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MESSAGE FROM CHAIRMAN
BAŞKAN’IN MESAJI

Sabancı Vakfı olarak, kurucumuz Hacı Ömer 

Sabancı’nın “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu 

toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle 45 yıldır 

hayırseverlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakfımızın 

ana hedefi olan eğitime, kültürel ve toplumsal 

gelişmeye katkıda bulunma misyonundan hareketle, 

12 yıl önce başladığımız Hibe Programları’yla bugüne 

kadar Türkiye’nin 74 ilinde 148 projeye hibe desteği 

vermenin mutluluğu içerisindeyiz.

The Sabancı Foundation has been doing 

philanthropic work with the principle of “sharing 

what we have obtained from these lands with its 

people” as adopted by our founder Hacı Ömer 

Sabancı for 45 years. We are very happy with 

the fact that we have granted 148 projects in 74 

provinces across Turkey to date within the scope of 

this Grant Programs that we initiated 12 years ago 

with the mission to contribute to education, cultural 

and social developments, which is also the main 

goal of our Foundation.

ÖNSÖZ



5 SOWING SEASON 2018-2019

In every piece of work that the Foundation 

is involved in, our dream is to provide equal 

opportunities in the society, and we focus on women, 

youth and individuals with disabilities. In this respect, 

we grant those civil society organizations that 

identify problems on-site and play a part in the 

solution by working together with them. 

We, as the first foundation in Turkey to implement 

Grant Programs, have been excited from the very 

first day to support the transformation, rooting and 

empowerment of the civil society. We believe every 

person we touch with the Grant Programs is also 

an ambassador of the movement of change that is 

needed for our social development.

And the Sowing Season heralds the fruiting from the 

seeds we plant every year with the Grant Programs, 

showing once again the good can grow and inspire 

others when it is encouraged. 

During the grant period 2018-2019, most of the 

projects we supported were for educators who 

play an important role in contributing to the social 

development. The areas we focused on include 

“supporting quality education”, “ensuring access to 

education and attendance” and “supporting rights-

based non-formal education”.

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda 

toplumda fırsat eşitliği sağlama hayali kuruyor ve 

odağımıza kadın, genç ve engelli bireyleri alıyoruz. 

Bu kapsamda, sorunları yerinde tespit eden sivil 

toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor ve onlarla 

birlikte çalışarak çözümün bir parçası oluyoruz. 

Türkiye’de Hibe Programları’nı uygulayan ilk vakıf 

olarak, sivil toplumun dönüşümüne ve köklenip 

güçlenmesine destek olmanın heyecanını ilk günden 

beri yaşıyoruz. Hibe Programları ile dokunduğumuz 

her insanın, aynı zamanda toplumumuzun gelişmesi 

için gereken değişim hareketinin de bir elçisi 

olduğuna inanıyoruz.

Ekim Zamanı ise bizlere her yıl Hibe Programları ile 

ektiğimiz tohumların meyvelerini verdiğini müjdeliyor, 

iyiliğin desteklendikçe büyüyerek başkalarına da 

ilham verdiğini bir kez daha gösteriyor. 

2018-2019 hibe döneminde ağırlıklı olarak; toplumsal 

gelişmenin sağlanmasında önemli rol üstlenen 

eğitimcilere yönelik projeleri destekledik. “Kaliteli 

eğitimin desteklenmesi”, “eğitime erişimin ve 

devamın sağlanması” ve “hak temelli yaygın eğitim 

çalışmalarının desteklenmesi” odaklandığımız alanlar 

arasında yer alıyor.

FOREWORD
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Bir yıl boyunca desteklediğimiz projelerle, eğitimde 

engelli ayrımcılığıyla mücadele etmeye, kadına 

yönelik şiddeti ve erken yaşta evlilikleri önlemeye, 

gençleri teknoloji ile güçlendirmeye, katılımcı ve 

barışçıl eğitim ortamları kurmaya çalıştık.

Bu sene Ekim Zamanı’nda birbirinden değerli umut 

hikâyelerini sizlerle paylaşmak ve daha çok insana 

ulaşmak için bu kitabı hazırladık.

İyiliğin gücüne inanan ve insan sevgisine gönül 

verenlerin hepimize ilham olduğu, umut dolu yarınlar 

dileğiyle...

GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı

With the projects we supported during the year, 

we tried to combat the disability discrimination 

in education, prevent violence against women 

and child marriages, empower young people 

with technology, and build inclusive and peaceful 

educational environments.

In this year’s Sowing Season, we have prepared 

this book to share the stories of hope, each more 

valuable than the other, and to reach out to a 

greater population.

Hoping for a hopeful tomorrow where we are all 

inspired by those who believe in the power of good 

and set their heart on philanthropy...

GÜLER SABANCI

Sabancı Foundation
Chairman of Board of Trustees

Önsöz  Başkan’ın Mesajı Foreword  Message From Chairman
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SABANCI FOUNDATION
GRANT PROGRAMS IN BRIEF

KISACA SABANCI VAKFI
HİBE PROGRAMLARI

SUNUŞ

INTRODUCTION
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Sabancı Vakfı, Hibe Programları’nı ilk defa 2007 

yılında, kadın, genç ve engellilere yönelik projeler 

yürüten sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere 

hayata geçirdi. 

Neden Kadın, Genç ve Engelliler? 

Türkiye’de 40,8 milyon kadın, 13 milyon genç,

8,5 milyon engelli 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:

• Kadınlar, hayatın her alanında şiddete maruz 

kalıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele 

ediyorlar.

• Ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları kısıtlı 

gençlerin yaşadığı zorluklar, onları, yaşıtlarının 

sahip olduğu fırsatlara erişmekten alıkoyuyor.

• Yasalarla tanınmış haklarına erişmekte zorluk 

yaşayan engelli bireyler, yalnızca fiziksel 

bariyerleri değil; toplumun ön yargılarını aşmak 

için de yaşamları boyunca çaba sarf ediyorlar.

The Sabancı Foundation initiated its Grant Programs 

in 2007 to support civil society organizations 

engaged in projects for women, youth and people 

with disabilities. 

Why Women, Youth and People with Disabilities? 

40.8 million women, 13 million young people and 

8.5 million people with disabilities live in Turkey. 

The majority of the population, therefore, consists of 

women, youth and people with disabilities. On the 

other hand, various indicators, such as employment, 

education, political participation, reveal that these 

groups experience problems with equal and active 

participation in social life:

• Women are subjected to violence in every aspect of 

life and struggle with gender inequality.

• Young people with limited economic, social, or 

cultural resources experience difficulties that keep 

them from getting the same opportunities as their 

peers.

• Individuals with disabilities experience difficulties 

in accessing their rights that are designated by 

laws, and in addition to such physical obstacles, 

they also struggle to overcome social prejudices 

throughout their lives.

For those who are part of not one, but two or more 

of the above groups, the picture is even more 

Sunuş Kısaca Sabancı Vakfı Hibe Programları



9 SOWING SEASON 2018-2019

Bu grupların birden fazlasında yer alanlar için ise 

tablo biraz daha karamsar: “engelli kadın”, “genç 

kadın” ya da “engelli genç” olanlar, diğerlerine göre 

iki kat daha fazla ayrımcılığa uğruyorlar.

Neden Sivil Toplum Kuruluşları? 

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara 

sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını 

sağlamak amacıyla, Hibe Programları ile sivil 

toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi gerektiğine 

inanıyor. 

Çünkü; kadın, genç ve engelli hakları alanında 

uzman olan STK’ların, bireylerin haklardan eşit 

yararlandığı bir toplumun önündeki engellere çözüm 

üretme ve kamuya örnek olacak modeller geliştirme 

potansiyeli var. Öte yandan Türkiye’de hak temelli 

STK’lara fon sağlayan yerli kuruluş veya vakıflar yok 

denecek kadar az. 

Bu çıkış noktasıyla Sabancı Vakfı, son 12 yıldır 

kesintisiz olarak Hibe Programları ile sivil toplum 

kuruluşlarını destekliyor. Hibe Programları ile 

desteklenen projeler, “eğitim”, “engelli hakları”, 

“erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele”, “birlikte 

yaşam” ve “öğretmenlerin güçlenmesi” alanlarına 

odaklanıyor.

pessimistic: “women with disabilities”, “young women”, 

and “young individuals with disabilities” are affected 

by discrimination twice as much as those who are 

members of only one group.

Why Civil Society Organizations? 

The Sabancı Foundation believes civil society 

organizations should be supported with Grant 

Programs to ensure women, young people and 

individuals with disabilities enjoy their rights equally 

and active participation in the society. 

The reason is those civil society organizations which 

are specialized in rights of women, youth and 

individuals with disabilities have the potential to 

work towards a solution to overcome the obstacles 

to living a life in which every individual enjoys their 

rights equally and to develop models that would 

set a good example for the society. In Turkey, on 

the other hand, there are scarcely any domestic 

organizations or foundations that fund right-based 

civil society organizations. 

With this starting point, the Sabancı Foundation 

has been supporting civil society organizations 

with its Grant Programs for the past 12 years. The 

projects supported by the Grant Programs focus 

on “education”, “disability rights”, “fighting against 

early and forced marriages”, “co-existence”, and 

“empowering teachers”.

Introduction Sabancı Foundation Grant Programs in Brief
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Sunuş Kısaca Sabancı Vakfı Hibe Programları

Hibe Programları Süreci Nasıl İşler?

Sabancı Vakfı, STK’lara sadece maddi destek 

değil, ihtiyaç duydukları konularda teknik destekler 

vereceği, kurumlar arası bilgi paylaşım ortamları 

yaratacağı, kurumlarla ortaklaşa çalışmalar 

yürüteceği bir hibe süreci yönetiyor: 

• Bu süreç, kapsamlı bir değerlendirme ve seçim 

dönemi sonunda hibe almaya hak kazanan 

kurumların, Hibe Programları ağı içinde yerini 

almasıyla başlar.  

• Kurumlar, Hibe Programları ağı içinde benzer 

alanlarda çalışan diğer kurumlarla tanışır, çeşitli 

bilgi paylaşım ortamlarına katılır.  

How does the Process of Grant Programs work?

The Sabancı Foundation manages a grant process 

under which the Foundation supports civil society 

organizations not only with funds, but also with 

technical support according to their needs, creates 

platforms allowing information exchange between 

organizations, and carries out collective work with 

organizations: 

• The process starts once those organizations 

qualified for a grant at the end of a period of 

extensive evaluation and selection, get involved in 

the network of Grant Programs. 

• These organizations meet others working in similar 

areas within the network of Grant Programs and 

join various platforms of information exchange

The Sabancı Foundation 
provides technical support 

in areas of need

Sabancı Vakfı
kurumlara teknik destek 

sağlar

The Sabancı Foundation 
works collaboratively with 

organizations

Sabancı Vakfı
kurumlar ile ortaklaşa

çalışma yürütür

Work done is announced 
through various means of 

communication

Yapılan çalışmalar
çeşitli iletişim fırsatları ile 

duyurulur

Organizations
within the network share 

experiences

Ağ içinde yer
alan kurumlar deneyim

paylaşır

Organizations join
the Grant Program 

network

Hibe almaya hak kazanan 
kurumlar Hibe Programları

ağı içinde yer alır
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Introduction Sabancı Foundation Grant Programs in Brief

• Sabancı Vakfı, yürütülen çalışmaları; bire bir 

görüşmeler, saha ziyaretleri, kurumlardan gelen 

raporların kapsamlı değerlendirilmesi ve geri 

bildirim verilmesi gibi yöntemlerle yakından takip 

ederek, kurumlarla ortaklaşa çalışma yürütür. 

• Bu takipler sonucu kurumlara iletişimden, izleme ve 

değerlendirmeye kadar ihtiyaç duyulan konularda 

destek verilir.  

• Kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda 

bilgilendirmek amacıyla basın bülteni, özel haber, 

etkinlikler gibi iletişim fırsatları yaratılır.

Bu kitapta, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını 

desteklemek yoluyla toplumsal gelişmeye katkı 

sağlamayı hedefleyen Sabancı Vakfı Hibe 

Programları kapsamında, 2018-2019 döneminde 

desteklenen 10 projenin ilham veren hikâyeleri yer 

alıyor.

• The Sabancı Foundation carries out collective 

work with the organizations by closely monitoring 

the ongoing work by means of site visits, 

comprehensive evaluation of reports presented by 

the organizations, and feedbacks. 

• According to such monitoring, the organizations are 

supported based on their individual needs, ranging 

from communication to monitoring and evaluation.  

• Communication opportunities, including press 

releases, special news and events are created to 

inform the public about the project.

This book is a collection of inspiring stories of the 

10 projects supported in the period 2018-2019, within 

the scope of the Sabancı Foundation Grant Programs 

which have the aim of contributing to the social 

development in Turkey by supporting civil society 

organizations.
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Aslı never upset us throughout her time at school. 
We came back home proud from every parent-
teacher meeting. She was ambitious and hard-
working. Now is this really my child who is crying 
in her room with the door closed? I ask once again 
while picking up her certificate of excellence from 
where she threw it: “What happened, why are you 
so sad?” “Where did I make a mistake?” she says, 
and starts crying harder, “Why don’t they want me 
among them?”

When I talk to her teacher, I understand it: Aslı’s 
friends did not invite her out to a party where 
they were going to celebrate the school break. 
Maybe they do not like spending time together, or 
maybe they forget - we do not know. Aslı learned 
about the party and became very upset. She ran 
to her friends and yelled at them in a rage and 
left the classroom. My daughter is a top student in 
her school. Yet, she obviously does not know how 
to handle her sadness. This is hard to face, but it 
has never occurred to me she would have such a 
need, until today.

Aslı okul hayatı boyunca bizi hiç üzmedi. Her 
veli toplantısından eve gururla döndük. Hırslıydı, 
çalışkandı. Şimdi kendini odasına kapatmış 
ağlayan kız benim çocuğum mu gerçekten? Takdir 
belgesini fırlattığı yerden kaldırırken bir kez daha 
soruyorum, “Ne oldu, neden böyle üzgünsün?” 
“Nerede hata yaptım ben?” deyip daha çok 
ağlamaya başlıyor, “Neden istemediler beni 
aralarında?”

Öğretmeniyle konuşunca durum anlaşılıyor: Aslı’nın 
sınıf arkadaşları onu, okulun bitişini kutlamak 
için yapacakları eğlenceye çağırmamışlar. Belki 
birlikte vakit geçirmeyi sevmiyorlar, belki de 
unuttular, bilmiyoruz. Aslı akşamki eğlenceden 
haberdar olunca çok bozuluyor. Arkadaşlarının 
yanına koşuyor, öfkeyle bağırıp sınıfı terk ediyor. 
Kızım okulun en başarılı öğrencilerinden biri. 
Ama belli ki üzüntüsüyle nasıl başa çıkabileceğini 
bilmiyor. Yüzleşmesi zor ama bugüne dek böyle 
bir ihtiyacı olabileceği aklımın ucundan bile 
geçmemişti.

Redesigning 
Education from 
School to Home 

Eğitimi
Okuldan Eve
Yeniden 
Tasarlamak 

15
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Her çağın kendine has bir ruhu var. Her çağın 

çocukları, o çağın koşullarını, beraberinde getirdiği 

avantaj ve engelleri, içlerine çektikleri hava, içtikleri 

su gibi kendilerine katıyorlar. Hem çağ değiştiriyor 

onları, hem de onlar kendi zamanlarına bir oyun 

hamuru gibi şekil veriyorlar. 21. yüzyıl insanlığa 

ezberlerini bir kez daha bozduruyor. Sorunlar 

eskisinden çok daha karmaşık ve çözümler, 

geleneksel yöntemlerin sunduğundan çok daha geniş 

bir ufuk gerektiriyor. 

Every era has a unique spirit. Every era’s children 

absorb that era’s circumstances, as well as the 

accompanying benefits and obstacles, just like the 

air they breathe in and water they drink. Not only 

the era change them, they also reshape their time 

like they make shapes with play dough. The 21st 

century makes the humanity break the mold again. 

The problems are more complicated than ever, and 

solutions require a much broader horizon than the 

one offered by the conventional methods. 

Ashoka Türkiye
Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik

Değerlendirme Anketine Katılan Bir Öğretmen

“Uygulama örneklerinin beni güçlendirdiğini hissediyorum. 
Mesleğimle alakalı daha profesyonel ve sağlıklı adımlar 
atmama olanak sağlıyor. Bu tarz etkinliklerle öğretmenlerin 
sorunlarına, hayallerine ortak olan, emek veren herkese 
çok teşekkür ediyorum.” 

A Teacher who completed the Evaluation Questionnaire

“I feel practical examples make me stronger. They enable 
me to take more professional and healthier steps in my 
career. I’d like to thank everybody who shared teachers’ 
problems and dreams through such events and who put an 
effort.” 
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Yeni kuşakların gerçekliği algılama biçimleri, 

problemlere tepki verme ve bunlarla baş etme 

yolları, bir önceki nesilden çok daha farklı olacak. 

Gelecek nesiller, onlar daha ileride olacaklar. Belki 

yeni bir gezegen keşfedecek ve yaşamı orada 

sürdürecekler. Çocukların gelecekte bilim ve 

teknolojide, mühendislik ya da mimaride ulaşacakları 

noktayı şüphesiz ki hiçbirimiz sorgulamıyoruz. Asıl 

üzerine düşünmemiz gereken, geleceğin yaşamını 

hangi değerler ve beceriler üzerine inşa edeceğimiz... 

Çünkü savaş yerine barışı, karmaşa yerine uyumu 

temel alan bir ortak yaşamı tasarlamak, güçlü 

zihinlerin yanı sıra ve belki bundan daha fazla, 

pozitif dönüşüme katkı sağlayacak insani yetkinliklere 

sahip olmayı şart koşuyor.

New generations’ manner of perceiving the reality 

and their ways of reacting to problems and coping 

with them will be very different from those of the 

previous generations. Next generations will go even 

further. They might discover a new planet and 

build a life there. There is no doubt that none of us 

questions the point kids will reach in science and 

technology or engineering or architecture in the 

future. What we actually need to think is on which 

values and skills we are going to build the life of 

future – because designing a collective life based 

on peace, not war, and on harmony, not disorder, 

requires having humane competencies that would 

contribute to a positive transformation, as well as, 

maybe more than, having strong minds.

Ashoka Turkey
Changemaker Classes & Changemaking Parenthood
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Ashoka, acil toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı 

çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, 

onları küresel bir destek ağında buluşturarak 

potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini 

yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Desteklediği sosyal 

girişimciler ile yapılan yüzlerce görüşme, sistem 

dönüşümünü başlatan sosyal girişimcilerin 

yetişkinlikte birdenbire ve kendiliğinden fark yaratan 

bireylere dönüşmediklerini; bu tohumların çocukluk 

ve gençlik döneminde atıldığını gösteriyor. Yani, 

bazılarımızın toplumun sorunlarına duyarlı, bu 

yolda yaratıcı çözümler üretmeye, sorumluluk alıp 

emek vermeye niyetli olmaları tesadüf değil. Bu 

hamurun mayasında, ‘fark yaratan beceriler’ olarak 

adlandırılan empati, yaratıcı problem çözme, ekip 

çalışması ve liderlik bulunuyor.

Ashoka finds social entrepreneurs that offer effective 

and permanent solutions to urgent social problems, 

brings them together in a global support network, 

and enables them to realize their potential and 

spread their solutions. Hundreds of discussions with 

the social entrepreneurs supported by Ashoka show 

it was not a sudden or spontaneous incident that a 

social entrepreneur becomes a changemaker adult 

starting a system transformation, but the seeds of 

such change are planted during childhood and youth. 

It means it is not a coincidence that some of us are 

sensitive to the problems of society, having intention 

to take responsibility and make an effort. This social 

awareness based on the so-called ‘changemaker 

skills’, i.e. empathy, creative problem-solving, 

teamwork and leadership.

Ashoka Türkiye
Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik
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Bugünü ve geleceği, bütün canlılar için ortak iyiyi 

gözeterek şekillendirecek olan bireylerin ihtiyacı olan 

beceriler işte bunlar. Bu becerilerin küçük yaştan 

itibaren çocuklara kazandırılabilmesi için ise, ev, okul 

ve sosyal dünya arasında birbirini destekleyen bir 

yaşam alanı oluşturulması olmazsa olmaz. Öyleyse 

öğretmenlerin ve ebeveynlerin bu becerilerin 

desteklenmesi ve yaşama geçmesi için çocuklara 

uygun ortamlar yaratmaları önemli ve gerekli. 

These are the skills an individual need to have if 

she/he is to reshape the present day and the future 

paying regard to the common good for all living 

creatures. In order to give kids these skills from very 

early age, it is essential to set a living space where 

home, school and the social world mutually support 

each other. Therefore, it is important and necessary 

that teachers and parents create environments 

suitable for kids to make sure these skills are 

encouraged and used in real life. 

Ashoka Turkey
Changemaker Classes & Changemaking Parenthood

Veli Buluşmalarına Katılan Bir Ebeveyn

“İlk buluşmaya gelince ‘Benimle aynı sorunu yaşayan 
aileler varmış.’ dedim, iyi bir anne miyim diye kendimi 
sorguluyordum, meğer çoğu arkadaşım öyleymiş...”

A Parent who attended a Parents’ Meeting

“When I went to the first meeting, ‘There are parents who 
have the same problem with me.’ I said; I was asking 
myself if I was a good mother, it turned out that most of 
my friends did the same...”
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Bu amaçla Ashoka, üç yıldır, çocukların ‘fark 

yaratan becerileri’ edinerek toplum yararına 

yaşama geçirmeleri için güçlü yol ve yöntemler 

keşfeden öğretmenleri buluyor, destekliyor, daha 

çok öğretmene ilham olabilsinler diye uğraşlarını 

görünür kılıyor. Okulda kazanılan bir becerinin 

çocukta kalıcı hâle gelebilmesi için, aileler 

tarafından da benimsenmesi şart. Bunun için 

ebeveynlerin çocukların fark yaratan becerilerini 

pekiştirebilmelerine yönelik veli buluşmaları, paneller, 

sosyal medya içerikleri ve canlı yayınlar düzenleniyor 

ve ebeveynlere çocukları adına değil ama onlarla 

beraber keşfe çıkacakları bu yeni dünyada rehberlik 

ediliyor.

Eğitim, çocukların hem akademik hem yaşam 

becerilerini geliştirdikleri bir süreç. Fakat duygusal 

olarak güvenli bir ortam yoksa öğrenmenin 

gerçekleştiğini söylemek zor. Peki, bu ortam nasıl 

yaratılır? 

