
bilen personel vardı. Tüm bu sorunlar çözüm önerileri 
ile kamuoyunun ve ilgili kamu kurumlarının dikkatine 
bir raporla sunuldu.

Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi, sorunu 
yaşayan engelli öğrencilere çözümün parçası olma 
inisiyatifini tanıdı. Bazıları üniversitelerinin engelli 
öğrenci temsilcileri oldular, bazıları üniversitelerinin 
engelli öğrenci birimleriyle omuz omuza çalışarak 
üniversitelerini dönüştürme yolunda önemli adımlar 
attılar. Samsun’da bir öğrenci, üniversite içerisindeki 
sınavlarda engellilere yönelik ihtiyaçların gözetildiği 
yönetmeliğin değişimini başlattı. Sorun çözülmemişti, 
ancak bir engelli öğrencinin söylediği gibi “inisiyatif 
bizdeydi”. Buna inanmak çözümün ilk ve en önemli 
adımıydı. 
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Engelli Üniversite Öğrencileri 
Inisiyatifi, sorunu yaşayan 

engelli öğrencilere
çözümün parçası olma 

inisiyatifini tanıdı. 



KURUM ADI
Engelli Kadın Derneği 

PROJE ADI
Engelli Kadınların Hak Temelli 
Mücadele Adımları

PROJE ORTAĞI
Adana Kadın Dayanışma ve
Sığınma Evi Derneği

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Ankara, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, 
Mersin, Samsun, Trabzon



ENGELLI KADINLARIN
HAK TEMELLI MÜCADELE 

ADIMLARI
ENGELLI KADIN DERNEĞI 
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ENGELLİ KADINLARIN 
HAK TEMELLİ MÜCADELE 
ADIMLARI

ENGELLİ KADIN DERNEĞİ

ELIF DOLUNAY
Atölye Katılımcısı 

Bu dernek bana haklarımı 
gösteriyor, benim sesimi 
çıkarmam gerektiğini 
gösteriyor... Bir süre 
sonra o gücü kendinde 
görüyorsun, eve kapanman 
gerekmediğini fark 
ediyorsun, topluma 
katılabilirim diyorsun. 
Bizler her yerdeyiz, sadece 
bizi görmüyorlar, bizim 
farkımızda değiller…

SIKÇA SORULAN SORULAR 
KITAPÇIĞI

“Senin sahibin yok mu?” 
sorusu engelli erkeklere 
de sorulan bir soru 
olmakla birlikte en çok ve 
ısrarla engelli kadınlara 
sorulmaktadır. Çünkü zaten 
her kadının bir sahibi vardır. 
Hele de engelli kadınların 
mutlaka sahibi olmalıdır. 
Hele sahipsiz asla sokağa 
çıkmamalıdır...

“Biz hep öteki olanlar, hem kadın olmamız, hem 
engelli oluşumuzla daha da uzaklara atıldığımız, 
sevdiklerimizce ise çok göz önünde tutulduğumuz 
için sizin hayatta, yolda kırda bayırda, pek 
göremedikleriniziz…”
Çanakkale Engelli Kadın Buluşması Bildirisi

Türkiye’de engelli kadınların, engelli ve kadın 
olarak karşılaştıkları çifte dezavantajla mücadele 
etmek için bir grup engelli kadın 2011 yılında bir 
araya geldi ve Engelli Kadın Derneği’ni (ENGKAD) 
kurdu. Dernek toplumda görünür olmayan engelli 
kadınların yaşadıkları ayrımcılığı ve şiddeti ortaya 
koymayı ve “Biz de varız” diyebilmeleri için onlara 
güç vermeyi amaçladı. Bu oluşum, kadın örgütlerinin 
engelli kadınlara ulaşamadığı, engelli örgütlerinin ise 
erkek egemen olduğu bir ortamda engelli kadınları 
merkezine alan tek örgütlenmeydi. 
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ENGKAD, ilk olarak engelli kadınları güçlendirmek 
için 8 ilde toplam 160 engelli kadına ulaştı. Her ilde 
duyurular yapılarak başlayan süreç sonunda, farklı 
engel gruplarından kadınlara ulaşıldı. Bir araya gelen 
engelli kadınlar 3 gün boyunca atölyelerde engelli 
ve kadın olarak karşılaştıkları ayırımcılığı masaya 
yatırdılar ve sahip oldukları hakların farkına vardılar. 
Bu farkındalık, diğer engelli kadınlarla birlikte hareket 
etmeye, görünür olmaya, her gün karşılarına çıkan ön 
yargılarla, ayrımcılıkla mücadele etmeye duydukları 
ihtiyacı artırdı.

Engelli kadınlar atölye sonrasında kendi bulundukları 
yerellerde engelli kadınların sorunlarını görünür 
kılmak ve dayanışarak güçlenmek için etkinlikler 
düzenlediler. “Sokakta, işte, hayatın her alanında tek 
başıma var olabilirim” diyerek seslerini duyurdular. 
Sorunları görünür kılmak adına bir diğer çalışma da 
Sıkça Sorulan Sorular Kitapçığı oldu. Engelli kadınlar 
hazırladıkları kitapçık ile toplumun yıllardır ısrarla 
sormaktan vazgeçmediği sorulara dikkat çekmek, bu 
sorularla toplumun engelli kadınları nasıl algıladığını 
ortaya koymak istediler. “Engellilik bir hastalık mı?”, 

“Bir engelli kadınla ne konuşabiliriz?”, “Engelliler 
çocuklarıyla nasıl ilgileniyor?” gibi onları yaralayan, 
öfkelendiren soruların cevaplarını özgürce paylaştılar. 

8
İL

160
ULAŞILAN 

ENGELLİ KADIN
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FATMA KÖSEOĞLU GÜLDAL
Kolaylaştırıcı ve ENGKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı

ENGKAD’ın bugüne 
kadar yaptığı çalışmalar 
engelli kadınların bilgiye 
ulaşmalarının oldukça 
kısıtlı olduğunu, gördükleri 
muameleleri normal 
karşıladıklarını, örneğin 
ellerinden paraları 
alındığında bunu aileye 
katkı gördüklerini, asla 
ekonomik şiddet olarak 
düşünmediklerini, 
ayrımcılığın farkında 
olmadıklarını, örgütlü 
hak talebini bilmediklerini 
göstermiştir… 
Katılımcılarımızdan biri, 
bana evinden çıkıp başka 
bir şehre ilk defa geldiğini 
ve uçağı hep merak 
ettiğini, binmek istediğini 
ve bindiği için çok mutlu 
olduğunu söyledi. Bu, bana 
bu çalışmanın ne kadar 
kıymetli olduğunu bir kere 
daha hatırlattı.

