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I.BÖLÜM 
 
Proje özeti 
Amaç: Diyarbakır’da yıkıma maruz kalan mahallelerde yaşanan zorunlu göçün çocuklar 
üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatı hafifletmek ve bununla beraber bölgede oldukça 
kısıtlı bulunan kütüphane, kitapevi ve sosyal tesislerin dolduramadığı kültürel açığı 
iyileştirmek, desteklemek ve büyütmektir. 
Diyarbakır’da 4 mahallede 7-14 yaş arası 100+100 çocuğa 10-12, 12-15 ve 15-18 yaş 
aralığında 12-20 kişilik gruplar oluşturulacak. 
Ardıç Dayanışma Derneği işbirliğinde “Çocuklarla çalışan Gönüllüler için Rehberlik Eğitimi" 
oluşturularak gönüllülük programı hazırlanacak. 
Gönüllüler arasından seçilen kişiler tarafından çocuklara haftada 1 gün (10 hafta) yaşam 
becerileri eğitimi verilecek. 
Çocukların ilgi alanlarına yönelik fotoğraf, tiyatro-drama, kukla yapımı, çevre kulüpleri 
oluşturulacak. Çocuklar kendi kulüplerinde 10 hafta (haftada bir gün) eğitim alacaklar. 
Seçilen çocuk kitabı çocuklarla okunarak üzerinde inceleme/tartışma yapılacak. Çocuklarla 
bu hikayeye yönelik resimler/çizimler yapacaklar ve kitap yeniden çocukların çizimleri ile 
oluşacak. İkinci kitabın hikayesi ve çizimi kolaylaştırıcı desteği ile çocuklar tarafından 
yapılacak. 
Ailelere yönelik seminerler düzenlenerek çocukların çalışmalara katılımı artırılacak. 
Çocuk kütüphanesi / kitapların toplanması için kurul oluşturulacak. İletişim çalışmaları ile 
kitap seçimi ve toplaması yapılacak. 
Proje dönemi içinde atölyelere alanında uzman konuklar ile söyleşiler yapılarak çocuklar 
rol modeller oluşturulacak. 
Çevre kulübünün önderliğinde mahallelerde çevre düzenlemesi yapılacak, çocukların ve 
ailelerin boyama-düzenleme gibi işlerde rol alması sağlanacak. 
Tüm çalışmalar bittiğinde 3 günlük sergi yapılarak çocukların ürettikleri ile özgüvenlerini 
sergileme fırsatı yaratılacak. 
Ardıç Dayanışma Derneği ortaklığında tüm çalışmalar değerlendirilerek, raporlandırılacak 
ve diğer kurumlarla deneyim paylaşımı yapılacak. 
 
Projenin Hedef Grubu:  
Dernek merkezi, 4 mahallenin de (Ali Pasa, Ziya Gökalp, Lalebey ve İskender Paşa) tam 
ortasında bulunmaktadır. Burada yaşayan çocuklar çatışmalardan etkilenmiş, 2 yıl 
geçmesine rağmen hala yaşadıkları travmanın etkilerini yaşayan, ayrımcılığa maruz 
kalmış, suça bulaşma oranı yüksek dezavantajlı çocuklardır. Merkezi bir yer olması nedeni 
ile kadın ve çocuklar derneğe yürüyerek gelebilmektedir. 
Gelen çocuklar 4-14 yaşları arasında değişiyor ve toplamda kayıtlı ve aktif olarak 
çalışmalara katılan 78 öğrenci var. Dernek bünyesinde erken çocukluk eğitim merkezi var. 
Burada oyun odasına kayıtlı 20 çocuğun gelişimlerini destekleyen çalışmalarla beraber 
alternatif eğitim programları da uygulanmaktadır. Okula giden 7-14 yas grubu çocukların 
da hafta sonları sosyal kültürel atölyelere(drama, resim, folklor İngilizce vs.) katılımı 
sağlanmaktadır. Dernek bünyesinde toplam 12 atölye çalışması yürütülmektedir. 
Derneğe destek veren 30 kişilik bir gönüllü grubu var. Bu gönüllüler çeşitli meslek 
gruplarına mensup, üniversite öğrencileri, sahada çocuklarla çalışma yapmış deneyimli 
kişilerden oluşmaktadır. 
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Projenin hedef kitlesi; Ali Pasa, Ziya Gökalp, Lalebey ve İskender Paşa mahallelerinde 
yaşayan, 7-14 yaş arası tüm çocuklar ve çocukların aileleridir. Bu mahallelerde önce 
ailelerle görüşmeler/toplantılar yapılarak program aktiviteleri ve sonuçları hakkında bilgi 
verilecek. Yaş gruplarına göre çocuk grupları oluşturulacak ve eğitim verilecektir. 
 
Proje Dönemi: Temmuz 2018 – Temmuz 2019  (12 ay)  

 

Proje gerekçesi ve yürütüldüğü yer 
2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde yaşanan sokağa çıkma yasağı ve çatışma ortamından 
en fazla zarar gören çocuklar olmuştur. Eğitim Sen’in hazırladığı rapora göre, 7 bin 450 
öğrenci o dönemde çatışmalardan etkilenmiş ve okula gidememiştir. 

Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Sur halkı, 90’larda yaşanan çatışmalı süreçten kaynaklı 
zorunlu göç ile Sur’da yaşam alanı oluşturmuşlardı. 2015 yılında Sur’da yaşanan çatışma 
döneminde ise ikinci göç ve ikinci travmayı yaşamışlardır. Çatışmalar durduktan sonra 
halkın bir kısmı göçtükleri yerlerden tekrar Sur’a geri dönmüşlerdir. 

2016-2017 yıllarında yapılan sosyal araştırmalarda Sur bölgesinde yaşayan, silah ve bomba 
seslerini çok yakından duyan çocuklarda travmatik belirtiler gözlemlenmiştir. Evinden 
veya çevresinden zorunlu bir şekilde göç etmek zorunluluğu, yakınını kaybetmesi, maddi 
sorunlar gibi pek çok travmayı çocuklar yaşamak zorunda kalmıştır. Çocuklarda çatışmalı 
sürecin travmatik etkileri; ani patlamalar, sürekli sinirlilik hali ya da derslere ilgisizlik, içe 
kapanıklık, dünya ve kendi gelecekleri hakkında olumsuz tutumlar, okuldan kaçma, 
rastgele cinsel birliktelik, madde kullanımı, şiddete ve suça yatkınlık gibi belirtiler 
görülebilmektedir.  

Uzmanlara göre çatışma mağduru çocuklar, yaşadığı travmayı aktarmakta yetişkinler 
kadar şanslı değil. Uğradığı ruhsal çöküntüyle yaşam boyu baş etmeye çalışsa da, sorunları 
çoğu zaman gizli kalıyor. Çatışmanın çocuklar üzerindeki etkisini anlayabilmek için onları 
dinlemek kadar, davranışlarındaki değişikliği doğru gözlemleyebilmek de önemlidir. 

2016’ da Sur’un yasaklı mahallelerinde bulunan 5 okulun tamamında olaylar yaşanmadan 
önce yaklaşık 4500 öğrenci vardı. Ancak çatışmalar nedeni ile bu 4500 civarındaki çocuk 
yakındaki okullara kayıt oldular. Bu okulların fiziki koşulları, öğrenci kapasitesi nedenleri 
ile bir çok sorunda gün yüzüne çıktı. Öncelikle birbirlerini tanımayan çocuklar ve 
çocukların ergenlik döneminin de getirdiği kimi sorunların yanında, okullar arasında bir 
gruplaşma söz konusu. Başka okuldan öğrencilerle aynı okulu, aynı koridoru, tuvaletleri 
vs… paylaşmak çocuklar arasında bazen gerginliklerin, sürtüşmelerin yaşanmasına yol 
açıyor. Gerek yoksulluk, gerekse çatışma travması bu mahallelerdeki çocukların birçok 
sosyal etkinliğe katılımını olumsuz etkilemektedir. Sosyal etkinlikler/eğitimler, çocukların 
üretmesine fırsatlar yaratmak, bütün bunların sürekliliğinin sağlandığı, çocukların 
güvendiği merkezlerin olması onların travma ile mücadelelerine katkı sunacaktır. 