To make this happen, for three years, Ashoka has 

been finding and encouraging those teachers who 

have discovered powerful ways and methods to 

enable kids to acquire the ‘changemaker skills’ 

and use them in real life for the benefit of the 

society and making their efforts visible so that a 

greater number of teachers can get inspired. If a 

skill acquired by a child at school is to become 

permanent, his or her parents must embrace the skill 

as well. In this respect, there have been a number of 

parent meetings, panels, social media contents and 

live broadcasts to help parents reinforce their kids’ 

changemaker skills, and parents are guided in this 

new world where they will explore together with 

their children, not on behalf of them.

Education is a process of development for children- 

both in respect of their academic skills and their life 

skills. If there is no emotionally safe place, however, 

it is hard to claim there is any learning. So, how can 

we create such an environment? 

Ashoka Türkiye
Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik



21 SOWING SEASON 2018-2019

Projenin web sitesinde yer verilen uygulama 

örneklerinin arasında bu sorunun yanıtını bulmak 

mümkün. Duyguları konuşmaya başlamak, onları 

adlandırmak birinci adım olmalı. Malum, ne 

hissettiğinizi bilmediğinizde, o hissin gerektirdiği 

davranış ve tavrı da gösteremiyorsunuz. 

Öğrencilerinden birbiriyle becerilerini takas 

etmelerini isteyen bir öğretmen kendi kurguladığı 

bu uygulamayla çocukların hem birbirleriyle 

hem de öğretmenleriyle nasıl empati kurmaya 

başladığını vurguluyor. Başka bir öğretmen ise, 

duygu farkındalığı egzersizleri yaptıkça, oyun 

saatlerindeki çatışmanın azaldığını gözlemlemiş. Bu 

paylaşımlar, kendilerini doğru ifade eden çocukların, 

sorunlarını kendi başlarına çözmek konusunda 

aşama kaydettiğinin de kanıtı. Bir anne, kardeşini 

kıskandığı için huzursuzlanan kızını gerçek hisleriyle 

tanıştırdıktan sonra yaşadıkları değişimi şöyle 

anlatıyor: “Öğretmenlerinin bana söylediği şey; 

artık kendi problemiyle ilgileniyor, kesinlikle bize 

arkadaşlarını gelip şikâyet etmiyor ve duygularını 

çok iyi ifade ediyor.”

We can find an answer to this question by looking 

at the practical examples on the project website. 

The first step should be talking about emotions and 

naming them. Well, when you do not know what it is 

that you are feeling, you cannot exhibit the behavior 

or attitude entailed by that feeling. A teacher asked 

her students to exchange their skills, which is a 

practice of her own design, and she emphasizes 

how the kids started empathizing with each other 

and with their teachers after this practice. Another 

teacher has observed play-time conflicts have 

decreased as they have made more activities for 

emotional awareness. All these experiences prove 

if kids can accurately express themselves, then they 

can make progress in solving their problems by 

themselves. A mother of a girl who was restless due 

to her jealousy of her sibling tells how her daughter 

has changed after she made her daughter recognize 

her own real feelings: “Her teachers tell me she 

now deals with her own problem, she no longer 

complains about her friends, and she can express her 

feelings very well.”

Ashoka Turkey
Changemaker Classes & Changemaking Parenthood

Değerlendirme Anketine Katılan Bir Öğretmen

“Sizlerin yaptığınız tarzda bizlere ilham veren çok fazla 
Türkçe kaynak yok. Yaptığınız çok güzel. Ortaokul ve liseyi 
de kapsayan çalışmalar eklemeniz, ‘Fark Yaratan Sınıflar’ın 
diğer kademelere de taşınması çok daha güzel olacaktır.” 

A Teacher who completed the Evaluation Questionnaire

“There are not many Turkish references inspiring us in 
the manner you do. You are doing a very good job. It 
would be much better if you extended your work to the 
levels of secondary school and high school to establish 
‘Changemaker Classes’ at these levels.” 
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Kendi duygularının farkında olmak çok anlamlı bir 

başlangıç. Çünkü bunu becerebilmek, diğerlerinin 

ihtiyaç ve duygularını anlayıp, buna uygun cevap 

verebilmeyi de getiriyor. Kişinin hem kendi hem de 

karşısındakinin sınırlarına saygı içinde gösterdiği bu 

özen, empatinin ta kendisi. Başka bir ifadeyle, “Bir 

kişiyle kavga ettiğinde, haksız olduğunda, aslında 

senin de haksız olabileceğini anlayabilmen” 

demek. Bu anlayışın, hak temelli bir bakış açısıyla 

genişletildiğini düşünün. Çocukların ve yetişkinlerin 

toplumdaki olumlu davranışları desteklemenin 

yanında, olumsuzların karşısında durmak konusunda 

nasıl güçleneceğini hayal edin. 

21. yüzyıl ezberlerimizi ters yüz ediyor. Ama bu çağın 

çocuklarına inanıyoruz. Özlenen ortak yaşamı onlarla 

birlikte, hep beraber kuracağız.

It is a very meaningful start to be aware of your own 

feelings, as if you can do it, then you can understand 

others’ needs and feelings and respond to them 

properly. This attention that an individual pay by 

respecting both his/her own boundaries and others’ 

boundaries is empathy itself. In other words, it means 

“if you have a fight with someone whom you think is 

wrong, you need to understand you might be wrong 

as well.” Imagine this understanding is widened 

with a rights-based perspective. Imagine how kids 

and adults can get stronger standing up against 

negativities as well as encouraging favorable 

behaviors in the society. 

The 21st century is turning our molds upside down. 

But we believe in the kids of this era. We are going to 

build the collective life we miss together with these 

kids, all in unison. 

Ashoka Türkiye
Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik

Ashoka Turkey
Changemaker Classes & Changemaking Parenthood
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In order to build, together with children,
a collective life which is based on peace, rather 
than war; harmony, rather than conflict, we need 
to understand the importance of strong human 
values together as well!

Savaş yerine barışı, karmaşa yerine uyumu temel 
alan ortak yaşamı çocuklarla birlikte kurmak için, 

insana ait güçlü değerlerin önemini de birlikte 
kavramak gerekli!



ANOTHER SCHOOL IS POSSIBLE ASSOCIATION 

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ 

PARTICIPATIVE AND PEACEFUL CLASSES

KATILIMCI VE BARIŞÇIL SINIFLAR 
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Emine was late again for class. She did not say 
anything, and dragging her bag on the ground, 
she sat on her chair. She opened a random page 
in a book and started drawing. Her uncombed 
hair was covering her face as usual, but I could 
see her careless eyes. Like they were yesterday 
and the day before. Passing by her, I closed her 
Math book opened before her, and pointed at the 
board. “Emine, this is the Science class.” 
I said. She was not surprised, and turned her head 
away without any response. “Could you do your 
homework?” I asked. She shrugged and muttered 
something like “I am not capable.” The kids sitting 
at the back giggled. She was quite embarrassed. 
She blacked the face in her drawing.

I thought how talented she was and how I could 
not get closer to tell her this... I could not do 
anything, but shutting those who were making fun 
of her up. I went back to my desk and continued 
the lecture.

Emine yine derse gecikti. Bir şey söylemeden, 
çantasını yerde sürüye sürüye sırasına oturdu. 
Önüne rastgele bir kitap açıp sayfalarına bir 
portre karalamaya başladı. Her zamanki gibi 
taranmamış saçları yüzünü kapıyordu ama ilgisiz 
bakan gözlerini seçebiliyordum. Dün ve önceki 
gün gibi. Yanından geçerken, önünde açık duran 
matematik kitabını kapatıp tahtayı işaret ettim: “Şu 
anda fen dersini işliyoruz Emine.” dedim. Şaşırmadı, 
tepki vermeden kafasını çevirdi. “Ödevini 
yapabildin mi?” diye sordum. Omuzlarını silkti, 
“Beceremiyorum” diye mırıldandı. Arka sıradaki 
çocuklar kıkırdadılar. İyice utandı. Çizdiği portrenin 
yüzünü karaladı.

Ne kadar yetenekli olduğunu düşündüm. Ve ona 
bunu söyleyecek kadar hiç yakınlaşamadığımı... 
Alay eden çocukları susturmak dışında bir şey 
yapamadım. Masama geçip derse devam ettim.

IT IS POSSIBLE TO LEARN 
IN DIFFERENT WAYS:

Children
Transforming with 
Teachers

Öğretmenlerle 
Dönüşen Çocuklar

ÖĞRENMENİN BAŞKA TÜRLÜSÜ 
MÜMKÜN:
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Hepimiz yaşama başka yerlerden bakıyoruz. 

Hayallerimiz, korkularımız ve başarmak istediklerimiz, 

aynı evrende yan yana parlayan yıldızlar gibi. 

Hepsi biricik, sonsuz çeşitlilikte ve farklı. Çünkü 

ihtiyaçlarımız farklı. Kim olduğumuzu ihtiyaçlarımız 

tanımlıyor; farklılıklarımızı ve ortak değerlerimizi 

onlar belirliyor. Kendimizi de başkalarını da 

anlamaya, ihtiyaçlarımızı bildiğimiz zaman 

başlıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumun yabancısı 

değil, parçası olmak da işte böyle mümkün oluyor: 

Herkes gücünü, niteliğini ve farkını ortaya koyup bir 

arada yaşama dahil oluyor, katkı sunuyor. 

Every one of us sees life from a different point. Our 

dreams, fears, things we want to achieve are like 

stars in the universe shining next to each other. Each 

one is unique and different from the others, with 

infinite variations. This is because our needs differ. 

Our needs define who we are; our differences and 

common values are determined by our needs. We 

only start understanding ourselves and others 

when we know our needs and it is then possible 

to be part of, not a stranger to, the society we live 

in. Everyone presents their strengths, attributes and 

differences, and gets involved in and contributes to 

life altogether. 

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılımcı Ve Barışçıl Sınıflar

Katılımcı Bir Öğretmen

“Üç aydır okulda hiç sesi çıkmayan, ihtiyacını dile 
getirmeyen bir çocuk vardı. Artık kendini çok kolay 
savunabiliyor. Söz alıp sınıfta konuşuyor. Ailesinin 
söylediğine göre okula gelişindeki en büyük motivasyon 
benmişim.” 

A Teacher and Project Participant

“There was a kid who did not make a sound at all in school, 
let alone express his needs, for three months. But now he 
can defend himself very easily. He speaks in front of the 
class. His family says I am the biggest motivation for him 
going to school.” 
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Okul, dünyaya pencereler açtığımız ilk önemli 

sosyal alan. Öğrencilik, ilgi ve yeteneklerimizi 

keşfederek hayata hazırlandığımız bir kuluçka 

dönemi olabildiği gibi, farklılıklarımızın kabul 

görmediği, bizden beklenenleri karşıladığımız 

ölçüde başarılı sayıldığımız zoraki bir göreve de 

dönüşebiliyor. Yan yana oturduğumuz sıralarda, bir 

arada var olabilmeyi de öğrenebiliyoruz, ayrışıp 

düşmanlaşmayı da. İşte böyle bir yol ayrımında 

Türkiye’de bir grup insan yan yana geliyor ve 

eğitimde alternatif bir hikâye yazmak için kolları 

sıvıyor. Derneklerinin ismi ‘Başka Bir Okul Mümkün’ 

(BBOM), çünkü otorite ve baskı yerine çocukların 

haklarını önceleyerek yönetilen, barışçıl bir okul 

ortamının mümkün olduğuna inanıyorlar. Bu inançla 

kuruluşuna önayak oldukları altı okulun yanında, 

öğretmenleri destekledikleri programlar yürütüyorlar.

School is the first social domain where we open 

a window into the world. Pupillage can be an 

incubation period during which we discover our 

interests and talents and prepare for life, but it can 

also turn into a forced task for which our differences 

are not embraced and we are considered successful 

to the extent we meet others’ expectations from us. 

We can learn how to coexist in the desks we sit next 

to each other, and how to grow apart or become 

enemies. It is this junction where a group of people 

come together in Turkey and roll up their sleeves to 

create an alternative story of education. The name 

of their association is ‘Another School is Possible’ 

(BBOM) as they believe it is possible to create a 

peaceful school environment managed prioritizing 

children’s rights, rather than using authority and 

pressure. With this belief, they run programs to 

support teachers, in addition to the six schools 

founded with their initiative.

Another School Is Possible Association 
Participative And Peaceful Classes
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BBOM’un amacı, çocukların ihtiyaçlarını gözeten 

bir okul modelini gerçek kılmak. Peki çocuklar 

ihtiyaçlarını nasıl ortaya koyacak? Duygularını fark 

edebilmeleri, öğretmenleriyle sağlam bir bağ ve 

iletişim içinde olmaları gerek. Bunun için ise, öncelikle 

öğretmenlerin kendi duygu ve ihtiyaçlarını dile 

getirmeleri şart. İşte bu anlayışla eğitim programı 

hazırlanıyor. BBOM bir çağrı yapıyor ve kendi 

öğrenme sorumluluklarını üstlenmeye istekli 48 ilk ve 

ortaokul öğretmeni, Bodrum’da bulunan Öğretmen 

Köyü’nde bir araya geliyor. Öğretmenler, Başlangıç 

Programı adı verilen eğitim programında şiddetsiz 

iletişimden çocuk haklarına, demokratik okullar ve 

katılımcı karar alma yöntemlerinden pozitif etkileşim 

araçlarına kadar birçok konuda derinlemesine 

geliştirilmiş eğitimlere katılıyorlar.

The aim of BBOM is to realize a school model which 

regards children’s needs. Well, how can kids reveal 

their needs? They need to be aware of their feelings 

and have a strong connection and communication 

with their teachers, which first requires teachers 

to express their own feelings and needs. This is 

the understanding used to make up the education 

program. BBOM makes a call and 48 elementary 

and secondary school teachers, willing to take their 

own learning responsibility, come together in the 

Teacher’s Village in Bodrum. The teachers attend 

profoundly advanced training courses on many 

topics, from nonviolent communication to children’s 

rights, from democratic schools and participative 

decision-making methods to positive interaction tools.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılımcı Ve Barışçıl Sınıflar
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Köy ortamı, aynı zamanda programı canlı bir 

deneyime dönüştürmek için her türlü imkânı 

barındırıyor. Öğretmenler, öğrencilerine 

kazandıracakları ne varsa, önce kendileri, kendi 

aralarında deneyimliyorlar. Bunun için her şeyden 

önce, tıpkı sınıfta olduğu gibi, bir duygusal güven 

ortamının inşa edilmesi gerektiğini görüyorlar. 

Yemeklerin hazırlanmasından, sobanın yakılmasına 

kadar köydeki ortak yaşamın tüm rutinleri için bir 

iş bölümüne gidiliyor. Burada, hepsinin birbirleriyle 

tanışmak, yeni fikirler üzerinde tartışıp deneyimlerini 

daha yakından paylaşmak için bol bol vakitleri var. 

Böylece yalnız eğitmenlerden değil, birbirlerinden 

de öğrendikleri ve birbirleriyle dayanıştıkları bir 

topluluğun ilk tohumları atılıyor.

In addition, the village atmosphere offers all sorts 

of facilities needed to turn the program into a live 

experience. Whatever it is that the teachers are to 

give to their students, they experience all of them 

first in their own setting. To make this happen, they 

see the first thing to do is to build an environment of 

emotional trust, just like the case in class. They share 

all the routine jobs of the common life in the village, 

from cooking meals to lighting the stove. They all 

have plenty of time to get to know each other, 

discuss on new ideas and share their experience 

there. In this way, they spread the first seeds of a 

community where they learn from each other, not 

solely from the instructors, and act with solidarity.

Another School Is Possible Association 
Participative And Peaceful Classes
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Eğitimin öğretmenlerde yarattığı belki de en önemli 

değer, kendi tavır ve yaklaşımlarını sorgulamaya 

yönelmeleri oluyor. Çocuklar, okul yaşamlarında 

hangi haklarını kullanmaktan geri kalıyor, acaba 

öğretmenler de bu konuda farkında olmadan 

engelleyici davranabiliyorlar mı? Şiddeti okuldan 

uzak tutmaya çalışırken bizzat şiddet dilinin 

kullanıcısı hâline gelebiliyorlar mı? Bir çocuktan 

dinleyebilmesini beklerken, kendileri acaba çocukları 

yeterince duyabiliyorlar mı? BBOM eğitimine 

katıldıktan sonra yaşadığı değişimi açık yüreklilikle 

anlatan Umut Öğretmen’e kulak verelim: 

 “Sınıfımda sürekli uyuyan bir öğrenci vardı, bir 

gün onu uyardığımda bana hakaret etti. Zangır 

zangır titremekten ve uyumaya devam etmesini 

söylemekten başka bir şey yapamadım. Okuldan 

sonra işlerimi iptal edip kendisiyle konuşmak 

istediğimi söyledim. Öğrendiklerim çok üzdü beni: 

Meğer çalışıyormuş ve bu yüzden uykusuz kalıyormuş. 

Aslında basitçe empati yaptım onunla ve bir bağ 

kurdum. Eğitimin bana kattıkları sayesinde oldu. Çok 

güzel bir histi.” 

The most important value created by the training 
for the teachers may be that it makes them question 
their own attitudes and approaches. Which rights 
cannot be exercised by children at school? Do 
teachers unconsciously behave in a way that prevent 
them from exercising their rights? While trying to 
keep violence away from school, is it possible that 
they personally use the language of violence? While 
expecting a kid to listen, do they do enough to hear 
what children have to say? Umut is a teacher who 
attended the BBOM’s training; let’s listen to how he 
tells the change he has experienced with an open 
heart: 

 “I have a student who used to sleep all the time in 
class. One day I warned him and he insulted me. 
Shaking like an aspen leaf, I told him to continue 
sleeping, and could not do anything else. I canceled 
all the things in my agenda after school, and told 
him I wanted to speak with him. I became very 
sad when I learned the truth: It turned out that he 
worked and that was the reason why he did not get 
enough sleep. What I did was simply empathizing 
and establishing a bond with him. That was what 
the training gave me. It was a very good feeling.” 

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılımcı Ve Barışçıl Sınıflar

Katılımcı Bir Öğretmen

“Sınıfta sözel olarak iletişim kurmayı reddeden bir öğrenci 
aynı zamanda ritme, müziğe ilgisi olduğunu fark edince 
mızıka aldı. Branş öğretmeninin de iş birliği ile ona alan 
açtıkça, o da kendisini yavaş yavaş ifade etmeye başladı. 
Arkadaşlarıyla ilişkileri düzeldi.” 

A Teacher and Project Participant

“A student rejected communicating orally in the classroom; 
she then recognized her interest in rhythm and music and 
bought a harmonica. I teamed up with the music teacher, 
and we created space for her; then she started expressing 
herself step by step. Her relationship with her friends has 
got better.” 



31 SOWING SEASON 2018-2019

Köydeki paylaşım bitip de herkes okuluna geri 

döndüğünde, öğretmenlerin kendilerini sınamaları 

için yeni bir fırsat doğuyor: Öğrendiklerini kendi 

sınıflarında hayata geçirmek adına ne kadar 

cesur davranabilecekler? Karşılaştıkları zorlukları 

aşmak için nasıl yollar bulacaklar? Bu aşamada 

hem rehberlik hem de motivasyon desteği ile 

BBOM’un elini omuzlarında hissetmeye devam 

ediyorlar. 2015 yılından bu yana her yıl tekrarlanan 

Başlangıç Programları’ndan birine katılmış, gönüllü 

ve kendilerini hazır hisseden 24 öğretmen, ilham 

olabilecekleri yeni öğretmenlerle buluşmak için yeni 

bir yolculuğa daha çıkıyor: Onlar mentor olabilmek 

için yeni bir eğitim programına daha katılırken, 

Öğretmen Köyü birbirinden öğrenen bir öğretmen 

topluluğu olmaya bir adım daha yaklaşıyor.

After the sharing in the village comes to an end 

and everyone goes back to their own school, it is a 

new opportunity for the teachers to test themselves. 

How brave can they be to put what they have 

learned into practice in their respective classes? 

What ways will they come up with to overcome 

any challenge they face? At this stage, they also 

feel BBOM’s hand on their shoulder in the form of 

guidance and motivational support. 24 teachers 

who participated in one of the Introduction Program 

organized every year since 2015, now volunteer and 

feel ready to go on a new journey in order to meet 

other teachers they can inspire: As they attend a 

brand-new training workshop to become a mentor, 

the Teacher’s Village takes one more step towards 

becoming a teacher’s community where everyone 

learns from others.

Another School Is Possible Association 
Participative And Peaceful Classes
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Programın isminin ‘Yaşamı Zenginleştiren 

Eğitim’* olması tesadüf değil. Çünkü temel amaç, 

öğretmenleri, akademik başarıdan da önce, insani 

değerleri, kendini kabulü, karşılıklı saygıyı ve 

empatiyi, yani yeni yüzyılın olmazsa olmaz yaşamsal 

becerilerini kazanabilen öğrencileri yetiştirmek 

yolunda donatabilmek. 

Her çocuğun duygu ve düşünce dünyası biricik, 

ihtiyaçları kendine has, sınırsız. BBOM’un başka türlü 

bir öğrenmeyi mümkün kılmak için yarattığı evren de 

bütün bu dünyaları içine sığdırabilmek hayaliyle, her 

geçen gün genişliyor. Öğretmenler, uzay gemilerine 

binmiş yeni ufukları tarıyorlar. Öyle ya, daha 

keşfedilecek çok galaksi var.

It is not a coincidence that the name of this 

workshop is ‘Life-Enriching Education’ *  because the 

main objective is to equip teachers with the abilities 

required to raise students who are able to acquire 

this century’s essential life skills, i.e. humanitarian 

values, self-acceptance, mutual respect and empathy, 

going beyond academic achievements. 

Every child has a unique world of thoughts and 

feelings, with specific, infinite needs. The universe 

created by BBOM to make another learning 

possible is expanding day by day with the dream of 

containing all of these worlds. Teachers are onboard 

spaceships delving in new horizons. As there are 

many galaxies to discover out there.

*Eğitim programı, Şiddetsiz İletişim yöntemini geliştiren Marshall 
Rosengerg’in ‘Life Enriching Education’ başlıklı kitabı temel alarak 
oluşturuldu.

*The training workshop has been developed based on ‘Life-Enriching 
Education’ by Marshall Rosengerg, inventor of the method of 
Nonviolent Communication.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılımcı Ve Barışçıl Sınıflar

Another School Is Possible Association 
Participative And Peaceful Classes
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Another type of school that sees and pays 
attention to children’s needs is possible with 
life-enriching teachers!

Çocukların ihtiyaçlarını görüp 
gözeten başka türlü bir okul, yaşamı 

zenginleştiren öğretmenlerle mümkün!



