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TEŞEKKÜR

AnneAnne - Çocuk Gelişim Rehberliği Programı’nın Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu bünyesinde uygulanması hususunda; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Savcısı Sn. Sami Çete’ye, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sn. 
İsmail Karataş’a, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Sn. Umut Mermi’ye ve Gaziantep 
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Sn. Mehmet Mesut Karar’a destekleri için 
teşekkür ederiz. Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu eğitmenleri ve sosyal 
çalışmacıları Seher Bakırdağ, Perihan Tabakcı, Atilla Dorukoğlu Ayşe Gül Mavi 
veve Ayşegül Kasapoğlu Özkan’a projenin devamlılığına yönelik destekleri ve 
program içeriğinin grubun ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesi konusunda uzman 
görüşleri ile süreçte katkı sağladıkları için teşekkür ederiz. Program boyunca kurum 
içindeki çalışmaların verimli geçmesi için ihtiyaç duyulan ortamın organize edilmesi, 
ön hazırlıklarının yapılması için emek veren Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundan Gülseren Arslaner ve ekibine,  koruma memurlarına ve diğer tüm 
kurum personeline teşekkür ederiz. Programın hazırlık süreçlerinde katkı sağlayan 
BelizBeliz Çay’a, çocukların muayeneleri konusundaki hassasiyeti ve desteği için Dr. 
Ferhan Çetindağ’a bizimle birlikte projeyi sahiplendikleri için teşekkür ederiz. 
Programın kapanış etkinliği kapsamında orkestrada gönüllü müzik yapan Ceza 
İnfaz Kurumu çalışanlarından Seda Çalışkan’a, orkestranın oluşturulmasında ve 
konser içeriğinin geliştirilmesinde destek veren gönüllümüz Asena Akan’a ve 
gönüllü müzisyenler Merve Kubilay ve Mahmut Ünsal’a yanımızda oldukları için 
teşekkür ederiz. Projenin içeriğinin hazırlanması, uygulanması ve sürdürülmesi için 
emekemek veren, yanımızda olan, tüm gönüllü uzmanlara, eğitmenlere ve tasarımcılara 
birlikte üretmeyi kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Programın uygulanması adına 
fiziksel, lojistik ihtiyaçlara yönelik, bireysel olarak destek sağlayan Gaziantep’teki 
değerli destekçilerimize bize inandıkları için teşekkür ederiz. Programın yüzlerce 
çocuğa ve annesine ulaşması adına birlikte çalışmayı sürdürmek ve yeni kurum 
işbirlikleri ile programın yaygınlaşması dileğiyle. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

1414 Kasım 2018 - 06 Şubat 2019 tarihleri arasında her hafta 2 saat olmak üzere, 12 
hafta içinde toplam 24 saat süren Anne-Çocuk Gelişim Rehberliği Programı, 
Gaziantep E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda uygulanmıştır. Faydalanıcılar ceza infaz 
kurumunda annesinin yanında kalan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar ve anneleridir. 
Proje ile içerideki çocukların eğitim, sağlık ve psiko-sosyal gereksinimlerinin 
annelerinin katılımı ile desteklenmesi amaçlanmıştır. Program boyunca, çocuğun 
eğitim ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına yönelik oyuncak ve hizmet faydalanıcılara 
ulaştırılmıştıulaştırılmıştır. Çocuğun fiziksel gelişiminin muayene ve takibi yapılmıştır. 
Profesyonel tasarımcılar ile uzman psikolojik danışman ve klinik psikologların 
birlikte çalışması ile geliştirilen oyuncakların üretilmesinde, ceza infaz kurumlarının 
materyal sınırlandırmaları göz önünde bulundurulmuştur. Anne - çocuk için 
tasarlanan atölyelere sosyal hizmet uzmanı, uzman psikolog, ceza infaz kurumu 
yöneticileri ve infaz ve koruma memurları gözlemci olarak katılmıştır. Program, 
didaktik öğrenimlerin yerine deneyimsel sanat ve tasarım uygulamalarının daha 
yüksekyüksek kazanımlar ortaya çıkardığını göstermiştir.  Annelerin çocuk gelişimiyle ilgili 
temel bilgiler edinmesi sağlanarak, mevcut koşullar içinde sağlıklı anne-çocuk 
ilişkisinin desteklenmesine yönelik atölyeler düzenlenmiştir. Müzik, tasarım ve sanat 
alanından uzmanlar ile geliştirilen psikolojik danışman liderliğinde gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucu bir müzik parçası yazılmış ve ekipteki gönüllü müzisyen 
tarafından bestelenmesi sağlanarak kurumda düzenlenen konserde faydalanıcı 
grup ile paylaşılmıştır. Program kapsamında, annesi ile yaşayan 0-6 yaş 
aralığındakiaralığındaki 19 çocuk ve 14 anne ilk faydalanıcı grup olarak yer almıştır. Program, 
kurumdan 4 infaz ve koruma memuru ve 5 eğitmen ile birlikte istişare edilerek 
sürdürülmüştür. Kadınların, çocuklarına ve kendilerine dair bireysel farkındalıklarını 
geliştirmeye ve çocukların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için fiziksel ve 
psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik atölyeler düzenlenmiştir. Proje ile 
tasarlanan programın, öneriler doğrultusunda  geliştirilerek, aynı kurum bünyesinde 
bir kez daha yürütülmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Her atölyenin psikoloji 
disiplinindendisiplininden gelen bir profesyonel tarafından yürütülmesinin önemi  fark  edilmiştir 
ve bu nedenle bundan sonra uygulanacak sonraki her programda mutlaka psikoloji 
alanında çalışan bir uzmanın liderliğinde ilerlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Kurum çalışanlarına yönelik ek bir eğitmen eğitimi programı ile tamamlayıcı bir 
çalışma yapılmasının faydalanıcı sayısını çarpan etkisi ile arttıracağı 
öngörülmektedir. 
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ÖNSÖZ

BirBir çocuk doğduğu andan itibaren, çevresindeki yetişkinlerin hal, tavır ve durumlara 
verdiği tepkileri kendisi için bir rol model olarak kaydeder ve yaşamına uygular. Bu 
sebeple, çocukların çevresindeki yetişkinlerin sorumluluğu yüksektir. Özellikle erken 
çocukluk döneminde en anlamlı ilişki olarak kabul edilen çocuk-bakım veren ilişkisi 
ise çocuğun ileriki yaşamında kuracağı yetişkin ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu 
nedenle, sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir toplumdan söz edebilmek, çocuğun erken 
dönem deneyimlerindeki iyileştirmelerle mümkün olabilir. 0-6 yaş aralığındaki 
çocuklarıçocukları ile birlikte ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü veya tutuklu kadınlara 
yönelik Anne - Çocuk Gelişim Rehberliği (AÇGR) programı, 2018 yılında 
Önemsiyoruz tarafından geliştirilmiştir. Programın geliştirilmesinde ve 
uygulanmasında Önemsiyoruz gönüllülerinden 4 psikolojik danışman, 3 klinik 
psikolog, 1 moda ve tekstil tasarımcısı ve 1 endüstriyel tasarımcı görev almıştır. 
Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot uygulaması gerçekleşen 
programın 2019 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında 
sürekliliksüreklilik arz ederek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Gönüllü uzmanlar ile 
birlikte kültürden ve dilden bağımsız ilerleyen bu program için üç yıldır emek 
veriyoruz. Mesleğini sosyal fayda için değerlendirmek isteyen uzmanların yer aldığı 
bu program, kamu yararına geliştirilen projelere bir örnek niteliğindedir. Bu ve 
benzeri projelerin sürdürülebilirliği adına kamu kurumlarının özel sektör ve sivil 
toplumu dahil edecek bir model ile projeleri sahiplenmesi önem arz eder. Gönlünü, 
bilgisini ve birikimini bu yolculuğa aktaran anne de olmuş bir birey olarak; çocuklar 
kadakadar, çocuğun temas kurduğu başta annesi olmak üzere, çocuğu yanında olan ve 
olmayan anne olmuş tüm kadınlara destek vermenin önemli olduğunu vurgulamak 
isterim. Çünkü özel durumu olan bir çocuğun çevresindeki önemseyen bireylere, 
çok iş düşüyor. Anne iyiyse, çocuğu için iyi olanı seçmek ve karar vermek onun için 
daha kolay hale gelir.

