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adın, genç ve engellileri toplumsal hayata
katan ve onların herkesle eşit fırsatlardan
yararlanmalarını sağlayan projelere destek amacıyla
bundan beş yıl önce Toplumsal Gelişme Hibe
Programı’mızı hayata geçirdiğimizde, umut dolu
bir toprağa, emek ile yeşerecek tohumlar ektiğimizi
biliyorduk. Yola çıktığımız günden bu yana hibe
verdiğimiz proje sayısı 37’ye ulaştı. Bunların
arasından tamamlanan 28 projeyle Türkiye’nin
72 ilinde doğrudan 70 bine yakın, dolaylı olarak
300 bin civarında kadın, genç ve engelliye ulaştık.
Dönüp arkamıza baktığımızda yıllar içinde ektiğimiz
tohumların büyüdüğünü mutlulukla görüyoruz. Bu
yıl aramıza katılan 9 yeni projenin tohumunu ekerek
bahçemizi büyütüyoruz.
Ekim Zamanı kitabımızın sayfalarında 2012
yılı projelerinden Türkiye’nin geleceği için atılan
adımların ilham veren hikayelerini okuyacaksınız.
Hibe desteği verdiğimiz kurumların kimi Van’da
deprem sonrası psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar
için bir merkez kurdu, kimi Konya’nın Ereğli
ilçesinde Down sendromlu ve zihinsel engelli
gençlerin hizmet verebileceği bir kafe açtı.
“Çocuk Gelinler Olmasın” diyerek Muş’un
köylerini kapı kapı dolaşan kadınlar
da, akranlarının sosyal sorumluluk
projeleri yapmaları için onlara destek
veren gençler de Toplumsal Gelişme
Hibe Programı’ndan hibe desteği
aldılar.
Vakfımızdan hibe alan projeler
her ne kadar birbirinden farklı
gibi gözükse de, bunlar aslında
bir bütünün parçası ve bir bütün
olarak seçilip takip ediliyorlar.
Sabancı Vakfı olarak
Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu
olmadığına inandık. Yarınlara hep
bu gözle baktık. Daha iyi yarınlar
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hen we set out to launch the Sabancı
Foundation Social Development Grant
Program five years ago in order to support projects
empowering women, youth and persons with
disabilities, we knew we were sowing seeds which,
through hard work, would grow and thrive in fertile
ground of hope. Since taking those first steps, we
have provided grant support for 37 projects, and
through completed 28 projects, we have reached
around 70 thousand and indirectly 300 thousand
women, youth and persons with disabilities in 72
provinces of Turkey. Looking back, we are thrilled to
see that the seeds we sowed have thrived. This year
we are enlarging our garden even further, sowing the
seeds of 9 new projects.
On the pages of our book, Sowing Season,
you will read the inspiring stories of 2012 projects
that are the steps taken for Turkey’s future.
One of the organizations we supported
established a center to provide muchneeded psychological support after the
Van earthquake; another one opened
a cafe staffed by young people with
Down syndrome and mental disabilities
in Konya’s Ereğli district. With the
slogan “No to Child Brides” women
went door to door through the
villages of Muş; and young people
supported their peers in social
responsibility projects. All
these were accomplished with
the support from the Social
Development Grant Program.
As diverse as the projects
supported by our Foundation
might appear, they are integral
parts of a whole, and are
chosen and followed with
that in mind.

için hibe programlarımızı hayata geçirirken sorunlara
değil, çözümlere odaklandık. Hibe desteği verdiğimiz
kurumlar, hayata geçirdiğimiz projeler meyvelerini
vermeye başladıkça da bu inancımızın ne kadar doğru
olduğunu hep birlikte gördük.
Ekim Zamanı kitabını her yıl sonbaharda
yayınlıyoruz ama aslında bu kitapta ilkbahar
hikayeleri anlatıyoruz. Emek ve sabır ile kadın,
genç ve engellilere yönelik çözümler geliştiren sivil
toplum kuruluşlarının projelerini destekleyerek yeni
ilkbaharların bir an önce gelmesi için çalışıyoruz.
Ön yargıları aşmak, tabuları yıkmak, engelleri
kaldırmak ve toplumda gerçek bir değişim
yaratabilmek de tıpkı toprakla uğraşmak gibi…
Emek ister, sabır ister.
Ancak tohumların filizlenip toprağa kök
salması gibi, destek verdiğimiz projelerin toplumda
yarattığı değişimi görmek, bütün bu sabır ve emeğe
değdiğini gösteriyor.
Sabancı Vakfı olarak, uzun bir yola çıktığımızı
biliyoruz. Gurur ile yürüdüğümüz bu yolda
ektiğimiz tohumların yeşermesinden güç alarak,
sorunlara yenilikçi çözümler bularak başarı
öykülerini hayata geçirmeye ve hikayelerini sizlere
anlatmaya devam edeceğiz.

At Sabancı Foundation, we are convinced that
none of Turkey’s problems are unsolvable, and it is with
this spirit that we look at the future. As we launch our
programs for a better tomorrow, we focus on solutions,
not problems. As the organizations supported and
projects launched began to bear fruit, we become ever
more convinced that our faith is justified.
We publish the Sowing Season every autumn, but in
reality, the stories it tells are of spring. Supporting NGO
projects that tackle the problems of women, youth and
persons with disabilities, we are working patiently but
determinedly for the arrival of early springs.
Overcoming prejudices, breaking taboos, lifting
obstacles and making real change in society is
just like working the soil. It requires effort, and it
requires patience.
But just like watching a seed sending its root
down into the earth, seeing the change brought about
by the projects we support demonstrates that all this
patience and effort is worth it.
We, as Sabancı Foundation, know that the road
ahead is a long one. As we proudly walk this road
and gain strength from the seedlings growing up
alongside it, we will keep searching out innovative
solutions to problems, and continue to share the
success stories with you.

SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI
CHAIRMAN OF THE SABANCI FOUNDATION BOARD OF TRUSTEES
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Neden Kadın, Genç ve Engelliler?
Türkiye’deki kadınların %7’si okuryazar değil, 15 yaş
üstündekilerin %71’i iş gücüne katılmıyor1, %42’si
eşi veya birlikte olduğu kişiler tarafından yaşamının
herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete
maruz kalıyor.
Kadınların %29’u, erkeklerin ise %7’si ilk
evliliklerini 18 yaşından önce yapmak zorunda
bırakılıyor. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun
“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” endeksine göre 132
ülke içinde 124. sırada bulunuyor.2
Türkiye’de yükseköğretim çağında olan gençlerin
%65’i eğitimine devam etmiyor, genç nüfusun %62’si iş
gücüne katılamıyor, %30’u ne okuyor ne de çalışabiliyor.3
Türkiye’deki engelli vatandaşların %36’sı
okuryazar değil, engelli kadınların ise %48’i
okuma yazma bilmiyor. 25 yaş üstü nüfusta engelli
vatandaşların yalnızca %2’si yükseköğretimini
tamamlamış durumda. Tüm bu sorunlara ek olarak
engelli vatandaşların %78’i iş gücüne katılmıyor.4
Kadın, genç ve engelli vatandaşlarımızın yaşadığı
sorunlar büyük gözükse de çözümün çok uzak ve çok
zor olmadığına inanıyoruz. Toplumsal Gelişme Hibe
Programı ile kadın, genç ve engellilerin sorunlarına
çözümler getiren kuruluşlara hibe desteği vererek,
çözüm yolunda yeni kapılar açıyoruz.

Why Women, Youth and Persons with Disabilities?
7% of women in Turkey are illiterate, and 71%
of women above the age of 15 do not enter the
workforce.1 42% of them are subject to physical or
sexual violence at some point in their lives, either
from their spouses or people with whom they live.
29% of women and 7% of men are forced to marry
before the age of 18. Turkey ranks 124th out of 132
countries within the World Economic Forum’s “Global
Gender Gap” Index.2
65% of young people at university age do not
pursue their education. 62% of young population is
unable to enter the workforce; 30% of young people
neither go to school nor work.3
While 36% of persons with disabilities are illiterate,
this rate increases to 48% for women. Of persons with
disabilities above the age of 25, only 2% have completed
higher education. In addition to these problems, 78% of
persons with disabilities do not enter the workforce.4
Although the problems faced by women, youth
and persons with disabilities appear enormous, we
believe that the solution is neither distant nor difficult.
Through the Social Development Grant Program, we
provide grant support to organizations working to
solve the issues of women, youth and persons with
disabilities, to open new doors toward solutions.

1

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi Araştırması, 2012; Okuryazarlığa Göre Kadın/Erkek Nüfus Verileri,
2012; Hanehalkı İş Gücü İstatistikleri, 2012

1

2
KSGM, Türkiye’de Kadının Durumu, 2012; Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması, 2011; Dünya Ekonomik Forumu,
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, 2012

2
Directorate General on the Status of Women, The Status of Women in
Turkey, 2012; Ministry of Family and Social Policies, Research on Family
Structure, 2011; World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2012

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, 2012;
Eurostat, 2012

3

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002
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abancı Vakfı olarak kadın, genç ve engellilerin
eşit fırsatlardan yararlanmalarını ve topluma
aktif katılımlarını destekleyen girişimlere katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz.
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ur goal at the Sabancı Foundation is to
support initiatives promoting access to equal
opportunities and active social participation of
women, youth and persons with disabilities.

Prime Ministry of the Republic of Turkey, Turkish Statistical Institute, Addressbased Population Registry System Research, 2012; Female/Male Population by
Literacy Statistics, 2012; Household Labor Force Statistics, 2012

Prime Ministry of the Republic of Turkey, Turkish Statistical Institute, Youth in
Statistics, 2012; Eurostat, 2012
Prime Ministry of the Republic of Turkey, Administration for Disabled People,
Research on People with Disabilities, 2002
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Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Mother Child Education Foundation

PROJENİN ADI Van Aile Danışma Merkezi:

PROJECT NAME

Travma Sonrası Psikolojik Destek ve Müdahale

Psychological Support Center in Van

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Van’da travma sonrası aile danışma merkezi
kurulması
—

Establishing a family counseling center in Van for the
victims of post-traumatic stress disorder
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
—

Provincial Directorate of Family and Social Policies
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İL

LOCATION

Van
—

Van
—

UYGULAMA TARİHLERİ

PROJECT PERIOD

Eylül 2011 – Aralık 2012
—

September 2011 – December 2012
—

ULAŞILAN SONUÇLAR

RESULTS ACHIEVED

• Halka ücretsiz hizmet veren “Van Travma Sonrası
Aile Danışma Merkezi” kuruldu
• Bireysel psikoterapi hizmetlerinden faydalanan
390 yetişkin, 296 çocuk
• Anne destek programları ile ulaşılan 84 anne
• Okuma yazma kursları ve gruplarına katılan 312
kadın, 150 çocuk
• “Çocuk ve Yetişkinlerde Travma” konulu
seminerler
—

• Establishment of the “Van Post-Trauma Family
Counseling Center” providing free public service
• Individual psychotherapeutic services provided to
390 adults and 296 children
• 84 mothers reached by mother support programs
• Literacy courses to 312 women and 150 children
• “Trauma in Children and Adults” seminars
—

İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.acev.org
0212 213 42 20

CONTACT INFORMATION

www.acev.org
+90 212 213 42 20

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Van Aile Danışma Merkezi:
Travma Sonrası Psikolojik
Destek ve Müdahale
Mother Child Education Foundation

Psychological Support
Center in Van

YARALI RUHLARI ONARMAK
23 Ekim 2011 günü, saat 13.41’de Van ve çevresinde
bulunanlar hayatlarının en uzun 25 saniyesini
yaşadılar. 25 saniye içinde sarsıldılar, yıkıldılar ve
sonrasında yeni bir hayata başlamak zorunda kaldılar.
Kayıtlara Van depremi olarak geçen 7,2
şiddetindeki deprem, Van ve ilçesi Erciş’te yoğun
olarak hissedildi. Depremin ardından yaşananlar ise
tüm Türkiye’de hissedildi.
Van depreminden sonra bölgeye çok sayıda
yardım ekibi gitti. Ülke çapında yardım kampanyaları
düzenlendi. Toprağı bölen fay hattının, bir ülkeyi
nasıl birleştirdiğine tüm dünya şahit oldu.
Depremden sonra Van’a giden ekiplerin bir kısmı
hasarlı binalara, yaralı vatandaşlara el uzatırken, bir
kısmı da yaralı ruhları yeniden hayata kazandırmak için
çalışmalara başladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
ve Psikolojik Travma ve Krize Müdahale Araştırma ve
Eğitim Derneği (PAYE) de Van’a ilk giden ekiplerdendi.
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REPAIRING WOUNDED SOULS
On October 23, 2011 at 13:41, the residents of Van and
its surroundings lived the longest 25 seconds of their
lives. In 25 seconds, they were shaken, devastated,
and forced to start their lives anew.
Measuring 7.2 on the Richter scale, the Van
earthquake was felt most powerfully in Van and
its district of Erciş. But its aftermath was felt
throughout Turkey.
Following the Van earthquake, many aid teams
went to the afflicted area, and assistance campaigns
were organized countrywide. The entire world
witnessed how fault lines dividing a region served to
unite a country.
As teams arriving in Van after the earthquake
helped with damaged buildings and wounded
citizens, one group began work to revive the
wounded souls. The Mother Child Education
Foundation (AÇEV) as well as the Psychological
Trauma and Crisis Intervention Research and
Education Association (PAYE) were among the first
teams to go to Van.

Psikolog – AÇEV Genel Müdür Yardımcısı

“Depremden bir hafta sonra Van’a geldik. İlk gözlemimize göre
Sağlık Bakanlığı çok iyi organize olmuştu ve ilk müdahaleyi
yapıyordu. Ama çocuklar zor durumdaydı. Okullar yıkılmıştı
ve aileler çadır kentlerde, konteynerlerde kalıyorlardı. Çocuklar
büyük bir boşluktaydı.
Erciş’te ve Van’da ikişer tane çok küçük anaokulu kurduk.
Ardından İzmit depreminden sonra yaptığımız gibi, bir
psikolojik çalışma yapmaya karar verdik ve PAYE ekibi ile bir
merkez kurma fikri gelişti.
Bölgede iki ihtiyaç vardı: Birincisi çocukların zamanlarını
geçirecekleri yerler oluşturulması; ikincisi ise psikolojik destek
hizmetleri ve buna paralel gidecek anne-baba eğitimleri.”

AÇEV ve PAYE, anne ve babalar ile çocukların
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için
hızlıca organize oldu. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın da desteği alınarak bir konteyner
10
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Psychologist – Assistant General Manager of Mother Child
Education Foundation

“One week after the earthquake, we came to Van. Our first
observations were that the Ministry of Health was well
organized and conducting the first intervention. Children
however were in a very difficult situation. Schools had collapsed
and families were living in tent cities and emergency shelter
containers. Children were in a trauma.
We established two nursery schools each in Erciş and Van.
Then, as we had done after the İzmit earthquake, we decided
to conduct a psychological project and developed the idea to
establish a center with the PAYE team.
There were two main needs in the region: to create
places where children could spend their time; and to provide
psychological support; in tandem with this, parental education.”

kentin içinde “Van Travma Sonrası Aile Danışma
Merkezi” kuruldu.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
kapsamında desteklenen merkezde hizmet
verebilmek için ilk aşamada bir saha çalışması yapıldı.
Konteyner kentte yaşayanlarla konuşularak onların
ihtiyaçları, sorunları tespit edildi. İkinci aşamada ise
anne-babalar ve çocuklar merkeze davet edildi.
Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nden
herkesin faydalanabilmesi için merkezin içinde
hem okuma yazma kursları, hem anne-baba destek
eğitimleri, hem de psikolojik sorunları olanlar için
danışma birimleri oluşturuldu.
Merkeze gelen aileler ve çocuklar ihtiyaçlarına göre
yönlendirildi. En kritik müdahaleler psikolojik destek
aşamasında oldu. Çocuklarda alt ıslatma, anneden
ayrılma korkusu, saldırgan davranışlar, öfke nöbetleri
ve takıntılı davranışlar, okula gitme ve ödev yapmada

AÇEV and PAYE organized quickly to meet social
and psychological needs of parents and children.
With the help of the Ministry of Family and Social
Policies, they established the “Van Post-Trauma
Family Counseling Center” in the container city.
In the center, supported by the Sabancı
Foundation Social Development Grant Program, the
first task was to conduct a field study. Interviews
were held with the residents of the container city
in order to determine their problems. In the second
stage, parents and children were invited to the center.
In order for all to benefit from the Van PostTrauma Family Counseling Center, literacy courses
and parental support training were provided in the
center, as well as counseling units for those suffering
from psychological problems.
Families coming to the center were directed
according to their needs. The most critical
SOWING SEASON
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isteksizlik, aşırı hareketlilik, uyku sorunları, kabuslar
ve özgüven sorunları görülüyordu. Merkezde tüm bu
sorunlara çözümler bulunmaya çalışıldı.



ZİNET TUNÇ

Psikolog

“Aileler buraya tahammül edememe sınırında geliyorlardı.
Depremden sonra eşler arasında iletişim kopmuş, çocuklar ile
sorunlar büyümüş ve herkesin bir şekilde bardağı taşmış gibiydi.
Herkeste yoğun olarak deprem korkusu vardı.
Biz burada verdiğimiz hizmetleri üçe ayırıyoruz:
Danışmanlık Hizmetleri, Bilgilendirme Hizmetleri ve Terapi
Hizmetleri. Kimine sadece travma bilgilendirmesi yapıyoruz
ve bu yeterli oluyor. Başka bir kişiye ise 4-5 seans danışmanlık
vermemiz gerekiyor. Ama bir de daha ağır durumda olanlar
var. Onlar için daha yapılandırılmış, temel inanışları ve
yaşadıkları ile ilgili bir danışmanlık süreci başlatıyoruz.”



GAMZE MUKBA

Psikolojik Danışman

“İlk başta çok fazla çocuk geldi. Çocuklarda genel olarak
şiddet eğilimi vardı. Bu sorunun da temeline baktığımızda
aile içi ilişkiler, daha önce yaşadığı şiddetler gibi sorunlar
12
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interventions were at the psychological aid stage.
Among the problems encountered in children
were bedwetting, fear of separation from parents,
aggressive behaviors, fits of rage and obsessive
behaviors, as well as lack of motivation to go to
school and do homework, hyperactivity, sleep
problems, nightmares and self-confidence issues. The
center worked to find solutions to all these problems.



ZİNET TUNÇ

Psychologist

“The families who came in were at their breaking point.
Following the earthquake, communication had ceased between
spouses, problems with children had grown, and everyone had
been pushed beyond their limits in one way or another. All had
a deep fear of earthquakes.
The services we provide here are divided into three areas:
Counseling Services, Information Services and Therapeutic
Services. To some we provide only trauma information, and
that’s enough. Others require four or five counseling sessions.
But there are others with much deeper issues. For those, we
start a counseling process that deals with their fundamental
beliefs and experiences.”

ortaya çıktı. Bir yandan çocuklar sürekli depremden de
korkuyorlardı.
Bu terapiler en başta bir farkındalık uyandırıyor.
Danışmanlık almanın ya da psikoloğa gitmenin bir delilik
olmadığını, normal bir şey olduğunu anlıyorlar. Bu çok
önemli oluyor.
Bunun yanı sıra anneler, kendilerine çok doğal gelen bir
davranışın çocuklarına çok zararlı olabildiğini görüyorlar.
Bunu öğrendiklerinde annelikleri konusunda çok gelişme
gösteriyorlar. Merkezde öğrendiklerini hayatlarına
uyguladıklarında, çok önemli değişimler yaşadıklarını ve
kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getiriyorlar.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nde
görevli psikologlar, hizmet verdikleri süre boyunca bir
yandan deprem korkuları ve deprem sonrası travmalar
ile ilgilendiler, bir yandan da efsanelerle, uydurulmuş
korkularla mücadele etmek zorunda kaldılar.
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Psychological Counselor

“At the beginning, we saw extremely large numbers of children.
They generally had tendency to violence. When we looked at
the root of the problem, we saw the relations within the family
and previous exposure to violence. Children were also afraid of
the earthquake.
These therapies create awareness first. They understand
that getting counseling or going to a psychologist is normal,
and doesn’t mean they’re crazy. This is very important.
In addition, mothers saw that a behavior that might seem
quite normal to them could be very damaging to their children.
When they learned this, they became much better mothers. They
told us that when they applied what they learned to their lives,
they experienced significant improvement, and felt much better.”

Throughout their time serving at the Van PostTrauma Family Counseling Center, psychologists dealt
with fear of earthquakes and post-traumatic stress,
and also had to battle myths and imaginary fears.

Psikolog – AÇEV Genel Müdür Yardımcısı

“İlk büyük depremden sonra burada çok fazla artçı deprem
meydana geldi. O sırada halkın arasında ‘Bu depremleri cinler
yapıyor, Tanrı burayı cezalandırdı’ gibi efsaneler oluşmaya
başlamıştı.
Terapi merkezimize ilk gelenler bize bu hikayeleri anlattılar
ve terapistlerimiz öncelikle bu durum ile mücadele etmek
zorunda kaldı. Terapi ya da danışmanlık alan insanların
gündelik hayatlarındaki işlevsellikleri artıyor. Hayatlarını daha
normal yaşamaya başlıyorlar.
Çocuklar ise sokağa çıkıyorlar, okula dönüyorlar,
arkadaşları ile oyun oynamaya başlıyorlar.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nde
yapılan çalışmalarda sadece gizli kalmış korkular,
şehri sarmış efsaneler ortaya çıkartılmadı. Çoğu kez,
destek almak için gelen kadınların çocukluklarından
beri taşıdıkları tüm yükler de ortaya çıktı. Kişisel
mahremiyetine zarar vermemek için isminin ilk



SERKAN KAHYAOĞLU

Psychologist – Assistant General Manager of Mother Child
Education Foundation

“After the first big earthquake, there were many aftershocks. At
that point, myths began to appear, such as ‘These earthquakes
are the work of djinns, God is punishing this land.’
The first ones at our therapeutic center told us such stories,
and our therapists’ first job was to deal with that. People who
receive therapy and/or counseling show increased functionality
in their everyday lives. They begin having normal lives again.
Children go outside, return to school, and start playing
with their friends.”

Work at the Van Post-Traumatic Family
Counseling Center revealed more than hidden fears
or urban legends and rumors. Many times women
coming in for support ended up revealing burdens
SOWING SEASON
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harflerini kullandığımız A.S.’nin hayatın yüklerini
yüklendiği omuzları ve o omuzlarla nasıl hala dik
durmayı başardığı da ortaya çıktı.



A.S.

Proje Faydalanıcısı

“13 yaşında evlendirildim. İlkokulu bitirmiştim. Ortaokula
kayıt olmayı dört gözle bekliyordum. Babama yük olmasın
diye üniformayı nereden bulsam, kimden alsam da giysem diye
düşünüyordum. Sonra annem rahim kanseri oldu. O ölürse,
ben ortada kalmayayım diye evlendirildim.
Oyuncaklarla oynamam gerektiği yaşta, 14 yaşında anne
oldum. Hiçbir şeyimiz olmadığı için ‘Bütün servetim çocuğum
olacak’ dedim ve oğlumun adını Servet koydum. Daha 5
aylıkken hastalıktan dolayı oğlum hayatını kaybetti. Günlerce
ağladım. Aklımı kaybedeceğimden korktular.
14

they had carried since their childhoods. One woman,
who we will call A.S. to protect her privacy, showed
us the burdens of life she had taken on her shoulders,
and how she managed to stand tall despite them.

EKİM ZAMANI



A.S.

Project Beneficiary

“I was married off at the age of thirteen. I had finished
elementary school, and was so excited about enrolling in
middle school. I was thinking about where I could find a school
uniform, from whom I might get one, so that I would not be a
burden on my father. Then my mother got cancer of the uterus.
So that I wouldn’t be left helpless if she died, I was married off.
At fourteen, an age when I should have been playing with
toys, I became a mother. Because we had nothing, I said, ‘My
child will be my entire fortune’ and named him Servet (‘fortune’

Sonra büyük kızıma hamile kaldım. O doğunca
çocukluğumu da onunla yaşadım. Onu büyütürken, büyüdüm.
23 Ekim 2011’de ilk deprem olduğunda 3 çocuğum ile
birlikte evdeydik. Topraktan bir evimiz vardı. Çok büyük bir
hasar olmamış gibi gözüküyordu. Ben hemen kendimce evi
onarmaya başladım. Hasar tespit için gelen mühendis ‘Evi
onarma, oturulacak gibi değil, evi boşaltın’ dedi. Ama ben
onu dinlemedim. Bu evde emeğim var diye evi boşaltmadım. 9
Kasım’daki ikinci depremde ev üstümüze yıkıldı. Çocuklarım
enkazdan çıkamayacak diye çok korktum. Ama Allah’a şükür
hepsi sağ salim çıktı. Sonra da bu konteyner kente geldik.
O zaman psikolojik olarak yıpranmıştım. Çocuklarım
eğer ikinci depremde hayatını kaybetseydi kendimi asla
affedemezdim. Bu ruh halinden dolayı kendimi hep suçladım.
Çocuğumun ‘Anne oyuncaklarımı kurtar’ demesi kulağımdan
hiç çıkmadı.
Konteyner kente geldiğimde ‘AÇEV’in böyle bir merkezi
var’ dediler. İlk geldiğimde çok etkilendim. Sonra tüm hafta
görüşme günüm gelsin diye beklemeye başladım.
Psikolojik destek aldıkça yavaş yavaş kendime geldim.
Kendimi suçlamayı bıraktım. Bugün hayata daha umutlu
bakıyorum. Ben okuyamadım ama çocuklarım okuyacak. Ben
meslek sahibi olamadım ama çocuklarım olacak. Şu an en
büyük hedefim, hayalim bu.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi
kapılarını Van’a ve çevresine açtı. Depremden
etkilenen, kendisini iyi hissetmeyen, desteğe ihtiyacı
olan herkesin bu merkezden ücretsiz hizmet alması
için çalışmalar yapıldı.



