
 
 

 
 

 

 

     

ÇOCUK HAKLARI AĞLARINI GÜÇLENDİRME PROJESİ 
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TARİH    :  08.05.2016 

YER     :  İzmir Anemon Fuar Otel 

RAPORTÖR    :  Emrah PAKMAN-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

MODERATÖRLER   : Tufan Fırat GÖKSEL (SHUDER) 

        Emrah PAKMAN (SHUDER) 

        Atilla İNCE (TÜRK PDR-DER)  
 



 
 

 
 

 

 

GİRİŞ 

(Katılımcı Bilgi Notu) 

Proje İçeriği 

 Proje; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından mali 

destek sağlanan ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen proje UNICEF 

Türkiye, Missing Children Europe, SEEC (Güneydoğu Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürüye 

Uğrayan Çocuklar için Merkez), CRIN, SHUDER, Türk PDR-DER, ÖZ-GE Der, Sivil Düşün 

AB Programı, AB Delegasyonu ortaklığında yapılmaktadır. 

 

Projenin Amaçları 

 

1. Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem pratiği ve 

anlayışının teşvik edilmesi,  

2. Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek 

ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak  

3. Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve 

uzmanlıklarını geliştirmektir. 

 

Projenin Hedefi 

 Türkiye'de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne  odaklı 

bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, sözleşmede yer alan 

çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut 

çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak. 

 

Projenin Yöntemi 

Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme (KEA/Ö) yöntemi, ilgi sahiplerinin, kendi 

yaşamlarını değiştirmeye yönelik kararların alınması sürecine katılarak alınan kararların 

uygulayıcıları olarak kendi geleceklerinin sorumluluğunu almaları ve böylece güçlenmeleri 

üzerinde durur. Çocuk Hakları Ağlarını Güçlendirme sürecinde, bugüne kadar kullanılmış 

yöntemsel yaklaşımlar arasında kendini farklı kıtalarda ve bağlamlarda defalarca test etmiş 

KEA/Ö yöntem biliminin kullanılma amacı, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin katılımı ile 

mevcut ağ ve platformların çocukların haklarının korunmasına ve ilerleyen bir toplumsal 

süreç ile bütünleştirilmesine yönelik etkin ve etkili ortak adımlar atmasını sağlamaktır. Çocuk 

hakları mevcut ağ ve platformların var olma hedefleri doğrultusunda, verilen çabaların 

ortaklaşması ve böylece, daha yaygın ve güçlü etkiler bırakmasına destek olmasıdır. KEA/Ö 

uygulamalı öğrenme çalışmasının temel amacı, katılımcılara KEA/Ö yöntemini tanıştırmak, 

katılımcı planlama becerilerini uygulamak ve bu becerileri katılımcı bir pedagojik yaklaşımla 

katılımcılara kazandırmaktır. Temel amaca ulaşmak için tüm yerel örgütlenmeleriyle Sosyal 

Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ve 

Uluslararası Çocuk Merkezi bir araya gelerek Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık 



 
 

 
 

Ağı, Çocuğa karşı Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, Çocuk Alanında Avukatlar Ağı ve 

Çocuk Gelinlere Hayır Platformu üyesi sivil toplum örgütleri ile altı bölgede üçer toplantı 

gerçekleştirerek ağ üyelerinin yerelde belirlediği bilgi notları ve çocuğa karşı şiddet raporu 

hazırlanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

 Bu çerçevede yapılacak olan üç toplantı ile mesleki ve yerelden üretilen bilgi ve 

becerilerin STK’lar aracılığıyla koordine edilerek insan hakları ihlallerinin sonucunda 

çocukların yaşadığı olumsuz şartları, bu şartların temel nedenlerini ve sorunları yerinde tespit 

etmek, ileride alternatif çözümler geliştirmek ve rehabilite edici uygulamalarla yaraları 

sarmaya çalışmak için eylem adımlarını belirlemek amaçlanmıştır. 

 Söz konusu yöntem kullanılarak Ege Bölgesi’nde çocuğa karşı şiddet ve çocuk 

katılımı alanında ortaklaştırma yaparak en öncelikli konuyu belirlemek, belirlenen konu 

hakkında deneyim/bilgi deneyim/bilgi paylaşımı yapılarak konu üzerine çevresel 

değerlendirme ve ağ/platform üyeleri olarak kapasite değerlendirmesi yapmak amacı ile Ege 

Bölge toplantısının ilki 14.02.2016’da, ikincisi ise 08.05.2016 tarihinde İzmir İlinde Sosyal 

Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türk Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Derneği 

(Türk-PDR-Der) ve Uluslararası Çocuk Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.  