RURAL SCHOOLS TRANSFORMATION NETWORK

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ

RURAL TEACHERS

KÖY ÖĞRETMENLERİ

34



We have a small school. We have a huge yard 
though. We observe the trees in the yard in the 
spring, and pick up the fruit falling from the trees 
and draw their pictures in the summer. Songül’s 
mother, who is a tailor, sews costumes for the 
entire class for our shows. We go to the village 
square and perform a nice play. The mukhtar 
promised us to build a theater stage for the school 
next year. Maybe then we can invite students from 
the school at the city center. I cannot imagine 
how excited the kids would be to show their fruit 
pictures hanged in the classroom to their peers 
from the city. 

After my appointment, I first thought everything 
would have been easier if I had worked at one 
of the schools in the city. It was difficult to start 
from scratch in this village; I worked very hard. 
It seemed like a mountain looking from outside. I 
then sensed the potential hidden inside. I would 
be less tired in the city, but I do not know if I could 
be that attached to the job I do.

Okulumuz küçük. Ama kocaman bir bahçemiz var. 
Baharda, çocuklarla birlikte buradaki ağaçları 
inceleriz; yaz oldu mu, dökülen meyveleri toplar, 
resimlerini çizeriz. Songül’ün annesi terzidir; 
müsamere zamanı sağ olsun bütün sınıfa kostüm 
diker. Çıkar köy meydanına, güzel bir oyun oynarız. 
Gelecek sene için de muhtardan söz aldık; okula 
tiyatro sahnesi yaptıracağız. Belki o zaman, 
merkezdeki okulun öğrencilerini de davet ederiz. 
Bizim çocuklar sınıfa astığımız meyve resimlerini 
şehirdeki arkadaşlarına göstermek için kim bilir ne 
kadar heyecanlanırlar. 

Atandığım ilk günler, şehirdeki okullardan birinde 
çalışsam her şey daha kolay olur gibi gelmişti. 
Köyde sıfırdan başlamak zordu, çok emek verdim. 
Bir dağ gibiydi dışarıdan. Ama içinde sakladığı 
cevheri sezdim. Şehirde daha az yorulurdum ama 
yaptığım işe bu kadar bağlanır mıydım, bilmem.

A Model for
and Unique
to Rural Areas

Köy İçin Köye Has
Bir Model
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Köyü hepimiz severiz. Koruluğu, otlağı, merayı 

gezmek; tarladan yeni toplanmış mahsulü tatmak 

hepimizin hoşuna gider. Havasının, suyunun şifa 

verdiğine inanırız. Peki ya köy okulunun, nitelikli 

bir eğitim için yeterince elverişli olduğuna? Köy 

yerinde imkânlar kısıtlı, derslikler az, ihtiyaçlar çok. 

Bırakın kütüphaneyi, bilgisayarı; sürekli elektriği, suyu, 

yakacağı olan okula denk gelmek bile bir mesele. 

Köy öğretmenliği deseniz, adeta kendi başına bir 

meslek. Öğretmenler, okulun hem müdürü hem 

hademesi hem öğretmeni. Öğretmenler hem bu 

iş yükünden dolayı hem de kısıtlı sosyal imkânlar 

sebebiyle köyde geçirdikleri zamanı, tayinleri çıkana 

kadar hayatlarının erteledikleri bir dönemi olarak 

görebiliyorlar.

We all like a village. We all enjoy wandering around 

in the woods, pasturelands or meadows, or tasting 

the produce that has been just harvested from the 

field. We believe the air and water are healing there. 

What about believing in a rural school is adequate 

for high quality education? Villages have limited 

means, not enough classrooms and many needs. It is 

not easy to find a school with uninterrupted power 

and water supply or sufficient fuel, not to mention 

a library or computers. Being a rural teacher is a 

profession itself, so to speak. A rural teacher serves 

as the principal and the janitor and the teacher in 

class in school. Rural teachers, therefore, likely see 

their time in a rural area as a period during which 

they keep delaying their life until their appointment 

to somewhere else, both due to the workload and 

due to the limited social facilities.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Köy Öğretmenleri
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Evet, köy yeri küçüktür ama çocuklar burada 

ağaca, toprağa değerek, doğayı anlayarak büyür. 

Öğretmenlerin, köyde bir çocuğun dünyasını 

keşfedebilmek için kentte olduğundan daha 

çok imkânı vardır. Kendini geliştirmeye istekli, 

motivasyonu yüksek öğretmenlerle gönüllülerin 

buluştuğu Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), 

eğitimi daha nitelikli hâle getirmek için, yüzünü, 

köylerin işte bu benzersiz saklı taraflarına çeviriyor. 

Onlara göre dönüşüm, okullara yardım toplamak 

gibi günlük çözümlerle değil; tüm yurtta uygulanmak 

için ilham verecek, kırsalın kendi şartlarına uygun 

eğitim modelleri üretmekle mümkün. KODA bu 

modelleri, köylerde, kendilerini yalnız hisseden 

öğretmenlerle birlikte tasarlıyor. Onlara, bilgi ve 

becerilerini artırmak, birbirlerinden öğrenmek, 

zorluklara karşı yeni yöntemler geliştirmek için 

olanaklar veriyor.

A village is small, that is correct, but kids there 

grow up touching trees and soil, understanding the 

nature. Teachers there have more diverse means to 

explore a kid’s world than they have in a city. The 

Rural Schools Transformation Network (KODA), a 

meeting point for volunteers and teachers who 

are highly motivated to develop themselves, turns 

to such unique hidden potentials of villages to 

improve the quality of education. The Network thinks 

a transformation is only possible by developing 

educational models suited to the unique rural 

conditions, which will also be an inspiration for an 

implementation across the country, not with daily 

solutions such as fund-raising for schools. KODA 

designs these models in rural areas together with 

teachers who feel alone. It provides them with 

various means to acquire new knowledge and skills, 

learn from each other, and come up with new ways 

to overcome challenges.

Rural Schools Transformation Network
Rural Teachers
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Öğretmenliğin, yaşam boyu yoğun sabır ve çaba 
gerektirdiği tartışılmaz. Köy öğretmenleri için ise, 
işler iki katı zor. Bir kere, kırsalda nüfus kentteki kadar 
kalabalık değil; öğrenci sayısı az, dolayısıyla her sınıf 
için ayrı öğretmen çalışması her zaman mümkün 
olmuyor. Bu da birden çok sınıfın öğrencilerinin, tek 
öğretmenin yönetiminde bir arada, yani birleştirilmiş 
sınıflarda ders görmesi demek. Başka bir deyişle, 
kaos demek, kargaşa demek. Çünkü malum, farklı 
bilgi düzeyleri ve hassasiyetlere sahip bir sınıf dolusu 
çocuğun her birinin ihtiyacına eşit biçimde cevap 
verebilmek, hele de yeni mezun bir öğretmen için 
ciddi bir meydan okumayla eş. Köy öğretmeninin, 
bu durumda bocalaması kaçınılmaz, çünkü eğitim 
fakültesinde öğrendikleri, bu sorunu nasıl aşacağıyla 
ilgili bir cevap vermiyor. Meslek hayatının ilk 
yıllarına köylerde görev yaparak başlayan bu 
genç öğretmenlerin motivasyonlarını kaybetmeleri 
tesadüf olmuyor. KODA’yı, köy öğretmenleri arasında 
bir dayanışma ağı yaratmak konusunda harekete 
geçiren de bu oluyor: Onlara, yalnız olmadıklarını 
hatırlatarak yeniden umut ve cesaret kazandırmak 
için geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 
başlayan öğretmen buluşmaları, bu yıl Diyarbakır, 
Çınar’da da devam ediyor. 

Being a teacher unarguably requires intense lifelong 
patience and hard work. And the things are twice 
as difficult for rural teachers. For one thing, a village 
is not as crowded as a city, which means there are 
less students and it is not always possible to employ 
a dedicated teacher for every grade. Hence, students 
of different grades are all taught in a so-called 
multi-grade classroom controlled by a single teacher. 
In other words, there is chaos and disorder. Because 
being capable of responding to every child’s needs 
equally in a full class of kids with different levels of 
knowledge and sensitivities is equivalent to a big 
challenge, especially for a newly graduated teacher. 
A rural teacher inevitably staggers in such case as 
what she/he has learned in the faculty of education 
does not give an answer on how to overcome these 
problems. Thus, it is not a coincidence these young 
teachers lose their motivation during or after their 
first year of teaching in a village. And this is what 
set KODA in action to create a network of solidarity 
for rural teachers. The teacher meetings that started 
last year in Harran, Şanlıurfa to show them they are 
not alone, to give them hope and courage again are 
continue this year in Çınar, Diyarbakır too.

Çocuk Atölyelerine Katılan Öğretmen Adayı

“Programla birlikte birleştirilmiş sınıflara olan korkumu 
yendim. Çünkü hiçbir deneyimim yoktu. Bu program 
sonunda birleştirilmiş sınıflara karşı daha öz güvenli ve 
istekli olduğumu söyleyebilirim.”

A Prospective Teacher and Participant of Child Workshops 

“The program made me beat the fear of multi-grade 
classes. I was afraid because I had no experience. I can 
say I am more confident and willing to teach multi-grade 
classes by the end of the program.” 

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Köy Öğretmenleri
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KODA’nın kapısı, güçlenmek ve başka meslektaşlarını 

da güçlendirmek isteyen tüm öğretmenlere açık. Ağ 

sayesinde mesleklerine dair yeni açılımlar yakalayan 

öğretmenler, isterlerse mentorluk desteği alarak 

hem bilgi ve deneyimlerini daha fazla geliştirme, 

hem de bu bilgi ve deneyimlerini destek arayışında 

olan diğer köy öğretmenlerine de aktarma şansı 

buluyorlar. Bu buluşmalar, ihtiyaçları daha net 

görmeye, bunlara denk gelecek çözümlere daha 

kolay odaklanabilmeye ve en güzeli de arkadaşlığa 

olanak tanıyor.

KODA’s door is open to all teachers who want to 

be empowered and give power to other colleagues. 

The network helps teachers gain new insights in 

their profession, and the teachers find a chance to 

improve their knowledge and experience further 

with their mentors’ support, if they want, and 

share this knowledge and experience with other 

rural teachers who seek support. These meetings 

enable seeing the needs more clearly, focusing on 

appropriate solutions more easily, and maybe the 

best of all, making friends. 

Mentorluk Desteği Alan Köy Öğretmeni

“Bu süreçten önce öğrencilerin duygusal ve zihinsel 
seviyelerinin tam farkına varıp eğitim sürecini ona 
göre düzenlemekte eksiklikler yaşıyormuşum. Bu seneki 
mentorluk sürecinden sonra daha ihtiyaca uygun ve etkili 
noktaları yakaladım. Bu da hem öğrencilere hem bana 
hem de sınıf iklimine yansıdı.”

A Mentored Teacher in a Village 

“Before this process, I figured, I had not done it completely 
right, trying to fully recognize the students’ emotional and 
mental levels and adapt my teaching accordingly. After 
this year’s mentorship, I am able to determine what is 
more suited to their needs and more effective. And the 
effects have reflected on the students and me and the 
classroom climate.”

Rural Schools Transformation Network
Rural Teachers
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Yıl boyunca, düzenlenen etkinliklerde bir araya 

gelen öğretmenler, ortak ofiste bir arada çalışma 

imkânı da buluyorlar. Daha fazla etkinlik ve materyal 

geliştirmek için iş birliği içinde hareket edebiliyorlar. 

Tüm bunlar sayesinde sınıflarını ve yaptıkları 

işi daha çok benimsiyorlar. Öğrencilerine öyle 

bağlanıyor, yaptıkları işi öyle sahipleniyorlar ki, pek 

çoğu tayinleri çıkar çıkmaz köyden ayrılmak yerine, 

öğrencilerini mezun edene kadar köyde kalmayı 

seçiyor.

Buluşmalarla yerleşen bu güven duygusunu 

kalıcı hâle getirmek ve henüz tanışılmamış 

başka öğretmenlere de ulaşabilmek için rehber 

kitaplar hazırlanmasına karar veriliyor. Çalıştaylar 

düzenleniyor, araştırmalar yapılıyor, yurt içinde iyi 

örnek olabilecek okullar ziyaret ediliyor. Sonunda, 

öğretmenlerin ve uzmanların katkılarıyla, köy 

öğretmenlerine yönelik tavsiyelerden oluşan 

bir başucu kitabı ve birleştirilmiş sınıflarda 

uygulanabilecek etkinliklerden oluşan bir el kitabı 

ortaya çıkıyor.

The teachers have gathered together in the events 

throughout the year, and they now have the 

opportunity to work together in a shared office. 

They can act in cooperation to develop more events 

and materials. Thanks to all of these, they now 

embrace their classes and their job more. They are 

so attached to their students, embracing their job 

so much, that when they are appointed to work 

somewhere else, they prefer staying in the village 

until their students graduate, rather than rushing to 

leave the village for good.

To make this feeling of confidence built by the 

meetings permanent and to reach other teachers 

who had not met yet, it is decided to prepare 

guiding books. Workshops are organized, researches 

are done, and some schools are visited which 

can set good examples in Turkey. Eventually, 

with contributions of a group of teachers and 

experts, a reference book is prepared consisting of 

recommendations to rural teachers and a handbook 

containing activities that can be applied in multi-

grade classes. 

A Prospective Teacher and Participant of Child Workshops

“I have seen children reveal their talent and speak 
better when they are encouraged. I think this is our 
accomplishment and I am happy about it. Every challenge 
we encountered was an advantage for us. KODA has 
helped us a lot. We have gained great experiences.” 

Çocuk Atölyelerine Katılan Öğretmen Adayı

“Çocukları cesaretlendirince yeteneklerini ortaya 
koyduklarını ve daha iyi konuştuklarını gördüm. Bunu 
bizim başarımız olarak görüyorum ve bundan mutluluk 
duyuyorum. Karşılaştığımız her zorluk bizim için bir 
avantajdı. KODA bize çok şey kattı. Güzel deneyimler elde 
ettik.”

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Köy Öğretmenleri
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KODA yeni mezun öğretmenleri kaynak kitaplarla 

güçlendirmekle yetinmiyor. Eğitim fakültesi 

öğrencilerini henüz üniversitedeyken, birkaç sene 

sonra yaşayacakları deneyime hazırlamak için 

kolları sıvıyor. Üç farklı eğitim fakültesinin üçüncü 

sınıf öğrencilerine Türkiye’deki köy okulları ve 

birleştirilmiş sınıflara dair kapsamlı bir eğitim 

veriyor. Katılımcılardan gönüllü olanlar, seçilen köy 

okullarına giderek, mesleklerini ilk kez tecrübe etme 

imkânı kazanıyorlar. Burada görevleri, içeriği KODA 

tarafından hazırlanan altı tematik çocuk atölyesini 

gerçekleştirmek. Yedinci atölye ise, tamamen kendi 

üretimleri oluyor. Bu deneyim, stajdan çok daha 

fazlası: Sınıf öğretmeninden yardım beklemek yok; 

düzeni sağlamakta başarısız olurlarsa, kendi yaratıcı 

çözümlerini kendileri bulacaklar. Birkaç saatliğine 

de olsa, tüm sınıfın sorumluluğunu almak korkutucu 

geliyor; öte yandan, her atölyenin sonunda öz 

güvenlerini bir adım daha ileriye taşımanın zevki, 

paha biçilemez.

KODA is not contented with empowering newly 

graduated teachers with reference books. It embarks 

on a project to prepare prospective teachers for 

what they will experience in a few years while they 

are still studying in their faculty of education. It offers 

the juniors from three different faculties of education 

a comprehensive training program on rural schools 

and multi-grade classes in Turkey. The participants 

of this program get the opportunity to practice their 

profession for the first time by going to a selected 

rural school if they volunteer to do so. They are given 

a task to do there, which is to complete six thematic 

kids’ workshops prepared by KODA, and a seventh 

one completely created by themselves. This is an 

experience far beyond an internship: they cannot get 

help from the class’ teacher, and they have to come 

up with their own creative solutions if they fail to 

maintain order. Taking the responsibility for a whole 

class, even for a few hours, is scary; yet, the joy in 

taking one more confident step forward by the end 

of each workshop is priceless.

Rural Schools Transformation Network
Rural Teachers
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Öğretmen adaylarına ve genç öğretmenlere 

uğrayan bu yenilik, çocukların ifadelerine, okul 

duvarlarına, birbirleriyle ilişkilerine yansımakta 

gecikmiyor. Köyün havası, suyu eskisinden de güzel...

Korulukları, otlakları bir yana; şimdi köyün okulları 

bile bir başka.

The change affecting the prospective teacher and 

young teachers does not take much to reflect on 

the kids’ expressions, school walls, and the kids’ 

relationships with each other. The air and water in 

the village have never been that good... Aside from 

the woods or meadows, now rural schools are also 

so different. 

Mentorluk Desteği Alan Köy Öğretmeni

“10 yıllık meslek hayatımda ilk defa hiç tanımadığım 
insanların binlerce kilometre uzaklardan gelip beni ve 
mesleğimi önemsediklerini hissettirmesi güzel bir duyguydu. 
Öğretmenlerin deneyimlerini, kendini, mesleğini, okulunu 
ve öğrencilerini anlatmaya ihtiyacı var.”

A Mentored Teacher in a Village 

“It was a nice feeling that these people I had not known 
before came from thousands of kilometers away to show 
they care about me and my profession for the first time 
in my 10-year career. Teachers need to talk about their 
experiences, themselves, their profession, school, and 
students.”

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Köy Öğretmenleri

Rural Schools Transformation Network
Rural Teachers
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Unique conditions of the countryside create an opportunity for 
quality education in a village. Teachers in a village can change 
many things in solidarity once they notice this opportunity.

Kırsalın kendine has koşulları, 
köylerde nitelikli eğitim için bir fırsattır. Bu fırsatı fark eden 

köy öğretmenleri dayanışarak çok şeyi değiştirebilir.



MOR ÇATI WOMEN’S SHELTER FOUNDATION 

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI 

EMPOWERING ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN 

KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
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I know I am a victim of violence and very well 
know my rights in this respect. Yet, I do not know 
what to do with this knowledge. Should I take the 
book of laws and pound it on his head? Or should 
I frame it and hang on the wall? I thought it was 
beyond me and I needed a lawyer to defend my 
rights for me, and I referred to a lawyer. But I was 
shy of telling what happened, if you can believe it. 
I cannot admit it even to myself, so how I can tell 
her the same... How can I say the bruises on my 
legs were caused by the man with whom I have 
shared so many years? Maybe I was scared of 
being blamed. What if she asked how I, a grown 
woman, had allowed him to do it? How could I 
reply? What if the judge found me to be in the 
wrong? My kith and kin and relatives would find 
out, and I would be dishonored. I said no, and I 
decided not to do it. I told her as she was busy 
with people, I would come again later, and then 
went back home.

Şiddete uğradığımın farkındayım ve bu konuda 
sahip olduğum hakları çok iyi biliyorum. Ama ne 
yapacağım bu bilgiyle? Kanun kitabını çıkarıp 
adamın kafasına mı geçireyim? Çerçeveletip 
duvarıma mı asayım? Bu iş beni aşar, hakkımı 
benim adıma savunacak biri lazım dedim, bir 
avukata gittim. Ama inanır mısınız; çekindim olan 
biteni anlatmaya. Kendime bile anlatamıyorum 
ki ona nasıl anlatayım... Bunca yılı birlikte 
paylaştığım adam sebep oldu şu bacaklarımdaki 
morluklara, nasıl diyeyim? Ya beni ayıplarsa diye 
korktum belki. Koskoca kadın, nasıl izin verdin 
bunun olmasına derse ne cevap vereceğim? Peki 
ya hâkim beni haksız bulursa? Hem konu komşu, 
eş dost akraba öğrenecek, hem de onurumdan 
olacağım. Yok yok, vazgeçtim. Sizin başınız 
kalabalık, ben sonra gelirim deyip evime gittim.

JUSTICE AGAINST
VIOLENCE:

Lawyers for 
Women 

Kadınlar İçin 
Avukatlar

ŞİDDETE KARŞI
ADALET:

45



46EKİM ZAMANI 2018-2019

Erkek şiddeti dünyanın her yerinde görülüyor 

ve farklılık gözetmeksizin birçok kadın maruz 

kalabiliyor. Genç ve yaşlı kadınlar. Yoksul ya da 

varlıklı olanlar. Eğitimliler ve eğitimsizler. Şiddet 

çoğunlukla babalarından, erkek arkadaşlarından 

ve eşlerinden geliyor. Yıllar önce başlayan şiddete 

karşı mücadele, şiddetin karşısında durabilmek için 

en etkili araçlardan biri olan hukuku güçlendirdi; 

kadınların haklarını koruyan birçok yasa oluşturuldu. 

Fakat mücadele bitmedi. Toplumların ataerkil yapısı 

sebebiyle hukukun uygulanmasının sağlanması 

da, şiddete karşı temel mücadele alanlarından biri 

olmaya devam etti.

Male violence is everywhere across the world and 

it affects a lot of women without any differentiation. 

Young and elderly women... Poor or wealthy women... 

Educated and uneducated ones... Fathers, boyfriends 

or husbands may be the source of violence. The 

struggle against violence, which started years 

ago, has made the law more powerful as one the 

most effective tools to use for standing up against 

violence, and many laws have been adopted 

to protect women’s rights. Yet, the struggle is not 

over. Making sure the law is enforced remains a 

fundamental area of struggle against violence due 

to the patriarchal structure of societies.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

Aslı Elif Sakallı - Proje Koordinatörü

“Erkek şiddetinin son bulması için toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin son bulması gerekiyor. Biz de bu eşitsizliğe 
çomak sokmak derdindeyiz.” 

Aslı Elif Sakallı - Project Coordinator

“The gender inequality must stop in order to eradicate male 
violence. And our struggle is to throw a monkey wrench 
into this inequality.” 
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Türkiye, hem kadının insan hakları konusundaki 

temel uluslararası sözleşmelere taraf, hem de kadını 

şiddete karşı koruyan pek çok yasal düzenlemeye 

sahip. Ancak bir şey eksik: Bakış açısı. Yasaları 

savunanlar, yorumlayanlar ve uygulayanların, kadını 

şiddet karşısında savunmasız kılan eşitsiz koşullara 

dair farkındalıkları yok. Dolayısıyla şiddetin nerede 

başlayıp nerede bittiği doğru tespit edilemiyor; 

ayrımcılığın günlük hayatın içine karışarak kamufle 

olan pek çok ‘masum’ görünümünün adı konulamıyor. 

Kadınların adalet arayışı, yargı çalışanlarının 

kolaylaştırmak yerine bilinçsizce zorlaştırdığı yıpratıcı 

süreçlere dönüşebiliyor; hâkimler, neredeyse, şiddete 

uğrayanı değil şiddet uygulayanı gözetip kollayacak 

kararlara imza atabiliyorlar. Böylece kadın, 

korunmayı beklediği yerde ikinci kez mağdur ediliyor. 