SERKAN KAHYAOĞLU

in Turkish). When he was only five months old, my son became ill
and died. I cried for days. They were afraid I would lose my mind.
Then I became pregnant with my oldest daughter. When
she was born, I lived my own childhood with her; as I raised her,
I grew up myself.
When the earthquake struck on October 23, 2011, my three
children and I were at home. We had a mud brick house. It didn’t
seem to have sustained much damage. I immediately started to
repair the house. The engineer that came to assess the damage
said, ‘Don’t repair the house; it’s uninhabitable, get out of there.’
But I didn’t listen to him. I thought, ‘I have all my effort in this
house,’ and didn’t abandon it. In the second earthquake on
November 9, the house collapsed on us. I was terrified that my
children wouldn’t come out of the ruins. But thank God, they all
came out unharmed. Then we came to this container city.
At that point, I was psychologically exhausted. If my children
had lost their lives in that earthquake, I would never have
forgiven myself. Because of this state of mind, I kept blaming
myself. I couldn’t forget my child saying ‘Mother, save my toys.’
When I came to the container city, they told me, ‘AÇEV has
this center.’ The first time I came, I was really moved. I waited
eagerly all week for my turn to come.
As I got psychological support, I gradually started to
recover. I stopped blaming myself. Today, I’m more hopeful
about life. I didn’t have the chance to go to school but my
children will. I didn’t have a profession, but my children will.
Now that’s my greatest goal, my dream.”

The Van Post-Trauma Family Counseling Center
opened its doors to Van and its surrounding area.
They worked to provide free service to everyone
affected by the earthquake, who didn’t feel well, who
needed support.

Psikolog – AÇEV Genel Müdür Yardımcısı

“Batı ülkelerinde deprem gibi büyük afetlerin ya da travmaların
yaşandığı olaylardan sonra insanlar düzenli olarak
danışmanlık ya da psikolojik destek alıyorlar. Ama Türkiye’de
hayatın her alanında çok ciddi bir sosyal destek sistemi var.
Darbe oluyor, deprem oluyor, terör var, ekonomik sıkıntılar
var, ama insanlar çok az profesyonel destek alıyor. Çünkü



SERKAN KAHYAOĞLU

Psychologist – Assistant General Manager of Mother Child
Education Foundation

“In the West, when people go through great disasters or
traumas, they get regular counseling or psychological support.
SOWING SEASON

15

But in Turkey there is a powerful social support system in
all areas of life. There are coups, earthquakes, terrorism and
economic hardships, but people get very little professional
support, because the people in their lives, their extended
families, are always beside them. The same is true in Van.
We are trying to increase access here. There are so many
people in Van in need of counseling and therapy. We want to
go to the headmen’s offices, state institutions, schools, and
large civil society organizations; to reach as many people as
possible and allow them to benefit from this service.”

çevresindeki insanlar, kişinin geniş ailesi hep onun yanında
oluyor. Van’da da böyle bir durum var.
Biz buraya erişimi artırmaya çalışıyoruz. Van’da
danışmanlık ve terapi hizmetine ihtiyaç duyan çok fazla insan
var. Muhtarlıklara, devlet kurumlarına, okullara, büyük sivil
toplum kurumlarına gidip, ulaşabildiğimiz kadar insana
ulaşıp, bu hizmetten yararlanmalarını sağlamak istiyoruz.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nde
uygulanan en önemli programlardan biri de
özellikle annelere yönelik okuma yazma kurslarıydı.
Hayatında okul sıraları ile hiç tanışmamış, okumayı
yazmayı bilmeyen kadınlar için harfler ilk kez anlam
ifade etmeye başladı.



KADER DERİLİ

Proje Faydalanıcısı

“Biz 8 kardeştik. Maddi durum elvermiyor diye bizi okula
yollamadılar. Bir tek en küçük kardeşimizi okuttular. Küçükken
erkek kardeşim okula gitmeye başlayınca anneme ‘Neden biz
gitmiyoruz?’ diye sordum. ‘Seni almıyorlar’ diye cevapladı.
Depremden önce okuma yazmaya dair hiçbir şey
bilmiyordum. Ne bir yere gidebiliyordum, ne de bir şey
16
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One of the most important programs in the Van
Post-Trauma Family Counseling Center was the
literacy courses, especially for mothers. For women
who had never attended school, and didn’t know how
to read or write, letters began to have meaning for
the first time in their lives.



KADER DERİLİ

Project Beneficiary

“We are 8 siblings. They didn’t send us to school because they
couldn’t afford it. They only sent our youngest brother to
school. I asked my mother, ‘Why can’t we go?’ ‘They won’t
accept you,’ she answered.
Before the earthquake, I didn’t know anything about
reading or writing. I couldn’t go anywhere, or read anything.
After the earthquake, we came to this container city. Here I
joined the literacy class.
Now I can read signs. I can go out. I know where I am
going, where I have come from. I used to sign papers without
any idea what they were; now I read them and then I sign.
The first sentence I ever read was ‘Anne eti al’ (Mother, get
the meat). I will never forget that moment. My eyes filled with
tears, I felt like crying. I ran home, and told my elder sister, ‘I’ve
read my first letters, I’m so happy!’
After learning to read, I found a new direction in life. I
am single and was thinking of getting married. Now I don’t
want to, I’m thinking of studying. I don’t want to go under the
protection of a man; I want to study, and to work.”

okuyabiliyordum. Deprem olduktan sonra bu konteyner kente
geldik. Burada okuma yazma kursuna katıldım.
Artık tabelaları okuyabiliyorum. Dışarı çıkabiliyorum.
Geldiğim, gittiğim yeri biliyorum. Eskiden hiç bilmediğim
kağıtları imzalıyordum, şimdi okuyup öyle imzalıyorum.
İlk ‘Anne eti al’ cümlesini okumuştum. Hiç
unutmuyorum o anı. Gözlerim doldu, ağlamak geldi içimden.
Koşarak eve gittim, ablama söyledim. ‘İlk harfleri okudum,
çok mutluyum’ dedim.
Okumayı öğrendikten sonra hayatıma yeniden yön verdim.
Bekarım, evlenmeyi düşünüyordum. Şu an istemiyorum,
okumayı düşünüyorum. Bir erkeğin sığınağı altına girmek
istemiyorum. Okumak ve çalışmak istiyorum.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nde,
AÇEV’in uzun yıllardan beri uyguladığı ve çok
başarılı sonuçlar aldığı Anne-Baba Destek Eğitim
Programları da uygulandı. Anne ve baba olan ama
annelik ve babalık kavramları üzerine hiç düşünme
fırsatı bulamayan, çocuklarına yaklaşmakta, sorunları
çözmekte sıkıntı çeken anne ve babalara basit
çözümler ile destek verildi.



The Parental Support Training Programs,
held successfully for many years by AÇEV, were
implemented at the Van Post-Trauma Family
Counseling Center as well. The parents who have
never had the opportunity to consider what it means
to be a mother or father and who have problems
approaching the children and solving problems were
supported within the programs.



HÜLYA ÖNDER

Trainer

“Following the earthquake, women were left with even greater
responsibilities. Not only were their husbands left without

HÜLYA ÖNDER

Eğitmen

“Depremden sonra annelerin sorumluluğu daha çok arttı. Bir
yandan eşleri işsiz kaldı, bir yandan çocukları ağır bir travma
yaşadı. Birçok annenin çocuğu okula gitmek istemiyordu.
Bu eğitimlerden sonra çocuklar okula başladı, anneler biraz
rahatladı.
Eğitim içeriklerimiz, anneleri bilinçlendirmek üzerine
kurulu. Çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuk ile iletişim kurma,
onları hastalıklardan koruma, onlar için temiz ve güvenli bir
ortam sağlama gibi tamamen çocuk gelişimine yönelik anneleri
bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz.
Anneler bu eğitime geldiklerinde çocuklarına
bağırdıklarını, onları dinlemediklerini, onlarla göz teması
kurmadıklarını söylüyorlardı. Depremden sonra annelerin sabrı
tükendiği için bu durumların daha da arttığını belirttiler.
SOWING SEASON
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Eğitimlerden sonra annelerde büyük değişimler yaşandı.
Daha sabırlı oldular ve çocukları ile daha iyi iletişim kurmaya
başladılar. Eşleri eve hiç yardım etmeyen kadınlar var. Onlar
kocalarını biraz daha ev işlerine dahil etmeyi başardılar. Eşleri
ile nasıl konuşabileceklerini, onları nasıl ikna edeceklerini
öğrendiler.”



SERKAN KAHYAOĞLU

Psikolog – AÇEV Genel Müdür Yardımcısı

“Anne-baba eğitimleri de çok önemli. Bu eğitimlerde kişiler
kendi karşılaştıkları sorunlarda yalnız olmadıklarını anlıyorlar.
Aslında çok basit bir şey yapıyoruz, onları sözlerini kesmeden
dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu durumun onların
18
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work; their children had also undergone serious trauma. Many
mothers had children who didn’t want to go to school. After
this training, the children started school and the mothers’ load
was lightened a bit.
The course material was formulated with the goal of
informing mothers. We provide training oriented completely
toward informing mothers about issues such as child health
and development, establishing communication with children,
protecting them from disease, and providing a clean, safe
environment for them.
When mothers come to these training sessions, they
would tell us that they shouted at their children, they
wouldn’t listen to them or make eye contact with them. After
the earthquake, they said, it got even worse because the
mothers’ patience had run out.

After the training, the mothers noticed major changes.
They became more patient, and were able to communicate
better with their children. There were women whose husbands
did not help at all around the house. They managed to get
their husbands a bit more involved in house work. They
learned how they could talk with their husbands and how to
persuade them.”



SERKAN KAHYAOĞLU

Psychologist – Assistant General Manager of Mother Child
Education Foundation

üzerinde çok büyük bir etkisi oluyor. Ben çocuk psikoloğuyum
aynı zamanda ama bazen birçok terapide ulaşamadığım etkiye
anne-baba destek eğitimleri ile ulaşıyorum.”

Van Travma Sonrası Aile Danışma Merkezi’nde
yürütülen çalışmalarda 286’sı yetişkin ve 204’ü çocuk
olmak üzere 490 kişiye hizmet verildi. Anne destek
programı ile 84 anneye, okuma yazma kursları ile 312
kadın ve 150 çocuğa ulaşıldı. Konteyner kentlerde
yapılan bire bir görüşmelerde 2.000’den fazla kişiye
bilgilendirme yapıldı.
17 Ağustos 1999 depreminin sembollerinden
biri “Sesimi duyan var mı?” çığlığıydı. O ses 12 yıl
sonra Van’da duyuldu. Sabancı Vakfı Toplumsal
Gelişme Hibe Programı destek oldu, AÇEV, PAYE
bir araya geldi ve depremzedelerin sesini dinledi.
Onlar konuştu, Van Travma Sonrası Aile Danışma
Merkezi’ndeki görevliler dinledi. Onlar anlattı,
psikologlar, psikolojik danışmanlar, eğitmenler
kulaklarını açtı. Depremden sonra herkesin
konuştuğu günlerde, belki de depremzedelerin en çok
dinlenilmeye ihtiyacı vardı.

“Parental training courses are extremely important. In these
courses, they realize that they are not alone in the problems
they face. It’s actually a very simple thing that we’re doing. We
listen to them without interrupting, we try to understand. This
has a great effect upon them. I’m also a child psychologist, but
I sometimes achieve results during parental training that I’m
unable to achieve with many other types of therapy.”

The Van Post-Trauma Family Counseling
Center has provided service to 286 adults and
204 children; a total of 490 people. The maternal
support program reached 84 mothers; the literacy
courses reached 312 women and 150 children. Oneto-one meetings in the container cities provided
information to over 2,000 people.
One of the symbols of the August 17, 1999
earthquake was the cry, “Does anybody hear me?”
Twelve years later, that same cry was heard in Van.
The Sabancı Foundation Social Development Grant
Program provided support, AÇEV and PAYE joined
forces and listened to the voice of the earthquake’s
victims. They spoke, and the staff of the Van
Post-Trauma Family Counseling Center listened.
They told their stories, and the psychologists,
psychological counselors and trainers heard them.
During the days following the earthquake, when
everyone was talking, perhaps its victims’ greatest
need was to be heard.
SOWING SEASON
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KURUM ADI

INSTITUTION

Engelli Kadın Derneği

Association of Women with Disabilities

PROJENİN ADI Engelli Kadınların Hak Temelli
Mücadele Adımları

PROJECT NAME Rights-based Struggle of
Women with Disabilities

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Engelli kadınların ayrımcılık, şiddet gibi günlük
hayatta karşılaştıkları sorunların üzerine
düşünmeleri ve bu sorunların çözümünde aktif rol
almalarının sağlanması
—

Encouraging women with disabilities to think about
the problems they face in their daily lives, such as
discrimination and violence, and take an active role in
solving them
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Engelsiz ODTÜ Öğrenci Topluluğu
—

Middle East Technical University Without Barriers
Student Club
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

Ankara, İzmir, Samsun
—
UYGULAMA TARİHLERİ

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—
ULAŞILAN SONUÇLAR

• 70 engelli kadının engelli ve kadın hakları
konusunda farkındalık kazanması
• Farkındalık geliştiren engelli kadınların
düzenledikleri faaliyetlerle çevrelerini
bilgilendirmesi
• Her engel grubu için erişilebilir engelli kadın
hakları eğitim kiti
—
İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.engellikadindernegi.org
0312 362 31 50

LOCATION

Ankara, İzmir, Samsun
—
PROJECT PERIOD

July 2012 – July 2013
—
RESULTS ACHIEVED

• 70 women with disabilities raised awareness
concerning disability and women rights
• Women with disabilities informed the public
through their activities
• An accessible education kit concerning the rights
of women with disabilities for every disability
group
—
CONTACT INFORMATION

www.engellikadindernegi.org
+90 312 362 31 50

İlgili videoyu
izlemek için QR
kodunu akıllı
telefonunuza
okutabilirsiniz.
You can watch the
video by scanning the
QR code with your
smart phone.

Engelli Kadın Derneği

Engelli Kadınların Hak Temelli
Mücadele Adımları
Association of Women with Disabilities

Rights-based Struggle of Women
with Disabilities

HANİFE İÇİN…
“Havva’nın kızları meclise girip, yılın manto modasını
tartışacak.” Türkiye’deki kadın hareketi belki de ilk kez
bu alaylı sözlerle gazetelerin manşetine taşınmıştı.
Tarih 16 Haziran 1923’tü. Henüz Cumhuriyet ilan
edilmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi kurulmamıştı.
Kadın hakları savunucusu Nezihe Muhiddin, yeni
Türkiye’nin ilk siyasi partisi olan Kadınlar Halk
Fırkası’nı kurdu. Amacı kadınların milletvekili
seçilip meclise girmesini sağlamak ve Türk kadınının
haklarını mecliste savunmaktı.
Fakat verdiği mücadele hiç de kolay olmadı.
İstanbul Valiliği “Henüz seçme ve seçilme hakkı
olmayan kadınlar parti de kuramazlar” diyerek
Kadınlar Halk Fırkası’nı kapattı. Ardından Nezihe
Muhiddin, bugünlere kadar başarı ile gelen Türk
Kadınlar Birliği’ni kurdu. Türk Kadınlar Birliği kısa
sürede 4 ilde örgütlendi. Üye sayısı 1.000’e ulaştı.
Türk Kadınlar Birliği ilk genel seçimlerde kadın
haklarını meclise taşıması için Nezihe Muhiddin’i
milletvekili adayı olarak gösterdi.
Nezihe Muhiddin’in adaylığının açıklandığı gün,
Cumhuriyet Gazetesi “Havva’nın kızları meclise girip,
yılın manto modasını tartışacak” manşetli haberi ile
kadın hareketini küçümsedi. Türk Kadınlar Birliği
dönem dönem siyasi iktidarların baskılarına maruz
kalmasına rağmen büyüyerek bugünlere kadar geldi.
Nezihe Muhiddin’in savunduğu fikirler ve kadınlar
için istediği haklar da büyüyerek bugünlere kadar
geldi. Nezihe Muhiddin, tüm kadınların düşünsel
ve sosyal alanda söz sahibi olarak, erkekler ile aynı
haklara sahip olmasını ve karar verici mekanizmalarda
etkin görevler almasını savunuyordu. O, engelli,
engelsiz tüm kadınlar için eşit haklar istiyordu.
Onun o yıllarda salladığı bayrağın rüzgarı, bugün
Engelli Kadın Derneği’nin de ilk nefesi oldu.
Lütfiye Kelleci Birer, 1970 yılında Giresun’un
bir köyünde çiftçi anne-babanın ilk çocuğu olarak
doğuştan görme engelli bir şekilde dünyaya geldi.
Giresun’da görme engelliler için okul olmadığından
10 yaşına kadar okula gidemedi. 10 yaşında büyük
22
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FOR HANİFE...
“The daughters of Eve will enter the parliament and
discuss this year’s cloak fashions.” It was with these
mocking words that the Turkish women’s movement
entered the headlines – perhaps for the first time.
It was June 16, 1923. The Republic had yet to be
declared; the Republican People’s Party had yet to be
founded. Women’s rights defender Nezihe Muhiddin
established the Women’s People’s Party, the first
political party of the new Turkey. Her goal was to
bring about the election and entrance of women into
parliament, and to defend the women’s rights there.
But her struggle was not at all easy. The İstanbul
Governorship closed the party, stating that “Women,
who do not yet have the right to vote or be elected,
cannot form a party.” Following this, Nezihe Muhiddin
established the Union of Turkish Women, which has
survived since then. The Union of Turkish Women was
quickly organized in 4 provinces, and reached 1,000
members. In the first general elections, the Union
of Turkish Women designated Nezihe Muhiddin for
candidacy at the parliament to carry the issue of
women’s rights to the government.
The day Nezihe Muhiddin’s candidacy was
revealed, the newspaper Cumhuriyet belittled
the women’s movement with the headline, “The
daughters of Eve will enter the parliament and discuss
this year’s cloak fashions.” Although the Union of
Turkish Women suffered from time to time from the
pressures of the political powers, it grew, and has
survived to this day.
And along with the Union, Nezihe Muhiddin’s
ideas and the rights she sought for women have
grown as well. She fought to make all women have
a say in the intellectual and social realms and bring
them the same rights as men as well as an effective
place in decision making processes. She wanted equal
rights for all women, with or without disabilities.
The breeze of the flag she carried in those years
became the first breath of the Association of Women
with Disabilities.

mücadeleler sonucunda Ankara’da görme engelliler
için eğitim veren bir okula yatılı olarak kabul edildi.
Lise eğitimini Ankara’da yatılı olarak tamamladı,
üniversite sınavında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden sonra
Devlet Su İşleri’nde memur olarak işe başladı. Görevi
tercüme işleriydi. Tercüme edilecek işleri Braille
alfabesinde bastırıyor, o şekilde okuyor, İngilizceden
tercüme ediyor ve daktiloya yazıyordu.
Görme Engelli Lokman Ayva milletvekili seçilince
onun danışmanı olarak TBMM’de çalışmaya başladı.
Lokman Ayva’nın görev süresi bitmesine rağmen
Lütfiye Kelleci Birer, mecliste Basın ve Halkla İlişkiler
Departmanı’nda memur olarak çalışmaya devam etti.
Üniversite boyunca engelli ve kadın alanında
çalışan STK’larda aktif rol aldı, fakat hem engelli, hem
de kadın örgütlerinde engelli kadınlara yaklaşımın
doğru olmadığını görünce 2011 yılında bir grup engelli
arkadaşı ile Engelli Kadın Derneği’ni kurdu.



LÜTFİYE KELLECİ BİRER

Kurum Başkanı

“Beni bu çalışmalar için tetikleyen Hanife’nin hikayesi oldu.
Hanife, Doğu Karadeniz’de bir köyde yaşayan görme engelli,

Lütfiye Kelleci Birer, having visual impairment
from birth, was born in 1970 as the first daughter of a
family of farmers in a village in Giresun province. As
there was no school for the persons with disabilities
in Giresun, she was unable to attend school until the
age of 10. At 10, after a monumental effort, she was
accepted as a boarding student at a school for the
persons with disabilities in Ankara.
Here she completed her high school education,
and sat for university exams, gaining admission
to the Political Science and Public Administration
department at the Middle East Technical University.
After graduation, she began her career as a civil
servant at the State Waterworks. She worked as a
translator, having the English texts for translation
printed in Braille, then typing them in Turkish.
When Lokman Ayva, also with visual impairment,
was elected as a member of the parliament, she began
serving as his advisor at the Turkish Grand National
Assembly. Although Lokman Ayva’s term came to
an end, Lütfiye Kelleci Birer continued to serve in
the department of Press and Public Relations of the
Parliament.
Throughout her university career she played an
active role in civil society organizations working in the
areas of disability and women’s rights, but seeing that
the approach toward women with disabilities was
flawed in both disability and women’s organizations,
she and a group of friends with disabilities founded
the Association of Women with Disabilities in 2011.



LÜTFİYE KELLECİ BİRER

President of the Association

“It was Hanife’s story that inspired me to get involved in this
work. Hanife is a woman with visual impairments from a village
in the Eastern Black Sea, 30 years old and unmarried. Hanife
developed cancer of the uterus. Her family always protected
her in the village; they took good care of her but never sent her
to school.
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30’lu yaşlarda hiç evlenmemiş bir kadın. Hanife rahim kanseri
hastalığına yakalanıyor. Hanife ailesi tarafından hep köyde
korunmuş, çok iyi bakılmış ama hiç okula gönderilmemiş.
Hastalıktan dolayı bedenindeki değişimi fark etse de
genital bölgesinde olduğu için kimse ile bunu paylaşamamış.
Ağrıları çok artınca ailesi de bunu fark etmiş, ama Hanife’yi
doktora götürdüklerinde kanser için artık çok geç kalındığını
öğrenmişler.
Hanife’nin hikayesini öğrendiğimde artık bu mücadeleye
başlamak zorunda olduğumuzu hissettim. Kapalı kapıların
arkasında kalan engelli kadınlara ulaşmayı kendimize bir
sorumluluk olarak aldık.
Engelli Kadın Derneği olarak 2012 yılında Kadın Dayanışma
Vakfı’nın yürüttüğü Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe
Programı kapsamında desteklenen bir projenin ortağıydık.
Kadın örgütlerinde engelli kadın bakış açısının güçlendirilmesine
yönelik bir projeydi. Bu projeye katılan kadınları
gözlemlediğimizde gördük ki, bizim öncelikle engelli kadınlar
olarak sağlam bir kadın bakış açısına, hak temelli bir çalışma
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Because of her disease, she felt the change in her body but
since it was in the genital area, she shared it with no one. When
the pain grew extreme, her family noticed as well, but when
they took Hanife to the doctor, they learned that the cancer
had spread too far.
When I heard Hanife’s story, I felt obliged to take on this
struggle myself. We considered it our responsibility to reach
women with disabilities who are kept behind closed doors.
In 2012, the Association of Women with Disabilities
collaborated with a project organized by the Foundation
for Women’s Solidarity and supported within the Sabancı
Foundation’s Social Development Grant Program. It was a
project devoted to strengthening the approach toward women
with disabilities in women’s organizations. As we observed the
women taking part in the project, we realized that as women
with disabilities, what we needed most was a clear women’s
viewpoint, and a rights-based approach to start from. Realizing
that we needed to create a basic common language for ourselves,
we set to work.”

altyapısına ihtiyacımız var. Öncelikle biz kendi tabanımızda bir
ortak dil oluşturmalıyız diyerek çalışmaya başladık.”

İşte bu duygular ile başlanan, Sabancı Vakfı
Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında
desteklenen ve Engelli Kadın Derneği tarafından
hayata geçirilen Engelli Kadınların Hak Temelli
Mücadele Adımları projesinde ilk olarak çalışma
yapılacak üç il seçildi, yapılan duyurularla bu ildeki
engelli derneklerine üye olan ve kamuda çalışan
engelli kadınlara ulaşıldı. Sonrasında engelli
kadınlara hem ‘engelli’ olmak, hem de ‘kadın’ olmak
yeniden anlatıldı.

It was with these sentiments that the Rightsbased Struggle of Women with Disabilities project
was launched by the Association of Women
with Disabilities with the support of the Sabancı
Foundation Social Development Grant Program.
Three provinces were chosen for the initial work,
and through announcements, they reached women
with disabilities who were members of disability
associations and working in the public sector. After
this, women with disabilities were told anew about
both “having disabilities” and “being woman”.




GİZEM SARIGÜL

GİZEM SARIGÜL

Project Coordinator

“Ankara, İzmir ve Samsun’da üçer gün süren üç çalışma yaptık.
Ankara’daki eğitim çalışmamıza 16, İzmir’deki çalışmamıza 34
ve Samsun’daki çalışmamıza 20 engelli kadın katıldı. Toplam
70 kadına ulaştık.
Engelli Kadın Derneği olarak hak temelli bir mücadeleyi
savunuyoruz. Eğitimlerimizde ‘Engellilik nedir, kadın-erkek
rolleri hayatımızı nasıl etkiliyor, bir kadın ve bir engelli olarak
haklarımız neler, hak mekanizmalarına nasıl başvurulabilir,
hangi yöntemler kullanılmalı’ gibi konuları işledik.
Eğitimlerimizin ilk günlerinde katılımcıların çoğu, engelli
kadın olarak yıllardır kendilerine öğretildiği gibi susmak
ve uzak durmayı tercih ettiler. Bu onlara yıllardır öğretilen
rollere uygundu. Ama biz konuştukça, onları da dahil ettikçe
konuşmaya ve anlatmaya başladılar.”

“We carried out three training sessions lasting three days each
in Ankara, İzmir and Samsun. 16 women with disabilities took
part in our trainings in Ankara, 34 in İzmir, and 20 in Samsun.
We reached a total of 70 women.
As the Association of Women with Disabilities, we support
a rights-based struggle. In our trainings, we worked on the
subjects of ‘What is disability, how do gender roles affect
our lives, what are our rights as women and as people with
disabilities, how can we apply the mechanisms for our rights
and what methods should we use.’
During the first days of our classes, most of the
participants chose to remain silent and uninvolved, the way
they had been taught for years as women with disabilities.
This was understandable given the roles they had learned for
years. But the more we spoke and included them, the more they
began to speak and tell their stories.”

Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele
Adımları projesinde engelli kadınların akıllarındaki
engelli ve kadın kavramları temelinden sorgulandı.
Engelli kadın olarak yaşadıkları çifte dezavantajlar,
sorunlarının temeli, hakları ve çözüm yolları adım
adım anlatıldı. Engelli kadınlara yönelik atılan bu
adımın altında yıllardır sürdürülen mücadelenin
izleri vardı.

Women with disabilities participating in the
Rights-based Struggle of Women with Disabilities
project questioned their fundamental concepts of
disability and womanhood. Step by step they spoke
about the double disadvantages they had experienced,
the roots of the problems, and ways to achieve rights
and solutions. These steps taken for the women with
disabilities were underpinned by the years of struggle.

Proje Koordinatörü
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ARZU ŞENYURT AKDAĞ

Facilitator – Member of the Board



ARZU ŞENYURT AKDAĞ

Kolaylaştırıcı – Yönetim Kurulu Üyesi

“Projede kolaylaştırıcı olarak yer aldım. İlk olarak
katılımcıların aklındaki engellilik kavramlarını öğrenmeye
çalıştık. Engelliliğin temelinin sakatlık olduğunu ve ancak
sakatlığın ortadan kaldırılması durumunda engelliliğin
biteceğine inanıyorlardı. Biz toplumdaki engellerin kaldırılması
durumunda sakatlık sürse bile, engelliliğin ortadan kalkacağını
onlara anlatmaya çalıştık.
Eğitimlerimizin başında kadın olmak ile ilgili bir sorunları
olmadığını düşünüyorlardı. Yaşadıkları sıkıntıların engellilikten
kaynaklandığına inanıyorlardı. Biz eğitimlere başlayıp
toplumsal cinsiyet üzerine sunumlar yaptığımızda durumun
böyle olmadığını gördüler ve kadın olmaktan kaynaklı hangi
sorunları yaşadıklarının farkına vardılar.
Katılımcıların eğitimlerin ilk aşamasında daha çok
yakınan, şikayet eden ve durumu dramatize eden bir
yaklaşımları vardı. Eğitimlerimizde, yaşadıkları sorunların
temelinde ayrımcılık yattığını, yakındıkları birçok konunun
aslında hak ihlali olduğunu fark etmeye başladılar. Sonrasında
hak aramak, dilekçe vermek, hukuki yolları savunmak gibi
yaklaşımları oluşmaya başladı.”

Engelli Kadın Derneği tarafından yürütülen proje,
engelli kadınlarda gelişim ve değişimi de beraberinde
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“I took part in the project as a facilitator. First, we worked
to learn the participants’ concepts of disability. They believed
that at the base of disability was a physical handicap, and that
their disability could be removed only when that handicap
was eliminated. We strove to tell them that if obstacles in the
society could be removed, the disability could be eliminated
even if a physical handicap remained.
At the beginning of our workshops, they believed that
their problems had nothing to do with their being women, but
that their problems were a result of their disabilities. When we
began the classes with a presentation on gender issues, they
realized that this was not the case, and became aware of which
of their problems stemmed from their status as women.
The participants mainly complained and dramatized their
issues at the first phase of the workshops. As the training
progressed, they began to realize that discrimination lies at
the base of their problems, and that much of what they had
experienced was actually a violation of their rights. This was
followed by approaches like demanding rights, filing petitions
and taking legal measures.”

The project led to both development and change
in women with disabilities. The seeds that were
sown in Ankara, then took root in the villages of
Ardahan as well.



DİLEK KARACA

Project Beneficiary

“Being a woman is one problem, having disability is another;
both having disability and being a woman is a different problem
altogether. I took the information I gained in this project to
the East. I’m a third-year student in Turkish Language and
Literature department at Ardahan University. I began applying
what I learned during the project in Ardahan. In Ardahan, I
had women friends with visual impairments, who had problems
going out of their homes. People around them would say

getirdi. Ankara’da bir eğitimde ekilen tohumlar,
Ardahan’ın köylerinde filizlendi.



DİLEK KARACA

Proje Faydalanıcısı

“Kadın olmak bir sorundur, engelli olmak başka bir sorundur,
hem engelli hem kadın olmak ise apayrı bir sorundur. Bu
projenin eğitimlerinde aldığım bilgileri doğuya götürdüm.
Ardahan Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim.
Projede öğrendiklerimi Ardahan’da uygulamaya başladım.
Ardahan’da görme engelli kadın arkadaşlarım vardı.
O arkadaşlarım sokağa çıkmakta sıkıntı yaşıyorlardı.
Çevresindekiler ‘Hem kızsın hem körsün, otur oturduğun yerde!’
diyorlardı. Ben o insanların sokağa rahat çıkabilmelerine, rahat
alışveriş yapabilmelerine bir nebze katkıda bulunmaya çalıştım.
Ben köylere gidip köylüleri bu konuda bilgilendirdim.
İnsanların kadın kavramından yola çıkarak engelli ve kadın
bakışına yönelik çevresindekileri bilgilendirdiklerine şahit oldum.”



ŞEBNEM AYNA

Proje Faydalanıcısı

“Ben görme engelli olmama rağmen hep karma eğitim aldım.
Okulda bana ‘Biz seni zorlamayalım’ şeklinde yaklaşıldı.
Matematikte, geometride, diğer sınavlarımda öğretmenlerim hep,
‘Sen ne kadar yapıyorsan biz sana daha fazlasını verelim’ dediler.
Ben de bunu hep reddettim. ‘Ne hakkımsa onu verin’ dedim.
Görme engelli olduğum için kadın olarak hep bir
cinsiyetsizleştirmeye maruz kaldım. Başka kızlarla hanımefendi
diye konuşanlar, bana gelince ablacım, bacım diyorlar. Bu
durum beni hep rahatsız ediyor.
Projede kadına yönelik cinsel ayrımcılık içeren ‘kadınkız-bayan’ gibi tanımların doğruluğu üzerine düşünme fırsatı
yakaladık. Atölye çalışmalarında kadın kavramı üzerinde
duruldu ve bunun doğruluğu üzerine konuşuldu.
Bendeki en büyük değişim şu oldu: Engelliyiz ve bu
şartlarda yaşıyoruz ama haklarımızın çok da farkında
değilmişiz. Burada bize ait olan hakları öğrendim.

‘You’re a girl, and you have visual impairments too, stay where
you are!’ I tried to do a small part in making it easier for those
women to go out and do their shopping.
I went to the villages and informed people on this issue. I
witnessed people informing those around them about attitudes
toward the disabilities and toward women, based on their
concepts of womanhood.”



ŞEBNEM AYNA

Project Beneficiary

“Although I have visual impairments, I’ve always received
integrated education. At school the attitude was ‘We won’t push
you too hard.’ In math, geometry and other exams, my teachers
always said ‘You do what you can, and we’ll give you a higher
mark.’ I always refused this saying ‘Just give me what I earn.’
As a woman with visual impairments, I always experienced
a sort of desexualization. They called other girls ‘miss,’ but
they’d address me as bacım (‘older sister’). That always
bothered me.
During the project, we had the opportunity to think about
the implications of terms like kadın (woman), kız (unmarried
girl/virgin) and bayan (lady). In the workshop exercises we
focused on the concept of woman and spoke about whether
they were correct or not.
The biggest change in me was this: We have disabilities and
we live with these conditions, but we really aren’t very aware of
our rights. Here, I learned what kind of rights we have.
When I saw the struggles of people who dealt with a double
disadvantage as both having disability and being woman, I was
happy, but also felt I needed to do something. From now on I’m
going to become more connected with disability associations,
and think about what I can do and how I can be involved.”

Books need to written to inform participants,
public and civil society organizations about the
contributions of the projects. Sometimes a film or a
talk can sum up the entire effort. But sometimes a trip
or outing can make everyone who witnesses it aware
of their own inner reality.
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Engelli ve kadın olarak iki dezavantajı bir arada barındıran
insanların verdikleri mücadeleleri görünce hem çok mutlu
oldum, hem de ‘Ben de bir şeyler yapmalıyım’ dedim. Bundan
sonra engelli örgütleri ile daha yakın ilişkiler kuracağım, ben ne
yapabilirim, nasıl dahil olabilirim diye bakacağım.”

Katılımcılara, halka, sivil toplum kuruluşlarına
katkılarını anlatmak için bazen kitaplar yazmak
gerekir. Bazen bir film ya da bir konuşma tüm çalışmayı
özetleyebilir. Ama bazen de bir seyahat, bir yolculuk,
tanık olan herkesi kendi içindeki gerçeğe götürebilir.



MÜJGAN BİLGEN ÖZEN

Kolaylaştırıcı

“Projenin Ankara’daki kapanış toplantısına İzmir’den 33
arkadaşımız ile geldik. Hepimiz de engelliydik. Görme engelli,
ortopedik engelli gibi farklı engel grupları vardı.
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MÜJGAN BİLGEN ÖZEN

Facilitator

“I came to the closing meeting of the project in Ankara along
with 33 friends from İzmir. We all had disabilities in a variety
of ways; visually, orthopedically and there was a variety of
disability groups.
We all started to gather at the airport. People seeing 33
people with disabilities all together looked on in astonishment
and amazement. They kept coming up and asking, ‘Is there
some special event in Ankara?’ There were only two escorts
with us and we were taking care of our own needs. When we
boarded the airplane, the attitude of the airline personnel was
great. They asked all of our professions, and upon learning that
we were lawyers and teachers, they congratulated us. One
of us was curious about the cockpit and they took her up to
meet the pilot. Even that trip brought about a great change in
everyone who took part and witnessed it.”

Havaalanında hepimiz buluşmaya başladık. 33 engelliyi bir
arada görenler şaşkınlıkla ve hayretle bakıyorlardı. Sürekli gelip
‘Ankara’da özel bir şey mi var?’ diye soruyorlardı. Yanımızda
sadece iki refakatçı vardı ve biz kendi işimizi kendimiz
görüyorduk. Uçağa bindiğimizde, hava yolu şirketi personelinin
bize yaklaşımı çok iyiydi. Hepimize mesleğimizi sordular.
Avukat, öğretmen olduğumuzu öğrenince tebrik ettiler. Hatta
bir arkadaşımız kokpiti merak ediyordu, onu da pilotun yanına
götürdüler. Bu seyahat bile katılan ve tanık olan herkesin
üzerinde büyük değişim yarattı.”

Bundan 90 yıl önce başlayan kadın hareketi,
Hanife’nin hikayesinden ibret alarak büyüdü,
günümüzde engelli kadınlar için de esmeye başladı.
Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları
projesiyle Ankara, İzmir ve Samsun’da 70 engelli
kadına ulaşıldı. Engelli kadınlar; engelli olmak,
kadın olmak, hak temelli mücadele yürütmek,
toplumsal cinsiyet, kadın-erkek rolleri, ayrımcılık
ile mücadele yolları hakkında düşündü, taşındı,
birbirlerinden destek aldı. Ama projenin sağladığı en
büyük faydayı bir engelli kadının değişimi üzerinden
Gizem Sarıgül anlattı. Onun sözlerinin üzerine yeni
bir söz gerekmedi.



GİZEM SARIGÜL

The women’s movement, now 90 years old, drew a
lesson from Hanife’s story, and grew. Today it has begun
to benefit women with disabilities as well. The Rightsbased Struggle of Women with Disabilities Project
reached 70 women with disabilities in Ankara, İzmir and
Samsun. Women with disabilities thought about what it
means to have disabilities, to be a woman, to carry out a
rights-based campaign, and to struggle against societal
discrimination on the basis of gender and gender roles,
and they supported each other. But the greatest benefit
achieved by the project in terms of the change in one
woman with disabilities was explained by Gizem Sarıgül.
There’s really little to add to what she says:

Proje Koordinatörü

“Ankara’daki ilk eğitimize katılan ortopedik engelli bir
arkadaşımız vardı. Serebral palsiliydi ve günlük işlerini yerine
getiremeyecek durumdaydı. Eğitimlere ilk geldiğinde konuşmak
dahi istemiyordu, bir huzursuzluk halindeydi. Fakat üçüncü
günün sonunda hızlı bir değişim gösterdi ve bize şöyle bir dönüş
yaptı: ‘Ben üniversite okuyacağım. Ben bunu yapabilirim,
çünkü bu iş beyinde ve ben engelli de olsam, sağlıklı da
olsam benim bunu yapabilme hakkım var ve ben bu hakkımı
kullanacağım’ dedi.”



GİZEM SARIGÜL

Project Coordinator

“At our first session in Ankara, there was a woman with
orthopedic impairments. She had cerebral palsy and was
unable to take care of her daily activities. When she first came
to the workshops, she didn’t even want to talk, she was very
uncomfortable. But by the end of the third day, she had shown
a quick change, and gave us this feedback: ‘I’m going to go to
university. I can do this, because that’s a matter of my mind,
and whether I have disabilities or not, I have the right to do
this, and I’m going to exercise that right.’”
SOWING SEASON
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KURUM ADI Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama

INSTITUTION

Okulu ve İş Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Derneği

Kazım Demirel Youth Association

PROJENİN ADI

PROJECT NAME

Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi

Ereğli Down Cafe

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Kurulan Down Cafe’nin zihinsel engelli gençlere
ekonomik ve toplumsal hayata katılım imkanı
sağlaması ve Ereğli halkının engelliler konusunda
bakış açısını değiştirmesi
—

With the establishment of a Down Cafe, enabling youth
with mental disabilities to participate in economic and
social life and shifting the perceptions towards persons
with disabilities among Ereğli community
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Ereğli Belediye Başkanlığı, Etiler Turizm ve Otelcilik
Meslek Lisesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği, Konya Ereğli
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
—

Ereğli Municipality, Etiler Tourism and Hotel Vocational
High School, Selçuk University Faculty of Education,
Association of Support for Alternative Lives, Ereğli District
Directorate of National Education
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İL

LOCATION

Konya
—

Konya
—

UYGULAMA TARİHLERİ

PROJECT PERIOD

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—

July 2012 – July 2013
—

ULAŞILAN SONUÇLAR

RESULTS ACHIEVED

• Down sendromlu ve zihinsel engelli gençlerin
hizmet verdiği ”Sevgi Down Cafe” hizmete girdi
• Zihinsel engelli 37 gence eğitim, 24 gence kafede
çalışma imkanı
• Kafede çalışan 7 öğrenciye İstanbul’da uygulamalı
eğitim
• Down Cafe deneyimi ardından farklı tesislerde
çalışmaya başlayan 9 zihinsel engelli genç
• İstanbul-Şişli Down Cafe ile Konya-Ereğli Down
Cafe arasında karşılıklı ziyaretler
• Konya Ereğli’de gerçekleştirilen “Türkiye’de Down
Cafe Uygulamaları Çalıştayı”
—

• Opening of the “Sevgi Down Cafe” where youth with
Down syndrome and mental disabilities serve
• Training for 37 students with mental disabilities and
employment for 24 students
• Applied training in İstanbul for 7 students working in
the cafe
• Work opportunities for 9 young people with mental
disabilities in various facilities after their Down Cafe
experience
• Visits between the İstanbul-Şişli Down Cafe and the
Konya-Ereğli Down Cafe
• A “Practices Workshop for Down Cafe in Turkey” in
Konya Ereğli
—

İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.kedc.gen.tr
0332 712 21 22

CONTACT INFORMATION

www.kedc.gen.tr
+90 332 712 21 22

İlgili videoyu
izlemek için QR
kodunu akıllı
telefonunuza
okutabilirsiniz.
You can watch the
video by scanning the
QR code with your
smart phone.

Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu ve
İş Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Derneği

Ereğli Down Cafe ve
Özel Gençler Sanat Evi
Kazım Demirel Youth Association

Ereğli Down Cafe
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HAYALLERİN PİŞTİĞİ KAFE

A CAFE WHERE DREAMS ARE COOKED





ÇİĞDEM DEMİR

ÇİĞDEM DEMİR

Proje Faydalanıcısı

Project Beneficiary

“Çalışmayı çok seviyorum ben, güzel bir duygu çalışmak. Sevgi
Down Cafe’ye geldikten sonra çevrem oldu, konuşmamda
problem vardı, düzelttim. Arkadaşlar edindim. Hocalarım
iyi, servis açmayı biliyorum, açıyorum. Çay servisi yapmayı
öğrendim. Burada ortam çok güzel, arkadaşlarım iyi.”

“I love working; it is a great feeling. After I came to Sevgi Down
Cafe, I met people. I had a problem with talking before, and here
I corrected it. I made new friends. My teachers are good, I know
how to get the service ready, and I open up. I learned to serve
tea. The environment is wonderful, and my friends are great.”

Çiğdem Demir’in konuşması biraz zorlu,
cümleleri devrik olsa da kalbinden çıkan tüm
kelimeler sapasağlam.
Çiğdem Demir 15 yaşında, Down sendromlu
bir genç. Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşıyor ve
kaynaştırma eğitimi ile lise 2. sınıfa devam ediyor.
Onun konuşmasının düzelmesine yardımcı olan, ona
çevre kazandıran, çalışmayı sevdiren Sevgi Down
Cafe ise sadece onun değil, Konya Ereğli’de yaşayan
birçok engelli gencin, gerçeğe dönüşen ütopyası, İç
Anadolu’nun bozkırında doğan güneşi.
Sevgi Down Cafe, Konya’nın Ereğli ilçesinde
Ereğli Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu
ve İş Eğitim Merkezi tarafından 14 Kasım 2012’de
açıldı. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe
Programı tarafından desteklenen Sevgi Down Cafe

Though Çiğdem Demir may have a bit of
difficulty in talking, and her sentences might be a bit
backwards, the words that come from her heart are
right on the mark.
Çiğdem Demir is a 15 year-old girl with Down
syndrome living in Konya’s Ereğli district, and is
now in the second year of high school through
mainstreaming. Sevgi Down Cafe, which has helped
her correct her speech, introduced her to people and
instilled a love of work, has been a rising sun not only
for her but for many young people with disabilities
living in Konya Ereğli in the Central Anatolia.
Sevgi Down Cafe was opened on 14 November,
2012 by the Kazım Demirel School of Applied
Education. Supported by the Sabancı Foundation
Social Development Grant Program, Sevgi Down Cafe

EKİM ZAMANI

projesinde, Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama
Okulu’nda eğitim gören engelli öğrencilerin
uygulama eğitimi alabilecekleri bir mekan
yaratılması amaçlandı.
Ve bu amaca fazlasıyla ulaşıldı.
Sevgi Down Cafe’de çoğu Down sendromlu 24
öğrenci, her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında
dönüşümlü olarak aşçılık, servis hizmetleri, kafe
yönetimi gibi konularda uygulama eğitimi alıyor.
Günleri eğitim ile geçse de, Sevgi Down Cafe’de geçen
her dakika onlar için mutluluk kaynağı oluyor.

project was undertaken with the aim of providing a
venue where students with disabilities of the Kazım
Demirel School of Applied Education could receive
practical training.
It has been a spectacular success.
The 24 students at Sevgi Down Cafe, most of whom
have Down syndrome, work every day from 9:00 –
17:00 in rotating shifts, receiving training in areas such
as cooking, serving and cafe management. Though they
spend their days in training, every minute they spend at
Sevgi Down Cafe is a source of joy for them.





SERDAR DUMAN

SERDAR DUMAN

Proje Faydalanıcısı

Project Beneficiary

“Down Cafe’nin şef sorumlusu benim. Biz Down Cafe’yi
arkadaşlarla yeni açtık. Sağ olsun arkadaşlarım ve
okul müdürüm. Benim ailem Down Cafe ve buradaki
arkadaşlarımdır. Arkadaşlarım beni çok seviyor. Ben burada
güzel çalışıyorum. Servis açıyorum, gelenlerle ilgileniyorum.”

“I am the headwaiter at Down Cafe. My friends and I
opened Down Cafe recently, and thank them and my school
administrator. My family is the Down Cafe and my friends here.
They really love me. I work well here. I open the service, and
take care of customers.”
SOWING SEASON
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VEFA DEMİRKIRAN

Proje Koordinatörü

Project Coordinator

“Kazım Demirel Sevgi Eğitim Uygulama Okulu’nda engelli
gençler için çeşitli alanlarda atölyelerimiz var. Ama okulda
verdiğimiz tüm eğitimler ve öğrencilerimizin öğrendikleri
yıllardır okulun içinde kalıyordu.
Engelli öğrencilerimizin okulda öğrendiklerini toplum içinde
gösterebilmeleri ve bir uygulama eğitimi ile kendilerini daha da
geliştirebilmeleri için bir Down Cafe açma ihtiyacı duyduk.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na
projemizle başvurduk. Projemiz kabul edilince Sevgi Down
Cafe’yi hayata geçirdik.
Okulumuzun iş uygulama merkezinde 48 öğrencimiz
var. Bu öğrencilerden 37 tanesini biz seçtik ve okulumuzda
servis hizmetleri eğitimi verdik. Daha sonra bu eğitimlerde
başarılı olan 24 öğrenciyi kafeye yönlendirdik ve uygulamalı
eğitimlerini kafede periyodik olarak sürdürüyorlar.
Sevgi Down Cafe, halka açık, herkesin ziyaret edebildiği bir
kafe. Ama burayı diğer kafelerden farklı kılan burada hizmet
verenlerin engelli gençler olması. Çünkü Sevgi Down Cafe aynı
zamanda bir eğitim atölyesi. Engelli gençler mutfak kısmında
görevli aşçımıza yardım ediyor, gelen müşterilere servis açıyor,
siparişleri alıyor ve getiriyorlar. Bu çalışmalarını staj olarak
değerlendiriyor ve her öğrenciye ay sonunda görev aldığı saat
karşılığında kafenin gelirinden ücret veriyoruz.”

“At the Kazım Demirel School of Applied Education, we have
workshops for young people in a variety of areas. But for
years, all the training we provided, and the things the students
learned, remained within the school.
We felt the need to open the Down Cafe to allow our
students with disabilities to show what they had learned in
the community, and develop themselves even further through
practical training.
We applied with our project to the Sabancı Foundation
Social Development Grant Program. When the project was
accepted, we opened Sevgi Down Cafe.
There are 48 students in our school’s applied training
center. We chose 37 of those students and trained them in
service work at our school. Later, we sent 24 students who
successfully completed the training to the cafe, and they
continue their practical training periodically at the cafe.
Sevgi Down Cafe is open to public and anyone can visit it.
But what’s different about it is that the servers here are young
people with disabilities, since Sevgi Down Cafe is also a training
workshop. In the kitchen, young people with disabilities help the
chef on duty, open the service for the customers, take and serve
the customers’ orders. They do an internship, and at the end of
the month, we pay every student for the hours he or she worked.”

Sevgi Down Cafe projesi kapsamında, uygulama
eğitimi alan öğrencilerin, bu işin uzmanlarından
yeni bilgiler öğrenmesi ve doğru uygulamaları
yerinde görmesi için Konya’dan İstanbul’a bir seyahat
gerçekleştirildi. Uygulama eğitimi alan öğrencilerin
çoğu bu iş seyahatine katılırken birinin kalbi de,
bedeni de Ereğli’de kaldı.

Within the Sevgi Down Cafe’s activities, we
organized a trip from Konya to İstanbul so that the
students receiving training could learn more from
experts, and see the work done correctly in real life.
Though most of the students receiving practical
training took part in the trip, one of them stayed in
Ereğli, both in body and in spirit.





VEFA DEMİRKIRAN

VEFA DEMİRKIRAN

Proje Koordinatörü

Project Coordinator

“Öğrencilerimizin daha iyi eğitim almalarını sağlamak için
İstanbul’da Etiler Turizm Otelcilik Uygulama ve Meslek

“In order for our students to get better training, we arranged
a three-day training session at the Etiler Tourism and Hotel
SOWING SEASON
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Lisesi’nde üç günlük bir eğitime katılmalarını sağladık.
Ardından öğrencilerimiz ile İstanbul Mecidiyeköy’deki Down
Cafe’yi ziyaret ederek, oradaki uygulamayı yerinde inceledik.
Öğrencilerimiz İstanbul Down Cafe’deki arkadaşları ile
buluştular, kafedeki uygulamalara katıldılar.
Kafemizin çalışanlarından Salih ise bu eğitim için İstanbul’a
gelmek istemedi. Ben gelmesini çok istedim ama ‘Ben bu kafedeki
görevimden ayrılamam, kafedeki işlerimi bırakamam’ dedi ve
bizimle birlikte gelmedi. Bu kafe ile kurduğu aidiyet duygusu ve
Sevgi Down Cafe’nin onlar için ne denli büyük bir yaşam alanı
olduğunu görmek beni çok mutlu etti.”
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Vocational High School. Then they visited the Down Cafe in
Mecidiyeköy, and watched the work being done in real life. Our
students met the employees at the İstanbul Down Cafe, and
took part in the work there.
Our employee Salih didn’t want to come to İstanbul for
this training. I really wanted him to come but he said ‘I can’t
leave my duties at this cafe, I can’t leave my work at the cafe’
and stayed behind. But it made me happy to see his strong
feeling of belonging to the cafe and Sevgi Down Cafe had
become an important part of their lives.”

Sevgi Down Cafe’yi bırakıp İstanbul’a gidemeyen
Salih Yiğit 22 yaşında. Belki de hayatta ilk kez bir iş
yerini bu kadar çok seven Salih, konuşma zorluğu
yaşadığı için çok istese de duygularını her zaman
çok iyi ifade edemiyor. Onun cümlelerinin bittiği
yerde annesi sözü alıyor ve Salih’in büyük değişimini
anlatıyor.

Salih Yiğit, who didn’t want to leave the Down
Cafe and come to İstanbul, is 22 years old. It was
possibly the first time in Salih’s life that he’d loved
a workplace so much. Because he has difficulties in
speaking, he can’t always express his feelings well,
though he wants to. His mother picks up where his
own words end, and she talks about the huge change
in Salih.