 

Ikinci toplantıya ilk toplantıya katılan katılımcılardan 5 kişi katılmış olup, ilk 

toplantıda belirlenen konular doğrultusunda ikinci toplantı katılımcı listesi oluşturularak ilk 

toplantıda yaşanan katılımsal sorunların yaşanmaması sağlanmaya çalışılmıştır. İkinci 

toplantıya katılan katılımcı listesi rapor ekinde sunulmuştur. 

 

 Toplantı, Modaratör Tufan Fırat GÖKSEL’in açılış konuşması ile başlayıp, 

katılımcıların kendilerini ve temsil ettikleri sivil toplum kuruluşlarını tanıtmaları ile başlamış 

ve ardından Uluslararası Çocuk Merkezi’ni temsilen katılan Adem Arkadaş-Thibert, 

Modaretörler Tufan Fırat GÖKSEL ve Emrah PAKMAN’ın bir araya geliş amacı ve 

çalışmanın seyrini anlatmaları ile devam etmiştir. 

  

 Tanışma ve genel bilgilendirmenin ardından Moderatörler tarafından ilk toplantıda 

yapılan çalışmalar tekrarlanmış, bu çalışmada grupların ilk toplantıdaki ortaklaştırmada ele 

aldıkları konular üzerinden bölgeye ait vizyon, slogan ve stratejik hedef oluşturma çalışması 

yapılacağı katılımcılara aktarılmıştır. Moderatörler tarafından Katılımlı Eylem 

Araştırmalarına Yönelik hazırlanan kılavuz çalışmanın her aşamasında kullanılmış, kılavuzda 

yer alan açıklamalr ve yönergeler katılımcılara yol gösterici olması bakımından faydalı 

olmuştur. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Moderatörler tarafından ilk toplantıda belirlenen konular katılımcılara tekrar 

belirtilmiştir. 
 

Belirlenen Konular: 

 

1. Cinsel Sömürü  

2. Mülteci Çocuk 

 

 Katılımcılar moderatörler tarafından iki gruba ayrılarak vizyon, slogan ve stratejik 

hedef konularından çalışmaya başlamışlardır. Çalışma planı olarak sabah oturumunda 

grupların vizyon ve slogan üzerinde çalışmaları, öğleden sonraki oturumda da stratejik hedef 

konusunda katkı vermeleri ve günün sonunda ortaklaştırma yapılarak 3. Toplantıya ön 

hazırlık yapılmasına karar verilmiştir. 

 

I.Grup Çalışmaları 

 

Vizyon Çalışmaları 

 

 Kültürel dinamikler 

 Çocuğun tanımlanması 

 Çocuğun sağaltımı (gözden kaçma) 

 Çocuğun temsili 

 Kurumsal anlamda yaşanılan sorunlar 

 Ailenin, çocukların, personelik ve vatandaşların bilinçlendirilmesi/eğitimi 

 Empati yeteneği üzerine çalışma 

 Devlet kurumlarını içerme,bilinçlendirme 

 Mülteci çocuğun cinsel sömürüsüne neden olan kültürrel etkenler (Çocuk yaşta 

evlendirme) 

 

Vizyon:Çocuğun cinsel istismarında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması. 

 

Slogan Çalışmaları 

 

 Bana dokunma, ruhuma bedenime dokunma 

 Çocuğun çocuk olarak büyümesi 

 Çocuğum varım görünmek istiyorum. 

 Çocuk gibi uçmak istiyorum. 

 Çocuğum “Sömürünün” sorumlusu değilim. 

 Direnin Çocuklar 

 Bana dokun yarınım aydınlansın, bana doku-MA yarınlar kararmasın 

 Çocuk yoksa oyun yok, çünkü çocuk yoksa gelecek yok. 

 

Slogan:Oyun yoksa çocuk yok, çocuk yoksa gelecek yok. 



 
 

 
 

 

Stratejik Kararlar 

(Hayale Gidecek Yollar) 

 

 Okullarda eğitim (Kamu personeli) 

 Anne-Baba eğitim okulları 

 Absürd kısa film 

 Medyanın kullanımı 

 Toplumun bilinçlendirilmesi (Kahvehane, kafe vb.) 

