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Önems�yoruz Derneğ�,

R�sk altındak� çocukların ve çevres�ndek� yet�şk�nler�n; sosyal, kültürel ve ekonom�k alanda n�tel�kl�
ve sürdürüleb�l�r gel�ş�mler�n� sağlama, ps�ko-sosyal �y� oluş haller�n� destekleme; bu alanlardak�
�ht�yaçlarını tesp�t etme, bu �ht�yaçlara yönel�k önley�c� çalışmalar tasarlama, eğ�t�m ve
b�l�nçlend�rme faal�yetler� düzenleme, b�l�msel tabanlı ve destekl� araştırma, gel�şt�rme projeler�
üretme; yerel, ulusal ve uluslararası �şb�rl�kler� gel�şt�rerek çalışmalar yürütme, çözüm gel�şt�rme ve
uygulama amacıyla kurulmuştur.

www.onems�yoruz.org
b�z@onems�yoruz.org

                     @onems�yoruz

Emekyemez Mah. Abdulsellah Sok. İzsal Han No:1 Kat:6 Oda:67Karaköy/ Beyoğlu/ İstanbul
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depolama v.b.) çoğaltılamaz. Kaynak bel�rtmek koşuluyla raporda geçen yazılardan yararlanılab�l�r.
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Kısaltmalar, Fotoğraflar ve Tablolar Lıṡtesı̇



Annen�n kend�n� daha yeterl� h�ssetmeye başlaması �le anne-çocuk bağını kuvvetlend�rmek.
Çocuğun b�rey olduğunu fark etmeye başlaması ve �fade gel�ş�m� sayes�nde özgüven�n�n
artması.
Oyun �le öğrenmeye araç oluşturarak çocuğun �ht�yaçlarının görünür hale gelmes�n� sağlamak.
Anneler arası etk�leş�m� poz�t�f yönde gel�şt�rmek.

B�r Kucak Oyuncak Projes�, Türk�ye’dek� ceza �nfaz kurumlarında annes� �le b�rl�kte yaşayan 0-6
yaş aralığındak� çocuklara oyun k�t� ve annelere yönel�k eğ�t�c� �çer�kler ulaştırmayı hedefler.
Çocukta, toplumsallaşmanın �lk açığa çıktığı yer, oyun deney�mler�ne dayanır. Oyun, çocuklar �ç�n
f�z�ksel dünya �le temasın hassas�yet�n� koruyan, bu teması daha da tes�rl� kılan ve çocuğun dış
dünyayı anlamlandırmasına süreç �ç�nde katkı sunan b�r gerçekl�kt�r. Önems�yoruz, yaşadığı
mekânın koşulları ele alındığında 0-6 yaş aralığındak� bu çocukların f�z�ksel dünya �le temasının
kısıtlı olmasından yola çıkarak, dış dünya �le bağını gel�şt�rmes� �ç�n oyun ve oyuncağın önem�n�,
projen�n doğuş �ht�yacı olarak tanımlamaktadır.

B�r Kucak Oyuncak projes� kapsamında; profesyonel tasarımcılar, uzman ps�kologlar, oyun
terap�stler� ve öğretmenler�n bulunduğu 30’dan fazla gönüllüden oluşan Önems�yoruz ek�b�,
çocukların akranlarıyla eş gel�ş�m göstermes� adına onlar �ç�n oyuncaklar ve annelere yönel�k
eğ�t�c� �çer�kler gel�şt�rm�şt�r. Ürünler Ceza İnfaz Kurumu materyal sınırlandırmaları göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır. 

Tasarlanan oyuncaklar �le çocuğun çevres�n� tanıması, dünyayı anlamlandırması, duygularını
öğrenmes�, tepk�ler�n� �fade etmes�, d�ğer �nsanlarla �let�ş�m ve �şb�rl�ğ� �ç�nde olması, sorumluluk
duygusunu tanıması, ebeveyn-çocuk arasındak� bağın kuvvetlenmes�, çocuğun b�rey olduğunu
fark etmes� ve oyun �le öğrenmey� deney�mlemes� hedeflenmekted�r.

“Koşullarından bağımsız, oyuncak her çocuğun hakkıdır” d�yerek, özel durumu olan çocukların
akranları �le eş gel�ş�m göstermeler�ne destek olarak;fırsat eş�tl�ğ� sunmak üzere çocuk gel�ş�m�nde
tamamlayıcı rol oynayan ürünler ulaştırarak, aşağıdak� konulara h�zmet ed�lmekted�r:

B�r Kucak Oyuncak projes� kapsamında; her çocuk �ç�n 1 adet “Hayvan & Doğa” topu, 1 adet
“Renkler & Sayılar” topu olmak üzere 38 adet top, 14 Kasım 2018 tar�h�nde Gaz�antep E T�p�
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşayan 19 çocuğa ulaştırılmıştır. Çocukların ortak kullanımına
yönel�k hazırlanan oyun halısı da kuruma a�t oyun alanında kullanılmak üzere 6 Şubat 2019
tar�h�nde tesl�m ed�lm�şt�r. Ayrıca 2019 Kasım ayında gerçekleşt�r�len Ceza İnfaz Kurumu
Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�c� Eğ�t�m� kapsamında 14 farklı ceza �nfaz kurumuna 1 adet “Hayvan &
Doğa” topu, 1 adet “Rrenkler & Ssayılar” topu olmak üzere 28 adet top tesl�m ed�lm�şt�r.
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Yönet�c� Özet�



Adalet Bakanlığı tarafından b�lg� ed�nme
başvurusuna ver�len cevaba göre, 14 Kasım
2017 tar�h� �t�bar�yle ceza �nfaz kurumlarında
annes�yle kalan 0-6 yaş aralığında 624 çocuk
bulunmaktadır. Bu çocukların 115’� açık, 509’u
kapalı cezaevler�nde yaşamaktadır. Annes�n�n
yanında ceza �nfaz kurumunda kalan
çocuklardan 72’s� Bakırköy Kadın Kapalı
Cezaev�’nde, 70’� İzm�r Kadın Kapalı
Cezaev�’nde, 38’� �se S�vas Kadın Açık
Cezaev�’nded�r. Ger�ye kalan çocuklar �se
Türk�ye’n�n dört b�r yanındak� d�ğer ceza �nfaz
kurumlarında yaşamını sürdürmekted�r. 
Türk�ye’de ceza �nfaz kurumlarında annes� �le
b�rl�kte yaşayan çocuklara �l�şk�n temel
düzenleme 5275 Sayılı Ceza ve Güvenl�k
Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanunun 65.
Maddes�nde yer alan şu madded�r:

"Anaları hükümlü olup da dışarıda
korumasına bırakılacak k�mses� bulunmayan
0-6 yaş grubundak� çocuklar, anaları’nın
yanında kalab�l�rler. Bu çocuklar gündüzler�
ceza �nfaz kurumu bünyes�ndek� veya A�le
Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı veya d�ğer kurum
ve kuruluşlara a�t kreş ve gündüz
bakımevler�nde barındırılırlar. Analarının
yanında kalan çocuklara yaş ve durumlarına
veya �ht�yaçlarına göre y�yecek ve �çecek
ver�l�r.”