Gözde Şekercioğlu
Proje Koordinatörü

Önemsiyoruz Sosyal Girişimi Kurucusu
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BÖLÜM 1
ÇOCUK GELİŞİMİNDE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖNEMİ

1.1. Erken Çocukluk Dönemi 

ErkenErken çocukluk, yaşamın ilk sekiz yılını kapsamakta ve bu dönem çocukların 
fiziksel, sosyal ve mental gelişimleri açısından önemli görülmektedir. Erken çocukluk 
gelişimi; beslenme, sağlık, zihinsel gelişim, sosyal çevre gibi faktörler tarafından 
etkilenebilmektedir. Beynin önemli bir bölümünün ve hücrelerinin anne karnında 
oluşmasının ve sinir bağlantılarının yapılaşmasının yaşamın ilk iki yılında daha 
yoğunluklu olması sebebiyle çocuğun fiziksel sağlığı, uyumu, mizacı, aileden 
gördüğü sevgi ve destek gelişiminde önem arz etmektedir. Erken çocukluk 
dönemindedöneminde ilgi ve sevgi görmenin çocukların öğrenme yeteneğini güçlendirdiği 
görülmüştür. Bunun için ebeveynlerin çocuklarına dokunarak, konuşarak, ilgi 
göstererek, gülümseyerek temasa geçmeleri önemli olmaktadır (Bertan  vd., 2009).

Resim 1.1. Aile Olmak Konulu Resimleme

Erken çocukluk dönemindeki çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimi üzerinde 
sosyal ve çevresel etkenlerin doğru orantılı bir etkisi bulunmaktadır.  Çocuğun 
olumlu ve geliştiren bir çevrede büyümesi, yeterli beslenmesi ve sağlıklı olması, 
geleceği için sağlam bir temel oluşması açısından önemli görülmektedir. Çocuğun 
gelişimini olumsuz etkileyen bir ortamda büyümesi, normal gelişim sürecini sekteye 
uğratabilmektedir. Erken çocukluk döneminde ebeveynlerin, çocuklarının 
olabildiğince çok uyaranla karşılaşmasını sağlaması, diğer çocuklarla oynamasını 
teşvikteşvik etmesi, değişik sesler işitmelerini sağlaması, keşfederek öğrenmeleri için 
gerekli ortamı hazırlaması  gerekmektedir. Çocukla sıkça diyalog kurulması, onun 
dinlenmesi ve onunla oyun oynanması  gerekmektedir. (Bertan  vd., 2009). Aynı 
zamanda çocuğun kendi kararlarını almasının sağlanması ve aldığı kararlara saygı 
duyulması önemli olmaktadır.
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1.2. Ceza İnfaz Kurumunda Annesiyle Kalan Çocuklar 

Aile,Aile, toplumda değer verilen bir kurumdur. Toplumun sağlıklı olabilmesi için 
ailenin de sağlıklı ve güçlü olması gerekmektedir. Aile, çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamakta, onlara büyümek için güvenli bir ortam vermekte ve onlarla güvenli 
ilişkiler kurarak toplumun kurallarını öğretmektedir. Ailenin, yaşadığı problemler 
sonucu değişmesi, çözülmesi; çocuğun sağlıksız bir aile ortamında büyümesi, anne 
babanın birinden veya ikisinden ayrı olarak büyümesi çocuğu olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir.

Resim 1.2.Resim 1.2. Aile Konulu Resimleme

                      Ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olan bir kadının, 0-6 yaş 
aralığındaki çocuğunu yanına alma hakkı bulunmaktadır. Ceza infaz kurumunda 
annesiyle büyüyen çocuğun yaşantısı, dışarıda ailesiyle büyüyen çocuktan farklı 
olabilmektedir. Ceza infaz kurumundaki çocuk, kısıtlı bir ortamda sınırlı uyaranlarla 
büyümektedir. Etrafında az sayıda akranı bulunmakta, dışarıdaki yaşamı daha az 
tanımakta ve dışarıdaki aile fertleriyle iletişimi daha sınırlı olmaktadır. Ceza infaz 
kurumunda bulunmanın, çocuk için travmatize edici deneyimlere ve ceza infaz 
kurumundankurumundan çıktıktan sonraki yaşama uyum sağlamasında güçlüklere sebep 
olabileceği öngörülmektedir.
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İçerideki ve dışarıdaki çocuğun benzer yönleri ise aynı ihtiyaçlara sahip 
olmalarıdır. Bütün çocuklar havaya, suya, yiyeceğe ihtiyaç duyduğu gibi sevgiye, 
saygıya, eğlenceye, oyuna, değer görmeye de ihtiyaç duymaktadır.

“Benim çocuğum söz dinlemiyor. Bağırıyorum çağırıyorum otur diyorum yine 
de durmuyor.” - Çalışma grubundaki bir faydalanıcı (İlk oturum) 

                    Çocuk istismarının bir türü olan duygusal istismar anne/baba ve çocuk 
arasındaki zarar verici etkileşimin tekrarlanması olarak tanımlanmaktadır. Duygusal 
istismar kapsamında sayılabilecek davranışlar alay etmek, hakaret etmek, toplum 
içinde küçük düşürmek/utandırmak, korkutmak/yıldırmak, çocuğa uygunsuz model 
olmak, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını reddetmek, izolasyon, tutarsız ve 
güvenilmeyen ebeveynlik, ruh sağlığının ve eğitim ihtiyaçlarını görmezden gelmek 
olarak sayılmaktadır. 

DuygusalDuygusal istismara maruz kalmanın düşük benlik saygısı, olumsuz duygu 
durumu, anksiyete, depresyon, intihar düşünceleri ve girişimi, dürtü kontrol 
sorunları, öfke yönetiminde yetersizlik, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, düşük 
düzey sosyal beceri, bağlanma sorunları, uyumsuzluk, agresyon, düşük akademik 
başarı, öğrenme güçlüğü, değer yargılarında bozukluk, büyüme geriliği gibi erişkin 
dönemde devam edebilen psikolojik sorunlarla ilişkili olduğu  savunulmaktadır 
(Özmert, 2006). Bu açıdan, duygusal istismarın erken fark edilmesi ve buna yönelik 
önleyiciönleyici faaliyetlerin yapılması çocuğun gelişimi üzerinde hayati derecede önemli 
olmaktadır.

“Biz onlara (çocuklarımıza) olan davranışlarımızı kafamıza çok takmıyorduk. 
Şimdi dikkat ediyoruz, bağırmıyoruz.” - Çalışma grubundan bir faydalanıcı 
(11.oturum sürece yönelik geri bildirimi)

           Ceza infaz kurumunda annelerin ve yanında kalan çocuklarının ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi, ihtiyaca yönelik harekete geçilmesi, çocukların ve annelerin topluma 
kazandırılması önemlidir. AÇGR programının amacı anne çocuğun arasındaki bağı 
ve iletişimi olumlu yönde destekleyerek önleyici faaliyette bulunmaktır. Ceza infaz 
kurumlarındaki hükümlü veya  tutuklu kadın sayısı her yıl artış göstermektedir.1 
Ceza infaz kurumları için hazırlanan ihtiyaca yönelik önleyici AÇGR programından 
yararlanabilecek anne çocuk sayısın da buna bağlı olarak artacağı öngörülmektedir.