 Medyatik kişilerin kullanılması 

 Diyanet ile işbirliği 

 Kamu personeli eğitimi (Önleyici ve Eğitici eğitimi) 

 Toplantılarda projenin anlatılması 

 

Stratejiler 

 

- Strateji-1 

Ege Bölgesinde çocuğun cinsel istismarını önleyici ve çocuğu destekleyici bilincin arttırılması 

 Hedef 

 Ege Bölgesinde STK’ların panel ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesi 

  Eylem Planları: 

  Ayda bir panel düzenlenmesi (Değişik il ve ilçelerde) 

  Panel içeriğinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukat çağırılması 

 

- Strateji-2 

Ege Bölgesinde çocuğun cinsel istismarında kamu kurumlarının hizmet farkındalıklarının  

arttırılması 

 Hedef 
 Ege Bölgesinde kolluk kuvvetlerinin cinsel istismar vakalarına yaklaşımlarının değiştirilmesi 

  Eylem Planları: 

  İl Emniyet Müdürlüklerindeki çocuk şube birimleri ile iletişime geçilmesi 

  İlgili eğitim modülünün oluşturulması 

  Eğitimcilerin seçilmesi. 

 

- Strateji-3 

Çocuğun cinsel istismarı öğrenildiğinde izlenilmesi gereken prtosedür konusunda 

bilgilendirme 

 Hedef 

 Ege Bölgesi’nde kamu kurumları için ortak bir prosedür oluşturulması 

  Eylem Planları: 

  İllerde Valilik Koordinasyon Kurulları ile iletişime geçilmesi. 

 

 



 
 

 
 

II.Grup Çalışmaları 

 

Vizyon ve Slogan Çalışmaları 

 

1. Tüm haklarını bilen toplum 

2. Eşit çocuk eşit toplum 

3. Ege’de çocuk gerçekten çocuk 

4. Ege’nin incisi ÇOCUKTUR, ayrım yoktur. 

 

Vizyon:Ege’nin incisi ÇOCUKTUR, ayrım yoktur. 

 

 

Stratejik Karar Çalışmaları 

 

1. Bilgilendirme (toplumun bilgilendirilmesi) 

2. MEB, Belediyeler, Emniyet, ASPİM ve Sağlık Bakanlığı’na baskı 

- Belediyelerin kadın, çocuk, engelli konseylerini harekete geçirmek 

- Belediyelerin zabıta faaliyetlerine yönelik değişiklikler 

- Muhtarların örgütlenmesi ve mahallede farkındalık yaratmak. 

- Mahalle temsilciliği oluşturmak 

- Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezleri ile işbirliği 

- Diğer ülke örneklerini incelemek (Erasmus, Leonardo, Yaşam Boyu Öğrenme vb.) 

 

Ortaklaştırma 

 

Vizyon:Ege’de çocuk istirmarla değil, oyunla büyür. 

  

Slogan: 

1. Oyun yoksa çocuk yok, çocuk yoksa gelecek yok. 

2. Ege’nin incisi çocuktur.Ayrım yoktur. 

 

Stratejiler: 

 

Strateji-1: 

 

Ege Bölgesinde çocuğun cinsel istismarını önleyici ve çocuğu destekleyici bilincin arttırılması 

 Hedef 

 Ege Bölgesinde STK’ların panel ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesi 

  Eylem Planları: 

  Ayda bir panel düzenlenmesi (Değişik il ve ilçelerde) 

  Panel içeriğinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukat çağırılması 

 

 

 



 
 

 
 

Strateji-2: 

 

Yaşamın içinde çocukların güvenle yer alabilmeleri için yerel yönetimlerle çocuk ve gençlik 

merkezlerinin oluşturulması amacına yönelik çalışmalar 

 Hedef 

 Yerel yönetimlerin cinsel istismar vakalarına yaklaşımlarının değiştirilmesi 

 

Strateji-3: 

 

Çocuğun cinsel istismarı öğrenildiğinde izlenilmesi gereken prtosedür konusunda 

bilgilendirme 

 Hedef 

 Ege Bölgesi’nde kamu kurumları için ortak bir prosedür oluşturulması 

  Eylem Planları: 

  İllerde Valilik Koordinasyon Kurulları ile iletişime geçilmesi. 

 

 

Genel Değerlendirme ve Öneriler 

 

 Yapılan çalıştayda katılımcıların belirlenen konuay göre çağrılması, ilk  toplantıda 

ortaklaştırmaya katkı veren katılımcıların seçilmesi ile ilk toplantıda yaşanan sıkıntılar 

yaşanmamıştır. Hazırlanan bilgi kılavuzu ile hem moderatörlere hemde katılımcılara 

yönergeler konusunda doğru direktifler verilebilmiş, kılavuzdan doğru şekilde 

faydalanılmıştır. İkinci toplantıya yeni katılan katılımcılara yönelik gerçekleştirilen özetler 

yapılan çalışmanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için olanak sağlamıştır. 