Rengarenk Umutlar Derneği olarak mahallelerde oluşturduğumuz güven ilişkisi ve 
etkinliklerle daha kapsamlı yapmayı planladığımız çalışmaların çocukların çocuk haklarına 
uygun şekilde öğrenme, eğlenme ve üretmelerinde etkili olacağını düşünmekteyiz. 
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Proje amaç ve hedefleri  

Projenin amacı; Diyarbakır’da yıkıma maruz kalan mahallelerde yaşanan zorunlu göçün 
çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatı hafifletmek ve bununla beraber 
bölgede oldukça kısıtlı bulunan kütüphane, kitapevi ve sosyal tesislerin dolduramadığı 
kültürel açığı iyileştirmek, desteklemek ve büyütmektir. 
İlk hedefi mahallelerde yapılması planlanan atölye etkinlikleri olan projenin sonraki hedefi 
mahallede kurulacak çocuk kitapevi/ çocuk kitapları kütüphanesi olarak tasarlanmıştır. 
Çocuklar genellikle acı veren yaşantılarıyla ilgili olarak kendilerini ifade edemeyebilir veya 
etmek istemeyebilirler. Ancak karşılarındaki kişinin kendileriyle ilgilendiğini ve onu 
dinleyip anlayabileceğini açık bir biçimde hissederlerse yaşantılarını paylaşmaya daha çok 
gönüllü olurlar. Çocuklar, özellikle travmatik bir olay sonrasında duygusal desteğe, birinin 
kendilerini dinlemesine ve kendi yaşantılarını paylaşabilecekleri bir kişiye ihtiyaç duyarlar. 
Bu yüzden onları iletişim kurma konusunda cesaretlendirmek gerekir. 
Bizler eğitim/atölye ve kütüphane çalışmaları ile çocukların; 
- Duygularını ifade etmelerine ortam sağlamayı, 
- Özgüvenlerinin gelişmesini 
- Amaçlı oyunlarla/atölyelerle bilgi ve farkındalıklarını artırarak davranışlarında etkili 
olmayı, 
- Birlikte üretme, birlikte plan yapma, dayanışma kültürünün yerleşmesi ile yalnız 
olmadıklarını görmelerini, 
- Basit ve yapılandırılmış görevler ve sorumluluklarla kendi ve başkalarının yaşamlarındaki 
rollerini fark etmelerini, 
- İlerde olabilecek başka travmatik olaylardan kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmelerini 
- Şiddeti bir iletişim aracı olarak kullanmamalarını 
- Gündelik hayatlarının içinde spor, kitap, çevre düzenlemesi gibi konuların yer yetmesini 
sağlamak 
- Okul başarılarının artması, gelecek için plan yapmaları, 
- Farklılıklara saygı ve ayrımcılık ile ilgili temel bilgilerin artmasını hedeflenmektedir. 
Projemizde çocukların yanında aileleri ile de çalışma yapmayı planlamaktayız. Ailelerle 
yapılacak eğitim ve görüşmeler hem çocukların etkinliklerde yaptıkları çalışmaları görünür 
kılacak (ailelerin çocuklara destek vermesi için) hem de benzer konularda ailelerin 
farkındalığı artacaktır. Çalışma yaptığımız mahallelerde genellikle aileler çok çocukludur. 
Bu durum da çocuklar üzerinde gelişen travma sonrası değişikliklerin atlanmasına yol 
açabilmektedir. Ayrıca evlerde çocuklarla kalan kadınlar da çatışma ve yoksulluktan çok 
fazla etkilenmektedir. Ailelerle yapılacak çalışmalar çocuklarla yapılacak çalışmaları 
destekler nitelikte olacaktır. 
Projemizin önemli aktivitelerinden biri olan mahallede çocuklar için ve çocukların kendileri 
tarafından yazılan kitaplarla oluşturulacak kütüphanenin çocuklar kadar yetişkinler içinde 
bir örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, 
dil gelişimine, sosyalleşmelerine, sorunların çözümüne ve istenmedik davranışların 
değiştirilmesine, kişiliğin oluşmasına, eleştirici ve yaratıcı düşünmesine, eğlenme ve 
dinlenme ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
Diyarbakır’da çatışmalar sonrası sahada etkin olan ve aktif çalışan STÖ yok denecek kadar 
azdır. Halkın kendi mahallelerinde, güven ilişkisi kurduğu, hizmet aldığı bir mekanizmaya 
ihtiyacı vardır. Mahalleli çocukların sosyal etkinlikler/eğitimler ve atölyelere erişimi şuan 
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ki şartlarda güçtür. Dernek olarak amacımız bu ihtiyacı sürdürülebilir çalışmalarla 
karşılamak. 
 
Hedefler: 

 4 mahallede (Ali Paşa, Ziya Gökalp, Lalebey ve İskender Paşa) ev ziyaretleri 
yapılarak 7-15 yaş arası çocukların tespiti, ailelerle görüşmeler yapılması 

 Dernek bünyesinde çocuk hakları komisyonu kurulması 

 Dernekte gönüllülük yapan kişilerin çalışmalarda sürekliliğinin sağlanması 

 Rengarenk Umutlar Derneği’nin mahalledeki çocukların ihtiyaçlarına uzun yıllar 
cevap verebilecek bir eğitim programının/atölyelerin oluşturulması 

 Çocuklar için eğitim programlarının/atölyelerin devamlılığının sağlanması 

 Atölyelerde çocukların kendi yaratıcılıklarını ve üretimlerini görmelerini 
desteklemek 

 Bireysel ve grup olarak bir ürün oluşturmalarını desteklemek 

 Çocukların grup halinde kendi yaş dönemlerine özel hikayeler oluşturarak onları 
kendi hayal güçleri ile resmetmelerini sağlamak 

 Çocukların kendi oluşturdukları kitaplardan ve yaş gruplarına özel diğer kitaplardan 
oluşan bir kütüphane oluşturmak 

 Çocuklarda kitap okuma alışkanlığını geliştirmek 
 
Çıktılar: 

 Derneğe çocuklarla çalışmak için gelen gönüllüler için hazırlanmış “Çocuklarla 
Çalışan Gönüllüler için Rehberlik Eğitimi” 

 Çocuklar için oluşturulmuş 10 temel eğitim modülleri ve materyalleri (standardı 
belirlenmiş) 

 7-14 yaş arası 200 çocuğun travmalardan korunması, özgüven gelişimlerini 
desteklemek ve olası davranış risklerini önlemek 

 için eğitim programına katılımı 

 500 adet eğitim kitapçığının basılması 

 Çocuk kütüphanesinin kurulması için çocukların kendi çizip yazdıkları iki kitap 
oluşturulması, çoğaltılması 

 Çocuk kütüphanesinin kurulması, çocukların ve mahallenin kullanımına açılması 

 Mahallelerde ailelere yönelik 16 oturumluk eğitimler ile çocukların psikososyal 
gelişimlerini desteklemek 

 Projenin amacını, mesajlarını aktaran 4 adet afişin yapılması ve mahallelerde 
boardlarda asılması 

 Medya ve diğer STÖ’lerin desteği için proje ara değerlendirme ve final 
toplantılarının yapılması 
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II. BÖLÜM            

 
Saha Taraması 
Ağustos ayı içinde Ardıç Dayanışma Derneği ile birlikte hazırlanan "çocuk tanılama formu" 
çalışma alanı olarak belirlenen 4 mahallede saha çalışanları tarafından dolaşılarak yapıldı. 
 
117 çocuğun kaydı yapıldı. Çocuklara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Veriler excel 
programında bilgisayara kaydedildi ve yüzdelik yöntemle analiz edildi. Değerlendirmeye 
ait verilerin detayı ek 1 de. 
 
Çocukların %64,9’u kız, %35,1’i oğlandır. %64,10’u 10-12 yaş arası grubunda, %29,9’u 
ortaokul 5.-6. sınıfta eğitim görmekte, %32,47’si 40-60 mevcuttlu sınıflarda eğitim 
görüyor; %47,86’sı 5-6 kardeş sahibi, %19,65’inin babası, %47’sinin annesi işsiz; %67,52 ‘si 
apartmanda oturuyor;  %87’sinin kendi odaları, %60’ının yatağı yok; %9,4’ünün evinde 
engelli birey var; %89’unun evlerinde kendinden başka okula giden var. %84’ü okula 
yürüyerek gidiyor; Katılımcıların %25,64’ü okul dışında zamanını Rengarenk Umutlar 
Derneği’nde geçirirken, %12,82’si kuran kursuna gidiyor. 
 
 
Eğitim materyal ve modüllerin hazırlanması  
Temmuz-Ağustos aylarında Ardıç Dayanışma Derneği tarafından çocuklara yönelik "Yaşam 
Becerileri Eğitim Programı" ve materyalleri geliştirildi. Modüller ve materyaller Rengarenk 
Umutlar Derneğinin, danışmanların ve Sabancı Vakfı'nın onayından sonra çoğaltılarak 
kullanıma hazır hale getirildi. 
 
Projenin amacına yönelik 10 adet (Her yaş dönemi için farklılaşan modüllerle beraber 16 
modül) modül hazırlandı.  
 
1. Yaratıcılık ve İletişim Becerileri  
2. Özgüven ve geleceğe Bakma  
3. Ben büyürken  
4. Mahremiyet 
5. Flört şiddeti 
6. Şiddetsiz iletişim 
7. Toplumsal cinsiyet 
8. İnsan hakları 
9. Çevre ve ekoloji 
10. İlkyardım 
 
Her bir modülün uygulanmasını kolaylaştırıcı eğitim materyalleri üretildi. Yaşam Becerileri 
Eğitiminden sonra çocuklara verilmek üzere Yaşam Becerileri Kitapçığı yazıldı ve çizildi.  
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Eğitim modülleri ve materyalleri Diyarbakır'da çocuklarla çalışan dernek gönüllülerden ve 
sahadan elde edilen geribildirim ve gözlemler sonucunda hazırlandı. Modül içeriklerine 
son hali, ilde çocuk çalışması yapan kişilerin geribildirimleri sonucunda verildi. Aynı şekilde 
materyaller ve kitapçık metin ve çizimleri de Diyarbakır'da yaşayan çocukların özellikleri, 
kültürleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandı. Tüm çalışmalarda çizimler, 
çocuklarla yakın çalışma yapan Başak Günaçan tarafından çizildi, metinler Eylem Karakaya 
tarafından yazıldı. 
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Çocuklarla Çalışan Gönüllüler İçin Rehberlik Eğitimi 
1-5 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır'da Ardıç Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan eğitim programı 
Rengarenk Umutlar Derneği gönüllülerine ve projede çalışacak eğitmenlere yönelik uygulandı.  

