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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 sebepleri 3 temel başlık ile ele alınabilinir.
1. Zorunlu göç

2. Gönüllü göç

3. Ekonomik sebeplerden kaynaklı göç
Göç Vakfı’nın Çalışma Alanları

Göç Vakfı’nın kuruluş-çalışma perspektifine dayalı olarak benimsediği üç temel çalışma alanları;
Kadın

Çocuk

Ekoloji’ dir.
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

Araştırma Projeleri
Göç Vakfı, isteğe bağlı ve zorunlu iç göçlerin boyutunu, nedenlerini ve ortaya

çıkardığı sonuçları saptamak, göç edenlere yönelik uygulama çalışmalarına
veri tabanı oluşturmak amacıyla, 1997–2003 yılları arasında aşağıda sıra-

lanan araştırmaları yapmıştır.

Türkiye’de İç Göç Hareketlerine İlişkin Genel Bir Değerlendirme (1935–1997
Dönemi)

Zorunlu Göç, Toplumsal Barış ve Bütünleşme (Mersin İli Örneği)

Zorunlu Göç Raporu, Sonuçlar ve Öneriler (Mersin Adanalıoğlu Beldesi)

Zorunlu Göç, Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Mersin Adanalı-

oğlu Beldesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Sebze-Meyve
Halinde Yaşanan İnsanlık Dramı)

Göç Edenlerin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri
Göç Eden Kadının Sorunları ve Beklentileri
Göç ve Çocuk Suçluluğu

Göç ve Sokakta Çalışan Çocuklar

3. Hizmet merkezleri açılması

4. Sürdürülebilir insani ve sosyal yaşam destek hizmetlerinin sunulması
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GÖÇ VAKFI ÇOCUK ÇALIŞMALARI VE
ÇOCUK ÇALIŞMALARINA

GENEL YAKLAŞIM

Hazırladığı Uygulama Projeleri
Göç Vakfı, yürüttüğü araştırma projelerine dayalı olarak, yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri yoluyla göç edenlerin sorunlarının çözümü konusunda örnek modeller
oluşturmak amacıyla aşağıda sıralanan projeleri hazırlamış ve hayata geçirmiştir.
Anne ve Çocuk Eğitimi Projesi

Göç, Sivil Haklar, Yurttaşlık ve Hukuk Projesi
Kadın Sağlık Evi Projesi

Göç Eden Kadın İşgücünün Eğitilip Mesleğe Yönlendirilmesi ve Göç Eden Kadına
Yönelik Çok Amaçlı Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
Medya ve Halkla İlişkiler Projesi

Göç, Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu ve Topluma Yeniden Kazandırılması Projesi
Göç, Sağlık Polikliniği Projesi
Göç ve Çocuk Projesi

Göç Eden Genç Kızların Meslek Edindirilmesi ve Yaşam Görüşlerinin İyileştirilmesi Projesi
Göç Vakfı, çalışmalarını 2010 yılına kadar Mersin ilinde yürüttükten sonra Vakıf
Merkezi Diyarbakır iline taşınmıştır. Göç Vakfı taşınma sonrasında yürüttüğü
tartışmalar sonucunda Vakfın 3 temel çalışma alanı olan “Kadın- ÇocukEkoloji” başlıklarından Kadın ve Ekoloji alanlarındaki çalışmaların Diyarbakır’da yeterli düzeyde ve etkili olduğu görülmüş, çocuk çalışmalarının ise
yeterli düzeyde- etkide olmadığını ve sınırlı kaldığını tespit etmiştir. Bu bağlamda Göç Vakfı göçün en yoğun olarak etkilediği gruplardan olan çocuklara
yönelik çalışmalar yapmayı öncelikli alan olarak belirlemiştir.

Yapılması öngörülen çalışmalar öncelikle göçten etkilenmiş çocuklar olmak üzere tüm
çocukları kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar, çocukların
gelişim süreçlerinde yaşadıkları problemlerin çözümüne odaklanacaktır.

Zorunlu göç sonrası bölgede oluşan, sosyal adaletsizlik, insan hakları ihlalleri, yoksulluk gibi sorunlar tüm toplumda ağır bir travmaya yol açmıştır. Bu olumsuz koşulların sonucunda insanların yaşamlarında büyük bir çöküntü yaşanmış ve bundan en çok en savunmasız grup olan çocuklar etkilenmiştir.

