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Anne Meclisi Gelişim Süreci

1. Anne Meclisi Derneği çalışmalarına başlayalı henüz 6 ay oldu.

2. Toplumun her kesiminden 178 aktif üye ve 200 gönüllü Anne Meclisi’ne 

katıldı.

3. Anne Meclisi 5 çalıştay düzenledi, tüm bu çalıştaylarda projelerimize ışık 

tutacak yüzlerce fikir ve veri oluşturuldu. 

4. Anne ve babanın, aile kurumunu korumada birlikte görev aldıklarının 

bilincinde olarak “Babalık Komisyonu” kuruldu.

5. Danışma ve yönetim kurulları toplam 42 kez bir araya gelerek Anne 

Meclisi’den aktarılan raporları projelere çevirdi. 

6. Kendi alanlarında uzman üyelerimiz ile annelerin ihtiyacını karşılayabileceğimiz 

37 farklı eğitim başlığı belirlendi.    

7. “Dünya Temel Anne Hakları” taslağı oluşturularak araştırma ve 

geliştirme süreci başlatıldı.

8. 11 alt komisyon oluşturularak tüm üyelerin aktif proje katılımları sağlandı.

9. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde başlatılacak şekilde 7 ana proje

belirlenerek harekete geçildi.

10. 2016 yaz dönemindeki 3 aylık süreçte de, her bir komisyon projelerde aktif 

çalışmaya başladı. 



Süreç ve Projeler Hakkında Ön Bilgi

Anne Meclisi, işleyiş olarak öncelikle annelerin gerçek sorunlarını belirleyebilmek 

adına her kesimden anneleri temsil eden üyeler ile çalıştaylar yapar ve bu 

sonuçlara  göre, Anne Meclisi Danışma Kurulu ve alanlarında uzman kişilerle çözüm 

projeleri oluşturup yürütür.

Süreç tablosu aşağıda yer alıp, detaylı raporlar ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.

Anne Meclisi Şubat Çalıştayı “ Farklı kesimlerden annelerin temel sorunları”

Anne Meclisi Mart Çalıştayı “ Annelerin  temel sorunu olan istihdama katılmak, 
evde ekonomiye katkı sağlamak ve zaman yönetimi  ile ilgili çözüm önerileri”

Anne Meclisi Nisan Çalıştayı “ Aktif iş yaşamındaki anne , evden çalışan anne ve 
annelik nedeniyle çalışma hayatını bırakmış annelerin sorunlarına yönelik çözüm 
önerileri”

Şubat, Mart ve Nisan çalıştaylarında çıkan çözüm önerilerinin projelendirilmesi.

1- Kurum ve kuruluşlarda çalışan anneler için zaman yönetimi projesi
2- Engelli anne ve/veya engelli çocuğu olan anneler için istihdam projesi

Anne Meclisi üyeleri tarafından sağlanan eğitimlerin planlanması

Anne Meclisi Mayıs Çalıştayı “ Dünya Anne Hakları kapsamının belirlenmesi”

Anne Meclisi Temmuz Çalıştayı “ Evden çalışan annelere yeni iş imkanları ve 
işlerini ekonomiye katkıda bulunacak hale getirebilecek çözümler”

Evden çalışan anne kapsamında “Anne Marketi” projesine karar verilmesi



Anne Meclisi Çalıştay Genel Raporu

Gündem de belirlenen sorunlar , çözüm projelerinin hayata geçirilebilme süreçlerine 
göre sıralanmıştır.

KISA VADELİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKLER 

•Annelikle ilgili erkeğe, çocuğa ve anneye çeşitli konu başlıkları altında eğitim ve 
seminerler düzenlenmesi. 

•Anneler zaman yönetimi konusunda bilinçlendirilmeli. 

•Anne baba okulu olmalı. Kişisel gelişim konusunda anne desteklenmeli. 

•Çalışan annelerin eşlerine işlerin ortak yapılmasının gerektiğinin anlatılacağı 
eğitimler düzenlenmeli ve gerekirse zorla bu eğitimler yapılmalı. 

•Belli yaş grubundaki çocuklar da annelerinin çalışması fikri annenin psikolojisini 
bozuyor. Bu olumsuzluğu gidermeye yönelik çeşitli projeler yapılmalı. 