Engelli kadınlar kadar, onların karşı karşıya kaldıkları 
şiddet de bir o kadar yok sayılıyordu. Bunu ortaya 
koymak için 2013-2014 yıllarında engelli kadınlara 
yönelik şiddeti izleyen bir rapor hazırlandı. Toplanan 
veriler gösterdi ki her yaştan engelli kadın şiddet 
uygulayanların hedefi oluyor. Ancak engelli 
kadınlar şiddet önleme merkezlerine ulaşmakta ve 
faydalanmakta sorunlar yaşıyor, engelli kadınlara ait 
veriler tutulmuyor ve ilgili kurum personelleri engelli 
kadınlara yardımcı olacak bilgi ve becerileri taşımıyor. 

Farklı olmak zordu, toplumda alışılagelmiş 
ön yargılara ve kalıplara karşı da direnmeyi 
gerektiriyordu. ENGKAD’ın kadınlarla birlikte ördüğü 
birliktelik bu direnişin başlangıcıydı. Tüm sorunlara 
ve engellere rağmen birlikte olmaktan aldıkları güçle 
engelli kadınların mücadelesi büyüyerek devam 
edecek. Engelli kadınların da dediği gibi: “Bizler 
örgütlü ve hep birlikte, engelli ve engelsiz kadınlar 
olarak birbirimizden güç alarak mücadele etmeyi 
sürdüreceğiz. Ne zaman ki toplumsal ön yargılar 
yerle bir olacak, ne zaman ki kafalardaki kalıp yargılar 
eşit ve özgür bir algılayış biçimine dönüşecek, işte o 
zaman hep birlikte özgürleşeceğiz.” 
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Ne zaman ki toplumsal 
ön yargılar yerle bir olacak, 

işte o zaman hep birlikte 
özgürleşeceğiz.



KURUM ADI
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

PROJE ADI
Etiketsiz Eğitim

PROJE ORTAKLARI
Öğretmen Akademisi Vakfı, Gündem Çocuk 
Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, 
Denizli Koruyucu Aile Derneği

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun



ETIKETSIZ EĞITIM
HAYAT SENDE

GENÇLIK AKADEMISI DERNEĞI
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ETİKETSİZ EĞİTİM
HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ

DEVLET KORUMASINDA 
YETIŞMIŞ BIR KATILIMCI
Analiz Çalışması Raporu

Arka sıralarda bir hayat 
kurmak benim tercihim 
değildi. Okul kaydımı 
yaptırmaya gittiğimizde 
müdürün ilk başta çok 
sıcak karşılaması, yuvadan 
geldiğimizi öğrendiğinde 
ise tedirgin olması ve 
öğretmenimi çağırıp “Bu kız 
sizin sınıfa yuvadan geldi, 
bunu idare ediverin” demesi 
daha ilk başta mesafeleri 
koymuştu önüme.

EĞITIM KATILIMCISI BIR 
ÖĞRETMENIN MEKTUBUNDAN

Ayşe, senin okulda 
öğretmenin olarak 
aldığım Etiketsiz Eğitim 
seminerinden sonra sana 
ne kadar haksızlık yaptığımı 
fark ettim. Seni sınıf içinde 
etiketlerken, sana karşı ön 
yargılı davranırken aslında 
seni ne kadar küçülttüğümü 
yeni anladım. Bunu 
yaparken aslında sınıftaki 
diğer arkadaşlarına örnek 
olduğumun farkında 
değildim.

“Yeni gelen öğretmenin benim kılık kıyafetimi 
görüp ‘Ne bu halin, senin anan baban yok mu?’ 
diye sorması, benim ağlamam ve arkadaşların 

‘O yurtlu’ diye cevap vermeleri hala aklımdan 
silinmez.” 
Devlet Korumasında Yetişen Bir Genç 

“Anasız babasız”, “yurtlu”, “kimsesiz”, “suça meyilli”. 
Bunlar, devlet korumasında yetişen gençlere hayatları 
boyunca her ortamda yapıştırılan etiketler. Tüm bu 
etiketler; öğrencilik hayatları boyunca öz güvenlerini 
ellerinden alırken, kendilerine yönelik tutum ve 
davranışları da belirliyor. Etiketlemenin yoğun olarak 
yaşandığı eğitim sisteminde, okul arkadaşlarının 
ve velilerin dışlayıcı tutumları, öğretmenlerin ve 
idarecilerin onlara güvenmemeleri nedeniyle sürekli 
bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. Bu nedenle 
birçoğu ortaöğretim çağlarında bu mücadeleden 
yorulup eğitim sisteminin dışına çıkıyor.
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Bu kısır döngüyü kırmak için bir grup idealist 
genç 2007’de yola çıktı. Hayat Sende Gençlik 
Akademisi Derneği (Hayat Sende), kendileri de 
devlet korumasında yetişmiş ve benzer ön yargılarla 
mücadele etmiş kişiler tarafından kuruldu. Kendi 
okul yıllarında da ayrımcı dil ve tutumları bizzat 
tecrübe etmiş olan ekip, çözümün öncelikle yaşanan 
ayrımcılığın görünür kılınması, sonra öğretmenlerin 
bilgilendirilmesinden geçtiğine inandı. “Etiketsiz 
Eğitim” projesi bu amaçla 2014 yılında başladı.

Hayat Sende, önce eğitimde yaşanan ayrımcılığı 
görünür kılmayı hedefledi. Devlet korumasında 
yetişmiş kişiler, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları 
ve koruyucu/evlat edinen aileleri kapsayan bir 
araştırma yapıldı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı, devlet 
korumasında yetişmiş katılımcıların %68’i eğitim 
sisteminde etiketlemeye maruz kaldığını belirtiyordu. 
Bu kişilerin %27’si okulu terk etmiş, %45’i 1 ila 8 kere 
okul değiştirmişti. Yine bu kişiler çoğunlukla okul 
arkadaşları, öğretmenleri, okul personeli ve veliler 
tarafından ayrımcılığa maruz kalıyor, “yurt çocuğuyla 
arkadaşlık etme, çocuğumu onun yanına oturtmayın, 
kültürel faaliyetlere yurtlular gelmesin, yurtlu olanlar 
el kaldırsın” gibi cümlelerle bireysellikleri ve öz 
güvenleri örseleniyordu.