AYŞE YİĞİT

AYŞE YİĞİT

Proje Faydalanıcısının Annesi

Mother of Project Beneficiary

“Oğlum Salih kafede çalışmaya başladıktan sonra el becerileri
çok değişti. Eskiden evden hiç çıkmak istemezdi, sürekli
evde oturur, bol bol televizyon seyreder, dizileri takip etmeye
çalışırdı. Şimdi evde kalmak istemiyor, devamlı kafeye gelmek
istiyor. Ne zaman evde olsa ‘Evde çok sıkılıyorum ben, biraz
kafeye gidip arkadaşlarımın yanında olayım’ diyor.
Kafede çalışmaya başladığından beri çok mutlu. Ondaki
mutluluğu herkes anlıyor. Salih burada aşçıya yardım ediyor,
servis hizmetlerini öğreniyor, ama daha da önemlisi kişisel
olarak gelişiyor, sosyalleşiyor.
Ben yıllardır Salih’ten hiç ayrılmamıştım. Onu hiçbir
yere bırakmazdım. Ama bu kafeye gelip çocuğumu çalışırken
görünce çok mutlu oluyorum. Burada onun huzurlu
olduğunu biliyorum.”

“After my son Salih began working in the cafe, his manual skills
changed a lot. Before, he never wanted to leave the house; he
always sat at home, watched television, and tried to follow the
series. Now he doesn’t want to stay at home; he constantly
wants to go to the cafe. Whenever he’s at home, he says ‘I’m
really bored; I want to go to the cafe for a while and be with
my friends.’
Since he began working at the cafe, he’s been very happy,
and everyone understands that happiness. There, Salih helps
the chef, he is learning the basics of service, but most important
of all, he’s developing personally, and becoming more social.
For years, we were always together with Salih. I never left
him anywhere. But I’m thrilled to come to this cafe and seeing
my son working. I know he’s happy here.”

Sevgi Down Cafe projesiyle, sadece Ereğli’de bir
kafenin açılması ve gençlerin uygulamalı eğitim

The goal of the Sevgi Down Cafe was not limited
to opening a cafe in Ereğli and providing practical
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alması hedeflenmedi. Konya Ereğli’den doğacak
başarılı bir örneğin tüm ülkeye yayılarak başka
engelli gençlere de faydalı olması amaçlandı. Bu
amaç doğrultusunda 21 Mayıs 2013’te Türkiye’deki
diğer Down Cafe yöneticilerinin, özel eğitim
alanında çalışan uzman isimlerin ve konu ile ilgili
bürokratların katılımı ile “Türkiye’de Down Cafe
Uygulamaları Çalıştayı” yapıldı.

work training to young people. It also aimed to take
the successful example from Konya Ereğli and carry
it throughout the country, and benefit other young
people with disabilities. In line with this goal, the
managers of other Down Cafes in Turkey held the
“Practices Workshop for Down Cafe in Turkey” on
May 21, 2013, together with experts in the field of
special education and the appropriate bureaucrats.
SOWING SEASON
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Proje Koordinatörü

Project Coordinator

“Down kafelerin aynı zamanda bir eğitim atölyesi olarak
yapılandırılabileceğine, öğrencilerin burada uygulamalı
eğitimlerine devam edebileceğine ve bir korumalı iş yeri modeli
olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşabileceğine inanıyoruz. Bizce
modeli kurmak ve yürütmek çok zor değil. Doğru modelin
oluşması ve yaygınlaşması için proje kapsamında Konya
Ereğli’de ‘Türkiye’de Down Cafe Uygulamaları Çalıştayı’
gerçekleştirdik.
Çalıştaya Ankara Down Cafe, İstanbul Şişli Down Cafe
ve Bursa Nilüfer Niş Down Cafe çalışanları ve temsilcileri ile
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Acar, MEB
Özel Eğitimden Sorumlu Bakan Danışmanı Doç. Dr. Hakan
Sarı da davet edildi.
Bu çalıştayda Türkiye genelinde Down Cafe uygulamaları
nasıl gerçekleştiriliyor ve önümüzdeki dönemde daha sağlıklı

“We believe that Down Cafes can be set up as both a cafe
and a training workshop, where students can continue their
practical work training, and as a protected workplace model,
can spread throughout Turkey. To establish and operate the
model is not very difficult. In order to create the right model
and spread it, we held the ‘Practices Workshop for Down Cafe
in Turkey’ in Konya Ereğli as part of the project.
We invited the employees and representatives of Ankara
Down Cafe, İstanbul Şişli Down Cafe and Bursa Nilüfer Niş
Down Cafe, as well as the Vice Director of the National
Ministry of Education of Konya, Mustafa Acar and National
Ministry of Education Consultant to the Minister for Special
Education, Dr. Hakan Sarı.
At the workshop, we spoke about how Down Cafes were
run throughout Turkey, and discussed the ways to run them

EKİM ZAMANI

bir şekilde nasıl yürütülebilir konularını konuştuk. Çalıştaydan
çıkan sonuçları bir kitapçık haline getirdik ve yurdun her
yerinde bu konu ile ilgilenenlere gönderdik.”

better in the future. We put the conclusions reached at the
workshop into book form and distributed them to people
interested in the subject all over the country.”

Sevgi Down Cafe projesinde, engelli gençler
uygulama eğitimi alarak hem kişisel açıdan geliştiler,
hem de meslek sahibi oldular. Sevgi Down Cafe’de
uygulamalı eğitim alan 24 gencin 8’i Ereğli’deki
çeşitli restoranlarda profesyonel olarak çalışmaya
başladı. Bu sayede hem onlar meslek kazandı, hem
de onlardan hizmet alanlar engellilere karşı yeni bir
bakış kazandı.

Through the Sevgi Down Cafe project, youth with
disabilities who received training both developed
personally and learned a profession. Out of the 24
students who had received practical training at the
Sevgi Down Cafe, 8 went on to work professionally
in various restaurants in Ereğli. In this way, they both
learnt a profession and helped to create new views of
the persons with disabilities in those who they serve.





VEFA DEMİRKIRAN

VEFA DEMİRKIRAN

Proje Koordinatörü

Project Coordinator

“Sevgi Down Cafe’de uygulama eğitimi alan engelli gençler
öncelikle özgüven kazandılar. Buraya gelen müşterilerle
iletişime geçtikçe, onlarla konuştukça kendilerinin de bir engeli
olmadığını fark ettiler. Bunun sonucunda artık çevrelerindeki
herkesle daha rahat iletişim kurabiliyorlar.
Down Cafe uygulamalarını yerinde incelemek için Konya
Ereğli’ye gelen bir uzman ‘Okula geldiğimde onları bir öğrenci
gibi gördüm ama kafeye geldiğimde onları gerçek bir çalışan,
iş sahibi bir insan olarak gördüm’ dedi. Bu bizim için çok
anlamlı bir yaklaşım oldu. Çünkü biz yıllardır bu gençlerin
engellerini yenebileceklerini ve imkan tanındığında herkes gibi
çalışabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz.
Bu proje sayesinde çocuklar öncelikle toplumla buluştular.
Her çevreden kafeye müşteri olarak gelen insanlarla iletişime
geçtiler. Bu anlamda sosyalleştiler. Toplumun da bu yönde
engellilere bakış açısında büyük bir değişiklik oldu.
Gençler, engellilerin de toplumda bir rolleri olduğunu,
herkes gibi iş ve meslek sahibi olabileceklerini ve işlerini en iyi
şekilde yapabileceklerini gösterdiler. Sevgi Down Cafe’ye gelen
müşteriler ‘Biz Ereğli’de gittiğimiz hiçbir restoranda böyle sıcak
karşılanmadık ve böyle sıcak uğurlanmadık’ diyorlar. İnsanlara
bunu söyletebilmek, kafeden ayrıldıktan sonra akıllarında
sadece bu cümlelerin kalması bizim için çok önemli.”

“More than anything else, the youth with disabilities who
received training at the Sevgi Down Cafe gained self-confidence.
As they spoke and communicated with the customers, they
realized that nothing could hold them back. As a result, they can
now communicate more easily with those around them.
One specialist who came from Konya Ereğli to examine
Down Cafe’s practices said, ‘When I came to the school, I saw
them as students, but at the cafe, I saw them as real employees;
as people with jobs.’ This attitude meant a lot to us, because for
years, we have been trying to explain that these young people
can overcome their disabilities, and when given a chance, can
work like anyone else.
Through this project, the young people entered society.
They communicated with people from all walks of life who
came into the cafe as customers. In this sense, they became
more social, and in this way, the society showed a significant
change in their view of the persons with disabilities.
The students showed people that the persons with
disabilities play a role in the community; that they can have
jobs and professions like anyone else, and do their work
excellently. Sevgi Down Cafe customers say, ‘We were never
welcomed so warmly in any other restaurant in Ereğli.’ To be
able to hear this from people, to make them leave the cafe with
just these words in their minds, means a lot to us.”
SOWING SEASON
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BEHİÇ USLU

Proje Faydalanıcısı

“Sevgi Down Cafe’de çalışmayı çok seviyorum. İş yeri ortamı
çok güzel. Arkadaşlarım çok iyi insanlar. Eskiden sadece
okulumu bitirmeyi hedeflerdim. Ama artık değiştim. Okulu
bitirdikten sonra memur olmayı düşünüyorum. Bunu
yapabileceğimi düşünüyorum.”

Sevgi Down Cafe sadece yemeklerin piştiği,
kahvelerin hazırlandığı, tatlıların sipariş edildiği bir
kafe değil. Bu kafede öncelikle engelli çocukların
hayalleri pişiyor. Farklılığın bir engel olmadığını,
kendilerine imkan sunulduğunda ellerinden gelenin
en iyisini yapabileceklerini gördüler. Çalıştıkça
özgüvenlerini kazandılar, ufuklarını genişletip
önlerine yeni hedefler koydular. Ama daha da
önemlisi Sevgi Down Cafe’ye müşteri olarak gelip,
kafenin birbirinden özel garsonları ile tanışanlar,
kafeden bir daha aynı insan olarak çıkmadılar.
Engellilere karşı bütün önyargılarını, kendilerine
öğretilen bütün yanlışları, kafenin çöp kutusuna atıp
öyle çıktılar.
Tüm bu çalışmalar sayesinde kafenin kazanç
defterine para değil, kazanılan özgüvenler ve çöpe
atılan önyargılar yazıldı.



BEHİÇ USLU

Project Beneficiary

“I love working at Sevgi Down Cafe. The working environment
is great. My coworkers are very good. Before, my only goal was
to finish school. But now I’ve changed. After I finish school, I’m
thinking of becoming a civil servant. I think I can do this.”

The Sevgi Down Cafe is not only a cafe where
people cook food, make coffee and order sweets. First
and foremost, this cafe lets kids with disabilities shape
their dreams. They have seen that difference is not
an obstacle, and when given a chance, they can do
the best they can. As they worked, they gained selfconfidence; they broadened their horizons and set
new goals for themselves. But even more importantly,
when people come in as customers, they meet the
very special waiters here and they leave the cafe as
different people. They take all their prejudices against
people with disabilities, all the wrong things they’ve
learned, and throw them in the cafe’s dustbin.
Through all these employees, the cafes profits are
measurable not in terms of money, but in increased
self-confidence and discarded prejudices.
SOWING SEASON
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KURUM ADI

INSTITUTION

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Foundation for the Support of Women’s Work

PROJENİN ADI

PROJECT NAME

Kırsal Kesimdeki Kadınların Güçlendirilmesi

Empowering Women in Rural Areas

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Hatay ve Adıyaman’da tarım sektöründe kadın
girişimciliğin desteklenmesi
—

Supporting women’s entrepreneurship in the
agricultural sectors of Hatay and Adıyaman
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Besnili Aktif Kadınlar
Yardımlaşma Dayanışma İşletme Kooperatifi
—

Yeşilpınar Association of Social Support and
Solidarity for Women, Social Support and Solidarity
Cooperative for Active Women from Besni
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

LOCATION

Adıyaman, Hatay
—

Adıyaman, Hatay
—

UYGULAMA TARİHLERİ

PROJECT PERIOD

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—

July 2012 – July 2013
—

ULAŞILAN SONUÇLAR

RESULTS ACHIEVED

• Hatay’da kurulan Defnesu Üretim ve Eğitim
Atölyesi’nde örgütlenen 100’ün üzerinde kadın
• Hatay’daki atölyede işlenen 15 tonun üzerinde
meyve ve bitki ile atölyeden gelir elde etmeye
başlayan 60 kadın
• Adıyaman’daki atölyede tedarik ve işleme
çalışmaları yapmak için örgütlenen 15 kadın
• Liderlik ve örgütlenme, finansal okuryazarlık,
tarımsal üretim ve organik tarım gibi konularda
eğitim alan 615 kadın
• 381 kadına uygulanan anketlerle gerçekleştirilen
ihtiyaç analizleri
—

• Over 100 women attended the Defnesu Production
and Training Workshop held in Hatay
• 60 women started to earn income from the Hatay
workshop where 15 tons of fruit and plants are
processed
• 15 women attended the Adıyaman workshop to
conduct supply and processing work
• 615 women trained in subjects such as leadership
and organization, financial literacy, agricultural
production and organic farming
• Needs assessment survey conducted with 381
women
—

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CONTACT INFORMATION

www.kedv.org.tr
0212 292 26 72

www.kedv.org.tr
+90 212 292 26 72

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kırsal K esimdeki K adınların
Güçlendirilmesi
Foundation for the Support of Women’s Work

Empowering Women in
Rural Areas

ASİ’NİN KADINLARI
Asi Nehri, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nin doğu
kısmından doğar ve kuzeye doğru akarak, Hatay
üzerinden Akdeniz’e dökülür. Toplam uzunluğu
450 km olan Asi Nehri dünyanın tersine akan tek
nehridir. Ya da tersine aktığı düşünülen tek nehri.
Yaz aylarında, aktığı taraftan gelen sürekli ve
kuvvetli rüzgar Asi Nehri yüzeyinde ufak dalgaların
oluşmasına sebep olur. Bu küçük dalgalar nehrin
tersine aktığı izlenimini uyandırır. Doğanın
kanunlarına meydan okuduğu düşünüldüğü için de
bu nehre Asi Nehri adı verilmiştir.
Her ne kadar Asi Nehri gerçekte ters akmasa da
aktığı, beslediği, toprağına can verdiği coğrafyanın
kadınlarına asi ruhunu geçirmeyi başarmıştır. Asi
Nehri’nin aktığı topraklardaki kadınlar hayata
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THE WOMEN OF ASİ RIVER
The Asi River, has its source in the eastern side
of Lebanon’s Beqaa Valley, and flows northward
through Hatay, emptying into the Mediterranean
Sea. 450 kilometers long, the Asi River is the only
river in the world that flows backwards – or rather,
is believed to.
During the summer, constant and strong winds
coming from the north, cause small waves on the
surface of the river, giving the impression that it is
flowing backwards. Therefore, the river was named as
Asi which means “rebellious” in Turkish, since it seems
to defy the laws of nature.
The Asi River may not actually flow backwards,
but it has passed its rebellious spirit on to the women
of the region it nourishes. Challenging the roles

geçirdikleri bir proje ile kendilerine biçilen rollere
meydan okurken, suyundan beslendikleri nehrin
hakkını veriyorlar.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe
Programı kapsamında desteklenen, Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından hayata
geçirilen Kırsaldaki Kadınların Güçlendirilmesi
projesinde Hatay ve Adıyaman’da kadınlar organik
tarım ve doğadan toplama ile kendilerine yeni bir
gelecek çiziyorlar.
2012 yılının Kasım ayında ilk üretimlerin
gerçekleştiği projenin doğuşu ise 2 yıl öncesine
dayanıyor.

dictated to them with a project, the women in the Asi
River region give credit to the river that feeds them.
Through the Empowering Women in Rural Areas
project, supported by the Sabancı Foundation Social
Development Grant Program and implemented by
the Foundation for the Support of Women’s Work,
women in Hatay and Adıyaman are creating a new
future for themselves through organic farming and
wild harvesting.
The project, which bore its first fruits in November
2012, was born two years ago.




GÖKÇEN DURUTAŞ

Proje Koordinatörü

“Kırsaldaki Kadınların Güçlendirilmesi projesi kırsaldaki
kadınları ekonomik ve sosyal yönden güçlendirmeyi hedefliyor.
Projemizi şimdilik Hatay ve Adıyaman’da yürütüyoruz. Nihai
amacımız bölgelerde yetişen yerel ürünlerin işlendiği, üretildiği
ve bir marka olarak pazara sunulduğu kolektif kadın girişimi
modelleri yaratmak.
Projenin ilk yılında Philip Morris SA tütün çiftçilerini
güçlendirmek için bu projeye destek verdi. İkinci yılında

GÖKÇEN DURUTAŞ

Project Coordinator

“The Empowering Women in Rural Areas project’s aim is
to empower rural women both economically and socially.
At present, we are carrying out our project in Hatay and
Adıyaman, but our final goal is to create models for collective
women’s entrepreneurship in which local products will be
processed, produced and introduced to the market as a brand.
During the first year, Philip Morris SA supported the
project to empower tobacco farmers. During its second
year, the project began receiving support from the Sabancı
Foundation Social Development Grant Program.”

Foundation for the Support of Women’s Work
(KEDV) began the Empowering Women in Rural Areas
project with field studies. After determining the
regions where production would be carried out and
businesses established, the appropriate products and
right partners for the project were sought out.



GÖKÇEN DURUTAŞ

Project Coordinator

“After deciding to work in Hatay and Adıyaman, we came
to these provinces and spoke with district governorships,
municipalities and civil society organizations. During the course
SOWING SEASON
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ise, proje, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
kapsamında desteklenmeye başlandı.”

KEDV, Kırsaldaki Kadınların Güçlendirilmesi
projesine ilk olarak saha çalışmaları ile başladı.
Üretimlerin yapılacağı, işletmelerin kurulacağı
bölgeler tespit edildikten sonra hem doğru ürün hem
de doğru proje ortakları arandı.



GÖKÇEN DURUTAŞ

Proje Koordinatörü

“Hatay ve Adıyaman’da çalışmaya karar verdikten sonra bu
illere geldik, valiliklerle, belediyelerle, sivil toplum kuruluşları
ile konuştuk. Bu görüşmelerimizde hep işbirliği yapabileceğimiz
kadın ve çevre örgütleri aradık.
Hatay’da, Yeşilpınar ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilpınar
Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile tanıştık
ve işbirliği yaptık. Adıyaman’da da, Besnili Aktif Kadınlar
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of these meetings, we continually sought out women’s and
environmental organizations to collaborate with.
In Hatay, we met the Yeşilpınar Association of Social
Support and Solidarity for Women active in Yeşilpınar district,
and collaborated with them. In Adıyaman, we began working
with the Social Support and Solidarity Cooperative for Active
Women from Besni.
Initially our specialists worked with women in various
villages, and examined what the women had already
produced. We then did some experimental production,
and asked people to taste them. In the end, we decided to
begin with wild harvesting and dried products, and then to
specialize in certain ones.
After setting up the workshop in Adıyaman and Hatay,
we determined which villages we would work in and what we
would produce, provided training in organic farming and found
volunteers to contribute to the project. At the same time, we
began holding classes in the empowerment of women.
First, we provided leadership training sessions in order to
get to know the women and introduce ourselves.

Yardımlaşma Dayanışma İşletme Kooperatifi ile birlikte
çalışmaya başladık.
Projenin başında uzmanlarımız değişik köylerde
kadınlarla birlikte çalışmalar yaptı. Kadınların halihazırda
ürettiği ürünleri inceledi. Sonrasında deneme üretimleri
yaptık, insanlara tattırdık. Neticede doğadan toplama ve
ürün kurutma ile başlamaya sonrasında bazı ürünlerde
uzmanlaşmaya karar verdik.
Adıyaman’da ve Hatay’da atölyelerin kurulmasından sonra
çalışacağımız köyleri, üreteceğimiz ürünleri belirledik, organik
tarım hakkında eğitimler vererek, projeye katkıda bulunacak
gönüllüleri tespit ettik. Bir yandan da, kadınlara yönelik
güçlendirme eğitimleri vermeye başladık.
İlk olarak kadınları tanımak, kendimizi tanıtmak için
liderlik eğitimleri verdik.
Sonrasında iklim değişikliği, tarım gibi konuların
konuşulduğu bir eğitim yaptık. Son olarak da finansal
okuryazarlık eğitimi verdik. Bu eğitim ile de kadınların ticarete
olan yatkınlığını artırmaya çalıştık.
Bir yandan da teknik eğitimler verdik. Örneğin zeytincilik
ile ilgilenen köylerde zeytin hasadı ve üretimi konusunda
uzmanlarla eğitimler düzenledik.”

Sahada yapılan eğitimlerden sonra sıra
işletmelerin kurulacağı merkezlerin oluşturulmasına
geldi. Proje ortağı olan yerel derneklerin
koordinatörlüğünde üretimlerin yapılacağı
atölyelerin kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.



GÜLŞEN YILMAZ

Proje Yerel Koordinatörü

“Hatay ve köylerinde yaklaşık 1.000 kadına liderlik ve
toplumsal cinsiyet eğitimi, organik tarım ve doğadan toplama
eğitimleri verildi.
Sonrasında Yeşilpınar Kadın Derneği ve KEDV, Yeşilpınar
Belediyesi’ne kendilerine bir yer tahsis etmesi için başvurdu.
Yeşilpınar Belediyesi 600 metrekarelik bir alanı, sembolik bir
kira ile 26 yıllığına KEDV’e kiraladı. Sonrasında KEDV’in temin
ettiği prefabrik bina geldi ve merkez kuruldu.

We then provided training in the areas of climate change and
agriculture. Finally, we held financial literacy classes, with the goal
of increasing the women’s inclination towards doing business.
We also provided some technical training; in oliveproducing villages for example, we held training in olive harvest
and production.”

After the field training, it was time to create the
centers where the business would be established.
With the coordination of local partner associations,
work began on the establishment of the facilities
where production would be carried out.



GÜLŞEN YILMAZ

Local Project Coordinator

“In Hatay and its surrounding villages, we provided training in
leadership, social gender, organic farming and wild harvesting
to around 1,000 women.
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Tüm yürüttüğümüz çalışmalardan sonra organik tarım
ve doğadan toplama için bizimle beraber çalışmak isteyen 60
kadını belirledik ve onların katkıları ile ilk üretimlere başladık.”

İlk üretimlerin Kasım 2012’de gerçekleştiği proje
kapsamında bugün onlarca ürün organik olarak
üretiliyor ya da doğadan toplanıp kurutularak satışa
sunuluyor. Hatay’da yapılan üretimlerin hedef
kitleye daha çok ulaşması için Defnesu ismiyle
marka oluşturuldu ve ürünler bu markanın etiketi ile
paketlenmeye başlandı.



MERYEM KILIÇ

Yeşilpınar Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı

“Yeşilpınar Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
2011 yılında kuruldu. KEDV ile tanıştıktan sonra Kırsaldaki
Kadınların Güçlenmesi projesine proje ortağı olarak katıldık.
Proje kapsamında oğul otu, ısırgan otu, kekik, zahter,
defne yaprağı, zeytin yaprağı, zeytin, ada çayı, zeytin yağı,
ebegümeci, meyan kökü, melisa ve nane doğadan toplama
yöntemi ile toplanıyor.
Ayrıca Hatay hurması, ayva, muz, mersin, elma, portakal,
limon, domates, patlıcan ve biber organik bir şekilde üretiliyor.”

Kırsaldaki Kadınların Güçlenmesi projesine
bölgede yaşayan kadınlar farklı şekillerde dahil
olabiliyorlar. Bazı kadınlar tarlasında ürettiği
organik ürünü bölgede proje ortağı olan derneğin
işletmesine getirip satıyor ve gelir elde ediyor. Bazı
kadınlar hem tarlasında ürettiği ürünü satıyor, hem
de derneğin işletmesinde çalışıyor. Bazı kadınlar ise
sadece işletmede çalışıyor, diğerleri de dağda doğadan
topladıkları ürünleri işletmede satıyor.
KEDV projeye dahil olan arazilerdeki ürünler için
organik sertifikası alıyor ve derneğe üye olan, dernek
ile işbirliği içinde organik üretimler yapan kadınlar
bu sertifikadan yararlanıyorlar. Böylece kadınlar tek
tek sertifika almaya çalışmıyorlar.
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Then the Yeşilpınar Association of Social Support and
Solidarity for Women and KEDV applied to the Yeşilpınar
Municipality for the allocation of a facility. The Yeşilpınar
Municipality rented a 600 square-meter area to KEDV, with a
symbolic 26-year lease. Later the prefabricated building that
KEDV had provided arrived, and the center was established.
After all of this work, we found 60 women who wanted to
work with us in organic farming and wild harvesting, and with
their help, we began our initial production.”

The project turned out its first products in
November 2012. Today tens of crops are being raised
organically or harvested from the wild, dried and
offered for sale. In order for Hatay’s products to reach
the target group more efficiently, a brand called
Defnesu was established, and packaging has begun
under that label.



MERYEM KILIÇ

President of Yeşilpınar Association of Social Support and
Solidarity for Women

“The Yeşilpınar Association of Social Support and Solidarity for
Women was established in 2011. After we met KEDV, we took part
in the Empowering Women in Rural Areas project as a project
partner. Through the project, lemon balm, nettles, thyme, lemon
thyme, bay leaves, olive leaves, olives, sage, olive oil, mallow,
licorice root, lemon verbena and mint are being wild harvested.
In addition, persimmons, quinces, bananas, myrtle, apples,
oranges, lemons, tomatoes, eggplants and peppers are being
raised organically.”

There are various ways that women in the region
may participate in the Empowerment of Rural Women
project. Some women bring organic crops from their
own gardens to regional project partner association
to sell them and make a profit. Others both sell
crops they have raised and work at the association’s
business. Some work only in the business, and others
sell wild-harvested crops at the business.

SOWING SEASON
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Üretilen tüm ürünler kapsamlı bir pazarlama
çalışması ile tüketiciye sunuluyor.