Turkey is a party to the essential international 

conventions on women’s human rights and it has 

plenty of legal regulations to protect women from 

violence. Yet, there is one thing missing: perspective. 

Those who defend, interpret and enforce the laws 

are not aware of the unequal conditions that leave 

women vulnerable to violence. Thus, the origin 

and endpoint of violence cannot be accurately 

determined, and many so-called ‘innocent’ 

appearances of discrimination that are blended and 

disguised in daily life cannot be named. Women’s 

pursuit of justice can turn into a consuming process 

that is unconsciously complicated by the jurisdiction 

staff, rather than facilitating it, and judges can make 

decisions which would practically protect the violent 

one, not the victim. Then women are victimized 

again at a place they refer to for protection. 

Mor Çatı Women’s Shelter Foundation
Empowering Access To Justice For Women 
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Türkiye’de erkek şiddetine karşı güçlü mücadele 

veren ilk örgütlerden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 

bu ezberi bozmaya kararlı. Kurulduğu günden 

bu yana, dayanışma merkezi ve bağımsız sığınak 

faaliyeti yürüterek erkek şiddetine karşı kadın 

dayanışmasını güçlendiriyor. Mor Çatı’nın Dayanışma 

Merkezi, ev içinde şiddet yaşamış kadınlara sosyal, 

psikolojik, hukuksal destek sağlıyor. Sığınak faaliyeti 

ise kadınların şiddetten uzak bir ortamda farklı bir 

yaşam seçeneği oluşturabilmelerinin yolunu açıyor.

Uzun yıllardır devam ettiği bu faaliyetlerden edindiği 

güçlü deneyimden yola çıkan Mor Çatı’ya göre 

hukukun, hapsolduğu kâğıtlardan özgürleşip gerçek 

hayatta karşılığını bulabilmesi için öncelikle yargı 

çalışanlarının, yasanın ruhunu tanımaları; neden 

yazıldığını ve neyi güvence altına aldığını iyice 

anlayıp özümsemeleri şart. 

The Mor Çatı Women’s Shelter Foundation, one the 

first organizations fighting against male violence 

in Turkey, is committed to break this mold. Since 

its establishment, the Foundation empowers the 

women’s solidarity against male violence by running 

a solidarity center and independent shelters. Mor 

Çatı’s Solidarity Center provides social, psychological 

and legal assistance to women who have been 

victims of domestic violence. The shelter-related 

activities pave the way for women to build an 

alternative life away from violence.

Based on the strong experience gained years of 

operation in this field, Mor Çatı thinks that if the law 

is to get free from the papers imprisoning it and to 

be part of the real life, first the jurisdiction staff must 

thoroughly understand and comprehend the essence 

of the law, why it was adopted and what it secures. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi
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Mor Çatı, hem yasadan etkilenenler hem de yasayı 

uygulayanlar arasında bir köprü gibi çalışarak her 

iki grubu da etkileme gücü bulunan avukatlara 

donanım ve bakış açısı kazandırarak değişim 

yaratabileceğine inanıyor. Bu bir destek programı 

ve yalnızca kadın avukatların katılımına açık. Mor 

Çatı gibi, kurulduğu günden bu yana, kadınları 

birbirlerinden destek alarak güçlendirmeyi dert 

edinen bir kuruluş için bu, elbette gayet anlaşılır 

bir tercih. Öyle ki Mor Çatı, seminer programını, 

avukatların mesleki yeterliliklerini artıracak bir 

kapasite çalışmasından çok, katılımcıların kadın 

kimliklerini sahiplenerek dayanışmanın parçası 

olmalarını sağlayacak bir deneyim biçiminde 

tasavvur ediyor.

Mor Çatı believes it can make a difference by 

equipping lawyers, who act like a bridge between 

those affected by the law and those enforcing 

the law and who can influence both groups, with 

knowledge and perspective. It offers a support 

program open to female lawyers only. Given Mor 

Çatı is an organization with a cause to empower 

women by means of mutual support since its 

establishment, this is surely an understandable 

preference. In fact, Mor Çatı envisions it’s seminar 

program as an experience that would enable the 

participants to embrace their identity as a woman 

and to be part of the solidarity, rather than being 

a capacity work to enhance lawyers’ professional 

competence.

Mor Çatı Women’s Shelter Foundation
Empowering Access To Justice For Women 
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Mor Çatı yaptığı tüm çalışmalarda kadınların 

birlikte güçlenmesini, birlikte mücadele edebilmesini 

amaçlıyor. Kadınların kararlarını kendilerinin 

vermesini destekliyor, başvuran kadına ne 

yapması gerektiğini söylemek yerine karar alma 

sürecinde onun tüm seçenekleri görebilmesini 

sağlıyorlar. Benzer bir yaklaşımla, avukatların 

da şiddete uğrayan kadınlarla yargılamadan ve 

hiyerarşiden uzak bir iletişim kurabilmelerinin neleri 

değiştireceğini biliyorlar. Onların, hâkimleri, kadın 

haklarından yana kararlar vermeye sevk edecek 

sağlam savunmalar yapabilecek noktada olmalarını 

istiyor. Bu yüzden düzenlediği seminerlere, adli 

yardım bürolarında çalışan avukatları dahil etmeye 

karar veriyorlar. Doğru katılımcıları seçebilmek için 

eğitimin gerçekleşeceği dört ildeki barolardan destek 

istiyorlar. Nihayetinde, İstanbul, Eskişehir, Bursa ve 

Trabzon’da, toplamda 100 kadın avukatla bir araya 

geliniyor. 

In everything they do, Mor Çatı aims at ensuring 

collective empowerment and collective struggle of 

women. It encourages those women who apply to 

them to make their own decisions, by making them 

see all their options in the decision-making process, 

rather than telling them what to do. With a similar 

approach, Mor Çatı staff know what would change 

if lawyers communicated with female victims of 

violence in a non-hierarchical setting without judging 

them. Mor Çatı wants lawyers to reach a point 

where they can make strong defenses which would 

lead judges to make decisions in favor of women’s 

rights. Therefore, Mor Çatı decides to involve in 

its seminars those lawyers who work in a legal 

assistance office. To select participants correctly, 

they ask for assistance of the bar associations of the 

four provinces where the training will be offered. 

Eventually, 100 lawyers are gathered together in 

İstanbul, Eskişehir, Bursa and Trabzon. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

İstanbul’dan Katılımcı Bir Avukat 

“CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nden yerel hukukta çok 
bahsetmek gerektiğini fark ettim. Yani bahsetmek 
hâkimlerde bir baskı oluşturacak. Onların bilip bilmemesi 
bir kenara, sen devamlı dilekçelerinde geçirerek onlara 
öğretebilirsin. Bu çok aklıma yattı. Hatta adli yardımdan 
bir boşanma davasının dosyasını aldım bu eğitimden sonra. 
Sırf hâkim görsün diye dilekçelerde bahsettim. 
Bu güzel bir şeydi.” 

 A Lawyer and Training Participant from İstanbul 

“I have noticed that we need to talk about CEDAW and the 
İstanbul Convention a lot in the local law. I mean talking 
about it would create a pressure on judges. Judges may 
not know about these conventions, but I can continuously 
refer to the conventions in my petitions to teach them. This 
idea seemed very reasonable. In fact, I took on a divorce 
file from the Legal Assistance after the training. I referred 
to the conventions in the petitions just to make the judge 
see them. It was a nice thing.”
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İki günlük yoğun seminerler, katılımcıları 

heyecanlandırıyor, çünkü Türkiye’deki tüm hukuk 

fakültesi öğrencileri gibi, onlar da okullarından, 

kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 

neredeyse hiçbir ders görmeden mezun olmuşlar. 

Adli yardım bürosu çalışanı olarak aldıkları meslek içi 

eğitimlerin yetersiz olduğunda da hemfikirler.

Bir konuda bir iddia ortaya koymak için öncelikle 

onun kaynağını, referans noktasını bilmek çok 

önemli. Bu yüzden katılımcılar öncelikle, kadının 

insan hakları, şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 

dair uluslararası sözleşmeler ile ulusal mevzuat 

hakkında bilgileniyorlar. Somut örnekler üzerinden 

vaka analizleri yapıyor ve bilgilerini pekiştiriyorlar. 

Seminerlerin ardından pek çok avukat, öğrendikleri 

sayesinde, dilekçelerini yazarken ilgili sözleşmelere 

daha fazla atıf yapacaklarını belirtiyor. 

These two-day intense seminars excite the 

participants as they, like other law students in Turkey, 

graduated from university without taking any lecture 

on women’s rights or gender equality. They also 

agree that the professional training offered to them 

as legal assistance staff is not enough.

To make a claim on anything, it is very important to 

know the origin and reference point of that thing. 

That is why the participants first learn about the 

international conventions and national legislation 

on women’s human rights, violence and gender 

equality. They conduct case studies on concrete 

examples and reinforce their knowledge. Many of 

them state after the seminars they will refer to the 

relevant conventions more writing petitions using 

their learning. 

Mor Çatı Women’s Shelter Foundation
Empowering Access To Justice For Women 
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Katılımcılar seminerlerden, aynı zamanda, dava 

süreçlerindeki ayrımcı tutumlara daha güçlü 

itiraz edebilecekleri fikir ve araçlar kazanarak 

ayrılıyorlar. Seminere katılan Avukat Demet Ayça 

Tuna “Eğitimden sonra hâkimlere karşı daha ısrarcı 

oldum. Daha önce bu kadar mücadeleci değildim, 

bilgilendikçe güçleniyorum.” diyor. 

Kazandırdığı teorik donanım bir yana, seminerlerin 

avukatlar için sunduğu en büyük fırsat, şiddete 

maruz kalan kadınlara bire bir destek veren Mor 

Çatı’nın deneyimlerini dinlemek oluyor. Çünkü, bir 

kadının maruz kaldığı şiddet aynı anda bütün 

kadınların meselesi. Ve her kadının hikâyesinin seyri, 

şiddetle mücadelenin seyrini de yeniden ve yeniden 

güncelliyor. 

Mor Çatı sayesinde tanışarak kendi aralarında 

dayanışmaya başlayan avukatlar artık şunu 

biliyor: Bir kadının davasının nasıl ele alındığı ve 

sonuçlandığı, bütün kadınların hak mücadelesinin 

bundan sonra nasıl ele alınacağı ve sonuçlanacağını 

da belirliyor. Bir yasa ne kadar güçlüyse, bu bilgi de 

işte o kadar güçlü.

In addition, the participants leave the seminars 

with some ideas and tools they can use for stronger 

objections to discriminative attitudes they observe 

during lawsuits. “Since the training, I have been more 

insistent before judges. I was not such a fighter; I 

am getting stronger as I acquire knowledge.” says 

Lawyer Demet Ayça Tuna, who attended a seminar. 

Besides the theoretical knowledge they provide, 

the biggest opportunity offered by the seminars to 

lawyers is to listen to Mor Çatı’s experience in one-

to-one assistance to female victims of violence. As 

violence experienced by a woman becomes an 

issue of all women at once. And the course of every 

woman’s story updates the course of fight against 

violence over and over again. 

These lawyers have started acting in solidarity after 

getting to know each other by virtue of Mor Çatı 

and they now know: How a woman’s case is handled 

and concluded determines how all women’s struggle 

for their rights is to be handled and concluded from 

now on and this knowledge is as powerful as a law.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

Mor Çatı Women’s Shelter Foundation
Empowering Access To Justice For Women 

Eskişehir’den Katılımcı Bir Avukat 

“Bazen, kadın haklarıyla ilgili bir şey olduğu zaman da 
kadınları suçladığımızı fark ettim. Yani niye haklarını 
aramıyorlar, niye bir erkeğin bunu yapmasına izin 
veriyorlar gibi... Onlara yaklaşımımın değiştiğinin 
farkındayım.” 

A Lawyer and Training Participant from Eskişehir

“I have noticed we sometimes blame women even if it is 
about women’s rights. I mean why they do not demand 
their rights, why they let a man do such a thing, etc. I now 
know that my approach towards them has changed.” 
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The course of every woman’s story updates the course 
of fight against violence. Because the violence suffered 
by a woman concerns the entire female population. 

Her kadının hikâyesinin seyri, şiddetle mücadelenin 
seyrini de güçlendirir. Çünkü bir kadının maruz 

kaldığı şiddet, tüm kadınların meselesidir. 



NİRENGİ ASSOCIATION

NİRENGİ DERNEĞİ

BEFORE IT’S TOO LATE - İSTANBUL 

ÇOK GEÇ OLMADAN - İSTANBUL
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Someone impatiently knocked on the door. A boy 
at the tenth grade does not give me the chance 
to respond and he comes in crying out for help: 
“Teacher, please hurry, Sema has fainted!” I have 
been chatting with Sema for the last few weeks. I 
have tried everything, but she does not tell. I know 
something is bothering her though. When I ask 
her classmates what happened, everyone looks 
at each other. Then her desk mate approaches 
and whispers in my ear. I do not know what to 
do and freeze. I entrust Sema to the healthcare 
professionals and run to the principal’s office. I 
hesitate at the door. Should I inform her parents 
first? What if things get more difficult for Sema? 
What if a family member is the cause of her 
condition? I decide not to talk to the principal. I 
will call the Ministry instead. Meanwhile, Sema, 
almost unconscious, is taken to hospital and I 
watch it happen desperately looking out the 
window.

Kapı hızlı hızlı çalındı. Onuncu sınıflardan bir çocuk 
gel dememi beklemeden içeri girip bağırıyor: 
“Öğretmenim koşun, Sema bayıldı!” Sema’yla 
birkaç haftadır fırsat buldukça sohbet ediyoruz. 
Ne yaptıysam anlatmasını sağlayamadım ama 
bir derdi olduğunu biliyorum. Sınıf arkadaşlarına 
ne olduğunu soruyorum, herkes birbirine bakıyor. 
Sıra arkadaşı gelip kulağıma eğiliyor sonra. Ne 
yapacağımı bilemiyorum, elim ayağım boşanıyor. 
Sema’yı sağlık görevlilerine teslim edip müdürün 
yanına koşuyorum. Kapıya gelince duraksıyorum, 
acaba önce ailesine mi haber vermeliyim? 
Ya Sema için işler daha da zorlaşırsa? Peki ya 
bu başına gelene aileden biri sebep olduysa? 
Müdürle konuşmaktan da vazgeçiyorum, Bakanlığı 
arayacağım. Bu sırada Sema yarı baygın hâlde 
hastaneye götürülüyor ve ben çaresizce camdan 
olanları izliyorum.

CHILD PROTECTION GUIDE 
FOR ADULTS:

If you can 
recognize violence, 
you can prevent it

Şiddeti Tanırsan 
Engellersin

YETİŞKİNLER İÇİN 
ÇOCUKLARI KORUMA KILAVUZU:
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Bir çocuk, insanlığın hem en güçlü hem en kırılgan 

tarafıdır. Bütün bir evreni yeniden tasarlayabilecek 

kadar büyük düşünür, cesurca hayal eder. Öte 

yandan, tehlikelere karşı savunmasızdır; merakı, 

hevesi, inancı kolayca yara alır. Çünkü ihtiyaçları 

kendisinden farklı olan yetişkinlerin dünyasında, 

onların koyduğu kurallara göre yaşar. Oysa bir 

çocuğun güvenli ve adaletli bir dünyada yaşamasını 

sağlamak da çocuğun kendi hakkını savunabileceği 

mekanizmalar oluşturmak da yetişkinlerin 

sorumluluğundadır.

A child is the strongest and most vulnerable part 

of humanity. A child thinks so big and dreams 

with courage that an entire universe can be 

designed from scratch. A child, on the other 

hand, is vulnerable to dangers; a child’s curiosity, 

enthusiasm and beliefs easily get hurt because he/

she lives in the world of adults, whose needs are 

different, abiding by their rules. However, it is adults’ 

responsibility to make sure a child lives in a safe and 

fair world and to develop mechanisms enabling a 

child to defend his/her own rights.

Nirengi Derneği
Çok Geç Olmadan - İstanbul

Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi Katılımcısı
Bir Öğretmen

“Bu eğitimi mesleğe ilk başladığım yıllarda almayı dilerdim. 
Kim bilir kaç öğrenci gözümün önünde istismar, akran 
zorbalığı veya flört şiddeti mağduru oldu. Bugünden sonra 
öğrencilerimi bambaşka şekilde izleme fırsatım olacağı 
ve onlara zaman kaybetmeden yardım edebileceğim için 
çok mutluyum. Standart Operasyon Prosedürü sayesinde 
öğretmenlerin sistemli şekilde müdahale etme imkânı 
olacağına inanıyorum.” 

A Teacher and Participant of Positive Youth 
Development Training

“I wish I had participated in this training when I first 
started my career. Who knows how many students have 
been victims of abuse, peer bullying or dating violence 
before my eyes! Yet, I am very happy that I can now 
observe my students in a completely different way and 
help them without losing any time from now on. I believe 
the Standard Operation Procedure enables teachers to 
intervene in a systematic way.” 
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Her gün sayısız çocuğun açık ve örtülü biçimde 

şiddete maruz kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. 

Yasalarımız ne kadar güçlü olursa olsun yetişkinler 

olarak, çocukları hakkıyla koruyamadığımız aşikâr. 

Çünkü, şiddeti gördüğümüz yerde tanıyamıyoruz; 

nerede başlayıp nerede bittiğini, hangi yüzler 

ve yollarla ortaya çıktığını bilmiyoruz. Adını 

koyamadığımız bir şeyden, çocukları hangi aşamada, 

nasıl koruyacağımızı da kestiremiyoruz. Dahası, 

bireysel düzeydeki bu bilgisizlik, kurumların işleyişine 

de yansıyor: Şiddetle mücadelede sorumluluk sahibi 

pek çok makam olmasına rağmen bunların bir 

arada etkili şekilde çalışmalarını sağlayacak bir 

sistemden söz edemiyoruz. 

We live in a world where numerous children are, 

explicitly or implicitly, exposed to violence. No 

matter how strong our rules are, we, as adults, 

clearly cannot protect children properly. The reason 

is we cannot recognize violence where we see it; 

we do not know where it starts and ends, or with 

what faces or means it appears. And we cannot 

figure out how, and at what stage, we should protect 

children from something we cannot name. Moreover, 

our individual ignorance is also reflected in the 

institutional functioning. There are many authorities 

responsible for combating violence, yet there is 

no system to enable them to work together in an 

effective way. 

Nirengi Association
Before It’s Too Late - İstanbul
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2015 yılından beri insana yakışan bir yaşam 

için çalışmalar yürüten Nirengi Derneği’nin bu 

gidişatı tersine çevirecek bir önerisi var: Şiddetin 

ne olduğunun, nasıl önlenebileceğinin, ona nasıl 

müdahale edilebileceğinin bilinmesini sağlayarak, 

şiddeti oluşmadan engelleyebilir ve şiddetten zarar 

görenlerin iyileşmesi için daha çok şansa sahip 

olabiliriz. Nirengi’ye göre bunu hayata geçirmenin 

formülü, bireyler ile kurumların, çocuğu korumakla 

sorumlu yetişkinler olarak, kendi üzerlerine düşeni 

iş birliği içinde yapmalarını sağlayacak bir 

prosedür oluşturmak. Ve elbette aileden öğretmene, 

kaymakamlıktan bakanlığa kadar şiddetle 

mücadelede sorumluluğu paylaşan herkesin, bu 

prosedürü işletecek farkındalığa kavuşmasını 

sağlamak. 

Having worked since 2015 for a humane life, the 

Nirengi Association has an idea to reverse this 

situation: Ensuring we know what violence is, how 

it can be prevented and how to respond to it can 

enable us to hinder it before it arises and have a 

greater chance to help victims of violence recover. 

Nirengi thinks the formula to make this happen 

is to create a procedure in which individuals and 

institutions assume the responsibility for child 

protection and do their part in cooperation. And, 

of course, to make sure everyone, from families 

to teachers, from governorships to ministries, who 

shares the responsibility for combating violence, 

gains the awareness required to run this procedure. 

Nirengi Derneği
Çok Geç Olmadan - İstanbul
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Bir çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmek için 

illaki vücudunda morluk ya da yaraya mı rastlamak 

gerekir? Tabii ki hayır. Sınıf arkadaşları tarafından 

görmezden gelinen, flörtünün baskısıyla kıyafetine 

karışılan, izni olmadan fotoğrafı sosyal medyada 

paylaşılan bir çocuk da şiddete maruz kalmış olur. 

Bugün şiddetin, fiziksel olduğu kadar duygusal 

ya da cinsel istismarla da gerçekleşebildiğini ve 

sadece yetişkinler tarafından değil, yaşıtlar arasında 

da arkadaşlık ya da flörtün içinde belirebildiğini 

biliyoruz. Ancak bu tür davranışların bazı öğretmen 

ve idareciler tarafından yaşın gereği sayılıp 

görmezden gelindiğini de biliyoruz. Aslında çocuk 

bazen görünümü, bazen davranışları, bazen de 

okuldaki başarı durumu ile yaşadığı istismarın 

ipuçlarını bize fazlasıyla veriyor. Mesele, bunları 

doğru okuyabilmek.

Nirengi Derneği’nin uzmanları ilk aşamada, 

ergenlerin istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetine 

maruz kalma durumlarıyla ilgili kimsenin kafasında 

soru işareti kalmaması için kapsamlı bir eğitim 

içeriği hazırlıyorlar. İstanbul’un altı ilçesindeki 50 

okulun 5-12. sınıf öğretmenleri, idarecilerden temizlik 

çalışanlarına tüm okul personeli ve veliler bu eğitimin 

ilk faydalanıcıları oluyor.

Should we necessarily come across a bruise or a 

wound on a child’s body to think he/she needs help? 

No, of course not. A child is also a victim of violence 

if he/she is ignored by classmates, if it is not allowed 

to dress as he/she likes, or if his/her photo is posted 

on social media without his/her permission. We know 

today that violence can be in the form of emotional 

or sexual abuse, as well as physical. And actors 

of violence are not always adults, but it can also 

appear among peers or in friendships or romantic 

relationships. Yet, we also know that such conducts 

are considered a matter of age and ignored by 

some teachers or administrators. In fact, children, as 

victims of violence, do give us clues of the abuse they 

experience, through their appearance, behaviors or 

academic standing at school. It is all about reading 

these signs correctly.

The experts of the Nirengi Association are preparing 

a comprehensive curriculum, as the first step, to 

make sure nobody has any question marks left 

in mind about teenage abuse, peer bullying or 

relationship violence. The first beneficiaries of this 

training include 5th to 12th grade teachers, the entire 

school personnel from administrators to cleaning 

staff, and parents of children attending 50 schools 

selected in six districts of İstanbul.