Gönüllüler İçin Rehberlik Eğitimi dernek tarafından her yıl yeni başvuru yapan gönüllülere 
uygulanacak ve eğitimden sonra dernekte çalışmaları sağlanacaktır. Proje ekibinin ortak 
mesajlar vermesi, çocuk haklarının korunması, standart çalışma alanının belirlenmesi 
amacını güden eğitim programı sonunda: 
1. Derneğe ait (standart) "Gönüllüler için rehberlik eğitim programı" oluştu 
2. Etkin iletişim tekniklerini kullanarak çocuklar için hazırlanan eğitim ve atölyeleri 
verebilmesi, 
3. Çocuklarla çalışırken insan haklarına ve çocuk haklarına; Rengarenk Umutlar Derneği 
kriterlerine uygun şekilde davranması, 
4. Çocuklar için eğitim ve atölyeleri, hazırlanan eğitim modülleri doğrultusunda ve belirli 
bir sistematik-standart dahilinde verebilmesi, 
5. Çocuklara eğitim/atölye verirken eğitim materyallerini etkin kullanabilmesi sağlandı.  
6. Dernek ve gönüllülerle "çocuklarla çalışma ilkeleri" ortak olarak belirlendi.  
 

5 günlük program halinde gerçekleştirilen eğitici eğitimine 12 kişi katılmıştır. Program, 
soru-cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, demonstrasyon, rol yapma, uygulama gibi 
yöntemler kullanılarak interaktif şekilde yürütülmüştür. Eğitimin ilk gününden sonra her 
bir katılımcı kendileri için belirlenen modüllerden bölümler uyguladılar ve geribildirim 
aldılar. Ayrıca katılımcılarla “çocuklarla çalışma ilkeleri, çocuklarla çalışırken toplumsal 
cinsiyet eşitliği, Çocuk hakları, gönüllülük, grup çalışmalarının yönetimi” gibi konularda 
etkinlikler yapıldı. 
Rengarenk Umutlar Derneği İlkeleri 

• Herkes için eşitliği ilke edinmek 
• Şiddetin her türlüsüne karşı olmak 
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almak 
• Her türlü ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı, tutum ve davranışın karşısında olmak 
• Ben değil biz diyebilmek 
• Çocuğun yüksek yararını gözetmek 
• Çocuk hakları bildirgesinde de geçen evrensel normlarda kabul görmüş çocuk haklarını 

bilmek ve bunları gözetmek 
• Çocuğun karar alma sürecinde etkin bir birey olduğu bilincine sahip olmak 
• Çocuk çalışmaları konusunda deneyimli olmak 

Eğitimde gönüllülerle belirlenen “çocuklarla çalışma ilkeleri” 
1. Çocuğun katılımı önemlidir. 
2. Çocuğun gereksinimine uygun olmalıdır. 
3. Demokratik eğitim ortamı olmalıdır. 
4. Çocuğun bildikleri önemlidir ve deneyerek öğrenmesine fırsat verilir. 
5. Oyun en önemli yöntemlerden biridir. 
6. Çocuğun öz denetimi esas alınır. 
7. Çocuğun ihmal ve istismarına zemin hazırlanamaz/yol açılamaz. 
8. Rahat bir ortamda öğrenmek ister. 
9. Eğitmen rehberlik eder. 
10. Evrensel değerlere, farklılıklara, çocuk haklarına saygı gösterilmelidir. 
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Yaşam Becerileri Eğitimlerinin ve Atölye programlarının birinci-ikinci dönem 
uygulamaları 
 
Eylül 2018 de eğitim alan gönüllüler çocuklarla Yaşam Becerileri Eğitim Programını 
uygulamaya başladılar. Yaş gruplarına (10-12, 13-15, 16-18 yaş) ayrılan çocuklara haftada 
bir gün 90 dakika yaşam becerileri eğitimi , fotoğrafçılık, müzik, drama ve çevre  başlığında 
haftada bir gün atölye çalışması yapıldı.   
Toplamda eğitim ve atölyelere 123 kız/oğlan çocuğu katıldı.  
 
Modül değerlendirme raporlarında: 
Eğitmenlerin ve çocukların en çok “Benim bedenim ve mahremiyet” modüllerinde 
zorlandıkları görüldü. Burada eğitmenlerin ilk grupları olduğu için –konunun özelliği- 
nedeni ile kendilerini ifadede zorlandıkları, çocukların kız-oğlan eğitim yapılmasından 
çekindikleri için zorlandıkları görüldü. Buna karşın her iki modülde tüm etkinlikleri ile 
uygulandı ve çocuklar sonuna kadar eğitim sürecinde kaldılar. Diğer modüller daha fazla 
oyun-drama tekniği kullanıldığı için hem eğitmenlerin uygulaması kolay, hem de 
çocukların katılımı etkindi. Bazı modüllerde çocuklar bazı oyunların tekrarlanmasını talep 
ettiklerinde eğitmenler oyunları tekrar ettirdiler.  
 
Tüm eğitmenlere bir defa süpervizyon ziyareti yapıldı. Ziyaret sonucunda: Eğitim 
materyallerini ve modülleri uygularken eğitmenlerin rahat oldukları, çocukların 
etkinliklere katılmakta istekli oldukları görüldü.  
 
Eğitmenler Yaşam Becerileri Eğitimleri işlenirken çocukların bu konulara ek başka konulara 
da ihtiyaçları olduğu, çocukların ihtiyaçlarının tespiti içinde iyi bir yol olduğunu belirttiler.  
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ATÖLYELER 

 
 
 
Çevre düzenlemesi 
Çocukların katıldığı çevre kulübünün önderliğinde mahallelerde çevre düzenlemesi (çiçek 
ekimi-boyama gibi) yapılarak birlikte yaşama-üretme deneyimini yaşatmak amacıyla 
dernek bahçesine bitki ve çiçek ekimi yapıldı.  
 
“Dernek merkezimiz de çocukların doğa ile buluşmasını sağlamak ve yaşam alanlarını 
güzelleştirme üzerine dernek bahçemizde çiçek,sebze ve meyve ekimleri yaptık.Çocukların 
söylemi ile neden bunların bir ülkesi olmasın demesi üzerine çilek ve maydanos ülkelerimiz 
oldu.Çocukların şehir yaşamı ve beton yaılar arasında küçükte olsa doğa ile kendi 
üretimlerini yaabilecekleri bir bahçe oluşturduk.Proje dahilinde gerçekleştirdiğimiz ileri 
dönüşüm ve  sanat atölyeside çalışmalar sene sonu sergimizde sergilendi.Çocukların kolay 
ulaşabileceği malzemelerle hem doğayı kirlenmekten kurtarabilecekleri malzemeleri 
değerlendirmeleri daha çevreci bir yaşam anlayışına ulaştıklarını söyleyebiliriz.” 
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Çocuk kütüphanesinin oluşturulması        
Ekim ayından itibaren çocuk kütüphanesi için çalışmalar başlatıldı Çocuklar ve aileleri için 
okuma alışkanlığının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dernek içinde kütüphane komisyonu 
oluşturuldu. Komisyonda Devran Aktop, Songül Numanoğlu, Kerem Bulut (çocuk) ve 
Esmanur Tufan (çocuk) görev aldı.  

 
Kütüphaneye yeni kitaplıklar ve masalar alındı. Gönüllü eğitmenlerden bir kişi ve 
çocuklardan iki kişi kütüphane sorumlusu olarak seçildi. Elde olan tüm kitaplar envanter 
kaydı altına alındı. Yeni kitap ihtiyaçları belirlendi. Kitap ihtiyaçları belirlenirken çocukların 
istek ve görüşleri komisyonda görüşüldükten sonra belirlendi. Kitap ihtiyacı il genelinde 
destekçiler ve sosyal medya aracılığıyla duyurulmaya başlandı. Ekim ayından buyana 1000 
tane kitap geldi. Kütüphanedeki kitaplar; yaş gruplarına ve dile göre katagorize edildi. Her 
Çarşamba ve Perşembe günleri kitap değişim günü olarak ayarlandı ve yapılmaya başlandı.  
Ekim ayından Hazirana kadar 1867 tane kitap geldi. Kitap kütühanesi ve çocuk 
komisyonunun kitap okumayı geliştirmek ve sevdirmek için başlattığı bisiklet kampanyası  
dahilinde 35 bisiklet derneğimizin kitap kütüphanesine bağlı olarak çocuklara dağıtılmaya 
başlandı. Dernekler çalışma yürüten oyuncak kütüphanesi kitap kütüphanesi çocukların 
kitap okuma alışkanlığını arttırmak için en çok kitap okuyan kişilere bir hafta boyunca 
bisiklet kullanım hakkı verildi. 
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Aile eğitimleri 
Eylül ayından itibaren çalışma alanındaki mahallerde çocukların aileleri ile eğitim 
toplantıları yapıldı. Toplantıları derneğin gönüllüleri yaptı. 21-24 Kasım 2018 tarihinde ilk 
aile eğitimi başladı. “Çocuklarla İletişim” teması ile 35 aile bireyine ulaşıldı. Seminerler iki 
eğitmen eşliğinde konu anlatımı, ardından ailelerin sorularının cevaplanması şeklinde 
uygulandı. Aile eğitimleri Üreme sağlığı, cinsel istismar ,erken yaşta evlilik ve aile içi 
iletişimde çocuk ve ergenlik konularında eğitimler verildi .46 aile bireyine ulaşıldı. 
  