1  TÜİK tarafından 05.12.2018 tarihinde yayınlanan “Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017” başlıklı haber bülteni.
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BÖLÜM 2
ANNE - ÇOCUK GELİŞİM REHBERLİĞİ PROGRAMI 

2.1. Projenin Amacı

AÇGRAÇGR programı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü veya tutuklu 
kadın ve yanında kalan çocuğu için, kurumda bulundukları süreci bir değişim ve 
dönüşüm süreci haline getirmek amacıyla bireysel ihtiyaçları ve kurumsal imkanlar 
dikkate alınarak  hazırlanmıştır. Program içerisinde, ebeveynlik becerileri, öfke 
yönetimi, iletişim becerileri, duygu okur yazarlığı, kadın ve çocuk algısı, masal 
anlatıcılığı, müziğin iyileştirici gücü, bilinçli farkındalık, bütün olma, doğru davranış 
biçimleri, çocukla etkili iletişim kurma becerileri ve iletişim engelleri  gibi alt başlıklar 
yeryer almaktadır. Bu program ile çocuğu yanında kalan hükümlü veya tutuklu kadının, 
çocuğuyla/çocuklarıyla iletişiminin desteklenmesi, çocuk gelişimi hakkında 
bilinçlenmesi, kendine yönelik algısının desteklenmesi, anne ve çocuğun psikolojik 
iyi oluşunun artması, çocuğu yanında kalan kadınlar arasında destek 
mekanizmasının gelişmesi, iletişimde şiddetsizleşmenin artarak bütün olma yolunda 
adımlar atılması hedeflenmektedir.

“Sizi görünce dışarı çıkmış gibi oluyoruz.” - Çalışma grubundan bir faydalanıcı 
(6.oturum)

2.2. Projenin Uygulanma Süreci

AÇGRAÇGR programının Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 
uygulanması için iletilen izin dilekçesine T.C. Adalet Bakanlığı’ndan 02/11/2018 
tarihinde olumlu yanıt alınmıştır. Program hazırlıklarının tamamlanmasını takiben 
14/11/2018 Çarşamba günü ilk atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.Kasım 2018 - 
Şubat 2019 arasında 12 hafta boyunca toplam 24 saat süren program 14 anne, 19 
çocuk (8 kız, 11 erkek) ve 4 infaz ve koruma memurunun, 5 eğitmenin/sosyal 
çalışmacının katılımı ile gerçekleşmiştir. Program hafta hafta faydalanıcıların 
ihtiyaçlarıihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Her haftanın kazanımlarının 
hem kendi içinde, hem de bütünsel olarak programa yayılması önemli görülmüştür. 

 Ceza infaz kurumundaki çalışmalarda, hükümlü veya tutuklu kadınlarla 3 
psikolojik danışman ve 3 klinik psikolog çalışmış, çalışmalar gönüllülük esası ile 
yürütülmüştür. Çalışmayı yönetmek için her hafta en az 3 yürütücünün katılmasına 
özen gösterilmiştir. Sahada çalışan uzmanlar haftalık olarak gözlem formunu 
doldurmuştur. Bu sayede her uzmanın gözünden sürecin nasıl işlediği anlaşılarak 
tüm raporların bileşimi sayesinde oturumlar objektif bir şekilde değerlendirilmiştir.
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Sahada çalışan uzmanlarda şefkat yorgunluğu oluşması ihtimaline yönelik 
olarak süpervizyon oturumları gerçekleştirilmiştir. Süpervizyon oturumları, sahaya 
yönelik sorunların konuşulduğu, duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı bir arada 
yapılan görüşmelerdir. Bunun için, daha önce travmatize olmuş gruplarla aktif olarak 
saha çalışmasında bulunmuş, AÇGR programı kapsamında Gaziantep E Tipi Ceza 
İnfaz Kurumundaki çalışmada aktif faaliyet göstermeyen, gönüllü uzman psikolojik 
danışman ile süpervizyon oturumları yapılmıştır. Böylece AÇGR programında aktif 
çalışançalışan uzmanların paylaşımda bulunarak duygusal yoğunluklarının azalması, iyi 
oluşlarının artarak sürecin daha etkili yürütülmesi hedeflenmiştir. 

Çalışmalara, infaz ve koruma memuru ve ceza infaz kurumu eğitmeni eşlik 
etmiştir. Faydalanıcı sayısındaki artışa göre, gerektiği durumlarda iki farklı çalışma 
grubu oluşturularak programın işlerliğinin artması desteklenmiştir. 

2.3. Programın İhtiyaca Yönelik Geliştirilmesi Süreci

İlk oturumda çocuk doktoruyla birlikte kuruma gidilmiştir. Çocuk doktoru 
sırayla çocukları muayene ederken uzmanlar faydalanıcı grupla odak grup toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Faydalanıcıların, grup içerisinde konuşmaya istekli olmadığı ve 
aralarındaki destek mekanizmasının kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.

ÖnÖn testin uygulanması aşamasında altı kadından dördünün okuryazarlığının 
olmadığı görülmüştür. Bunun için programda olabildiğince okuryazar olmayı 
gerektirmeyecek, sözel yolla kendini ifade etme ve sanat uygulamalarına yer 
verilmiştir. Program, faydalanıcı grubun ihtiyacına yönelik olarak haftalık olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Grubun olumsuz deneyimlere ve duygulara 
yoğunlaşmasının, olumlu deneyim ve duygulara göre daha kolay olduğunun fark 
edilmesi üzerine program boyunca olumlu duygulara ve güçlü yönlere vurgu 
yapılmıştıyapılmıştır.

“Anneler sorduğumuz sorulara sanki olduğu gibi değil olması gereken 
gibi cevap veriyordu. ‘Şöyle yapıyoruz ama böyle olmalı tabi’ diye 
konuşuyorlardı. Bu durumda onlara güçlü yanlarını göstermemiz gerektiğini 
düşündüm, zaten yetersizlik temaları çok baskındı.” - Sahada çalışan gönüllü 
psikolog (9.oturum)
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Grafik 2.1.’de görüldüğü gibi programın 4.haftasında çocukların anaokuluna 
gitmeye başlaması oturumlardaki çocuk sayısının azalmasına neden olmuştur. 
Başlangıçta anne - çocuk etkileşimi temelli çalışmalar yapılırken ilerleyen safhalarda 
anne temelli çalışmalar yapılmıştır. Son safhada tekrar anne - çocuk etkileşimi 
temelli çalışmalar yapılmıştır. Çocuğu anaokuluna giden annenin çalışmaya katılma 
oranının da düştüğü gözlemlenmiştir.

Tablo 2.1. Oturumlara Katılan Anne - Çocuk Sayısının Dağılımı  

Grafik 2.1. Oturumlara Katılan Anne - Çocuk Dağılımı

6



Programın ilk oturumları, öğretici yanı ağır basan uygulamalardan 
oluşmaktadır. Annelerin etkili ebeveynlik becerilerini desteklemek hedeflenmiştir. 
Bunun için yaş gruplarına göre çocuklarda beklenen gelişim özellikleri, göz göze 
iletişim ve masal anlatıcılığı üzerinde durulmuştur. İkinci haftada annelerin masal 
anlatmakta zorlandıklarının fark edilmesi üzerine üçüncü hafta masal anlatıcılığı 
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Masalların öğretici özellikleri, ceza infaz 
kurumu dışındaki yaşamı anlatmaları, hayal gücünü geliştirmesi, ahlaki ve toplumsal 
değerlerideğerleri öğretmek için iyi bir yol olması masal anlatıcılığı atölyesinin 
geliştirilmesinde etkili olmuştur.