Nirengi Association
Before It’s Too Late - İstanbul
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Şu açık ki, çocukların en güvenilir koruyucuları 

yasalar. Ancak bildirim olmazsa konu yargıya 

intikal edemiyor ve Çocuk Koruma Kanunu devreye 

giremiyor. Bazı katılımcılar, istismarın farkına vararak 

bildirimde bulunmanın, yasal bir zorunluluk olduğunu 

ilk kez bu eğitimde öğreniyor; vakaların yalnızca 

yüzde 10’unun kayıt altına alınabildiğini duyunca 

şaşırıyorlar. 

Peki onlar bir istismar vakası ile karşılaştıklarında ilk 

ne yapacaklar; nereye, nasıl başvuracaklar? Adli 

süreçleri nasıl işletecek, yöneticilerle nasıl iletişime 

geçecekler? Çocuk için koruma kararını kim alacak, 

iyileşme-toparlanma süreçlerine kim destek olacak? 

Ya çocuğun bu durumla baş edebilmesi için ona 

nasıl yaklaşılacak; yaşadıklarını derinleştirmeden 

konuşmak, ona rahatsızlık vermeden yanında 

durmak nasıl mümkün olacak? Bütün bu sorular, 

‘Standart Operasyon Prosedürü’ olarak anılan detaylı 

bir sistemin vazgeçilmez parçalarını oluşturuyor. 

The laws are clearly the most reliable protectors for 

children. Without any report, however, issues cannot 

be submitted to court and the Child Protection Code 

cannot be applied. Some participants learn, for the 

first time in this training, recognizing and reporting 

an abuse is mandatory as stipulated by the law and 

they are surprised to hear that only 10% of the cases 

can be recorded. 

Well, what should they do first, where should they 

apply, and how, when they encounter a case 

of abuse? How can they make sure the judicial 

processes function and they contact authorities? 

Who is to take the decision to protect a child and to 

provide support during recovery? How to approach 

the child to help him/her deal with the situation? 

How will it be possible to talk to him/her avoiding 

amplifying his/her suffering or to stand by him/

her without disturbing? All the questions above are 

essential parts of a detailed system called ‘Standard 

Operating Procedure’.

Okul Müdürü ve Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi 
Katılımcısı

“Bizim okulumuzda, eğer istismara uğramış olan bir çocuk 
varsa, kesinlikle hemen fark edilir ve bunun gereği standart 
operasyon prosedürü neyse yerine getirilir duruma geldi.” 

A School Principal and Participant of Positive Youth 
Development Training

“In our school, we now definitely notice an abused kid 
immediately and follow the relevant standard operation 
procedure.” 

Nirengi Derneği
Çok Geç Olmadan - İstanbul
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Çocuğun gerçek anlamda ilk kez sosyalleştiği, 

dolayısıyla şiddetle en çok ilişkiye girdiği alan olan 

okullar, ilk bildirimde bulunarak bu prosedürün 

başlatıcısı oluyorlar.  Ancak iş bununla bitmiyor. 

Bildirimin sonrasındaki tüm aşamalar hayati; 

çünkü hiçbir sektör ya da kurumun şiddeti önleme 

konusunda kaynakları, yetki ve otoritesi tek başına 

yeterli değil. 

Nirengi, çocuk ve ergenlere yönelik istismar, zorbalık 

ya da şiddet söz konusu olduğunda bildirim, 

müdahale ve iyileştirme safhalarında rolü olan 

kurum ve kuruluşların haritasını çıkarıyor. Böylece 

İstanbul’un ilk Okul Temelli Standart Operasyon 

Prosedürü’nü (OTSOP) geliştirmiş oluyor. Bu prosedür, 

çocukları korumanın öncelikleri üzerinde uzlaşmak, 

nasıl harekete geçileceği, hangi zamanlama ve 

sırayla, nelerin yapılacağı konusunda bir davranış 

birliği tasarlamak demek. Dernek, pilot çalışmasının 

Milli Eğitim tarafından sahiplenilerek tüm İstanbul’da 

uygulanabilir hâle gelmesi için tüm paydaşların 

anlaşma içinde olmaları gereğinin de farkında. Bu 

anlayışla, konunun hukuk, emniyet, adli tıp, sağlık, 

eğitim ve psiko-sosyal alanlardan tüm taraflarını bir 

araya getiriyor. Kaymakamlık, Emniyet Çocuk Şube 

Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çocuk İzleme Merkezi, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Baro Çocuk Hakları Merkezi 

ve daha nice paydaş, ilk kez yüz yüze geliyor ve kriz 

anında nasıl daha iyi koordine olabilecekleri üzerine 

kafa yoruyorlar. 

 

Schools, as areas where children socialize for the first 
time in real terms and have to deal with violence a 
lot, become the origins of this procedure when they 
make the first reports. This is not the end though. All 
the steps after the report are vital because resources, 
power or authorities of a single sector or institution is 
never enough alone to prevent violence.

Nirengi maps those institutions and organizations 
which have a role to play in reporting, responding 
or improving when it comes to abuse, bullying or 
violence against children or teenagers. Thereby, 
it creates İstanbul’s first School-Based Standard 
Operation Procedure (OTSOP). This procedure 
means agreeing on the priorities of child protection 
and designing a unity of conduct for ways, times 
and order of action, and for what to do. The 
Association knows that all the stakeholders must 
come to an agreement before the pilot practice is 
adopted by the Ministry of National Education and 
it can be implemented across İstanbul. With this 
understanding, the Association gathers together all 
the parties of the issue, such as those involved in 
law, law enforcement, forensic medicine, healthcare, 
education and psycho-social areas. The District 
Governor’s Office, the Children’s Section of the 
Police Department, the Child Monitoring Center of 
the Ministry of Health, the Provincial Directorate of 
Family and Social Policies, the District Directorate of 
National Education, the Children’s Rights Center of 
the Bar Association, and many other stakeholders 
meet for the first time and contemplate on how to 
coordinate better in a crisis.

Nirengi Association
Before It’s Too Late - İstanbul
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Bu, küçük gibi görünen çok güzel bir başlangıç ve 

umut vadediyor. Öyle ya, bir çocuktaki heves ve 

cesaret tüm evreni yeni baştan kurmaya yeter. Ama 

şiddetle mücadelenin hikâyesi çocuğu korumakla 

yükümlü yetişkinler olmadan yazılamıyor.

This is a very nice starting point, although it may 

look like a small step, and gives us hope. As a child’s 

enthusiasm and courage suffice to re-create the 

entire universe. The story of combating violence, 

however, cannot be written without adults who are 

liable to protect children.

Nirengi Association
Before It’s Too Late - İstanbul

Pozitif Gençlik Gelişimi Eğitimi Katılımcısı
Bir Öğretmen

“Eğitime katılırken yine zaman kaybı olacak bir başka 
eğitim diye düşünmüştüm. Ancak eğitmenimizin ilk 
cümlesinde ne kadar yanıldığımı anladım. Bugüne kadar 
gördüklerimizden çok farklı ve çok iyi hazırlanmış bir 
eğitimdi. Eğitimden sonra, istismar veya şiddet mağduru 
bir öğrenciye müdahale etmek konusunda kendime artık 
güveniyorum.” 

A Teacher and Participant of Positive Youth 
Development Training

“Participating in the training, I thought it was another one 
that would be a waste of time. Once I heard the first 
sentence of our trainer, however, I knew I had been so 
wrong to think that. It was a much more different and 
well-prepared training course compared to the others we 
had to date. Having completed the training, I am now 
confident that I can respond to a student who is a victim of 
abuse or violence.” 

Nirengi Derneği
Çok Geç Olmadan - İstanbul
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A child’s enthusiasm and courage suffice
to recreate the entire universe. Yet, to combat 
violence and abuse, adults must assume 
responsibility for protection of children!

Bir çocuktaki heves ve cesaret tüm evreni yeni 
baştan kurmaya yeter. Ama şiddet ve istismarla 
mücadele için, yetişkinlerin çocukları korumaya 

yönelik sorumluluk almaları şart!



FOUNDATION FOR SUPPORTING INDIVIDUALS WITH AUTISM

OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME VAKFI

ASSIST ME TO SUCCEED IN THE CLASS

SINIFIMDA YANIMDA OL, BAŞARMAMA DESTEK OL
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It is the first day. I am worried. And so are the kids. 
They smile anyway. Some have already become 
friends. Some are bored from day one, but they 
go along. It is both scary and exciting to be so far 
away from home for the first time, that is why I 
keep telling myself: “Everything will be okay.” I look 
at every one’s face one by one: how beautiful they 
are and all of them are my kids.

At the back, there is a girl sitting quietly. She 
does not respond when I try to speak with her. I 
cannot get her attention when I go up to her. Her 
classmate raises a hand and “Teacher, can I go sit 
somewhere else?” he asks. Can he? Should I allow 
it? I hold the girl’s hand and force her to speak. 
She starts screaming. This time, I don’t know what 
to do. Is it too soon to consider her my kid?

İlk gün. Tedirginim. Çocuklar da öyle. Yine de 
gülümsüyorlar. Bazıları çoktan arkadaş olmuş. 
Daha ilk günden sıkılanlar da var ama razılar. 
Evden ilk defa bu kadar uzakta olmak hem 
ürkütücü hem de heyecanlı bir şey çünkü. İçimden 
tekrarlayıp duruyorum: “Her şey yolunda gidecek.” 
Tek tek yüzlerine bakıyorum, ne güzeller ve hepsi 
benim çocuklarım. 

En arkada kendi hâlinde oturan bir kız çocuğu var. 
Seslenince bakmıyor. Yanına gidince de dikkatini 
çekemiyorum. Sıra arkadaşı parmak kaldırıyor, 
“Öğretmenim, başka bir yere oturabilir miyim?” 
Oturabilir mi? İzin vermeli miyim? Küçük kız 
çocuğunun elinden tutup konuşmaya zorluyorum. 
Bağırmaya başlıyor. Bu sefer ben de ne 
yapacağımı bilemiyorum. Onu çocuğum saymak 
için çok mu acele ettim?

Walking Together 
to Achieve
Inclusion

Kaynaştırmada 
Başarı için Birlikte 
Yürüyelim
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Bir arada olabilmek nasıl mümkün olur? Yan yana 

evler ve şehirlerde yaşayıp birbirimizle hiç temas 

etmeden mi? Bir toplumun birbirine benzemeyen 

çocukları, birbirleriyle karşılaşmadan, birbirlerinin 

farklılıklarına değmeden ortak bir yaşam kurabilir 

mi? Herkesin içinde yer alabildiği ortak bir yaşam 

yoksa, herkes için eşit hak ve özgürlüklerden söz 

edilebilir mi? Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaygın 

Gelişimsel Bozukluk tanısı almış bireyler de bu ortak 

yaşamın parçalarından biri. Onlar da bağımsız bir 

yaşam kurmada herkes kadar hak sahibi. Otizmli 

çocukların, şüphesiz ki diğer çocuklardan farklı eğitim 

ihtiyaçları var.

How is it possible to coexist? Without any 

interpersonal contact, although we live in adjacent 

houses and cities? Can dissimilar kids of a society 

coexist without coming across each other or 

contacting each other’s differences? Is it possible to 

speak of equal rights and freedoms for everyone if 

there is no common life which includes everyone? 

Individuals diagnosed with Autism Spectrum Disorder 

and Pervasive Developmental Disorder are also 

part of this common life and they have the right 

to build an independent life, just like everybody 

else. Children with autism certainly have different 

educational needs compared to other kids.

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol

Gökhan Çakır - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 
Öğrencisi, Yardımcı Destek Personel

“Özel eğitim ihtiyacı olan bireyi akranlarından ayırmadan, 
birçok alanda gelişim sağlamasına destek olduğum için, 
onun kendi başına, bağımsız bir şeyler yapabilmesini 
sağladığım için mutlu ve gururluyum.” 

Gökhan Çakır - Student of Department of Child Care and 
Youth Services, Educational Assistant

“I am happy and proud that I have supported an individual 
with special educational needs in his development in many 
aspects without isolating him from his peers, and that I 
have helped him do something on his own independently.”
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Bununla birlikte pek çoğu, uzmanlar tarafından 

akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamını 

paylaşmaya yönlendiriliyorlar. Kaynaştırma sınıfı 

denen bu uygulama sayesinde, özel gereksinimli 

çocuklar, normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla 

bir arada, toplumsal yaşamda uyum içinde var 

olabilmenin ilk adımını atıyorlar. Fakat gerçek hayat 

engellerle dolu: Otizmli çocuklar, bazen sınıfların 

olumsuz şartları veya öğretmenlerin bilgi ve 

deneyim eksikleri, bazen de normal gelişim gösteren 

çocukların ailelerinin aynı ortamı paylaşmaya 

yönelik ön yargıları nedeniyle okullara ya en baştan 

kabul edilmiyor ya da ihmal edilme riskiyle baş başa 

kalıyorlar. 

Yet, many of them are led by experts to share the 

same educational environment with their peers. 

Thanks to inclusive classes, as they call it, children 

with special needs take their first steps to exist in the 

social life in harmony together with their peers who 

have normal development. The real life, however, is 

full of obstacles. Children with autism are rejected 

by schools at the very beginning or face the risk of 

being ignored sometimes due to the poor conditions 

in classes, insufficient knowledge or experience 

of teachers and sometimes due to the prejudice 

of parents of those other children who develop 

normally. 

Foundation For Supporting Individuals With Autism
Assist Me To Succeed In The Class

Necla Karaağaç - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 
Bölümü Öğrencisi, Yardımcı Destek Personel

“Proje sayesinde otizme olan farkındalığın artacağına ve 
otizmli öğrencilerin başaracağına inancım tam. Bu projede 
yapamazsın denilenleri yapma ve yaptırma cesareti 
buldum. Başarmanın verdiği mutluluğu otizmli öğrencilerle 
birlikte tattım.”

Necla Karaağaç - Student of Department of Child Care 
and Youth Services, Educational Assistant

“I have absolute confidence in the project that it will 
increase awareness of autism and enable students with 
autism succeed. In this project, I have found the courage to 
do, or have it done, what I am told not to do. I have tasted 
the happiness of accomplishment along with students with 
autism.”
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2016’dan bu yana Balıkesir’de otizmli bireylere kendi 

yaşamlarını kurma yolunda ışık olan Otizmli Bireyleri 

Destekleme Vakfı (OBİDEV), parlak bir fikirle bu süreci 

yeni baştan kurguluyor: Balıkesir Üniversitesi Meslek 

Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü öğrencilerine, otizm tanılı çocukların eğitim 

ihtiyaçları konusunda yetkinlik kazandırıp stajlarını, 

kaynaştırma sınıfı öğretmenlerine destek personeli 

olarak yapmalarına aracı oluyor. OBİDEV’in her 

adımda stajyerler, öğretmenler ve ailelere rehberlik 

ettiği programda herkes kazanıyor. 

Having lighted the way in Balıkesir since 2016 

for individuals with autism to build their lives, the 

Foundation for Supporting Individuals with Autism 

(OBİDEV) is rebuilding this process from scratch 

with a bright idea: The Department of Child Care 

and Youth Services, Balıkesir University Vocational 

School, qualifies its students for education and needs 

of kids with autism and helps them complete their 

internship as educational assistant for teachers of 

inclusive classes. Everyone wins in this program at 

every step of which OBİDEV guides interns, teachers 

and families. 

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol

Tuba Yücel - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 
Öğrencisi, Yardımcı Destek Personel

“Projede yer almak otizmli öğrencileri bire bir tanımak için 
bir fırsattı. Otizmli çocuklarla nasıl iletişim kuracağımız, 
onlara nasıl yaklaşacağımız ve nasıl yararlı olacağımız 
konusunda bu proje bizim için çok yararlı oldu.” 

Tuba Yücel - Student of Department of Child Care and 
Youth Services, Educational Assistant

“Being a part of the project was an opportunity to get to 
know students with autism. This project was very beneficial 
for us to learn how to communicate with children with 
autism, how to approach them and how to be useful.” 
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Öğretmenlik zor zanaat, öyle ki her çocuğa onun 

özel ihtiyaçları doğrultusunda hitap edebilmeyi 

gerektiriyor. Öte yandan, öğretmenlerin mesleğe 

atılırken özel gereksinimli çocuklarla ilgili ne kadar 

hazırlıklı oldukları tartışmalı. Çünkü aldıkları lisans 

eğitimi normal gelişim gösteren çocuklara nasıl 

yaklaşacaklarını göstermekle sınırlı. Öğretmen 

sınıfında bir gün, kendisiyle göz teması kurmayan, 

adı söylenildiğinde bakmayan ya da yaşıtlarının 

oynadığı oyunlara ilgi göstermeyen bir çocuk 

bulduğunda, ona nasıl ulaşacağını bilmediğinden, 

yetersizlik hissetmeye başlıyor. Bazıları başarısız 

olma riskini göze alamayıp sınıflarını en baştan 

bu çocuklara kapatıyorlar. Bazıları ise, onları 

kendi hâline bırakarak farkında olmadan onların 

sınıf ortamından daha çok uzaklaşmasına zemin 

hazırlıyorlar. OBİDEV, üniversite müfredatını 

değiştirmeye gücümüz yok deyip kenara çekilmek 

yerine, öğretmenleri özel gereksinimli çocuklara 

duyarlı şekilde eğitim vermek konusunda nasıl 

güçlendirebileceği üzerine kafa yoruyor. İlk 

aşamada, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim 

Bölümü akademisyenlerinin kapısını çalarak bir 

eğitim modülü geliştirmelerini istiyor. Akabinde, 

Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk 

Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri 

arasından seçilen 24 gönüllü genci, bu eğitimden 

faydalanmaya davet ediyor.

Being a teacher is a difficult occupation which 

requires appealing to every child in line with his/her 

special needs. On the other hand, it is questionable 

how prepared teachers are on matters concerning 

children with special needs when they take up their 

career. The reason is their undergraduate curriculum 

is limited to teaching them how to approach kids 

with normal development. When a teacher has a 

kid in the class who does not make eye contact, who 

does not respond to anyone calling his/her name 

or who has no interest in the games played by his/

her peers, the teacher starts feeling inadequate as 

he/she does not know how to reach that kid. Some 

cannot take the risk of failure and they close their 

class’ doors to such kids from the very beginning. 

Others leave them alone and without even realizing, 

set the stage for them to be estranged from the 

class environment to a greater extent. OBİDEV thinks 

about how to empower teachers to teach kids with 

special needs with a sensitive approach, instead of 

stepping aside just because they are not capable 

of changing the university curriculum. The first step 

they take was asking the faculty members of the 

Department of Special Education, Anadolu University, 

to develop a training module. Then 24 volunteer 

students from the Department of Child Care and 

Youth Services, Balıkesir University Vocational School, 

were invited to attend this training.

Foundation For Supporting Individuals With Autism
Assist Me To Succeed In The Class
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Bu proje, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

öğrencileri için gerçek bir serüven. İşe, kaynaştırma 

sınıflarının neden hayati olduğu üzerine düşünerek 

başlıyor, zamanla, bu çocukların hassas ve güçlü 

taraflarını ayırt etmeyi öğreniyorlar. İnsanın, iletişim 

kurmayı biraz daha yaratıcı hâle getirdiğinde 

yapabildikleri hayret uyandırıcı. Otizmli bir çocuğun 

öğrenme biçimi her zaman kendine özgü. Dahası, 

çoğunun farklı alanlarda henüz açığa çıkarılmamış 

üstün yetenek ve becerileri var. Bu sıra dışı hikâyelerin 

izini sürecek olmak, geleceğin yardımcı destek 

personeli olacak gençleri çok heyecanlandırıyor. Artık 

teorik anlamda zehir gibiler. Peki ya pratikte? 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

öğrencilerinin, eğitimlerinin bir gereği olarak, 

okullarda staj yapma yükümlülükleri var. Bu, 

OBİDEV’in projesinde, Anadolu Üniversitesi Özel 

Eğitim Bölümü akademisyenleri tarafından 

hazırlanan ve sunulan eğitim seminerleri sayesinde 

kazandıkları teorik bilgiyi uygulamaya dökerek 

gerçek bir öğrenme deneyimi yaşamaları için 

bulunmaz fırsat. 

This project is a true journey for the students of the 

Department of Child Care and Youth Services. They 

begin by thinking why inclusive classes are of vital 

importance and they learn distinguishing between 

the sensitive sides and strengths of these kids in 

the course of time. It is remarkable what one can 

do when one makes communicating a little more 

creative. A child with autism has his/her own ways of 

learning. Moreover, most of them has superior talents 

and skills in different areas that are still unrevealed. 

Being able to trace these unusual stories excites 

those young people who will be the educational 

assistant of the future. They are very sharp in 

theoretical terms. What about in practical terms?

Students of the Department of Child Care and Youth 

Services have to complete a period of internship in 

a school as a requirement of their education. This 

is a unique opportunity for them to have a real 

experience by putting into practice their theoretical 

knowledge they have gained during the training 

seminars prepared and presented by the faculty 

members at the Department of Special Education, 

Anadolu University under the OBİDEV’s project. 

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol

Rukiye Nur Özen - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 
Bölümü Öğrencisi, Yardımcı Destek Personel

“Sabancı Vakfı ve OBİDEV’in birlikte yürüttüğü bu projede, 
edindiğim bilgi ve beceriler için öncü olan ve bu projeyi 
destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu alanda 
ihtiyacı olan çocuklara ulaşmaya ve tüm engelleri ortadan 
kaldırmaya biz gönülden hazırız.” 

Rukiye Nur Özen - Student of Department of Child Care 
and Youth Services, Educational Assistant

“In this project run by the Sabancı Foundation and OBİDEV, 
I thank everyone who has led the way for the knowledge 
and skill I have acquired and who has supported the 
project. We are ready to reach out to children in need and 
to eliminate all the obstacles.” 
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Böylece öğrenciler, anaokullarında yardımcı destek 

personeli sıfatıyla stajlarına başlıyorlar. Kafaları, ne 

yapacaklarıyla ilgili gayet net: Öğretmenlerin yerini 

almak için değil; otizmli çocukların verilen görevleri 

rahatça yerine getirerek sınıfa ait hissetmelerini 

sağlamak için oradalar.

OBİDEV’in formülü o kadar isabetli ki; ihtiyaç duyan 

herkesin ulaşabileceği ‘Kaynaştırmada Başarı 

İçin Birlikte Yürüyelim: Yardımcı Destek Personel 

Eğitimi El Kitabı’ yayınlanıyor. Belli ki çalışmanın 

meyveleri, yıllar içinde kararlılıkla toplanacak. Yine 

de kısa sürede gözlenen değişimler bile insanı 

heyecanlandırmaya yetiyor. 