Göç eden ailelerin çocukları, çocukluğunu yaşayamadan büyümekte, çocuklukla yetişkinlik arasında kalmakta,
çocuk doğası ve kimliğine yabancılaşmaktadırlar. Göç eden ailelerin sokakta değişik işler yaparak ailenin geçimine yardımcı olmayı seçen çocukları, ortalama günlük yaşam sürelerinin 6 ile 14 saat arasında değişen zamanını sokakta geçirmektedir. Ayrıca çocuklar da dâhil tüm aile bireylerinin mevsimlik işçi olarak farklı
bölgelerde çok zor koşullarda çalıştıkları bilinmektedir.

Toplumların travmatik süreçlerinin (savaş, göç, yoksulluk vb.) en mağdur bireylerini (ağır işçi, madde bağımlısı, hukuk mağduru, yoksul ve eğitimden kopmuş vb.) çocuklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda sağlık ve sosyal hizmet sistemleri bir 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 bağlamda mevcut durum; çocuğun yüksek yararı
ilkesinin hayata geçirilmesi bir yana, çocukluk olgusunu yok etmeye varacak noktaya ulaşmıştır.

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 yapılandırılacaktır.

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)
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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 yaratılmasına- belirtilen
süreçlerin mevcut durumda işletilmemesinden kaynaklı olarak, çocuklara söz konusu haklarını kullanabilecekleri alanlar ve mekânlar oluşturmanın gerekliliğine
inanmaktadır. Kayapınar Belediyesi tarafından inşaatı yapılan çocuk yaşam merkezi
ve hak ihlali izleme ve uygulama merkezinde çalışmaları yürütmek üzere belediye
ile 10 yıllık protokol yaptık. Bu protokol kapsamında Çocuk yaşam merkezindeki
tüm çalışmalar tarafımızdan yapılacak olup Kayapınar belediyesi merkezin bakım
onarım, güvenlik ve aylık giderlerini karşılayacaktır.
Çocuk Yaşam Merkezleri; çocuğun sosyalleşme ve kültürlenme 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.

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:

2. Çocuğu etkinlikle
buluşturmak
4. Etkinlik mekanını
hayata bağlamak

6. Çocukta yaratıcı
becerileri geliştirmek
8. Öz-değerlendirmenin
esas alınması
Göç Vakfı; Çocuk Yaşam Merkezleri projesinin, inşa süreci ve sonrasındaki işleyişiyle, benzer başka birçok çocuk
merkezinin de hayata geçmesi ve yaygınlaşması için çalışacaktır

1. Çocuk üzerinde doğru
görüş sahibi olmak
3. Çocuğun içten ilgilerinden
hareket etmek
5. Mekanı ve mekânın tüm birimlerini
çocuk dostu haline getirmek
7. Çocukların çok yönlülüğünün ve
farklılığının kabulü

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 olacağı
demokratik bir yapıdan beslenerek hareket edecektir.
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Çocuk merkezli eğitim anlayışının hayata geçirilebilmesi
için alternatif uygulama ve
teknikler kullanılacaktır;

• Çok dilli eğitim

• Çok disiplinli (multi-disipliner)öğrenme
• Atölye temelli çalışma

• Ekoloji Atölyesi
• Dil Atölyesi

• Mümkün olduğu ölçüde çocuk için
kişiselleştirilmiş program,

• Alternatif değerlendirme

• Serbest Zaman
Atölyesi
• Seramik-Heykel
Atölyesi

Göç Vakfı

Çocuk Merkezlerinde
Yürütülecek

Atölyeler;
Çocuk merkezlerinin gerek kuruluş ve gerekse yönetim süreçlerinin her
aşamasında şu ilke ve değerlere sahip çıkılacaktır.
• Toplumsal adalet

• Ekolojik düşünce

• Dayanışma

• Dürüstlük

• Özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim)
• Çoğulculuk

• Toplumsal duyarlılık

• Şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik)

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

• Yaratıcılık, üretkenlik
• Öz denetimcilik

• Sözlü Tarih
Atölyesi
• Labaratuar

• Bilgisayar
Bilişim Atölyesi
• Kütüphane
• Sanat Atölyesi
• Tiyatro –DramaDans Atölyesi

• Toplumsal
Cinsiyet Atölyesi
• Matematik
Atölyesi

• Eleştirellik

• Farkındalık
• Empati
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PROJELERİMİZ