Sonuçlar oldukça 
çarpıcıydı, devlet 

korumasında 
yetişmiş 

katılımcıların %68’i 
eğitim sisteminde 

etiketlemeye 
maruz kaldığını 

belirtiyordu. 
Bu kişilerin %27’si 

okulu terk etmiş, 
%45’i 1 ila 8 kere 

okul değiştirmişti.
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ÖZLEM GÖRÜR
Öğretmen, Eğitim Katılımcısı

Hem kendi varlığıma 
anlam katmak, hem de 
devlet koruması altındaki 
çocukların kendini var 
etme yolculuklarına 
katkı sağlamak adına 
yaşama karşı bir borcum 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu düşüncelerle 
başladığım yolculukta 
farkında olmadan, belki 
de son derece iyi niyetli 
duyguları ifade ederken 
kullandığımız sözcüklerin 
ne kadar yaralayıcı ve 
insanlık onuruna aykırı 
olduğunu gördüğümde 
utandığımı söyleyebilirim… 
Etiketleme dille başlıyor. 
Hepimiz etiketliyoruz ya da 
etiketleniyoruz… “Bir çocuk 
değişir, dünya değişir.” 
Bu niyetle başlayan 
etiketsiz eğitim 
yolculuğunun yeni 
duraklarda yeni hayatlara 
dokunabilmesi ve köprüler 
kurması umuduyla…

Sorun ortaya konmuş, geriye çözüm için adım atmak 
kalmıştı. Bu noktada eğitim sistemindeki en kilit aktör 
olan öğretmenler hedeflendi. Öğretmen Akademisi 
Vakfı ile kapsamlı bir öğretmen eğitim programı 
hazırlandı ve 10 ilden 30 öğretmene uygulandı. Devlet 
korumasında yetişen çocuk kimdir, hangi durumlarda 
koruma altına alınır, hangi bakım modelleri vardır 
gibi konularda öğretmenler bilgilendirildi. Dahası 
etiketlerin insanlar üzerindeki etkileri, hatalı dil 
kullanımının nasıl düzeltilebileceği, ön yargı ve 
ayrımcılık, eğitim hakkı gibi konular üzerinde 
düşündüler, tartıştılar ve farkındalık kazandılar. 

Eğitimi alan öğretmenlerin bazıları “Haksızlık 
yaptığımı fark ettim” dedi, bazıları “Ben de 
öğrenciyken maddi durumum nedeniyle hep 
ayrımcılık gördüm ama devlet korumasındaki 
çocukların etiketlendiğini hiç düşünmemiştim” 
dedi. Artık sorunu sahiplenmeye ve çözümü 
yaygınlaştırmaya hazırlardı. Okullarına döndüler
ve eğitim programını öğretmen arkadaşları arasında 
uyguladılar. Daha ulaşılacak çok öğretmen,
yıkılacak çok ön yargı olsa da her bir adımda arka 
sıralardan önlere gelen çocukların artacağını bilerek 
çalışmaya devam edecek Hayat Sende.
Devlet korumasında yetişen her çocuğun öz güvenli 
bir birey olduğu, yalnızca adı ve soyadıyla
tanıtıldığı günler gelene kadar.

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ

10
İL

30
EĞİTİME KATILAN 

ÖĞRETMEN
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Her bir adımda arka
sıralardan önlere gelen 

çocukların artacağını bilerek
çalışmaya devam edecek 

Hayat Sende.



KURUM ADI
Kadın Merkezi Vakfı

PROJE ADI
O Köy Bizim Köyümüzdür

PROJE ORTAKLARI
Batman ve Siirt Baroları

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Batman, Siirt



O KÖY
BIZIM KÖYÜMÜZDÜR

KADIN MERKEZI VAKFI
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O KÖY
BİZİM KÖYÜMÜZDÜR

KADIN MERKEZİ VAKFI

SIIRT’TEN BIR KADIN

Yükümüz çok ağır. Başına 
ne gelirse gelsin çekeceksin. 
Bir keresinde eşimden 
dayak yedim. Babam dedi, 
“Mecbursun, çekeceksin...” 
Canı istediği zaman onun 
(kocamın) emri olur, 
istemediği zaman yan 
köye bile gidemiyorsun… 
İnşallah kızlarımız bizim 
gibi olmasın... Allah sizden 
razı olsun. En azından 
bu zihniyet değişsin diye 
çabalıyorsunuz.

“Gerçekten bizim için mi geldiniz inanamıyorum” 
diyor Aynur. Batman’ın uzak bir köyünde yaşıyor. 
Şaşırıyor, çünkü yaşadığı yerin köylerinde kadınlar 
için çalışmalar yapan kurumlar yok. Kadınların 
çoğu Türkçe bilmediği ya da iyi konuşamadığı için 
hizmetlerden faydalanamıyor. Köydeki yoksulluk 
ve yoksunluk, zaten erkek egemen düzende ezilen 
kadınların dezavantajlarını artırıyor. Nasıl bir hayat 
sürdüklerini, nelere ihtiyaç duyduklarını, taleplerinin 
neler olduğunu kimse sormuyor. 

1997 yılından beri özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da kadın sorunları üzerine çalışmalar yapan 
Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) kadınları kadınlara 
sormak için yola koyuldu. “O Köy Bizim Köyümüzdür” 
projesi ile Siirt ve Batman’ın köylerine giderek 
kadınların kapılarını çalmayı, sorunlarını dinlemeyi ve 
bu sorunların çözümü için kamu kurumlarını harekete 
geçirmeyi amaçladı. 

NEZAHAT KAPUCU
Batman Saha Koordinatörü

Kadınlardan birinin 
kapısını çalıp KAMER’i ve 
çalışmalarımızı anlatınca 
genç kadın, “Ne güzel 
dediniz. Kimse kadınları 
kimsesiz sanmasın” dedi. 
Sonra fark ettim ki, eşi 
yan odada, göz ucuyla 
ona bakarak söylemiş. 
Pek çok köyde kadınların 
bu tür tepkiler verdiğini 
gözlemledik.
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Yalnızca köylerde kadınlarla yapılacak çalışmanın 
yeterli olmayacağını bilen KAMER, öncelikle 
kadınların köylerde destek alabilecekleri aktörleri 
bilgilendirerek işe koyuldu. Vali ve kaymakamların 
desteğiyle köylerdeki muhtar, imam, öğretmen ve 
jandarmaya çağrı yapıldı. Her ilçede düzenlenen 
toplantılar ile avukatlar medeni kanun ve kadın 
hakları; müftülük yetkilileri kadına yönelik şiddet ve 
namus cinayetleri; sosyal hizmet uzmanları kadınlara 
sunulan hizmetler hakkında köylerdeki yetkililere 
bilgi verdi. Toplantılarla iki ilçede toplam 1.742 kişiye 
ulaşıldı. 