GÖKÇEN DURUTAŞ

Proje Koordinatörü

“Proje kapsamında bir işletme modeli geliştirdik. Ürünlerin
fiyatlandırmasını, üretim satış sürecini kadınlarla beraber
oluşturduk. Tüm para işlerini şeffaflaştırdık. Çünkü bir yandan
proje kapsamında bu işin kurulmasına destek veriyoruz, diğer
bir yandan kadınlar liderliğinde üretim yapılıyor, kadınlar
bir iş yürütüyor. Kadınlar kendi belirledikleri iş bölümü
doğrultusunda çalışıyorlar. Zamanla biraz daha sorumluluk
alan kadınlar ortaya çıktılar.
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The fields and orchards included in the KEDV
project receive organic certification and women who
are members of the association and raise organic
crops benefit from this certification. In this way
women do not have to become certified one by one.
All the crops produced are offered for sale through
a comprehensive marketing effort.



GÖKÇEN DURUTAŞ

Project Coordinator

“As part of the project, we came up with a business model.
We developed pricing, production and sales practices together
with the women. We keep all our financial matters transparent,

Proje kapsamında üretilen ürünler çok güzel çıktı. Üç ay
içinde beklemediğimiz kadar iyi ürünler ile karşılaştık. Hatay
Orman İl Müdürlüğü bize tüm orman arazilerini tahsis
etti. İzinli bir şekilde ormandan ürünler topluyor ve pazara
sunabiliyoruz.
Bir yandan pazarlama alanında çalıştık. Ürünlerin
satışının çoğu KEDV’in satış dükkanı olan Nahıl üzerinden
yürüyor. Şimdiye kadar üretilen ürünlerin hepsi satıldı
Nahıl’da. Proje başladığından beri 15 tona yakın ürün işlendi ve
neredeyse hepsi satıldı diyebiliriz.”

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
destekliyor, KEDV projeyi yürütüyor. Kadınlar
yereldeki proje ortağı derneklere üye olarak
ilk adımı atmış oluyorlar. Sonrasında ya kendi
tarlalarında, KEDV’in desteği ile organik üretim
yaparak ya da doğadan toplama yaparak dernek
üzerinden bu ürünleri satıyorlar. Bazı kadınlar da
derneklerin işletmelerinde görev alarak çalışmaya ve
kazanmaya başlıyorlar.



SABHA KILIÇ

Proje Faydalanıcısı

“Ben yıllarca felçli anneme baktım. Annem öldükten sonra
birkaç yere başvurdum ama yaşımdan dolayı iş bulamadım.
Sonra Yeşilpınar Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin açılacağını duydum. Kurucu üyesi oldum. Açılınca
da görev aldım. Burada doğadan ot topladık, kuruttuk, sattık.
Ayrıca elma, portakal kurusu yaptık. Burada çalışırken hem
arkadaşlarımla sohbet ediyorum, bol bol görüşüyorum, hem
evdeki işlerimi yapıyorum, hem de gelir elde ediyorum.”



MERYEM MİROĞLU

Proje Faydalanıcısı

because we are supporting the establishment of this business,
but we are also producing, selling and doing business.
The women decide how to share the work. In time, the
ones who take more responsibility stand out.
The products produced through the project turned out
wonderfully. Within three months the products exceeded
our expectation. The Hatay Provincial Forest Administration
allocated all of its forest land to us. We can do licensed wild
harvesting in the forest, and offer the products for sale.
We also worked in the area of marketing. Most of the
products go through Nahıl, KEDV’s sales outlet. So far, all the
crops produced have been sold at Nahıl. We can say that at the
beginning of the project, nearly 15 tons of crops were processed
and almost all of them have been sold.”

The project is supported by the Sabancı
Foundation Social Development Grant Program,
and run by KEDV. The women take their first steps
through their membership in the project’s partner
associations. Then, they either raise organic crops
on their own land with KEDV’s support, or engage
in wild harvesting, and sell the products through the
association. Some women also begin earning money
by working in the association’s business.



SABHA KILIÇ

Project Beneficiary

“For years I cared for my mother, who was paralyzed. After her
death, I applied to a few places but couldn’t find work because
of my age. Then I heard that the Yeşilpınar Association of
Social Support and Solidarity for Women would be opened, and
I became a founding member, and I also took a position when
it was opened. Here we gathered, dried and sold wild herbs. We
also dried apples and oranges. While I work here, I talk with my
friends and have lots of contact with them, do my housework,
and make an income as well.”

“Evliyim ve iki çocuk annesiyim. Daha önce hiçbir yerde
çalışmamıştım. Ev kadınıydım. Daha önce evdeydim, hiç dışarı
çıkmazdım. Yeşilpınar Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma
SOWING SEASON
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MERYEM MİROĞLU

Project Beneficiary

“I am married and have two children. I’d never worked anywhere
before. I was a housewife; I was always at home and never went
out. When the Yeşilpınar Association of Social Support and
Solidarity for Women was opened, I got involved and began
working here. After I began working here, I met more people,
I became more social. Also, because we make all the decisions
together at the association, I never feel as if I am working.”

While some women got involved in business by
working at the association, others rented a piece of
land and started organic farming.


Derneği açılınca ben de derneğe katıldım ve burada çalışmaya
başladım. Buraya başladıktan sonra çevrem genişledi,
sosyalleştim. Ayrıca dernekte her şeye beraber karar verdiğimiz
için hiç çalışıyor gibi de olmuyorum.”

Proje kapsamında bazı kadınlar dernekte
çalışarak iş hayatına atılırken, bazı kadınlar ise arazi
kiralayarak organik tarıma başladılar.



EMİRE SIKAR

Proje Faydalanıcısı

“Ben Yeşilpınar Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin kurucularındanım. Burada organik tarım ve
doğadan toplama işine başladıktan sonra ben de bir arazi
kiraladım. Arazimde zeytin ve defne var. Daha önce kendi
çapımızda üretiyorduk ama organik tarım bilmiyorduk. Ama
burada aldığımız eğitimlerden sonra tüm üretim şeklimizi
değiştirdik.
Ben ayrıca dernekte aktif olarak da çalışıyorum. Satın
alma grubunda görevliyim. Diğer kadınların ürettiği meyve ve
sebzeleri satın alıyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki, dernekte
başka işyerlerindeki gibi çalışmıyoruz. Tüm kararları beraber
alıyor, her şeyi diğer kadınlarla beraber yapıyoruz.”
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EMİRE SIKAR

Project Beneficiary

“I am one of the founders of the Yeşilpınar Association of Social
Support and Solidarity for Women. After I got involved in the
organic farming and wild harvesting work here, I also rented
my own land. The land is planted with olives and bay. Earlier
we were working ourselves but we didn’t know about organic
farming. But after the training we received here, we changed all
of our production methods.
I also work actively at the association, in the buyer’s group.
We buy the fruits and vegetables raised by the other women.
But I should say that our work at the association is not like the
ones in other workplaces. We make all our decisions together,
and do everything together with the other women.”

One of the greatest contributions of the
Empowering Women in Rural Areas project is that it
introduced organic farming to the producers. After
receiving training, farmers who had previously been
farming with outdated methods, both strengthened
their bond with the land, and began treating it
with love.”

Kırsaldaki Kadınların Güçlenmesi projesinin en
büyük katkılarından biri de bölgedeki üreticilerin
organik tarım ile tanışmaları oldu. Daha önce
bilinçsizce eski metotlar ile üretim yapan çiftçiler
aldıkları eğitimlerden sonra hem toprak ile olan
bağlarını güçlendirdiler, hem de toprağı sevgiyle
donattılar.



AYFER KILINÇ

Proje Faydalanıcısı

“Benim zeytinlik arazilerim var. Nar, iğde, hurma
yetiştiriyorum. Derneğe katıldıktan sonra, organik tarım ile
ilgili eğitimler aldım. Eğitimlerden sonra bu sisteme katılmak
istedim. Organik tarım için çiftçi kayıt sistemine kaydoldum



AYFER KILINÇ

Project Beneficiary

“I own olive groves. I raise pomegranates, silverberry and
persimmons. After I joined the association, I took training in
organic farming. After the training, I wanted to get involved
in this system. I registered in the organic farmers’ registration
system and began organic farming. Previously we didn’t take
such good care of the land, and used all sorts of chemicals.
After we started organic farming, the Provincial Agricultural
Administration came to visit us. They informed us and we
began taking better care of our trees.
I’m also in charge of dried fruit at the association; I
monitor the production and sale of dried fruit. Our goal is to
advance together with all women.”
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ve organik tarımla üretime başladım. Daha önce arazilere
bu kadar iyi bakmıyorduk, her türlü ilacı kullanıyorduk.
Organik tarıma geçince İl Tarım Müdürlüğü geldi. Onlar bizi
bilinçlendirdikten sonra ağaçlarımıza dikkat etmeye başladık.
Ben ayrıca dernekte kuru meyvelerden sorumluyum. Kuru
meyvelerin satış ve üretimini takip ediyorum. Amacımız tüm
kadınlar ile hep beraber kalkınmak.”



RABİA AKKAYA

Proje Faydalanıcısı

“Proje kapsamında verilen eğitimlere katıldım. Sonrasında bizi
teşvik ettiler ve organik tarıma başladık. Arazimizde hurma,
ayva, nar, elma var. Denedik, başladık ve organik tarımı
başardık. Başlarda biraz kayıp verdik, ama yılmadık. Artık iyi
gidiyor, bu yıl ürünlerimiz çok güzel.
Kendi işimizin başında olmak ve başarmak çok güzel. Her
kadın gibi ben de işim olsun isterdim, artık kendi işim var ve
işimle tamamen ben ilgileniyorum.”

Kırsaldaki Kadının Güçlenmesi projesinde hem
kadınlar aldıkları eğitimlerle ve hayata geçirdikleri
üretimlerle güçleniyorlar, hem de toprak organik
tarımla tanışarak, özüne dönerek güçleniyor.
Ama tüm bunlardan önemlisi kadınlar sadece
toprağa, doğaya değil, hayata da yeni bir bakış açısı
kazanıyorlar.



GÜLŞEN YILMAZ

Proje Faydalanıcısı

“Proje çalışmaları sonucunda kadınlar ortak bir ruh oluşturdu,
beraber hareket etmeyi, sorunları beraberce çözmeyi öğrendi.
Bugüne kadar hiç üretim ve satış yapmamış kadınlarla
çalışıyoruz. Hep evinde oturmuş, çocuğuna bakmış kadınlar
burada ticareti öğrenmeye başladılar. Aldıkları eğitimlerden
sonra toplumsal olaylara bakış açıları da değişti. Artık
birbirlerine olan davranışları, eşleri, aileleri ile olan ilişkileri
daha güçlü, daha bilinçli.”
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RABİA AKKAYA

Project Beneficiary

“I took part at the training offered by the project; then they
encouraged us and we began organic farming. Our land is
planted with persimmons, quinces, pomegranates and apples.
We tried organic farming; we started and succeeded. At first we
had some loss but we didn’t give up. Now it’s going well, and
this year’s harvest was very good.
It’s wonderful to be your own boss and succeed. Like every
woman, I always wanted to have a job. Now I have my own
business and I take care of it all by myself.”

With the Empowering Women in Rural Areas
project, women are empowered through the training
they receive and the production they achieve;
and thanks to the organic farming, the soil is
improved and restored to its original state. But most
importantly, the women gain a new point of view, not
only about soil and nature, but about life.



GÖKÇEN DURUTAŞ



GÜLŞEN YILMAZ

Proje Koordinatörü

Project Beneficiary

“Biz derneklerin içinde kurulan işletmelere ‘eğitim üretim’
atölyesi diyoruz. Burada şöyle bir model yaratmaya çalışıyoruz.
Her kadın gelsin, bilgi de alsın, tarım desteklerini öğrensin,
organik tarıma yönelik eğitim alsın, doğadan toplamayı
öğrensin, girişimcilik ruhunu edinsin ve bir şekilde güçlensin
istiyoruz. Bu nedenle bu proje sadece bir üretim değil, bir eğitim
projesi de aynı zamanda. Üretim, projenin bir çıktısı ama bizim
için kadınların güçlenmesi daha büyük çıktı.”

“At the end of the project, the women created a common spirit;
they learned to act and solve their problems together.
We’ve been working with women who have never been
involved in production and sales. Here, women who had always
stayed at home and looked after their children began learning
about business. After the training, their views of social events
changed as well. Now they are more conscious in their behavior
towards each other, their spouses and their families.”

Asi Nehri Lübnan’dan doğup, kuzeye
doğru çıkıp, Suriye’yi geçtikten sonra Türkiye
topraklarında yeniden güneye doğru kıvrılıyor
ve doğduğu topraklara doğru, içinden geçtiği
tüm ülkelerin ortak denizi Akdeniz’e dökülüyor.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
tarafından desteklenen, KEDV tarafından hayata
geçirilen Kırsaldaki Kadınların Güçlenmesi projesi
de Anadolu’nun bereketli topraklarında doğup,
kadınların emekleri ile büyüyor ve sonrasında
hem kadınları hem de toprağı güçlendiriyor.
Hatay’da, Adıyaman’da kadınların ürettiği bir ürün
tüketicisine ulaştığında, her kadının kalbinde bir
yonca, her toprağın üstünde bir defne açıyor.



GÖKÇEN DURUTAŞ

Project Coordinator

“We call the businesses established in the associations ‘training
production’ workshops. Here, we are working to create a model
in which any woman can come, gain knowledge, learn farming
supports, get training in organic farming, learn to harvest from
the wild, gain an entrepreneurial spirit and become empowered
in some way. In this sense, this project is not just about
production; it’s also an educational project. Production is one
output of the project, but for us, the empowerment of women
is a greater output.”

The Asi River has its source in Lebanon. After
flowing north through Lebanon, it reaches Turkey
where it turns south again toward the land of its
origin, and flows into the Mediterranean, common to
all the countries through which it flows. Supported
by the Sabancı Foundation Social Development Grant
Program and implemented by KEDV, the Empowering
Women in Rural Areas project was also born in the
fertile lands of Anatolia, grows through women’s
efforts, and in the end, strengthens both women
and the land. In both Hatay and Adıyaman, when
crops raised by women reach the consumer, a flower
blooms in the heart of every woman, and a green bay
tree spreads over all the land.
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KURUM ADI

INSTITUTION

Muş Kadın Derneği

Women Association of Muş

PROJENİN ADI

PROJECT NAME

Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın

Early Marriage Is Not Our Destiny

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Muş ve Van’da çocuk evlilikleri konusunda
farkındalık yaratılması
—

Raising awareness about child marriages in Muş and
Van
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Van Kadın Derneği
—

Women Association of Van
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

LOCATION

Muş, Van
—

Muş, Van
—

UYGULAMA TARİHLERİ

PROJECT PERIOD

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—

July 2012 – July 2013
—

ULAŞILAN SONUÇLAR

RESULTS ACHIEVED

• Film gösterimi, seminer ve görsel materyallerle
Muş genelinde farkındalık yaratılması
• Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile lise ve
üniversitelerde toplam 5.570 kişide konuyla ilgili
duyarlılık oluşturulması
• Çocuk evliliklerinin yaygın görüldüğü
mahallelerde yapılan hane toplantıları ile 1.250
kadının çocuk evlilikleri konusunda bilgilenmesi
• Çocuk evliliklerinin önlenmesinden sorumlu 670
muhtar, jandarma ve imamın önleme konusunda
bilgilenmesi
—

• Raising awareness in Muş through film events,
seminars and visual materials
• Raising awareness about the issue in a total of
5,570 people from public institutions and civil
society organizations as well as high schools and
universities
• Giving information on child marriages to 1,250
women in neighborhoods where child marriages
are common, through household visits
• Giving information to 670 neighborhood officials,
gendarmes and imams responsible on the
prevention of child marriages
—

İLETİŞİM BİLGİLERİ

muskadindernegi@gmail.com
0436 212 56 66

CONTACT INFORMATION

muskadindernegi@gmail.com
+90 436 212 56 66

İlgili videoyu
izlemek için QR
kodunu akıllı
telefonunuza
okutabilirsiniz.
You can watch the
video by scanning the
QR code with your
smart phone.

Muş Kadın Derneği

Erken Yaşta Evlilik
Kaderimiz Olmasın
Women Association of Muş

Early Marriage Is Not
Our Destiny

OYUNCAKLAR SAHİPSİZ KALMASIN
Evlerin çatıları, yollar, sokaklar alabildiğince kar.
Beyaz bir bitki örtüsü gibi sarmış Muş’u. Kar
yüzünden yaşamın askıya alındığı, kimselerin arayıp
sormadığı Muş’un uzak köylerinde Muş Kadın
Derneği’nin üyesi olan kadınlar cesaretle yürüyorlar.
Ayakları ile bembeyaz karları ezip yol açıyor,
çabaları ile simsiyah kaderleri ezip, yepyeni bir yol
çiziyorlar.
Onları bu kış gününde Muş’un köylerine getiren
ne bir görev, ne de bir iş. Onlara bu soğuk kış
gününde ısınma ve yürüme gücü veren konu
“çocuk gelinler”.
2009 yılında çocuk gelin olmaya karşı çıkan 7
kadının kurduğu Muş Kadın Derneği, bugün 68 üyeye
sahip ve Muş’un en etkin ve en güçlü derneklerinden
biri. Muş Kadın Derneği, kadına karşı şiddetin önüne
geçmek, kadının iş hayatına katılımını sağlamak,
sosyal ve ekonomik alanda gelişimine katkıda
bulunmak için çalışıyor. Ama hepsinden önce Doğu
Anadolu’daki kadınların hayatlarındaki birçok
sorunun temeli olan erken evliliklerin önlenmesi için
çaba gösteriyor.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
tarafından desteklenen, Van Kadın Derneği
ortaklığında Muş Kadın Derneği tarafından hayata
geçirilen Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın
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MAY THE TOYS NOT FALL IDLE
The roofs, streets and alleys are covered in snow; it’s
as if Muş is enveloped in a white forest. Life has been
suspended because of the snow, but in Muş’s distant
villages, far from public scrutiny, women of the
Women Association of Muş walk bravely.
Leaving their tracks in the white snow, they
open a path; a brand new path to wipe away their
dark fates.
What brings them to Muş on this winter day
is neither a duty, nor a job. What provides their
strength and keeps them warm is the issue of
“child brides.”
Formed in 2009 by 7 women opposed to being
child brides, the Women Association of Muş now
has 68 members, and it is one of the most active
and powerful organizations in Muş. The Women
Association of Muş works to prevent violence
against women, get women into the workplace, and
contribute to their social and economic development.
But above all, they are working to prevent early
marriage, which lies at the root of many problems
faced by women in eastern Turkey.
Supported by the Sabancı Foundation Social
Development Grant Program and launched by the
joint efforts of the Women Association of Van and
the Women Association of Muş, the Early Marriage
Is Not Our Destiny project’s goal was to inform
women, public officials and the general public
on early marriages which is a common issue in
the area.
The first activity of the Women Association of
Muş was home visits. In home meetings held in Muş,
Van and their surrounding villages, the project team
explained the harmful effects of early marriage one
by one. They listened to the problems of women
who had been child brides, and worked to change the
minds of women who were planning to marry off their
daughters at a young age.
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projesinde bölgede yaygın olan erken evlilikler
konusunda, kadınların, kamu görevlilerinin ve genel
olarak tüm toplumun bilgilendirilmesi amaçlandı.
Muş Kadın Derneği üyelerinin proje kapsamında
ilk çalışması hane ziyaretleri oldu. Muş, Van ve
çevresindeki köylerde düzenlenen ev toplantılarında
erken evliliğin zararları tek tek anlatıldı. Çocuk
gelin olan kadınların sorunları dinlendi, kızını erken
evlendirmeyi düşünen erkekler ikna edilmeye çalışıldı.



NURCAN ÇETİNBAŞ

Proje Koordinatörü

“Çocuk yaşta evlenen bir kız öncelikle eğitimden geri kalıyor.
Eve hapsediliyor, sürekli anneliğe yönlendiriliyor. Ekonomik
hayata katılımı engelleniyor. Erken doğum yaptığı için hem
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NURCAN ÇETİNBAŞ

Project Coordinator

“First of all, a girl married off as a child remains uneducated.
She is imprisoned in the home and constantly pushed toward
motherhood. She is prevented from taking part in economic
life. Bearing children early, she puts her health and her
children’s health at risk. Some families marry their girls off early
and use the bride price to send their boys to university. They
view their girls as second-class human beings, and sacrifice
them for the sake of their sons.
As we came together with women during the home visits,
we see over and over again how high the rate of child marriage
is. If there are 50 women at a home we visited, nearly 45 of
them would have been married early.
We also heard tragic stories during these visits. We met
women who had been exchanged as brides to settle blood

kendi, hem çocuğunun sağlığını riske atıyor. Bazı aileler kız
çocuklarını evlendiriyor ve kız çocukları için aldıkları başlık
paraları ile erkek çocuklarını üniversiteye gönderiyor. Kız
çocuklarını, ikinci sınıf insan olarak görüyorlar, onları erkek
çocukları için feda ediyorlar.
Ev ziyaretlerinde genellikle kadınlarla bir araya
geldiğimizde çocuk yaşta evlilik oranının ne kadar yüksek
olduğunu tekrar tekrar görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz evlerde 50
kadın toplandıysa, bu 50 kadından neredeyse 45’i erken yaşta
evlenmiş oluyor.
Ev ziyaretlerinde çok acı hikayelerle de karşılaştık. Kan
davası karşılığında verilmiş, 9 yaşında evlendirilmiş, 4-5 yıl
kaynanasının yatağında kalmış, sonra eşiyle gerdeğe girebilmiş
kadınlarla tanıştık. Şiddet ile başlayan, sonrasında şiddetin
sistematik bir şekilde uygulandığı ve kadının bunun bile farkına
varmadığı evlilik hikayeleri duyduk.
Hane ziyaretlerinde bir kadın ile karşılaştık. 12 yaşında
evlendirilmiş, 3 çocuğu olmuş. Sonrasında eşi ölmüş ve eşinin
kardeşi ile evlendirilmiş. 5 yıl sonra eşi psikolojik problemler
yaşamaya başlamış ve ardından kendisinin de psikolojisi
bozulmuş. Dönem dönem tedavi altına alınmış. İki tane engelli
çocukları var. Üçüncü çocuğu yetiştirme yurduna verilmiş. Aile
dağılmış ve kimse ona sahip çıkmamış. Bu sorunların temelinde
hep erken evlilikler yatıyordu.”

feuds, and women who were married off at the age of 9 and
slept with their mothers-in-law for 4 to 5 years, then sent to
their spouses for the consummation of marriage. We heard
stories of marriages that had begun and continued with
systematic violence, where the woman was not even aware
that anything was awry.
We met one woman who had been married off at the
age of 12, and had borne 3 children. Her husband had then
died, and she was married to his brother. Five years later, her
husband began to have psychological problems, after which
her own mental wellbeing was affected. At various times she
had been taken in for treatment. She had two children with
disability, and her third child was given to the legal protection.
The family had dissolved and nobody took her responsibility. At
the foundation of these problems was always the same issue:
child marriage.”

As the home visits continued, the project team
also held conferences with provincial administrative
chiefs, local newspapers, local administrations and
civil society organizations. Visiting the Muş District
Governorship, Muş Alparslan University, Muş
Provincial Health Administration, Provincial Social
Policy Administrations, the bar and labor unions, they
worked together to end early marriage.

Proje kapsamında ev ziyaretleri devam ederken
bir yandan da ilin mülki amirleri, yerel gazeteler,
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile
görüşüldü. Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi,
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, baro ve sendikalar tek tek ziyaret
edilerek erken yaşta evliliklere karşı ortak çalışmalar
yapıldı.
Sonrasında bu çember genişletilerek jandarma
yetkilileri, muhtarlar ve imamlar da çalışmalara
ortak edildi. Köyde bir çocuk evliliği olurken, imam
nikahını kıyan imama, buna göz yuman muhtara,
çocuk evliliğine müdahale edemeyen jandarma
kuvvetlerine neler yapabilecekleri anlatıldı.

SOWING SEASON

61

62

EKİM ZAMANI



ELİF ÇETİNBAŞ

Saha Sorumlusu

“Muş’un Merkez, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 600
jandarma görevlisi ve 70 muhtara çocuk yaşta evliliğin
zararları, çocuk hakları, insan hakları, ulusal ve uluslararası
yasalarla ilgili eğitim seminerleri verildi.
Seminerlerde gördük ki tarafların hepsi erken evliliğe şahit
olduklarını kabul ediyorlar. İmam ‘Nikahı kıydım’, muhtar
‘Göz yumdum’, jandarma, ‘Gördüm ama yasaların altı boş
diye müdahale etmedim’ diyor. Burada herkesin kendince haklı
bir savunması var. Jandarma yetkilileri ‘Eğer bir kız evlenmek
üzereyken, düğünü durdurur ve kızı ailesine teslim edersem,
aileler arasında kavgalar başlıyor, kanlar dökülüyor ve ben zor
durumda kalıyorum’ diyor.
İmam, ‘Ben hep o köydeyim, nasıl karşı geleyim’ diyor,
muhtar ‘Ben tek başıma karşı koyamam’ diyor. Örneğin,
jandarma görevlisi ilginç bir olay anlattı. Bir köyde çocuk
evliliği oluyor diye ihbar alıp gidiyorlar. Tüm köy ağızbirliği
etmişçesine reddediyor. Jandarma görevlisi düğünü görüyor,
muhtar ‘Kendi aramızda eğlence’ diyor, elleri kınalı kızı
görüyor, imam ‘Nikah olsa benim haberim olur’ diyor,
köylüler susuyor. Tanık olmayınca, konuşan olmayınca,
gelin ile damat ortaya çıkartılmayınca bir şey yapamadan
dönüyorlar.”

Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın projesinin
hedeflerinden biri de erken yaşta evlenme riski olan
genç kadınlara ulaşmaktı. Bu amaç ile üniversitelerde,
liselerde ve Kuran kurslarında seminerler verildi,
bilgilendirme toplantıları yapıldı.