HOLLANDA ÖZGÜR KADINLAR VAKFI VE ALMANYA FLÜCHTLİNGSKİNDER
DİYARBAKIR E.V DERNEĞİ İLE ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJE ETKİNLİKLERİ

Hollanda özgür kadınlar vakfı ile ortaklaşa yürütmekte olduğumuz “Göçten etkilenen çocukların eğitimine destek projesi” 3. Yılında devam etmekte. Bu proje kapsamında 3 yıldır 100 çocuğa yönelik hem burs desteği
sağlıyor hemde psikososyal gelişimlerine katkı sunmak için sosyal etkinliklere dahil ediyoruz.

Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek ‘ projesinin devamı olarak Almanya Flüchtlingskinder Diyarbakır E.V Derneğiyle ortaklık sağlanarak projeye 20 yeni aile daha eklendi. Projeye yeni eklenen ailelere vakıf binasında proje tanıtımı yapılarak dahil olacakları süreci anlatan bir sunum yapıldı.

Çocuklarla
Drama Atölyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Binası Oyun Atölyesi’nde gerçekleştirdiğimiz
drama çalışmasına 6–9 yaş arası çocuklar katıldı.
Proje çalışanları ve gönüllüler eşliğinde bazı yönergeler dâhilinde; Estetik özellikler taşıyan, özgün
ürünler oluşturabilen, bedensel koordinasyon gerektiren, başkalarıyla ilişkilerini yönetebilen, el ve
göz koordinasyonu gerektiren hareketler yapmaları
sağlanmıştır. Çocuklarla nefes açma çalışmaları,
dikkatlerini toplayabilme ve algılarını hatırlayabilme yönergeleri dâhilinde oyunlar oynandıktan
sonra atölye çalışması sona erdi.

PROJE
ETKİNLİKLERİ
Çocuklar 2014 Yılından Beklentilerini Çizdi

Göç Vakfı olarak “Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek” Projesinde yer alan çocuklardan 8–10 yaş grubu ile sanat
atölyesi yaptık. Çocuklar 2014 yılından beklentilerini 3 eğitmen
eşliğinde resimlere yansıttılar. Birçok çocuğun dâhil olduğu
atölye kapsamında çocuklar birbirinden güzel resimler çizerek
beklentilerini de kâğıtlara yazdılar. Atölye sonucunda çocuklar
tarafından çizilen resimler vakfın 2014 yılı takviminde kullanıldı.

Çocuk
Gözüyle Amed
Fotoğraf Sergisi
Göç Vakfı olarak 9 Kasım tarihinde 70 çocukla başlanan fotoğraf atölyesine 45 çocuğun devamlı katılımıyla 26 Nisan tarihinde “Çocuk Gözüyle Amed”
sloganı ile Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda
fotoğraf sergisi açtık. Sergide çocukların kendi mahallelerinde, yaşadıkları ev ortamında ve kentin tarihi mekânları gezilerek birçok kareler çekildi.
Çekilen fotoğraflardan 45 tane seçilerek sergi oluşturuldu. Sergide çocukların çektiği resimlerin yanı
sıra, atölye çalışmasında yapmış oldukları kaleydoskop(çiçek dürbünü), oto portre resim ve fotoğraf, şehir manzara kartpostalı gibi birçok teknikler
öğretildi. Çocukların yapmış oldukları bu tekniklerin çoğu da sergide yer aldı. Sergi Açılışına çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.
13

Faaliyet Raporu

PROJELERİMİZ

Çocuklar
Haklarını
Öğreniyor
Göç Vakfı olarak; Hollanda Özgür Kadınlar Vakfı ve Almanya'dan Flüchtlingskinder Diyarbakır E.V Derneği ile
ortaklaşa yürüttüğümüz Göçten Etkilenen Çocukların
Eğitimine Destek Projesi kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Binasında yaptığımız Çocuk Hakları Atölyesi 22 Haziran
tarihinde başlayarak 27 Haziran tarihinde 5 grupla yapıldı. Atölyeye 10–18 yaş arası 48 çocuk katıldı.

