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GÖÇ VAKFI’NIN DAYANDIĞI TEORİK ÇERÇEVE
Göç ve İnsani Yardım Vakfı(Göç Vakfı) olarak, Diyarbakır’daki faaliyetlerimizin
ikinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Vakıf olarak çocuklarla ilgili çalışmalara büyük bir heyecanla başladık. Bu heyecana kaynaklık eden tabi ki çocukların kendisiydi. Gerek çocuk çalışmalarının hassaslığı gerekse de alanda yeterince tecrübenin olmaması işimizi zorlaştırdı. Bu zorlukları aşmak için iki yıl boyunca çocuklar
konusunda çeşitli teorik ve pratik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda kurumsallaşma ayağını büyük ölçüde tamamladık. Tüm süreci ve geldiğimiz noktayı
“Faaliyet raporu” haline getirip sizlerle paylaşmak istedik.
Bilindiği gibi zorunlu göç sonrası ortaya çıkan çetrefilli zorluklar en fazla çocukları etkiledi. Son yıllarda göç eylemi yavaşlamış olsa da, göç edenlerin ikinci kuşaklarından söz edilse de zorunlu göçün bölgede oluşturduğu sosyal, ekonomik adaletsizlikler, hak ihlalleri ağır sorunlara yol açmaya devam etmekte ve
bu olumsuzluklardan da en fazla çocuklar etkilenmektedir. Çocukların %45’inin
temel eğitim çağında olmasına karşın çalışmak zorunda kalmaları; eğitim, sağlık, kültür, oyun gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları çeşitli araştırmalarla
ortaya konulmuştur. Savunmasız, yetişkinlerden çok farklı ihtiyaçları ve dünyaları
olan çocuklar, çok ağır yüklerin altına girmekte; bir yandan eğitimlerine devam
etmeye çalışırken diğer yandan ağır işlerin altında çalışmak zorunda kalmakta,
zararlı alışkanlıkların pençesine düşmektedirler. Kimi zaman çocuklar, küçük şirin
varlıklar, yumurcaklar, tatlı yaratıklar olarak görülürken, kimi zaman da ayrımcılığa tabi tutulmakta, kriminal olaylarla anılmakta ve “öcü” gibi gösterilmektedir.
Bu sorunların kronik hale gelmesi çocukları eğitim ve oyun ortamından, kendini
geliştirebilecekleri, özgürce ifade edebilecekleri, birey olabilecekleri imkânlardan
uzaklaştırmaktadır. Tüm hayat yetişkin merkezli düşünülmekte; çocukların dünyası ve ihtiyaçları hep ikinci planda kalmaktadır. Mevcut durum çocukluk olgusunu
yok etmektedir.
Göç Vakfı mevcut durumu “çocuğun yüksek yararı” ilkesini temel alarak alandaki
teorik ve pratik eksikliği gidermeye çalışacaktır. Tüm bu ağır sorunların üstesinden
tek başına gelme iddiasında değiliz elbette; ancak Göç Vakfı, bu tespitler ışığında
çocuklar için emek vermeye, herkesi duyarlı olmaya ve ilgili kurumları harekete
geçirmeye devam edecektir.
İlk günden bu yana, Göç Vakfının yanında duran, çocuk gibi geniş bir alanda teorik ve pratik olarak vakfın çalışmalarına gönülden katılan danışma kurulumuzdaki
GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

2

İÇİNDEKİLER

GÖÇ

İÇİNDEKİLER................................................................................................................... 2
ÖNSÖZ............................................................................................................................. 3
GÖÇ VAKFI’NIN DAYANDIĞI TEORİK ÇERÇEVE.............................................................. 4
GÖÇ VAKFI’NIN ÇALIŞMA ALANI.................................................................................... 5
GÖÇ VAKFI ÇOCUK ÇALIŞMALARI............................................................................... 6/8
ÇOCUK ÇALIŞMALARINA GENEL YAKLAŞIM............................................................ 9/10
GÖÇ VAKFI ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ...................................................................... 11/14
VAKFI’NIN
DAYANDIĞI TEORİK ÇERÇEVE
6. PROJELERİMİZ
6.1. GÖÇTEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK PROJESİ
6.1.1. HAZIRLIK AŞAMALARI.........................................................................................15
6.1.2. PROJENİN TANITIMI.............................................................................................15
6.1.3. GÖÇTEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE
DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLERİ..........................................16
6.1.3.1. AİLELERLE BULUŞMA......................................................................................16
6.1.3.2. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...........................................................................17
6.1.4. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
6.1.4.1. UÇURTMA ŞENLİĞİ :‘ÇOCUKLARIN HAKLARI “UÇMASIN” ’..........................18
6.1.4.2. TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ:
PALYAÇOYÊ WENDA’YLA ÇOCUKLAR EĞLENDİ............................................................20
6.1.4.3. AİLELERE TOPLUMSAL
CİNSİYET VE ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI SEMİNERİ..........................................................21
6.1.4.4. ÇOCUK YAZ KAMPI............................................................................................21
6.1.4.5. ÇOCUK HAKLARI ATÖLYEMİZ:
ÇOCUKLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR............................................................................25
6.1.4.6. GİYİM VE KIRTASİYE DESTEĞİ...........................................................................25
6.1.4.7. SANAT ATÖLYEMİZ:
ÇOCUKLAR SANAT ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİLER............................................26
6.1.4.8. FOTOĞRAF ATÖLYEMİZ : ÇOCUKLAR FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÖĞRENİYOR........28
6.1.4.9. TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ : “PÎRE U LUYE” İLE ÇOCUKLAR EĞLENDİ...............29
6.2. PROJENİN ADI: BU BİR OYUN DEĞİL PROJESİ
6.2.1. AMACI VE YÖNTEMİ..............................................................................................29
6.2.2. BU BİR OYUN DEĞİL PROJESİ PROJE FAALİYETLERİ:
6.2.2.1. TANITIM TOPLANTISI.........................................................................................30
6.2.2.2. ANKET ÇALIŞMASI............................................................................................30
6.2.2.3. PROJE EKİBİ İÇİN EĞİTİMLER..........................................................................30
7. ÇOCUK HAKLARI İZLEME HARİTASI
7.1. OCAK–NİSAN ÇOCUK HAK İHLALLERİ İZLEME RAPORU.....................................31
7.2. ÇOCUK HAKLARI İZLEME RAPORU (YILLIK RAPOR).............................................31
8. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ........................................................................32
9. DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ÇOCUK YAŞAMMERKEZİ
TEMELATMA TÖRENİ......................................................................................................33
10. 20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDEKİ
BİLLBOARD ÇALIŞMAMIZ..............................................................................................34
11. STGM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ............................................................36
12. PLATFORMLAR VE SUNULAN PROJELER HAKLAR CİNSİYET TANIMAZ PROJESİ
12.1. HAKLAR CİNSİYET TANIMAZ PROJESİ.................................................................36
12.2. ULUSAL AJANS ERASMUS...................................................................................36
13. ŞUBELER
13.1. VAN ŞUBENİN ÇALIŞMALARI...............................................................................37
13.2.1. BATMAN ŞUBENİN ÇALIŞMALARI
20 Kasım Çocuk Hakları Atölye Çalışması(20.10.2013).................................................37
13.2.2. Uçurtma Şenliği(18.05,2013)..............................................................................37
13.2.3. Anket Çalışması(09.02.2013)..............................................................................38
13.2.4. Ailelere Ve Çocuklara Kıyafet Dağıtımı(28.07.2013)...........................................38
13.2.5. Tiyatro Gösterisi..................................................................................................38
13.2.6. Ayakkabı Dağıtımı(28.12.2013)............................................................................38