Eğitim toplantıları mahalle sakinlerinin evinde gerçekleştiği için aileler ile sıcak samimi 
sohbetler oluyor. Aileler çocuklarının gelişimleri ve onlarla iletişim konularında daha çok 
söyleşi yapmak istiyorlar. Aileler yapılan ev ziyaretlerinde çok memnun olduklarını 
çocuklarının derneğe geldikten sonra tutum ve davranışlarında belirgin değişiklikler 
olduğunu kadınların dernekte aldığı bilgilerle kendilerini daha güçlü hissettiklerini 
seminerlerin devam etmesi gerektiğini istediler 
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Ünlülerle söyleşi 
Çocukların kendileri için rol modeller geliştirmesi, kendileri için geleceğe dönük planlar 
yapmasını kolaylaştırmak için ünlülerle söyleşi yapıldı. 18.11.2018 tarihinde Amed Şehir 
Tiyatrosunda ‘Küçük Kara Balık’ adlı oyunu 60 çocuk ve 8 gönüllü ile katılım sağlandı. 
Çocuklar oyunu seyrettikten sonra çocuklar; oyuncularla tiyatro ve oynanan oyunla ilgili 
söyleşi gerçekleştirdiler. Çocukların bir kısmı “Küçük Kara Balık kitabını okumuş, kimileri 
okumamıştı. Aralarında ilk defa tiyatroya gelen çocuklar vardı. Şaşkın ve mutlu olduklarını 
ifade ettiler. Dernek dışında aktivitelere topluca gitmenin mutluluğu olduğunu ilettiler. 
Oyun sonrası her bir çocuk oyuncularla hikaye ve karekterin özellikleri üzererine sohbet 
ettiler. Ardından nasıl oyuncu olmaya karar verdikleri, nasıl hazırlandıkları gibi sorularını 
oyunculara yönelttiler. 
 
Küçük Kara Balık oyunu izlendi ve oyuncularla söyleşi yapıldı. 

 
 
Şubat-Nisan ayları arasında çocukların rol model alabilecekleri gelecek planlarını 
kolaylaştırmak amaçlı yatığımız ünlü söyleşileri Elvan Koçer(yazar ,Tiyatrocu),Hatice 
Ayağ(Doktor),Nevil İL(İş Kadını) ve ünlü söyleşileri etkinliği doğrultusunda çocuklarla Amed 
Sor Kulübü ve Baro Hayvan Hakları Merkezi ile çocuklar buluştu. Söyleşiler çocukların 
merak ettiklerini sormaları ve gelecek planlarını paylaşmaları üzerinden gerçekleşen 
söyleşiler yapıldı. 
Bu söyleşiler sonucunda Amed spor Kulübü tüm çocuklarımızı bir futbol maçı etkinliğine 
davet etti ve çocukların en çok eğlendiği etkinliklerden biri olan futbol maçı etkinliğine 
katıldık. 
Son ünlü söyleşi etkinliğimiz de Sabancı Vakfı katkılarıyla oyuncu Farrah Zeynep 
Abdullahın katılımıyla gerçekleşti. Çocukların çok eğlendiği ve katılımın yüksek olduğu 
Farrah ve çocukların hem söyleştiği oynadığı atölyelere katıldığı bir etkinlik gerçekleşti 
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Çocuk kitabı çizimi-yazımı 
Çizim atölyesi; ‘Farklarımız' temalı, Nota Bene Çocuk yayınlarının “sırtı diken, karnı çukur 
ve üç baş' kitabı çocuklarla okunarak, tartışılıp, çocuklar tarafından çizimleri yapıldı. Sonra 
çocukların çizimlerine kendilerinin hikaye yazması için atölye kuruldu ve kitapçık 
hazırlandı.  
 
Mart ayı içinde 3 ayrı atölye şeklinde çocuklarla (45 çocuk-28 kız, 17 oğlan) “sırtı diken, 
karnı çukur ve üç baş' kitabı okunarak, tartışıldı. Ardından önce sevdikleri bir arkadaşlarını 
çizmeleri istendi. Çizimlerden sonra çalışmalarının altlarına arkadaşlarının kişilik 
özelliklerini ifade eden yazılar yazdılar. Bu çalışma üzerine ilerleme sağlandıktan sonra her 
gruptan gönüllü seçilen çocuklarla oluşturulan gruptan bir kitap yazmaları istendi. 
Kitabın teması konuşmalar üzerine onların isteği ile yaşanılan dünya ve çocuk hakları oldu. 
Önce metinleri yazdılar, sonra altlarına kendi çizimlerini yaptılar. Atölye yürütücüsü 
tarafından çalışma düzenlenerek son hali verildi. 
 

 
 
Sergi 
Tüm eğitimler ve kulüp çalışmaları bittikçe 3 gün mahallelerde sergi, etkinlikler, ortaya 
çıkan kitapların ve kütüphane için tanıtım çalışmaları, kulüplerin çalışmalarının 
sergilenmesi 
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III. BÖLÜM 
 
Proje sonuçları 
Eğitim çalışmaları için 150 çocuk kaydı oluşturulmuş, çalışmalar sonunda 123 çocukla 
eğitim/atölye uygulanmıştır.  
 
Eğitimler sonunda ergenlerin geri bildirimleri 
Eğitim modülleri işlenirken ergenlere bazı uygulamalar yaptırıldı. Aşağıda ergenlerin 
yaptıkları çalışmalardan örnekler yer almaktadır.  
 
Modül: Bedeni tanımak 
Etkinlik: Ergen gözüyle değişim 
Ergenlik döneminde oluşan değişimleri fark etmeleri, oluşabilecekleri bilmeleri ve 
değişimlere paralel olarak sağlıklı gelişim için dikkat etmesi gerekenleri öğrenmek 
amacıyla uygulanır.  
Uygulama 
Grup kızlar ve oğlanlar olarak ikiye ayrılır. Gruplara önceden hazırlanmış kız-oğlan figür 
çizimleri verilir ve “ergenlik dönemi ile birlikte kızların ve oğlanların bedenlerinde neler 
olduğunu, nelerin değiştiğini yazıp çizip boyayın ve grup sözcünüz bize çalışmanızın 
sonucunu sunsun” yönergesi verilir. 
Çıktılar 

   
 
Ergenlik değişimleri çalışmasında, ergenler en fazla boy uzaması, tüylenme üzerinde 
durmuşlar, cinsel-üreme organlarındaki değişiklikler en fazla ilgileri çeken konular 
olmuştur. Oğlan çocukları; bedendeki büyüme- gelişim bilgileri karşısında sevinç 
gösterilerinde bulunurken, kızlar daha utangaç tavırlar sergilediler ve büyümekten 
hoşlanmadıklarını ifade ettiler.  
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Modül: Özgüven ve Geleceğe Bakma 
Etkinlik: Güvensiz hissettiğimiz alanları güvenliye dönüştürmek 
Ergenin kendine ait farkındalık geliştirmesini ve beden diliyle kendini ifade etmesini 
sağlamak, koşulların değişebilir olduğunu hissettirmek amacıyla yapılır.  
Uygulama 
Katılımcıların; kimler, hangi olay ve durumlar, hangi mekanlar, hangi etkinlik ya da 
uğraşlar insanda korku ve endişe yaratır, güvende olmadığını hissettirir, bunları madde 
madde yazmaları istenir. Bu duruma yol açan nedenleri, bununla nasıl baş edilebileceğini 
ya da bu durumun nasıl değiştirilebileceğini şimdilik sadece düşünmeleri, yazmadan 
zihinlerinde tutmaları, çünkü daha sonra bu bilgiye ihtiyaç duyacakları, başka bir aşamada 
kullanacakları eklenir. Kağıtlara isimlerini yazmamaları hatırlatılır. Yazım aşaması 
bittiğinde kağıtlar bir torbanın içinde toplanır. Ardından katılımcıların, torbadan birer kağıt 
seçmeleri ve gruplar oluşturarak çektikleri kağıtta yazılanları sözlü ya da sözsüz olarak 
canlandırmaları istenir.  
 