• Annelere engelli bireylerle ilgili çocukları yanlış bilgilendirmemeleri için eğitim 
verilmeli. 

•Aile içi iletişimi sağlamak için eğitim verilmeli.  

•Çocuklara, erkekler, kadınlara anne modelini anlatacak seminerler verilmeli. 

•Annelerin çocuklarına karşı ben dilini kullanmasına yönelik eğitim verilmeli

•Anneler zaman yönetimi konusunda bilinçlendirilmeli. Zaman yönetimi konusunda 
aplikasyonlar yapılarak anneler birlikte ve organize bir şekilde birbirlerine yardımcı 
olmalı.

•Annenin ev halkına iş paylaşımı yapması konusunda bilinçlendirilmeli.  

•Ev içi organizasyon kabiliyetinin öğretilmesi. 

•Çocuklara sorumluluk vermek ( en azından öz bakımlarını yapmalarını sağlamak) 

• Anneler evden çalıştıkları süre içerisinde çocuklarda oluşan annem benimle 
ilgilenmiyor düşüncesini yıkmak için çalışmalar yapılmalı. 

•Annelere hakları ve onlara sunulan ayrıcalıklar ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak 
farkındalıkları arttırılmalı. 

• Annelere evde çalışma alanının nasıl oluşturulacağı konusunda eğitimler verilmeli. 

•Evde çalışan annenin çocuklarına annelerinin evde çalıştığının anlatılmasına yönelik 
eğitimler verilmeli. 

• Annenin emeğinin yok sayılmasının önüne geçilmeli. 

•Babaların bilinçlendirilmesi gerekiyor. • Annelerin çocuklarına ben senin için 
herşeyi yaptım diyerek yüksek beklenti oluşturmalarının önüne geçebilecek 
eğitimler, seminerler verilmeli. 

•Annelere kendi benliklerini korumaya yönelik eğitim ve faaliyetler düzenlenmeli. 

• Anneliğin getirdiği duygusallığın iş yerinde yadırganmasının önüne geçmek için 
anneye duygularını yönetmeye yönelik eğitim verilmeli. 



ORTA VADELİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKLER 

•Engelli kadın çalışan işe alınmıyor. İ. K departmanlarına engelli çalışan ile ilgili 

eğitim verilmeli. 

•Çocuk büyüdükten sonra iş hayatına geri dönüldüğünde iş hayatına uyum 

sağlayamama probleminin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. 

•Çocuk da yaparım kariyerde yaparım dayatmasının anneler üzerinde oluşturduğu 

baskının azaltılması gerekli. 

•Aynı şekilde evden çalışan ya da hiç çalışmayan annelere yönelik olumsuz algıları 

yıkmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. 

•Çocuk bakarken evden yapılabilecek iş alanları oluşturulmalı. 

•Kurumlarda gerçekleşen mobbing olayları tespit edilip önlemeye yönelik eğitimler 

verilmeli ya da yaptırımlar oluşturulmalı. 

•Konu ile eğitimli kişilerin kısmi zamanlı olarak annelere bakım desteği sunması. 

•Çocuk bakarken evden yapılabilecek iş alanları oluşturulmalı. 

•Evde olan annelere yönelik toplumda oluşmuş bazı ön yargıları yıkılmalı ( Annenin 

kazançı olsa da ev bütçesine katkı sağlamıyor fikri, ev hanımları için bütün gün 

evde oturup hiçbir şey yapmadığı fikri vs.) 

•Evden çalışırken çocuk ilgi bekliyor bunun için yarı zamanlı bakıcı bulmak 

gerekiyor. 

•Anneler ben işimi bıraktım onun için çok emek verdim, bu yüzden de çocuğum her 

şeyin en iyisini yapmalı düşüncesi hem anneyi hem de çocuğu yoruyor. Bu durumu 

düzeltmek için anne ve çocuğa aynı anda farklı faaliyetler yapılmalı. 

•Eşlerin işi bırakma konusunda baskılarını azaltacak önlemler alınmalı. 