Toplantılardan sonra erken yaşta evlendirdikleri kız 
çocuklarını düşünerek “Biz şimdiye kadar hep suç mu 
işlemişiz?” diyen imamlar, “Bazı durumlarda kadınları 
nereye yönlendireceğimizi bilmiyorduk” diyen 
muhtarlar, çözümün parçası olmak için adım atmaya 
istekli olduklarını gösterdiler. Bazı öğretmenler de 
şiddet vakalarını KAMER’e bildirerek, nasıl yardımcı 
olabileceklerini öğrenmeye çalıştılar.

“Biz bir kapı 
açtığımızı 

düşünüyoruz. 
Istiyoruz ki, bu 

kapılar her yerde 
açılsın. Hep açık 

kalsın...”

467
KÖY

3.261
ULAŞILAN 

KADIN
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SARA TURHAN
Siirt Saha Koordinatörü

Köy tamamen boş izlenimi 
veriyordu. Kimse yaşamıyor 
diye tam dönüyorduk ki, 
uzaktaki evin balkonunda 
iki kadın gördük. Köy ve 
köylüler çatışma yıllarında 
çok zarar görmüş. 
Sonrasında köy boşaltılmış, 
onlar göçememişler. Yol 
yoktu, su yoktu, okul yoktu. 
Onlara köye geliş sebebimizi 
anlattık. İnanamadılar. 
Yıllar sonra bu köye 
gelen ilk insanlar bizdik, 
üstelik onlarla görüşmek 
için gelmiştik. Bu onları 
inanılmaz mutlu etti. “Yani 
siz şimdi sadece bizim için 
mi geldiniz? Kadınların 
halini sormak için mi 
geldiniz?” diye boynumuza 
sarılıp durdular.

Toplantıların ardından köylere ziyaretler başladı. 
KAMER için de bir ilk olan köy çalışmalarını kapı kapı 
dolaşarak, Siirt ve Batmanlı olan KAMER’li kadınlar 
üstlendi. Kadınlar ile konuşuldukça fark edildi ki, 
birçoğu Türkçe bilmediği için hiçbir hizmetten 
faydalanamamıştı, şiddetle karşılaştığında nereden 
destek alması gerektiğini bilmiyordu, ücretsiz avukat 
hakkı, miras hakkı gibi haklarından haberdar değildi. 
Bu ziyaretler ile 467 köyde 3.261 kadın ile görüşüldü. 

Görüşmelerden toplanan veriler analiz edildiğinde 
Siirt’te de, Batman’da da kadınların köylerde büyük 
oranda şiddet gördüğü, çok azının mirastan pay 
sahibi olabildiği, yarıdan fazlasının ise 18 yaşından 
küçük evlenmiş olduğu ortaya kondu. Sonuçlar kamu 
kurumları ve basınla da paylaşıldı.

KAMER köy köy dolaşarak iletişime geçtiği kadınlar 
için bir destek mekanizması haline geldi. Ailesinin 
yatılı okutmak istemediği için okuldan aldığı kız 
çocuklarının açık öğretim kayıtlarının yapılmasını 
teşvik etti. Şiddet görüp ne yapacağını bilemeyen 
kadınlara destek oldu, hakkını aramak isteyen 
kadınlarla beraber gidip ücretsiz avukat hakkından 
faydalanmalarını sağladı. Kimsenin çalmadığı kapıları 
çaldı ve köylerde kadınlara yalnız olmadıklarını 
gösterdi. Kendilerinin de dediği gibi “Biz bir kapı 
açtığımızı düşünüyoruz. İstiyoruz ki, bu kapılar her 
yerde açılsın. Hep açık kalsın, herkes ‘O Köy Bizim 
Köyümüzdür’ desin.”
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KAMER,
köy köy dolaşarak iletişime 

geçtiği kadınlar için
bir destek mekanizması 

haline geldi.



KURUM ADI
Muş Kadın Çatısı Derneği

PROJE ADI
Çocuk İstismarına Dur De!

PROJE ORTAĞI
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi

PROJENIN UYGULANDIĞI IL
Muş



ÇOCUK ISTISMARINA
DUR DE!

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞI
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ÇOCUK İSTİSMARINA
DUR DE!

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ

MERYEM ASLAN
Rehber Öğretmen

Bu programda bizler 
öğrenmekle kalmadık, 
öğrendiklerimizi de 
öğrettik, uyguladık. 
Eğitimden sonra okuldan 
alınan kız çocuklarının 
evlerini ziyaret ettim. 
Çocuklar ya nişanlanmış 
ya da tarlada, ahırda 
çalıştırılıyordu. Ailelerle 
konuşmalar sonucunda biz 
bazı kız çocuklarını okula 
kazandırdık.

“Çevrenizde 18 yaşın altında evlenen 
kimse var mı?”

“Tanıdığım biri var dışarıda daha ip atlıyordu. 
Arkadaşımdı. İstemeye geldiler. Arkadaşım 
istemiyordu. Ailesi evlendirdi. Bir çocuğu oldu.”

“Teyzem istemeyerek 13 yaşında evlendi. 
Eniştem 25 yaşında ve kuzeniydi.”

“16 yaşındaki kızı 80 yaşındaki dedemle eşi olduğu 
halde evlendirdiler. Kızın bir çocuğu oldu, dedem 
de vefat etti. Şimdi ninemle beraber yaşıyorlar.”

Muş’ta yaşayan kız çocuklarının çevrelerindeki erken 
evlilikleri anlattıkları bu görüşler, Türkiye gerçeğini 
ortaya koyuyor. Resmi verilere göre, Türkiye’de her 
3 kız çocuğundan 1’i 18 yaşından önce evlendiriliyor. 

NURCAN ÇETINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Karşımıza çıkan temel 
sorunlardan biri, kız 
çocukları okuldan alınıyor 
ve buna öğretmenler dahil 
kimse karşı çıkmıyor; hatta 
buralarda çok oluyor, 
yapabileceğimiz bir şey yok 
deniliyor. Bazı aileler ise bir 
an önce kızlarını evlendirip 
evinden gelinliğiyle, 
namusuyla çıkarma 
derdinde oluyor. Toplum, 
çocuk evliliklerini sorun 
olarak görmüyor.
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Verilerin ötesindeki hayatlarsa; teyze, kuzen, arkadaş 
derken çocuk yaşta evliliklerin kız çocuklarının çok sık 
karşılaştıkları bir gelenek olduğunu gösteriyor.
Söz konusu gelenek, okuldan alınan, şiddete maruz 
kalan, hazır olmadan ebeveynliğe soyunan, çocuk yaşta 
çocuk sahibi olan kız çocuklarının hayatlarını yıkıyor. 