Çıktılar:  
Çocukların kendilerini güvensiz hissettikleri korktukları alanlar: Çocuklar bu etkinlikte 
daha çok aile, hayvanlar, öğretmen ve sınavlar, bilinmeyen şeyler hakkında korkularını 
ifade etmişler.  
Özgüven çalışmasında çocukların güvensiz hissettikleri alanlar içerisinde verilen sayfanın 
baş kısımlarına aile ile ilgili kaygılarını, korkularını yazıkları görülmüştür. En fazla babanın 
sinirli olmasından korktuklarını dile getirmişlerdir. Daha sonra anne ve dedenin kızgın 
olması, öfkelenmelerini sıralamışlardır. 
Hayvanlardan korkularını da sıklıkla dile getirmişlerdir. Akrep, yılan, köpek gibi hayvanları 
özellikle belirttikleri gözlenmiştir. 
                     

   
 
Aile ile ilgili 

- Aile fertlerinin yanlarında olmaması, anne ve babanın kaybı, tek kalma kaygısı, 
- Anne, baba, dede gibi aile fertlerinin öfkelenmesi, kızması,  
- Anne ve babanın kavga etmesi, 
- Erken yaşta evlenmekten, erken yaşta anne/baba olmaktan, zorla 

evlendirilmekten, 
Hayvanlar ile ilgili 

- Çocukların çoğunluğu hayvanlardan korktuklarını ifade etmişlerdir. Özellikle böcek, 
köpek, yılan, akrep gibi hayvanlar sıklıkla belirtilmiştir. 
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Öğretmen ve sınavlar ile ilgili 
- Öğretmenin kızması, bağırması ve dövmesi, 
- Sınavlardan kötü puan alma, sözlüye kalkma, kopya çekme, 
- Disipline gitmek ve disiplin cezası almaktan, 
- Seviye Belirleme Sınavını kazanamama, 

Bilinmeyenler ile ilgili 
- Karanlıktan, elektrik kesilmesinden, 
- Allah’tan, cehennemden, şeytandan, 
- Gece mezarlıkta bulunmaktan, 
- Evde yalnız kalma, 
- Akşam yalnız kalmak, rüya/ kabus görmek, gece şimşek çakması, 
- Ölü görmek, ceset, morg, 
- Korku filmleri ve dizilerinden, 
- Kaybolmaktan, 
- Namaz kılmamak, namaz vaktini kaçırmak, 

Diğer  
- Erkeklerden, kalabalık erkek gruplarından, 
- Kavgadan, dayaktan, küfürden, silahlı kişilerden, 
- Takip edildiklerini düşündüklerinde, takip edildiklerinde, 
- Alkol, sigara, uyuşturucu madde kullananlardan, 
- Tanımadıkları biriyle konuşma, ona emanet edilme, 
- İnşaatlardan,  ormanlardan, 
- Hapishaneden,  
- Hırsızlardan, 
- Arkadaşlarıyla kavga etmekten, konuşmamaktan, 
- Evlerinin yanması, tüp patlaması, soba, 
- Deprem, sel gibi doğal afetlerden, 
- Uçaktan, uçmaktan,  
- Yüksekten ve yüksekten düşmekten, 
- Araçların hızlı kullanılması, emniyet kemeri takmama, trafik lambalarının 

çalışmaması, 
- Akli dengesi yerinde olmayanlardan, 
- Deniz veya havuzda yüzmekten, suya düşmekten, Fırat nehrinden, 
- Hastane, iğne, hastanede kötü muamele görme, 
- Asansöre binmekten, 
- Kurbanın kesilirken ayağa kalkmasından, 
- Mayınlardan. 
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Etkinlik: Geleceğe Mektuplar 
Bu atölye çocukların sahip oldukları hayallere ve hedeflere ulaşıp, ulaşmadıkları ya da 
yakınında olup olmadıkları, ne tür engellerle karşılaştıkları, güvenli ve güvensiz 
adalarından bahsettikleri bir mektubun kaleme alındığı bölümdür. Çocuklar 10 yıl sonra 
neler yaptıklarını, korkularını, güvensiz alanlarla nasıl baş ettiklerini anlatırlar.  
Çıktılar 
Çocukların birçoğu 10 yıl sonrası için hayalini gerçekleştirdiklerini ya da hayalini 
gerçekleştirmek üzere olduklarından bahsetmişlerdir. Yine çoğunlukla evli olduklarından, 
eşlerinin iyi bir işe sahip olduğundan ve iki çocuğa sahip olduklarından bahsetmişlerdir. 
Mektupları en fazla yakın arkadaşlarına, annelerine ve diğer aile bireylerine (amca, teyze, 
dayı, kuzen)  hitaben yazdıkları görülmüştür.  
Engelleri aştıklarından, çok zengin olduklarından, villada yaşadıklarından ve tüm 
kurdukları iyi hayallerin gerçekleştiğinden bahsetmişlerdir. Mesleklerinden memnun 
olduklarını ve iyi bir gelire sahip olduklarından sıklıkla belirtmişlerdir. Hayallerin arasında 
en fazla belirtilen hemşirelik ve hekimliği, insanlara yardımcı olmak, fayda sağlamak 
amacıyla istediklerini ifade etmişlerdir. Yine büyük bir kısmı Şanlıurfa’da yaşamadıklarını, 
ülkemizdeki büyük şehirlerde ve Avrupa’da yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 
En çok istenen meslekler arasında; 

- Hemşire 
- Tıp Doktoru 
- Öğretmen  
- Avukat 
- Pilot  

Diğer istenen meslekler; 
- Mühendislik 
- Mimarlık  
- Futbolcu 
- Memur  
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Modül: Toplumsal Cinsiyet 
Etkinlik: 24 saat  
Toplumsal cinsiyet kavramı üzerine düşünmek ve cinsiyet eşitsizliğinin işbölümü üzerinden 
nasıl üretildiğini fark etmek ve kavramak amacıyla uygulanır. 
Uygulama 
Katılımcılar 4 gruba ayrılır ve her gruba aşağıdaki başlıklar verilir.  
1. Grup: Mimar - Doktor 
2. Grup: Öğretmen – Kimya mühendisi 
3. Grup: İşsiz – Temizlikçi 
4. Grup: Tüccar – Memur 
Gruplara poster kağıtları dağıtılır ve aralarında tartışarak aşağıdaki soruları bu poster 
kağıtları üzerine cevaplamaları istenir. 

- Hangisi kadın hangisi erkek? 
- Kaç yaşındalar? 
- Nerede oturuyorlar? 
- Nasıl bir evde yaşıyorlar? 
- Çocukları var mı? Kaç tane, kaç yaşlarında? 

Çalışma tamamlandıktan sonra her grubun sözcüsünden cevapları alınır. Sonra 
gruplardan, “Bu kişilerin bir günü nasıl geçer?” sorusu üzerinde düşünerek kadın ve 
erkeğin bir günde yaptığı işlerin listesini çıkarmalarını ve aynı poster kâğıtları üzerine 
yazmalarını istenilir. Listeler tamamlandıktan sonra posterleri sınıf duvarına asılır. Grup 
sözcülerinin sunum yapmalarını istenir. 
 
1. Grup: Mimar-Doktor 
Bu grupta mimarı erkek, doktoru kadınla bağdaştırmışlardır. Genellikle maddi 
kazançlarının iyi olduğunu belirtmişlerdir. Yaşadıkları alanlar içerisinde büyük apartman 
dairesi, bahçeli ev, avlusu olan bir ev, villa ve saray gibi yerler belirtmişlerdir. Evlerinde 
yardımcı bir personel olduğunu ev ve çocuklarla ilgili işleri bu personelin yerine getirdiği 
sıklıkla bulgulanmıştır. Yine birçok çocuk, çiftin eve geldikten sonrada birkaç küçük 
aktivitede bulunduğunu, örneğin; film izleme, sohbet etme, dışarı yemeğe çıkma gibi 
belirtmişlerdir. Çocuk sayıları da diğer gruplara oranla daha azdır ve sıklıkla 2 olmakla 
birlikte 1-5 arası değişmektedir. 
 