Thereby, the students start their internship as 

educational assistant at kindergartens. They are 

quite clear on what to do: They are there to make 

sure children with autism can easily fulfill their 

assignments and feel that they belong in the class, 

not to replace teachers.

OBİDEV’s formula is so to the point that they are 

publishing ‘Walking Together to Achieve Inclusion: 

Training Handbook for Educational Assistant’ as a 

guide accessible to anyone who needs it. It seems 

the fruit of this project will be resolutely picked in 

years. Yet, the short-term changes are more than 

enough to excite us. 

Foundation For Supporting Individuals With Autism
Assist Me To Succeed In The Class
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Önceden birbirine tereddütle bakan çocuklar 

artık arkadaş olmaya, teneffüste birlikte oyun 

oynamaya başlıyor. Dışlanmayan otizmli çocuklar 

için kendilerini ifade etmek kolaylaşıyor. Öyle ya, 

toplumun geri kalanından izole edilmiş bir kutu 

yerine artık, gerçek bir çevrede var olmaktalar. Uyum 

sorunları yok olmaya başlıyor, öğrenmeye daha açık 

hâle geliyorlar. Otizmli olmayan çocuklar için de 

haberler iyi: Bireysel farklılıklara saygıyı, paylaşarak 

çoğalmayı, birbirinden öğrenmeyi erken yaşta 

tecrübe ediyor olmaları umut veriyor. 

Ne kadar da özlem duyulan bir karşılaşma bu. Aynı 

sokağın evlerinin birbirine benzemeyen çocukları, bir 

arada ortak bir yaşam kuruyor. Çünkü yan yanayken 

de parlayabiliriz. Birbirimizin farklılıklarına gölge 

etmeden.

Children who were hesitant to look at each other 

are now friends playing together during breaks. 

For children with autism, it is easier to express 

themselves when they are not marginalized. This is 

because they exist in a real environment, instead 

of a box isolated from the rest of the society. They 

no longer have adaptation issues and they become 

more open to learning. It is also good news for kids 

without autism: It gives us hope that they experience 

at a young age showing respect for individual 

differences, growing by sharing, learning from each 

other. 

What a long-awaited encounter this is. Children 

living on the same street who do not look like each 

other build a common life together. Because we 

can also shine next to each other. Without casting a 

shadow on each other’s differences.

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol

Foundation For Supporting Individuals With Autism
Assist Me To Succeed In The Class
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The model of shadow teachers makes it easy 
both for inclusion students to adapt to the 
classroom environment and for teachers to 
manage the inclusion process.

Gölge öğretmen modeli ile hem kaynaştırma 
öğrencilerinin sınıf ortamına adaptasyonu 

hem de öğretmenlerin kaynaştırma sürecini 
yönetmesi kolaylaşıyor.



COLORFUL HOPES ASSOCIATION 

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ 

COLORFUL HOPES FOR CHILDREN 

ÇOCUKLAR İÇİN RENGARENK UMUTLAR 
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It is hot, but our street is shaded. It is time to play, 
so good. There is even a breeze. I wish I had a 
weather vane. I would put it out of the window. I 
would watch it rotating and be happy. I have a 
mamoste* in the neighborhood who came near 
me noticing that I was sad. “It is easy to make a 
weather vane.” she said, “Let me show you. But I 
know something more fun. I can teach you if you 
like.”

“Please teach me!” I said.

“Call your friends and we will play together.” she 
said, “You should first agree that each of you wear 
something in a different color though.”

We ran to my mum. She is a tailor. She cut a piece 
of cloth for every one of us and tied them around 
our necks. Blue, orange, green, yellow, and we 
made seven colors. Mamoste got in the middle. 
She sang a song which none of us heard before. 
She called it the song of the wind. While she sang, 
we surrounded her like a flower. We span around 
and danced as the wind blew. I caught mamoste’s 
eyes. I looked at the sun and smiled. We had so 
much fun in the shadows.

Hava sıcak ama sokağımız gölgeli. Tam oyun vakti, 
ne güzel. Hatta biraz esiyor bile. Keşke rüzgâr 
gülüm olsaydı, penceremizin önüne koyardım. O 
dönerken izler, mutlu olurdum. Bir mamoste’m* 
var mahallede, üzüldüğümü görünce yanıma 
geldi. “Rüzgârgülü yapmak basit iş.” dedi, “Gel 
göstereyim sana. Ama daha eğlenceli bir şey 
biliyorum, istersen onu öğreteyim.”

“Öğret n’olur!” dedim.

“Arkadaşlarını da çağır, birlikte oynayalım.” dedi, 
“Yalnız aranızda anlaşın, her biri farklı renkte bir 
şey giysin.”

Koşarak annemin yanına gittik. Terzidir o; 
hepimize birer kumaş kesti, boynumuza bağladı. 
Mavi, turuncu, yeşil, sarı derken yedi renk olduk. 
Mamoste ortamıza geçti. Bize daha önce 
duymadığımız bir şarkı söyledi. İsmini de rüzgârın 
şarkısı koydu. O şarkıyı söylerken, etrafına çiçek 
gibi dizildik. Rüzgâr estikçe dönüp dans ettik. 
Mamoste ile göz göze geldim. Güneşe baktım, 
güldüm. Gölgede çok eğlendik.

Plenty of
Time for Kids

Çocuklar İçin Geniş 
Zamanlar 
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CHILDREN HAVE
YEARS TO GROW UP:

DAHA BÜYÜMEYE
ÇOK VAR:

* Mamoste: Kürtçede öğretmen * Mamoste: Means teacher in Kurdish
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Hayatın içinde her şey var. Sevgi, dayanışma, umut 

ve bir o kadar anlaşmazlık, çatışma, yıkım. Yetişkinler 

için yaşamın karmaşasıyla baş edebilmek hep 

daha kolay. Peki ya çocuklar? Onların, büyüyüp bu 

dünyaya karışmadan evvel en çok ihtiyaç duydukları 

şey, yetişkinlerin sorunlarından uzak, doyasıya çocuk 

olabildikleri geniş zamanlar.

Life has everything in it. Love, solidarity, hope as 

well as disagreements, conflicts and destruction. For 

adults, it is always easier to deal with the chaos 

of life. What about kids? The thing they most need 

before growing up and stepping in life is plenty of 

time away from adulthood issues during which they 

can be kids to the full.

Rengarenk Umutlar Derneği
Çocuklar İçin Rengarenk Umutlar

Serdar Varlu - Öğrenci 

“Rengarenk Umutlar Derneği’nde arkadaşlığımızın önemini, 
bir arada yaşayabilmemizin kaynağının arkadaşlık 
olduğunu öğrendim. Yaşam becerileri eğitimleri ergenlik 
çağında neler yapmamız ve neler düşünmemiz gerektiğini 
öğretti.”

Serdar Varlu - Student 

“The Colorful Hopes Association has taught me how 
important friendship is and that it is a source we can use 
to live together. The life skills training has taught us what 
we need to do and think during puberty.”
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Diyarbakır’ın Sur ilçesi, 2015 ve 2016 yıllarında 

yaşanan çatışmaların ardından, yetişkinler için bile 

zorlayıcı bir yaşam alanı hâline geldi. Kayıplar, 

zorunlu göç ve yoksulluğun ağır şartları, çocukların 

heyecanla koşturduğu sokakları ıssızlaştırdı. Sur’un 

çocukları, yaşadıkları travmaların bir sonucu olarak, 

içine kapanık, gelecek hakkında karamsar; okuldan 

kaçmaya, şiddet ve suça karışmaya meyilli hâle 

geldi. Sur’un en kalabalık mahallelerinin kesişiminde, 

Rengarenk Umutlar Derneği’ni kuran bir grup çocuk 

hakları çalışanı, yakından tanık oldukları bu dönemin 

izlerini silmek; çocuklara, yalnız olmadıklarını 

anımsatmak ve tüm zorluğuna rağmen yaşamın 

içinde güçlü durmanın mümkün olduğunu göstermek 

için yola çıktı. Dernek, Sur’un dört mahallesinden, 

4-18 yaş aralığındaki 150 çocuğu, sanat, kültür, spor 

ve eğitimle buluşturuyor; onlara, kendileri gibi var 

olarak özgürce çocukluklarını yaşayabilecekleri rahat 

bir nefes alanı açıyor. 

The district of Sur, Diyarbakır, has become a 

challenging living area, even for adults, after 

the conflicts in 2015 and 2016. The losses, forced 

migration and harsh condition of poverty have 

made the streets where children used to play with 

excitement deserted. The children of Sur are now 

introverted and pessimistic about the future due 

to the trauma they experienced; they tend to skip 

school and get involved in violence and crime. A 

group of children’s rights activists founded the 

Colorful Hopes Association at the intersection of the 

most crowded neighborhoods of Sur and started out 

to remove the traces of that period witnessed by 

children, to remind them they are not alone and to 

show it is possible to remain strong despite all the 

challenges of life. The Association introduces 150 

children, ranging from 4 to 18 years of age, to arts, 

culture, sports and education and offers them an 

area of fresh air where they can be themselves and 

freely live their childhood.

Colorful Hopes Association
Colorful Hopes For Children



78EKİM ZAMANI 2018-2019

Bütün çocuklara ulaşabilmenin yolunu gösteren 

sihirli bir formül elbette yok; her çocuk, kendine has 

duygu ve düşünce dünyasıyla biricik. Öte yandan, 

travma taşıyan çocuklar, yaşadıklarını başkalarıyla 

kolayca paylaşamadıkları için çok daha hassas ve 

özel bir yaklaşıma gerek duyuyorlar. Doğru yaklaşımı 

geliştirebilmenin ilk adımı ise, ihtiyaçları doğru tespit 

edebilmek. Rengarenk Umutlar işe bu yüzden, çevre 

mahallelerin çocuklarını yaş dönemlerine göre 

gruplayarak başlıyor. Ardından, her bir yaş aralığına 

hitap edecek farklı eğitim içerikleri hazırlanıyor. 

There is no such magical formula to reach out to all 

children, as every child is unique with his/her specific 

world of emotions and thoughts. On the other hand, 

traumatized children need more sensitive and 

special approach since they cannot easily share their 

experiences with others. The first step to develop the 

right approach is to determine the needs correctly. 

Therefore, the Colorful Hopes starts by grouping the 

children of neighborhoods by their age. Then, they 

prepare different curriculum that would individually 

appeal to different age groups. 

Samet Pekdoğan - Öğrenci

“Bana en çok katkısı olan atölye drama atölyesi ve drama 
atölyesi sayesinde kendi yeteneğimin olduğunu öğrendim. 
Ne yapsam güzel yapıyordum. Sanat atölyesinde güzel 
çalışmalar yaptık ve bu bana renk kattı.”

Samet Pekdoğan - Student

“Among all, the workshop which has made the greatest 
contribution for me is the drama workshop as I discovered 
my talent thanks to it. I was good at everything I did. We 
created beautiful work during the arts workshop, which 
colored me up.”

Rengarenk Umutlar Derneği
Çocuklar İçin Rengarenk Umutlar
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‘Yaşam Becerileri Eğitimi’ denen bu programda neler 

yok ki: Güvenli ilişki, bedenin mahremiyeti, şiddetsiz 

iletişim, toplumsal cinsiyet, sağlıklı çevre ve daha 

niceleri... Adı üstünde yaşam becerileri, yani fizik ya 

da matematik notları kaç olursa olsun, başlarına 

ne gelirse gelsin, hayatlarını kurabilme gücünü 

kendilerinde bulmalarını sağlayacak asıl kabiliyetler.

Elbette, bütün bu alanlarda bilgi ve farkındalık 

kazandıracak ekibin yetkinliği de çok önemli. Dernek, 

işini şansa bırakmıyor ve çocuklarla çalışacak 

gönüllüleri, özel bir eğitimden geçiriyor. Böylece, her 

şey hazır. Sur’un çocukları için tasarlanan heyecanlı 

yolculuk başlayabilir. 

This program is called ‘Life Skills Training’ and 

includes almost everything: Safe relationships, body 

privacy, nonviolent communication, gender, healthy 

environment, and so on... These are, as the name life 

skills implies, the basic capabilities to enable them to 

have the strength to build their lives no matter what 

they experience and irrespective of their academic 

scores in physics or mathematics. 

The competency of the team to provide information 

on and raise awareness of these matters is certainly 

very important. The Association does not leave it 

to chance and train all the volunteers to work with 

children in a special program. Everything becomes 

ready then. The exciting journey designed for the 

kids of Sur can begin. 

Colorful Hopes Association
Colorful Hopes For Children
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Duygularının farkına varmaları, korkularıyla 

yüzleşmeleri ve güvensiz hissetme nedenlerini 

keşfedebilmeleri için ne büyük bir başlangıç! Önce 

birbirlerinden utanıp, “Bunlar ayıp şeyler değil mi, 

neden konuşuyoruz?” diye tepki koydukları bedenleri 

ve cinsiyetlerine dair bilgileri, “Neden kızlara daha 

güçsüz derler, neden hep kızlar temizlik yapar?” diye 

sahiplenişleri... İyi ve kötü dokunuşu ayırt etmeyi, 

kendileri için sınır çizebilmeyi öğrenmeleri... Sadece 

bunlar mı? Konuşup anlatmak kadar dinlemeyi, bir 

sorunu arkadaşlarıyla bir arada çözebilmeyi, ne 

istediğini suçluluk duymadan ortaya koymayı ama 

aynı zamanda, ihtiyaçları karşılanmadığında bu 

durumla barışık kalabilmeyi keşfetmeleri de çok 

kıymetli.

Surlu bir çocuğun Rengarenk Umutlar’ın kapısını 

çalmak için binlerce sebebi var, ama belki de en 

önemlisi, varlığının başkalarının yaşamları için de 

bir anlam ifade ettiğinin farkına varması oluyor. 

Öğretmenini, arkadaşına şiddet uyguladığı için 

183’ü arayarak şikâyet eden atölye katılımcısı çocuk 

bunun en güzel kanıtı. Bir başkasının acısını dindirmek 

için duyulan bu istek ve alınan sorumluluk, kendi 

yaşamlarındaki zorluklarla mücadele için de hazır 

olduklarının bir göstergesi. 

What a great start this is for them to recognize their 

emotions, face their fear and discover the reasons 

underlying them feeling insecure. They first feel 

embarrassed about the things they learn, “These 

things are shameful, aren’t they? Why are we talking 

about it?” they asked, but then they embraced their 

learnings about their bodies and gender: “Why do 

they say girls are weaker? Why is it always girls who 

do the cleaning?” they asked. They learn how to 

distinguish between good touch and bad touch, how 

to draw lines for themselves. Is that all? No. It is also 

very valuable that they discover listening as well 

as speaking, solving a problem together with their 

friends, expressing what they want without feeling 

any guilt, but also making peace with it when their 

needs are not met.

 

A kid of Sur has thousands of reasons to apply to 

the Colorful Hopes, and one of them, maybe the 

most important one, is that he/she can realize his/

her existence means something for others’ lives. A 

workshop participant’s reporting his teacher’s violent 

behavior towards his friend by calling 183 is the best 

evidence of it. This desire and responsibility taken to 

ease someone else’s pain indicates how ready they 

are to fight the challenges in their own lives. 

Rengarenk Umutlar Derneği
Çocuklar İçin Rengarenk Umutlar
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Bu kadarla da bitmiyor. Rengarenk Umutlar’ın 

pırıltılı çocukları, derneğin açtığı fotoğraf, drama, 

müzik, folklor, ritim, çevre kulüplerinde bir araya 

gelerek yeni beceriler ediniyor; kitap fuarlarına, 

tiyatro ve sinemaya, sanatçılarla söyleşilere ve spor 

müsabakalarına katılarak anlam dünyalarına yeni 

zenginlikler katıyorlar. Bu arada, dernekte kurulan 

oyuncak ve kitap kütüphanesinin de müdavimi 

oluyor, kendi hikâyelerini anlatıp kitaplarını yazmaya 

başlıyorlar. İlk okuyucuları ise aileleri oluyor ve 

elbette bu da tesadüf değil. Öyle ya, çocukların 

yaşamlarının bu derece parçası olabilmek, ailelerin 

güvenini kazanmadan zor. Dernek, çocukların 

iyileşme çemberini aileleri de dahil ederek 

genişletiyor; onlara, insan hakları, çocuklarla iletişim 

gibi konularda seminerler veriyor.

Nor is this all. The bright kids of the Colorful 

Hopes gain new skills by meeting in the clubs of 

photography, drama, music, folklore, rhythm, and 

environment, and enrich their semantic world 

by participating in book fairs and going to plays 

and movies, artists’ interviews and sports matches. 

Meanwhile, they regularly visit the toys and books 

libraries founded at the Association and start writing 

their own books of stories. Their very first readers are 

their families, which is not a coincidence of course. 

It is because being a big part of these kids’ lives 

is difficult without winning their families’ trust. The 

Association extends the circle of recovery for children 

by involving their families and gives them seminars 

on the human rights and communication with kids.

Colorful Hopes Association
Colorful Hopes For Children
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Hayat, içinde zorluklarla geliyor. Yetişkinler 

sorunlarını çözmekle uğraşadursun, yaşamın içinde, 

çocukların yalnız çocukça dertlerle meşgul olmasına 

izin verilen zaman parçaları açılabiliyor. Acelemiz 

yok, büyümeye daha çok var.

Life contains difficulties. While adults are busy with 

solving their problems, it is possible to make room for 

children to deal with their childish troubles only. We 

are in no hurry, there is still plenty of time to grow up.

Düriye Erel - Saha Koordinatörü 

“Projede çocukların bir yıl boyunca aldıkları yaşam 
becerileri eğitimleri sonucu duygularını nasıl ifade 
edeceklerini bilmeleri ve ifade ettiklerini görmek çok 
güzeldi. En önemlisi kendilerini önemsediler ve bir birey 
olduklarının farkına vardılar.”

Düriye Erel - Field Coordinator 

“It was beautiful to see the kids finally knew how to express 
and could express their feelings by the end of the life 
skills training they attended for a year under the project. 
The most important thing is they started caring about 
themselves, recognizing themselves as individuals.”

Rengarenk Umutlar Derneği
Çocuklar İçin Rengarenk Umutlar

Colorful Hopes Association
Colorful Hopes For Children
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While adults are busy with solving their 
problems, children need time to deal with 
their childish troubles only. 

Yetişkinler sorunlarını çözmekle uğraşadursun, 
çocukların yalnız çocukça dertlerle meşgul 

oldukları zamanlara ihtiyaç var. 



TOHUM AUTISM FOUNDATION

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

DISABILITY RIGHTS IN EDUCATION: TOGETHER IN SCHOOL, TOGETHER IN LIFE

EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI: OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE
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My heart is pounding. Mum said I would 
remember this day throughout my life. The school 
has a huge yard. And lots of kids. Which one of 
them will be my friend, I wonder. Do they have 
siblings like I do? What about a cat at home? Are 
they frightened of dark? Some are taller than me, 
for example. So many different eyes and hair. I 
walked to school, but that one kid came in his 
chair. His mother is talking to dad right now. He 
does not make a sound, staring at the ground. 
He might be seeing something I do not see. His 
name is Çağrı, I learn. I think we will start playing 
together soon. I already have a feeling that I will 
enjoy school much more than I like home. There is 
no longer anything surprising for me at home. But 
here, everything is new and interesting.

Kalbim küt küt çarpıyor. Annem, bugünü ömrüm 
boyunca unutmayacağımı söyledi. Okulun 
bahçesi kocaman. Bir sürü çocuk. Acaba hangileri 
benim arkadaşım olacak? Onların da benim 
gibi kardeşleri var mıdır? Ya evlerinde kedileri? 
Karanlıktan korkuyorlar mıdır? Boyu benden 
daha uzunlar var mesela. Gözleri, saçları 
başka başka. Ben evden okula yürüdüm ama 
şu çocuk sandalyesiyle gelmiş. İşte şimdi annesi 
babamla konuşuyor. O ise hiç sesini çıkarmadan 
yere bakıyor. Belki benim görmediğim bir şeyi 
görüyordur. İsmi Çağrı’ymış. Yakında oyun 
oynamaya başlarız birlikte. Okulu evden daha çok 
seveceğimi şimdiden hissediyorum. Çünkü evde 
beni şaşırtan bir şey yok artık. Her şey yeni ve 
ilginç geliyor burada.

If Everyone Is 
Different, No One 
Is Different 

Herkes Farklıysa 
Kimse Farklı
Değil 
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TAKING A FRESH LOOK AT 
EDUCATION ALTOGETHER:

BİR ARADA EĞİTİME 
YENİDEN BAKMAK:
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Çocuklar bilgedir. Hakikate dair, henüz biliş 

düzeyinde ifade bulamasa da sezgisel bir 

kavrayışları vardır. Hepimizin farklı ve eşit olduğunu 

ve bunda hiçbir sorun olmadığını bilirler. Ancak 

sonunda büyürler ve bu, topluma karıştıkça, 

unuttukları bir gerçeğe dönüşür. Bu yüzden, 

kendilerine benzemeyenlerle ne kadar erken 

yaşta karşılaşırlarsa, farklılıkları zenginlik olarak 

algılamaları da o kadar mümkün hâle gelir.

Children are wise. They have an intuitional 

understanding of reality although it cannot be 

expressed yet on a cognitive level. They know we 

are all different and equal, and it is not a problem 

at all. They, however, grow up eventually, and this 

becomes a fact they forget as they blend in with the 

society. Therefore, the earlier they encounter people 

who are not like themselves, the more possible they 

perceive differences as richness.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
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Tavus kuşunun kuyruğunu gözünüzün önüne getirin; 

kapalıyken yekpare görünür. İçerideki sayısız 

renk ve desen ise, kuyruk kat kat açılınca ortaya 

çıkar. Toplum da böyledir; içinde saklanan sonsuz 

çeşitlilik kendini açarak var edemezse, ne renkler 

çıkar ortaya ne desenler. Engelli birey, toplumun 

sonsuz desenlerinden biridir. Okuyup meslek sahibi 

olmak, üretip kazanmak için herkes kadar hak 

sahibidir. Kuyruğun güzelliğinde herkes kadar payı 

vardır. Bununla birlikte, yaşama katılırken herkesin 

karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşabilir. Genel eğitim 

sistemini ve okulları, farklılıkları daha belirgin olan 

bu çocukların da içinde yer alabileceği şekilde 

dönüştürmek ise pek yaygın değildir. Bunun yerine 

onları, toplumun geri kalanından ayrı alanlarda, 

kendilerine özel eğitim alabilecekleri okulların içinde 

tutmak tercih edilir. Neden böyle olsun? Yaşam her 

rengi kapsıyorsa, eğitim neden içinde yan yana 

herkesi var edemesin?