5275 Sayılı Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n
İnfazı Hakkında Kanunun 72. maddes�nde �se;
bu çocukların gıda �ht�yaçlarının kamu
�mkanlarınca karşılanacağı bel�rt�lmekted�r.
Bunun yanı sıra aynı kanunun 77. maddes�nde
özel k�ş�ler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının ceza
�nfaz kurumlarındak� eğ�t�m ve �y�leşt�rme
faal�yetler�ne katkı sağlayab�leceğ� yer
almaktadır.5275 Sayılı Ceza ve Güvenl�k
Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanunun 72.
maddes�nde �se; bu çocukların gıda
�ht�yaçlarının kamu �mkanlarınca karşılanacağı
bel�rt�lmekted�r. Bunun yanı sıra aynı kanunun
77. maddes�nde özel k�ş�ler�n ve s�v�l toplum
kuruluşlarının ceza �nfaz kurumlarındak� eğ�t�m
ve �y�leşt�rme faal�yetler�ne katkı sunab�leceğ�
yer almaktadır.
Yapılan bu yasal düzenlemelere rağmen ceza
�nfaz kurumlarında annes� �le b�rl�kte kalan
çocukların oyun �mkanları kısıtlı kalmakta, bazı
ceza �nfaz kurumlarında kreş, oyun alanı
bulunmakta; bazılarında �se bulunmamaktadır.
Oysa çocukta, toplumsallaşmanın �lk açığa
çıktığı yer oyun deney�mler�ne dayanır.
“Kültürel deney�m�n yerleşt�ğ� yer, b�rey �le
çevre (başlarda nesne) arasındak� potans�yel
mekândır. Aynı şey oyun oynama �ç�n de
söyleneb�l�r. Kültürel deney�m, �lk olarak
oyunda tezahür eden yaratıcı yaşamla başlar”
(Bowlby vd., 1998: 126).

Oyunun Önem�
İht�yacın Tanımlanması
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Oyun, çocuklar �ç�n f�z�ksel dünya �le temasın
hassas�yet�n� koruyan, bu teması daha da
tes�rl� kılan ve çocuğun dış dünyayı
anlamlandırmasına süreç �ç�nde katkı sunan
b�r gerçekl�kt�r. Çocukların gel�ş�m� �ç�n gerekl�
görülen oyun ve oyuncağa er�ş�m�n�n
�y�leşt�r�lmes�, çocuk oyun alanlarının �nşa
ed�lmes� gerekmekted�r. Özel durumu olan bu
çocukların gel�ş�m� konusunda çalışan s�v�l
toplum kuruluşları ve yayınlanan kaynaklarda
hem çocuklar, hem de çocuklu anneler �ç�n
özelleşt�r�lm�ş koşullar �çeren ceza �nfaz
kurumları olması gerekt�ğ� vurgulanmaktadır.

Var olan koşulların çocuklar özel�nde daha
faydalı alanlara dönüştürülmes�nden doğan
�ht�yaç tanımı �le B�r Kucak Oyuncak Projes�
gel�şt�r�lm�şt�r. Önems�yoruz, yaşadığı mekânın
koşulları ele alındığında, 0-6 yaş aralığındak�
bu çocukların f�z�ksel dünya �le temasının kısıtlı
olmasından yola çıkarak, dış dünya �le bağını
gel�şt�rmes� �ç�n oyun ve oyuncağın önem�n�
proje doğuş  �ht�yacı olarak tanımlamaktadır.

Çocukların oyun hakkı, 1959 yılında yayınlanan
Çocuk Hakları B�ld�rges�’n�n 7. maddes�nde
“çocuğa oynama ve d�nlenme fırsatı ver�lmel�,
toplumlar ve resmî makamlar çocuğun bu
hakkından yararlanma olanaklarını artırmaya
çaba göstermel�d�r.” �fades� �le korunmaktadır.
B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes�n�n
1989 yılında Çocuk Haklarına da�r
Sözleşmes�’n�n 31. Maddes�nde “çocuğun
d�nlenme, boş zamanı değerlend�rme, oyun ve
yaşına uygun eğlence etk�nl�kler�nde bulunma
ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe
katılma hakkı” bel�rt�lmekted�r (IPA2013).
Ancak günümüz koşullarında kent ortamlarının
tasarımı, okullardak� rekabet ortamı g�b� farklı
nedenlerden dolayı çocukların oyun hakkı
engellenmekted�r. 

Oyuna Er�şme Hakkı

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n
Çocuk Haklarına da�r Sözleşmes�’n�n y�ne 31.
maddes�nde devletler�n bu engeller� gözeterek
çocuğun �lg�l� haklarının hayata geç�reb�lmes�
�ç�n pol�t�ka üretmes�;   gerekl� f�z�ksel, f�nansal
kaynakları ayırması gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r
(ICC, 2008).

“Çocuk hakları sözleşmes�n�n 31. Maddes�
kapsamında çocuğun �ç�nde bulunduğu
ortamın özell�ğ� çocukların sağlığı, güvenl�ğ�
ve gel�ş�m� açısından ya koruyucu ya da r�sk
faktörler� taşımaktadır. Küçük yaştak�
çocukların oynayacakları alanlar onların
keşfetme ve yaratıcılık dürtüler�n�
gerçekleşt�rmeler�n� sağlayacak n�tel�kte
mekânlar olmalıdır. Aynı zamanda bu alanlar
çocuğun yanında bulunan yet�şk�n�n de
çocuklarını rahatlıkla göreb�lecekler� şek�lde
düzenlenmel�d�r. Oyun ortamları tehl�kelerden
uzak, güvenl� ve çocukların özgür olarak
oynayab�lecekler� şek�lde düzenlenmes�,
ayrıca destekley�c� önlemler�n de alınması
gerekmekted�r.” (B�rleşm�ş M�lletler Çocuk
Haklarına Da�r Sözleşme, 2013).
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Çocuk Hakları Sözleşmes�’nde yer alan tüm
haklar, devlet tarafından   yer�ne get�r�lmes�
gereken temel �lkeler n�tel�ğ�nded�r. Ancak,
çocukların oyun oynama hakkı “unutulmuş
hak" olarak değerlend�r�lmekted�r. Oyun hakkı
çoğunlukla ebeveynler ve ülkeler tarafından
“�ht�yaç” değ�l “lüks” olarak görülmekted�r.
Oysa değ�şkenl�k gösterse de çocukların temel
oyun gereks�n�mler� oldukça bas�tt�r. Güven�l�r
ve er�ş�leb�l�r; b�r şeyler üretmeye müsa�t olan
b�r ortam bulunması yeterl� görülmekted�r
(Hodgk�n, Newell, 1998: 421).Çocuk haklarının
temel� olan “çocuğun b�r b�rey olduğu” �lkes�,
çoğunlukla kabul görmemekte; dolayısıyla
çocukların d�ğer haklarına er�ş�m� konusunda
sorunlar yaşanmaktadır.
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UNICEF ve IPA (Internat�onal Play Assoc�at�on)
g�b� çocuğun oyun hakkını ve d�ğer tüm
haklarını korumayı hedefleyen kuruluşlar da
koşullarından bağımsız tüm çocukların 31.
Madde de yer alan haklara sah�p olması
gerekt�ğ�n� savunmakta; bu maddeden
yararlanamama olasılığı bulunan özel
durumlara sah�p çocuklara d�kkat çekmekted�r.
(Özdoğan, 2000; Tuğrul, 2014). Ülkeler, bu
hakların uygulanab�l�rl�ğ�n� arttırmak �ç�n
gerekl� tedb�rler�n alınması gerekt�ğ�n�
vurgulamaktadır.