Resim 2.1. Masal Anlatıcılığı Atölyesinde Kullanılan Bir Masal Görseli

“...Her hafta gitmemizin bile onları çok mutlu ettiğini, başta ‘nereden çıktı bu’ 
diye düşünmelerine rağmen ilerleyen süreçlerde hevesle bizim gelişimizi 
beklediklerini ifade ettiler.” - Sahada çalışan gönüllü psikolojik danışman (sürece 
yönelik geri bildirim)
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Annelerin oturumlar esnasında çocuklarıyla kurdukları iletişimde tehdit, 
bağırma gibi yöntemlere başvurdukları, öfkeyle baş etme stratejilerinin 
desteklenmesi gerektiği fark edilmiştir. Bunun için dördüncü hafta öfke yönetimiyle 
ilgili bir atölye geliştirilmiştir. Annelerin öfkeli olma sebepleri, öfkenin altında yatan 
duyguları, çocuk yetiştirirken öfkeyle baş etmenin önemi konuşulmuş ve öfkeyle baş 
etmek için strateji geliştirmeleri desteklenmiştir.

BeşinciBeşinci haftada “kadınlık algısı” üzerine çalışılmıştır. Annelerin kendi 
gözünden kadınların olumlu güçlü özelliklerini saymaları, kendi güçlü özelliklerini 
fark etmeleri sağlanmıştır. Oturumdan önce dikenleri budanmış güller hazırlanmış 
ve faydalanıcı gruba dağıtılarak bilinçli farkındalık egzersizleri yapılmıştır.

“Bu kadınlara çok şey verildiğini gördüm ama bu gülleri aldıklarındaki gibi bir 
ışıltıyı gözlerinde daha önce hiç görmemiştim.” - İnfaz ve koruma memurundan 
bir alıntı (5.oturum)

AltıncıAltıncı haftada gerçekleşen müzik ile doğaçlama grup olarak hareket etmeye 
teşvik eden sanat temelli bir atölyedir. Faydalanıcı grubun gündelik hayatlarında 
müzikle ilgilenmesi, duygularını ifade ederken müziği sıkça kullanması müzik ile 
doğaçlama atölyesinin faydalanıcı grup üzerinde etkili olmasını sağlamıştır. 

GrupGrup olarak hareket etmeye başlamalarının ardından parçadan bütüne 
atölyesi uygulanmıştır. Bu atölye sanat temelli, grup algısını güçlendiren bir 
çalışmadır. Bu çalışma sayesinde faydalanıcı grubun, bireysel katılımla grubu 
oluşturduğunu ve büyük küçük fark etmeksizin herkesin bu gruba etki ettiğini fark 
etmesi sağlanmıştır. 

FaydalanıcıFaydalanıcı grubun daha çok olumsuz duygulara odaklandığının fark 
edilmesi üzerine duygu okur yazarlığını geliştirmeye yönelik bir atölye 
tasarlanmıştır. Bu çalışma sayesinde faydalanıcı grup duyguların olaylara yüklenen 
anlamlardan doğduğu, duyguları üzerinde onları değiştirebilecek yetkinliklerinin 
olduğunu fark etmiştir.

AnneleriAnneleri tarafından çocukların davranışlarının, düşüncelerinin, duygularının 
anlaşılması için çocuk olmak konulu bir atölye geliştirilmiştir. Bu sayede anneler 
kendi çocukluğunu hatırlamış, çocuklarıyla empati kurmaya çalışmıştır. Çocuklarıyla 
iletişiminde kullandıkları olumlu ve olumsuz davranışlarını gözden geçirip sözel 
olarak ifade etmişlerdir.
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“Annelerin çocuklarına verdiklerini sözlerle ilgili konuştuk. Anneler sözlerini 
tutmadıklarında, ‘Yalan söylüyorsun’ diyormuş çocuklar.” - Sahada çalışan 
gönüllü psikolog (9.oturum)

Kendi çocukluk deneyimleriyle ve çocuklarıyla kurdukları empati sonucu 
çocuklarıyla olan iletişimlerini desteklemeye yönelik çocukla iletişim kurma ve 
iletişim engelleri atölyesi geliştirilmiştir. Çocukla iletişim kurarken dikkat edilmesi 
gereken ilkeler ve iletişim engellerinin neler olduğu annelerle paylaşılmıştır.

KonserdenKonserden önceki son hafta gruptan geri bildirim alınmış, son test 
uygulanmış ve çocuk doktoru çocukları muayene etmiştir. Son hafta faydalanıcılara 
ve o kurumdaki tüm kadınlara konser verilmiştir.

“Gözlemlediğim şu ki her hafta bizi gerçekten keyifle bekliyorlar. Özellikle de 
konser fikri onlara çok iyi gelmiş hemen konseri ve konser ekibini sordular.” - 
Sahada çalışan gönüllü psikolog (8.oturum)

2.4. Faydalanıcı Gruba Yönelik Gözlemler
2.4.1.2.4.1. Annelere Yönelik Gözlemler

FaydalanıcıFaydalanıcı grup; yaşları ve okuryazarlık seviyesi değişkenlik gösteren ve 
en az bir tane 0-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlardan ve çocuğundan 
oluşmaktadır. Başlangıçta programın uygulayıcısı olan gönüllülere temkinli yaklaşan 
grup, haftalar geçtikçe uygulayıcıların samimiyetine ve iyi niyetli oluşuna inanmış, 
bu sayede oturumlara daha çok ilgi göstererek paylaşımlarda bulunmuştur. Program 
boyunca faydalanıcı grubun duygu ve düşünceleri duyulmaya çalışılmış, 
uygulayıcıların bu çabası grup tarafından fark edilmiştir. 

“Her“Her Çarşamba geldiğinizi biliyordum, alışmıştım. Bitmesi üzüyor.” - Çalışma 
grubundan bir faydalanıcı (11.oturum geri bildirim formundan)

ProgramdakiProgramdaki sanat temelli uygulamaların didaktik çalışmalara göre grup 
tarafından daha kolay anlaşıldığı ve daha çok sevildiği görülmüştür. Faydalanıcı 
gruba sorulan “Program süresince en çok keyif aldığınız çalışma hangisiydi?” 
sorusuna yanıt olarak  faydalanıcı grubun %83’ü sanat temelli çalışmalardan, 
%17’si didaktik çalışmalardan keyif aldığını ifade etmiştir. Sanat temelli çalışmalarda 
faydalanıcı grup, kendilerini ifade ederken sanatı bir iletişim aracı olarak 
kullanmıştır. Nitekim sanat uygulamalarının, kendini sözel olarak ifade etmekte 
güçlükgüçlük çeken insanlarda daha etkili olduğu görülmektedir (Demir, 2017). Didaktik 
uygulamalar yerine sanat uygulamalarının grup üzerinde daha etkili olduğu sahada 
çalışan uzmanlar tarafından da gözlemlenmiştir.
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Başlangıçta grupta var olan çekinceler, uygulayıcıları yakından tanımayla 
birlikte dağılmış, yerini ilgiye bırakmıştır.  Faydalanıcı grubun çalışmalara 
katılımında ‘gönüllülük’ esas alınmasına rağmen ilk haftalarda grup, programı 
zorunlu bir etkinlik olarak algılamıştır. İlerleyen zamanlarda ise grubun ve çocuğun 
üstün yararının gözetildiği anlaşılmış, grup atmosferinin içtenliği daha çok 
hissedilmiştir.

“Bırakasım“Bırakasım gelmiyor sizi şimdi. İlk başta zordu açılamıyordum, şimdi alıştım.” 
- Çalışma grubundan bir faydalanıcı (11.hafta geri bildirim formundan)

 “Bizimle ilgilenmeniz hoşumuza gidiyor. İçeride ölü koğuşu gibiyiz, hiçbir 
şeyden mutlu olamıyoruz.” - Çalışma grubundan bir faydalanıcı (11.hafta geri 
bildirim formundan)

 “Başta bitse gitsem diyordum şimdi bekliyorum keşke hep olsa diyorum.” - 
Çalışma grubundan bir faydalanıcı (11.hafta geri bildirim formundan)

İlkİlk hafta katılım konusunda isteksiz tavırlarıyla grup çalışmalarını olumsuz 
etkilemeye çalışan bir faydalanıcı, tahliyesine kadar her oturuma gönüllü katılarak 
değişim konusunda ümitvâr olduğunu göstermiştir. Uygulayıcıların önyargılı 
olmayan, ayrıştırmayan, insanları anlamaya çalışan tavrının bu konuda etkili olduğu 
düşünülmektedir.