NURCAN ÇETİNBAŞ

Proje Koordinatörü

“Muş ve Malazgirt’te 12 lisede ve bir Kız Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu’nda 5.500 öğrenciye çocuk yaşta evliliklerin zararlarını
ve yasal haklarını anlattık. Muş Alparslan Üniversitesi’nde bir
konferans verdik. 12 Kuran kursu ve 2 Halk Eğitim Merkezi’nde
seminerler verdik.

Later they expanded this circle to include
gendarme offices, neighborhood heads and imams.
They explained what could be done to prevent child
marriages to headmen who ignored a child marriage
in their village, and to gendarmes who failed to
intervene in a child marriage.



ELİF ÇETİNBAŞ

Field Coordinator

“600 gendarme officers and 70 neighborhood heads in Muş,
and the provinces of Malazgirt and Bulanık, attended training
seminars on the harmful effects of child marriage, children’s
rights, human rights, and national and international law.
We saw that all who attended the seminars had witnessed
early marriages. An imam said, ‘I performed a marriage’, the
village headman said ‘I closed my eyes to it’, the gendarme said
‘I saw it but I couldn’t intervene because there was no legal
backup’. Everyone considered their excuses to be valid. The
gendarme officers say, ‘When a girl is about to be married, if we
stop the marriage and return the girl to her family, a fight will
break out between the families, blood will be shed, and I’ll be in
a difficult situation’.
The imam says ‘I live in that village, how can I go against
it?’ The village headman says, ‘I can’t fight it all by myself’. One
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Proje çalışmalarımız devam ederken Muş Kız Meslek
Lisesi’nden 3 tane kız çocuğunun evlendirilmek için okuldan
alınacağını öğrendik. Hatta bir kız çocuğu evlendirilmek için
okuldan kaçırıldı. Biz ailelerle, öğretmenlerle ve İl Milli Eğitim
Müdürü ile görüşerek kız çocuklarının okula devam etmesini
sağladık. Okuldan kaçırılan kız çocuğunun ailesi ‘Bu konu
artık namusumuzdur evlendirmek zorundayız’ dese de, ‘Kız
çocuğuna bir zarar gelmediğini, evlendirilirse hayatı boyunca
bunu kaldıramayacağını ve okula devam etmesinin daha iyi
olacağını’ anlattık. Babası çok duyarlı olmasa da annesi daha
duyarlıydı ve kızının okula devam etmesine ikna oldu.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Muş’ta sokağın
gündemi çocuk gelinler oldu. Proje kapsamında
düzenlenen ‘Çocuk Gelinler Olmasın’ paneline
konuşmacı olarak Uçan Süpürge Derneği’nden
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gendarme officer told an interesting story. They received a tip
that a child marriage was taking place in a village, and they
went. Everyone in the village denied it. The gendarme saw the
marriage, but the headman said ‘It’s just a local celebration’.
He saw the girl with henna on her hands, but the imam said ‘If
there were a wedding here, I’d know about it’. The villagers said
nothing. With no witnesses, and nobody to speak up and reveal
the bride and groom, they left, unable to do anything.”

One goal of the Early Marriage Is Not Our Destiny
project was to reach young women at risk of early
marriage. For this purpose, they gave seminars at
universities, high schools and Koran courses, and held
informative meetings.

bir yetkili katılırken, panelin dinleyicileri de ev
ziyaretlerinde tanışılan kadınlar, kamu görevlileri ve
öğrencilerdi.



TUĞBA GÜR

Psikolog

“Projede psikolog olarak görev aldım. Hayatımda en çok
etkilendiğim insanlar ile de bu proje sayesinde tanıştım. 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediğimiz panelimizde
dinleyicilerin arasından bir kadın çıktı ve ‘Ben 15 yaşında
evlendirildim. Ben okuyamadım ama kızlarımı okutuyorum.
Komşularım, kızların evde kalacak, örgü örmeyi bile bilmiyor
dediklerinde onları ‘Ben kızlarımın eline tığ değil, kalem
veriyorum diye cevaplıyorum’ dedi. Salonda herkesin gözü doldu
ve büyük bir alkış koptu. Sonrasında dernek olarak bu kadın ile
irtibata geçtik ve kızlarına eğitim bursu sağlamaya çalışıyoruz.”

Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz Olmasın projesi
kapsamında sadece evlerde, okullarda, seminer
salonlarında değil sokaklarda da farkındalık yaratmak
için çaba gösterildi. Muş ve Van’da konu ile ilgili
afişler asılırken, yönetmen Reis Çelik’in çocuk
gelinleri konu aldığı “Lal Gece” filmi de iki kez halka
açık olarak gösterildi ve yaklaşık 300 kişi izledi.
Tüm bu çalışmaların sonucunda da bembeyaz
karların ardından parlak, sıcak bir güneş yavaş yavaş
doğmaya başladı. Konuşulan kadınlardaki değişimler,
erken evliliklerin önlenmesinden sorumlu kişilerdeki
olumlu yaklaşımlar, projenin hesaba kitaba sığmayan
etkileri oldu.



ELİF ÇETİNBAŞ

Saha Sorumlusu

“Projede ev ziyaretlerinde yaklaşık 1.250 kadına ulaştık.
Kadınlar tek tek konuşunca onların aslında bugüne kadar
ne kadar yalnız bırakıldıklarını da gördük. Ev ziyaretinde
tanıştığımız bir anne ‘Ben bugüne kadar kızıma hep eksik
bakıyordum, evden gidecek diye hiç bağlılık kurmamaya



NURCAN ÇETİNBAŞ

Project Coordinator

“We spoke to 5,500 students at 12 high schools in Muş and
Malazgirt and at the Regional Girls Elementary Boarding
School about the damages of child marriage and their legal
rights. We held a conference at Muş Alparslan University, held
seminars at 12 Koran courses and 2 Public Education Centers.
During the course of our project, we learned that 3 students
at the Muş Girl’s Vocational High School were being removed
from school to be married. One girl was even forcibly taken
from the school to be married. We spoke with the families,
the teachers and the National Education Administrator in the
province and allowed them to stay in school. The family of the
girl abducted from school said, ‘This is now a matter of family
honor, we have to marry her’. We explained that she didn’t
SOWING SEASON
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get any harm, that if she were married, she wouldn’t stand
it throughout her life and that it would be better for her to
continue at school. Her father was not very sensitive to the issue
but her mother was more receptive, and we convinced her to
keep her daughter in school.”

On March 8, International Women’s Day, the
issue on the street of Muş was child brides. A
speaker from the Flying Broom Association spoke at
the “End Child Marriage” panel, which was attended
by women who had been met in home visits, public
officials and students.



TUĞBA GÜR

Psychologist

“I took part in the project as a psychologist. I met people in
this project by whom I was deeply affected more than at any
other time in my life. During the panel we organized for the
International Women’s Day, one woman came up and said ‘I
was married at the age of 15. I was not able to go to school,
but I’m sending my girls. When my neighbors say ‘Your girls
will become old maids, they don’t even know how to knit’, I tell
them ‘I’m putting a pen in my girls’ hands, not a crochet hook’.
Everbody was moved to tears in the room and she received
resounding applause. Later we contacted this woman, and we
are working to provide scholarship to her daughters.”

çalışıyordum, bu eğitimlerden sonra bakışım değişti, onu artık
evladım olarak görmeye başladım’ dedi.”



TUĞBA GÜR

Psikolog

“Köylerde evini ziyaret ettiğimiz kadınların konuşmaya o kadar
çok ihtiyaçları vardı ki. Önce bizi sakin sakin dinlediler sonra
anlatmaya başladılar. Ama her hikaye birbirinden ağırdı.
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The Early Marriage Is Not Our Destiny project
worked to raise awareness, not only in houses, schools
and seminar halls, but on the streets as well. While
hanging posters on the subject in Muş and Van, the
project team held a public showing of Reis Çelik’s film
about child brides, Lal Gece (Night of Silence), to an
audience of around 300.
At the end of all these efforts, the white snow
began to melt under a brilliant, warm sun. The
changes in the women met, and the positive approach
of people who are responsible for preventing child
marriage, were the greatest results of the project.



ELİF ÇETİNBAŞ

Field Coordinator

“Through the home visits, we reached close to 1,250 women.
As the women spoke one by one, we realized how alone these
women had been up until that time. One mother we met at
a home visit told us, ‘Until now, I always saw my daughter as
deficient; knowing that she’d leave the house I tried not to get
attached to her. After this training, my mind changed totally
and I’ve begun seeing her as my child.’”



TUĞBA GÜR

Psychologist

Bir kadının babası bir kız kaçırıyor. Sonra bu kadını daha
9 yaşındayken berdel olarak babasının kız kaçırdığı aileye
veriyorlar. 9 yaşında evlendiriliyor. Birçok ölü doğum yapıyor
ve bugün 9 çocuğu var ve bu insan yaşadıklarını kimseye
anlatmamış.
Çalışmalarda şunu gördük. Birçokları bu durumu
normalleştirmiş. Kız kardeşleri, anneleri, teyzeleri de erken
yaşta evlendirildi diye sıradan görmüşler. İtiraz etmek
akıllarına gelmemiş.
Ama büyük bir travma yaşıyorlar. Kendi çocuklarını
büyütürken aynı sıkıntıları çekiyorlar. Nasıl davranacaklarını
bilmiyorlar. Çalışmalarımızda, görüşmelerimizde onlara bu
konularda yardımcı olmaya çalıştık. Erken evlenmenin normal
olmadığını, yarattığı sorunları anlattık. Hepsinin değişimini
gözlerinde gördük.”

“The women whose houses we visited in the villages had such
a need to talk. At first, they sat silently and listened to us,
then they began to speak. But every story was sadder than the
previous ones. For example, a woman’s father had abducted
a girl. Then, when the woman was just 9 years old, her father
gave her in exchange to the family whose girl he had abducted.
She was married at 9. After several stillbirths, she had borne 9
children, and she had never told her story before.
During the project, we saw that many of them had
normalized their situation. They saw it as normal because their
sisters, mothers and aunts had also been married off young. It
had never occurred to them to resist.
But they experience extreme trauma, and go through the
same troubles while raising their own children. They don’t know
what to do. During our visits, and our talks with them, we
tried to provide them some help on these issues. We explained
that early marriage was not normal, and told them about the
problems it caused. We saw the change in all of their eyes.”



NURCAN ÇETİNBAŞ

Project Coordinator

“During the home visits, the women at first claimed that
early marriage was a good thing, that it caused no damage to
society, and that everyone was happy. When we explained the
SOWING SEASON

67

68

EKİM ZAMANI



NURCAN ÇETİNBAŞ

Proje Koordinatörü

“Hane ziyaretleri yaparken, ilk başta kadınlarla konuşmaya
başladığımızda kadınlar erken yaşta evliliğin güzel olduğunu,
topluma bir zararı olmadığını, herkesin mutlu olduğunu
savunuyorlar. Sohbetimizin sonunda erken yaşta evliliğin
zararlarını anlattığımızda, ‘Evet ben bunu yaşamıştım,
ben bunu gördüm, ben bunu yaşadım, annem bunu
yaşadı, komşum bunu yaşadı’ diye anlatmaya başlıyorlar.
Bu farkındalık çalışmasının kadınlar üzerindeki etkisini
gözlemliyoruz. Sohbete başladıktan sonraki halleriyle önceki
halleri tamamen değişiyor.”

Çocuğun Ölümü
Uyutmaz beni ninniler şimdi
Ve gürültüler uyandırmaz
Her şey sessiz
Her şey dümdüz olsa ne gezer
Saçlarım hala asi, hala yaramaz
Giderim gitmesine lakin
Oyuncaklarım kimin olacak
Beş vakit tuttuğu anneciğimin
Kollarım kimin, parmaklarım kimin olacak
Gülten Akın, Çocuğun Ölümü şiirini 1952 yılında
çocuk gelinler için yazmıştı. Onun bu dizeleri kaleme
almasının üzerinden 61 yıl geçti. 61 yılda binlerce
çocuk, erken yaşta evlendirildi; sessiz çığlıkları
atmosferde kayboldu gitti.
Muş Kadın Derneği, Erken Yaşta Evlilik Kaderimiz
Olmasın projesinde Muş ve Van’ın ilçelerinde,
köylerinde, seslerini duyuramadan, oyuncaklarını
bırakacak kimse bulamadan evlendirilen kız
çocuklarının geleceklerini değiştirmeye çalıştı.
Hala oyun çağındaki kız çocuklarının başına duvak
geçirilmesin diye, oyuncaklar sahipsiz, eller annesiz
kalmasın diye, erken evlendirilen çocukları anlatan
yeni ağıtlar, yeni şiirler yazılmasın diye mücadele etti.

damages caused by child marriage at the end our conferences,
they changed their attitude, saying ‘Yes, that happened to me,
I’ve seen that, I experienced that, my mother went through
that’. We are observing the effect of this awareness work on
the women. By the end of the talk, their attitudes change
completely.”

The Death of a Child
Lullabies don’t make me sleep now
And noise doesn’t wake me up
Everything is silent
So what if everything is flat
My hair is still rebellious, it still acts up
But I go, for the sake of going
Who will get my toys?
Always held by my mother
My fingers, my arms
whose will they become?
This poem was written in 1952 by Gülten Akın,
for child brides. 61 years have passed since she wrote
these lines. In those 61 years, thousands of children
have been married at a young age; their silent cries
lost in the air.
Through the Early Marriage Is Not Our Destiny
project, The Women Association of Muş worked
to change the futures of girls in the provinces and
villages of Muş and Van who were being forced to
marry, their voices unheard, their toys abandoned.
They struggled so that girls who should still be playing
would not be forced under a bridal veil; that their toys
would not be abandoned, that they would no longer
be taken from their mothers’ embrace; that no new
laments, no more poems would be written about
children forced to marry.
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KURUM ADI

INSTITUTION

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Community Volunteers Foundation

PROJENİN ADI

PROJECT NAME

GençBank

YouthBank

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Yerelde gençlerin katılımı için bir model yaratırken,
geleneksel hayırseverlik anlayışının değiştirilmesi
—

Creating a model for local youth participation while
shifting the traditional philanthropic approach
—

PROJE ORTAĞI

PROJECT PARTNER

Mott Vakfı
—

Mott Foundation
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

LOCATION

Adıyaman, Artvin, Batman, Çanakkale, İstanbul,
İzmir, Samsun
—

Adıyaman, Artvin, Batman, Çanakkale, İstanbul,
İzmir, Samsun
—

UYGULAMA TARİHLERİ

PROJECT PERIOD

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—

July 2012 – July 2013
—

ULAŞILAN SONUÇLAR

RESULTS ACHIEVED

• 7 ilde faaliyet gösteren 8 GençBank ekibi
oluşturuldu
• GençBank hibe programları ile desteklenen, 925
gencin görev aldığı 73 yerel proje
• Projelerden faydalanan 4.500’ün üzerinde genç
• Proje eğitimlerine katılan 291 genç
• Farklı ülkelerden GençBank ekiplerinin katılımıyla
İstanbul’da gerçekleştirilen “Bölgelerarası
GençBank Konferansı”
—

• The creation of 8 YouthBank teams in 7 provinces
• 73 local projects involving 925 young people,
supported by the YouthBank grant program
• 4,500 young people who benefited from the
projects
• Participation of 291 young people in project
training sessions
• “Interregional YouthBank Conference” in İstanbul
with the participation of YouthBank teams from
various countries
—

İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.tog.org.tr
0212 522 10 32

CONTACT INFORMATION

www.tog.org.tr
+90 212 522 10 32

İlgili videoyu
izlemek için QR
kodunu akıllı
telefonunuza
okutabilirsiniz.
You can watch the
video by scanning the
QR code with your
smart phone.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

GençBank

Community Volunteers Foundation

YouthBank

DÜNYANIN EN ‘GENÇ’ BANKASI

THE ‘YOUNGEST’ BANK IN THE WORLD





ERKAN KURT

Proje Faydalanıcısı

Project Beneficiary

“Bu proje kapsamında arkadaşlarım ile birlikte Samsun’dan
Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gittik. Ben daha önce hiç
yurt dışına çıkmamıştım. Ermenistan hakkında da çok bilgim
yoktu. Sadece Türkler ile aralarında problemler olduğunu
zannediyordum. Ermenistan ziyaretimizde bir yerel kanala
projemizi anlatmak için konuk olacağımız söylendi. Ben
de o programda Türkiye ile ilgili kötü şeyler söylerler diye
gömleğimin altına Türk bayraklı bir tişört giymeyi planladım.
Amacım, televizyon programında Türkiye hakkında kötü
konuşulursa gömleğimi yırtıp Türk bayrağını göstererek
‘Türkiye’ diye bağırmaktı. Ama çok yanılmışım. Kimse bize kötü
davranmadı, o programda da sürekli Türkiye’den övgüyle söz
edildi. Ermeni akranlarımızla arkadaş olduk. Beraber çalışma
yaptık, onları Samsun’a davet ettik. Hala tişört ve o gün
düşündüklerim aklıma geldikçe gülüyorum. Bu proje sayesinde
benim de dünyaya bakışım değişti, olgunlaştım.”

“Through this project, my friends and I went from Samsun to
the capital of Armenia, Yerevan. I had never traveled abroad
before. I didn’t know much about Armenia, I only thought
that there were problems between Turks and Armenians.
During our visit, we were guests on a local channel to talk
about our project. Under my shirt, I planned to put on a t-shirt
with the Turkish flag on it, expecting them to say bad things
about Turkey. My goal was to rip my shirt, show the Turkish
flag and yell ‘Turkey!’ if they spoke badly of Turkey. But I was
very wrong. Nobody behaved badly toward us, and on the
program they spoke highly of Turkey. We became friends with
our Armenian peers. We implemented a project together, and
invited them to Samsun. I still laugh about that t-shirt and the
things that I was thinking about that day. Through this project,
my view of the world changed; I matured.”

19 yaşındaki Erkan Kurt’a bu sözleri söyleten, onun
dünyaya arkadaşça bakmasını sağlayan projenin adı
GençBank.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
ile Mott Vakfı tarafından desteklenen ve Toplum
Gönülleri Vakfı tarafından yürütülen GençBank
projesi, aslında gençlere yönelik bir yerel hibe
programı. Proje kapsamında öncelikle, 5-6 gençten
oluşan GençBank ekipleri kuruluyor. Bu ekipler,
proje yönetimi ve hibe kriterleri oluşturma gibi
konularda eğitim alıyorlar. Eğitimlerin ardından,
her GençBank ekibi, kendi hibe programını
tasarlayıp, duyurusunu yapıyor. Ekipler, bu süreçte,
mümkün olduğunca fazla gence ulaşabilmek için,
akranlarının zaman geçirdiği mekanları ziyaret
etmekten, afiş ve sosyal medya duyurularına kadar
birçok yola başvuruyorlar.
Ardından, projeyi duyan gençler, GençBank
ekipleri ile iletişime geçmeye başlıyorlar. Somut
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The name of the project that spurred these words
from 19 year-old Erkan Kurt and allowed him to view
the world with friendship is YouthBank.
Supported by the Sabancı Foundation Social
Development Grant Program and the Mott
Foundation and implemented by the Community
Volunteers Foundation, the YouthBank project is
a local grant program focused on young people.
Under the program, YouthBank teams of five or six
young people are formed. These teams are trained
on subjects such as project management and grant
criteria formation. Following the training, every
YouthBank team designs and announces its own grant
program. During this process, the teams try a variety
of different ways to reach as many young people as
possible, from visiting venues frequented by their
peers to sharing posters and announcements in the
social media.
Young people who learn about the project begin
contacting the YouthBank teams. Whether they have

bir proje fikri olsun ya da olmasın, GençBank’ın
kapısını çalan her genç, düzenlenen eğitim ve çalışma
toplantılarına katılabiliyor. Bu sayede, proje nasıl
hazırlanır, bütçe nasıl yapılır, gerekli izinler nasıl
alınır gibi konularda bilgi sahibi olan gençler, kendi
sosyal sorumluluk projelerini tasarlayabiliyorlar.
Sonrasında proje başvuruları, GençBank
ekiplerine iletiliyor. Eğer başvuru ekip tarafından
onaylanırsa, proje için gerekli bütçe hibe olarak
veriliyor ve gençler projelerini hayata geçirmeye
başlıyorlar.
Desteklenen projenin uygulanıp uygulanmadığını,
ne durumda olduğunu ve nasıl ilerlediğini, yine
GençBank ekiplerindeki gençler denetliyor. Böylece,
projenin fikir aşamasından hayata geçmesine kadar
her şeyi gençler yürütmüş oluyor.
GençBank projesinde, gençler düşünüyor,
gençler proje geliştiriyor, gençler hibe alıyor, verilen

a specific project idea or not, every young person who
knocks on YouthBank’s door may participate in the
training and project meetings. In this way they learn
about topics including how to prepare a project, create
a budget and obtain the necessary permits, and can
then design their own social responsibility projects.
The project applications are then forwarded to
the YouthBank teams. If the application is approved,
the necessary budget is granted and the young people
begin bringing their project to life.
The young people in the YouthBank teams also
monitor the projects to determine whether the
supported project is being implemented or not, what
its status is and how it is progressing. In this way, the
young people end up carrying out the entire process,
from the project idea stage to its realization.
In the YouthBank project, it is young people
who think through, develop projects, get the grant,
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monitor the grants distributed, announce and
implement the project. In other words, the lively spirit
of youth is palpable in all aspects of the project.



CAN ERCEBE

Project Coordinator

hibeleri gençler denetliyor, projelerin duyurularını ve
uygulamaları da yine gençler yapıyor. Yani gençliğin
canlı ruhu bu projenin tüm hücrelerinde hissediliyor.



CAN ERCEBE

Proje Koordinatörü

“Türkiye’de gençlerin fikirleri var, ama bu fikirleri hayata
geçirmek için bir araçları yok. Gençler sürekli bundan yakınıyor
ve o desteği nereden bulacaklarını bilmediklerini söylüyorlar.
GençBank projesi bu aracı onlara veriyor, yerel yönetimler ile
birlikte çalışarak gençlerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir
ortam sunuyor. GençBank aslında var olan kaynağı, gençlerin
fikirleri çerçevesinde dağıtma fırsatı veriyor.
GençBank projesinde önemli olan ayrıntı şu: Proje
fikirlerinin bireysel olmaması ve toplumla, çevreyle, kendi
akranlarıyla ilgili sorunlara çözümler getirmesi gerekiyor. Proje
fikirlerinde sosyal sorumluluk ya da gençlik projeleri olma şartı
aranıyor. Ama tüm bunlardan daha önemli olan şey, projeleri
gençlerin yazması ve yine gençlerin hayata geçirmesi.
Gençler fikirlerini ortaya koyup, yazıyorlar, yönetiyorlar.
Bu şekilde o fikir hayata geçmiş oluyor. GençBank’ta bütün
süreçte söz sahibi gençler. Biz onlara sadece proje nasıl yazılır,
nasıl kaynak bulunur, bu kaynak nasıl yönetilir, nasıl adil
olunur, bunların yolunu gösteriyoruz.”
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“Young people in Turkey have ideas, but they have no vehicle
for implementing them. This is their constant complaint, and
they say they do not know where they can find that support.
The YouthBank project gives them this vehicle, and working
together with local administrations, provides an environment in
which young people can realize their ideas. Actually, YouthBank
provides the opportunity to distribute existing resources for the
realization of the ideas of young people.
An important detail of the YouthBank project: Project
ideas are not individual; they must bring solutions to the
problems of society, the community or their own peers. Project
ideas must involve social responsibility or youth projects. But
most importantly, the projects must be both written and
implemented by young people.
Young people submit their ideas, write and manage their
projects. In this way, the idea springs to life. Throughout
the YouthBank process, it is the youth who have the say. We
simply show them the way; in terms of how to write a project,
how to locate resources, how to manage these resources, and
how to be fair.”

There are now 8 YouthBank teams in Turkey.
YouthBank teams in Selçuk and Seferihisar (İzmir
Province), Arhavi (Artvin Province), Atakum (Samsun
Province), Yenice (Çanakkale Province), İstanbul,
Adıyaman and Batman are working ceaselessly. The
number of youth projects supported by these teams
this year reached 73.
Some of these projects include an improvisational
theater activity, a tour of İstanbul’s historic peninsula,
coaching training for youth, an activity with children
with mental disabilities, an English conversation club,
a dance club, film days, a photography workshop,

Türkiye’de şu an 8 GençBank ekibi bulunuyor.
İzmir’de Seferihisar ve Selçuk’ta, Artvin Arhavi’de,
Samsun Atakum’da, Çanakkale Yenice’de, İstanbul,
Adıyaman ve Batman’da GençBank ekipleri ara
vermeksizin faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu ekiplerin,
bir sene içinde desteklediği gençlik projelerinin sayısı
73’e ulaşmış bulunuyor.
Hayata geçirilen projeler arasında, doğaçlama
tiyatro etkinliği, tarihi yarımada gezisi, gençlere
yönelik koçluk eğitimi, zihinsel engelli çocuklarla
etkinlik, İngilizce konuşma kulübü, dans kulübü,

a campaign to increase the use of cloth bags, GO
game days, internet radio training, a rap workshop, a
foosball tournament, the shooting and showing of a
short film about the persons with disabilities, a school
renewal project, a game and book bank project, an ‘In
the rain your umbrella is here’ project, a Roma dance
course, a social gender workshop, a graffiti course and
a jewelry making course.
The YouthBank project aims to catalyze personal
development of young people, and gives them the
ability to contribute to the society in which they live.
SOWING SEASON
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film günleri, fotoğraf atölyesi, bez torba kullanımını
artırma çalışması, GO oyunu günleri, internet
radyosu eğitimi, rap atölyesi, langırt turnuvası,
engellilerle ilgili kısa film çekimi ve gösterimi, okul
yenileme projesi, oyuncak ve kitap kumbarası projesi,
‘Yağmurda şemsiyeniz burada’ projesi, Roman dansı
kursu, toplumsal cinsiyet atölyesi, grafiti ve takı
kursu gibi birçok proje bulunuyor.
GençBank projesiyle, hem gençlerin kişisel
gelişiminde önemli bir yol alınıyor, hem de gençlere
yaşadıkları topluma katkıda bulunmaları için imkan
veriliyor.