Başka b�r dey�şle oyun, erken dönem sosyal,
b�l�şsel, sembol�k ve d�l gel�ş�m�n�n ayrılmaz b�r
parçasıdır. Karar verme, bellek, stratej�,
gözlem, mekânsal akıl yürütme, problem
çözme ve yaratıcı düşünce, bu öneml� b�l�şsel
becer�lerden bazılarıdır. Doğumdan �t�baren
başlayan b�l�şsel gel�ş�m sürec�nde farklı
gel�ş�m alanlarındak� kazanımlar, çocuğun
kapas�tes�n�n en üst sev�yeye çıkarılmasına
olanak vermekted�r. Çocuk bu kazanımlar
sayes�nde yaşam deney�mler�yle yetenekler�n�
gel�şt�rmekted�r (Sev�nç, 2009: 16). Bruner’e
göre oyun; yaşama hazırlık olarak görülür ve
çocukların kurallı oyunlar yoluyla kültürler�n�
öğrend�kler�n� ve toplumda yer almanın
önem�n� kavradıklarını savunur (Berk, 2013:
289).Oyun, çocuğa yaşam deney�m� sağlar.
Çocukların alıcı oldukları, öğrenmeye açık
oldukları �lk dönemlerden �t�baren oyun ve
oyuncaklardan alınacak yarar, oyuncakların
n�tel�kler�yle de doğrudan �l�şk�l�d�r. 

Erken Çocukluk Dönem�nde
Oyunun Önem�
Oyun, çocuğun z�h�nsel gel�ş�m�n�n b�r
aynasıdır. Ancak oyun, yalnızca b�r ayna
olarak kalmamakta, çocuğun gerek z�h�nsel ve
bedensel, gerekse duygusal gel�ş�m�nde   akt�f
rol oynamaktadır. Çevres�ndek� nesnelerle
oynamaya başlayan çocuk nesneler�n
�şlevler�n� öğrenmekte ve alıştırmalar
sonucunda o �şlevler� yer�ne get�reb�lme yet�s�n�
gel�şt�rmekted�r. Ardından yaşamsal olayları
takl�t eden çocuk, o olaylarda deney�m kazanır
ve onları daha �y� anlamaktadır.En sonunda
�se, oyununa kurallar koymayı ve onlara
uymayı öğrenen çocuk, sosyal b�r b�rey olarak,
kend� başına toplumda yer almaya hazır
olmaktadır (N�colopoulou, 2004: 138).

Oyun, çocuğun f�z�ksel ve z�h�nsel gel�ş�m
evreler�n� ve oyun kapsamlı sosyalleşmey� de
etk�l� kılmaktadır. Sosyokültürel oyun kuramı
çocuğun oyun yoluyla sosyal kuram ve
normları öğrend�ğ�, sosyal roller� pek�şt�rd�ğ�
görüşünü vurgulamaktadır. Oyun çocuğa
günlük yaşamdak� �şler� yapmak �ç�n gereken
becer�ler� sağlarken öğrenme becer�s�n� de
gel�şt�rmekted�r (Leong ve Bodrova, 2009:
120). Erken çocukluk yılları boyunca, oyunun
çocukların farklı gel�ş�m alanındak� b�rçok
yeteneğ�n� gel�şt�r�c� etk�s� b�l�nmekted�r.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

8

B�r oyun aracı olarak oyuncak çocuk �ç�n
�let�ş�m ve etk�leş�m�n objekt�f modeller�n�
sunduğu kadar, çocuğun kend�ne dönük tesp�t
ve b�ç�mlend�rmeler�ne katkı sağlayab�lecek
davranış örüntüler�n� de sunab�l�r. Önceler� bu
�l�şk�lere vasıta olan oyuncak daha sonra
k�ş�sel ve sab�t b�r k�ml�k rolü kazanab�l�r.
Tutum ve davranış gel�şt�rmen�n yanı sıra
oyuncaklar, tutum ve davranış karakterler�ne
de tes�r edeb�l�r, hatta doğrudan bel�rley�c�
olab�l�r (Sutton- Sm�th, 1986: 210).   Yaş ve
gel�ş�m düzeyler�ne uygun olarak seç�lm�ş
n�tel�kl� her türlü oyuncak ve oyun materyal�,
onların gel�ş�mler�n� desteklemekted�r.    
Oyuncaklar ve oyun materyaller�, yaşamın �lk
yıllarından �t�baren, sürekl� algılama ve
öğrenme çabası �ç�nde olan çocukların,
gel�ş�mler�n� tamamlayarak; yaşam koşullarına
uygun, özgüven� yer�nde olan b�rer b�rey
olmalarına yardımcı olmaktadır (Kandır, 2000:
77).
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Sosyal davranışın b�r b�ç�m� olan oyun, sosyal
becer�ler�n öğren�ld�ğ� yerd�r. Oyun, çocukların
duygusal çatışmaları çözmeler�ne, dünya
hakkında çeş�tl� h�potezler gel�şt�r�p onları test
etmeler�ne, toplumdak� çeş�tl� sosyal roller� ve
statüler� keşfetmeler�ne ve akranları �le �y�
�l�şk�ler kurmaya yarayacak sosyal becer�ler�
gel�şt�rmeler�ne yardımcı olur.   Çocuklar oyun
oynarken sosyal ortamlarla karşılaşır ve bu
ortamlarda �ş b�rl�ğ� yapmayı, yardımlaşmayı,
paylaşmayı ve sosyal sorunları uygun yolla
çözmey� öğren�r. Bu  becer�ler çocuklara sosyal
çalışmalara tepk�de bulunmada, olaylara
başkalarının bakış açısından bakmada, v�cdanı
oluşturmada ve değerlend�rmeler yapmada,
arkadaşlık kurmada, hoşgörülü olmada,
kend�ne güvenmede yardım eder.

6 yaşından sonra, topluma yeterl� b�lg� ve
deney�m �le katılmasını destekleyecek oyun ve
oyuncağın, n�tel�kl� tasarım ve üret�m� �le
çocuğa ulaştırılması, çözülmes� amaçlanan
�ht�yacın gerekl�l�ğ� açısından değerl�
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra annen�n
yetk�nl�ğ�n� arttıracak �çer�kler �le anne-çocuk
bağının güvenl� b�r b�ç�mde oluşturulması
çocuğun gel�ş�m�ne katkı sağlaması açısından
önem taşımaktadır.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu
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Annen�n kend�n� daha yeterl� h�ssetmeye
başlaması �le anne-çocuk bağını
kuvvetlend�rmek.
Çocuğun b�rey olduğunu fark etmeye
başlaması ve �fade gel�ş�m� sayes�nde
özgüven�n�n artması.