Mimar-Doktor Çiftinin Bir Günleri Örnek 
Kadın 20 (Doktor)- Erkek 25 (Mimar)  
Şanlıurfa Karaköprü’de 5 katlı bir evde yaşıyorlar. 
2 tane çocukları var, biri kız diğeri oğlan ve 6 yaşındalar 
   ‘ Kadın sabah kalkarken kahvaltı hazırlıyor. Eşini ve çocuklarını kaldırıyor. Kahvaltı 
ettikten sonra çocukları okula gidiyor. Birlikte işe gidiyorlar. Erkek eşini işe bırakıyor. Daha 
sonra kendisi işe gidiyor. Öğle mola vaktinde birlikte lokantada yemek yiyorlar. İş 
dönüşünde okuldan çocukları alırlar. Eve giderler anne yemeği hazırlar baba ev temizliği 
yapar. Daha sonra çocuklarıyla ilgilenir. Akşam yemeği yendikten sonra beraber oturup 
sohpet ederler. Daha sonra çarşıya çıkarlar gezerler eğlenceye giderler. Erken gelip 
çocukların ödev yapmasına yardımcı olurlar. Daha sonra anne çocukları yatırır ve beraber 
yatarlar diğer gün her şey gene devam eder.’ 
Mutlu Son. 
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2. Grup: Öğretmen – Kimya mühendisi 
Bu grupta çocuklar eşleştirme yaparken en sık olarak kadını öğretmen erkeği kimya 
mühendisi olarak tanımlamışlardır. Kadının gelirini erkekten daha az tutmuşlardır. 
Oturduğu mahaller içerisinde iyi konutları seçmişlerdir. Çocuk sayısı ortalama 2 ile 3 
arasındadır. Öğretmen olan kadın eve eşinden daha erken gelmektedir ve evdeki işleri 
halletmektedir.  
Öğretmen – Kimya Mühendisi Çiftinin Bir Günleri Örnek 
Kadın 25 (Öğretmen) – Erkek 35 (Kimya Mühendisi) 
Toki’de iki katlı, 4 odalı ve büyük bir salonu olan bir evde yaşıyorlar. 
3 çocukları var, ikisi kız ve biri oğlandır. 
 ‘Sabah kalkarlar. Kasın kahvaltıyı hazırlayıp erkek ekmek alıyor. Eve geliyor kahvaltılarını 
yapıp hazırlanıp işe gidiyorlar. Kadın çocuklarıyla okula gidiyor erkekde işe gidiyor. Akşam 
çocuklarla eve dönüyorlar akşam yemeğini yiyip çocuklarını yatırıp sonra kendileri birazcık 
televizyon izleyip yatağa girip öpüşüp birbirlerine SENİ SEVİYORUM deyip sonra yatakta 
birbirlerine sarılıp yatıyorlar.’ 
 
3. Grup: İşsiz-Temizlikçi 
Bu grup eşleşmesinde tüm katılımcılar işsizi erkekle temizlikçiyi kadınla eşleştirmişlerdir. 
Genellikle kadın ve erkeğin yaşlarını 30’un üzerinde belirtmişlerdir. Yaşadıkları ev ve yer 
olarak genellikle gecekondu, TOKİ evleri veya Şanlıurfa’nın geliri düşük kişilerin yaşadığı 
bölgelerini seçmişlerdir. Çocuk sayıları diğer gruplara oranla daha fazla bulgulanmıştır ve 
genellikle 2 ve üzeridir.  
 İşsiz-Temizlikçi Çiftinin Bir Günleri Örnek 
Kadın 27 (Temizlikçi) - Erkek 30 (İşsiz)  
Toki’de büyük bir evde yaşıyorlar. Evin güvenliği, kapıcısı ve asansörü var. 
4 tane çocukları var ve bunların ikisi kız diğer ikisi oğlandır. Yaşları 18, 13, 9 ve 1’dir.  
‘Her zaman saat 8.30 da kalkıyorlar ve yemeklerini yiyorlar. Yemekten sonra tartışıyorlar 
birbirlerini kırıyorlar ve bu yüzden birbirleriyle konuşmuyorlar. Akşamleyin saat 9.30 da 
yatıyorlar. Bir öğünde 6 ekmek yiyorlar ve akşam yatakta sevişiyorlar. Birbirleriyle 
anlaşıyorlar sabah kalktığı zaman yüzünü yıkayıp iş aramaya çıkıyor.’ 
 
4. Grup: Tüccar – Memur 
Çocuklar kadını memur ile erkeği tüccar ile eşleştirmişlerdir. Eşlerin yaşları değişken 
olmakla birlikte 20 ile 50 arasında değişmektedir. Çocuk sayıları da diğer gruplarda olduğu 
gibi 2 ile 7 arasındadır. Yaşadıkları yerlerde ise ortalama gelir sahibi olanların 
yaşayabileceği apartman dairesini sıklıkla belirtmişlerdir.  
 
Tüccar – Memur Çiftinin Bir Günleri Örnek 
Kadın (Memur) 35 – Erkek (Tüccar) 39 
3 tane çocukları var ve bunların ikisi kız biri oğlandır. 
‘Kadın: Sabah uyanır. Kahvaltı hazırlar, çocukları uyandırır kocasını uyandırır. İşe gider. 
Akşam gelir yemek yapar. Hafta sonu temizlik ve ev işlerini yapar. Çocukların ödevleriyle 
ilgilenir. 
Erkek: Sabah karısının hazırladığı kahvaltıyı yapar. İşe gider. Akşam sinirli gelir. Yemeğini 
yer TV izler sonra gidip uyur. Pazar günü kahveye gider.’ 
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Sonuç: 
Tüm çiftlerin aile yapısındaki genel özellik; ailelerin çocukları olması ve bunların okul 
çağında olmasıdır. Tüm çiftlerden en az biri sabah çocuklarını okula göndermektedir. Diğer 
bir genelleme ise eğitim düzeyi ve işi ne olursa olsun anneye biçtikleri görevlerin arasında 
akşam işten geldikten sonra yemek yapmasıdır. İşsiz erkek dediklerinde bile temizlikçi 
kadının işten çıkıp eve gelmesinin akabinde yemek yapmasını ve çocuklarıyla ilgilenmesini 
24 saatleri arasına koymuşlardır. Diğer tüm çiftlerde de evde çalışan bir görevli yoksa yine 
kadına işten geldiğinde yemek yapma görevini biçmişlerdir. Erkeğe ise çocuklarıyla 
ilgilenme ve ev işlerinde eşine yardımcı olma görevlerini vermişlerdir.  
Temizlikçi ve işsiz çiftinde tüm çocuklar kadını temizlikçi yapmışlardır. Kadının evde işsiz 
olmasını düşünmekten öte kadın ile temizlikçiliği daha çok özdeşleştirmişlerdir. Doktor, 
öğretmen, temizlikçi ve memur kadın ile mühendislik, mimarlık, tüccarlık ve işsizliği 
genellikle erkekle bağlantılandırmışlardır. 
Tüm çiftlerde erkeklerin kadınlardan yaşça daha büyük olması dikkat çekicidir. Tüm 
gruplardaki çiftlerin çocukları vardır ve en az iki tanedir. Çocuklarla ilgili dikkat çeken bir 
diğer durum ise yaşlarıdır. Yani şu an çiftlerin yaşlarını normal sınırlar içerisinde tutsalar 
da çocukların yaşlarına bakıldığında çiftlerin aslında çocuk yaşta evlenip çocuk sahibi 
oldukları görülmektedir. 
İşsiz ve temizlikçi çiftinin haricinde diğer tüm gruplarda kadının geliri erkeğinkinden daha 
düşük seviyede olduğu görülmüştür. Kadın ev içi rollerini tamamıyla devam ettirirken 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte erkek yardımcı rolü üstlenmiştir. Tüm gruplarda 
sabah ve akşam yemek beraber yenilmektedir. Gelir durumu iyi olan 1,2 ve 4. gruplarda 
çocuklar okula gitmekteyken 3.grupta bazı ailelerde çocukların çalıştığı da görülmüştür.  
Yine 3 ve 4.gruplarda erkekler boş zamanlarında kahveye gittiklerini diğer iki gruptaki 
erkeklerin ise eşi ve çocuklarıyla zaman geçirdikleri görülmektedir. 3 ve 4.gruptaki erkek 
eşler arasında sinirli olma, kavga etme, eşe ve çocuklara şiddet uygulamayı da 
eklemişlerdir. 
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Etkinlik: Hayali Bir Yer 
Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünyanın mümkün olduğunu düşündürmek, şiddetsiz 
bir dünya için hepimize sorumluluklar düştüğünü fark etmek amacıyla uygulanır.  
Uygulama 
Her katılımcıya bir sayfa kâğıt verilir ve onlardan kâğıdın üstüne ellerini ana hatlarıyla 
çizmelerini istenilir. 
Onlardan gözlerini kapatmalarını ve yollarının sonunda ayrımcılığın ayıklandığı; kadına 
yönelik şiddetin olmadığı yeni bir dünya hayal etmelerini istenilir. Katılımcılardan gündelik 
rutinlerini, arkadaşlarını, ailelerini, topluluklarını ve ulusal ve uluslararası ilişkileri 
düşünmeleri istenilir. 
Katılımcılara bu yeri hayal etmeleri ve bunu yaparlarken, dünyalarını temsil eden bir 
cümle bulmaları için bir ya da iki dakika verilir. 
Katılımcılardan gözlerini açmalarını ve kâğıdın üzerine çizdikleri ellerin içine cümlelerini 
yazmalarını istenilir. 
Her katılımcının yazdığı cümleyi söylemesi ve kendi kâğıttan ellerini dairenin merkezine 
yerleştirmesiyle eğitimci daireyi dolaşır. 
Her katılımcı cümlesini geri bildirirken eğitimci daireyi dolaşır. 
Daireyi dolaşmayı bitirdiğinizde, Uluslararası Af Örgütü’nün 2004’te “Kadına Yönelik 
Şiddete Son” kampanyasında kullandığı sloganı söylenir, Her şey Elimizde. 
    ‘Kadınlara tecavüze hayır’ 
    ‘Şiddetsiz hayat haydi bir kahkaha at’ 
    ‘Kadına şiddet olmayınca herkes huzur dolu’ 
    ‘Kadın özgürdür özgür kalacaktır’ 
    ‘Kadın erkeğin kölesi olmayacak’ 
    ‘Artık insanca nefes alın şiddetin önüne geçin başkalarını sevindirin.’ 
    ‘Kadınlara karışmayalım diğer dünyada görürsünüz gününüzü’ 
    ‘Kadınlar okusun, araba sürsün, özgür olsun, yüzebilsin’ 
    ‘Madem kadını döveceksin neden evlendin’ 
    ‘Erkeklerin kaba olmayacağı bir yer istiyorum ve kadınları dövmeyeceği bir yer 
istiyorum’ 
    ‘Erkeğin kadına vurması haramdır’ 
    ‘Erkek kız adı olmayan bir dünya.’ 
    ‘Erkek ve kadın aynı mesleği yapabilecekler’ 
    ‘Geceleri kadınlar sokakta yürüsünler.’ 
    ‘Kadınların laylaylom gezebildiği ve insanların mutlu yaşadığı adaletli, dürüst bir 
dünyadayım…’ 
    ‘Erkekler bir yere gidebilir ama kadınlar hiç bir yere gidemez çünkü onlar çok güzeller’ 
    ‘Kadınların gece rahat gezmesi için güzel bir Urfa istiyorum.’ 
    ‘Şanlıurfa’da genç kadınlar dışarıya çıkarken adamlar kadınları bırakmıyordu’ 
    ‘Urfa’da gece kadınlar kızlar dışarıya çıkamazlar çünkü biri onlara saldırırsa o zaman 
dışarıya çıkamazlar.’ 
    ‘Evden işe güvenli bir şekilde yürüyeceğiz’ 
    ‘Kadınlar gece 12’de dışarı çıksın’ 
    ‘Hakkını arayacaksın ayrımcılık yapmayacaksın.’ 
    ’18 yaşından küçüklerde oy verecek’ 
    ‘Ey vatandaş bırak oda hakkını yaşasın’  
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    ‘El kaldırma anneme baba’ 
    ‘Baba anneme vurma’ 
    ‘Çocukların psikolojisi bozulmasın dayağın tanığı çocuklar olmasın’ 
    ‘Sizi doğuran bir kadın’ 
    ‘Babalar kız çocuklarını dövmediği bir dünya istiyorum.’ 
    ‘Her kadının kendine özgü hakları olmalıdır.’ 
   ‘Bazı kadınlar kot giydiği için kocaları dövüyor ve eşarp takmadığı için’ 
   ‘Bazı kız çocukları çalıştığı için okula gelemiyorlar. Kız çocuklarının çalışmasını 
istemiyorum.’ 
    ‘Etek giymeye zorunda olmamak’ 
    ‘Kadınlar pantolon giyebilsinler.’ 
    ‘Ben daha ergenlik yaşında evlenmek istemiyorum. Ve biz bir kere çalışmaya gitmiştik 
orda kocaların hepsi eşlerini dövüyorlar’ 
    ’15 yaşında bir kızı evlendirmek’ 
    ‘Artık rahat rahat okula gitmek istiyoruz.’ 
    ‘Kızlarımızı eve kapatmayın artık’    
    ‘Polisler sorun çıktığında daha çabuk gelmeli’ 
    ‘Evden kaçan kadınlara dayak’ 
    ‘Kadınların hayatı adamların düşmanı…’ 
 
