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KATILIMCILAR 
 
(Alfabetik sıralanmıştır) 
 

Adem Arkadaş-Thibert Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (UÇM) 

Aslı Öztürk Sivil Düşün AB Programı 

Başak Arıker Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı - 
ÇKŞÖOA(Başak Sanat Vakfı temsil etmiştir) 

Çocuk Danışma Grubu 11 üye ile temsil edilmiştir 

Işıl Erdemli Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (UÇM) 

Melahat Arıker Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı - 
ÇKŞÖOA(Başak Sanat Vakfı temsil etmiştir) 

Özlem Başdoğan Çocuk Gelinlere Hayır Platformu (Uçan Süpürge 
tarafından temsil edilmiştir) 

Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (UÇM) 

Selin Berghan Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği 
(ÖZ-GE Der) 

Sultan Çamur Karataş Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) 

Şakir Canöz Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk 
PDR-DER) 

Zeynep Mutlu  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) 
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TOPLANTI NOTU 

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından mali destek sağlanan 

“Mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –

uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak” başlıklı projenin ikinci Yönlendirme Kurulu 

toplantısı Çocuk Danışma Grubu (ÇDG) üyesi çocuklar, ICC, SHUDER, Türk PDR-DER, ÖZ-GE Der, Sivil 

Düşün AB Programı ile yararlanıcı ağlar ÇKŞÖOA, ÇAÇAv, Çocuk Gelinlere Hayır Platformu 

temsilcilerinin katılımı ile proje ortaklarından SHUDER’in ofisinde 10 Haziran 2015 tarihinde 

gerçekleşmiştir. 

 

Toplantının amacı 22 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Proje Yönlendirme Kurulu’nun ilk 

toplantısında Kurul’un üyesi olarak kabul edilen ÇDG üyesi çocukların Proje Yönlendirme Kurulu 

yetişkin üyeleri ile tanışmasını sağlamak, ortak toplantı kurallarını belirlemek, projenin logosuna ve 

projenin kısa adına karar vermektir. 

Toplantının başında ortaklar ve ağ temsilcileri ile Çocuk Danışma Grubu üyeleri  kendilerini tanıtmış 

ve temsil ettikleri kuruluşları bildirerek yaptıkları çalışmaları anlatmışlardır. Aşağıda kısaca 

Yönlendirme Kurulu’nun yeni üyelerinden ÇDG ve Çocuk Gelinlere Hayır Platformu’nun tanıtımı yer 

almaktadır: 

 

Çocuk Danışma Grubu: 2010 yılında UÇM ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğinde 

kurulmuştur. 2014 yılında ÇDG üyelerinin 18 yaşını doldurmalarıyla, ICC, ÖZGEDER ile yeni bir ÇDG 

oluşturmuştur. Yeni kurulan ÇDG, 2014 yılında Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. yılı kutlamaları 

çerçevesinde BM Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve 25 ülkeden çocuklar ile konuşma fırsatı 

bulmuşlardır. 

 

Çocuk Gelinlere Hayır Platformu: 11 Ekim 2012 Dünya Kız Çocukları Günü’nde Çocuk Uçan  

Süpürge‟nin  öncülüğünde,  ülkenin  farklı  kentlerinde  çalışan  kadın  örgütleri,  çocuk  hakları  

örgütleri,  gençlik  örgütleri,  engelli  örgütleri,  eşcinsel  örgütleri,  barolar  ve  üniversitelerin  kadın  

çalışmaları  ile  çocuk  çalışmaları birimlerinin katılımıyla kurulmuştur. Platformun 63 üyesi 

bulunmaktadır.  

 

 

AB Sivil Düşün Programı’nın fon sağladığı ile çocuk grubu olan ÇDG, 2015 yılında ayrımcılık konusunda 

gerçekleştirdikleri proje ile ilgili bir sunum yapmıştır. ÇDG üyelerinden üçünün, Sivil Düşün projeleri 
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kapsamında Hollanda Anne Frank müzesinde gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili görselleri ve 

deneyimleri paylaşmışlardır. (Bkz. Ek 1 Sivil Düşün AB Programı desteğiyle Çocuklardan Ayrımcılık 

Konusunda Proje) 

 

ÇDG üyelerinin ayrıca çocuk evliliklerini önlemek için yine Sivil Düşün Aktivist Desteği programı için 

hazırladığı proje çalışması da sunulmuştur. 

 

Sunumun ardından ile Proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar anlatılmış, Temmuz ayında 

gerçekleştirilecek olan Stratejik Davalama üzerine Eğitmenlerin eğitimi ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Eğitimin 25,26.27,28 Temmuz tarihinde ÇAÇAv üyelerine verileceği ve daha sonrasında ÇAÇAv’ın bu 

eğitimi kendi ağında vereceği anlatılmıştır.  