“Anneler“Anneler çok motiveydi, ne yapacağımızı çok merak ediyorlardı. Onların böyle 
heyecanlı olması bizim de motivasyonumuzu artıyor.” - Sahada çalışan gönüllü 
psikolog (10. oturum)

CezaCeza infaz kurumu eğitmenlerinin ve infaz ve koruma memurlarının 
çalışmalara katılmasının çalışmaları olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. Ebeveynlerin 
çocuklarıyla yaşadığı sorunların konuşulduğu çalışmada; infaz ve koruma 
memurunun, eğitmenin, tutuklu veya hükümlü kadının yani mekan fark etmeksizin 
her ebeveynin yaşadığı problemlerin benzer olduğuna yönelik farkındalık 
oluşmuştur. Bu durum grup algısının güçlenmesine ve grup bütünlüğünün 
oluşmasına olumlu katkı sağlamıştır.
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2.4.2. Çocuklara Yönelik Gözlemler

  Çocukların oyun ve oyuncağa erişimlerini koşulları nedeniyle sınırlıdır. 
Oyun; çocuğun zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak geliştiği, yaparken öğrendiği, 
hayatın bir provasıdır (Ünal, 2009). Oyun, çocuğun dış dünyaya uyumunu, 
bedeninde biriken enerjiyi boşaltmasını, büyük ve küçük kas gruplarının gelişmesini, 
kendi bedenini ve kişiliğini keşfederek sınırlarını öğrenmesini, kendini ifade 
etmesini, empati ve problem çözme yeteneğini gelişmesini, kurallara uymasını, 
sorumluluk ve risk almasını sağlamaktadır. Kısacası oyun, çocuğun toplumsal bir 
varlıkvarlık olarak gelişmesinin en önemli aracı olmaktadır. Mekansal olarak kısıtlıklar 
içeren bir ortamda çocuğun oyuna ve oyuncağa erişimi daha da önem 
kazanmaktadır. AÇGR programı kapsamında, ceza infaz kurumlarında anneleriyle 
kalan çocuklar için 2016 yılında geliştirilen oyun kiti Gaziantep E Tipi Ceza İnfaz 
Kurumunda kalan 19 çocuğa ulaştırılmıştır.

Resim 2.2. Oyun Kiti İçerisinde Yer Alan Toplar

Çocuk doğduğunda tepkiye hazır olma, hız, durgun hareket, eş güdüm, 
dinamik dikkat ve esneklik gibi psiko-motor yeteneklere sahiptir. Oyun ortamında bu 
yetenekler sağlıklı bir şekilde gelişir. İletilen oyun kiti içerisinde yer alan toplar, göz 
alıcı renkleri ve hareket halindeyken çıkardığı ses ile çocuğun dikkat gelişimine 
katkıda bulunur, her aşamada çocuğun hayal gücünü uyarır. Sayıları, ana ve ara 
renkleri, doğa ve hayvanlar ile ilgili temel bilgileri öğrenmesini sağlar, 0-6 yaş 
aralığındaki çocuğun görseller aracılığıyla çevresindekiler ile iletişim kurmasına 
yönelikyönelik bir araçtır. İnce ve kaba motor becerilerinin kuvvetlenmesine, el-göz 
koordinasyonuna, el becerisinin gelişmesine yardımcı olur.
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Resim 2.2'de  yer alan ürünler programın başlangıcında her çocuğa hediye 
edilmiştir. Program boyunca atölye çalışmalarında kullanılması önerilen bu ürünlerin 
atölye programı boyunca kullanımı sağlanamamıştır. Oyuncakların tekrar hediye 
edilmesi gerekmiştir. Bireysel ürünlerin ömrünün kısa oluşunun farkedilmesi üstüne 
gönüllü tasarımcılar, soruna yönelik bir çözüm geliştirerek yeni bir oyun halısı 
üretmiştir. Oyun halısı da toplar gibi göz alıcı renklerde ve şekillerde tasarlanmıştır. 
Çocuk, kendine ait bir oyun alanına sahip olabilecektir. Üretilen yeni oyun halısının 
dahadaha fazla çocuğa ulaşması, daha uzun süre kullanılması amacıyla oyun halısı ceza 
infaz kurumunun oyun alanına yerleştirilmesi için kuruma hediye edilmiştir. 

Resim 2.3. Oyun Halısı

 Çocuk doktorunun gözlemlerine göre annelerin bir kısmı çocuğuna ilişkin 

 Çocukları bilişsel açıdan destekleyen boyama etkinlikleri esnasında 
çocukların yaşa özgü hazır oluş düzeyine göre kalem tutmakta ve sınırları belirli olan 
alanları boyamakta zorlandıkları görülmüştür. Boyama etkinliklerinde çocukların 
kalem tutmalarına ve boyama yapmalarına yardımcı olunmuştur. 

“Boyama ve resim etkinliği yaparken bazı çocuklar kalem tutmakta dahi 
zorlanıyor. Boyama yapılan figürlerin içini tam boyamıyorlar genellikle dışını 
karalama şeklinde boyuyorlar.” - Sahada çalışan gönüllü psikolog (10.oturum)
 

12



Çocukların iletişim becerilerinin akranlarına göre daha sınırlı olduğu, 
oturumlar esnasında uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir. İletişimi başlatmakta ve 
sürdürmekte zorlandıkları, nadiren duygu ifadelerinde bulundukları, kelime 
dağarcıklarının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna yönelik olarak program boyunca 
çocuklarla iletişim kurarken onları geliştirecek bir dil kullanmaya dikkat edilmiştir. 

“Bir“Bir kağıda duygu belirten yüz ifadeleri çizip çocuklara sorduk ve annelerle 
birlikte çocuklara o ifadeleri yaptırdık. Genel olarak çocuklar doğru ifadeyi çok 
gösteremediler.” - Sahada çalışan gönüllü psikolog (8.oturum)

 Çocukların dikkati yetişkinlere göre daha kısa sürelidir. Görüşmeler açık 
görüş odasında anne ve çocuklarla birlikte gerçekleştirildiği için çocukların dikkatinin 
dağılmasının annelerle olan çalışmalardan alınan verimi düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. 

  Çocuk doktorunun gözlemlerine göre annelerin bir kısmı çocuğuna ilişkin 
doğum tarihi, yaş gibi bilgileri verememektedir. Yapılan muayeneler sonucunda 
çocukların herhangi birinde fiziksel veya zihinsel gelişim geriliğine rastlanmadığı 
görülmüştür. Ancak uzun süredir kurumda bulunan çocukların, kuruma henüz giriş 
yapan çocuklara göre görece daha bakımlı olduğu gözlemlenmiştir. Bundan yola 
çıkarak çocukların kurum dışındaki yaşamlarının kurum içindeki yaşamlarına göre 
fiziksel olarak daha yıpratıcı olabileceği düşünülmektedir.

2.5. Projenin Gerçekleştiği Ceza İnfaz Kurumuna2.5. Projenin Gerçekleştiği Ceza İnfaz Kurumuna Yönelik Gözlemler 

Projenin uygulanması için her hafta ceza infaz kurumuna gidilmesi sonucu 
girişteki güvenlikten içerideki öğretmene kadar tüm personelin AÇGR Program 
gönüllülerine yönelik tutumunun ve ilgisinin olumlu yönde geliştiği fark edilmiştir.  

ÇalışmalarınÇalışmaların gerçekleşmesi için kurumdaki öğretmenler, infaz ve koruma 
memurları da uygulayıcılar ile birlikte çaba göstermiştir. Atölye çalışmaları 
esnasında hükümlü veya tutuklu kadınların öğretmen ve infaz ve koruma 
memurlarıyla ilişkisinin de olumlu olduğu fark edilmiştir.