Muş Kadın Çatısı Derneği, bu yıkıcı geleneğe dur 
demek isteyen bir grup güçlü kadın tarafından 2013 
yılında kuruldu. İlk kapsamlı çalışmasını 2014 yılında 

“Çocuk İstismarına Dur De!” projesi ile hayata geçiren 
dernek, kız çocuklarının evlilik haberinin geldiği 
ilk yeri; “okulları” hedef aldı. Okullardaki kilit aktör 
olan rehber öğretmenleri kadın hakları konusunda 
güçlendirerek önce kız çocuklarına, sonra ailelerine 
ve genel olarak tüm topluma bu korkunç geleneğin 
zararlarını anlatmayı amaçladı. 

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yola çıkan 
projede, kadınlardan oluşan 45 rehber öğretmen, 
16 haftalık kapsamlı bir kadın hakları eğitim 
programından geçti ve bugüne kadar içselleştirdikleri 
toplumsal cinsiyet rollerini sorguladı.

Türkiye’de her 3 
kız çocuğundan 1’i 

18 yaşından önce 
evlendiriliyor.

41

45
REHBER

ÖĞRETMEN

4.200
ULAŞILAN 

KIZ ÇOCUĞU
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DENIZ
Atölye Katılımcısı Kız Çocuğu

Ben 9. sınıfa gidiyordum. 
Bir gün okula gittiğimde 
erken evlilikler ile ilgili bir 
seminere katıldım. Orada 
hep kafamda soru işareti 
olan şeylere cevap aldım. 
Neden erkekler kızlardan 
üstün? Neden hep onların 
istedikleri olur? Dünya 
erkekler için mi yaratıldı 
ya da biz erkekler için mi 
yaratıldık? Ben bu soru 
işaretlerine cevap aldım. 
Annem beni evlendirecekti, 
sürekli eve birileri geliyordu. 
Ben bunları öğrendikten 
sonra annemle konuştum, 
ben evlenmek istemiyorum 
dedim. Daha önce bunu 
söyleyemiyordum… Şimdi 
çok iyi hissediyorum, çünkü 
artık haklarımı biliyorum.

“Kadınlar erkeklerden bir adım geride durmalı, erkekler 
kadınların namusundan sorumludur, erkek evin 
reisidir” gibi kalıp yargılarla eğitime başlayan rehber 
öğretmenler, reisliğin yerini eşitliğe bıraktığı bir bakış 
açısıyla tamamladılar eğitimi. 

Rehber öğretmenlerde başlayan değişim kar topu 
etkisiyle kız çocuklarına ulaştı. Rehber öğretmenler, 
okullarındaki 11-17 yaş aralığındaki 4.200 kız çocuğuna 
erken yaşta ve zorla evliliğin zararlarını, bu zararlı 
gelenekten kendilerini ve çevrelerini korumaları için 
yapmaları gerekenleri anlattılar. Kız çocukları ile rehber 
öğretmenlerin bu buluşması sonucunda, 12 kız çocuğu 
eğitime geri kazandırıldı. 

Öğretmenler ve kız çocuklarının yanı sıra, hazırlanan 
billboard ilanları, afişler, medya haberleri ve kısa film 
ile il genelinde konuya dikkat çekildi. Sivil toplum ve 
kamu kuruluşlarından temsilcilerle bir araya gelinerek 
erken evliliğin zararları ilgili kurumlara anlatıldı. En 
önemlisi kız çocuklarının ailelerine yönelik seminerler 
düzenlenerek, eğitimin kız çocukları için önemine 
dikkat çekildi.

“Çocuk İstismarına Dur De!” projesi asırlardır devam 
eden bu yıkıcı geleneğe dur dedi. Toplum artık çocuk 
yaşta zorla evlilikleri, mücadele edilmesi gereken bir 
sorun olarak görsün istedi. Okullarda öğretmenlerle 
başlayan değişimi kız çocuklarına, onların ailelerine, 
toplumun geneline yaydı. Sonunda, “Kız çocukları 
evlenmesin, okusun. Bunun için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazırım” diyen öğretmenler, “Kızımı ne olursa 
olsun okutacağım, bunları onun yaşamaması gerek” 
diyen anneler ortaya çıktı. En önemlisi ise Muş’taki 
kız çocukları, kendilerini saran bu yıkıcı geleneğe dur 
demeyi öğrendi.

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ
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“Çocuk Istismarına
Dur De!” projesi

asırlardır devam eden
bu yıkıcı geleneğe

dur dedi.



KURUM ADI
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi

PROJE ADI
Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığı ile 
Mücadele Etmek

PROJE ORTAĞI
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

PROJENIN UYGULANDIĞI IL
İstanbul



EĞITIM ORTAMINDA
ENGELLI AYRIMCILIĞI ILE 

MÜCADELE ETMEK
BILGI ÜNIVERSITESI SOSYOLOJI VE EĞITIM ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI
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EĞİTİM ORTAMINDA
ENGELLİ AYRIMCILIĞI İLE 
MÜCADELE ETMEK

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Nüfusun yaklaşık %12’sini engelli bireylerin 
oluşturduğu Türkiye’de, yapılan düzenlemelere 
rağmen hala eğitimden sağlığa, çalışma hayatından 
erişime kadar pek çok alanda ayrımcılık yaşanıyor. 
Özellikle eğitim alanında yaşanan bu ayrımcılık, bir 
yandan küçük yaşlardan itibaren engellilerin topluma 
katılmasına ve eğitim hakkından yararlanmasına 
engel oluyor, diğer yandan da toplumda engellilere 
yönelik var olan “yardıma muhtaç, aciz, yetersiz” gibi 
kalıpları pekiştiriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında 
kurulan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (SEÇBİR), Toplumsal Haklar ve 
Araştırmalar Derneği (TOHAD) ortaklığıyla, eğitimde 
engelliliğe dayalı ayrımcılığı önlemek amacıyla 
“Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığı ile Mücadele 
Etmek” projesini hayata geçirdi.

MELISA SORAN
Proje Koordinatörü

Ders Kitaplarında 
Engellilik Araştırması’nda, 
kitaplardaki metinlerin 
ve görsellerin hemen 
tamamında engelliler 
kendi başlarına sokağa 
çıkamayan, karşıdan 
karşıya geçemeyen, 
çalışamayan insanlar 
olarak resmedilmekteydi. 
Bu durumun sebebi olarak 
da insanların engelli 
olmaları gösteriliyor, 
engellilerin topluma eşit 
düzeyde katılmalarını 
sağlayacak düzenlemelerin 
eksikliğine değinilmiyordu. 
Araştırmadaki bulgular, 
engelli bireylerin ikinci sınıf 
yurttaş olduğu algısını 
pekiştiriyordu.
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Farklı seviye ve branştan 25 öğretmenin katıldığı 
projede, bir sene boyunca eğitimde engellilere yönelik 
tüm ayrımcı uygulamalar ortaya döküldü, tartışıldı 
ve bunlarla nasıl baş edilebileceğine yönelik fikirler 
geliştirildi.