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

13 FAALİYET

ÖNSÖZ

RAPORU 3

ÖNSÖZ
Toplumu derinden etkileyen savaş, göç, yoksulluk gibi sorunlar en çok savunmasız grup
olan çocukları etkilemektedir. Bu sorunlar karşısında sivil toplum örgütlerinin geliştirdiği
çözümler maalesef sınırlı kalmaktadır. Bu tür sorunların tamamen çözülmesi makro düzeyde politikaların değişmesiyle mümkündür. Ancak sivil toplum kuruluşlarının sorunlara
dikkat çekerek farkındalık yaratmaları çözüme katkı sunmaktadır. Biz de Göç vakfı olarak
kurulduğumuz günden itibaren sorunlara sivil toplum duyarlılığı ile yaklaştık. Yaptığımız
çalışmalarla sorunlara gücümüzün yettiği oranda çözüm olmaya ve sorunlarla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştık.
Toplumun yaşadığı travmalar çocuğun yaşamında silinmeyen izler bırakmaktadır. Sağlık
ve eğitim başta olmak üzere çocukların birçok haktan mahrum kalması çocuğun yaşam
hakkının ihlalidir. Mevcut yasalar çocuğu korumakta yetersiz kalmaktadır. Çocuk politikaları, çocuk hassasiyetiyle düzenlenmemektedir. Çocuklar hem sistem tarafından hem de
aileler tarafından sömürü alanı olarak kullanılmaktadırlar. Halen çocuklar; Çocuk işçiliği,
çocuk gelinler, çocuğa şiddet, çocuk istismarı gibi birçok hak ihlaline maruz kalmaktadırlar.
Tüm bu sorunlara göç olgusu eklendiğinde sorunlar katlanarak artmaktadır.
Göç vakfı; çocukların yaşadığı bu sorunlara çözüm olmak için çocuk yaşam merkezleri kurulması, çocuklarla ilgili projelerin hazırlanması-uygulanması ve eğitim bursu verilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarımızda çocuklarla ilgili imzalanan
evrensel bildirilere uyulması konusunda hassas davranılmaktadır. Çocuğun yüksek yararı
ilkesi esas alınmaktadır. Çocukların özgür iradelerine saygı gösterilerek özgüveni yüksek,
olayların öznesi olan bireyler olmaları hedeflenmektedir.
Tüm bu faaliyetlerimizde özveri ile çalışan arkadaşlarımıza, danışma kurulumuza, stajyer ve gönüllülerimize teşekkürü borç biliyoruz.
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GÖÇ VAKFI’NIN DAYANDIĞI TEORİK ÇERÇEVE
Ekonomik, toplumsal veya siyasi nedenlerle bir yerleşim alanından veya siyasal
sınırları belirgin bir toprak parçası üzerinden başka bir yere doğru gerçekleşen
birey ya da kitle hareketleri göç olgusu ile tanımlanır.
Göç olgusu, bir siyasal coğrafyanın sınırları içerisinde gerçekleşebileceği gibi,
ulusal sınırların ötesine de taşabilir. Siyasal coğrafyanın ulusal sınırları içerisinde
gerçekleşen göç hareketleri iç göçler, ulusal sınırların ötesine taşan göçler ise dış
göçler olarak isimlendirilir.
İç ve dış göç hareketlerini tanımlamada kullanılan temel ölçütlerden birisi de
göç etme eylemini gerçekleştiren, göç eylemine katılan insanların göç kararını
alma, göç kararını onaylamaları ile ilgili kullanılan karar-onaylama ölçütüdür. Göç
etme eyleminin kararı, göç etme eyleminin öznesi olan kişi veya kişiler tarafından
gönüllü olarak verilmişse, gerçekleşen göç etme eylemi gönüllü, isteğe bağlı göç
eylemidir.
Bir toplumun nüfusunun bir bölümü;
•

Uygulanan baskı ve zulüm sonucu göç etme eylemine karar vermişse,

•

Göç etme eyleminin kararı, göç eyleminin öznesi durumunda olan insanın
iradesi dışında alınıp dışarıdan ona dayatılmışsa,

•

İnsanların içinde yaşadıkları bölgenin değişen doğal koşulları, sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik ortam koşulları onların yaşama olanaklarını yok
etmiş, içinde yaşadıkları yerleşim alanının koşulları insani-sürdürülebilir
yaşama olanaklarını tümüyle ortadan kaldırmışsa, gerçekleşen göç etme
eylemi, zorunlu göçtür. Zorunlu göç eylemleri, bir ulusal coğrafyanın iç sınırları içerisinde gerçekleşebileceği gibi, ulusal coğrafyanın sınırlarının dışına
da taşabilir.
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Göç Vakfı’nın Çalışma Alanı
Göç Vakfı, çalışmalarını 2010 yılına kadar Mersin de yürüttükten sonra Vakıf
Merkezi Diyarbakır’a taşınmıştır. Göç Vakfı taşınma sonrasında yürüttüğü tartışmalar sonucunda Göç Vakfı’nın kuruluş-çalışma perspektifine dayalı olarak çocuklar üzerine çalışmayı esas almıştır
Yapılması öngörülen çalışmalar öncelikle göçten etkilenmiş çocuklar olmak
üzere tüm çocukları kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar,
çocukların gelişim süreçlerinde yaşadıkları problemlerin çözümüne odaklanmaktadır.
Göç Vakfı’nın Yürüttüğü Çalışmalar
Göç Vakfı’nın yürüttüğü çalışmaları dört ana başlık altındadır;
1. Araştırma projelerinin yapılması
2. Uygulama projelerin hazırlanması ve yaşama geçirilmesi
3. Çocuklar için Hizmet merkezleri açılması
4. Çocukların Eğitimine destek olmak için burs sağlanması