Oyunun çocuk gel�ş�m�ndek� bu rolünden
hareketle, B�r Kucak Oyuncak Projes�, tüm
Türk�ye’dek� ceza �nfaz kurumlarında annes� �le
yaşayan 0-6 yaş aralığındak� çocukların
kend�s� ve çevres� �le bağ kurmasını
kolaylaştırmayı ve b�rey olduğunu keşfetmes�n�
sağlamayı amaçlar. Çocuğun düşünceler�n�
�fade etmes�, hareketler�nde ve seç�mler�nde
özgür olduğunu b�lerek yaşam sürmes�,
yaşama akt�f katılımında ve çevres� �le
etk�leş�me g�rmes�nde öneml�d�r. Proje, oyun ve
oyuncağın çocuğun d�l, sosyal ve ps�ko-motor
becer�ler�n� destekley�c� etk�s�nden hareketle,
akranları �le eş gel�ş�m�ne katkı sağlayacak
ürünler�n, ceza �nfaz kurumu malzeme, �çer�k
vb. sınırlandırmalarına uygun olarak üret�lmes�
ve ulaştırılmasını kapsar.
“Koşullarından bağımsız, oyuncak her çocuğun
hakkıdır” cümles�nden yola çıkarak, özel
durumu olan çocukların akranları �le eş gel�ş�m
göstermeler�ne destek olma, fırsat eş�tl�ğ�
sunma ve gel�ş�m�nde çocuklara tamamlayıcı
rol oynayan ürünler ulaştırma �le yaratılmak
�stenen üç ana etk� şu şek�lded�r:

Oyun �le öğrenmeye araç oluşturarak çocuğun
�ht�yaçlarının görünür hale gelmes�n� sağlamak.

Uzman desteğ� alınarak tasarlanan oyuncaklar �le
çocuğun çevres�n� tanıması, anlamlandırması,
duygularını öğrenmes�, tepk�ler�n� �fade etmes�,
�nsanlarla �let�ş�m ve �şb�rl�ğ� �ç�nde olması,
sorumluluk duygusunu tanıması, ebeveyn-çocuk
arasındak� bağın kuvvetlenmes�, çocuğun b�rey
olduğunu fark etmes� ve oyun �le öğrenmey�
deney�mlemes� sağlanır.Tasarlanan k�t �k� top, oyun
halısı ve b�lg� kartlarından oluşur. 
Çocuğun gel�ş�m�n� ve ebeveyn-çocuk etk�leş�m�n�
desteklemeye yardımcı olacak, yet�şk�n�n sürece
dah�l ed�lmes�n� kolaylaştıracak öğret�c� �çer�kler
görsel ve yazılıdır. Çocuğun potans�yel�n�,
yaratıcılığını ve üretkenl�ğ�n� gel�şt�rmes�ne yardımcı
oyun k�t�, farklı mekanlarda kullanılab�l�r. Ebeveyn�n
çocuğuna aktaracağı b�lg�ler� destekley�c�,
aralarındak� bağı kuvvetlend�r�c� �çer�k sunar.
Kumaşlar üstündek� hayvan, sayı, doğa desenler�
çocuğun öğreneceğ� genel b�lg�ler� �çer�rken, çocuk-
ebeveyn etk�leş�m�n� gel�şt�rmeye �mkân ver�r. Oyun
k�t�, çok amaçlı tasarımıyla bebekl�kten çocukluğa
değ�şen �ht�yaçları karşılar. Çocuğun temel hayvan
ve doğa öğeler�n� tanıması ve �fade etmes�, çevres�
�le etk�leş�m� �ç�n araç olurken; tanımlı alanını
oluşturması, kend�n� b�rey olarak algılamasına
yardımcı olur. Ürünler 0-2 yaş, 2-3 yaş, 4-6 yaş
olmak üzere üç ana gruba yönel�k kullanılab�l�r.

B�r Kucak Oyuncak
Proje Sürec�
Tasarım

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu
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Farklı d�s�pl�nlerden ve �şlevlerden
gönüllüler arasında b�lg� akışı ve
entegrasyon yaratma.
Tasarım sürec� ve �çer�ğ�ndek� karar
mekan�zmasına gönüllüler� dah�l etme.
Tasarım sürec� ve �çer�ğ�ndek� �let�ş�mde
ortak b�r anlayış oluşturma.

Yen� ürün gel�şt�rme sürec� farklı d�s�pl�nlerden
b�r araya gelen k�ş�ler�n çalışmalarından oluşan
b�r bütündür ve projede �ht�yaç duyulan
uzmanlık b�lg�ler�n�n tasarıma bütüncül olarak
�şlemes� hedeflen�r. Ürün gel�şt�rme süreçler�n�n
başarılı b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n bel�rl�
alanlarda uzmanlaşmış k�ş�ler�n b�r araya
gelmes�yle çalışma grubu olarak adlandırılan
b�r ek�p oluşturulmuştur. B�r Kucak Oyuncak
projes�n�n tasarım sürec�nde Tasarım Yönet�c�s�
Gözde Şekerc�oğlu, Endüstr�yel Tasarımcı
Mustafa T�mur, M�mar Ebru Kefel�, Moda
Tasarımcısı Gökçe İpek, Endüstr�yel Tasarımcı
G�zem Severoğlu, Pazarlama Yönet�c�s� H�lal
Dündar, ve Tekst�l ve Moda Tasarımcısı Mel�ke
Çıtak tasarım ek�b�nde yer almıştır. Süreç
boyunca Uzm. Psk. Dan. Elç�n Külahçıoğlu,
Endüstr�yel Tasarımcı Kunter Şekerc�oğlu ve
Okul Önces� Öğretmen� Gamze Arslan tekn�k
danışman olarak destek verm�şt�r.

Tasarım sürec�, zaman planlaması, görev
dağılımı, görevle �lg�lenecek gönüllüler�n
çalışma alanlarının bel�rlenmes�, gönüllüler�n
ana ve alt görevlere atanması ve durumlarının
tak�b�n�n yapılması g�b� akt�v�teler� kapsamıştır.
Sürec�n entegrasyonu açısından üç temel
hedeften bahsed�leb�l�r: 

Ek olarak, tasarım ve yapım süreçler�n�
b�rb�r�ne yaklaştıracak b�r yaklaşım
ben�msenm�ş, bu kavramın omurgasını tasarım
ve yapım aşamasındak� gönüllüler�n ve
paydaşların karşılıklı güven�ne dayalı, etk�n ve
sürekl� b�r �şb�rl�ğ� oluşturmuştur.

Paydaşların sürec�n başlangıcından �t�baren b�r
arada ortaklaşa çalışmalarını öngören,
böylel�kle tasarım ve yapım faal�yetler�n�n
b�rb�r�ne paralel ve eş zamanlı yürütülmes�n�
amaçlayan proje yapısına �l�şk�n   kararlar
alanında uzman gönüllüler �le b�rl�kte alınmıştır.
Organ�zasyonel yapıda gönüllüler meslek� b�lg�
ve deney�mler�ne göre gruplandırılmış ve her
aşamanın sorumluluğuna farklı d�s�pl�nlerden
oluşan gruplar atanarak, proje, fonks�yonel b�r
yapı �le entegre ed�lm�şt�r. Bu yapı �le gönüllüler
arasındak� b�lg� paylaşımı etk�l� kılınmış, ortak
b�r anlayış doğması sağlanmıştır. İlet�ş�m
kal�tes�n� bel�rlemede b�lg� paylaşımı ana etken
olmuş ve tasarım süreçler�ndek� b�rleşt�r�c�
anlayışa er�şmek ürün n�tel�ğ�ne doğrudan
olumlu etk� etm�şt�r.B�rçok d�s�pl�nden b�reyler�n
bulunduğu çalışma ek�b�, gönüllülük
bağlamında örgütlenm�ş faal�yetler� ve ürün
tasarımları gerçekleşt�rm�şt�r.  
Ortaya çıkan tasarımlar gönüllüler�n
profesyonel argümanlarını - yan� farklı meslek�
tems�ller� - ortak b�r anlayışta b�rleşt�rm�şt�r.
Her takım üyes� ‘gel�şt�rmen�n’ b�r alanından
sorumlu olmuştur. Bu da alanında uzman
k�ş�ler�n meslek� b�r�k�mler�n�n paylaştığı b�r
anlayışın gel�şmes�ne alan açmıştır ve
d�s�pl�nlerarası tasarım kavramını destekley�c�
b�r çıktı sunmuştur (Çıtak, 2019: 102).