Kurmanci Dili
Hikâye Atölyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Binasında 6–10 yaş grubu çocuklarla Kurmancî dili
atölyesi yapıldı. 15 çocuğun katıldığı atölyede
Kürtçe hikâyeler okunup bilmeceler soruldu. Anadilin öneminden bahsedilen ve çocukların ana dillerine ne kadar yabancılaştığı ve uzaklaştığı
gözlemlenen atölyede, çocuklar Kurmancî dil atölyesine yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk
Yaz Kampı

Çocuk
Müzik
Atölyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler
Binasında 6–9 yaş grubu çocuklarla müzik atölyesi
yapıldı. Atölyede eğitmenlerin yönlendirmeleriyle
çocuklar pet şişe, bulgur, kum, taş yoğurt kovası gibi
birçok materyali kullanarak müzik aletleri(Marakas)
yaptı. Çocuklar yaptıkları aletleri gramofon kâğıtlarıyla süsleyerek güzel bir görünüm verdiler. Aletlerin
yapımı tamamlandıktan sonra çocukların bu aletleri
kullanarak müzik eşliğinde ritm tutmaları sağlandı.

“Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek Projesi “kapsamında yer alan çocuklar 6 gün boyunca tatil yaptılar. Elazığ’ın
Gezin Beldesi Hazar Gölü kıyısında bulunan çocuk yaz kampına
9–15 yaş arası çocuklar katıldı. 6 gün süren kampta sanat, mantık, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, müzik ve oyun atölyesi
çalışmaları yapıldı. Futbol ve voleybol turnuvalarının yapıldığı
kampta 1. Olan gruplara madalya takılarak ödüllendirildi. İtfaiye
Ekipleri tarafından verilen yangın tatbikatına çocuklarda dâhil
edildi. Çocuk korosunun katkılarıyla hazırlanan kapanış gecesine
Gezin beldesi sakinleri de katıldı. Umut Işığı Kadın Kooperatifi
bünyesinde olan çocuklarla semah gösterisi, erbane gösterimi
ve farklı gösteriler yapıldı. Hazırlanan gösterilerin ardından gelen
konuklar ve çocuklarla halaylar çekerek eğlenildi. Daha sonra
çocuklardan 6 gün boyunca neler yaşadıkları ve kamp hayatının çocuklarda ne gibi değişiklik yarattığı hakkında sohbet edilerek gece sonlandırıldı.
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PROJELERİMİZ

Çocuklar ile
Sinema Etkinliği
Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine
Destek’ projesinde yer alan çocuklar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı Binası Sinema Salonu’nda film izledi. 7–9 yaş
grubunda yer alan çocuklar Cartoon
Nemo adlı filmin Kürtçesini izledi. 10–
18 yaş grubunda yer alan çocuklar ise;
Pi’nin yaşamı adlı filmi izledi. Ekim ayının 18–19 ve 25 tarihleri aralığında hafta
sonu yapılan film gösterimlerine farklı
gruplardan toplam 75 çocuk katıldı.

Çocuklarla
Sanat Atölyesi
‘Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek’
Proje kapsamında yer alan 7–9 yaş aralığındaki 17
çocukla 2 Eylül’de oyun hamuru atölyesi yaptık.
Oyun hamuru çocukların sanata ilgilerini arttırır,
beyin-el koordinasyonu sağlar. Ayrıca; zihinde canlandırma, yaratıcı düşünme yeteneklerini ve hayal
gücünü de geliştirir. Dikkatini bir noktaya toplamayı
ve becerilerini organize etmeyi öğretir.
Rengârenk hamurları çocuklarla beraber yoğuruldu.Daha sonra çocuklar bu hamurlarla istedikleri şekilleri yaptılar. Çocuklar atölyeden sonra
duygu ve düşüncelerini kağıda aktardılar.

Organlarımızı
Tanıyalım

‘Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek’
Projesi kapsamında yer alan 7–9 yaş aralığındaki 16 çocukla Sanat atölyesi yapıldı. Yapılan
atölyede çocuklara maket üzerinden organlar
görevleriyle beraber tanıtıldı. Daha sonra 2 grup
halinde kağıda çizilen insan iskeletinin üzerine
çocuklar kolaj çalışması yaptı.