Göçe maruz kalan topluluklar sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik vb birçok
sorun ile karşılaşmaktadırlar, bunların yarattığı sonuçlar ve sorunlara karşı mücadele etme tüm yurttaşların özellikle de sivil-demokratik kurumların temel görevleri arasında yer almaktadır. Göç Vakfı, bu temel teorik dayanakları, sivil-demokratik yurttaş duyarlılığını ve katılımını gerçekçi kılmak amacıyla Çukurova’da
Mersin merkezli kurulmuştur. Göç Vakfı’nın Mersin’de kurulması, bir tesadüften
çok zorunluluktan kaynaklanmıştır.
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GÖÇ VAKFI ÇOCUK ÇALIŞMALARI
Zorunlu göç sonrası bölgede oluşan, sosyal adaletsizlik, insan hakları ihlalleri,
yoksulluk gibi sorunlar toplumda travmaya yol açmıştır. Toplumdaki bu travma da
en fazla çocukları etkilemiştir. Göç Vakfı’nın ve bölgedeki Sivil Toplum Örgütlerinin
yaptığı göç araştırmalarında, göç eden ailelerin ortalama 9-11 arası kişiden oluştuğu görülmüştür. Göç eden bu kesimin önemli bir bölümünün de 6-14 yaş aralığındaki eğitim çağındaki çocuklardan oluştuğu görülmüştür.
Göç eden ailelerin göç sonrası yeni yerleşim alanında karşılaştığı güçlükler ve
sorunlar, katlanarak çocuklara yansımaktadır. Göç eden ailelerin çocukları, çocukluğunu yaşayamadan büyümekte, çocuklukla yetişkinlik arasında kalmakta, çocuk
doğası ve kimliğine yabancılaşmaktadırlar. Göç eden ailelerin kız çocukları, evde
küçük kardeşlerinin bakımının yanı sıra ev işlerine yardım etmekte, erkek çocuklar
ise yoksulluk nedeniyle sokakta mendil-sakız v.b şeyleri satarak çalıştırılmaktadırlar. Sokakta değişik işler yaparak çalışan bu çocuklar günlük ortalama 6-14 saatini sokakta geçirmektedirler. Bu çocuklar sokakta şiddet, taciz(v.b) gibi izleri
ömür boyu silinmeyen olaylara maruz kalmaktadırlar.
Ayrıca bu aileler çocukları ile birlikte mevsimlik işçi
olarak farklı bölgelere gittikleri ve çok zor koşullarda
çalıştıkları da bilinmektedir.
Çocukların ve ailelerinin yaşadığı olumsuz şartlardan dolayı, bazı çocuklar eğitim sürecine sağlıklı bir
şekilde dâhil olamamakta veya eğitimlerini tamamlayamamaktadır. Tüm zorluklara rağmen eğitim sürecine dâhil olan çocuklar da eğitim sisteminin; cinsiyetçi,
ezberci, rekabetçi mantığıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Mevcut Hukuk Sistemi; uygulayıcıların geleneksel zihniyeti, kanunların yetişkin
merkezli bakış açısıyla oluşturulması ve altyapı sorunlarının birleştiği bir labirentten farksızdır. Uygulamalara bakıldığında Çocuk Hakları Sözleşmesinin Kabulü,
Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Mahkemeleri, hukuk sistemine yapılmış kötü bir
makyajdan öteye geçememiştir. ÇHS’ nin3. Maddesine konan çekinceler söz konusu kabulün bir makyaj ve uluslararası prestij amaçlı olduğunun diğer bir kanıtıdır.
Toplumların travmatik (savaş, göç, yoksulluk vb.) süreçlerinin en mağdur bireylerini (ağır işçi, madde bağımlısı, hukuk mağduru, yoksul ve eğitimden kopmuş
vb.) çocuklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda sağlık ve sosyal hizmet sistemleri bir
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yandan çocuk yoksulluğu ekseninde yapılandırılarak hayırsever yöntem ve yaklaşımlarla çözümler üretmeye çalışırken öte yandan bağımlı, itaatkâr, sorgulamayan
kişilikler yaratmaktadır.
Mevcut şartlar çerçevesinde çocuklar; eğitim, sağlık, hukuk ve sosyal hizmet
politikaları açısından edilgen bir varlık olarak canlı bir nesneden öteye geçememektedir. Bu durum; çocuğun yüksek yararı ilkesinin hayata geçirilmesi bir yana,
çocukluk olgusunu yok etmeye varacak noktaya ulaşmıştır.
Gerekçeler
Zorunlu göç ve sonrası yaşanan toplumsal problemlere yönelik geliştirilen çözüm yaklaşımları, sorunun ana kaynağına odaklanmadan, geçici çözümler üreterek problemi derinleştirmekten öteye gidememiştir. Daha da önemlisi söz konusu
toplumsal travmaya yol açmış zihniyetin aynı zamanda sorunun çözümünde de ana
aktör olarak yer alması, geliştirilen çözümlerin toplumun bu kesimlerinde yeni
buhranlar oluşturmasından öteye geçememiştir.
İnsan ve birey merkezli olmayan yaklaşım ve yöntemlerle çocuklarına güvenilir
insani yaşama ortamını, sağlayamayan, çocuklarının % 45’ini temel eğitim çağında olmasına karşın çalışmaya zorlayan, eğitim, sağlık, kültür, oyun oynama, çocukluğunu yaşama gibi çocuklarının en temel insani haklarını karşılayamayan bir
sistemin çözümü zorlaştırmaktan öteye geçemeyeceği aşikârdır. Ayrıca, göç veya
başka baskılar dolayısıyla mağdur konumda olan, topluma ve gündelik hayata erişimde sıkıntı yaşayan çocukların topluma entegrasyonu için ‘rehabilite’ edilmeleri
gerektiği anlayışı günümüz sosyo-politik sisteminde hüküm sürmektedir. Bu anlayış çocuğu toplumsal bir varlık olarak görmeyip sadece bireye indirgeyen ve bireyin
toplum içerisindeki kültürlenme sürecini göz ardı eden bir anlayıştır.
Çocukların zorunlu göç sonrası yaşadığı travma ve sonuçlarının yanı sıra, geçmişten günümüze kadar gelişmiş olan yetişkin merkezli anlayış ve bakış açısı da
çocukların yaşadıkları sorunların çözümüne odaklanamamış olup alternatif çözümlerin önünü tıkamıştır. Yetişkin merkezli anlayış; özellikle erken çocukluk, çocukluk ve gençlik evrelerini yetişkinliğe geçiş aşamaları olarak görüp ciddiyetle
dikkate almamaktadır. Bu durum kendi içerisinde pedagojik, psikolojik hatta politik
açıdan ciddiyetle irdelenmesi gerekli açmazlar barındırmaktadır.
Yetişkin merkezli anlayışın yarattığı sorunsallar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ nin kabulü sonrasındaki tartışmalara da yansımıştır. Söz konusu tartışma ve
arayışlar, çocuğa özgü bir hukukun gelişmesinin yolunu açarak, çocuğu bir birey
olarak tanımlayıp geleneksel yaklaşımı çocuklar lehine dönüştürmüştür.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) dünya çocukları açısından olumlu anlamda
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ciddi bir gelişme olmakla birlikte, zihinsel anlamda toplumların geleneksel bakış
açısını terk edememesi ve uygulamalardaki eksiklikler, çocukların toplumsal bir
birey olarak gelişimlerinin önünü tıkamaktadır. Dolayısıyla çocuklar hala eğitilmesi
gerekli edilgen canlılar, küçük şirin varlıklar, sorun çıkaran yaramaz mahlûklar,
stres atılan tatlı yaratıklar olmaya devam etmektedir. Mevcut bakış açısı belki de
çocuğun ne ve kim olmadığı sorusunun cevabı olabilecekken maalesef tam da çocuk kimdir sorusunun geniş toplum kesimleri açısından cevabı budur.
İnsan hakları ve çocuk hakları çerçevesinden yola
çıkarak çocukların; doğada ve toplumda bir birey
olarak kendine özgü bir varoluşa sahip, düşünen,
yaratıcı, sorgulayıcı, irade ve sorumluluk sahibi, eğlenmeyi ve oyun oynamayı önemseyen, toplum içinde kültürlenen etkin özneler olarak tanımlanması
gerektiği aşikârdır.
Çocuğun bir birey olarak kabul görmediği toplumlar ve sistemlerde, çocuklara yönelik alternatif
sivil çalışmalar ortaya koymak çocukluk olgusunun
yeniden yaratımı açısından elzemdir. Söz konusu
uygulamalar mevcut durumun iyi analiz edilip, ilgili
toplum veya topluluğun kültürel, ekonomik, sosyal süreçlerini göz önünde bulundurarak geliştirilmesini gerektirmektedir.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, şartlar ne olursa olsun çocukların kendi haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını ve söz konusu hakların fiili olarak uygulanması
yükümlülüğünü ilgili devletlere vermiştir. Bu çerçevede ÇHS’ deki çekinceli maddeler başta olmak üzere tüm maddelerin koşulsuzca kabulü ve uygulanması çocuk
haklarının fiili olarak yaşama geçirilmesinin ön koşuludur. Diğer yandan çocukların anadillerini ve kültürlerini öğrenme ve yaşama hakkı, temel hakları olduğu gibi
sağlıklı gelişimlerinin de olmazsa olmazlarındandır.
Bu bağlamda söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya ihmali
durumlarında, çocuklar lehine gerekli girişimleri yapmak, örnek çalışma ve modelleri çocuklarla birlikte gerçekleştirmek ilgili sivil toplum kesimlerinin sorumluluğundadır. Göç Vakfı, bu sorumluluğun bilinciyle, çocukların ÇHS’ ye uygun bir
şekilde sağlıklı gelişimlerini destekleyecek çalışmalar gerçekleştirmeyi öncelikli
hedef olarak benimsemiştir.
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ÇOCUK ÇALIŞMALARINA GENEL YAKLAŞIM
Temel Felsefi Yöntem ve Yaklaşımlar
Göç Vakfı’nın Çocuk Çalışmalarındaki Temel Felsefesi; çocukları, kendine özgü
bir varoluşa sahip bireyler olarak gören, çocuğun özgürlüğünü, bağımsızlığını ve
yaratıcılığını teşvik eden, aynı zamanda çocukların beden ve ruh sağlığını geliştirici
sanatsal, kültürel, sosyal, sportif etkinlikler geliştirip, uygulamaktır.
Çocuklara yönelik geliştirilecek olan çalışmalar, anadilde eğitimin tüm süreçlere yayılmış olduğu çok dilli bir perspektifle yapılandırılarak hayata geçirilecektir.
Alternatif çalışmaların yapılandırılması sürecinde benimsenecek yöntem ve
yaklaşımlar aşağıda belirtilmiş olan bazı ilkelere uygun olacaktır.
Bu ilkeler:
•