Imagine the tail of a peacock: It usually looks like 

a solid tail, but when it displays it layer after layer, 

we see numerous colors and patterns. Society is like 

a peacock: If the infinite diversity hidden inside the 

society cannot reveal itself and exist, we can see no 

colors or patterns. An individual with disability is one 

of the infinite patterns of the society. She/he has the 

right to education and to have a career, to produce 

and earn, like everyone else. She/he plays a part in 

the beauty of tail, just like everybody else does. Yet, 

she/he may encounter difficulties while participating 

in life unlike everybody else. It is not that common 

to transform the general education system and 

schools to involve these children with more apparent 

differences. Instead, it is preferred to keep them at 

separate areas away from the rest of the society, 

in schools where they can get special education. 

Why should it be like that? If life does contain every 

color, why is it that the education system cannot let 

everyone be next to each other?

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Proje Katılımcısı Bir Sınıf Öncesi Öğretmeni 

“Farklılıkların altını çizmeden nasıl tanıştıracağım diye 
soruyordum kendime ve başardım. Şu an saç rengi, boy vs. 
ile tanıyorlar. Engellilik olağan bir özellik oldu.” 

A Preschool Teacher and Project Participant 

“I was asking myself how I could introduce her with no 
emphasis on the differences, but I did it. They now identify 
her by the hair color, height, etc. Her disability is just an 
ordinary feature.” 
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Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SEÇBİR) bu soruları cesurca 

sormaya başladığı günden bu yana, çok yol kat etti. 

Vakıf, öğrenciler, ebeveynler ve idareciler arasındaki 

iletişimde hayati rol üstlenen öğretmenlere, eğitimin 

tüm öğrenenleri kapsayacak bir yaklaşımla 

tasarlanması yolunda farkındalık kazandırmasının 

ardından şimdi, bu anlayışı kendi sınıflarında 

hayata geçirebilmeleri için kılavuzluk ediyor. Bu 

süreç, öğretmenler için, öğrencileriyle yeniden 

tanışmaya giriştikleri, müfredatı yaratıcı fırsatlarla 

zenginleştirmenin yollarını keşfettikleri ve sorunları 

meslektaşlarıyla iş birliği içinde çözmeyi denedikleri 

yepyeni bir meydan okuma.

Since the day the Tohum Autism Foundation and the 

Center for Sociology and Education Studies (SEÇBİR), 

İstanbul Bilgi University started asking these questions 

bravely, they have come a long way. The Foundation 

was able to raise awareness among teachers, who 

have a vital role in the communication between 

students, parents and administrators, to enable an 

educational design to cover all the learning, and 

it now guides the same teachers to make them 

implement this approach in their classrooms. This 

process is a brand-new challenge during which the 

teachers try to get to know their students again, 

discover new ways of enriching the curriculum 

with creative opportunities, and attempt to solve 

problems in cooperation with their colleagues.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
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Okul, farklılıklarla temas etmek için benzersiz 

olanaklar sunar. Diğerinin, varlığımız için engel ya da 

tehdit olmadığını, onunla temas edince anlarız. Bu, 

öğrenmenin derinleşmesini sağlayan bir sürecin de 

başlangıcıdır. Ancak bir öğretmen için, öğrencilerin 

çok çeşitli olduğu böylesi bir ortamda herkesin 

eğitimden eşit pay almasını sağlamak güç olabilir.

School offers unique facilities to make a contact with 

differences. We only know that others are not an 

obstacle or threat to our existence once we make 

a contact with them. This is also the beginning of a 

process which deepens our learning. For a teacher, 

however, it might be hard to make sure everyone 

gets an equal share from education in such an 

environment with so many different students.

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Proje Katılımcısı Bir Sınıf Öncesi Öğretmeni 

“Ben bile bazı öğrencilerimin tanımadığım yönleri 
olduğunu fark ettim.” 

A Preschool Teacher and Project Participant 

“Even I have noticed some of my students have qualities 
that I did not know about.” 
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Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR, işte bu güçlüğü gözüne 

kestiriyor. İşe, Şişli ve Gaziosmanpaşa’da bulunan 

iki devlet okulunun öğretmenlerine eğitim vererek 

başlıyor. Ellerinde, çalışmanın ilk yılında ürettikleri 

uygulama örnekleri ve yol gösterici materyaller 

var. Amaç, gösterilenin bire bir tekrar edilmesini 

sağlamak değil; bir davranış değişikliği için ilham 

olmak. Peki bunu başarabiliyorlar mı? Bilmenin tek 

yolu var: İzleme yapmak. Eğitim alan öğretmenleri 

sınıflarında ders işlerken gözlemlemeye başlıyorlar. 

Hata yapmak, çözümsüz hissetmek, sonuç alamamak 

serbest. Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR onlara, 

ihtiyaçları olduğu her an desteğini hissettiriyor. 

Böylece, öğretmenlerden alınan geri bildirimlerle 

onlar da, eksik kaldıkları noktaları daha iyi tespit 

edip anında müdahale şansı buluyorlar.

Bir öğretmen, dersteki gürültüden rahatsız olan 

öğrencisini fark etmesinin ardından, onunla kafa 

kafaya vererek bu sorunu aşmanın bir yolunu buluyor: 

Öğrenci, gürültüden her rahatsızlık duyduğunda, 

kulaklık takıyor; böylece hem derse ilgisi kopmuyor 

hem de arkadaşları ile öğretmenine sessizliğe ihtiyaç 

duyduğu mesajını vermiş oluyor. Zamanla, kendini 

sınıfta daha güvenli hissettikçe, kulaklığını daha az 

kullanmaya ve derse daha çok katılmaya başlıyor.

The Tohum Autism Foundation and SEÇBİR have 

set eyes on this difficulty. They start by providing 

training to the teachers of two state schools in Şişli 

and Gaziosmanpaşa. They have the examples of 

application and guiding materials they created in 

the first year of the project. Their purpose is to be an 

inspiration for a behavioral change, not to dictate 

an exact replication of what has been demonstrated. 

Well, do they succeed? There is only one way to 

know: Monitoring. They start observing the trained 

teachers teaching in their classrooms. It is free to 

make mistakes, feel desperate or get no results. 

The Tohum Autism Foundation and SEÇBİR make 

them feel they are supported whenever they need 

it, which also enables the organizations to better 

identify where they are inadequate with feedback 

from teachers and to respond instantly.

A teacher notices one of the students is disturbed by 

the noise in the class and finds a way to overcome 

this problem by putting heads together with the 

student. The student then wears earplugs every time 

she/he is disturbed by the noise, which enables her/

him to keep focused and give the teacher and other 

students the message that she/he needs silence. She 

uses her earplugs less and less in time as she/he 

feels safer in the class and participates more.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
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Öğretmenler, henüz yabancısı oldukları bu yeni 

evreni küçük adımlar ve büyük değişimlerle 

keşfederken yalnız değiller. Bunu en iyi, 

meslektaşlarıyla bir araya geldikleri rutin buluşmalar 

sırasında anlıyorlar. Tanışıklıklar yavaş yavaş 

dallanıp bir topluluğa doğru evrilirken, yılın dört 

önemli gün ve haftası, iş birliklerine vesile oluyor ve 

öğretmenler okullarında etkinlikler düzenlemeye 

başlıyorlar.

Öğretmenlerle başlayan farkındalığı daha geniş 

kitlelere yaygınlaştırmak için Tohum Otizm Vakfı ve 

SEÇBİR’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde 

yürüttüğü ‘Ben Neden Yokum’ Kampanyası da ülke 

çapında ses getirerek, yüz binlerce insana, engelli 

olmanın eğitimden mahrum olmaya gerekçe 

edilemeyeceğini sorgulatıyor.

The teachers are not alone while exploring this 

new universe, where they are still foreigners, at 

small steps and with big changes. They ideally see 

it when they gather together with their colleagues 

for a routine meeting. The acquaintance gradually 

branches out to become a community, and they use 

four of the important days and weeks of the year as 

a means of cooperation to organize certain events in 

their own schools.

The campaign ‘Why I am not there’ created and 

run by the Tohum Autism Foundation and SEÇBİR 

specifically for the International Day of Persons 

with Disabilities - 3 December in order to spread 

the awareness, starting from teachers, creates an 

enormous impact across the country and makes 

hundreds of thousands of people question if having 

a disability is a reason to be kept away from 

education.

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life
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Tüm bu çalışmalardaki ana pusula, hak temelli 

düşünmek. Engelli olmayan çocukların, engelli 

arkadaşlarına merhamet ya da korku ile yaklaşmak 

yerine, farklılıkları bir değer olarak görmelerini 

sağlamanın tek yolu bu. Çünkü çocuklar bilgedir. 

Ve eğitim aldıkları koşullar ve eğitimin içeriği bu 

bilgeliği besleyen nitelikte olursa, anlamlı sonuçlara 

bir yetişkinden daha hızlı ulaşabilirler.

Parkta yer alan oyuncaklar yalnızca engelli 

olmayan çocuklara göre tasarlandığı için oyunlara 

katılamayan engelli arkadaşları için üzülmektense; 

parkın kapsayıcı bir biçimde tasarlanması gerektiği 

konusunda farkındalık kazanmaları gibi. Ve bugün 

bunu akıl edebilen bir çocuk, yarın büyüyüp de 

şehir plancısı olduğunda, modelini çizdiği parklara 

engellilerin de oynayabileceği oyuncaklar koymayı 

ihmal etmeyecektir.

“Herkes farklıysa kimse farklı değil!” Bunu 

söyleyen, Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR ile tanışan 

öğretmenlerden birinin öğrencisi. Siz bundan daha 

bilgece bir söz işittiniz mi?

The main compass for all this work is a rights-based 

thinking. This is the only way to make sure children 

without a disability see differences as a value, 

rather than approaching their disabled friends 

with compassion or fear. Children are wise, that is 

why. And if their educational circumstances and 

educational content can feed this wisdom, then they 

will be able to reach meaningful results much faster 

than an adult can do.

For example, rather than being sorry for kids with 

disabilities who cannot join the games just because 

the equipment in the playground is only designed 

for children without a disability, they gain awareness 

that a playground should be designed in a more 

inclusive way. And if a kid who can think of that 

today grows up to become an urban planner, she/he 

will not neglect to put equipment allowing disabled 

ones to play in a park she/he designs.

 “If everyone is different, no one is different!” This has 

been said by a student of one of the teachers who 

have met the Tohum Autism Foundation and SEÇBİR. 

Have you ever heard something wiser than this?

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Proje Katılımcısı Bir Sınıf Öncesi Öğretmeni 

“Kapsayıcı oyun alanı tasarlanan etkinlikte o gün sınıfta 
olmayan bir öğrenci arkadaşlarının çalışmalarını görünce 
heyecanlandı. Başka bir gün evde yapmış, sınıfa getirdi. 
Diğer öğrenciler ‘yardım değil, yanlış yapmışsın!’ dediler.” 

A Preschool Teacher and Project Participant

“A student saw the work of his classmates created during 
an activity done for designing an inclusive playground 
on a day when this student had been absent, and he got 
excited. He then did the activity at home and brought his 
work to the class. But ‘it is help based; you have done it 
wrong!’ said the other students.” 
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Schools provide numerous opportunities to come 
across differences. The inclusive education makes 
these opportunities real, turning learning 
process into a unique experience. 

Okul, farklılıklarla karşılaşmak için sayısız 
fırsat sunar. Kaynaştırma eğitimi 

bu fırsatları gerçeğe dönüştürüyor, öğrenme 
benzersiz bir deneyime dönüşüyor. 



TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION OF TURKEY

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

MAKE TOMORROW

YARINI İNŞA ET
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Every summer, I go to my grandfather’s house 
in our village once the school summer holiday 
begins. This last time, I saw him somewhat 
concerned. “I am too old now and I cannot look 
after the field as well as I would like to do.” he 
said. The field was far away from the house and it 
was difficult to visit all the way to maintain it. We 
are here now, but what will happen when we go 
back to the city once the break is over? I imagine 
what if there were a mechanism to look after the 
field while my grandfather were resting in his bed 
and he never had to get tired again. A scarecrow, 
for example... It should be a smart one though. It 
should both prevent birds from harming the crops 
and take action by understanding the needs on 
the field. It should measure the humidity and start 
irrigation whenever necessary or take precautions 
upon becoming aware of an incoming strong 
wind. It should then notify my grandfather of all 
its actions. I told my parents about it and they 
laughed at me. “Why not?” I said. If it could do the 
work for my grandfather, it would worth to try.

Her yaz okul tatile girer girmez, köye, dedemin 
yanına giderim. Bu sefer onu biraz düşünceli 
gördüm. “Yaşım ilerledi, artık tarlaya istediğim 
gibi bakamıyorum.” dedi. Tarla eve uzaktı, 
sıcak günlerde her gün onca yolu gidip bakım 
yapmak zordu. Şimdi biz vardık ama tatil bitip 
de şehre döndüğümüzde ne olacaktı? Dedem 
hiç yorulmasa, o yatağında dinlenirken, tarlaya 
göz kulak olacak bir düzen olsa, diye hayal ettim. 
Mesela bir korkuluk... Ama akıllısından. Hem 
kuşların ekinlere zarar vermelerini engelleyecek 
hem de tarlanın ihtiyaçlarını anlayıp harekete 
geçecek. Nem oranına bakıp sulayacak ya da 
meteorolojiden rüzgârın sert eseceğini öğrenince, 
önlem alacak. Bütün yapıp ettiğinin bilgisini de 
dedeme gönderecek. Bizimkiler, anlatınca güldüler. 
“Neden olmasın?” dedim. Dedemin işini görecekse, 
denemeye değer.

Future, Dream, 
Technology

Gelecek, Hayal, 
Teknoloji
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YOUNG PEOPLE CREATE
FOR ALL OF US:

GENÇLER
HEPİMİZ İÇİN ÜRETTİ:
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Bizi harekete geçiren, değişimi başlatan en önemli 

dürtümüz merak. Buharlı motoru, matbaayı ve 

telefonu böyle icat ettik. Önce dağları köprülerle ve 

sonra insanları bilgisayar ağlarıyla birbirine böyle 

bağladık; hastalıkları tedavi etmeyi böyle öğrendik. 

Aramızdan biri ilk elektrik dinamosunu kurdu ve bir 

başkası ilk yapay zekâ programlama dilini yazdı. 

Çağlar değişti, yolumuz aynı kaldı: Önce merak ettik, 

sonra hayal kurduk ve nihayet hareketi başlatmak 

için bir girişimde bulunduk.

Bugünü ve geleceği hayallerimiz doğrultusunda 

yeniden yaratabildiğimizi görmek muhteşemdi ve 

belki de bu özgürlüğü bize en çok teknoloji verdi. 

Gücümüzün sınırlarının nereye uzandığını, gerçekte 

neye ihtiyaç duyduğumuzu, nerede hata yaptığımızı 

ve yola nasıl devam etmemiz gerektiğini en somut 

biçimde yine bu göz kamaştıran dünya sayesinde 

keşfettik. Teknolojinin geldiği nokta bize ileride 

yapabileceklerimize dair yeterince kanıt sunuyor. Peki 

biz onu daha ileriye taşımak için ne kadar hazırız?

Curiosity is our most important impulse which makes 

us tick and starts a change. It is how we invented the 

steam engine, printing press, or telephone. It is how 

we started connecting mountains with bridges, then 

people with computer networks, and how we have 

learned treating diseases. One of us installed the first 

dynamo and someone else created the first artificial 

intelligence programming language. We have been 

in different eras, but stick to our way: first get curious, 

then dream and finally make an attempt to start an 

action.

It has been wonderful to see that we are able to 

recreate the present and future in line with our 

dreams, which is a freedom we have enjoyed – 

maybe mostly thanks to technology. It is the same 

glamorous world of technology through which we 

have discovered, in the most tangible way, where 

the limits of our power are, what we really need, 

where we have made mistakes, and how we 

should get back on the road. The point reached 

by technology to date presents adequate proof for 

what we can do in the future. So, how prepared are 

we to move it further?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yarını İnşa Et

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Laboratuvarda çalışmayı çok seviyorlar. Derslere girmek 
istemiyorlar. Neredeyse her buluşmada prototipe yeni bir 
şey ekliyoruz. Deniyoruz. Bazen yapamıyoruz. Çabalıyoruz.” 

A Teacher and Project Participant 

“They love working in the laboratory. They do not want 
to be in the classroom. We add something new to the 
prototype in almost every gathering. We try. We sometimes 
cannot succeed. But we endeavor anyway.” 



97 SOWING SEASON 2018-2019

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’ye göre, 

teknoloji ve bilgi üreterek dünyaya yön veren bir 

konuma ulaşacaksak, öncelikle hayal kuran, fikir 

geliştiren, en önemlisi bunları hayata geçirmek 

konusunda adım atan gençler ve elbette onlara 

doğru rehberliği veren eğitimcilerin varlığı şart. 

Kendini geliştirmeye istekli lise öğretmenleri, 

TTGV’nin rehberliğinde, ilgili ve yetenekli 

öğrencilerini, topluma yararlı proje fikirleri etrafında 

bir araya getirirken; gençler de teknoloji öğrenerek, 

hepimizin sorunlarını çözme yarışına giriyor.

The Technology Development Foundation of Turkey 

(TTGV) thinks that we definitely need young 

people who have dreams, develop ideas and, most 

importantly, take action to put these ideas into 

practice and practitioners who can provide them 

with good guidance, if we are to gain a position 

steering the world by producing knowledge and 

technology. While high school teachers with a 

wish for self-development gather their interested 

and talented students around some project ideas 

beneficial to the society with guidance from TTGV, 

young people learn technology and compete for 

solving our problems.

Technology Development Foundation Of Turkey
Make Tomorrow
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Adana, Konya, Trabzon ve Mardin’de okul ve branş 

ayrımı yapmaksızın tüm öğretmenlere, Milli Eğitim 

Bakanlığının onayıyla mentorluk eğitimine katılım 

için çağrı yapılıyor. Eğitimin ardından öğretmenler, 

kendi okullarından birlikte çalışacakları beş öğrenciyi 

seçerek gruplarını kuruyor. Gençlerin çevre, enerji ve 

akıllı şehirler alanında yaratıcı projeler geliştirecekleri 

süreç, böylece başlamış oluyor. Grupların teknik 

becerilerini geliştirebilmeleri için onlara teknoloji 

kitleri kılavuz oluyor.

Grup kurucusu öğretmenlerden biri, öğrencilerine 

projeden bahsettiği daha ilk gün, nasıl 

heyecanlandıklarından bahsediyor. Başka 

bir öğretmen, malzeme sıkıntısını aşmak için 

evinin deposunda duran yazıcıyı okula getiriyor, 

öğrencilerle parçalayıp içinden işe yarayacak 

malzemeleri çıkarıyorlar.

Regardless of their branch or their schools, all the 

teachers from Adana, Konya, Trabzon, and Mardin, 

are invited to attend a mentoring training upon the 

Ministry of National Education’s approval. After this 

training, each teacher selects five students from their 

school to work with and establishes a group. This 

is how the process of developing creative projects 

for environment, energy, and smart cities is initiated. 

The groups use specific technology kits as a guide to 

develop technical skills.

One of the teachers who leads a group, tells how 

excited the students were on the very first day when 

she told them about the project. Another teacher 

brings the printer from his home storage to the 

school to overcome their material shortage and, 

together with the students, they disassemble the 

printer to get the materials they can use.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yarını İnşa Et
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Hayal kurmak bize, ihtiyaçları ifade etmek için bir 

yöntem sunar. İhtiyaçları dile getirdikçe de bunların 

karşılandığı bir geleceği tanımlamaya daha çok 

yaklaşırız. Öyleyse, gerçek hayatta karşılığı olan, işe 

yarayan bir proje üretmek için önce, toplumun gerçek 

sorunlarını bilmek gerekir. Sorun yaşayan insanlar ne 

hissediyor, ne düşünüyor, neye ihtiyaç duyuyorlar? 

Ekip çalışmasının başlangıç noktası, bu soruları 

sorarak empati kurmayı denemek. İşitme engelliler, 

işaret dilini bilmeyenlerle nasıl iletişim kurabilir? 

LPG’li araç yangınları nasıl engellenir? Atık pillerin 

geri dönüşümünü nasıl sağlarız?

Dreaming gives us a way to express our needs. As 

we express our needs, we get closer to defining a 

future where these needs can be met. That means 

one needs to know the real problems of the society 

before producing a realistic and useful project. How 

do people confronted with the problem feel, what 

do they think and need? For teamwork, we first need 

to ask these questions and try to show empathy. How 

can people with hearing impairment communicate 

with those who do not speak sign language? How 

can we prevent LPG-fueled car fires? How can we 

recycle waste batteries?

Technology Development Foundation Of Turkey
Make Tomorrow

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Benim öğrencilerim ilk defa kodlama ve robotik 
kavramlarını duydular. İstanbul’a gitme fikri muhteşem 
geldi. Dolayısıyla sınıftan herkes istedi. Üretime açık 
çocuklar olduklarından, fikirler onlardan çıktı. Randevular 
aldılar, röportajlara gittiler. Muhteşemler.” 

A Teacher and Project Participant 

“This was the first time my students heard about the 
concepts of programing and robotics. The idea to go to 
İstanbul sounded great. And everyone in the class wanted 
it. They are open to producing, so the ideas came from 
them. They made appointments and went to interviews. 
They are awesome.” 
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Gerçek bir sorunu çözmenin ikinci adımı, özgün, 

yaratıcı yollar bulmak için akıl yürütmek. Öte 

yandan, kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmadan, 

maliyet-gider hesabı yapmadan ve en iyi kaliteye 

nasıl ulaşacağımızı planlamadan da olmaz. Uzun 

beyin fırtınalarının sonunda gençler, özgürce 

ürettikleri onca fikrin arasından birini seçip prototip 

çıkarıyorlar. Fikrin, bu ilk somut versiyonunu ortaya 

koymak önemli bir aşama; ama başarı asıl bu 

adımdan sonra gösterilen çabalarla gelecek. Ne 

çalışıyor ne çalışmıyor; aksaklıklar nasıl düzeltilir, 

ürün en mükemmel çalışan hâline nasıl getirilir? Bir iş 

üzerinde sabırla, kararlılıkla, tüm şartları defalarca 

gözden geçirerek, sınayarak, yanılarak ve yeniden 

deneyerek vakit geçirmek... İnsan için, belki de dünya 

üzerindeki hiçbir şey, bu deneyimin keyfiyle boy 

ölçüşemez.

Öğretmenler, öğrencilerindeki dönüşüm karşısında 

hem mutlu hem şaşkın: Okullarında bilgisayar 

öğretmeni, evlerinde bilgisayar yokken, zamanla 

kodlama dehasına dönüşenleri mi ararsınız; derslere 

bir türlü dikkatini veremiyorken teneffüs vakitlerini 

bile laboratuvarda geçirmeye başlayanları mı; 

grupların enerjisine özenip bilseydik biz de katılırdık 

diye iç geçirenleri mi...