UZUN VADELİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKLER 

•Evden çalışan annelere yönelik workshoplar, çocukla birlikte katılabileceği 
merkezler oluşturulmalı. Kamu spotu ve viral çalışmalar yapılmalı. 

•Annelerin yaptığı işler mesai gibi düşünülüp devlet memurlarında ya da özel sektör 
de olduğu gibi saatleri ve kuralları olmalı ve de devlet tarafından sosyal güvence 
altına alınmalı. 

•Annelerin evde çalışırken yaşadığı zaman ve mekan sorununa çözümler getirilmeli, 
yarı zamanlı çalıştırabileceği küçük işlikler yaptırılmalı ( devlet ya da belediyeler) •

•Mahallelere annelerin işlerini yaparken özel çocuklarını bırakabilecekleri bu konuda 
eğitimi olan insanların çalıştığı merkezler yapılmalı. 

•Özel çocukları olan annelere günün belli saatlerinde destek verecek görevliler 
olmalı. 

•Özel çocukların kardeşlerine uzmanlarca destek verilmeli. 

•Özel çocukları olan annelere psikolojik destek sağlanmalı.  Kent konseyinde engelli 
annesi yok bunun çözümlenmesi için adımlar atılmalı.  

•Sosyal medyada anneleri bir araya getirecek destek olacak bir alan oluşturulmalı.  
Pendik'te KİSGEM Kartal'da TAG'ın yaptığı çalışmalar belediye, valilik ve işkur
işbirliği ile yaygınlaştırılmalı. 

•Evden çalışan annelerin işleri kurumsal bir nitelik kazanmalı. 

•Yoğunluğunu annenin ayarlayabileceği yeni iş sahaları oluşturulmalı. 

•Anne babaya eşit doğum ve süt izin eşit ücret politikası uygulanmalı. 

•İş verenlerin kadınla çalışmak istememelerinin önüne geçilmeli. 

•Yurtdışında olduğu gibi esnek çalışma saatleri uygulamasının bizde de 
uygulanmasını sağlamak. 

•Annelikle ilgili sosyal yapılar olmalı. 

•Yaşam koçu desteği almak anneye iyi gelebiliyor. 

•Spor, yoga, yüzme vs gibi etkinlikler annenin üzerindeki baskıyı azaltıyor buna 
yönelik faaliyetlerin devlet kanalınca anneye ücretsiz ya da uygun ücretle sunulması 
ve yaygınlaştırılması. 



Engelli Anne ve Engelli Çocuğu Olan Anne 

İstihdam Projesi

Hedef Kitle : Engelli anneler ve/veya engelli çocuğu olan anneler

Hedef Kitle Açılımı: 

1. El işlevlerini kullanabilen engelli anneler 

2. İşitme engelli anneler

3. İşitme duyusunu kullanabilen bedensel engelli anneler

4. Ağır bedensel engelli çocuğu olan anneler ve babalar

Proje Amacı: Hedef kitle açılımında belirtilen gruplardaki annelere ev 

ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri istihdam sağlanması.

Proje Katkıları:

1. Hedef kitlede yer alan annelere, bulundukları duruma göre mesleki eğitim 

ve sertifika verilmesi.

2. Hedef kitlede yer alarak eğitimlerini tamamlayan annelere, aldıkları 

eğitimlere yönelik staj imkanı sağlanması.

3. Eğitim ve staj sürecini tamamlayan annelere minimum 1 yıl süreli evlerinde 

ya da belirlenen durumlarda aktif olarak kurumda istihdam imkanı 

oluşturulması.

4. Eğitim ve istihdamları süresince bedensel engel durumlarına göre eşlikçi ve 

özel ulaşım imkanı

5. Eğitim ve istihdamları süresince psikolojik destek

6. Evde engelli çocuğu olan annelere ya da başka bir engelli aile bireyine sahip 

olan anneler için, temel bakım hizmetleri eğitiminin de verilmesi

7. Ağır bedensel engelli çocuğu olan anneler ve babalar için eğitim ve istihdam 

süresince evde bakım hizmeti sunulması.