Toplum temelli ve kültüre duyarlı

•

Hak ve özgürlükler temelli yaklaşımlarla desteklenip sürdürülen

•

Çocuğu odağa alan ve çocuğu sürece katan

•

Öğrenme sürecinin karşılıklı olduğu (çocuktan öğrenen ve diyaloga dayalı)

•

Çocuğa saygı duyan, çocuğu koruyan ve destekleyen

•

Doğa ve çevre bilincini teşvik eden

•

Paylaşımcı ve şeffaf

•

Demokratik ve ilkeli

•

Eleştirel

•

Eşitlerin ilişkisine dayanan

•

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı

•

Anlaşılır olan (Anadilinde)

Temel Felsefi Yöntem ve Yaklaşımların Gerekçeleri
Mevcut sistemin (eğitim, hukuk, sosyal hizmet, sağlık vb.) insanlarda oluşturduğu tek tip ve ötekileştirici zihniyet, kendini yeniden üretmekle kalmayıp sorgulamayı önleyen araçlarıyla alternatif yaklaşımların düşünülüp uygulamasını da baltalamaktadır.
İnsanı doğaya, topluma ve kendisine yabancılaştıran bu durum ancak ve ancak
GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU
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yaralanmış zihinlerin sorgulama, irdeleme, üretme ve paylaşmak üzere kendini
yeniden yaratmasıyla aşılabilir.
Toplumun mevcut sistemin ürettiği bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde, alternatif olarak ortaya konulacak çalışmaların ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ ve ÇHS’ ye
uygunluğu her defasında bıkmadan sorgulanmalıdır.
Çocuklarla yapılacak olan alternatif çalışmalarda önemle durulması gereken
noktalardan biri de sosyo-ekonomik ve kültürel anlamdaki duyarlılıklardır. Bu durum geçmiş ve mevcut yaşantılar açısından travmatik çağrışımlar yaratacak etkilerin farkındalığı ve bu farkındalıkla geliştirilmiş yöntem ve yaklaşımların ehemmiyetini gerektirir.
Mevcut durumda cinsiyetçi yaklaşımların ne derece etkili olduğu ortadadır. Alternatif çalışmaların tüm süreçlerine iyice nüfuz etmiş toplumsal cinsiyet eşitliği,
çocukların sistemi bu yönüyle de sorgulamalarına katkı yapacaktır.
Çocuklarla yapılması öngörülen alternatif çalışmaların, mevcut eğitim sistemlerinde önemli bir yere sahip olan hiyerarşik yapıyı ortadan kaldıracak şekilde planlanması, çocuk hakları ve çocuğun sağlıklı gelişimi için kaçınılmazdır. Bu yöntem
ve yaklaşım, çocuğun katılım ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmesi için
hayati öneme haizdir.
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GÖÇ VAKFI ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ
Göç Vakfı, gerçekleştirmeyi
öngördüğü çocuk çalışmalarının Çocuk Hakları Sözleşmesi’
nden hareketle uygulanmasını
önemsemektedir.
Dolayısıyla
Göç Vakfı; BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde - çocuğun oynama ve yaşına
uygun eğlence etkinliklerinde
bulunma, kültürel ve sanatsal
yaşama serbestçe katılma ve
bu konularda çocuklara uygun
ve eşit fırsatlar yaratılmasınabelirtilen süreçlerin mevcut durumda işletilmemesinden kaynaklı olarak, çocuklara söz konusu haklarını kullanabilecekleri alanlar ve mekânlar oluşturmanın gerekliliğine inanmaktadır.
Çocuk Yaşam Merkezleri; çocuğun sosyalleşme ve kültür ortamını temel alan,
çocuğun ihtiyaçlarına ve kişilik gelişimine birincil planda değer veren, onun bir bütün olarak gelişiminin sağlanması görüşünü benimseyen bir yapıda olacaktır.
Çocuk Yaşam Merkezleri; çocuğun kişiliğine, kendiliğindenliğine ve doğasına tam
güven duyan, bağımsız ve kendine yeterli bireyler olmalarına dönük çalışmalar ortaya koymayı hedeflemektedir.
Göç Vakfı; Çocuk Yaşam Merkezleri projesinin, inşa süreci ve sonrasındaki işleyişiyle, benzer başka birçok çocuk merkezinin de hayata geçmesi ve yaygınlaşması
için çalışacaktır.
Yöntem
Çocuk Yaşam Merkezleri, çocuk merkezli anlayışını savunmaktadır. Çocuk merkezli anlayış, çocuğun sosyal, psikolojik, kültürel, bireysel özelliklerine saygı duyar
ve farklılıkları teşvik eder. Çocuk merkezli anlayış aynı zamanda çocukları aile ve
çevre bütünlükleri içerisinde değerlendirip, ilgili aktörlerin sürece aktif katılımını
önemser.
Çalışmalar, çocukların fizyolojik ve psikolojik doğasına uygun olarak düzenlene-
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cek ve çocuk, etkinliklerin merkezine alınacaktır. Çalışmalar, kurallara göre değil
çocukların kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenecek; çocuk, yaşamın gerçekleri ve
sorunlarıyla temas ederek gelişecektir. Tüm çalışmalar; çocukların aktif katılımıyla, çocuklarla birlikte yürütülecektir.
Çocuk merkezli anlayış, çocukların çeşitliliğinin ve farklılıklarının tanınmasını
temel alacak ve bu farklılıkların köreltilmesi yerine vurgulanmasını savunacaktır.
Bu anlayış her çocuğun duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının zenginlik olarak görüldüğü şu ilkelere dayanacaktır:

RAPORU 13

olacağı demokratik bir yapıdan beslenerek hareket edecektir.
Çocuk merkezlerinin gerek kuruluş ve gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılacaktır.
•

Toplumsal adalet

•

Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)

•

Dayanışma

1.