MALİK HACIOĞLU

Proje Faydalanıcısı

“Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşıyorum. GençBank’ı bir
arkadaşım aracılığıyla duydum ve ilk toplantısına gittim.
Toplantıda konuşulanları dinleyince topluma yararlı
olabileceğime inandım ve GençBank’ta yer almaya karar
verdim.
Biz ilk olarak Arhavi’de ödünç şemsiye projesini hayata
geçirdik. Arhavi çok yağmur alan bir yer, insanlar çok kez
şemsiyesiz yağmura yakalanıyorlar. GençBank sayesinde
şemsiyeler aldık ve şehrin belli noktalarına bıraktık. Yağmur
başlayınca şemsiyesi olmayanlar şemsiyeleri ödünç aldılar ve
yine başka yerlere bıraktılar.
Bunun yanında GençBank’ta takas şenliği projesini
hayata geçirdik. Projemiz insanların kullanmadıkları eşyaları
takas yapması üzerine kuruluydu. Projeyi geliştirdik, afişler
hazırladık, Arhavi Belediye Başkanı ile görüşüp, şenlik için yer
ve destek istedik. Yaklaşık 100 kişinin katılımı ile takas şenliğini
gerçekleştirdik.
Projeyi bitirince cesaret kazandım. Arkamda hep bir
destek hissettim ve böyle bir destek olduğu sürece her şeyi
yapabileceğimi düşündüm. Eskiden, okul dışında evde
otururdum, artık sosyal bir gencim. Boş zamanlarımda
topluma faydalı olacak işlerin içinde yer almaya çalışıyorum.
Evde televizyon karşısında vakit öldürmek yerine topluma
yararlı olmaya çalışmak beni mutlu ediyor.”



MALİK HACIOĞLU

Project Beneficiary

“I live in Artvin’s Arhavi district. I heard about YouthBank
through a friend, and went to their first meeting. As I listened
to what they spoke about at the meeting, I became convinced
that I could work for the society, and decided to take part in
YouthBank.
The first thing we carried out was an umbrella loan project
in Arhavi. Arhavi gets a lot of rain, and people are often caught
in the rain with no umbrella. Through YouthBank, we bought
some umbrellas and left them in various parts of the town.
When it started raining, people borrowed the umbrellas and
then left them in other places.
I addition, we implemented an exchange project with
YouthBank. The project was based on the idea of people
trading things that they no longer used. We developed the
project, prepared the posters, spoke with the Mayor of Arhavi
and got a place and support for the festival, and held the
festival with the participation of around 100 people.
At the end of the project, I was encouraged. I felt reliable
support behind me, and as long as there was such support, I felt
I could do anything. Before, except for the school I used to sit
at home; now I am socially involved. I try to spend my free time
doing things that will be useful to the community. Being helpful
to the community instead of sitting at home and killing time in
front of the TV makes me happy.”



AYTUN ÇETİN

Project Beneficiary

“I’m a young painter, newly graduated from university living in
Batman. I opened a painting exhibition in Siirt, as part of the
GapGenç Festival. There was group of young people from the
İzmir YouthBank team who had opened a stand there. I talked
to them, and asked what YouthBank was all about, and they
explained it very well.
Later, I attended the project training in Batman. After
the training, we held a jewelry making workshop in Batman.
For nearly two months, we ran the workshops with the
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AYTUN ÇETİN

Proje Faydalanıcısı

“Üniversiteden yeni mezun olmuş, Batman’da yaşayan genç bir
ressamım. Siirt’te GapGenç festivali kapsamında resim sergisi
açmıştım. Orada GençBank İzmir ekibinden gelip stant açan
gençler vardı. Onların yanına gittim. GençBank’ın ne olduğunu
sordum. Bana çok güzel anlattılar.
Sonrasında Batman’daki proje eğitimine katıldım.
Eğitimlerden sonra Batman’da bir takı yapım atölyesi
düzenledik. Yaklaşık 2 ay boyunca 10’u engelli, 20 kişinin
katılımı ile takı yapım atölyesini hayata geçirdik. Çok faydalı
oldu, hem sosyal açıdan gelişim gösterdik, hem bir hobi edindik,
hem de engelli arkadaşlarımız ile kaynaştık.
Daha önce engelli arkadaşım hiç olmamıştı. Onlarla
beraber çalışma yaparken, işitme engellilerle anlaşabilmek için
ilk başta çok zorlandık. Sonra işitme engelli arkadaşlarımız
bize biraz işaret dili öğrettiler. Bu beni inanılmaz mutlu etti.”



GÜLÇİN TOZLİ

Proje Faydalanıcısı

“İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşıyorum ve burada siyah poşet
kullanımı çok fazla. Bunu engellemek için GençBank’ta

participation of 20 people, 10 of whom had disabilities. It was
very useful; we developed our social skills, gained a hobby, and
grew stronger ties with our peers with disabilities.
I’d never had any friends with disabilities before. While
working with them, we had a very hard time communicating
with the participants with hearing impairments. They then
taught us some sign language, and that really made me happy.”



GÜLÇİN TOZLİ

Project Beneficiary

“I live in Selçuk, in İzmir province. People here use an
incredible number of black plastic bags. In order to prevent
excessive usage, we devised a project with YouthBank and
made cloth bags. We distributed around 1,000 cloth bags free
of charge at the bazaar, and in return we got the recipients to
sign a petition to prohibit the use of black plastic bags. At the
end of the project, we took all the signatures to the Mayor
of Selçuk, and asked that the use of black bags be completely
forbidden.
YouthBank changed me a lot socially, because we are
volunteers here and we are working on things we never did
before. I learned to take responsibility; to make a project. I
learned how to help people.”

Using local projects to teach young people to
take responsibility and help others, the YouthBank
project has an international dimension as well.
Turkey’s YouthBank project is part of the “Regional
YouthBank Network” supported by the Belgian
Government. The goal of the project, which is
implemented similarly in Azerbaijan, Armenia,
Georgia, Abkhazia and Turkey, is to “create mutual
learning environments among volunteers, realize
joint projects, and support young people through
trainings focused on peace in communities and
intercultural dialogue.”
An interregional YouthBank Conference was held
in İstanbul from January 31 – February 3, 2013. Young
participants from Armenia, Azerbaijan, Georgia and
78

EKİM ZAMANI

geliştirdiğimiz bir proje ile bez çantalar ürettik. Yaklaşık
1.000 bez torbayı pazarda halka ücretsiz olarak dağıttık ve
dağıttığımız kişilerden siyah poşet kullanımının yasaklanması
için imzalar aldık. Projenin sonunda da topladığımız tüm
imzaları Selçuk Belediye Başkanı’na götürdük ve siyah poşet
kullanımının tamamen yasaklanmasını istedik.
GençBank beni sosyal yönden çok değiştirdi. Çünkü biz
burada gönüllülük yapıyoruz, daha önce yapmadığımız işlerde
çalışıyoruz. Sorumluluk sahibi olmayı öğrendim, proje yapmayı
öğrendim. İnsanlara yardımcı olmayı öğrendim.”

Yerelde yaptığı çalışmalar ile gençlere
sorumluluk sahibi olmayı, insanlara yardımcı
olmayı öğreten GençBank projesinin uluslararası
boyutu da bulunuyor. Türkiye’de yürütülen
GençBank projesi, Belçika Hükümeti tarafından
desteklenen “Bölgesel GençBank Ağı”nın bir
parçası. Bu uluslararası proje kapsamında
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Abhazya
ve Türkiye’de benzer yöntemlerle sürdürülen
proje gönüllüleri arasında, “karşılıklı öğrenme
ortamlarının yaratılması, ortak projelerin hayata
geçirilmesi, toplumsal barış ve kültürlerarası
diyalog başlıklı eğitimlerle gençlerin desteklenmesi”
hedefleniyor.
31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında
İstanbul’da bölgelerarası bir GençBank Konferansı
düzenlendi. Bu konferansa Ermenistan’dan,
Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan ve Türkiye’den katılan
gençler hem ortak projeler üzerinde çalıştılar, hem
de ortak hayaller kurdular. Ülkelerin politikalarına
inat, birbirlerine dostlukla bakarak, kendi değişim
hikayelerini başlattılar.
GençBank aslında kapsamlı bir değişim projesi.
Öncelikle çevresindeki sorunları çözmek için proje
geliştiren gençler değişiyor, gençlerin bu projeleri
hayata geçerken destek aldıkları, iletişim kurdukları
yerel yöneticiler değişiyor ve sonuç olarak projeler
hayata geçtiğinde projeden faydalanan insanların
hayatı değişiyor. Yani GençBank’ın gençlere verdiği
ilham, onların dokunduğu her şeyi değiştiriyor.

Turkey worked on joint projects and shared the same
dreams. Looking past their countries’ politics to
see each other as friends, they launched their own
stories of change.
YouthBank is an all-inclusive project for change.
First, young people who devise projects to solve
problems in their communities change themselves.
Then, local administrators whose support they have
gained and with whom they have communicated
change as well. Finally, when the project is
implemented, the lives of the people change. So,
the inspiration that YouthBank gives young people
changes everything.



CAN ERCEBE

Project Coordinator

“In Turkey, local administrations cannot reach young people.
They complain, ‘We cannot work with young people, and young
people do not work with us. Young people, for their part, say,
‘Local administrations do not support us.’ Here the YouthBank
project comes in to facilitate the collaboration desired by local
administrations and young people.
Local administrators say that they have been able to
communicate with young people through YouthBank’s
projects. Following this communication, local administrators
approach young people to create projects and try to include
them in the process.
Young people say that they are more self-confident, and
their words are heard. In a sense, this validates their being.
They say, ‘I now have a say, I can do the thing I want to do, I
can manage money, I can gather young people around me and
lead them,’ and I think these are the greatest changes young
people experience.”

Though the wave of change and development
created by YouthBank is multifaceted, the biggest
effect is felt on young people. Youth who were
formerly insensitive to the problems around them are
beginning to think in terms of social responsibility;
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CAN ERCEBE

Proje Koordinatörü

“Türkiye’de yerel yönetimler gençlere ulaşamıyor. Yerel
yönetimler ‘Biz gençler ile çalışmıyoruz, gençler de bizimle
çalışmıyor’ diye şikayet ediyor. Gençler de ‘Yerel yönetimler
bize destek olmuyor’ diyorlar. GençBank projesi tam da yerel
yönetimler ile gençlerin yapmak istediği işbirliğini sağlıyor.
GençBank projeleri sayesinde yerel yönetimler, gençlerle
iletişim kurabildiklerini söylüyor. Bu iletişimden daha sonra da
yerel yönetim temsilcileri, gençlere proje yapmak için geliyor ve
onları süreçlerine dahil etmeye çalışıyorlar.
Gençler ise kendilerine güvenlerinin geldiğini ve sözlerinin
dinlendiğini söylüyorlar. Bu da gençleri aslında bir anlamda
‘var ediyor’. ‘Artık benim sözüm de geçiyor, yapmak istediğim
şeyi yapabiliyorum, parayı yönetebiliyorum, gençleri etrafımda
toplayıp liderlik yapabiliyorum’ diyorlar ve bence bu unsurlar
gençler üzerindeki en büyük değişim oluyor.”

GençBank’ın yarattığı değişim ve gelişim dalgası
çok yönlü olsa da, proje en çok gençleri etkiliyor.
Daha önce çevresindeki sorunlara duyarlı olmayan
gençler sosyal sorumluluk düşünmeye; hiçbir
hayali olmayanlar, hayatlarında hedef koymaya;
gönüllülükten hiç anlamayan, gönüllü olmaya
başlıyor. Evde, internet kafede bilgisayar başında
oynanan sanal oyunlar yerini gerçek oyunlara, gerçek
çalışmalara bırakıyor.

youth with no dreams begin to set goals in their
lives; youth with no concept of volunteerism begin
to volunteer. Instead of sitting in front of a computer
at home or in a cafe playing virtual games, they are
getting involved in real projects.



SEZER ÇALLI

Project Beneficiary

“I was unsocial before. I used to sit at home and play computer
games. With the help of YouthBank, I mixed with other people;
I became social, and sensitive to my surroundings. Before, I
was indifferent to social events; I had no interest in projects
benefitting the society. Now I follow all the project calls and
think about what I can do.
At YouthBank in Selçuk, İzmir province, we launched an
English conversation club. Through this project, I learned the
importance of teamwork. When you work as a team, what
doesn’t occur to one person might occur to another. We act
together and delegate tasks.
Before YouthBank, I had no profession in mind. I didn’t
know what profession to choose, what to do; now my goal
is to go to the university and volunteer at the Community
Volunteers Foundation.”



NUR İREM ÖZTOP

Project Beneficiary



SEZER ÇALLI

Proje Faydalanıcısı

“Ben asosyal biriydim. Evde, bilgisayarda oyun oynuyordum.
GençBank sayesinde insanların arasına karıştım, çevreme duyarlı
biri oldum. Eskiden sosyal olaylara karşı duyarsızdım. Projelerle,
topluma fayda ile hiç ilgilenmezdim. Artık tüm proje çağrılarını
takip edip, ben ne yapabilirim diye bakıyorum.
İzmir Selçuk’taki Gençbank’ta İngilizce konuşma kulübünü
hayata geçirdik. Bu proje sayesinde ekip çalışmasının önemini
öğrendim. Ekip çalışması yapınca, birimizin aklına gelmeyen

“I’m fourteen years old. I am one of the youngest members of
YouthBank. So far, we have carried out six projects in Atakum,
near Samsun. Before I learned about YouthBank I had no
dreams. I never set goals for myself. But now I’ve begun setting
goals for myself, and started working in a more organized
manner. There’s an important difference between a student
who sits at home all the time and a person who takes on duties
in social projects. When I spend a day at YouthBank and go
home, I sleep better. I think about how I may have benefitted
someone else’s life that day.”
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diğerinin aklına geliyor. Beraber hareket edip, iş bölümü
yapıyoruz.
GençBank’tan önce aklımda bir meslek yoktu. Hangisini
seçeceğimi ne yapacağımı bilmiyordum, artık üniversiteye
gitmeyi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü olmayı
hedefliyorum.”



NUR İREM ÖZTOP

Proje Faydalanıcısı

“14 yaşındayım. GençBank’ın en genç üyelerinden biriyim. Şu
ana kadar Samsun Atakum’daki GençBank’ta 6 proje hayata
geçirdik. GençBank ile tanışmadan önce hayallerim yoktu.
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CİHAN ÖZDAMAR

Project Beneficiary

“From YouthBank, I learned how to write up a project. I used
to think that people in the decision making process were
unreachable. Through YouthBank I learned that they are all
approachable, that I can speak with them. While doing a
project with YouthBank, I spoke with the mayor. This was a real
experience for me.
Before, volunteerism wasn’t something I looked very
favorably upon. I thought, ‘So many people get together but
what are they doing; they aren’t benefitting anyone,’ but now I
see the benefits of this work.”

Kendime hiçbir zaman hedef koymazdım. Ama artık önüme
hedefler koymaya başladım, daha planlı çalışmaya başladım.
Sürekli evde oturan bir öğrenci ile sosyal projelerde görev alan
bir kişi arasında önemli bir fark oluyor. Gençbank’ta bir gün
geçirip eve gittiğimde daha rahat uyuyorum. Belki bugün
birilerinin hayatına faydalı olabilmişimdir diye düşünüyorum.”



CİHAN ÖZDAMAR

Proje Faydalanıcısı

“GençBank sayesinde proje yazmayı öğrendim. Karar verici
mekanizmalardaki insanları ulaşılmaz sanıyordum. GençBank
sayesinde hepsinin ulaşılabilir, görüşülebilir olduğunu
öğrendim. GençBank’ta bir projeyi yaparken Belediye Başkanı
ile görüştüm. Bu beni çok geliştirdi.
Eskiden gönüllülük çok iyi baktığım bir şey değildi. ‘Bu
kadar insan toplanıyor ama ne yapıyor ki, yaptıkları projenin
kimseye faydası olmuyor ki’ diye düşünüyordum ama artık
bunların faydalarını görüyorum.”

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
kapsamında desteklenen projenin adı GençBank olsa
da, gençler hazırladıkları projeler için hibe desteği
alsalar da, aslında bu bankada biriken ve dağıtılan
değerler paradan daha önemli. GençBank projesinde
gençler fikirlerini, emeklerini, sorumluluklarını
yatırıyor, karşılığında özgüvenlerini, topluma faydalı
bir insan olmayı ve hayallerini alıyorlar. Böylece
faydalı bir hayat yaşamanın yolunu gençlik yıllarında
öğrenmiş oluyorlar.

Even though the project, supported by Sabancı
Foundation Social Development Grant Program, is
called YouthBank; even though the young people
receive grant support for their projects; the resources
accumulating in this bank and the value distributed is
much more important than money. In the YouthBank
project, the young people are depositing their
thoughts, their efforts and their responsibilities; and
in return, they receive self-confidence, status as a
person beneficial to society, and fulfill their dreams.
Thus, they learn how to live a life that benefits those
around them in their youth.
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KURUM ADI

INSTITUTION

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Flying Broom Association

PROJENİN ADI

PROJECT NAME

Çocuk Gelinler 2

Child Brides 2

PROJENİN AMACI

PROJECT GOAL

Erken evliliklerle mücadele için ulusal ve
uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak
—

Increasing information and experience sharing
nationally and internationally to fight against child
marriages
—

PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

Türkiye geneli
—
UYGULAMA TARİHLERİ

Temmuz 2012 – Temmuz 2013
—
ULAŞILAN SONUÇLAR

• Uluslararası “Girls Not Brides” platformunun
yönlendirmesi ile Hindistan, Bangladeş, Nijer ve
Nijerya’daki sivil toplum kuruluşlarıyla deneyim
paylaşımı
• Farklı disiplin ve konularda çalışan 60’ı aşkın
kurumun üyeliğiyle kurulan “Çocuk Gelinlere
Hayır Ulusal Platformu”
• Platform katılımcılarının erken evliliklerle
mücadele için oluşturduğu strateji dokümanı
• Konuyu gündemde tutmak için sağlık, hukuk,
eğitim gibi pek çok alanda çocuk gelinler
sorununu ele alan bilgi kitleri, kısa videolar,
Türkçe ve İngilizce broşürler
—
İLETİŞİM BİLGİLERİ

www.ucansupurge.org
0312 427 00 20

LOCATION

All over Turkey
—
PROJECT PERIOD

July 2012 – July 2013
—
RESULTS ACHIEVED

• Experience sharing activities with civil society
organizations in India, Bangladesh, Niger and
Nigeria with the guidance of the international
“Girls Not Brides” platform
• “No to Child Marriages Platform” established with
the membership of over 60 organizations working
in various disciplines and issues
• A strategy statement created by platform
participants to combat child marriage
• Information packages, short videos and brochures
in Turkish and English dealing with the issue of
child brides in many different areas including
health, law and education in order to bring the
subject onto the agenda
—
CONTACT INFORMATION

www.ucansupurge.org
+90 312 427 00 20

İlgili videoyu
izlemek için QR
kodunu akıllı
telefonunuza
okutabilirsiniz.
You can watch the
video by scanning the
QR code with your
smart phone.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Çocuk Gelinler 2
Flying Broom Association

Child Brides 2

DÜNYANIN BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARI İÇİN

FOR ALL THE GIRLS OF THE WORLD

“Evden kaçtığım doğrudur. Artık ailem ile yaşayamam. Yeter.
Amcamın evinde yaşamak istiyorum.
Amcam ile birlikte polislere annemi şikayet ettik. Polislere
11 yaşında olduğumu ve annemin beni zorla evlendirmek
istediğini söyledim. Ne hayatım, ne de eğitimim olacaktı, hiç
merhametleri yok mu? Nasıl bir çocuk yetiştirmektir bu?
Çocukluğum, masumiyetim ne olacak? Çocuklar ne
kötülük yaptılar da böyle evlendiriliyorlar? Hatamız ne? Ben
belki sorunumu çözdüm, fakat bazı masum çocuklar bunu
çözemeyebilirler. Onlar ölebilir, intihar edebilir ya da aklınıza
her ne geliyorsa. Onlar sadece çocuk. Ne bilebilirler ki?
Çalışmak ya da başka bir şeyler yapmak için zamanları
yoktu. Bu bizim suçumuz değil. Yalnızca benim de değil, bunlar
herhangi bir çocuğun başına gelebilir. Benim gibi bir sürü çocuk
var. Kendilerini denize atıyorlar. Bu masum çocuklar için hiç de
normal değil.
Teyzem 14 yaşında evlendirildi. Bir yıl sonra üzerine benzin
dökerek kendisini yaktı ve öldü. Kocası sarhoş olur sonra da
metal zincirlerle onu döverdi. Beni zorla evlendirmek sizi mutlu
eder mi?
Bu yaşta evlenmektense ölmeyi tercih ederim, ölürüm daha
iyi. Eğer evden kaçarsam beni öldürmekle tehdit ettiler. Nasıl
bir insan kendi çocuklarına böyle bir şeyi yapabilir ki? İsteğim
dışında zorla evlendirilmem sizi nasıl mutlu edebilir ki?
Devam edin ve beni evlendirin. Ben bu yüzden kendimi
öldüreyim. Onlarla yaşamak için geri dönmeyeceğim. Onlar

“It’s true that I’ve run away from home. I can’t live with my
family any more. Enough. I want to live in my uncle’s house.
My uncle and I filed a complaint with the police. I told the
police that I was 11 years old and my mother wanted to force
me to marry. I would have no life, no education; did they have
no mercy at all? What sort of way is that to bring up a child?
What would happen to my childhood, my innocence? What
have the children done to deserve being forced to marry like
this? What is our crime? I may have solved my problem, but
some innocent children may not be able to find a solution. They
might die, they might commit suicide, or God knows what else.
They’re just kids, what do they know?
They had no time to work or do anything else. This isn’t our
fault. This didn’t just happen to me; it could happen to any child.
There are so many children like me. They throw themselves into
the sea. This just isn’t normal for innocent children.
My aunt was forced to marry at the age of 14. A year later
she poured gasoline on herself, set herself on fire and died.
Her husband would get drunk and beat her with metal chains.
Would marrying me off make you happy?
I’d rather die than get married at this age; it would be
better to die. They threatened to kill me if I ran away from
home. What sort of people can do something like that to their
own children? How on earth could my being forced to marry
against my will make you happy?
Go ahead and force me to marry. I’ll kill myself. I won’t
go back and live with them. They’ve killed our dreams; they’ve
killed everything we had inside us. There’s nothing left. This
isn’t child rearing, it’s a crime.”

These heart-rending words were said by Nada, an 11
year-old girl from Yemen. Nada El Ahdal, whose family
tried to force her into marriage with a rich Yemeni
businessman living in Saudi Arabia in exchange for a
bride price, took refuge with her aunt and uncle.
This short cry for help that Nada El Ahdal made
with a cell phone camera after running away from
home, echoed around the world. Nada’s words made
headlines in several countries, and the video became
one of the most-shared videos on the social media.
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bizim hayallerimizi öldürdüler, onlar bizim içimizdeki her şeyi
öldürdüler. Geriye bir şey kalmadı. Bu çocuk yetiştirmek değil,
suç işlemektir.”

İnsanın içini parçalayan bu sözler, Yemenli
11 yaşında bir kız çocuğu olan Nada’ya ait. Ailesi
tarafından, Suudi Arabistan’da yaşayan zengin bir
Yemenli iş adamıyla başlık parası karşılığı zorla
evlendirilmeye çalışılan Nada El Ahdal, amcasına ve
yengesine sığındı.
Nada El Ahdal’ın evden kaçtıktan sonra bir
cep telefonu kamerasına yaptığı bu kısa çığlık bir
anda tüm dünyada yankılandı. Nada’nın sözleri
birçok ülkede ana haber bültenlerinde yer aldı ve
sosyal medyada en çok paylaşılan videoların
arasına girdi.
Nada’nın sözleri tüm dünyada yankı buldu, çünkü
çocuk gelinler yerel etmenlere bağlı küresel bir sorun.
Türkiye’de erken yaşta evliliklerin son bulması
için uzun süredir mücadele eden Uçan Süpürge
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği de küresel
düşünüp, yerel hareket ediyor.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe
Programı tarafından desteklenen ve Uçan Süpürge
Derneği tarafından hayata geçirilen Çocuk Gelinler
projesinde, hem farklı ülkelerde çocuk gelinler
sorununa nasıl çözümler getirildiği incelendi, hem de
Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu kuruldu.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
tarafından 2010 yılından beri desteklenen Çocuk
Gelinler projesinde Uçan Süpürge ilk olarak
Türkiye’de 54 ili dolaştı ve çocuk gelinler sorunu ile
ilgili kapsamlı bilgilendirme toplantıları yaparak
farkındalık yarattı.
2012 yılında hayata geçirilen Çocuk Gelinler
2 projesindeyse iki hedef belirlendi: Çok boyutlu
bir problem olan erken yaşta evlilikler konusuna
bütün paydaşların da desteğini alarak yaklaşmak
için bu alanda çalışan kurumların katılımıyla ulusal
bir platform kurmak ve dünyada çocuk gelinler
sorununa getirilen çözüm örneklerini incelemek.