8. Ağır bedensel engelli çocuğu olan anneler ve babalara evde bakım eğitimi 

verilmesi

9. Engelli anneler ve engelli çocuğu olan anneler ile ilgili toplumsal farkındalık

oluşturmak adına yaşadıkları bölgelerde bilinçlendirme çalışmaları yapılması

10.Çeşitli basın çalışmaları ile engelli annelerin istihdam edilmesindeki 

önyargıları azaltmaya yönelik projeyle ilişkişi farkındalık kampanyaları 

düzenlenmesi



Hedef Kitleler ile Sağlanan Eğitim 
ve İstihdam İmkanları

El işlevlerini 
kullanabilen  

engelli Anneler
İşitme Engelli 

Anneler

İşitme duyusunu 
kullanabilen  

bedensel engelli 
anneler

Ağır bedensel 
engelli çocuğu 

bulunan anneler

Üst segment tekstil 
üretimi konusunda 
eğitim verilecektir.

Eğitim alınacak 
merkeze evlerinden 
ulaşım  
sağlanacaktır.

Eğitim boyunca 
psikolojik destek 
hizmeti 
bulundurulacaktır.

Eğitim sonunda staj 
ve 1 yıl istihdam 
imkanı 
bulunmaktadır.

Eğitim sürecinde 
kendi engelleri ile 
ilgili de hayatlarını 
kolaylaştıracak 
bilgilendirme 
eğitimleri de 
verilecektir.

Kurumsal tekstil 
üretimi konusunda 
eğitim verilecektir.

Eğitim alınacak 
merkeze evlerinden 
ulaşım  
sağlanacaktır.

Eğitim boyunca 
psikolojik destek 
hizmeti 
bulundurulacaktır.

Eğitim sonunda staj 
ve 1 yıl istihdam 
imkanı 
bulunmaktadır.

Eğitim sürecinde 
işaret dili 
konusunda aile 
bireylerine de 
eğitim verilecektir.

Call center ve 
müşteri hizmetleri 
eğitimi verilecektir.

Eğitim alınacak 
merkeze evlerinden 
ulaşım  
sağlanacaktır.

Eğitim boyunca 
psikolojik destek 
hizmeti 
bulundurulacaktır.

Eğitim sonunda 
evlerinden 
çalışabilecek şekilde 
istihdam 
sağlanacaktır.

Eğitim sürecinde 
kendi engelleri ile 
ilgili de hayatlarını 
kolaylaştıracak 
bilgilendirme 
eğitimleri de 
verilecektir.

Call center ve 
müşteri hizmetleri 
eğitimi verilecektir.

Eğitim sürecinde 
evdeki engelli  
çocuklara bakıcı 
imkanı 
sağlanacaktır.

Eğitim boyunca 
psikolojik destek 
hizmeti 
bulundurulacaktır.

Eğitim sonunda staj 
ve 1 yıl istihdam 
imkanı 
bulunmaktadır.

Eğitim sürecinde 
anne ve babalara 
evde bakım eğitimi 
de verilecektir. 



Anne Memnuniyeti Araştırması, Mart 2016 

Mutluluk ve yaşam memnuniyeti kavramları, dünya genelinde felsefe kapsamında 
çok eskiden bu yana, çeşitli boyutlarıyla ele alınan bir konudur. Mutluluk kavramı, 
yıllar içinde bireylerin maddi veya manevi değerleriyle kendi içinde duyduğu öznel 
beğeniden, toplumun takdirini kazanacak değerlere sahip olmasına, bunların çeşitli 
oranlardaki bileşimine, sürdüğü yaşam biçiminden hoşnutluğa kadar çeşitli 
görünümleriyle ortaya konulmuştur. Oysa günümüzde mutluluğu ele alırken 
algılanan mutluluk, yani bireyin kendi içindeki, kendine özgü değerlendirmenin bir 
çıktısı olarak kendisini mutlu olarak hissedip hissetmemesi önem kazanmıştır. 