“Kurumdaki eğitmenler ilk haftalarda annelerle tanışmamız, güven ortamı 
sağlamamız için köprü görevini üstlendiler.”  - Sahada çalışan gönüllü psikolog 
(genel sürece yönelik geri bildirim formu)
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Kurumun idarecileri, öğretmenleri, sosyal çalışmacıları, psikologları ve infaz 
ve koruma memurları ile tanışılmış ve atölyelerden sonra konuşarak bilgi aktarımını 
sağlama fırsatı bulunmuştur. Kurum çalışanları faydalanıcı grup ile ilgili 
deneyimlerini, program süresince izlenebilecek yönteme dair fikirlerini 
paylaşmışlardır. Kurum çalışanlarından çocukları yanında kalan kadınlara yönelik 
yapılan bu programın aslında kurum bünyesindeki diğer çalışmaları tamamlayıcı 
nitelikte olduğu bilgisi alınmıştır. 

“Kurum“Kurum her zaman işbirliğine açık ve sürecin işleyişini kolaylaştırıcı bir tutum 
sergiledi. Süreç ilerledikçe bize karşı tutumları daha samimi ve işbirlikçi oldu.” 
- Sahada çalışan gönüllü psikolojik danışman (genel sürece yönelik geri bildirim 
formu)

  İnfaz ve koruma memurları, öğretmenler, psikologlar, sosyal çalışmacılar bu 
süreçte birer anne olarak, kendi ihtiyaç ve beklentilerinin hükümlü veya tutuklu kadın 
için de benzer olduğunu fark etmişlerdir. Özellikle infaz ve koruma memurları böyle 
bir programdan yararlanmak istediklerini belirtmişlerdir. infaz ve koruma memurları 
faydalanıcı grupla birlikte çalışmalara katılmıştır ancak görevlerinin yoğun temposu 
devamlı yer değiştirmelerine sebep olmuş, bir oturuma birden fazla infaz ve koruma 
memuru aralıklarla eşlik etmiştir.

“...Hatta“...Hatta infaz ve koruma memurlarının da oradakilere daha çok fayda 
sağlamak için bizden eğitim alma isteklerini birçok kez duydum.” - Sahada 
çalışan gönüllü psikolog (genel sürece yönelik geri bildirim)

  Projenin uygulandığı ceza infaz kurumu bünyesinde çocuklu anneler tek bir 
koğuşta kalmaktadır. Bu durum, çocuğun etrafında akranlarının olması, oyun 
arkadaşlarının olması açısından olumlu bulunmuştur. Olumsuz yanı ise bazı 
durumlarda çocukların arasındaki tartışmaların yetişkinlere de yansımasına sebep 
olabilmesidir. Çalışma yapılan grubun içindeki tüm kadınların en az bir çocuğunun 
yanında olması, kadınların ihtiyaçlarının aslında benzer olduğunun birbirlerinin de 
görmesini sağlamıştır. Kadınların birlikte ve bireysel olarak, çocukları ile baş başa ve 
tümtüm çocuk ve anneler birlikte olmak üzere birbirlerine faydalı olabilecekleri, şiddetsiz 
bir iletişim ortamının kurulması için hepsinin sorumluluğu paylaşabileceği konusu 
çok temel örneklerle aktarılmıştır. 
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BÖLÜM 3
SONUÇ VE ÖNERİLER

3.1. Sonuç

AÇGRAÇGR programı kapsamında ceza infaz kurumları için üretilen oyuncakların 
çocuklara ulaştırılması hedefi gerçekleşmiştir. Annelerin ebeveynlik becerilerini ve 
çocuklarıyla olan iletişimlerini destekleyen, kadınlar arası destek mekanizmasına ve 
grup bütünlüğüne olumlu etki eden önleyici rehberlik programı Gaziantep E Tipi 
Ceza İnfaz Kurumunda çocuğuyla kalan annelere ulaştırılmıştır. Çocuk doktoru, ilk 
ve son hafta muayene ziyaretini gerçekleştirmiştir. Ceza infaz kurumu 
çalışanlarından ve faydalanıcı gruptan alınan geri bildirimlerin ışığında, AÇGR 
programının başarıyla tamamlandığına inanılmaktadıprogramının başarıyla tamamlandığına inanılmaktadır.

Resim 3.1. İyilik Konulu Resimleme

“Kadınların kendilerini önemli hissetmeleri, onların istek ve ihtiyaçlarını 
duyan ve önemseyen insanların varlığını deneyimlemeleri bence başlı başına 
iyileştirici bir güce sahipti.” - Sahada çalışan gönüllü psikolojik danışman (genel 
sürece yönelik geri bildirim)
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Faydalanıcı grup içinde en az bir anne ve bir çocuğa ulaşıp ulaşamadığımızı 
sorduğumuzda kurumdan aldığımız geri bildirim aşağıdaki gibi olmuştur:

“Siz bir kişiden çok daha fazlasına etki ettiniz.” - Ceza infaz kurumu eğitmeni 
(genel sürece yönelik geri bildirim)

AnnelerinAnnelerin çocuklarla ilişkisinin olumlu yönde geliştiği gözlemlenmiştir. 
Anneler, çocuk gelişiminde, çocuğuyla kuracağı ilişkinin önemi konusunda 
farkındalık kazanmışlardır;  çocuklarına daha az bağırdıklarını, öfke ile daha uygun 
yollarla baş edebildiklerini ifade etmişlerdir.

ProgramdaProgramda hedeflenen, kadınlar arasındaki destek mekanizmasının 
geliştiğine dair sahada çalışan uzmanların gözlemleri bulunmaktadır. Birinci haftada 
düşüncelerini ifade etme konusunda çekingen davranan grup, ilerleyen oturumlarda 
birbirlerini konuşmaya daha çok teşvik etmiştir. Grup bilincinin yükseldiği, sanat 
atölyelerinde materyal kullanımı için birbirleriyle yardımlaştıkları, birbirlerinin 
çocuklarına göz kulak oldukları görülmüştür. 

“Birbirlerine“Birbirlerine karşı savunmada olmaktansa birbirlerine destek olmanın 
önemini daha da gördüklerini ve en önemlisi biraz daha şefkatli, yumuşak 
davranabilmeye başladıklarını düşünüyorum. Hem kendilerine hem 
birbirlerine karşı.” - Sahada çalışan gönüllü psikolog (genel sürece yönelik geri 
bildirim). 

DuygularDuygular konusundaki çalışma, grup için zorlayıcı olmuştur. Grubun negatif 
duygulara odaklandığı fark edildiğinde, duyguları kontrol etmekle ilgili bilgi 
paylaşılmıştır. Duyguları yönetebilmenin mümkün olduğunu, olayları anlamlandırış 
şeklimizin duygularımız ile alakalı olduğunu öğrenmek grupta olumlu etki 
bırakmıştır.

“Bağırmamayı öğrendim.  Aklıma sizler gelince tutuyorum kendimi.” - Çalışma 
grubundan bir faydalanıcı (11. hafta geri bildirim formundan) 

GrubunGrubun %83’ü sanat temelli atölyeleri tercih ederken %17’si didaktik 
uygulamaları tercih etmiştir. Sanatı kullanarak farkındalık yaratmak grup için daha 
etkileyici olmuştur. Sanat atölyeleri aynı zamanda grubun birlikte hareket etmesini 
de gerektirdiğinden grubun işleyişine ve dinamiğine olumlu katkı sağlamıştır.
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Öfke yönetimiyle ilgili olan çalışma, grup üzerinde oldukça etkili olmuştur. 
Öfke; doyurulmayan isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere 
karşı verilen insani bir tepkidir (Soykan, 2003). Faydalanıcı grupta öfke, öne çıkan 
duygulardan biridir. Bu nedenle faydalanıcı grubun öfkeyi tanımaları, altında yatan 
sebepleri fark etmeleri üzerine çalışılmış, öfkelendiklerinde başvurabilecekleri bir 
yöntem uygulamalı olarak gösterilmiştir. 