D�s�pl�nlerarası Tasarım Sürec�

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Fotoğraf 1- Önems�yoruz ek�b�
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Önems�yoruz, gönüllü uzmanların meslek� b�lg�
b�r�k�m�n�, sahadak� b�r �ht�yaca yanıt vermek
üzere değerlend�rd�ğ� b�r alan yaratmıştır.
D�s�pl�nlerarası tasarım anlayışının ürün
gel�şt�rme süreçler�ne uygulanması ek�p
�çer�s�ndek� gönüllü b�reyler� çoklu tasarım
d�s�pl�nler�n�n aralığı ve amacı hakkında akut
b�r anlayışa sah�p olmasını sağlamıştır.
Kazandırdığı güçlü �let�ş�m, araştırma
becer�ler�yle kâr amacı gütmeyen yapıların
organ�zasyonel �ht�yaçlarını, �nsan odaklı b�r
perspekt�ften çözmek �ç�n tasarım düşünces�n�
ve s�stemat�k yaklaşımları uygulamada
deney�m kazandırmıştır. Ayrıca, odaklı d�nleme
ve gözlemleme, �ht�yacı algılayıp sorunları
çözmeye yönel�k entegre düşünme ve tasarım
sürec�n� �çgörü �le b�rleşt�rme g�b� ed�n�mler
sağlamıştır.  B�reysel faydanın yanı sıra, sosyal
etk�, sosyal tasarım ve sürdürüleb�l�rl�k
alanında sam�m� b�r farkındalık kazandırmıştır.

B�r Kucak Oyuncak projes�ne yönel�k
gel�şt�r�lecek oyuncaklar �ç�n ek�p üyeler� �le
yürütülen tasarım sürec�n�n yanı sıra Anadolu
Ün�vers�tes� Tasarım Kulübü �le b�r tasarım
çalıştayı düzenlenm�şt�r.

Anadolu Ün�vers�tes� İçer�de
Oyuncak Var Çalıştayı

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Düzenlenen çalıştayın yanı sıra Okutman Ayla
Canay tarafından yürütülen Topluma H�zmet
Uygulamaları ders� kapsamında moda tasarımı
öğrenc�ler� B�r Kucak Oyuncak projes�n�n
faydalanıcı grubu olan; cezaev�nde annes�yle
yaşayan çocuklar �ç�n oyuncak tasarımı ve
üret�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu oyuncaklar,
27.05.2019 tar�h�nde Gaz�antep E T�p� Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu’ndak� oyun alanına
ulaştırılmıştır.

Fotoğraf 2- İçer�de Oyuncak Var Çalıştayı
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Toplar, göz alıcı renkler� ve hareket
hal�ndeyken çıkardığı ses �le çocuğun d�kkat
gel�ş�m�ne katkıda bulunur, her aşamada
çocuğun hayal gücünü uyarır. Düşünme
gücünü gen�şlet�r ve kend�n� �fade etme
konusunda cesaretlend�r�r. Sayıları, ana ve ara
renkler�, doğa ve hayvanlar �le �lg�l� temel
b�lg�ler� öğrenmes�n� sağlar, 0-6 yaş
aralığındak� �ler� süreçte çocuğun okuma
yazmayı, sayı saymayı öğrenmes�ne ve
b�l�msel konulara hazırlanması �ç�n gereken
becer�y� gel�şt�rmes�ne yardımcı olur.

Akt�f b�r oyuncak olması sebeb�yle çocuğun
f�z�ksel akt�v�teler�n� gel�şt�r�r. Büyük ve küçük
kasların oluşmasına, el göz koord�nasyonu ve
el becer�s�n�n gel�şmes�ne yardımcı olur ve
denge duyusunu gel�şt�rerek çocuğu
öğrenmeye, tırmanmaya, sürünmeye teşv�k
eder. Emekleme dönem�nden çocukluk çağına
kadar destekley�c� ürün görev� görür. Topların
tutma kuşakları, kavrayışın yanı sıra anne �le
oyun oynamasını kolaylaştırır. Dokuları ve
renkler� �le çocukların duyusal farkındalığını
artırır. Çocuk doğduğunda tepk�ye hazır olma,
hız, durgun hareket, eş güdüm, d�nam�k d�kkat
ve esnekl�k g�b� ps�komotor yeteneklere
sah�pt�r. Oyun ortamında bu yetenekler sağlıklı
b�r şek�lde gel�ş�r. Oyun sayes�nde ps�ko-motor
becer�ler�, gücü, tepk�s�, d�kkat� artar; büyük,
küçük kaslarını denet�m altına alır, organları eş
güdüm ve denge, hareketlerde esnekl�k ve
çev�kl�k sağlar.

Tasarlanan oyuna, yet�şk�n�n çocuk gel�ş�m�ne
da�r b�lg�lenmes� amacı �le kısa ve özet
b�lg�ler�n yer aldığı yazılı, görsel �çer�kler
eklenerek, oyun ve oyuncakların yet�şk�n
l�derl�ğ�nde (anneler, ceza �nfaz kurumu
�ç�ndek� kreş öğretmenler�, ceza �nfaz kurumu
bünyes�ndek� uzman ps�kologlar, sosyal h�zmet
uzmanları... vb.) oynanması desteklen�r. B�lg�
Kartları, topları ve duygu oyununu, öğret�c�
�çer�kler �le destekler. 
Bu �çer�kler, çocuğun yaşamı boyunca öneml�
olacak kavramları öğrenmes�n� ve davranış
modellemes�n� kolaylaştırır. İht�yaca yanıt
verecek ürünün ulaştırılmasının ötes�nde,
b�lg�n�n deney�mlenmes�ne fırsat verecek b�r
çalışma öner�r. Ebeveyn�n “Oyuncak �le ne
yapacağım?”, “Bana ve çocuğuma ne faydası
var?”, “Çocuğum kaç yaşındayken, nasıl
oynayacağım?” g�b� sorularına yanıt ver�r.
Çocuk-yet�şk�n arasında karşılıklı öğrenme
deney�m� sunar. Bu karşılıklı �let�ş�m, çocuğun
sosyal yönden gel�ş�m�ne, sosyal uyum ve
becer�ler�n�n kazandırılmasına, sosyal
yaklaşımı ve l�derl�k özell�ğ�n� gel�şt�rmes�ne
etk�s� bulunur.