Alandan veri toplama yöntemiyle mutluluk düzeyi ölçümü, dünyada 1940’ların ikinci 
yarısında başlamıştır. Bu alandaki teorik ve uygulamalı çalışmalar hakkında zengin 
veri tabanı örneği için “World Data Base of Happiness” a bakılabilir (1). Ayrıca, 
yaşam memnuniyeti ile ilgili “Journal of Happiness Studies” adında süreli yayın 
mevcuttur. Resmi istatistik olarak Türkiye’de yapılan, mutluluk konusunu ele alan 
ilk araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından “Yaşam Memnuniyeti 
Araştırması” (YMA) adıyla 2003 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, TÜİK’ in toplumsal içerikli ve aynı zamanda öznel 
öğeler içeren ilk araştırması olma özelliğini taşımaktadır. Araştırmada bireylerin 
mutluluk, umut, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyeti ve bu alanlardaki 
kamu hizmetlerinden memnuniyeti ölçülmüştür. 

Anne Memnuniyeti Araştırması gerçekleştirilirken TÜİK verilerini dikkate alarak 
ilerlemeyi uygun görmüştür. TÜİK verilerini "Anne'ye Özel" olacak şekilde 
özelleştirerek İstanbul bazında incelemelere başlamıştır. 

Hane halkı Yaşam Koşulları: 

Anne memnuniyetinin en temel unsurlarından biri şüphesiz gelirdir. Tablolardaki 
gelir gruplarında, hanehalkının aylık toplam kullanılabilir net geliri kullanılmıştır. 
Bireylerin hane gelirinden memnuniyeti ve gelirin ihtiyaçları karşılama durumu 
konusundaki cevapları, demografik değişkenler ayrıntısında ele alınmıştır. 

Bireysel Mutluluk ve Memnuniyet: 

Mutluluk; demografik, ekonomik, fiziksel çevre, sosyal çevre, içinde yaşanılan 
ülkenin durumu gibi yaşam koşullarını belirleyen bileşenlerin sonucunda oluşur. 
Mutluluk, beklenti ve umutlarda, nesnel yaşam koşulları kadar öznel algıların da 
önemli olduğu kabul edilmektedir. Bireysel düzeyde memnuniyet ile mutluluk iç içe 
geçmiş durumdadır. Bu bölümde bireylerin genel mutluluk, sağlık, iş, çalışma 
hayatı, kişisel ilişkilerden memnuniyeti ile birlikte, mutluluk kaynağına ilişkin 
bilgilere de yer verilmiştir. 

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet: 

Kamu hizmetleri, devletin çeşitli işlevleri gerçekleştirmek amacıyla uzmanlaşmış 
teşkilatları kanalıyla yürüttüğü faaliyetlerdir. Kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin 
kalitesi, bireylerin yaşam koşullarını ve bu yolla bireysel mutluluk düzeylerini 
etkilemektedir. Ayrıca kamu hizmetlerinden memnuniyet, hizmetlerin kalitesine 
ilişkin bireylerin algısı konusunda bilgi vermektedir. Bu bölümde, elde edilen 
memnuniyet oranları, kamu hizmetlerine ilişkin bireysel algı durumunu 
yansıtmaktadır.



Anne Memnuniyeti Raporunu ekte Detaylı olarak görebilirsiniz. Özet sonuç 

metni aşağıda yer almaktadır.

Kısıtlılıklar

Evrenimiz yaklaşık onsekiz milyon anne olup örneklemimiz yaklaşık ondokuz bin 

anneden oluşması gerekmektedir. 

Fakat ilk çalışma grubunda 35 annenin verileri yer almaktadır. 

Bu çalışma için maddi kaynak yetersizliği, yer ve zaman gibi unsurların kısıtlılığı 

nedeniyle hedeflenen örneklem sayısına ulaşmak için ikincil araştırmalar yapılması 

gerekmektedir.

Sonuç ve Öneriler 

Anne Memnuniyeti Araştırması ile Türkiye’deki annelerin öznel mutluluk algılaması, 

sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik ve 

adalet hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyetleri 

ölçülmüştür. 

Mevcut verilerin analizi sonucunda olumlu değişim oluşturabilmek amacıyla eğitim 

faaliyetleri geliştirilecek ve hayata geçirilecektir. Bu eğitim kapsamlarını aşağıda 

bulabilirsiniz. 