Çocuk üzerinde doğru görüş sahibi olmak

•

Çoğulculuk

2.

Çocuğu etkinlikle buluşturmak

•

Toplumsal duyarlılık

3.

Çocuğun içten ilgilerinden hareket etmek

•

Şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)

4.

Etkinlik mekanını hayata bağlamak

•

Ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, ekonomik, sosyal, fiziksel)

5.

Mekanı ve mekânın tüm birimlerini çocuk dostu haline getirmek

•

Ekolojik düşünce

6.

Çocukta yaratıcı becerileri geliştirmek

•

Yaratıcılık, üretkenlik

7.

Çocukların çok yönlülüğünün ve farklılığının kabulü

•

Dürüstlük

8.

Öz-değerlendirmenin esas alınması

•

Öz denetimcilik

•

Eleştirellik

•

Farkındalık

•

Empati

Çocuk merkezli eğitim anlayışının hayata geçirilebilmesi için alternatif uygulama
ve teknikler kullanılacaktır;
•

Çok dilli eğitim

•

Çok disiplinli (multi-disipliner) öğrenme

•

Atölye temelli çalışma

•

Mümkün olduğu ölçüde çocuk için kişiselleştirilmiş program,

•

Alternatif değerlendirme

İlke ve Değerler
Göç Vakfı Çocuk Yaşam Merkezleri; öncelikle çocuklar olmak üzere, aileler, ilgili
kişi ve kurumlar, alternatif eğitim sürecine dahil olmuş eğitmen ve gönüllüler ve
aileler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katkı ve motivasyonlarının dahil
GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

Çocuk Yaşam Merkezlerinin Çalışma Yürüteceği Çocuk Yaş Aralığı:
Göç Vakfı, Çocuk Hakları Sözleşmesinde de belirtildiği üzere 18 yaşına kadar
her bireyi çocuk olarak kabul eder. Bu bağlamda 0–18 yaş aralığındaki tüm bireylere yönelik çalışmalar yapmanın önemi ve gerekliliği ortadadır. Göç Vakfı bu gereklilikler ışığında Çocuk Yaşam Merkezlerinde öncelikle 6 ila 14 yaş aralığındaki
çocuklarla çalışma yapmak üzere tüm çocukları sürece dâhil edecek yöntem ve
alternatifler üzerinde tartışmalarını sürdürecektir.

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

13 FAALİYET

PROJELERİMİZ

14

Göç Vakfı Çocuk Merkezlerinde Yürütülecek Atölyeler;
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6. PROJELERİMİZ

•

Oyun- Drama Atölyesi

6.1. GÖÇTEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK PROJESİ

•

Sanat Atölyesi

6.1.1. HAZIRLIK AŞAMALARI

•

Akran Atölyesi

•

Ekoloji Atölyesi

•

Dil Atölyesi

•

Spor Atölyesi

•

Fotoğraf- Video Atölyesi

•

Müzik Atölyesi

•

Maket Tasarım Atölyesi

•

Arkeoloji

•

Toplumsal Cinsiyet Atölyesi

•

Sosyal Bilimler Atölyeleri

•

Mutfak- Beslenme Atölyesi

•

Sözlü Tarih Atölyesi

•

Edebiyat Atölyesi

•

Matematik Atölyesi

•

Felsefe Atölyesi

•

Haklar ve Özgürlükler Atölyesi

•

Barış Atölyesi

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

Göç Vakfı ve Uluslararası Özgür Kadınlar Vakfıyla birlikte yürüttüğü “Göçten
Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek Projesi”ni 2. yılında da devam etme kararı
aldı. Göç Vakfı olarak projenin ilk yılında, iç göçe maruz kalan yurttaşların sorunlarını, beklentilerini öğrenmek ve bu sorunların çözümüne ilişkin atılacak adımların
tespiti amacıyla Diyarbakır ili Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Merkez ilçelerinde
alan araştırması yapmıştır. (yapılan anket grafiği eklenecek). 1000 ile Yapılan alan
araştırmasında, eğitime devam etme konusunda maddi yetersizlik yaşayan 7–15
yaş arası 100 çocuğa burs imkânı sağlandı. Projemizin 2.yılında, Vakıf yöneticileri
ve proje ekibinin katılımıyla projenin yıllık değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirmede ev ve okul ziyaretleri sırasında yapılan gözlemler ve bu ziyaretlerde doldurulan
tespit formları göz önünde bulundurularak, ekonomik durumları iyileşen, okul devamsızlığının bulunan ve Diyarbakır ili sınırları içinde kaydı bulunmayan çocuklar tespit edilmiştir. Bu nedenle proje kriterlerine göre listelerde güncellemeler
yapıldı. Projeye sonradan dâhil olan çocukların anneleri adına hesap numaraları
açılarak listeye son hali verilmiştir.
6.1.2. PROJENİN TANITIMI
Projenin hedefi çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalan ve göçten etkilenen
çocukların yaşadıkları fiziksel, sosyal ve kültürel ortamlara uyumlarını kolaylaştırmak, eğitim süreçlerini maddi olarak desteklemek, fırsat eşitliğinden yoksun kalan
çocuklara; sosyal ortam hazırlayarak, demokratik, evrensel değerleri içselleştirmiş bireyler olarak sosyalleşmelerini sağlamaktır. Projemiz 2012 yılından beri 100
çocuk ile devam etmekte olup 2. Yılını geride bırakmıştır. 2014 yılında da projemiz
devam edecektir.
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6.1.3. GÖÇTEN ETKİLENEN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE
DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLERİ

6.1.3.1. AİLELERLE BULUŞMA
Projenin ikinci yılında proje çalışanları, Vakıf yöneticileri, gönüllülerimiz ve yerel
kurum temsilcilerinin katılımıyla Cigerxwin Kültür Sanat Merkezi konferans Salonunda ailelerle buluşma gerçekleştirdi. 80 ailenin katıldığı buluşmada, proje çalışanları tarafından hazırlanan vakıf çalışmaları ve bir yıllık proje faaliyetlerinin yer
aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Ayrıca vakıf başkanı Talat Çetinkaya projenin
ikinci yılında yapılacak olan değişiklikler hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra,
aileler ile birebir görüşmeler yaparak ailelerden görüş ve öneriler aldı.
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6.1.3.2. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Proje kapsamında 23 - 24 Mart tarihlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Sümerpark Tigris Resepsiyon salonunda bir toplantı gerçekleştirilerek aileler projede yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirildi. Yaklaşık 61 ailenin dâhil olduğu
toplantıda çocukların okul ziyaretlerinin aileleri tarafından yapılacağı belirtilerek,
çocukların yaşadığı bir problem karşısında destek sunulacağı dile getirildi. Sinevizyon gösterimiyle eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve kadın sorunu konusunda
çalışma yürüten kurumlar ve kuruluşlar hakkında bilgi verilerek, bu kurumlara
hangi durumda başvuracakları anlatıldı.
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6.1.4. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
6.1.4.1. UÇURTMA ŞENLİĞİ :‘ÇOCUKLARIN HAKLARI “UÇMASIN” ’
Çocuk hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla mayıs ayında Van ve Batman şubelerimiz ile eşzamanlı olarak NewrozParkı’nda gerçekleştirdiğimiz uçurtma etkinliğine 108 çocuk katılım gösterdi. Çocuklar duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmek amacıyla hayallerini ve isteklerini uçurtmalara yazarak uçurdu.
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6.1.4.2. TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ:PALYAÇOYÊ WENDA’YLA ÇOCUKLAR EĞLENDİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterime sunulan “Palyaçoyê
Wenda” adlı kürtçe çocuk oyununa  gidildi. Çocuklar oyunu izlerken keyifli zaman
geçirdi.