Nada’s words echoed around the world because
child brides are a global problem which is intimately
connected to local issues.
The Flying Broom Association, which has long
worked to bring an end to child marriage in Turkey,
thinks globally and acts locally.
Supported by the Sabancı Foundation Social
Development Grant Program and launched by the
Flying Broom Association, the Child Brides project
both examined how the issue of child brides was
tackled in different countries, and established the No
to Child Marriages Platform.
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Böylece çocuk gelinler sorunu ile küresel çapta
mücadele eden Girls Not Brides platformu üyesi olan
Uçan Süpürge Derneği, dünyadaki örnekleri yerinde
incelemek için 4 ayrı ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.
Proje kapsamında ziyaret edilecek ülkeler,
‘kültürel ve ekonomik benzerlik, çocuk gelinler
konusunda uygulanan iyi örnekler, ulusal platform
bulunması, devlet ve sivil toplum işbirliği ve iyi bir
iletişim stratejisi yürütülmesi’ gibi kriterler dikkate
alınarak seçildi ve bu ülkeler Bangladeş, Hindistan,
Nijer ve Nijerya olarak belirlendi. İlk ziyaret
Hindistan’a ve Bangladeş’e gerçekleştirildi.
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In the Child Brides project, supported by the
Sabancı Foundation Social Development Grant
Program since 2010, Flying Broom first toured 54
provinces in Turkey and raised awareness through
comprehensive information meetings on the issue of
child brides.
The Child Brides 2 project, launched in 2012, set
two goals: To establish a national program with the
participation of organizations working in the area of
child marriages in order to approach the issue with
the support of all partners; and to study examples of
solutions to the problem of child brides throughout
the world.
In this way the Flying Broom Association, a
member of the global Girls Not Brides platform,
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Proje Koordinatörü

“Hindistan ve Bangladeş’i özellikle incelemek istedik, çünkü
Hindistan çocuk gelinler konusuna bakmaya ve bunu bir sorun
olarak adlandırmaya çalışan ilk ülke.
Bizim için Hindistan’dan kazanımımız, gençlere yönelik
yaptıkları çalışmaları gözlemlemek oldu. Çünkü bu işin içine
direkt, sorunun birinci hedef kitlesini katıyorlar. Farkındalık
çalışmasını gençlerin gençleri eğitmesi ile yapıyorlar. Bir genç
kıza, akranı başka bir kız, çocuk gelin olmanın sakıncalarını
anlatınca daha etkili oluyor. Hindistan’da akran eğitimi ve
akran iletişimi konusunda çok güzel örnekler gördük. Bunun
bir versiyonunu bizim de uygulamamız gerektiğine inandık.
Oradan Bangladeş’e geçtik. Bangladeş’te erken evlilikler
için birincil neden olarak yoksulluk ön plana çıkıyor. Çünkü
orada aile kız çocuğuna daha iyi bir hayat sunabilme
imkanına sahip değil. Bangladeş’te gittiğimiz Shariatpur
kasabasında bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi şöyle dedi:
‘O kadar dikkatli olmalıyız ki, biz gidip aileye kız çocuğunu
evlendirme dediğimizde, onu nasıl doyuracağı konusunda da
bilgi vermeliyiz’.
Bangladeş’te de, Hindistan’da da erken ve zorla evlilik
konusunda çalışan, başarılı uygulamalar yapan sivil toplum
kuruluşları evlilik lafını ağızlarına almıyorlar. Çünkü gelenek
çok güçlü. Aile ve evlilik gibi toplumun temel taşları ile
savaşmak yerine kız çocuklarının sağlığı, eğitimi, güçlenmesi
gibi çalışmaları ön plana çıkartıyorlar.
Bangladeş’in, Shariatpur kasabasında görüştüğümüz
sivil toplum kuruluşlarının çoğu kız çocuklarının, kadınların
güçlenerek kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalışmalar
yapıyorlar. Ziyaretimizde kuaförlük kursu verilen yerleri ve
mikro kredi merkezlerini gördük. Kız çocuğunu evlendirmek
istemiyorsa bir anne, mikro krediyle bir inek alıp, peynir
yapıp satıp ailesini geçindirebiliyor. Bu sayede kız çocuğunu
evlendirmek zorunda kalmıyor.
Başarılı çalışmalar yapan Shariatpur Toplum Merkezi,
kız çocuklarının evlenmeyip okula devam etmeleri için nasıl
alternatif geliştirebiliriz diye ailelerle bire bir görüşmeler
yapıyor. Aileler ‘Yollar güvenli değil, çocukları okula
gönderemiyoruz’ dediklerinde kız çocuklarına karate kursu

visited 4 different countries to study worldwide
examples on site.
The countries to be visited were chosen according
to criteria such as “cultural and economic similarity,
good approaches to the issue of child brides, the
presence of a national platform, collaboration
between the state and civil society, and the presence
of an effective communication strategy.” The
countries were Bangladesh, India, Niger and Nigeria;
the first visits were made to India and Bangladesh.
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Project Coordinator

“We especially wanted to study India and Bangladesh, because
India is the first country that is working to examine the issue of
child brides and identify it as a problem.
What we gained from India was the opportunity to observe
their work for young people, because they directly include
the main target group in their work. They raise awareness by
having young people educate other young people. It’s more
effective when a young girl learns about the drawbacks of
becoming a child bride from a peer. In India, we saw excellent
examples of peer training and communication, and believe we
need to implement a version here as well.
From there, we went to Bangladesh. The primary reason
for child marriage in Bangladesh is poverty, because families
SOWING SEASON
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açıyorlar, kendilerini savunmayı öğretiyorlar. Dolayısıyla
ailenin söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Bir sürü kız çocuğu
karate kursuna gidiyor. Bunlar tamamen ailenin öne sürdüğü
argümana göre geliştirilmiş projeler.
Bütün bunlar kız çocuklarının erken evlendirilmemeleri
için küçük küçük atılmış adımlar. Bangladeş bu anlamda bizi
çok etkiledi. Fakirliğin içerisinde çok hoş bir dayanışma ve
küçük küçük yapılan çok güzel çalışmalar var.
Hindistan ve Bangladeş’te yerel mekanizmaları
harekete geçirmenin başarı için ne kadar önemli olduğunu
öğrendik. Biz Uçan Süpürge Derneği olarak yerelde çok fazla
çalışamadık. Çünkü Türkiye gibi kocaman bir ülkede her yerel
mekanizmaya danışmanlık düzeyinde bile olsa yetişmemiz
imkansız. Dolayısıyla Hindistan ve Bangladeş’ten şunu
öğrendik, biz gideriz ama sonra dönmek zorundayız, orada
bu işi sürekli devam ettirecek bir yerel mekanizma olmalı.
Hindistan ve Bangladeş’te bunun için çalışıyorlar ve biz o yerel
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there lack the means to offer a better life to their daughters. In
the town of Shariatpur, a civil society organization official told
us, ‘We have to be so careful; when we go and tell a family not
to marry off their girls, we need to provide the information on
how they can feed her.’
In both Bangladesh and India, civil society organizations
successfully dealing with the issue of early or forced marriage
do not mention the word ‘marriage,’ because it’s a very
powerful tradition. Rather than fighting with the foundation
stones of society such as family and marriage, they stress issues
such as the health, education and empowerment of girls.
Most of the civil society organizations we spoke with in
Shariatpur, Bangladesh were working to empower girls and
women so that they could stand on their own feet. During our
visit we saw places offering hairdressing courses and microcredit centers. If a woman doesn’t want to marry her daughter
off, she can buy a cow on micro-credit, make cheese and sell it

mekanizmanın içerisine gittik. Yani biz eğer her kentte bu
meseleyi sürekli izleyen bir kurum bulamazsak külliyen başarılı
olmamız imkansız.”

Uçan Süpürge Derneği proje ekibinin bir sonraki
ziyareti Afrika kıtasından Nijer ve Nijerya oldu.
Aynı soruna getirilen farklı yaklaşımlar, sorun için
bulunan yerel çözümler, Uçan Süpürge Derneği’nin
Türkiye’de çocuk gelinler için yürüttüğü çalışmalara
da yeni boyutlar kazandırdı.

to sustain her family. With that extra income, she is not forced
to marry off her daughter.
The successful Shariatpur Community Center speaks with
families about what sort of alternatives they can develop so
that their girls can avoid marriage and stay in school. When
families said, ‘The streets aren’t safe, we can’t send our girls to
school,’ they opened a karate course for girls and taught them
how to defend themselves. In this way the families were unable
to use that excuse. Many girls are going to the karate course.
These are projects which were developed entirely in response to
the arguments of families.
These are all tiny steps taken in order to prevent the early
marriage of girls. In that sense, Bangladesh truly impressed us.
Within that poverty, there is a beautiful solidarity and modest
but wonderful work is being done.
In India and Bangladesh, we learned the importance of
setting local mechanisms into motion in order to succeed. We,
as the Flying Broom Association haven’t done much local work,
because in an enormous country like Turkey, it’s impossible for us
to reach every local mechanism, even on a consulting level. What
we learned in India and Bangladesh was that we’ll go but we
have to return later; there should be a local mechanism to keep
this work going continually. That’s what they’re working for in
India and Bangladesh, and we entered that local mechanism. In
other words, if we’re unable to find an institution to follow this
issue in every city, there’s no way we can fully succeed.”

Later, the Flying Broom Association visited the
African countries of Niger and Nigeria. Different
approaches to the same issue and local solutions to the
problem brought new dimensions to the Flying Broom
Association’s work on behalf of child brides in Turkey.
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Proje Koordinatörü

“Nijerya ve Nijer’den ise öğrendiklerimiz şunlar oldu: Her ne
kadar küçük, kaynakları kısıtlı sivil toplum kuruluşları olsak

SEVNA SOMUNCUOĞLU

Project Coordinator

“What we learned in Nigeria and Niger was this: Even though
we are civil society organizations with limited resources, when
we join forces we can turn that into an enormous resource.
So we learned from Niger what a powerful network small and
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da bir araya geldiğimizde, o kaynağı kocaman yapabiliyoruz.
Dolayısıyla yereldeki küçük sivil toplum kuruluşlarının bu yerel
mekanizmaların içinde bir araya geldiklerinde ne kadar güçlü
bir ağ olabileceklerini Nijer’den öğrendik.
Nijerya çok uluslu kurumların iyi örgütlendikleri bir ülke.
Uluslararası fonlardan da çok pay alıyorlar. Buna rağmen
başarılı örneklere baktığımızda, yerel örgütlerin projeleri
yine üst sıralarda geliyor. Mesele her ne kadar dünya meselesi
olsa da her ülkenin hatta her yörenin kendine özgü koşulları
göz önüne alınmadan başarı gelmiyor. Bu nedenle Birleşmiş
Milletler bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi, UNDP, UNFPA ve
UNICEF gibi yapılanmalar devlet ve yerel STK’lar ile işbirliği
içinde çalışıyor.
Merkezi yönetimler yasalar yoluyla önlem almaya çalışıyor,
ancak federatif yapı her eyaletin parlamentosunda meseleyi ele
alıp kendi yasalarını yapıyor. Müslümanların yoğun olduğu
kuzey eyaletlerinde ise maalesef yasaları uygulamakta gelenek
liderleri baskın rol oynuyor. Gelenek en zor dönüşen, değişen
etken. Örneğin Gelenek Liderleri Derneği en çok ilgimizi çeken
kurumdu. Erken ve zorla evliliğin yıkıcı bir gelenek olmasında
hemfikir olsalar bile, değişimin yanında çok durmuyorlar.
Eski kabile yapısı gelenek liderleri ile sürüyor ve temel görevleri
geleneği korumak.
Dolayısı ile hem yerel STK’lar, hem çok uluslu yapılar
gelenek önderleri ile işbirliği içinde çalışmak zorunda
olduklarının farkındalar. Sonuç olarak Nijerya örneği, bize
kanaat önderleri ile işbirliğinin sorunun çözümüne giden yolda
çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Yine Nijer bunca yoksulluğa, bunca yönetim sorununa,
bunca şiddete rağmen hala yapılacak iyi şeyler olduğunu
hatırlatan, bu dünyada hala umuda yer olduğunu ispatlayan
ülke olarak kalacak belleklerimizde. Evet, Nijer’in yapacak çok
işi var: Temel insan haklarından, temiz suya, ortak dilden, sokak
çocuklarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü sorunu sıralayın
ve üzerine yıllardır kaynakları sömürülmüş, hatta kaynaklarına
el konulmuş olması sonucunda oluşan yoksulluğu ekleyin. Çok
çözümsüz bir manzara gibi duruyor değil mi?
Ama işte insan faktörü devreye giriyor. Hala umudu var
eden de o insan faktörü. Sıcak, içten, sınırlarının farkında,
durumu iyi analiz etmiş, hedefini doğru saptamış ve hepsinden
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local civil society organizations can become when they come
together within local mechanisms.
Nigeria is a country where multinational institutions are well
organized, and receive a considerable amount from international
funds. In spite of this, when we looked at successful examples
we saw once more that projects by local organizations ranked
the highest. For example, though child marriage is a worldwide
issue, there can be no success without taking unique national or
even regional conditions into consideration. For this reason, the
United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of
Women, UNDP, UNFPA and UNICEF work in cooperation with
the state and local civil society organizations.
Nigeria’s central government attempts to tackle this issue
through legislation, but the federal structure takes on the
project and makes its own laws in the state’s parliament. In the
northern states with their large Muslim population, tradition
leaders play a powerful role in the enforcement of laws.
Tradition is the most difficult factor to change. For example
the Association of Traditional Leaders was the institution that
interested us the most. Even though they agree that early and
forced marriage was a destructive tradition, they do little to
change it. The old tribal structure continues with the traditional
leaders, and their basic duty is to preserve the tradition.
Thus both local civil society organizations and
multinational entities are aware that they must work in
cooperation with traditional leaders. Consequently Nigeria’s
example reminded us once again how important cooperation
with opinion leaders was on the road to success.
And yet we will remember Niger as a reminder that in
spite of all the poverty, government problems and violence,
good things can still be achieved; as a country that proves
that there is still hope. Yes, there is a lot of work to be done in
Niger: Think of all the problems you can, from basic human
rights to clean air, a common language and street children, and
add poverty resulting from the draining and even seizure of
resources. It presents a rather hopeless picture, doesn’t it?
But then the human factor enters the picture; it is the
human factor that continues to keep hope alive. There are warm,
sincere people there, who are aware of their limits, have analyzed
the situation well, set the correct goals, and above all, are aware
of the importance of solidarity and draw strength from it.
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öte dayanışmanın öneminin farkında ve bundan güç alan
insanlar var orada.
STK’lar çok paydaşlı yapılar oluşturmuşlar. Böylece
hem yerel düzeyde hep birlikte hareket edebiliyorlar, hem
de parlamento düzeyinde daha güçlü lobi yapabiliyorlar.
Yani hem devleti zorluyorlar, hem de yerelde dönüşüm için
çabalıyorlar. Attıkları adımlar küçük ve çıktıkları yol çok
zorlu ama hedeflerine inanıyorlar ve bundan güç alıyorlar.
Nijer bize tohumlarını attığımız Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal
Platformu’nun ne kadar önemli bir adım olduğunu vurguladı.”

Erken evlilikler konusunda yerel mekanizmaları
harekete geçirecek yapılanmanın temeli de Çocuk
Gelinler 2 projesinde atıldı. Sabancı Vakfı Toplumsal
Gelişme Hibe Programı tarafından hayata geçirilen
Çocuk Gelinler 2 projesinde aralarında sivil toplum
kuruluşlarının ve üniversitelerin bulunduğu 64
kuruluşun bir araya gelmesi ile ‘Çocuk Gelinlere
Hayır Ulusal Platformu’ kuruldu.
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The civil society organizations have created multipartner organizations. In this way they can both act together
consistently on the local level and form a more powerful lobby
at the parliament level. In other words, they both force the
government’s hand and struggle for local transformation. They
have taken small steps, and their road is long and difficult, but
they believe in their goals, and draw strength from that. Niger
was a powerful reminder of how important the No to Child
Marriages Platform was.”

The Child Brides 2 project laid the foundations
for the structure that will set local mechanisms into
motion on the issue of child marriages. Supported by
the Sabancı Foundation Social Development Grant
Program, the Child Brides 2 project brought together
64 different organizations including civil society
organizations and universities to form the ‘No to
Child Marriages Platform’.
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Platform Sözcüsü

Platform Spokesperson

“Uçan Süpürge Derneği çok uzun yıllardır çocuk evlilikleri
konusunda çalışmalar yapıyor ve uzun süredir de bu
çalışmaları tek başına yürüttü.
Saha çalışmaları hızlandıkça ve bu konunun bütün
boyutlarıyla çalışılması gündeme geldikçe, sadece tek bir
örgütün çabası, birikimi ve enerjisi yetmemeye başladı. Bu da
platformun kurulmasının sebeplerinden biri oldu. Bir diğer
sebep de şuydu: Çocuk gelinler toplumsal, ülkesel, küresel bir
problem ve çözümü için atılacak adımlar da bu yönde olmalı.
Bir üçüncü neden de biz çocuk evlilikleri çalışmalarına
başladığımızdan beri mutlaka farklı disiplinleri bu meselelerin
içine çekmeye gayret ettik. İnsan hakları, çocuk hakları
ve kadın hakları örgütlerinin, devlet kurumlarının, dini
kurumların, sosyal hizmet kurumlarının ve üniversitelerin
çocuk evlilikleri meselesine bakışları farklıydı. Tüm bu bakış
açılarını öğrenebilmek için onları tek bir platformda toplamaya
ihtiyaç vardı.
Ekonomik kalkınma, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği
gibi konularda da uzmanların birikiminden, bilgisinden ve
belgesinden faydalanmak çok önemli. Bu amaçla platformu
oluşturduk.”

“The Flying Broom Association has been working for many
years on the issue of child marriages, and for much of that
time, it carried out this work alone.
When the field studies gained momentum and it was
time to work on the issue with all of its various aspects, the
efforts, experience and energy gradually proved insufficient.
This was one reason behind the establishment of the platform.
Another reason was that child brides are a social, national and
global problem, and steps toward its solution must be taken
accordingly.
Yet a third reason was that ever since we began working in
the area of child marriages, we always strove to bring different
disciplines into the issue. Human rights, children’s rights and
women’s rights organizations, state institutions, religious
institutions, social service institutions and universities all have
different views on the issue of child marriages. There was a
need to gather them all under a single platform in order to
learn all these points of view.
It is also vital to take advantage of the experience,
knowledge and documentation of experts in areas such as
economic development, health, education and gender equality.
It was with this goal that we established the platform.”

Türkiye’nin her bölgesinden farklı alanlarda
çalışan ama kalbi çocuk gelinler için atan kurumların
bir araya gelerek oluşturduğu Çocuk Gelinlere Hayır
Ulusal Platformu, kuruluşunu ve ilk toplantısını
çok anlamlı bir günde yaptı: Birleşmiş Milletler
tarafından ilan edilen, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü’nde ilk toplantı gerçekleşti.



The No to Child Marriages Platform, formed
by the meeting of institutions from every region
of Turkey and working in many different areas but
all passionate about the problem of child brides,
was founded and held its first meeting on a very
significant day: October 11, International Day of the
Girl Child, proclaimed by the United Nations.

SELEN DOĞAN

Platform Sözcüsü

“İlk toplantıya farklı disiplinlerde çalışan birçok dernek ve
kuruluş gelmişti. Örneğin, Diyarbakır’dan gelen Göç Derneği
hep göçle ilgilenmiş fakat çocuk evlilikleri ve göç arasındaki
ilişkiyi hiçbir zaman düşünmemişler. Çocuk Evliliklerine Hayır
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Platform Spokesperson

“The first meeting was attended by many associations and
organizations working in a variety of disciplines. For example,
the Migration Association from Diyarbakır had always been
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ÇOCUK GELİNLERE HAYIR ULUSAL PLATFORMU

BİLİM, SANAT & GENÇLİK
ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KADIN - ÇOCUK SAĞLIĞI
VE
AİLE PLANLAMASI
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Sosyal Hizmetler Bölümü

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Fişek Enstitüsü

Kadın Sorunlarını
Araştırma ve Uygulama
Merkezi

Adıyaman Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği
Akdeniz Eğitim ve Kalkındırma Derneği
Altı Nokta Körler Derneği
Amargi Kadın Kooperatifi
Ankara Barosu Gelincik Merkezi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi
Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Başkent Kadın Platformu Derneği
Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Birimi
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü
BPW Türkiye
Cinsiyet Eşitliği Izleme Derneği / Kadın Sığınağı Kolektifi
Çocuk Vakfı
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü İle Mücadele Ağı

Çoluk Çocuk Dergisi
ÇOVAK Risk Altındaki Çocuk, Genç ve Ailelerini Koruma Destekleme Gönüllüleri Derneği
Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Ege Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı
Gazi Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
Genç Hayat Vakfı
Göç Vakfı
Gündem Çocuk Derneği
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
İstanbul Genç Adım Derneği
İzmir Kemal Paşa Belediyesi Kadın Merkezi

Platformu ile beraber bunu düşünmeye başladılar ve bundan
sonra bu konu üzerinde çalışmaya karar verdiler.
Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği, kadınlarla ilgili
çalışmalar yapıyorlar ama çocuk evliliklerinin de sağlık boyutu
olduğunu gördükten sonra bunun üzerine de çalışılması
gerektiğini fark ettiler.
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği de platformun ilk
toplantısından sonra ‘Biz de bundan sonra çocuk evlilikleri
üzerine çalışacağız’ dedi. Bu çok önemli, çünkü Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nün her ilde temsilcileri var ve belki
bizim gidemediğimiz illerde bu problemi görüp çalışma
yapacaklar.
Genel olarak platform sayesinde farklı alanlarda çalışan
birçok kurumda çocuk evlilikleri konusunda bir uyanış oldu.
Bu platform, çocuk gelinler sorununu sadece bazı kadın
derneklerinin çaba gösterdiği bir mesele olmaktan çıkarttı ve
farklı alanlarda çalışan kurumların da sahipleneceği bir konu
haline getirdi.”

Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu,
faaliyetlerine çalışma grupları oluşturarak başladı.
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Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER Genel Merkezi
Kadınlarla Dayanışma Vakfı
KAOS GL
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mor Salkım Kadın Derneği
Muş Kadın Derneği
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
Pembe Hayat LGBT Derneği
Roman Gençlik Derneği
Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi
Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Uluslararası Çocuk Merkezi ICC
Tatvan Kadınlar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Türk Psikologları Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Türkiye Gençlik Birliği Derneği
Türkiye Gençlik Federasyonu
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
UNIC
UNICEF
Van Kadın Derneği
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yalova Bilim Sanat ve Gençlik Araştırmaları Derneği

involved in migration issues but they had never considered the
link between child marriages and migration. With the No to
Child Marriages Platform they began thinking about this, and
soon afterwards they decided to work on the issue.
The Women’s Health Nurses Association worked with
women but after seeing that child marriage involved a
health aspect as well, they realized they needed to work on
that as well.
After the first meeting of the platform, the Association of
Social Services Specialists said ‘From now on we will also work
on child marriage.’ This is very significant, because the Social
Services Administration has representatives in every province,
and they will see a problem and work on it in provinces where
we may be unable to go.
The platform served as a general wake-up call to many
institutions working in various areas on the issue of child
marriage. Through the platform, the issue of child brides ceased
to be a problem addressed by only a few women’s associations,
and became a subject of concern to organizations working in a
wide variety of fields.”

Kurumların ve kişilerin uzmanlık alanlarına, bilgi
birikimlerine göre hukuk, medya, lobi ve izleme
grupları oluşturuldu. Bu gruplar birbirleri ile
bağlantılı olarak erken evliliklerin son bulması
için bir politika dokümanı hazırlamak üzere
çalışmalarına başladı.



The Platform began its work by forming working
groups. Legal, media, lobbying and monitoring
groups were formed according to the specialties
and knowledge of institutions and individuals.
Consulting with each other, these groups began
working on a policy statement in order to put an
end to child marriage.

SELEN DOĞAN

Platform Sözcüsü

“İlk çalışma gününden itibaren platformun bir hedefi vardı. O
da, çocuk evliliklerinin önlenmesine dair parlamentoyu ve ilgili
kurumları da işin içine katabilecek bir politika dokümanı ve bir
eylem planı oluşturmaktı.
Hukuk, medya, lobi ve izleme grupları çalışmaya başladı ve
bunların her biri birbiriyle ilişkili olarak faaliyetler yürütmeye,
birer eylem planı ortaya çıkarmaya başladılar. Örneğin hukuk
grubu belli bir yasa teklifi üzerinde milletvekilleriyle çalışacak,
parlamentoda lobi yapacak, izleme grubu o yasanın meclisten
geçmesiyle ilgili ya da basına nasıl yansıdığıyla ilgili bir çalışma
yürütecek… Bu gruplar her üç platform toplantısında da atölye
çalışmalarını gerçekleştirdiler.”

“Hayallerimizi öldürdüler, bizim içimizdeki
her şeyi öldürdüler” demişti 11 yaşındaki Nada El
Ahdal. Nada ismi Arapçada “çiy, yani özellikle bahar
aylarında sabahları yaprakların üzerine yağan su
damlası” anlamına geliyor.
Nada’nın çığlığı da çocuk gelinler konusunda tüm
dünyada yürütülen çalışmaların baharının üzerine
bir su damlası gibi yağdı. Onun sözleri televizyon
ekranlarında, bilgisayar monitörlerinde yankılandıkça
başka küçük kızların hayallerinin yok olmaması için
izleyen herkesin kalbine damla düştü. 11 yaşındaki
Nadaların söylediği tek şeyin çocuk şarkıları olması
için çalışan Uçan Süpürge Derneği’nin çalışmaları da
bitmedi, bitmeyecek…



SELEN DOĞAN

Platform Spokesperson

“From the very first day, the platform had one goal: To draw up
a policy statement and a plan of action that would bring the
parliament and relevant institutions into the effort to prevent
child marriages.
The legal, media, lobbying and monitoring groups began
working and each of them, in collaboration with the others, set
about devising a plan of action. The legal group, for example,
would work with deputies on a particular bill and lobby in the
parliament, while the monitoring group would deal with the
passage of the law through the parliament or how it would
appear in the press. These groups also held workshops at three
platform meetings.”

“They’ve killed our dreams; they’ve killed
everything inside us,” said 11 year-old Nada El Ahdal.
Nada means “dew” in Arabic, the drops that fall on
the leaves and grass, especially in the spring.
And Nada’s cry fell like spring dew on the efforts
throughout the world on the issue of child brides.
The more her words echoed on television screens and
computer monitors; the more they seeped into the
hearts of all who heard them, so that other young
girls’ dreams would not be crushed. The Flying Broom
Association’s work is far from finished, and will not be
finished until the only thing to be heard from the 11
year-old Nadas of the world is children’s songs...

SOWING SEASON
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