Eğitim Kategorileri

1. Ailelere yönelik çocukları hakkında seminerler

2. Öğretmenlere yönelik seminerler

3. Çocuklara yönelik seminerler

4. Ailelere yönelik aile içi ilişki seminerleri



Temel Anne Hakları Taslağı

Yapılan çalıştaylar ve danışma kurulunun araştırmaları sonucunda, annelere ve 

anneliğe dair haklar kapsamı aşağıdaki gibi öngörülmüştür. Haklar kapsamı, 

ilerleyen süreçte akademik araştırmalar komisyonu tarafından genişletip 

değerlendirilmektedir. Anne hakları çalışmasının, uluslar arası platformlarda 

Türkiye’de aileye verilen önemi temsil edebilmesi hedeflenmektedir.

Anne ve toplum kapsamında anne hakları

•Annelerin kendini ifade edebilme özgürlüğünün geliştirilmesi, 

•Sosyal haklarının farkında olması ve haklarına sahip çıkabilmesi, 

•Annelerin çocuklarının geleceği için doğru ve güvenilir bilgi ile donatılması. 

Anne ve sağlık kapsamında anne hakları

•Annenin duygusal, sosyal ve fiziksel iyiliğini sağlamak için toplumsal bilincin 

geliştirilmesi, 

•Sağlık hizmetlerine kolay, ücretsiz erişimi ve hizmetin kullanılabilmesi,

•Sağlıksız çalışma koşullarındaki annelere ek olanaklar sağlanması. 

Anne ve güvenli çevre kapsamında anne hakları

•Barış ve adalet ortamında anneliğini sürdürebilmesi,

•Ekolojik çevrenin (hava,su,toprak) korunmasında anne bilincinin geliştirilmesi, 

•Anneye yönelik şiddet ve taciz unsurlarının önlenebilmesi.

Anne ve eğitim kapsamında anne hakları

•Aile içinde annelere yönelik eğitimlerin desteklenmesi, 

•Anneye yönelik bilgi,beceri ve kişisel gelişim düzeylerinin arttırılması, 

•Anne hakları ile ilgili toplumsal zihniyet dönüşümünün ve farkındalığının

oluşturulması. 

Anne ve ekonomi kapsamında anne hakları

•Annelerin istihdamını artırarak sürdürülebilir ekonomik büyüme oranının 

artırılması, 

•Annenin işgücü piyasasına katılımı için toplumsal bilincinin geliştirilmesi, 

•Annelere yönelik esnek çalışma biçimlerinin oluşturulması. 

Anne ve eşitlik kapsamında anne hakları

•Annelerin diğer bireylerle eşit fırsatlara sahip olunması ve güçlendirilmesi, 

•İş-aile dengesini gözetecek şekilde annelere ek olanakların sağlanması, 

•Toplumun anneye yönelik kültürel önyargılarının ortadan kaldırılması.



Kurumlara Oyunlarla Zaman Yönetimi Eğitimi

Programın Amacı

Şirketteki çalışan anneler için etkili zaman yönetimini oyunlarla öğrenmek; doğru 

zaman yönetimi sayesinde iş ve özel yaşantınızda daha huzurlu ve daha planlı hale 

gelinmesini sağlamaktır.

Bu program annelere ne katacak?

㾎 Zaman ve zaman yönetimi kavramlarının önemini kavrayacaksınız

㾎 Zamanı daha doğru yönetebilme ipuçlarını keşfedeceksiniz

㾎 Zeka oyunları ile zamanı yönetirken nerelerde zorlandığınızı öğreneceksiniz

㾎 Etkili zaman yönetiminin hayatınıza katkılarını göreceksiniz

㾎 Kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmak için önemli bir adım atmış 

olacaksınız.

Bu program kuruma ne katacak?

㾎 Çalışma verimsizliği gidermek

㾎 Belirlenen hedeflere ulaşmak

㾎 Görev gereklerini uygun şekilde gerçekleştirmek

Kişi Sayısı

㾎 Eğitim sınıflarında verimliliğin düşmemesi için katılımcı sayısı sınırlıdır.

㾎 Katılımcı sayısı bir grup için maksimum 20 kişidir.

Programın Süresi ve Yeri

㾎 Program 6 saatte tamamlanacaktır.

㾎 Program yeri karşılıklı olarak belirlenecektir.

Katılımcılara Verilecekler

㾎 Program tamamlandığında katılımcılara zaman yönetimi analizi raporu 15 gün 

içinde elektronik posta ile ulaştırılacaktır.