Oyun K�t�
Toplar

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

B�lg� Kartları

Fotoğraf 3- Toplar

Fotoğraf 4- B�lg� Kartları
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Oyun halısı, toplar g�b� göz alıcı renklerde ve
şek�llerde tasarlanmıştır.  Çocuk, kend�ne a�t b�r
oyun alanına sah�p olur. Halı üzer�nde ana ve
ara renklerden oluşan kare şek�ller; bu
şek�ller�n ortasında �se çeş�tl� hayvan, doğa,
araç-gereç görseller�ne yer ver�lm�şt�r. Bu
görseller �le çocuğun 6 yaşından sonrak�
hayatında göreceğ� nesneler� tanıması
hedeflenm�şt�r. 150x230 cm boyutlarında
tasarlanan halı çocukların yumuşak b�r zem�n
üzer�nde oynamasını sağlamaktadır.  Üret�len
oyun halısı daha fazla çocuğa ulaşması ve
daha uzun süre kullanılması amacıyla ceza
�nfaz kurumunun oyun alanına yerleşt�r�lmes�
�ç�n kuruma hed�ye ed�lm�şt�r.

Oyun Halısı

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Oyun k�t�n�n ceza �nfaz kurumu �ç�ne
ulaştırılması konusunda �lg�l� kamu kuruluşuna
d�lekçe �let�lm�ş, görsel ve numune olarak
tesl�mat yapılmıştır. 
Değerlend�rme sürec�nde �z�n prosedürler�n�n
yavaş �lerlemes� neden�yle, vaka çalışmaları
saha dışındak� başka b�r sınırlandırılmış gruba
yönlend�r�lm�şt�r. Ekonom�k koşulları yeters�z
anne ve çocuk, çocuk yuvasındak� çocuklar,
yuvadan sah�plen�lm�ş çocuklar ve yen� a�leler�
�le test çalışmaları tamamlanmıştır.

Test Etme

P�lot çalışmalarda, renkl�, d�kkat çek�c� ve
öğret�c� bu oyun k�t�n�n ücrets�z olarak
a�leye ulaştırılması cezbed�c� olmuştur.
Anneler�n, %80’�n�n b�lg� paylaşmakta ve
kend�ler�n� �fade etmekte zorlandıkları
tesp�t ed�lm�şt�r.
Anneler�n tamamı çocuklarını d�kkatl�
şek�lde d�nlem�ş ve �stekl� olarak oyuna
katılmışlardır.
Yuvada oynanan oyunlarda çocukların
b�rb�r�ne müdahales�n�n k�ş�l�k oluşumunda
etk�l� olduğu ortaya çıkmıştır.
40’dan fazla çocuk �le çalışmak üzere
yapılan ev ve kurum z�yaretler�nde,
görüşülen uzmanlar ve ebeveynler
oyunların ve �çer�kler�n b�lg� paylaşımında
�şler�n� kolaylaştıracağı konusunda ortak
karara ulaşmıştır.

İlg�l� saha uzmanlarının da gözlemc� olmaları
�stenm�şt�r. Süreçte:

Fotoğraf 5- Oyun Halısı

Fotoğraf 6- Saha Çalışması
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N�ha� olan ürüne ulaşana kadar b�r d�z�
kullanılab�l�rl�k test� ve ger� b�ld�r�mler �le
tasarım protot�p� tekrarlanmıştır. B�r Kucak
Oyuncak projes�nde, h�zmet ve ürünlere yönel�k
yapılan d�s�pl�nl� araştırma-gel�şt�rme çalışması
�le, ürünler�n tekst�l baskı aşaması su
tüketmeden yapılmış çevrec� yaklaşım
vurgulanmıştır. Tasarımı yapılan oyun k�t�n�n
d�k�m sürec� kadın kooperat�fler� �le yürütülerek,
özel durumu olan başka b�r b�rey grubunun
gel�r elde etmes� sağlanarak kolekt�f anlayış
sürdürülmüştür.

Kes�m �şlemler�n�n b�r bölümü; topları d�kecek
k�ş�ler ve gönüllüler tarafından yapılmıştır. B�r
d�ğer bölümü �se; Bursa Görükle Meslek� ve
Tekn�k Anadolu L�ses�’nde yürütülen “B�r Kucak
Oyuncak Kes�m Atölyes�” sırasında öğrenc�ler
tarafından yapılmıştır.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Üret�m Sürec�

Topların kes�m ve d�k�m �şlemler� �ç�n Sarıyer
G�r�ş�mc� Kadın Kooperat�f� �le çalışılmıştır.
Önems�yoruz’un oyun halısının üret�m�nde
kooperat�flerle çalışmasının neden�; b�r başka
gruba daha fayda sağlamaktır.  Topların el
d�k�ş� �le tamamlanma aşaması �ç�n �k� farklı
etk�nl�k gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu etk�nl�klerden
�lk�; daha önce topların kes�m �şlemler�n�  yapan
Bursa Görükle Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses� öğrenc�ler� �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Bu etk�nl�klerden �k�nc�s� �se; b�r �laç ş�rket� olan
Novart�s tarafından her yıl düzenlenen
çalışanların toplum yararına gönüllü destek
verd�ğ� “Commun�ty Partnersh�p Day” etk�nl�ğ�
kapsamında gerçekleşt�r�lm�ş; Yarımburgaz
Mahalles� Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ�
�le Mültec�y�m Hemşer�m �n�s�yat�f�n�n saha
çalışmaları �ç�n tamamlayıcı b�r h�zmet
ulaştırılmıştır. Etk�nl�k kapsamında; katılımcılar
topları �ç�n� elyaf �le doldurma ve kapatma d�k�ş
�şlemler�n� gerçekleşt�rm�şt�r.

Fotoğraf 7- B�r Kucak Oyuncak Kes�m Atölyes�

Fotoğraf 8- 
“Commun�ty Partnersh�p Day” Etk�nl�ğ�
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Önems�yoruz, süreçte ed�nd�ğ� b�lg� ve
deney�mlerden hareketle b�r Anne - Çocuk
Gel�ş�m Rehberl�ğ� Programı gel�şt�rm�ş ve bu
programın B�r Kucak Oyuncak projes�
kapsamında tasarlanan oyuncaklar �le b�rl�kte
Gaz�antep E T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
uygulanması hususunda başvuru yapmıştır.
Başvuruya cevaben T.C. Adalet Bakanlığı
tarafından 02/11/2018 tar�h�nde olumlu yanıt
ver�lm�şt�r. 

Anne - Çocuk Gel�ş�m Rehberl�ğ� Programı,
Kasım 2018 - Şubat 2019 arasında 12 hafta
boyunca toplam 24 saat süren program 14
anne, 19 çocuk (8 kız, 11 erkek) ve 4 �nfaz ve
koruma memurunun, 5 eğ�tmen�n/sosyal
çalışmacının katılımı �le gerçekleşm�şt�r. 
B�r Kucak Oyuncak projes� kapsamında
tasarlanan toplar, b�lg� kartları ve oyun
halısından oluşan oyun k�t� kurum bünyes�nde
bulunan 19 çocuğa ulaştırılmıştır. Her b�r çocuk
�ç�n 2 top olmak üzere 38 top, her b�r anne �ç�n
2 b�lg� kartı olmak üzere 28 b�lg� kartı ve ortak
kullanıma yönel�k kurumun oyun alanına
yerleşt�r�len oyun halısı olmak üzere toplam 67
ürün kuruma ulaştırılmıştır.