Projede öğretmenlerin rolü kritikti. Çünkü sınıflarında 
engelli öğrenci olsun veya olmasın, onlar bugüne 
kadar toplumda yerleşmiş ön yargılara karşı mücadele 
ediyorlardı. Ders kitaplarında, televizyonda, sokakta, 
her yerde engelliler, eksik, yardıma muhtaç, aciz 
olarak tanımlanıyor; tüm bu mecralar, yetişkinler 
kadar çocukların da algılarını şekillendiriyordu. 

Proje kapsamında öncelikle öğretmenlerin hak temelli 
perspektif edinmeleri için uzmanların katılımıyla 
çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu atölye 
çalışmalarında, engellilik çok farklı açılardan ele 
alındı; normallik algısı tartışıldı, engelliliğin tarihi ve 
bu alandaki politikalar irdelendi. Öğretmenlerin bu 
çalışmalarına yön vermek ve proje sonunda çıkacak 
kitabın içeriğine katkı sunmak amacıyla projeye farklı 
alanlarda uzman akademisyenler de destek oldu. 

Proje kapsamında  
öğretmenler,

eğitim ortamındaki 
ayrımcı tutumların 

ortadan kaldırılması 
için bir araya 

geldiler.

47



48

DIDEM ÇIÇEK
Sınıf Öğretmeni

Öğretmenim... Toplumda 
sözü geçen ve fikrine 
değer verilen bir bireyim, 
en azından öğrencilerim 
tarafından. Dünyayı 
değiştiremem ama algının 
değişmesine, ön yargıların 
dağılmasına, yardım 
temelli yaklaşımların 
sonuçlarının fark edilmesine 
neden olabilirim. Artık 
öğrencilerimin ceplerine 
Matematik, Türkçeden 
daha çok, hak temelli 
bakış açısı doldurmaya 
çalışıyorum.

Atölye çalışmalarının ardından, projede bir sonraki 
aşama ise edinilen bilgi ve deneyimin, sınıf ortamına 
aktarılması için yeni yöntemler geliştirilmesiydi. 
Burada amaç, geliştirilecek sınıf içi uygulamalarla 
öğrencilerin engellik algılarının şekillenmesine 
yardımcı olmak ve eğitimde engelli ayrımcılığını 
ortadan kaldırmaya destek olmaktı. Bunun için 
öğretmenler, okul seviyelerine göre gruplara ayrıldılar 
ve engelli ayrımcılığına yönelik materyaller toplayarak 
ders içerikleri geliştirmeye çalıştılar. Kullanılabilecek 
çok fazla malzeme vardı: hikayeler, filmler, oyunlar, 
ders kitapları… Tüm malzemeler bir havuzda toplandı 
ve her öğretmenin kullanabileceği, farklı sınıflara 
uygun ders planları hazırlandı. Pilot sınıflarda bu 
planlar uygulanarak öğrencilerin tepkileri gözlendi.

25 öğretmenin katılımıyla projede gerçekleşen 
tüm bu tartışmaların, araştırmaların ve geliştirilen 
uygulamaların yaygınlaştırılması ve isteyen tüm 
öğretmenlerin kullanabileceği bir doküman haline 
getirilmesi gerekiyordu. Bunun için akademisyenlerin 
kaleme aldığı makaleler öğretmenler tarafından 
düzenlendi; diğer öğretmenlere kaynak sağlaması 
amacıyla ders planlarıyla birlikte bir kitapta toplandı. 
Bundan sonra geriye, bu çalışmayı yaygınlaştırmak ve 
tek bir engelli dahi eğitimde ayrımcılığa uğramayana 
kadar mücadeleye devam etmek kalıyordu.

AYZIN ÇELIK
Sınıf Öğretmeni

Biz öğretmenler çalışma 
koşullarının yoğunluğu 
içerisinde müfredatı 
tartışma ve değerlendirme 
şansı bulamıyoruz. 
Akademisyenlerle 
yaptığımız çalışmaların 
bu noktalarda katkı 
sağladığına inanıyorum. 
Proje, akademisyenlerle 
öğretmenleri bir araya 
getirirken, aslında teori 
ve pratiği de buluşturma 
sorumluluğunu üstlendi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Tek bir engelli birey dahi 
eğitimde ayrımcılığa 

uğramayana kadar 
mücadeleye devam etmek 

gerekiyor.



KURUM ADI
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği 

PROJE ADI
Engelli Hakları İzleme Grubu

PROJE ORTAĞI
Bilgi Üniversitesi

PROJENIN UYGULANDIĞI ILLER
Türkiye Geneli



ENGELLI HAKLARI
IZLEME GRUBU

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞI 
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ENGELLİ HAKLARI
İZLEME GRUBU

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

SÜLEYMAN AKBULUT
Proje Koordinatörü

Size uygun bir kaldırımda 
yürüyemediğinizde 
“Bütçe yetmediği için o 
düzenlemeleri yapmadık” 
şeklinde gayriciddi bir 
mazeretle karşılaşırken, 
“Engelli bir çocuğun 
sorumluluğunu alamam” 
denilerek çocuğunuzun okul 
kaydı yapılmazken, “Sizi 
işe alırdık; ama iş yerinin 
koşulları uygun değil, 
maaşınızı verelim, ama işe 
gelmeyin, gerek yok” diye 
lütufta bulunuyormuş gibi 
dışlanırken başınıza gelen 
şey, dolaylı ve dolaysız 
ayrımcı uygulamalardır 
gerçekte. Engelli Hakları 
İzleme Grubu ile engellilere 
sunulanların bir lütuf 
değil, hakkın gereğinin 
yerine getirilmesi olduğunu 
vurgulayarak “Devlete ayna 
tutmayı” hedefliyoruz.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) 
tarafından hayata geçirilen “Engelli Hakları İzleme 
Grubu” projesi, eşit koşullarda eğitim almanın, 
çalışmanın, erişilebilir mekanlar ya da hizmetler 
sağlamanın lütuf değil, bir insan hakkı olduğunu 
göstermek için yola çıktı. İlk kez geçtiğimiz yıl 
uygulanan proje, temel olarak Türkiye’de engelli 
haklarının ne derecede hayata geçtiğini verilerle 
ortaya koymayı amaçladı.