㾎 Eğlenceli zeka oyunları ile geçirdiği zaman Fogg Davranış Analizine göre 

raporlanacaktır.

㾎 Fogg Davranış Analizine göre yönetici raporu 15 gün içinde elektronik posta ile 

ulaştırılacaktır.



ZAMAN YÖNETİMİ ANALİZİ KATILIMCI NOTLARI

1. Size göre zaman nedir?

• Yerine konması, geri döndürülmesi yenilenmesi, depolanması, satın alınması 

mümkün

olmayan tek bir kaynaktır.

2. Size göre zaman yönetimi nedir?

• Zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme 

sistemidir.

3. Hayatınızdaki en değerli zamanınızı kime ve neye ayırıyorsunuz?

• Eşime ve iş geliştirme faaliyetlerine

4. Hangi zaman tuzaklarına yakalanıyorsunuz?

• Hayır diyememek

• Öncelikleri belirleyememek

• Detaylarla uğraşmak

• Aşırı iletişim

5. Zaman baskısından ne kadar etkileniyorsunuz?

• Olumsuz yönde etkileniyorum

• Verimliliğim düşüyor

• Motivasyonum azalıyor

6. Etkili zaman yönetimi için ilk yapacağım 3 madde

• Önceliklerimi belirlemek,

• Mükemmelliyetçilikten kaçınmak,

• Zaman yönetimi matrisini kullanmak

7. Bugün neler öğrendiniz?

• Hayır diyemediğim için kendime zaman ayıramadığımı öğrendim.

• Mükemmelliyetçilikten uzaklaştığımda yetki devri yapabileceğimi keşfettim.



Fogg Davranış Modeli

Stanford Üniversitesi’nden araştırmacı B.J. Fogg 2009 senesinde Fogg Davranış 

Modeli’ni ortaya koydu [1] [2].

Model ağırlıklı olarak davranış değişikliğine yol açan elementleri ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Sonuç olarak bir davranış değişikliğinin oluşması için şu 3 

elementin aynı anda görülmesi gerektiğini ortaya koydu; Motivasyon, Yetenek ve 

Tetikleyici (Motivation, Ability & Trigger).

1. Motivasyon: Kişi davranışı sergilemek istiyor (motivasyonu yüksek).

2. Yetenek: Kişi davranışı rahatça sergileyebilir (davranışı kolay buluyor).

3. Tetikleyici: Kişinin davranışı yapmak için bir tetikleme mevcuttur.

Katılımcının değerlendirmesine göre Fogg Davranış Analizi;

%0 - %25 arası bir değer çıktığında etkin kullanım oranı " Çok Düşük" seviyededir.

%25 - %55 arası bir değer çıktığında etkin kullanım oranı "Düşük" seviyededir.

%55 - %70 arası bir değer çıktığında etkin kullanım oranı "Orta" seviyededir

%70 - %85 arası bir değer çıktığında etkin kullanım oranı "Yüksek" seviyededir

%85 - %100 arası bir değer çıktığında etkin kullanım oranı "Çok Yüksek" 

seviyededir.

[1] Fogg, B.J. (2009) The Behavior Grid: 35 Ways Behavior Can Change. 

Persuasive’09, April 26-29, Claremont, California, USA.

[2] http://www.behaviorgrid.org



Anne Meclisi Eğitim Seminerleri

Anne Meclisi olarak, gerekli görülen gruplara ve/veya taleplere yönelik olarak 

aşağıdaki eğitim seminerlerini de düzenlemekteyiz.

Eğitim Kategorileri

1. Ailelere yönelik çocukları hakkında seminerler

2. Öğretmenlere yönelik seminerler

3. Çocuklara yönelik seminerler

4. Ailelere yönelik aile içi ilişki seminerleri

Ailelere yönelik çocukları hakkında seminerler

• Çocuklarda davranış bozuklukları

• Dikkat eksikliği ve hiperkaktivite bozukluğu

• Öğrenme güçlüğü

• Kardeş Kıskançlığı ve Kardeş Kavgaları

• Ders Çalışma ve Ödev Yapma Teknikleri

• Sevginin Önemi ve Anne-Baba Olmak

• Televizyon Dizileri ve Çocuğum

• Eyvah Çocuğum Teknoloji Bağımlısı

• Ergenlik Dönemi Özellikleri

• Çocukta Sorumluluk ve Özgüven Kazandırma

• Üstün yetenekli çocuğa sahip olmak

• Etkili Ebeveynlik

• Sınır koyma ve anne-baba tutumları

• Mükemmel çocuk var mı?