6.1.4.3. AİLELERE TOPLUMSAL CİNSİYET VE ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI SEMİNERİ
Projede yer alan ailelere Toplumsal
Cinsiyet ve Ana Çocuk Sağlığı hakkında
Kürtçe seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı Sümerpark Cep sinemasında
düzenlenen seminere 37 aile dâhil oldu.
Büyükşehir Belediyesi Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde görevli olan hemşire Evin Serin Karabiber, kadınlarda idraryolu
enfeksiyonu ve çocuklarda ergenlik dönemine ilişkin bir bilgilendirme yaparken,
Doktor Özlem Anlı ise; kadınların sorularını yanıtladı.
Yenişehir Belediyesi Kadın Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (EPİ-DEM)
bünyesinde çalışan eğitmen Şimel Değik tarafından da toplumsal cinsiyet eğitimi
verilerek tarih boyunca kadınların geçirdiği süreçler hakkında sunum yapıldı.
6.1.4.4. ÇOCUK YAZ KAMPI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk
Şubesi tarafından düzenlenen Çocuk Yaz Kampına 9–14
Temmuz tarihlerinde projede yer alan 9–15 yaş grubu 32
çocuk katılmıştır. Çocuklar, kampta var olan 2 ayrı havuzda, eğitmenlerin kontrolünde yüzerek eğlendi.
5 gün süren kampta sanat, mantık, toplumsal cinsiyet,
çocuk hakları, müzik ve oyun atölyesi çalışmaları yapıldı. Futbol ve voleybol turnuvalarının yapıldığı kampta 1.
olan gruplar madalya takılarak ödüllendirildi. Teleskopla
gökyüzünü izleme fırsatı yakalayan çocuklar, açık havada sinema izledi. İtfaiye Ekipleri tarafından verilen yangın
tatbikatına çocuklarda dâhil edildi.
Dicle Fırat Kültür Sanat Derneği bünyesinde çalışma
yürüten müzik eğitmenleri tarafından Çocuk korosu oluşturuldu. Çocuk Korosunun katkılarıyla hazırlanan kapanış
gecesine, Gezin ilçesi sakinleri de katılarak eğlenceli bir
kapanış yapıldı.
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6.1.4.5. ÇOCUK HAKLARI ATÖLYEMİZ:
ÇOCUKLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR
Projede yer alan çocuklara yönelik Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasında Çocuk Hakları
Atölyesi gerçekleştirildi. Ağustos ayında yapılan atölyeye çocuklar yaş grupları gözetilerek dâhil edildi. 4 farklı grupla
gerçekleştirilen atölye çalışmasında, BM
çocuk hakları sözleşmesinin çocuk versiyonundan bazı maddeler çocuklara dağıtılarak bu maddelerle ilgil çocukların yorum yapmaları önerildi. Bu şekilde çocukların haklarını öğrenmesi sağlanmıştır. Bu atölyemizde yapılan bir başka çalışma da
çocuklarda doğa ve hayvan sevgisi oluşması için hayvan sevgisi ve hayvan hakları
anlatılmıştır.
6.1.4.6. GİYİM VE KIRTASİYE DESTEĞİ
Merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Özgür Kadınlar Vakfı ve Göç Vakfı
ortaklığıyla devam etmekte olan “Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek
projesi”nde yer alan 100 çocuğa her ay burs ve yılda bir kereye mahsus olmak üzere kırtasiye ve giyim desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı için okulların
açılma tarihi göz önünde bulundurularak eylül ayı başında her
çocuk için temel kırtasiye malzemelerinin yer aldığı bir çanta
hazırlanarak ailelere dağıtıldı.
Giyim desteği için diyarbakır’
da oluşturulan geçici ( bir haftalık ) mağazaya aileler çocukları
ile beraber gelerek ihtiyaçları
olan ürünleri her aile için belirlenen bütçe oranında aldılar.
Bu çalışma gönüllülerimizin
desteği ile başarılı bir şekilde
tamamlandı.
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6.1.4.7. SANAT ATÖLYEMİZ:
ÇOCUKLAR SANAT ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Projede yer alan 6 – 9 yaş arası çocuklara yönelik Diyarbakır Büyükşehir belediyesi şehir tiyatrosu okuma salonunda sanat atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede
sonbahar mevsiminde görülen değişikler anlatıldıktan sonra çocuklar kendi hayal
dünyasını resme dökerek sonbahar portreleri oluşturdu.
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6.1.4.8. FOTOĞRAF ATÖLYEMİZ:
ÇOCUKLAR FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÖĞRENİYOR
Projede yer alan 100 çocuktan yaşları 10–15 arasında değişen 70 çocuk ile 5
grup halinde dönüşümlü olarak Fotoğraf atölyesi yapılacak. Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi Sümer park Ortak Yaşam Alanı Çocuk Destek Merkezinde başlayan fotoğraf atölyesi, mayıs ayına kadar devam edecektir. Çocukların eğitimini aksatmayacak şekilde planlanan fotoğraf atölyesi hafta sonları yapılmaktadır.
Birinci aşamada çocuklara fotoğraf makinesini tanıma ve kullanma dersleri
ile eğitmenler eşliğinde alana çıkıp fotoğraf çekecekler. İlerleyen aşamalarda ise;
Çocuklara fotoğraf atölyesinde fotoğraf çekme, oto portre resim ve fotoğraf, şehir
manzara kartpostalı gibi birçok teknikler öğretilecektir. Öğretilecek olan farklı tekniklerde oluşan fotoğraflarla Mayıs ayı sonunda bir sergi oluşturulacak. Sergiye
dâhil edilecek olan çocukların aileleri ve yereldeki kurumlara çocuklar kendi çektikleri resimlerden davetiyeler oluşturup dağıtacaklar.
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6.1.4.9. TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ : “PÎRE U LUYE” İLE ÇOCUKLAR EĞLENDİ
“Pîre û Luye” adlı zazakî (dimilî) çocuk oyunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
oyuncuları tarafından sahnelendi.
Diyarbakır Büyükşehir belediyesi tarafından gösterime sunulan “Pîre û Luye”
adlı zazaki (dimilî) çocuk oyununu   “Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek” projesinde yer alan çocuklarla izlendi. Tiyatro oyunuyla çocuklar keyifli zaman
geçirmesi sağlandı. Oyun bitiminde çocuklarla yapılan röportajda, çocuklar tiyatro
gösterimi ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar.
6.2. PROJENİN ADI: BU BİR OYUN DEĞİL PROJESİ
6.2.1. AMACI VE YÖNTEMİ
AB Demokratik vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe programı kapsamında
sunulan “Bu Bir Oyun Değil” adlı projemiz kabul edildi. Proje 15 ağustos 2013’te
başladı ve 15 ağustos 2014’te son bulacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile
Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur belediyeleri bu projenin ortakları olup proje etkinlikleri Diyarbakır’ın merkez ilçeleri olan Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur’da
gerçekleştirilecektir.
Projede her bir ilçeden 75 olmak üzere toplam 300 çocuğa İnsan Hakları, Çocuk
Hakları ve tiyatro eğitimi verilecektir. Eğitimler sonucunda çocukların 4 ayrı oyun
hazırlayıp bu oyunları merkez ilçelerde halka açık bir şekilde oynamaları planlanmıştır. Ayrıca projede yer alacak olan çocukların ailelerine de İnsan Hakları ve Çocuk Hakları eğitimi verilecektir. Bu proje ile amaçlanan yapılmış etkinliklerle çocuk
hakları alanında farkındalık yaratmaktır.
Proje sonucunda projenin çıktıları ve proje belgeseli hazırlanarak tüm ilgili kurumlara gönderilecektir.