Projenin çıkış noktası olan ve Türkiye’nin 2007 yılında 
imzalayıp, 2009 yılında taraf olduğu Birleşmiş Milletler 
Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre, eğitimden sağlığa, 
erişilebilirlikten çalışma hayatına kadar yaşamın tüm 
alanlarında engelli kişilerin topluma eşit katılımının 
sağlanması için ülkelerin yapması gereken çok sayıda 
yasal ve idari düzenleme vardı. Sözleşmenin gereği 
olarak, Türkiye bu zamana kadar önemli düzenlemeler 
yaptı. Ancak günümüzde hala engelli bireylerin 
topluma eşit katılımlarında sıkıntılar yaşanması, 
yapılan düzenlemelerin henüz istenilen düzeye 
ulaşmadığını açıkça ortaya koyuyordu.
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Engelli Hakları İzleme Grubu projesi, engelli 
bireylerin maruz kaldığı bu eşitsiz ve ayrımcı 
uygulamaları sağlam ve ölçülebilir verilerle ortaya 
koymak, kamuya sorumluluklarını hatırlatmak ve 
toplumda farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçti. 
Öncelikle, projenin ilk senesinde çeşitli kaynaklardan 
elde edilen çarpıcı veriler kullanılarak, Türkiye’de 
engelli haklarının ne ölçüde uygulandığını gösteren 
videografik ve kamu spotları hazırlandı ve tüm 
videolar toplamda 400 bini aşkın izlenme rakamına 
ulaştı.

Ardından, bir önceki sene toplanan verilerde ne 
kadar değişim olduğunu görebilmek için yeniden 
veri toplama süreci başladı. Bu noktada eğitim, sağlık, 
erişilebilirlik ve çalışma hayatı alanlarında kamu 
kurum ve kuruluşlarına bilgi edinme başvuruları 
yapıldı. Böylece iki senede toplam 7.000’i aşkın bilgi 
edinme başvurusu yapılmış oldu. Toplanan verilerin 
bazıları eşit yaşam hakkı yönünde olumlu gelişmeler 
olduğunu gösteriyordu.

Günümüzde hala 
engelli bireylerin 

topluma eşit 
katılımlarında 

önemli sıkıntılar 
yaşanması, yapılan 

düzenlemelerin 
henüz istenen 

düzeye ulaşmadığını  
açıkça ortaya 

koyuyor.
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“Engelli Haklarında 
Düşündüren Tablo” 
videografiğini izlemek 
için QR kodu
akıllı cep telefonunuza 
okutunuz.
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EMRE TAŞGIN
Eğitimde Görme Engelliler Derneği 
Başkanı

Bu projede izleme 
çalışmalarının lobicilik ve 
savunuculuk faaliyetlerinde 
elimizi ciddi anlamda 
güçlendirdiğini kavradık. Bu 
projeyle edindiğimiz bilgi ve 
beceriler ışığında mücadele 
ederken sesimizin daha 
güçlü çıkacağına inanıyoruz. 
İnanıyoruz ki bilgi güçtür ve 
o gücün bir kısmına izleme 
yaparak sahip olabiliriz.

Örneğin, 2013 yılında belediye otobüslerinde 
rampa ya da asansör bulunma oranı %44 iken, 2014 
senesinde bu oran %75’e çıkmıştı. Ancak, kamu 
binalarında görme engellilerin ihtiyaç duydukları 
hissedilebilir zeminlerin yapılması konusunda 
sadece %1, asansörlere ilişkin ise %6’lık bir ilerleme 
kaydedilebildi. Sonuç olarak, veriler yine engelli 
kişilerin temel haklarından faydalanamadığını ortaya 
koyuyordu.

Tüm bu veri toplama çalışmalarının ardından Engelli 
Hakları İzleme Grubu’nu oluşturan 20 sivil toplum 
kuruluşu iki gün süren toplantılarda bir araya geldi 
ve elde edilen tüm veriler ortaya kondu, tartışıldı, 
deneyimlerle harmanlandı. Tüm bu paylaşımların 
ardından İzleme Grubu, bundan sonra yapılacakları 
ve kamunun görevini yerine getirmesi için atılacak 
adımları belirledi. Nitekim tüm bu çalışmalar 
sonuçlarını vermeye başladı. Pek çok kamu 
kurumuyla yapılacak işbirlikleri için ilk adımlar atıldı. 

Sonuç olarak, Engelli Hakları İzleme Grubu 
2013 yılından sonra 2014 yılında da çalışmalarını 
tekrarlayarak, Türkiye’de engelli bireylerin 
durumunun tespit edilmesi yönünde ciddi bir 
ihtiyaca cevap verdi. Böylece, iki yıla yayılan, 
erişimden sağlığa, eğitimden çalışma hayatına 
karşılaştırma yapma imkanı sağlayan ciddi bir bilgi 
birikimi engellilik alanına kazandırıldı. Ancak henüz 
yapılacaklar bitmedi. Engelli Hakları İzleme Grubu, 
engelli bireylerin eşit yaşam hakkına ulaşabilmeleri 
için somut veriler ve önerilerle bir kez daha 
devlete ayna tutmaya ve bu alandaki deneyimini 
diğer STK’lara kazandırarak onların da izleme ve 
savunuculuk çalışmaları yapmalarını sağlamaya karar 
verdi.

GÜLER DAĞIDIR
Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler 
Derneği Başkanı

Altı yıllık bir dernek başkanı 
olarak dernekçiliğin sadece 
yardım etmek, sosyal 
kültürel etkinlikler olduğunu 
düşünürdüm. TOHAD ile 
tanışıp, engelli hakları ve 
savunuculuğu konusunda 
nelerin, nasıl yapılması 
gerektiği konusunda 
bilinçlenince bu konudaki 
tüm bakış açım değişti. 
Artık daha bilgili, bilinçli 
ve donanımlı bir şekilde 
haklarımızı savunmaya 
başladık.



55EKİM ZAMANI 2014-2015 SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ

Engelli Hakları Izleme Grubu,
engelli bireylerin eşit yaşam hakkına 

ulaşabilmeleri için devlete ayna 
tutmaya devam edecek.