Çocuklar
ile Müze
Gezisi
‘Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek’ Projesi kapsamında yer alan 10–18 yaş aralığındaki 55
çocukla 9-10 Eylül’de Vakıf çalışanları ve gönüllüler
eşliğinde çocuklar; Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ahmet
Arif Kütüphanesi, Ulu Cami ve Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği’ ne götürüldü. Çocuklar bu gezide Tarihi yerleri görmüş olup, Diyarbakır’lı şairlerimizi
tanıma şansları oldu. Bu çocuklar için hem eğitime
destek hem de genel kültür hazineleri gelişmiş oldu.
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PROJELERİMİZ

Ailelerle
Buluşma

Toplumsal
Cinsiyet Atölyesi
Göç Vakfı olarak Hollanda Özgür Kadınlar Vakfı ve
Almanya Flüchtlingskinder Diyarbakır E.V Derneğiyle ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine Destek Projesi’nde yer alan
çocuklarla toplumsal cinsiyet atölyesi yaptık. 5
gruptan oluşan çocuğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz atölyede cinsiyetlerin biyolojik ve kültürel
boyutları, kadın ve erkeğe toplumun yüklemiş olduğu roller, cinsiyet eşitliği gibi konular üzerinde
çocuklarla sohbet edilmiştir.

Hollanda Özgür Kadınlar Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Göçten Etkilenen Çocukların Eğitimine
Destek Projesi kapsamında yer alan ailelerle 10’ar
kişilik gruplar halinde vakıf merkezinde bir araya
gelindi. Ailelerle alınan görüşmelerde 3 yıldır çocuklarıyla yaptığımız atölyelerin çocukları ne düzeyde etkilediği davranışlarındaki değişimler
öğrenilmeye çalışıldı. Çocukların okul ve sosyal
yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar hakkında ailelerle tartışmalar yürütüldü. Görüşmeye katılan aileler çocuklarının atölye çalışmalarını çok
sevdiklerini ve atölye günlerini sabırsızlıkla beklediklerini atölyelerden sonra da çocukların evde
ailelerine atölyede yaptıklarını anlattıklarını ve çok
mutlu olduklarını belirttiler.

Almanyada bulunan Flüchtlingskinder Diyarbakır
E.V Derneği ile imzalanan projeden sonra bize burs
başvurusu yapmış olan ailelere yönelik ev ziyaretleri yaparak bu aileler arasında dezavantajlı olan 20
çocuk belirlendi. Seçilen bu 20 çocuğa burs desteği bu proje ile verilmeye başlanmıştır.
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Bu proje; AB Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi hibe programı tarafından finanse edildi. Proje kapsamında Diyarbakır’da 300 çocuk ve ailelerine yönelik çocuk
hakları ve tiyatro eğitimleri verildi. Çocuklar tiyatro eğitimlerini tamamladıktan sonra 80 çocuk eğitmenlerin desteğiyle çocuk haklarına dikkat çeken Kürtçe 4 farklı tiyatro
oyunu yazdılar. Tiyatro oyunlarını her grup önce kendi bölgesinde, sonra da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatro
salonunda oynadı. Diyarbakır’da STK ve ailelerde çocuk
hakları noktasında farkındalık yaratmayı amaçlayan projemizi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi,
Yenişehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi ve Sur Belediyesi ortaklığıyla yürüttük.

Bu bir oyun değil projesini yereldeki STK’lara tanıtmak için
Cegerxwîn kültür sanat merkezinde açılış toplantısı yaptık.
Toplantıya yerelde çalışma yürüten bir çok STK ve proje
ortakları olan belediyeler aktif bir şekilde katıldı.

Faaliyet Raporu

BU BİR OYUN DEĞİL PROJESİ

PROJE
EKİBİ
EĞİTİMLER:

Bu bir oyun değil pojesi kapsamında çalışmaları yönlendirecek olan
proje ekibine yönelik vakıf merkezinde eğitimler düzenlendi. Proje ekibinde yer alan 8 kişilik saha ekibi, çocuk hakları eğitmeni ve tiyatro eğitmeni ile birlikte çocuklarla iletişim, Temel çocuk hakları ve Temel tiyatro
eğitimleri aldıktan sonra çalışmalarına başladılar.

AİLELERLE
EĞİTİMLER:

Bu bir oyun değil projesinde yer alan ailelere yönelik çocuk hakları eğitimleri yapılarak bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Projede yer alan ailelerin eğitimlere aktif katılımı için ailelere mümkün olan en yakın
bölgelerde eğitimler yaptık.

ÇOCUK
HAKLARI
ATÖLYELERİ

Proje kapsamında 300 çocukla gruplar halinde çocuklarla Çocuk hakları
sözleşmesi, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve ekoloji konularında atölyeler yaptık.