 

Bigilendirmelerin ardından proje için tasarlanan seçenekler arasından bir logonun seçimine 

geçilmiştir. Toplantı sırasında 4 şeçenekler sunulmuştur. (Bkz. Ek2 Logo seçenekleri) 

 

Görüşmeler sonunda 1 numaralı logo üzerinde karar verilmiş ve renklerinin değiştirilmesi 
önerilmiştir. 
 
Proje isminin seçimi ile ilgili olarak katılımcılar önerilerini sunmuş aşağıdaki üç seçenek üzerinden 
birinin daha sonra seçilmesine karar verilmiştir.    
 

 Çocuklarla güçlüyüz  

 Çocukların sesiyle güçlüyüz 

 Çocuklar ağlarla daha güçlü 

 

Toplantının sonunda Yönlendirme Kurulu’nun bir sonraki toplantısının Eylül’ün ilk haftası (7,9 Eylül 

hariç) yapılmasına karar verilmiştir 
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Ek 1 Sivil Düşün AB Programı desteğiyle Çocuklardan Ayrımcılık 
Konusunda Proje 

 

Aslında her şey öğretmenimizin bizden “ayrımcılık” konusu ile ilgili bir yazı yazmamızı istemesi ile 
başladı. Görüşlerimizi beğendiği için bizi bir seminere yönlendirdi. Kendisi bu seminerin yetişkinler için 
olan bölümüne katılmış ve sertifika almıştı. Bizim de bu seminere katılmamızı çok istiyordu. Biz de 
onu kırmamak için gittik. İyi ki de gitmişiz. O zamana kadar hiç birimiz çocukların etnik kimliklerinden 
dolayı yaşama haklarını kaybettiklerinin farkında değildik. En başta aklımızda proje yapmak yoktu 
ancak AFSAD’da yaptığımız etkinlikler ve bilgilendirmelerden sonra bu konuda daha da 
ilerleyebileceğimiz kanısına vardık. Çünkü bu farkındalığı daha çok arkadaşımıza kazandırmamız 
gerekiyordu. Projemizin ilk ayağı da bu amaca hizmet etti. Anne Frank’in Hatıra Defterini 
okulumuzdaki bütün 9. sınıflara okuttuk ve bize seminerde izletilen kısa filmi izlettik. Filmin sonunda 
herkes Anne Frank’tan ve onun cesaretinden bahsediyordu. Üstelik çoğumuzun artık 2. Dünya 
Savaşına, Nazizm’e dair fikirleri vardı. Biz ne yazık ki dünyanın bir ayıbını daha öğrenmiştik ve ‘’faşizm’’ 
ne demek yine ne yazık ki öğrenmiştik. Sanırım büyümek dedikleri buydu. Büyüklerin çocuklara neler 
yaptığını öğreniyor, öğrendikçe büyüyorduk. 

 

 

 

Diğer aşama Holokost Defteri oluşturmaktı. Bunun için sınıfımızı öğretmenimiz ile birlikte 
AFSAD’daki Anne Frank; Günümüz İçin Bir Tarih Fotoğraf Sergisine götürdük ve orada onlara kısa bir 
sunum yaparak en etkilendikleri fotoğrafı belirleyip hakkındaki düşüncelerini yazmalarını istedik. 
Kafamızda uçuşan fikirler böylece bir defter olarak somutlaştı. Biz bu sergiyi herkesin görmesini 
istedik ve hedef kitleyi genişleterek okula bir Anne Frank Fotoğraf Sergisi açalım dedik fakat okul 
idaremizden destek alamadığımız için bunu gerçekleştiremedik. Projenin son ayağı ise bizim 
yaşımızda soykırıma kurban giden Anne Frank’in saklandığı evi gezmek ve orada saha araştırması 
yapmak. Bunun için imkânlarımız yetersiz olduğundan bize bir fon lazımdı. Yaşça küçük olduğumuz 
için kimse bizi kale almıyordu. En sonunda Sivil Düşün AB Programı sesimizi duydu ve bize destek 
oldu. 



7 

 

 

 

Bizim asıl amacımız daha 15-16 yaşında ırk ayrımcılığı yüzünden yaşama hakkı elinden alınan Anne 
Frank’i herkese tanıtmak. Sadece Anne Frank değil daha milyonlarca insan öldü ve hâlâ da ölmeye 
devam ediyor. İnsanlar dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yüzünden öldürülüyor veya ölmeye mecbur 
bırakılıyor. Biz daha 15 yaşında üç çocuğuz ama bunun ne kadar büyük bir haksızlık olduğunun 
farkındayız. Biz farkında isek başka insanlarda farkında olabilir. Biz bu proje ile “önyargıları” yok etmek 
ve sesimizi duyurmak istiyoruz. 

 
Ece/Berkin/Doğukan 
 

 

 

  

http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/10334361_240509722824453_7524745714617123322_n.jpg
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Ek2 Logo seçenekleri 
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