“Öfkemi“Öfkemi kontrol ediyorum. ‘Yok’ dediğimde çocuğum durmayı öğrendi 
buradan öğrendiklerim sayesinde.” - Çalışma grubundan bir faydalanıcı (11.hafta 
gözlem formundan)

“Annelerin“Annelerin çocuklarına verdikleri tepkiler üzerinde düşünmeye başlamaları, 
yaptıklarının olası sonuçları hakkında  daha fazla ve daha doğru bilgi sahibi 
olmaları, dışsal koşullarından bağımsız olarak geliştirmeye yetkin oldukları 
alanları fark etmeleri, kendi duyguları üzerindeki yetkinliklerini fark etmeleri 
açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.” - Sahada çalışan gönüllü psikolojik 
danışman (genel sürece yönelik geri bildirim)

FaydalanıcıFaydalanıcı grup üzerindeki AÇGR programının etkisini ölçebilmek için 
gönüllü uzman psikolojik danışman ve klinik psikologların ortak çalışmasıyla ön test 
- son test uygulanmıştır. Birinci haftada altı kişiye ön test, on birinci haftada beş 
kişiye son test uygulanmıştır. Program esnasında birkaç faydalanıcı tahliye olmuş, 
birkaç faydalanıcı ise sonradan Gaziantep E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gelmiştir. 
Programın mümkün olan herkese ulaşması sağlanmıştır. İlk hafta ve son hafta 
uygulanan ön test ve son testin her ikisini de yanıtlamış sadece bir faydalanıcı 
vardıvardır. Ön ve son test uygulamak bu faydalanıcı gruptaki giriş - çıkış sirkülasyonu 
sebebiyle anlamlı olmamıştır. Ön test ve son testin ilgili infaz ve koruma 
memurlarına ve eğitmenlere uygulanmasının daha anlamlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Faydalanıcı grubun %100’ü, Gaziantep’te bu önleyici faaliyetin, diğer ceza 
infaz kurumlarına da ulaşmasını istemektedir. 

“Sevk isteyeceğim Urfa’ya. Orada da olsun isterdim.” - Çalışma grubundan bir 
faydalanıcı (11.hafta geri bildirim formundan)
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3.2. Öneriler
3.2.1. Sahada Çalışacak Uzmana Yönelik Öneriler
a. Sahada Çalışacak Uzman

CezaCeza infaz kurumu sahasında çalışacak gönüllülerin psikoloji veya psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik disiplininden gelmesine özen gösterilmiştir. Bunun sebebi, 
bahsi geçen meslek gruplarının, ceza infaz kurumunda çalışmanın gerektirdiği 
hassasiyetin farkında olması, travmatik deneyimi bulunan gruplarla çalışmak için en 
az lisans düzeyindeki bilgi ve becerisini yetişkin ve çocuk için uygulayabilecek 
yetkinliğe sahip olmasıdır.  Her oturumda en az üç uzmanın bulunmasına özen 
gösterilmiştir. Bir uzman çocuklarla ilgilenirken, bir uzman yetişkinlerle ilgilenmiş, bir 
diğerdiğer uzman gözlem kaydı tutmuştur. Program süresince sadece bir oturumda iki 
uzman bulunmuştur; bir uzmanın eksikliğinin süreçten alınan verimi olumsuz 
etkilediği görülmüştür. Bu sebeple her oturumda en az üç uzmanın bulunması 
önemli görülmektedir.   Uygulayıcı gönüllü psikolog ve psikolojik danışmanların 
cinsiyeti kadındır. Gaziantep saha çalışmasında AÇGR programı, 8 kız çocuğu, 11 
erkek çocuğuna ulaşmıştır. Erkek çocuklara rol model olması adına, uygun koşullar 
sağlanırsa, erkek psikolog ve psikolojik danışmanların süreçte aktif rol almasına 
fırsat verilmesinin etkili olacağına inanılmaktadıfırsat verilmesinin etkili olacağına inanılmaktadır.

b. Süpervizyon 

Sahada çalışan uzmanlarda, travmatik deneyimi bulunan gruplarla 
çalışmaktan dolayı duygusal yoğunluk, şefkat yorgunluğu görülebilir. Şefkat 
yorgunluğu, hizmet veren kişilerde ortaya çıkabilen tükenmişlik durumudur. Bu 
durum bireyin çalışma performansını ve hayat kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir 
(Polat ve Erdem, 2017). Bunu önleyebilmek için sahada çalışacak uzmanların, daha 
önce ceza infaz kurumu sahasında veya travması bulunan gruplarla çalışmış bir 
psikolog/psikolojik danışmandan süpervizyon alması önerilir. Süpervizyon 
oturumlarınınoturumlarının amacı sahada çalışacak uzmanların duygusal yoğunluklarının 
hafifleterek sürecin daha etkili yürütülmesini sağlamaktır. Sahada çalışan uzmanlara 
yönelik şefkat yorgunluğu testinin ön test - son test olarak uygulanması önerilmektedir. 

3.2.2 Faydalanıcı Gruba Yönelik Öneriler
a. Faydalanıcı Grup

Faydalanıcı grup belirlenirken ceza infaz kurumunda çocuğuyla kalan 
annelerin gönüllü katılımı esas alınarak herkese ulaşılmaya çalışılmıştır. Program 
esnasında kuruma yeni gelmiş, çocuğu yanında kalan anneler de programa dahil 
edilmiştir.
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Tahliye, sevk gibi etkenler faydalanıcı grupta sirkülasyona sebep olmuştur. Anne - 
çocuk sayısının daha yüksek olduğu ceza infaz kurumlarında faydalanıcı grubun 
belirlenmesine yönelik hüküm sürelerine göre gruplama yapmanın faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Faydalanıcıların tüm oturumları takip etmesi halinde programdan 
daha çok fayda sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Çocuğu yanında olan ve 
olmayan anne olmuş kadınların progra.dan fayda sağlaması siz konusudur. Bu 
sebeple, çocuğu yanında olda da olmasa da annelerin programa katılımı önemlidir.

b. İnfaz Koruma Memurlarınab. İnfaz Koruma Memurlarına Yönelik Eğitim

CezaCeza infaz kurumunda bulunan tüm anne ve çocuklara ulaşmak her zaman 
kolay olmamaktadır. Kadın hükümlü veya tutuklularla en çok vakit geçiren, temasta 
bulunan kişiler infaz ve koruma memurlarıdır. Bunun için infaz ve koruma 
memurlarına yönelik önleyici çalışmalar, psikoeğitim çalışmaları yapılabilir. Bu 
çalışmalar, çocuk gelişimi konusunda farkındalık ve çocuk sağlığı, kadın sağlığı 
konularında müziğin, sanatın, tasarımın kullanıldığı deneyim temelli çalışmalarla 
hayata geçirilebilir.