KURUM ADI
Ulusal Down Sendromu Derneği

PROJE ADI
Hoş Geldin Bebek

PROJE ORTAKLARI
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü

PROJENIN UYGULANDIĞI IL
İzmir



HOŞ GELDIN
BEBEK

ULUSAL DOWN SENDROMU DERNEĞI
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HOŞ GELDİN BEBEK
ULUSAL DOWN SENDROMU DERNEĞİ

“Doktor bana, ‘Down sendromlu bir çocuk 
doğurduğunuzun farkında mısınız?’ dedi. Tek 
başımaydım ve Down sendromunun ne olduğuna 
dair hiçbir şey bilmiyordum.”
Down Sendromlu Çocuk Annesi 

Down sendromlu bir bebeğin annesine ait bu sözler, 
aslında Türkiye’deki diğer pek çok Down sendromlu 
çocuğu olan ailenin yaşadıklarıyla örtüşüyor. 
Doğumdan önce veya sonra bebeklerinin Down 
sendromlu olduğunu öğrenen aileler, bilgisizlik, 
endişe ve ardından gelen travmayla birlikte büyük 
bir çıkmaza sürükleniyor. Hastanelerin de yeterince 
destek olamadığı bu travma ve kabullenme süreci 
ne kadar uzun sürerse, Down sendromlu bebeğin 
zihinsel ve bedensel gelişimi için önemli olan sağlık 
kontrolleri ve eğitim desteği de bir o kadar geç 
başlıyor.

DERYA GÖK
Down Sendromlu Çocuk Annesi

Bana bebeğimin Down 
sendromlu olabileceğini 
söylediklerinde gerçekten 
hiç beklemediğim için çok 
üzülmüştüm. Tam olarak 
nasıl bir durum olduğunu ve 
Down sendromlu çocuklara 
nasıl davranacağımızı 
bilmiyorduk. Proje ile 
psikolojik destek ve 
fizyoterapilere katıldık, 
bu konularda tecrübeli 
diğer ailelerle görüşme 
fırsatı yakaladık. Bu projeyi 
başlatan ve bu kurumlarda 
çalışan herkese tek tek 
teşekkür ederim. Çünkü 
onlar bizim yolumuzu 
aydınlatan ışığımız oldular...
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Ortalama 800 doğumdan 1’inde görüldüğü bilinen 
Down sendromu, aslında genetik bir farklılık. Bu 
farklılık, bir takım fiziksel özelliklerin yanında, farklı 
derecelerde sağlık problemleri ve akranlara göre 
zeka geriliğine sebep oluyor. Bununla birlikte, erken 
dönemde başlayan eğitim programları ve fizyoterapi, 
konuşma terapisi gibi desteklerle Down sendromlu 
çocukların gelişiminde oldukça başarılı sonuçlara 
ulaşılabiliyor.

Ulusal Down Sendromu Derneği, 2013 yılında İzmir’de 
kurulan gönüllü bir aile hareketi. Çoğunluğu Down 
sendromlu çocuğu olan ailelerden oluşan dernek, 
gücünü çocukları için eşit bir yaşam hayali kuran 
ailelerden ve Türkiye’nin her yerinde bulunan 2.000’i 
aşkın gönüllüsünden alıyor. Kendi çocuklarıyla 
birlikte başladıkları bu yolculukta çok fazla deneyim 
biriktiren aileler, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle, 
diğer ailelere destek olmak, sağlık çalışanlarına bilgi 
vererek hastane ile aileler arasında bir köprü kurmak 
ve çocukların en erken şekilde fiziksel ve zihinsel 
takiplerinin yapılmasını sağlamak için yola çıktılar.

Down sendromu, 
hastalık değil, 

genetik bir 
farklılıktır.
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Dr. AYHAN IZZETTINOĞLU
İzmir İl Sağlık Müdürü

Hem bir doktor, hem 
de bir sağlık yöneticisi 
olarak Down sendromlu 
bireylerin ve ailelerinin 
yaşadıkları sorunları 
bilmekteyim. Projeyi bu 
sorunların çözümü için 
bir araç olarak gördük ve 
projeye ortak olduk. Gönüllü 
sağlık çalışanlarımızın 
özverili çalışmaları ile 
bu amacımıza ulaştık. 
Böylece Down sendromlu 
olarak dünyaya gelen 
çocuklarımıza erken 
dönemde ulaşarak 
ihtiyaçları olan eğitim ve 
desteği sağlamış olduk.

Proje kapsamında öncelikle İzmir İl Sağlık ve 
Halk Sağlığı Müdürlüklerinin desteğiyle Down 
sendromlu bebeği olan ailelere ulaşıldı ve dernek 
gönüllülerinden oluşan bir ekip, bu aileleri ziyaret 
etmeye başladı. Ziyaretlerde öncelikle ailelere yalnız 
olmadıkları hissettirildi. Adım adım izlenmesi 
gereken yollar ve aşamalar aktarıldı. Bu noktada 
dernek gönüllüsü ailelerin deneyimleri ve projedeki 
psikoloğun görevi kritikti. İhtiyaç duyan aileler ayrıca 
psikolojik destek almaları için bireysel terapiye 
yönlendirildi. 

Ailelere yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının 
yanı sıra, hazırlanan kitapçık ve broşürler İzmir’deki 
tüm hastanelere, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerine 
gönderildi; ziyaretlerle proje hakkında bilgi verildi. 
Bu sayede Down sendromunun tanısından alınması 
gereken sağlık raporlarına kadar tüm süreçte önemli 
bir rol oynayan hekimler ve sağlık çalışanları da 
projeye dahil edilmiş oldu.

Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bir yıl içinde 
250’si 0-6 yaş arası, 600’den fazla Down sendromlu 
bireye ulaşıldı. Gönüllü ailelerin desteğiyle 250’den 
fazla aile, evlerinde ziyaret edildi ve ihtiyaç duydukları 
tüm konularda destek aldı. Ayrıca İl Sağlık ve 
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün desteğiyle İzmir’in 25 
ilçesinde 3.000’i aşkın sağlık çalışanı Down sendromu 
hakkında bilgilendirildi. Proje bitti, ancak ailelerden 
gelen talepler bitmedi. Daha ulaşılacak çok sayıda 
Down sendromlu çocuk olduğunun bilinciyle, kamu-
STK el ele verdi ve Sağlık Müdürlükleri ile Ulusal 
Down Sendromu Derneği, “İnsanca yaşamak her 
bireyin hakkıdır” diyerek yola devam etme kararı aldı. 

ULUSAL DOWN SENDROMU DERNEĞİ

DERYA GÖK
Down Sendromlu Çocuk Babası

İnsanca yaşamak 
her bireyin hakkıdır, 
evlatlarımızı bir birey olarak 
topluma kabul ettiren ve bu 
kanıyı insanlarda oluşturan 
herkese teşekkür ederiz.

600

250

ULAŞILAN DOWN 
SENDROMLU

ULAŞILAN
AİLE

3.000
ULAŞILAN

SAĞLIK ÇALIŞANI
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Ulaşılacak çok sayıda
Down sendromlu çocuk olduğunun 
bilinciyle, Ulusal Down Sendromu 

Derneği “Insanca yaşamak
her bireyin hakkıdır” diyerek yola 

devam edecek.
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