ÇOCUK
HAKLARI
SÖZLEŞMESİ

Bu oturumda çocuklar için hazırlanmış BM Çocuk hakları sözleşmesi
animasyonu gösterildi. Animasyonu izledikten sonra küçük gruplar oluşturularak çocuklara çocuk hakları sözleşmesi kitapçığı dağıttık. Kitapçığı inceleyen çocuklar kendilerine göre önemli buldukları çocuk
haklarını işaretlemelerini istedik. Bu aşamadan sonra her grup kendi belirlediği maddeleri resim çizerek ve kağıttan şekiller çizip keserek renkli
kağıtlar üzerinde bir afiş hazırladılar. Bütün gruplar afişini bitirdikten
sonra her grup yaptığı çalışmayı arkadaşlarına anlattı.
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TİYATRO
TOPLUMSAL
CİNSİYET

AYRIMCILIK

EKOLOJİ

Bu oturumda çocuklar ile toplumsal cinsiyetçilik işlendi. Bu eğitim de görüldü ki kız ve erkek çocuklar için ya da anne ve baba için net ayrı roller biçilmiş ve bundan yola çıkılarak bu rol ayırımlarının doğal olmadığı
anlatılmaya çalışıldı.PUSULACIK kitabından yararlanarak pamuk prenses hikâyesindeki roller değiştirilerek pamuk prens hikâyesi okundu. Çocukların
bildiği hikaye kahramanlarının cinsiyetleri değiştirilerek çocukların sorgulayıcı yaklaşmaları sağlanmaya çalışıldı.

EĞİTİMLERİ

 Sur - Dinya me yek e (kurmancî, türkçe)


Yenişehir - Tu ne mêrî bişuxule (kurmancî, türkçe)

 Bağlar - Bihêlin em xeyalên xwe bijîn (kurmancî, türkçe)
 Kayapınar - Yek Hêwî (zazakî, türkçe)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda tiyatro final gösterimleri yapıldı. Final gösterimde bütün oyunlar sahnelendi. Tiyatro
oyunları aileler, ortaklar ve şehirdeki kurumlar tarafından çok
olumlu geri dönüşler aldı.

Bu oturumda ayrımcılık ele alındı. Çocuklar kendilerine takılan lakaplardan
örnekler vermeleri istendi ve bu lakaplar teker teker işlendi. Hangileri nötr,
hangileri orta kötü ve hangileri çok kötü yada aşağılayıcı olabilir diye soruldu. Bu örneklerden yola çıkarak insanların farklı olmalarından kaynaklı
dışlanmaları veya aşağılanmalarının iyi bir şey olmadığı anlatılmaya çalışıldı.
Aynı zaman da engelli insanlar ile empati kurabilmeleri ve aşağılanmamaları için çocukların gözleri bir bez ile kapatılıp önceden hazırlanan maketlerin giydirilmeleri (yapışkan elbise) istendi. Bunu yaptıktan sonra en
basitinden “görememek çok zordur” gibi söylemleri oldu.

Bu oturum da çocuklar ile doğa, çevreyi koruma konuları işlendi. Bu
atölyede de önceden hazırlanan materyaller ile çocuğun aktif katılımı
sağlandı. Burada doğa kirliliğine karşı ne yapılabilinir? Her birey kendi
açısından ne yapabilir? gibi konular ele alındı. Su kirliliği aynı zamanda
bir grup tarafından bir oyun tiyatrosunun teması olarak işlendi. Tiyatronun temel eğitimlerinde nesne olma, bireysel ve grupsal rol oynama
gibi uygulamalı çalışmalar yapıldı. Çocukların katılımı tiyatro eğitimlerini güçlendirdi. Evde küçük oyunlar hazırlayıp, bu atölyelerde sundular.