3.2.3.3.2.3. AÇGR Programına Yönelik Öneriler
a. Ön Test - Son Test Uygulaması

ÖnÖn test - son test uygulamasının anlamlı olabilmesi için aynı kişilerden 
oluşan grup üzerinde denenmesi ve zaman faktörünün etkisini ölçebilmek için 
kontrol grubunun da olması gerekmektedir. AÇGR programı kapsamında, ilk ve son 
hafta tüm gruba uygulanan ön test ve son testi çözmüş sadece bir faydalanıcı 
bulunmaktadır. Diğer faydalanıcılar ya ön testi çözmüş ya da son testi çözmüştür. Bu 
durumu önleyebilmek, programın etkisini ön test - son test aracılığıyla ölçebilmek 
için programa katılacak faydalanıcı grubun hüküm sürelerinin öğrenilmesi, 
programınprogramın en az sekiz hafta kurumda olacak hükümlü veya tutuklularla  
gerçekleştirilmesinin verimliliği arttıracağı düşünülmektedir. Faydalanıcıdaki 
davranış ve algı değişikliklerini, çocukların geliştirdikleri becerileri ölçmek ve ortaya 
çıkan sonucu karşılaştırmak adına bir sonraki çalışmada kontrol grubu belirleme 
imkanı olmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ön test, son test çalışmasının 
faydalanıcı gruba ve infaz ve koruma memurlarına uygulanması önerilmektedir. 
Kontrol grubu ile çalışma yürütmek programın etkisinin veri bazlı raporlanmasını 
kolaylaştıracağı öngörülmektedikolaylaştıracağı öngörülmektedir.
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b. Konser Etkinliği 

FaydalanıcıFaydalanıcı grubun sanat temelli çalışmalardaki katılımcılığının yüksek 
olmasından yola çıkarak müziğin gücünden faydalanmak ve kurumdaki hükümlü 
veya tutuklu kadınların süreçte daha aktif katılım göstermesi adına konser etkinliği 
planlanmıştır. Konser etkinliği için ceza infaz kurumu çalışanlarından müziğe ilgisi 
olan, enstrüman çalan kişiler bir araya gelmiştir. Çalışma yapılan kadınlarla birlikte 
şarkı söylenmiştir. Duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri sözlerden beste üretilmiş ve 
konserde birlikte söylenmiştir.

Resim 3.2. Sanatsal Faaliyetler Konulu ResimlemeResim 3.2. Sanatsal Faaliyetler Konulu Resimleme

c. Sanat Temelli Uygulamalar 

SanatSanat temelli uygulamalar faydalanıcı grubun daha çok keyif ve verim aldığı 
uygulamalar olmuştur. Sanat, duygu ve düşünceleri dışavurum açısından oldukça 
etkili bir yöntemdir. Sanat yapma; hafızayı ve serbest duyguları uyandırır ve yaratıcı 
bir süreci başlatır, işe odaklanarak aktif olmayı sağlar, bireyler üzerinde yatıştırıcı ve 
sakinleştirici bir etkisi vardır. Süreç son bulduğunda bireyde uyanan duygular 
rahatlama ve gurur olmaktadır. Küçük gruplarla uygulandığında sosyal yalıtılmışlığı 
azaltır, grup içi paylaşımı arttırır, iletişimi destekler, birlikte çalışma deneyimi için 
güvenligüvenli bir alan sağlar, materyali paylaşmaktan dolayı özveriyi destekler, karar 
verme ve sorumluluk alma süreçlerine olumlu katkı sağlar (Kar ve Toros, 2015). Tüm 
bu nedenle programda sanat temelli uygulamalara daha çok yer verilmesi 
önerilmektedir.
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d. Programın Süresi

Sahada çalışan uzmanların gözlemlerine göre sekizinci haftayla birlikte 
grubun kendi hayatına yönelik kişisel paylaşımları sayıca artmıştır. Bu durum saha 
çalışmacısı ve grup arasındaki duygusal bağı artırmaktadır. Bu ve faydalanıcıların 
tahliye, sevk gibi konulardan dolayı yaşadığı sirkülasyon sebebiyle programın on iki 
hafta yerine sekiz hafta süren programlar halinde uygulanması önerilmektedir.

“Grup,“Grup, ilk hafta karşılaştığımız gruptan tamamen farklıydı. Herkes değişmişti.” 
- Sahada çalışan gönüllü psikolog (9.oturum)

3.2.4. Kuruma Yönelik Öneriler
a. Mekan

FaydalanıcıFaydalanıcı grubun anneler ve çocuklar olarak ayrı ayrı gruplandırılıp 
rahatça hareket edebileceği büyüklükte bir alana ihtiyaç vardır. Annelere, çalışmaya 
çocuklarından ayrı katılmak isteyip istemediklerini sorulduğunda %40’ı ayrı katılmak 
isterken %60’ı çocuğuyla birlikte katılmak istediğini belirtmiştir.

“İşe“İşe yaramadığını düşündüğüm durumlar, anneler ve çocukları ile aynı anda 
atölye yapmaya çalıştığım anlardı. Çocukların dikkati dağılınca çıkardıkları 
sesler annelerin çalışmasını da etkiledi.” - Sahada çalışan gönüllü psikolog 
(genel sürece yönelik geri bildirim)

b. Zaman

FaydalanıcıFaydalanıcı grubun ziyaret ve banyo gününde çalışma yapmamaya dikkat 
edilmelidir. Ziyaret saatinden sonraya denk gelen bir çalışmada, grubun duygusal 
yoğunluğunun daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Banyo gününde çocuklarının 
hasta olmaması için oturumlara katılmayan annelerin olduğu da gözlemlenmiştir. 
Oturumlar iki saatten daha uzun sürmemelidir. Yetişkinlerin dikkati didaktik 
uygulamalarda bir saatten sonra daha kolay dağılmakta, çocukların dikkat süresi 
daha da kısa olmaktadır. Sanat temelli uygulamalarda yetişkinlerin ve çocukların 
dikkatdikkat süresinin uzadığı gözlemlenmiştir. Faydalanıcı grubun programdan alacağı 
verimin yükselmesi, grup üyelerindeki sirkülasyonun azalması için haftada bir kez 
oturum yapılması önerilmektedir.
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c. Anne - Çocuk Üniteleri

CezaCeza infaz kurumunda annesiyle kalan çocuklar bulundukları sınırlı ortam 
nedeniyle dışarıdaki akranlarına göre daha dezavantajlı bir konumdadır. Çocukların 
çıkardıkları sesler birçok tutuklu hükümlünün tahammül göstermekte zorlandığı bir 
durum olarak bilinmektedir. Bu da çocukların konuşma girişimlerinin bastırılmasına, 
konuşma geriliklerine, çocukların kendi varlıklarına saygı duyulmadığını 
düşünmesine, istenmedikleri ve değerli olmadıklarını hissetmesine sebep 
olabilmektedir. Bu durumu önleyebilmek için anne çocuk çiftini ayırmak yerine 
bulunduklarıbulundukları koşulları iyileştirmek bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Avrupa’da örnekleri görülen anne çocuk üniteleri incelendiğinde ceza infaz 
kurumunun dışında mutfağı ve banyosu bulunan eve benzeyen yapılar olduğu 
görülmektedir.3 Çocuğu ile beraber kalan kadın tutuklu hükümlülere yönelik bu 
kapsamda bir proje geliştirilmesi değerlendirilebilir. Çocuğun gelişimi adına faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

d. Çocuk Oyun Alanları 

 Ceza infaz kurumlarında koğuştan içeriye peluş oyuncak dışında oyuncak 
giremediği için çocuk oyun alanlarının kurulması önemlidir. Oyun ve oyuncak 
aracılığıyla öğrenen çocuk için çeşitlilik arz eden ürünlerin yer aldığı bu alanlar, 
çocuğun öğrenme becerisi kazanmasını kolaylaştıracak; bilişsel, fiziksel ve sosyal 
açıdan destekleyen önemli bir çözüm olacaktır.

.

3    https://www.google.com.tr/amp/www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/anne-cocuk-cezaevi-teklifi-40304985, 
      Erişim tarihi: 01.03.2018

22



KAYNAKLAR

Bertan, M. vd. (2009), Ülkemizde Erken Çocukluk Gelişimine İlişkin Yapılan 
Çalışmaların Derlenmesi 2000-2007, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52, 1-8.

Demir, V. (2007). Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtiler ile Bilişsel 
İşlevlere Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13, 575-598.

KaKar, Ö. ve Toros, F. (2015). Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularında Sanat 
Terapisi. Hacettepe University Facult of Healt Science Journal, 1, 192-211.

Özmert, E. N. (2006). Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi - III: Aile, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 256-273.

Soykan, Ç. (2003). Öfke ve Öfke Yönetimi. Kriz Dergisi, 11(2), 19-27.

Polat,Polat, F.N. & Erdem, R. (2017). Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Çalışma Yaşam 
Kalitesi ile İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 291-312.

Ünal, M. (2009). Çocuk Gelişiminde Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi, İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 99-103.

23