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

13 FAALİYET

FAALİYETLER

30

RAPORU 31

7. ÇOCUK HAKLARI İZLEME HARİTASI
7.1. OCAK –NİSAN ÇOCUK HAK İHLALLERİ İZLEME RAPORU

6.2.2. BU BİR OYUN DEĞİL PROJESİ PROJE FAALİYETLERİ:
6.2.2.1. TANITIM TOPLANTISI
Projemizin tanıtımı için Cegerxwîn Kültür Sanat Merkezinde Belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda vakıf ve proje tanıtımlarından sonra proje ortaklarından olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Sosyal hizmetler Daire başkanı sn. Semra
Kıratlı konuşma yaparak projeye desteklerini belitti.
6.2.2.2. ANKET ÇALIŞMASI
Projede yer alacak çocukların belirlenebilmesi için proje ortağı olan belediyelerden almış olduğumuz listelere göre 4 merkez ilçede toplam 300 aileye ziyaretler
yapıldı. Aileler proje hakkında bilgilendirilerek çocuklarını projeye dâhil etmeleri
istendi. Projede yer almayı kabul eden ailelere yönelik   “aile görüşme formları”
dolduruldu.

Çocuk Haklarını İzleme Haritası çalışması 2012 yılı Ocak ayı itibariyle başlandı.
Türkiye genelinde çocuğun yaşam hakkı, çocuğun korunması hakkı, çocuğa özgü
adalet sistemi, eğitim hakkı, sağlık hakkı, işkence ve kötü muamele görmeme hakkı, silahlı çatışma ortamında çocukların korunması hakkı gibi başlıklar üzeride çalışılmıştır. Bu çalışma çocukların karşılaştığı hak ihlallerini izlemek üzere başlayan bir çalışmadır.Bu çalışmada yapılan tüm hak ihlali izlemeleri internet medyası
izlemesi olup ulaşılan ihlaller internet üzerindeki http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal
adresinde toplanmaktadır. Medya izlemesinde 2013 yılının ilk 4 ayındaki ihlaller raporlaştırıldı. İkinci raporumuz 2013 yılının tamamımını kapsamaktadır. 2013 yılında
çıkmış olan Çocuk Hakları İzleme Raporlarımız aşağıdaki gibidir;

7.2. ÇOCUK HAKLARI İZLEME RAPORU (YILLIK RAPOR)
Türkiye genelinde yapılan hak ihlallerini izleme haritasında toplanan veriler üzerinden tüm bir yılı kapsayan 2013 yılı raporumuz, 2014 yılı şubat ayında “7 yaşındaki Engelli Çocuğun İntihar Ettiği Bir Ülkedir Artık Türkiye!” üst başlığıyla yayınlanmıştır.

6.2.2.3. PROJE EKİBİ İÇİN EĞİTİMLER
Projemiz kapsamında koordinatör, asistan, insan hakları eğitmeni, tiyatro eğitmeni, psikolojik danışman, kameraman ve 8 kişiden oluşan saha ekibi oluşturuldu. Proje çalışmalarına başlamadan önce proje ekibe insan hakları, çocuk hakları
ve tiyatro eğitimi verildi.
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8. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ
Göç Vakfı olarak 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde “Çocuklar işçi olmasın, çocuk kalsın!” sloganı ile Diyarbakır Sanat sokağında fotoğraf
sergisi açtık. Diyarbakır’ın farklı bölgelerinde farklı işlerde çalışan(çalıştırılan) çocuklara ait 20 resimden oluşan sergiye özellikle çocuk işçiler yoğun ilgi gösterdi.
Sergiyi gezen çalışan(Çalıştırılan) çocuklarla yaptığımız görüşmelerde çocuklarında çalışmak istemediğini ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmak zorunda kaldıklarını gördük. Bu çalışma ile çocukluğunu yaşayamadan büyüyen çocuk
işçilerinin sorunlarını gözler önüne sererek başta aileler olmak üzere toplumda
duyarlılık yaratmaya katkı sunduk.
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9. DİYARBAKIR KAYAPINAR BELEDİYESİ ÇOCUK YAŞAMMERKEZİ TEMELATMA TÖRENİ
Yapılacak merkezde çocuklarla ilgili
araştırma merkezi, oyun alanı, eğitim
bölümleri tasarlanmaktadır. Atölye
çalışmaları ile çocuklar, ilgi alanlarında çalışabileceği sosyal ortamlar oluşturulması planlanmaktadır.
Çocuk yaşam merkezi 1200 metrekare kapalı alana sahip, kreşte zemin
katta 4 sınıf ve 3 atölye olmak üzere
942 metrekare, üst katta ise sağlık ve
uyuma odalarından oluşan 262 metrekare kapalı alana sahiptir. 6-15 yaş aralığındaki çocuklar için ise “Çocuk yaşam
atölyeleri” 1820 metrekare toplam alanda 8 atölye, 1 toplantı-gösteri salonu özgür
oyun ve araştırma alanları ile 1200 metrekare kapalı alana sahip.
Yine aynı şekilde alanda, Bölgeye dönük çocuk hakları izleme ve araştırma merkezi bulunmaktadır. İki katli olacak bu yapıda alt katta çok amaçlı bir salon, üst katta
ise koordinasyon odaları olacaktır.

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

GÖÇ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

13 FAALİYET

FAALİYETLER

34

RAPORU 35

10. 20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDEKİ
BİLLBOARD ÇALIŞMAMIZ
Göç Vakfı olarak 20 Kasım dünya Çocuk Hakları gününde Çocuk Haklarına dikkat çekmek amacı ile kent genelinde vakıf tarafından hazırlanan billboardlar Kayapınar ve Bağlar Belediyesinin katkılarıyla 15 Kasım tarihi itibariyle kentin belirli
yerlerine asıldı.
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11. STGM KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ
1. Toplumsal Cinsiyet Ve Çocuk Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı
Eğitimi
2. Kampanya Eğitimi
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13. ŞUBELER
13.1. VAN ŞUBENİN ÇALIŞMALARI
Göç vakfının Diyarbakır’da başlattığı çocuk çalışmalarını bölgenin diğer illerine
de taşıdı. Bu kapsamda Van’daki şubemizin açılışı çocuk çalışmalarımıza başka bir
boyut katmıştır. Van şubesi açıldıktan sora yaptığı etkinliklerle çocuk çalışmalarına
start vermiştir.
18 Mayıs 2013 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arası Göç Vakfı tarafından Yaşar Kemal parkında 9-14 yaş grubundaki 100 öğrenci ile ”  Uçurtma Şenliği”  düzenledi.
24/Haziran /2013 ‘te göçe maruz kalan ailelerle ilgili Van ın en çok göç alan
mahalleleri olan Hacıbekir, Yalımerez ve Süphan da 500 aileyle anket çalışması
yapıldı. Anket çalışması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okuyan 10
öğrencinin katkılarıyla yapıldı.
3/Eylül /2013’te Van Gölü Kültür-Sanat ve Doğa festivalinde Van’ın cumhuriyet
caddesinde üç gün boyunca 9-18 saatleri arasında stant açılarak vakfın tanıtımı
yapıldı.