AÇGR programı süres�nce tutuklu veya
hükümlü kadın ve yanındak� çocuğun akranları
�le eş gel�ş�m göstermes�n�n sağlanması �ç�n
emek ver�lm�şt�r. Bu p�lot çalışma sırasında,
çocuğa ve kadına yönel�k eğ�t�mler�n yanında
çocukla çeş�tl� yollarla �let�ş�m �ç�nde olan Ceza
İnfaz Kurumunda çalışan kamu personel�n�n de
çeş�tl� konularda b�l�nçlend�r�lmes� ve kend�n�
gel�şt�rmes� �ç�n eğ�t�mlerle desteklenmes�n�n
faydalı olacağı gözlemlenm�şt�r. Bu gözlem
doğrultusunda ceza �nfaz kurumlarında görev
alan kurum çalışanlarının AÇGR programının
b�rer uygulayıcısı olmaları amacıyla uygulamalı
b�r eğ�t�c� eğ�t�m� olan “Ceza İnfaz Kurumu
Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�c� Eğ�t�m�” programı
gel�şt�r�lm�şt�r.

Eğ�t�m  26-27-28 Kasım 2019 tar�hler�nde T.C.
Adalet Bakanlığı �zn�, Gaz�antep Büyükşeh�r
Beled�yes�, Şeh�tkam�l Beled�yes�, Avrupa B�rl�ğ�
S�v�l Düşün Programı desteğ� �le Şeh�tkam�l
Kültür Merkez�’nde Önems�yoruz Derneğ�
yürütücülüğünde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Eğ�t�me;
Adana, Adıyaman, D�yarbakır, Elazığ,
Gaz�antep, Kahramanmaraş, Kayser�, K�l�s,
Mard�n, Mers�n, Şanlıurfa ve Osman�ye olmak
üzere 12 �lde yer alan 14 ceza �nfaz
kurumunda görev alan - Ceza ve Tevk�fevler�
Genel Müdürlüğü’nde ve Gaz�antep Denet�ml�
Serbestl�k Genel Müdürlüğü’nde görev alan 1 
Da�re Başkanı, 1 Tetk�k Hak�m�, 1 Şube
Müdürü, 1 Ver� Hazırlama ve Kontrol İşletmen�,
69 İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), 12
Öğretmen, 17 Ps�kolog, 6 Sosyal Çalışmacı
olmak üzere - 107 kurum çalışanı katılım
sağlamıştır.

P�lot Proje: Anne - Çocuk
Gel�ş�m Rehberl�ğ� Programı

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

CİK Çalışanlarına Yönel�k
Eğ�t�c� Eğ�t�m�

Fotoğraf 9- AÇGR Kapanış Programı Sonrası
Önems�yoruz Ek�b�
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Kamu çalışanlarının kurum �ç�nde sağladığı
şefkat dolu ortamın desteklenmes�ne yönel�k
b�reysel gel�şmeler�ne odaklanan bu eğ�t�m
kapsamında “Ses Olmak”, “Sanat & Tasarım
Atölyes�”, “Meslek� Doyum ve Zorlu Koşullarla
Başa Çıkma”, “Bağlantı Odaklı İlet�ş�m ve
Empat�”, “Duygu-İht�yaçların İfades� ve İnsan
Davranış Roller�”, “Anne-Çocuk Gel�ş�m
Rehberl�ğ� Programı ve Top D�k�m Çalıştayı”
başlıklı atölyeler yer almıştır. Anne - Çocuk
Gel�ş�m Rehberl�ğ� programının, ceza �nfaz
kurumu bünyes�nde görev alan kurum
çalışanları tarafından, Önems�yoruz’un
süperv�zyon desteğ� �le uygulanması hedef�yle
“AÇGR Programı Uygulama Rehber�”
hazırlanmış ve katılımcılara ücrets�z olarak
tesl�m ed�lm�şt�r. Böylece katılımcıların
programı kurumlarında uygularken b�r
müfredatı tak�p ed�lmes�ne olanak tanınmıştır. 

Eğ�t�c� eğ�t�m�n�n sonunda   B�r Kucak Oyuncak
Projes� kapsamında gel�şt�r�len topların d�k�ld�ğ�
b�r çalıştay gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalıştayda   10
gönüllü ceza �nfaz kurumu çalışanı �le 14 top
d�k�m� yapılmıştır. Bunun yanı sıra katılım
sağlayan 14 ceza �nfaz kurumuna
Önems�yoruz ek�b� tarafından B�r Kucak
Oyuncak Projes� çerçeves�nde gel�şt�r�len “Top
Doğa & Hayvanlar” ve “Top Renkler & Sayılar”
oyuncağından b�rer adet olmak üzere toplam
28 adet top tesl�m ed�lm�şt�r.

Bunun yanı sıra Önems�yoruz, destekç�ye,
askıya çıkardığı ürün b�lg�s�n�n yer aldığı b�r
destek sert�f�kası ulaştırır. Bugüne kadar
kampanya kapsamında askıya çıkan
oyuncaklar ve destekler Tablo 1’de
göster�lmekted�r.

Önems�yoruz, B�r Kucak Oyuncak Projes�
kapsamında Mart 2018 tar�h�nde “Askıda
Oyuncak Kampanyası” başlatmıştır .
Kampanya destekç�n�n b�r oyuncağı ceza �nfaz
kurumlarına gönder�lmek üzere askıya
çıkarılmasını �çer�r.  Askıya oyuncak çıktığında
Önems�yoruz, askıdak� oyuncak sayısını bu
sayfada yer   alan sayaca yansıtır. Böylece,
destekç�, askıya çıkardığı oyuncağın tak�b�n�
şeffaf b�r şek�lde yapab�l�r.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Askıda Oyuncak Kampanyası

Tablo 1- Askıda Oyuncak Kampanyası
kapsamında askıya çıkan oyuncak ve

oyun halısı kumbarası sayıları

Top Doğa & Hayvanlar

Top Doğa & Hayvanlar

Top Renkler & Sayılar

Top Doğa & Hayvanlar

Oyun Halısı Kumbarası

Oyun Atölyes�

21

6

22

5

55 Top

5

1

Destek Türü Destek Aded�

Fotoğraf 10- Askıda Oyuncak Sayacı

Kampanya süres�nce 22 b�rey veya kurum b�r
ve b�rden çok kez destek alınmıştır. 
Ayrıca kampanya kapsamında Impact Hub
�şb�rl�ğ� �le b�r Mezat gerçekleşt�r�lm�ş ve bu
destek proje bünyes�nde  üret�lecek oyun halısı
kumbarasına aktarılmıştır.
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Kasım 2018 - Şubat 2019 tar�hler� arasında
Gaz�antep E T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna
19 adet Top “Doğa & Hayvanlar”, 19 adet Top
“Renkler & Sayılar”, 1 adet ortak kullanıma
yönel�k oyun halısı ve 1 oyun atölyes�
ulaştırılmıştır. 2019 yılında gerçekleşt�r�len
Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönel�k
Eğ�t�c� Eğ�t�m� kapsamında 14 farklı ceza �nfaz
kurumuna b�rer adet olmak üzere 14 adet Top
“Doğa & Hayvanlar”, 14 adet Top “Renkler &
Sayılar” olmak üzere 28 top ulaştırılmıştır. Bu
oyuncaklar, Askıda Oyuncak Kampanyası
kapsamında askıya çıkan oyuncaklar olmuştur.
Askıya çıkan toplam 38 top ve askıya çıkan
oyun halısı kullanılmıştır.