The second step to take towards a solution to a real 

problem is to brainstorm for finding original and 

creative ways. On the other hand, it is essential to 

use our resources effectively, make cost-expense 

calculations and plan how to reach the top quality. 

After long hours of brainstorming, the young people 

agree on one of the dozens of ideas they have freely 

produced and build a prototype. Building up the first 

concrete version of the idea is a significant progress; 

yet, the real success will be actually gained with 

efforts to be made after this step. What is working 

and what is not; how to fix malfunctions; how to 

develop the product into its most perfect version in 

terms of functionality? Spending time on the same 

task with patience, determination, by considering all 

the conditions over and over again, testing, failing, 

and trying again... For a person, maybe nothing in 

the world can match the joy this experience gives.

The teachers are both happy and surprised with the 

transformation of their students have experienced: 

some has turned into coding geniuses with no 

computer teacher in school or computer at home, 

some has started spending time in laboratories even 

during breaks while they used to be incapable of 

paying attention in the class, and there are others 

who say, envying the group for their energy, they 

would have participated if they had known...

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yarını İnşa Et
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Geliştirilen projelerin her biri ayrı ilham kaynağı 

ve seçim yapmak çok zor. Bluetooth yoluyla hava, 

toprak ve nem oranlarını ölçerek ısıtma ve soğutma 

yapabilen akıllı sera sistemi, doluluk oranını bölge 

belediyesine haber vererek temizlik uyarısı yapan 

çöp kutusu, taşıtların zemine uyguladığı basınç 

enerjisini elektriğe dönüştüren disk ve niceleri...

Yarışma sonunda 55 öğrenci ve dokuz öğretmenden 

oluşan beş grup galip gelerek fikir geliştirme, tasarım 

odaklı düşünme, yapay zekâ, veri bilimi, elektronik, 

3D yazıcı gibi alanlarda Sabancı Üniversitesi’nde 

gerçekleşecek maker, girişimcilik ve kodlama 

kamplarına katılım hakkı elde ediyor.

Each of the developed projects is a source of 

inspiration and it is hard to choose one. We have 

a smart greenhouse capable of warming and 

cooling based on its measurements of air and soil 

humidity via bluetooth, a garage bin that notifies the 

municipality of fullness with a cleaning alert, a disk 

to convert the pressure energy generated by vehicles 

on the ground into electricity, etc.

Five of the groups, composed total of 55 students 

and nine teachers, become the winners of the 

competition and get the opportunity to participate 

in the maker, entrepreneurship, and programming 

camps of Sabancı University, where the topics 

of idea development, design thinking, artificial 

intelligence, data science, electronics, 3D printing, etc. 

are covered.

Technology Development Foundation Of Turkey
Make Tomorrow
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Aslında, kampa katılamamış olsalar da 165 farklı 

proje fikrini hayata geçiren Adana, Konya, Trabzon 

ve Mardin’den 845 öğrencinin tamamı kazanan. 

Çünkü bu gençlerin hepsi bugün, olduğu gibi 

kabul etmek yerine sorgulamanın, bir sorunu tüm 

boyutlarıyla ele almanın, farklı fikirlere eşit yakınlıkta 

durmanın, bir ekiple uyum içinde çalışmanın ne 

demek olduğunu biliyorlar.

Gençler, insanları bilgisayar ağlarıyla birbirine 

bağlayan sorgulama dürtüsüne sahip çıkarlarsa, 

bir gün çok daha fazlasını hayal edip yapacaklar. 

Her şeyi başlatan, geleceği inşa etme arzusundan 

hareketle...

In fact, all the 845 students from Adana, Konya, 

Trabzon and Mardin, who have realized 165 different 

project ideas, are winners even though some cannot 

attend the camp. Because they all know today 

what it means to question everything rather than 

accepting it as is, to address all aspects of a problem, 

to keep an equal distance from different opinions, 

and to work in concert with a team.

If young people maintain the same impulse of 

questioning that now connects people with computer 

networks, they will dream and do more one day. 

From the first wish of making tomorrow at the start 

of everything...

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Yarını İnşa Et

Technology Development Foundation Of Turkey
Make Tomorrow

Proje Katılımcısı Bir Öğrenci

“Birkaç grup toplantısının ardından pes etmeye yakınken, 
gruptan bir arkadaşımız eğer değişim istiyorsak, en 
temelden başlamalıyız diyerek bulduğu fikri anlattı. Bu 
proje sayesinde evde kendi elektriğimizi üretecektik.” 

A Student and Project Participant 

“We were about to give up after several group meetings 
when a member of the group said if we wanted a change, 
we needed to start from the basics and told us her idea. 
With the project, we were going to generate electricity at 
home for our own use.” 
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Young students think on project ideas beneficial 
to society and develop solution offers by means 
of technology starting from today. 

Genç öğrenciler, topluma yararlı proje fikirleri 
üzerine bugünden kafa yormaya ve teknoloji 

sayesinde çözüm önerileri geliştirmeye başlıyorlar. 



UNFPA, UNITED NATIONS POPULATION FUND

UNFPA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU 

PREVENTION OF CHILD MARRIAGES: NEVŞEHİR MODEL 

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ: NEVŞEHİR MODELİ PROJESİ 
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I wake up out of breath. It is still dark. I have an 
unbearable inguinal pain. I could not count the 
number of pains I have had since the moment I 
found out about my pregnancy. But, it is the first 
time the pain was that bad. I turn on the light, 
and it becomes worse: My nightgown, the sheets 
and the carpet are all covered in blood. It is not 
good. I am so scared that I become frozen. I think 
if I scream and call for help, then they will take 
it from me. The entire household, however, learns 
about the situation in a few minutes. My husband, 
takes a long look at my belly. Go, get clean, they 
say. I sit down on the floor behind the bathroom 
door and stay like that for a while. My grief 
represses the pain. I cry looking at my child hands, 
thin legs, weak arms.

Nefes nefese uyanıyorum. Etraf hâlâ karanlık. 
Kasıklarımda dayanılmaz bir ağrı. Bu, gebe 
olduğumu öğrendiğimden beridir beni yoklayan 
kaçıncı sancı... Ama bu kadar şiddetlisi, ilk. Işıkları 
açınca her şey biraz daha kötüleşiyor: Geceliğim, 
çarşaflar ve şimdi tüm halı kan içinde. Bu hiç 
hayırlı değil. O kadar korkuyorum ki sesim içime 
kaçıyor. Bağırırsam, yardım istersem onu benden 
alacaklar sanıyorum. Yine de birkaç dakika içinde 
tüm ev öğreniyor. Kocam uzun uzun karnıma 
bakıyor. Git yıkan diyorlar. Banyo kapısının 
arkasında oturup kalıyorum. Yasım, ağrımı 
bastırıyor. Çocuk ellerime, ipince bacaklarıma, 
çelimsiz kollarıma bakarak ağlıyorum.

Child
Marriage is not
Destiny

Çocuk Yaşta
Evlilik
Kader Değil
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Dünya herkese eşitlik vadetmiyor ve bazıları 

daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Örneğin kız 

çocukları... Dünyanın pek çok yerinde, kız çocukları 

aile içinde ve dışında şiddete maruz kalıyorlar. 

Cinsel istismara uğrama ihtimalleri daha yüksek. 

Bedenleri ve ruhları daha çocuklukla vedalaşmadan 

evlenmeye zorlanıyorlar. Çocuk yaşta evlenmek, 

yalnızca yaşamın bu en kıymetli zamanı olan 

çocukluktan değil; eğitim hakkından, meslek sahibi 

olmaktan, üretmekten, ekonomiye katılmaktan, kendi 

seçimlerini yapmaktan ve bir birey olarak hak ve 

özgürlüklerinin bilincinde olmaktan mahrum kalmak 

anlamına geliyor. 

Çocuk yaşta evlilikleri, genellikle çocuk yaşta 

gebelikler izliyor. Henüz fiziksel ve psikolojik gelişimini 

tamamlayamamışken başka bir çocuğu dünyaya 

getirmek, kız çocuğu için baş edilmesi en ağır 

tecrübelerden biri hâline geliyor. Kaldı ki bu yaşta 

meydana gelen gebelik ve doğum, kız çocuğunun 

sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor ve ölüm riskini 

beş kat arttırıyor. 

The world does not promise equality to everyone, 

and some are more subjected to discrimination. Girls 

for example... In many places around the world, girls 

are victims of violence in and out of the family. There 

is a greater possibility that they will experience 

sexual abuse. They are forced to get married before 

they could say goodbye to childhood with their 

bodies and spirits. Child marriage means being 

destitute not only of childhood as the most valuable 

time of life, but also of the right to education, having 

a profession, producing, participating in the economy, 

making their own choices, and knowing their 

individual rights and freedoms. 

Child marriages are generally followed by child 

pregnancies. Giving birth at an age when they 

are not physically and psychologically developed 

enough is one of the heaviest experiences for a girl 

to handle. In fact, giving birth and pregnancy at 

such young age threaten their health seriously with a 

five-fold higher risk of death. 

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi

Fatma Çingilitaş - Sağlık Aracısı

“12 yaşımda zorla evlendirildim, 13,5 yaşımda anne oldum. 
Bu projeden önce çocuk gelin olduğumu bilmiyordum. Çok 
çektim hâlâ da mücadeleye devam ediyorum ama bu 
proje bana çok şey öğretti, çok öz güven kattı, hocalarıma 
çok teşekkür ederim.”

Fatma Çingilitaş - Health Mediator 

“I was forced to marry when I was 12 and became a 
mother at 13.5 years of age. Before this project, I did not 
know I was a child bride. I have suffered a lot and my fight 
continues, but this project has taught me a lot and made 
me more confident. I thank my teachers very much.”
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İstatistiklere göre, 2017 yılında Türkiye’de gerçekleşen 

69 bin doğumda, anne yaşı 15-19 aralığında.*  Bir de 

verilere yansımayan vakalar var. Bu durum bize, her 

yıl on binlerce kız çocuğunun bu tip evliliklerden ve 

gebeliklerden dolayı sağlığının tehlikede olduğunu 

söylüyor.

Gebelik, kadının özel bakıma ve sağlık hizmetlerine 

en fazla ihtiyaç duyduğu, hassas bir dönem. Çocuk 

yaşta evlilikler söz konusu olduğunda, gebelik 

döneminde sağlık hizmetlerine erişemeyen ve bu 

yüzden yaşamı tehlikeye atılan binlerce çocuktan 

bahsediyoruz. Çocuk yaşta gebeliğin ve anneliğin 

fiziksel ve ruhsal yükünün altında örselenen; düşükler, 

sakatlıklar, hastalıklar, intihar girişimleri ve ölümlerle 

sonuçlanan binlerce hayattan bahsediyoruz. 

The statistics show that in 2017, in 69 thousand 

deliveries, the age of mother was in the range 15 

to 19.*  There are other cases not included in the 

data. This suggests tens of thousands of girls face 

a threat to their health due to such marriages and 

pregnancies every year.

Pregnancy is a critical period during which women 

need special care and healthcare services the 

most. In the case of child marriages, there are 

thousands of girls who cannot access healthcare 

services during their pregnancy and who, therefore, 

experience life-threatening situations. This means 

thousands of lives that are traumatized under the 

physical and emotional burden of child pregnancy 

and motherhood, and that experience miscarriages, 

impairments, diseases, suicide attempts or die. 

UNFPA, United Nations Population Fund
Prevention Of Child Marriages: Nevşehı̇r Model

*Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 *Turkish Statistical Institute, 2018
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1971 yılından beri herkesin haklarını ve seçimlerini 

güvence altına almak için çalışan UNFPA, Birleşmiş 

Milletler Nüfus Fonu’nun deneyimleri, çocuk yaşta 

evlendirilen ve bu evliliğe bağlı olarak pek çok sorun 

yaşamış olan kadınların, bu sorunlarla mücadelede 

önde gelen savunucular olabileceğini belirtiyor. 

UNFPA, Birlemiş Milletler Nüfus Fonu yıllardır tüm 

dünyada başarıyla uyguladığı ‘sağlık aracıları’ 

yöntemini Başkent Üniversitesi, Kadın-Çocuk Sağlığı 

ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(BÜKÇAM) ile iş birliği içinde şimdi Nevşehir’de 

hayata geçiriyor. Yerel halk arasından, kendisi 

de çocuk yaşta evlendirilmiş veya çocuk yaşta 

evliliklere tanıklık etmiş kişiler, anne, çocuk ve üreme 

sağlığı konularında eğitimlerden geçiyor; projenin 

mesajlarını, mahallelinin kolayca anlayacağı 

ve sahipleneceği bir dille, kendi gerçek yaşam 

deneyimlerinden süzerek tüm evlere taşıyorlar.

The United Nations Population Fund (UNFPA) has 

been working to secure everyone’s rights and choices 

since 1971, and its experience suggests that those 

women who were forced to make a child marriage 

and who have had many problems in connection 

with this marriage can be leading advocates to 

combat these problems. UNFPA now uses its method 

of ‘health mediators’, which has been applied across 

the world for years, in Nevşehir in cooperation with 

Başkent University Women, Children Health and 

Family Planning Research and Application Center 

(BÜKÇAM). Local people who were married as 

child or witnessed a child marriage are provided 

with training on maternal and child health and 

reproductive health, and they take the messages of 

the project to their houses, filtering through their own 

real experiences, with a language easily understood 

and owned by the neighborhood.

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi
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Nevşehir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla ‘Erken 

Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Acil Eylem Planı’ 

hazırlamış olan illerden biri. Bu eylem planının varlığı 

Nevşehir’de çocuk yaşta evlilikleri önlemeye yönelik 

faaliyetleri hayata geçirecek zemini sağlaması 

açısından çok değerli; ama çözümlerin kâğıt üstünde 

kalmaması için tüm paydaşların sorumluluklarını 

yerine getirebilmeleri ve koordinasyon içinde hareket 

etmeleri gerek. Proje kapsamında bu hedefe yönelik 

çok paydaşlı bir başlangıç çalıştayı gerçekleştiriliyor. 

Yerel yönetim, il müdürlükleri, üniversite ve sivil 

toplum kuruluşlarından 60’a yakın temsilcinin bir 

araya geldiği çalıştayda sorunlar tespit ediliyor, 

atılması gereken adımlar ve çözüm önerileri 

konuşuluyor ve çocuk yaşta evlilikleri önlemek için 

ayrıntılı bir yol haritası çıkarılıyor.

Nevşehir is one of the provinces for which a 

‘Emergency Action Plan for Combating Early and 

Forced Marriages’ has been drawn up with support 

of and in coordination with the Ministry of Family, 

Labour and Social Services. Having this action plan 

is very valuable as it sets the stage for taking action 

to prevent child marriages in Nevşehir, but all the 

stakeholders need to fulfill their obligations and act 

in coordination to ensure the proposed solutions do 

not remain on paper. The project includes a multi-

stakeholder workshop as a start for this objective. 

This workshop gathers about 60 representatives 

from local administrations, provincial directorates, 

universities and civil society organizations together 

to identify the problems, discuss the steps to be 

taken and solution offers, and draw up a detailed 

roadmap in order to prevent child marriages.

Nuray Ergin - Sağlık Aracısı

“15 yaşımda evlendim 18 yaşımda doğum yaptım ama 
iki çocuğum da erken doğdu. Biri yedi biri sekiz aylık. 
Yaşadığım sorunların erken evlilikten kaynaklandığını bu 
proje sayesinde öğrendim.”

Nuray Ergin - Health Mediator 

“I got married at 15 and gave birth at 18 years of age. Both 
my children were born premature. One was born two 
months early and the other one month early. This project 
made me understand that the cause of my problems was 
the early marriage.”

UNFPA, United Nations Population Fund
Prevention Of Child Marriages: Nevşehı̇r Model
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Nevşehir’de sağlık, eğitim, kolluk, adalet, yerel 

yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler 

ve üst düzey yöneticilerle devam eden iş birliği 

toplantılarında çocuk yaşta evlilikleri önlemede 

sektörlerin kendi uzmanlıkları ele alınıyor. Bu sayede 

çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinde bütüncül bir 

yaklaşım geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ardından, Nevşehir’in çocuk yaşta evlilikleri 

önlemede öncü güç olacak bireyleri, yani 

sağlık aracılarını seçiliyor. Sağlık aracılarının 

rolü, çalışmanın tamamının başarıya ulaşması 

bakımından hayati. UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus 

Fonu ve BÜKÇAM, bu yüzden, seçim aşamasında çok 

titiz davranıyor; yereldeki kurum ve kuruluşlardan, 

muhtarlardan görüş alıyor. Ve nihayet 20 sağlık 

aracısı kadın, 10 merkez mahallede görev 

yapabilmek için eğitimde buluşuyor.

Çocukluğun tanımı nedir? Çocuk neden değerlidir? 

Evlilik ve gebelik yaşı nasıl ertelenir; erken yaşta 

gebe kalmanın ve doğum yapmanın neden olduğu 

sağlık sorunları nelerdir? Çocuk yaşta gebe kalan 

bir kız çocuğu hangi sağlık sorununu yaşadığında 

hangi kurum ve kuruluşlara başvurabilir, şiddete 

uğrarsa nasıl yardım alabilir? Sağlık aracısı adayları 

belki ilk başta bu sorunlardan bazılarının farkında 

değillerdi, ama şimdi hem dikkatle dinliyor hem 

kendi hikâyelerini anlatmak için sık sık söz alıyorlar. 

The cooperation meetings held with representatives 

from institutions of healthcare, education, law 

enforcement, justice, local administration and 

civil society organizations in Nevşehir and senior 

managers address the individual expertise of sectors 

in the prevention of child marriages. The purpose is 

to develop a holistic approach for the prevention of 

child marriages.

Then, the health mediators of Nevşehir, who will be 

the leading forces to prevent child marriages are 

selected. The health mediators have a vital role 

for a complete achievement of the project. That 

is why the UNFPA and BÜKÇAM are very thorough 

in the selection process, and they take opinions of 

local bodies and organizations as well as mukhtars. 

Eventually, 20 female health mediators apply 

for the training to be able to serve in 10 central 

neighborhoods.

How is childhood defined? Why is childhood 

valuable? How can the age of marriage and 

pregnancy be delayed? What are possible health 

consequences of pregnancy and giving birth at a 

young age? If a pregnant girl has a medical problem, 

which is the right body or institution to apply to 

for her problem? If she is exposed to violence, how 

can she get help? The candidate health mediators 

probably did not aware some of these problems at 

the very beginning, but they now listen carefully and 

often take the floor to tell their own stories. 

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi
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Gözyaşları kahkahalarla yer değiştirip duruyor. 

Kimsede “ayıp olur mu, yanlış anlaşılır mıyım, kınanır 

mıyım” endişesi yok. Neden olsun ki? Burada değer 

gördüklerini biliyor, güvende hissediyorlar. Bunda 

kadınların birbirini iyileştiren dayanışma ruhunun 

büyük bir payı var. 

Their tears continuously swap places with 

laughter. None of them worry about shame, being 

misunderstood or denunciation. Why should they? 

They know they are valued here and feel safe. The 

women’s spirit of solidarity, which heals each other, 

plays a big part in that. 

Hülya Belirir - Sağlık Aracısı

“Mahallelerde hayat hikâyelerini dinledikçe bu projeye 
daha önce başlanılsaymış diye düşünmeden edemiyorum. 
Kadınların doğum sonrası aşırı kanamalarının, 
tansiyonlarının yükselmesinin, düşüklerin çocuk yaşta 
evlilikten kaynaklandığını bilmiyordum. Bu projede çocuk 
yaşta evliliğin doğurduğu sağlık sorunları ile ilgili o kadar 
çok bilgi edindik ki hocalarımıza çok teşekkür ederim.” 

Hülya Belirir - Health Mediator

“Hearing life stories in neighborhoods, I cannot help thinking 
this project should have been initiated long before. I 
did not know the problems of massive bleeding and 
high blood pressure after giving birth, and miscarriages 
experienced by women are consequences of child 
marriages. I thank my trainers in this project very much as 
they have taught us a lot about possible health outcomes 
of child marriages.”

UNFPA, United Nations Population Fund
Prevention Of Child Marriages: Nevşehı̇r Model
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Sıra sağlık aracılarının mahalle çalışmalarına geliyor. 

Hane hane geziyor; eğitimden öğrendiklerini ve 

kendi hayat deneyimlerini yerel halkla paylaşıyorlar. 

Geliştirilen bilgilendirme broşürlerini de onlara 

ileterek aktarılan bilgilerin kalıcılığını sağlıyor ve 

yol gösteriyorlar. Nevşehir’de iklim değişiyor. Eskinin 

tanıdık hikâyeleri, samimi komşu sohbetlerinde 

yeniden yazılıyor. Sağlık aracıları, kapılarını çalıp 

çaylarını içtikleri 1.000’e yakın evde, evliliğin çocuklar 

için bir kader olmadığını anlatıyorlar. Kendilerinde iz 

bırakan yaraları da onararak ve güçlenerek...

It is time for the health mediators to begin their 

work in the neighborhoods. They visit each house 

and share with the local community their learning 

from the training along with their own experiences. 

They give away information brochures to make the 

conveyed information permanent and guide them. 

The climate is changing in Nevşehir. The familiar 

stories of the past are rewritten in candid neighbor 

conversations. The health mediators tell that 

marriage is not destiny for children in approximately 

1,000 houses they visit while drinking tea; fixing the 

wounds that have left a mark and getting stronger...

Valilik Eşitlik Birimi Temsilcisi

“Kadınlar sağlık aracılarıyız derken öz güvenli ve 
kendilerine inanarak söylüyorlar, bunu görmek çok iyiydi. 
Sadece bu kadınların eğitim sonrası dönüşümleri bile çok 
değerli. Bu proje sağlık aracılarına çok dokundu, onlar 
daha ne yapabiliriz demeye başladı, biri bana gelip daha 
fazla STK işine girmek istediğini söyledi. Bu proje çok etkili 
olacak, ben inanıyorum.”

Equality Department Representative of Governor’s Office

“The women say they are health mediators with confidence 
and belief in themselves, which is great to see. These 
women’s transformation after the training is very valuable 
alone. This project really touched the health mediators 
and they started asking what they could do. One of them 
contacted me to say she would like to be involved more in 
NGO works. I believe this project will be very effective.”

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Projesi

UNFPA, United Nations Population Fund
Prevention Of Child Marriages: Nevşehı̇r Model
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Women who were married off early fix their 
own wounds and change lives of little girls, 
by saying that it is not a destiny. 

Çocuk yaşta evlenmiş kadınlar,
bunun bir kader olmadığını anlatarak hem kendi yaralarını 

onarıyor hem küçük kızların yaşamını değiştiriyorlar. 
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