• Okula alışma ve okul fobisi

• Ailede şiddet ve çocuğa yansımaları

Öğretmenlere yönelik seminerler

• Zor öğrenci ile başa çıkma yöntemleri 

• Farklı öğrenme yöntemleri ve farklı çocuklar

• Uzmana ve rehberliğe ne zaman çocuk yönlendirmeli

• Üstün yetenekli çocukla dikkat eksikliği olan çocuğu ayırt etmek

• Veli yönetimi nasıl olmalı?



Çocuklara yönelik seminerler

• Sınav kaygısı

• Korkularımla nasıl başa çıkabilirim

• Ders Çalışma ve Ödev Yapma Teknikleri

• Üniversite ve Gelecek İmajı

• Yetenek ve İlgiye Göre Mesleki Rehberlik

• Akran zorbalığı ile başa çıkma

• Sosyal uyum becerileri ve liderlik

Ailelere yönelik aile içi ilişkilere yönelik seminerler

• Aile içi İletişim (Anne-Baba- Çocuk Üçgeni)

• Evlilikte Mutluluk

• Öfkemi Yönetirim- Öfkem Beni Yönetir!

• Çatış-ma, Problem Çözerek Zor İnsanlarla Başa Çık!

• Boşanma ve sonrası

• Evlilikte çatışma

• Sağlıklı Evlilik için neler mümkün?

• Ailede Rol Dağılımı

• Eş olmak mı ebeveyn olmak mı?

Diğer Eğitimlerimiz: 

1. Aile Okulu

2. Gebelik Okulu

3. Aile Bilgilendirilme Toplantıları ve Aile Bilgilendirme Notları 

4. Ailelere Eğitici Video Çekimi

5. Aileler ve Çocuklarla Farklı Konularda Psikodrama Grupları

6. Rehberlik Yönlendirme Sisteminin Kurulması



Anne Meclisi Ziyaret ve Tanıtım Görüşmeleri

( Şubat 2016 – Temmuz 2016 )

•Kurucumuz Oya Kalender tarafından Beykent TV Işılay Gedik’in Biz Bize 

programına katılarak Türkiye’de Annelik konusu anlatımı

•Business Channel Canan Bekdik’in programına katılarak proje tanıtımı

•Global Politika ve Strateji Süleyman Özeren ve ekibini ilk ziyaret ve Anne 

Meclisi’nin tanıtımı

•Business Channel’da Elif Karakışla’nın programında proje tanıtımı

•Dernek kurucuları tarafından Çizgi Altı programında proje tanıtımı

•Şişli Belediyesi’nin davetlisi olarak Kadın Girişimciler Eko sistemi konferansına 

katılım

•Kadem başkanı Sare Aydın ile görüşme ve Anne Meclisi’nin tanıtılması

•8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde konuşmacı 

olarak katılım

•Tikad başkanı Nilüfer Bulut ile görüşme ve Anne Meclisi’nin tanıtılması

•Best FM Radyo programında proje tanıtımı 

•Anne Meclisi ve gönüllüleri ile İstanbul Modern gezisi

•ICF Başkanı Naci Demiral ile toplantı, Anne Meclisi ile ilgili bilgi aktarımı

•İBB Kültür Müdürü Şevket Demirkaya ile toplantı ve projenin sunumu

•ICF Başkanı Naci Demiral ile toplantı, Anne Meclisi ile ilgili bilgi aktarımı

•Anne Meclisi ile Darülaceze’de kalan annelere ziyaret



Adres:

Dereboyu Cad. Bilim Sk. No:5 Sun Plaza Kat:13  34398 Sarıyer/ İstanbul

Tel: 0212 367 49 82 Faks: 0212 366 58 02

www.annemeclisi.org    annemeclisi@gmail.com