P�lot Çalışmaya kadar askıda olan oyuncak
sayısı, 2018- 2019 yılında Gaz�antep E T�p�
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ve Ceza İnfaz
Kurumu Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�c� Eğ�t�m�
kapsamında 14 farklı ceza �nfaz kurumuna
gönder�len oyuncaklar ve hala askıda olan
oyuncakların güncel sayıları Tablo 2’de
göster�lmekted�r.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu

Sonuç olarak, kampanya kapsamında askıya
çıkarılan 1 adet oyun atölyes� ulaştırılmıştır.
2018-2019 önces� askıya çıkan 5 adet oyun
halısından b�r� AÇGR Programı kapsamında
ulaştırılmıştır. Kalan 4 adet oyun halısı desteğ�
�le 52 top askıya çıkarılmıştır. Doğrudan askıya
çıkarılan top sayısı �se 54’tür. Böylel�kle Askıda
Oyuncak Kampanyası kapsamında askıya
çıkarılan top sayısı 106; proje kapsamında
ulaştırılan top sayısı �se 120’d�r. Kalan 14 top
Önems�yoruz’un kend� f�nansal kaynakları �le
ulaştırılmıştır.

Tablo 2-  Ulaştırılan Oyuncaklar

2018-2019 önces�

2018-2019  

27

19

Top Doğa &
Hayvanlar

CİK Çalışanlarına Yönel�k
Eğ�t�c� Eğ�t�m� kapsamında

27

19

Top Renkler &
Sayılar

Oyun Halısı Oyun Atölyes�

5

1

1

1

14 14
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Proje kapsamında tasarlanan oyun k�t� ve
öğret�c� �çer�kler, çocuğun potans�yel�n�,
yaratıcılığını ve üretkenl�ğ�n� gel�şt�rmes� �ç�n
olanak sağlarken, çocuklara korkuları üzer�nde
düşüneceğ�, baş etme becer�ler� gel�şt�receğ� ve
çevreler�n�n kend� denet�mler�nde olduğunu
h�ssedeceğ� b�r ortam sunar. Aynı zamanda
�ç�nde bulundukları yaşamsal travmalarla baş
etme becer�s� gel�şt�rmeler�ne ve d�renç
kazanmalarına yardım eder (Hon�g, 2010,
s.89). Tasarlanan k�t �le yaratılmak �stenen �lk
duygu annen�n kend�n� daha yeterl� h�ssetmeye
başlamasıyla b�rl�kte anne-çocuk bağının
kuvvetlend�r�lmes�d�r. Vygotsky, çocukların
b�l�şsel gel�ş�m�nde ps�koloj�k süreçlerden çok
�nsan ve kültür etk�leş�m�n�n üstünde
durmaktadır. Çocukların kazandığı b�r�k�mler,
deney�mler, f�k�rler, olguların kaynağı sosyal
çevred�r. Vygotsy, çocukların ed�nd�ğ� bu b�lg�
b�r�k�m�n� etrafındak�lerden öğrenmeye
başladığını söyler (Vygotsky, 1978, s. 13).
Ebeveynler çocuklarını oyun oynarken
gözlemled�ğ�nde ya da onlara katılırlarsa,
çocuğun kend� �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n
mükemmel b�r şek�lde oluşturulmuş b�r dünyayı
gezd�rd�ğ� �ç�n, dünyaya çocuğun bakış
açısından bakmasına yönel�k benzers�z b�r
fırsat ver�l�r. 

Oyun yoluyla ortaya çıkan etk�leş�mler,
ebeveyn ve çocukların sağlıklı ve kalıcı �l�şk�ler
kurmalarına yardımcı olur. Bu yolla
çocuklarıyla daha etk�l� �let�ş�m kurmayı
öğren�r, naz�k ve besley�c� b�r rehberl�k
sunarlar. Bu açıdan k�t, hem çocuk hem de
anne �ç�n fayda sağlamaktadır. Çocuk
doğduğunda tepk�ye hazır olma, hız, durgun
hareket, eş güdüm, d�nam�k d�kkat ve esnekl�k
g�b� ps�komotor yeteneklere sah�pt�r. Oyun
ortamında bu yetenekler sağlıklı b�r şek�lde
gel�ş�r. İlet�len oyun k�t� �çer�s�nde yer alan
toplar, göz alıcı renkler� ve hareket hal�ndeyken
çıkardığı ses �le çocuğun d�kkat gel�ş�m�ne
katkıda bulunur, her aşamada çocuğun hayal
gücünü uyarır. Sayıları, ana ve ara renkler�,
doğa ve hayvanlar �le �lg�l� temel b�lg�ler�
öğrenmes�n� sağlar, 0-6 yaş aralığındak�
çocuğun görseller aracılığıyla çevres�ndek�ler
�le �let�ş�m kurmasına yönel�k b�r araçtır. İnce ve
kaba motor becer�ler�n�n kuvvetlenmes�ne, el-
göz koord�nasyonunun gel�şmes�ne yardımcı
olur.
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Gönüllü uzmanlar �le b�rl�kte kültürden ve d�lden bağımsız �lerleyen B�r Kucak Oyuncak ve
beraber�nde gel�şt�r�len rehberl�k ve eğ�t�m programının ardında �çer�k gel�şt�rmeye katkı sağlamış
onlarca kıymetl� uzman var. Mesleğ�n� sosyal fayda �ç�n değerlend�rmek �steyen b�rl�kte yol alan
Önems�yoruz a�les� �ç�n bu proje, kamu yararına gel�şt�r�lm�ş d�s�pl�nlerarası b�r çalışmaya örnek
n�tel�ğ�nded�r. Bu ve benzer� projeler�n sürdürüleb�l�rl�ğ� adına kamu kurumlarının özel sektör ve
s�v�l toplumu dah�l edecek b�r model �le projeler� sah�plenmes� öneml�d�r. Gönlünü, b�lg�s�n� ve
b�r�k�m�n� bu yolculuğa aktaran her k�ş�ye, katılımcısı olan her anneye, çocuğa, personele teşekkür
eder�z. Çocuğun temas kurduğu başta annes� olmak üzere, çocuğu yanında olan ve olmayan anne
olmuş tüm kadınlara destek vermen�n öneml� olduğunu ve annel�ğ�n b�rleşt�ren yanlarının,
çocukların �y� oluş sev�yeler�n� artırmak adına öneml� b�r başlangıç noktası olduğunu vurgulamak
�ster�z. Çünkü özel durumu olan b�r çocuğun yaşamında değ�ş�m yaratmak �ç�n çevres�ndek�
önemseyen b�reyler�n sorumluluğu yüksekt�r. Çocuğun �y� olması �ç�n �se annes�nden başlayarak
çevres�ndek� d�ğer yet�şk�nler�n �y� olmalarına ortam sağlamak �ç�n kapsayıcı çalışmalar
yürütülmes� gerekmekted�r.

B�r Kucak Oyuncak Projes� Raporu
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