Diyarbakır her merkez ilçesinin tiyatro grubu belli oldu. Çocuklar oynamak istedikleri konuyu eğitmenleri ile paylaştı. Her hafta sonu
uygulamalı tiyatro eğitimi oldu. Her 4 grup paralel eğitim aldı. Alınan eğitimlerin ardından her gruptaki çocuklar eğitmenleri ile tiyatro oyunu hazırladı. Oyunlarda ekoloji, çalışan çocuk, çocuk
gelin ve ana dilde eğitim konuları işlendi. Oyunlar kurmancı, zazakî ve türkçe sahnelendi. Her grup kendi oyununu öncelikle kendi
merkez ilçesinde sahneledi. Sahnelenen oyunlar :

Tiyatro gösterimlerine olan katılım çok güçlü geçti ve bu tür çalışmaların kesinlikle daha da fazlalaştırılıp devam etmesi gerektiğinin
vurgusu yapıldı. Çocuklar, aileleri ve kurumlar tarafından ilgi gören
bir çalışma oldu.

ÇALIŞMASI

Projenin gönüllü psikologu ve danışman tarafından ikinci anket
çalışması aileler ve çocuklar için hazırlandı. Gönüllü psikolog ve gönüllü sosyologlar, etkinliklerin sonuna kadar katılan
aileler ve çocuklar ile anket çalışması yapılmıştır.

23

“GÖRMEZDEN
GELME”

Faaliyet Raporu

KAMPANYA

KAMPANYASI

Diyarbakır’da 300 çocuğa yönelik eğitimlerine destek
olmak için yardım toplama kampanyası başlattık. Valiliğe 1 yıllık sunduğumuz kampanya Şubat ayında
başlamak üzere 6 aylık kabul edildi. 6 aylık süreç içerisinde kampanyada belirlediğimiz hedefe ulaşılamadığı için 6 ay daha uzatmak için yapılan başvurumuz
da onaylandı.Yardım toplama kampanyası kapsamında
tüm operatörlerle görüşülüp, sms aracılığıyla bağışların yapılması sağlandı. Diyarbakır ilçelerinde yer alan
STK’lar ile görüşmeler yapılıp, kampanyaya destek
vermeleri sağlandı. Billboard ve afişler kullanılarak duyurusu yapıldı.
Kampanyanın tanıtımı ve kentin gündeminde yer alması için Diyarbakır’da bulunan Sendikalar Belediyeler ve odalar kendi toplantılarında bu çalışmayı
desteklediklerini belirterek üyelerinin ve halkın desteklemesi için çağrıda bulundular.

KİTAP
FUARINA
KATILDIK

Diyarbakır'da bulunan Tüyap fuar ve kongre Merkezinde düzenlenen 5. Kitap ve eğitim fuarında Göç Vakfı olarak stand
açtık. Standımızda vakfımızın tanıtımı için hazırlamış olduğumuz broşürler, kitap ayracımız, not defterlerimiz, 2013 yılı faaliyet raporumuz ve yine 2013 yılı internet medyası çocuk hak
ihlalleri izleme raporumuzda fuara katılımcıları ile paylaşıldı.
Ayrıca yürütmekte olduğumuz ”Görmezden Gelme“ sloganıyla
Valiliğin de onayıyla başlattığımız 300 çocuğa burs kampanyasının tanıtımını yaptık.

SİVİL SESLER
FESTİVALİNE
KATILDIK
Ankara Vişnelik kampüsünde düzenlenen festivale yüze yakın Sivil Toplum Kuruluşu katıldı. 3 gün
süren festivalde çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismarı önlemenin yolları, özgürlük ve kentdemokrasi ve katılım, sivil toplum örgütleri için iletişim teknikleri, sex işçiliği hakkında ne biliyoruz?
ne bilmiyoruz? Ayrıca hapishaneler ve sivil toplum örgütlerinin rolü konulu eğitimlerin de yer aldığı
festival bunlarla sınırlı kalmayıp, tüm katılan kurumların kendini tanıttığı standlar da AB delegasyonundan ve STGM yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu kişiler tarafından standlar ziyaret edildi.

ZAROK
AMED

Diyarbakır'da dört merkez ilçede yer alan çocuklar "Hayallerini al da gel!" sloganıyla yapılan Zarok
Amed toplantısında buluştu. Sivil toplum örgütlerinden çocuk çalışan kurumlar da yer aldı. Yapılan toplantı öncesinde atölye çalışmaları da
yapıldı. Göç Vakfı ve Sarmaşık Derneği’nde yer
alan çocuklarla birlikte fotoğraf atölyesi yapıldı.
Vakıf olarak ayrıca çocuk hakları atölyesi yapıldı.
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YAŞAM MERKEZİ

ERASMUS - EVS

SUR ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ

(Japonya büyükelçiliği ziyaret)

Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesinde Sur Belediyesi ortaklığıyla Çocuk yaşam merkezi yapmak için Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı’na başvurumuz ön değerlendirmeyi geçti. Ön değerlendirmenin ardından Japonya Büyükelçiliği proje
biriminden Müslüme Gözalu Scarpa Çocuk yaşam merkezinin yapılacağı yeri görmek ve detaylı değerlendirme için kurumumuzu ziyaret etti. Detaylı değerlendirme için hazırlanan evraklar kendisine vakıf merkezinde teslim edildikten sonra Çocuk yaşam merkezinin
yapılacağı alanda da gözlemler yaptık. Ardından Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Şık Barut
ile belediyede görüşme gerçekleştirildi.

Japonya büyükelçiliği Yerel projelere hibe programı kapsamında sunduğumuz. Çocuk
yaşam merkezi’nin inşaatının ortaklaşa yapılması için Sur Belediyesi protokol yapıldı. Bu
protokolle Çocuk yaşam merkezi’nde çalışmalar Sur belediyesi ve Göç Vakfı ortaklığında koordine edilecektir. Ayrıca Sur belediyesi Merkezin aylık giderlerini karşılayacaktır.
Sur içinde yapılacak olan çocuk yaşam merkezinde ortak çalışma yürütmek ve merkezin
giderlerinin karşılanması için Diyarbakır büyükşehir belediyesi ile protokol imzaladık.

Vakfımız Ulusal ajans tarafından kordine edilen Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH/EVS) kapsamında akredite kuruluştur. Bu kapsamda dünyanın çeşitli
ülkelerinden Vakfımızda staj yapmak ve gönüllü çalışmalara destek sunmak için gönüllüler gelmektedir.
Bu kapsamıda son iki yıl içerisinde almanyadan 5,
hollandadan 1 ve ingiltereden 1 kişi çalışmalarımıza
destek sunmuştur.

İNSAN HAKLARI VE MATRA

PROGRAMI PROJE BAŞVURUSU
2015 yılında Kayapınar ilçesinde faaliyetlerine başlayacak olan
Çocuk Yaşam Merkezini güçlendirmek için Hollanda Başkonsolosluğunun İnsan hakları ve Matra programına proje sunduk.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN
AVRUPA ARACI PROJE BAŞVURUSU
AB Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan “Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı (DİHAA)”ya Hak ihlali izleme ve uygulama merkezinin
faaliyetlerini güçlendirmek ve merkezi bölgesel bir Çocuk hak ihlalleri izleme ve uygulama merkezine dönüştürebilmek için proje sunduk.
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ŞUBELERİMİZ
BATMAN ŞUBE

 Oyun Drama Atölyesi

 9 mart 2014’te Batman Ahmet Kaya Halkevinde 10-13 yaş arası yirmi çocukla oyun ve drama atölyesi yapıldı.

 Bu çalışmada anadilde masal ve çeşitli oyunlar oynandı.

BURS ÇALIŞMASI

 Daha önce yaptığımız anket çalışmalarından tespit etiğimiz dezavantajlı 40 çocuğa burs verilmesini kararlaştırdık.

VAKFIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA TANITIMI

 2 hafta içerisinde BATMAN daki neredeyse tüm kuruluşlar ziyaret edilip vakfın işleyiş ve amacını ifade ettik.

VAN ŞUBE

 Vakıf bünyesinde belirlenen dezavantajlı çocuklara burslar verilmeye başlanmış, ailelerle görüşmeler yapılmıştır.
 Masal Zamanı adıyla Şabaniye mahallesinde çocuklarla masal dinletisi yapılmıştır.

 Belediyeler ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle Vakfın tanıtılması amacıyla görüşmeler yapılmıştır.
 Burs alan öğrencilerin aileleri Vakfa davet edilmiş ailelerle görüşmeler yapılmıştır.

 Vakıf bünyesinde atölye çalışmaları (resim,fotoğraf,matematik,Kürtçe vb.) için yer temin edilmeye çalışılmaktadır.

 20 Kasım Çocuk Hakları gününde afişleme yapılmıştır.
 Hollanda CİBO Vakfıyla görüşmeler yapılmıştır.

 Fransız ve Alman ziyaretçilerimizi ağırlayarak genel görüşmeler yapılmıştır.

 Van Gölü Festivali bünyesinde stant açılmıştır.