12. PLATFORMLAR VE SUNULAN PROJELER

20 Kasım Çocuk Hakları Günü ile ilgili beş gün boyunca Van büyükşehir belediyesini katkılarıyla billboardlara resimler asılarak toplumda duyarlılık yaratıldı.

12.1. HAKLAR CİNSİYET TANIMAZ PROJESİ
Bu proje şubelerimiz için hazırlanmış olup, 2013 yılı temmuz ayında sunulmuştur. Projenin amacı; toplumsal cinsiyet duyarlılığını çocuklarda ve ailelerde oluşturmaktır. Projenin kabulü durumunda, Batman ve Van şubelerimizde proje kapsamında Bisiklet ve yüzme eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir.
12.2. ULUSAL AJANS ERASMUS
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program kapsamında
yurtdışından kabul edilen 3 stajyer vakıfta staj görmektedirler. Yapılan atölye çalışmalarına destek sunmaktadırlar.
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13.2.1. BATMAN ŞUBENİN ÇALIŞMALARI
20 Kasım Çocuk Hakları Atölye Çalışması(20.10.2013)
20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde; çocuklarla sokakta bir atölye çalışması yapıldı. Toplumun ve sistemin ağır koşulları altında yaşayan çocuklarla iletişim kuruldu. İlgi alanları üzerine ve günlük hayatta neler yaptıkları hakkında diyaloglarla, çocukları hakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
13.2.2. Uçurtma Şenliği(18.05,2013)
Batı raman’da ailelerin de katılımıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Çocuklar,
Palyaço ve erbane eşliğinde oyunlar oynayarak senliğe katıldı. Çocuklar uçurtmalara dileklerini yazarak uçurtmalarını uçurdular. Çocuklar ve aileler böyle etkinliklerle farklı insanları tanıdıklarını, kapalı ortamlardan çıkarak soluklandıkları için
çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Keyifli geçen etkinlikte çocukların el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunularak çocuklar ve aileleri için sosyal ortamlar
hazırlanıldı.
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13.2.3. Anket Çalışması(09.02.2013)
İki aylık bir süre içinde yapılan anket 1000 kişiyle gerçekleştirildi. Anketin içeriği, toplun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı üzerine hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada ailelerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu şekilde toplanan veriler analiz
edilmiştir.

13.2.4. Ailelere Ve Çocuklara Kıyafet Dağıtımı(28.07.2013)
Ramazan bayramından önce maddi sıkıntısı olan ailelere kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Bayram önce dağıtılan bu kıyafetler 300 aileye verilmiştir.
13.2.5. Tiyatro Gösterisi
Konusu çocuk hakları ve bu hakların korunması olan tiyatro oyununa 15 çocuk
katıldı. Çocuklar bu oyunla hem keyifli zaman geçirdi hem de hakları konusunda
bilgi sahibi oldular.
13.2.6. Ayakkabı Dağıtımı(28.12.2013)
Bölgede kışın etkisini göstermesiyle maddi durumu yetersiz aileler zorluk yaşamaktadır. Bu sıkıntılar çocukları da olumsuz etkilemektedir. Bu çocukları bir nebze yardımcı olmak için maddi sıkıntısı olan 100 çocuğa kışlık ayakkabı verilmiştir.
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GÖÇ VAKFI’NIN DAYANDIĞI TEORİK ÇERÇEVE
Göç ve İnsani Yardım Vakfı(Göç Vakfı) olarak, Diyarbakır’daki faaliyetlerimizin
ikinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Vakıf olarak çocuklarla ilgili çalışmalara büyük bir heyecanla başladık. Bu heyecana kaynaklık eden tabi ki çocukların kendisiydi. Gerek çocuk çalışmalarının hassaslığı gerekse de alanda yeterince tecrübenin olmaması işimizi zorlaştırdı. Bu zorlukları aşmak için iki yıl boyunca çocuklar
konusunda çeşitli teorik ve pratik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda kurumsallaşma ayağını
büyük ölçüde tamamladık. Tüm süreci ve geldiğimiz noktayı
http://www.gocvakfi.org.tr
“Faaliyet raporu” haline getirip sizlerle paylaşmak istedik.
Bilindiği gibi zorunlu göç sonrası ortaya çıkan çetrefilli zorluklar en fazla çocukları etkiledi. Son yıllarda göç eylemi yavaşlamış olsa da, göç edenlerin ikinhttp://www.facebook.com/gocvakfi
ci kuşaklarından söz
edilse de zorunlu göçün bölgede oluşturduğu sosyal, ekonomik adaletsizlikler, hak ihlalleri ağır sorunlara yol açmaya devam etmekte ve
bu olumsuzluklardan da en fazla çocuklar etkilenmektedir. Çocukların %45’inin
temel eğitim çağında
olmasına karşın çalışmak zorunda kalmaları; eğitim, sağhttp://www.twitter.com/Gocvakfi
lık, kültür, oyun gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları çeşitli araştırmalarla
ortaya konulmuştur. Savunmasız, yetişkinlerden çok farklı ihtiyaçları ve dünyaları
olan çocuklar, çok ağır yüklerin altına girmekte; bir yandan eğitimlerine devam
etmeye çalışırken diğer
yandan ağır işlerin altında çalışmak zorunda kalmakta,
http://www.youtube.com/user/gocvakfi
zararlı alışkanlıkların pençesine düşmektedirler. Kimi zaman çocuklar, küçük şirin
varlıklar, yumurcaklar, tatlı yaratıklar olarak görülürken, kimi zaman da ayrımcılığa tabi tutulmakta, kriminal olaylarla anılmakta ve “öcü” gibi gösterilmektedir.
http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal
Bu sorunların kronik
hale gelmesi çocukları eğitim ve oyun ortamından, kendini
geliştirebilecekleri, özgürce ifade edebilecekleri, birey olabilecekleri imkânlardan
uzaklaştırmaktadır. Tüm hayat yetişkin merkezli düşünülmekte; çocukların dünyası ve ihtiyaçları hep ikinci planda kalmaktadır. Mevcut durum çocukluk olgusunu
yok etmektedir.
Göç Vakfı mevcut durumu “çocuğun yüksek yararı” ilkesini temel alarak alandaki
teorik ve pratik eksikliği gidermeye çalışacaktır. Tüm bu ağır sorunların üstesinden
tek başına gelme iddiasında değiliz elbette; ancak Göç Vakfı, bu tespitler ışığında
çocuklar için emek vermeye, herkesi duyarlı olmaya ve ilgili kurumları harekete
geçirmeye devam edecektir.
İlk günden bu yana, Nazdar HOCA’ya, Netice ALTUN’a, Taşkın ADIGÜZEL’e, teşekkürleri bir borç biliyoruz. Çalışmaların asıl yaratıcıları ve emekçileri olan Halime ARSLAN, Hamit ESER, Çiğdem Alyu, Emin SARIKAYA, Gülistan EKTİ ve son
Elazığ Caddesi Diyar Galeria Blokları C Blok Kat: 4 No: 10 - Diyarbakır
olarak bu ekibe katılan Ruşen TURĞUT’un başarılarının devamını diliyoruz.
Tel: +90 (412) 223 00 90 E-mail: gocvakfi@gocvakfi.org
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