Sonuç: 
Kadına yönelik sloganlar içerisinde çocukların en fazla şiddetin son bulmasına yönelik 
söylemleri yer almaktadır. Aile bireylerinden babalara olan çağrıları içerisinde ‘annemi 
dövme, psikolojimi bozma, kız çocuğunu dövme’ gibi slogan yazanların sayısı da oldukça 
fazladır. Bazı çocuklar ise kadına yönelik şiddeti bir olguya dayandırmışlardır. Örneğin 
‘kadın işini yapsa, çenesini tutsa, evden kaçmasa’ şiddet görmeyeceğine yönelik 
söylemleri de bulunmaktadır.  
Erken evlilik istemediklerini, bu evliliklerin sonlandırılması ve aile bireylerinin bu evliliklere 
izin vermemeleri gerekliliğinden söz etmişlerdir. Çocuklar evlenmek yerinde özgürce okula 
gitmek istediklerini ifade etmiştirler. 
Sloganların içerisinde gece dışarıya çıkma isteklerini ve erkeklerin sokakta yürüyen yalnız 
kadınlara karşı herhangi bir tavır göstermemesi gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Yine diğer 
modüllerin sonuçlarında olduğu gibi pantolon giyme, başörtüsü takma kararı alma, denize 
girme haklarının üzerinde durmuşlardır. 
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Modül: İnsan Hakları 
Etkinlik: İnsan, hak  
İnsan ve hak sözcükleri üzerinde düşünüp tartışmak, zihnimizdeki insan ve hak algısını 
ortaya çıkarmak amacıyla yapılır.  
Bu etkinlikte çocuklara insan ile ilgili ilk akıllarına gelenleri paylaşmaları isteniyor. Yapılan 
etkinlikte çocukların genellikle insanın biyolojik varlığı ile paylaşımlarda bulundukları 
görülmüştür. “İki eli, kolu, bacağı olan”, “canlı, yürüyebilen, koşabilen, tutabilen bir 
maddedir” vb  gibi ifadeler buna örnektir. Yazılan ifadelerden çocukların insan ile ilgili ilk 
düşüncelerinin duyu organlar ile algılanan biyolojik özellikte bir varlık olduğu saptaması 
yapılabilir. Tanımlamalara “üzülen, sevinen, kızan…” vb insanlara ait  duygusal özellikler ve 
davranışlar eklenmiştir. Canlı bir varlık olarak hayvanlardan ayırt edici özelliği olarak akıl 
sahibi ve düşünebilen özellikleri olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak insanın 
özelliklerinin diğer canlılardan hem biyolojik hem de duygusal yapılarda gösterdikleri 
farklılıklar vurgulanmıştır.  
Çocuklar tarafından yazılanlar 

 Eli kolu olan canlı bir yaratık 
 Yardım seven, iyilik yapan, inançlı, ibadet eden 
 En güzel varlık 
 Yürüyebilen konuşabilen varlık 
 En üstün varlık 
 Düşünebilen, konuşabilen, akıllı, zeki varlık 
 Duygusu olan, sorumluluğu olan, bu dünyaya iyilik yapıp görevlerini yerine 

getirmek için yaratılmış varlık 
 En zirve akla sahip varlık 
 Sevme duygusu olan bir varlık 
 Yiyebilen, içebilen, üzülebilen, düşünebilen, vb. faaliyetler gösteren varlıklardır. 
 İnsan naziktir ve ağlar 
 Her türlü pislikleri allından geçiren ve yapan varlıktır. 
 Çoğalabilen, varlık, birey, sevebilen 
 Aklı olan, hayvan olmayan 
 Duyguları olan, sevebilen, aşık olabilenledir 
 Duygusal olan, vücudu olan, insani durumu olan 
 Aklı olan, yürüyebilen, konuşabilen, istediği şeyleri yapabilen 
 Düşünebilen, aklı olan varlıklardır 
 Elleri, kolları olan yaratık 
 Doğada yaşayan, aklını kullanan, güçlükleri aşan bir varlıktır 
 İnsan iskelet demektir, yaşam demektir, insan demektir. 
 Canlı, yürüyebilen, koşabilen, tutabilen bir maddedir. 
 Mutluluktur sevgidir 
 İnsan akıl demektir ve düşünmek demektir. 
 Eli, ayağı, gözü olan kişidir. 
 Eli, ayağı, gözü, kulağı, ağzı, kası vb. şeylerdir. 
 İnsan canlıdır 
 Kimi zaman üzülen, kimi zaman sevinen, kimisi iyi, kimisi kötü, her insanın görüşü 

farklıdır, insanlar özgürdür. 
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 İnsanların kimi iki gözlüdür, kimi dört gözlüdür. Kimisinin gözü yoktur. İnsan 
insandır 

 Kol ve bacakları olandır. 
 Bir makinadır. 
 İnsan diyince aklıma ilk vücut gelir, iki kolu, iki ayağı, iki kulağı, iki gözü, burnu, ağzı 

geliyor 
 İnsan, özgürlük ve hayattır. 
 Düşünceli, saygılı, normal olan, canlı harekettir. 
 İnsan barış ve huzurdur 
 İnsan iki gözü, iki kolu, iki bacağı ve kalbi olan 

 
Etkinlik: Hak nedir? 
Son etkinlikte çocuklara dağıtılan tabloda eğitimin bütününde verilmesi hedeflenen temel 
bilgi ve mesajların ne kadar alındığını ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur.  
Üç tane insan hakkı, bir çocuk hakkı, insan hakları ile ilgili iki belge ismi, insan hakları için 
mücadele eden bir kuruluş adı, insan hakları ile ilgili hepimizin taşıdığı bir sorumluluğu, bir 
hak ihlali gördüğünde kime danışırsınız, en rahatsız olduğunuz çocuk hakkı ihlali 
hangisidir, Türkiye çocuk haklarına dair sözleşmeyi onaylayıp onaylamadığıyla ilgili bir 
fikriniz var mı, tanıdığınız bir çocuğun yaşadığı hak ihlalini yazmaları istenir. 
 

 Çocukların büyük çoğunlukta “üç insan hakkı” seçeneğinde “yaşama, sağlık, 
eğitim, özgürlük, barınma” gibi insanın temel ihtiyaç ve haklarını rahatlıkla ifade 
edebildikleri gözlenmektedir.  

  “Bir çocuk hakkı” seçeneğinde ise en fazla “oyun oynama” ve “eğitim” haklarının 
ifade edildiği görülmektedir.  

 Çocukların yaşları ve yaşadıkları bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına bağlı eğitim 
olanakları da göz önüne alındığında tahmin edileceği şekilde “insan hakları ile ilgili 
iki belge ismi” seçeneğinde büyük çoğunlukta zorlandıkları fark edilmektedir. Az 
sayıda da olsa yapılan çalışmalar sonrasında “Çocuk hakları sözleşmesi” ve “İnsan 
hakları sözleşmesi”nin belleklerine yerleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk olarak 
kendi haklarını ve insan haklarını gözeten evrensel sözleşmelerin olduğu 
farkındalığı gelişmiştir. İnsan hakları için mücadele eden bir kuruluş adı yazmaları 
istendiğinde genel olarak bürokratik kurumların isimlerinin ifadede yer aldığı, 
bürokrasi hizmetleri ile sivil toplum kuruluşlarının hizmetleri arasında ayrım 
bilgisinin olmadığını görmekteyiz.  

 Bir hak ihlali gördüğünüzde kime danışırsınız seçeneğinde de yine “aileme, abime, 
büyüklerime, anneme, babama” cevapları ile “başbakana, milletvekiline, polise, 
devlete” gibi verilen cevaplarla çocuklarda kurum ve sivil toplum kuruluşları ile 
bürokratik kurumlar arasındaki ayrımın netleşmediğini gözlemlemekteyiz. “Bir hak 
ihlali” ifadesinin çocuklara ne çağrıştırdığı ve ne ifade ettiği bilgisinden yoksun 
olmakla birlikte konu ile ilgili kurumların hangilerinin olduğuna dair bir bilgi 
ayrımlarının olmadığını söyleyebiliriz. 

 “En rahatsız olduğunuz çocuk hakkı ihlali” seçeneğinde cevap olarak büyük 
çoğunlukta “eğitim” ve “oyun oynama” olarak ifade edilmiştir. Çocukların “oyun 
oynama” ifadesinde ailelerinin yükledikleri sorumluluklardan dolayı oyun oynama 
haklarının ihlal edildiklerini ve ailelerinin genellikle oyuna vakit ayırmalarına izin 
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vermedikleri yorumu çıkarsanılabilmekle beraber, “eğitim hakkı” ifadesinde 
çocukların en temel haklarından birinden mahrum bırakıldıklarının farkında 
oldukları gözlenmektedir. 

 “Tanıdığınız bir çocuğun yaşadığı hak ihlalini yazınız.” Seçeneğinde çocukların yine 
çoğunluk olarak “eğitim” ve “oyun oynama” cevaplarını verdiklerini ve bu 
cevapların sık tekrarından da o bölgede çocukların bu haklarından mahrum 
bırakılmalarından ciddi şekilde sıkıntı duydukları anlaşılmaktadır. Bu “hak” bilinci 
geliştirmeye yönelik etkinliklerle de çocukların bu durumlarını ifade etme şansı 
bulduklarını söyleyebiliriz. 

 
Eğitime katılan ergenler eğitimlerin sonunda aşağıdaki geri bildirimleri vermişlerdir.  
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Eğitimcilerin gözlemleri ve görüşleri 
 
Yaşam Becerileri Eğiticilerin eğitimlerini uygulayan eğitmenler modüllerle ilgili görüşlerini 
hem yazılı hem de sözlü olarak ifade ettiler. Onlardan alınan geribildirimler sonucunda 
yeni dönemde modüller revize edilerek uygulanmaya devam edecek. Eğitmenler modül 
içeriklerinin akıcı ve net olduğunu, çocukların ilgisini çektiğini ifade ettiler. Büyüme 
modülünü işlerken hem kendilerinin hem de çocukların zorlandığını ama istismara yönelik 
çok önemli bir müdahale olduğunu da belirttiler. Mülakatlar sırasında büyüme modülünü 
öncelikli olarak kendilerinin rahat bir şekilde anlatmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Bu 
yaklaşımında çocuklara yansıdığı düşünülmektedir. Bunun önüne geçmek için eğiticilere 
yeni dönem başlamadan üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında tekrar bir eğitim 
verilmesi kararlaştırıldı.   
Eğitmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 
 
“…. modüllerdeki birkaç etkinliği yeniden düzenledik kazanımları karşılayacak şekilde. 
Nitekim de etkili olduğunu gördüm.” 
 
“İletişim önündeki engeller konusunda çocuklar eleştirme kıyaslama gibi kavramlarda çok 
takıldılar ve hep eleştiri nasıl yapılır nasıl kıyas yaparım gibi sorular yönelttiler.” 
 
“Çocuklar konuya çok ilgiliydiler oyunlar özellikle tanışma oyununu çok severek ve 
isteyerek oynadılar …..oynayarak öğrenmek hoşlarına gidiyor bunu konuşmalarında 
ilettiler. “ 
 
“Bence tek eksik çocuklarla çalışacağımız için çıkabilecek sorunlar hakkında 
bilgilendirilmemekti, çocuklarla iletişim konusunda problem yaşadım.” 
 
“12 yaşından büyük çocukların bedensel gelişimi konuşmakta zorlandıklarını hiç 
utanmadan sıkılmadan can kulağıyla dinleyip aynı rahatlıkla soru sorabiliyorlardı. Ama bu 
durum 14 yaşından büyük çocuklarda ise tam tersiydi ve erkek öğrenciler erkek olma hali 
ile maalesef cinsiyetçi düşünceleri ve ben erkeğim bilirim yaklaşımı net olarak hissediliyor 
idi. İyi ki bu modülün sonrasında toplumsal cinsiyet modülü vardı.” 
 
“kendilerinden bahsetmek hoşlarına gitmiş sürekli örnekler verip katılım sağladılar” 
 
“en çok 183’e bildirebilecekleri  bir yer olmasına sevindiler.kendileri bu oturumdan sonra 
haklarını ögrendikleri için daha güçlü hissetiklerini fark ettim.” 
 
“9-12 yaşta en zorlandığım  modül ‘’ büyüme’’ modülüydü. İlk kez karma gruba bu modülü 
verdim. Çocukların tepkileri karşılarında kendimi çok kontrol etmeye çalıştım. Çocuklara 
konuyu aktarırken çok zorlandım. Onlarda zorlandılar ki utandılar, sıkıldılar. Konunun 
içeriğini bir kız çocuğuna anlatmak benim için çok daha kolay olurdu. Karma grup olduğu 
için zorlandım ve endişe duydum. Çünkü onlar içinde ilk tecrübeydi aslında bu. Yeterli olup 
olamayacağım konusunda endişe duydum, ama iyi geçti, ilk için fena sayılmazdı. 
En iyi hissettiğim konu ise ‘’iletişim’’ di. Çocuklar arasında ki iletişimsizliğin oturumdan 
sonra iyileştiğini fark ettim.” 
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“A ve B grubu ile de çalışırken ‘’büyüme’’ konusunda bana karşı tepkilerini merak 
ediyordum çok. Önlüğü giydiğimde gülmeleri en çok hoşuma giden şeydi. 
Grubun içinde küçük te olsa ‘’ FLÖRT ŞİDDETİ’’  konusunu işledik. En çok hoşuma giden 
konu buydu. Bu konunun çocuklar üzerinde önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. 
Çocuklar ile konuşurken ‘’ çevre ve ekoloji’’ konusundan da çok zevk aldım. Çünkü çocuklar 
genel anlamda araştırmayı seviyorlar.” 
 
“Atölyede çocuk algısı konusunda çocukların anlatımlarında pis kokular, silahlar, 
bombalar, çatışmalar yer alıyor. Evlerinin krokilerini istedik onlardan, harabe evler 
çizdiler.” 
“Çocuklar birçok oturumda heyecanlıydı. Bir çoğu onlar için hareketli ve eğlenceliydi. Ama 
bazılar daha durağan, bilgi aktarımı şeklindeydi. Bunlar yenide düzenlenebilir.” 
 
“Pankartlar, dövizler ( mahremiyet ile ilgili olanlar) daki yüz ifadeleri belki değiştirilebilinir. 
Çocuklar istismarcıları o şekilde bir kalıba sokuyorlar. Çok gençte olabilir, yaşlıda olabilir, 
yüzü de olmayabilir. Aynı yüzler kullanılmamalıydı. materyaller uygulamada çok işime 
yaradı, özellikle senin hazırladıkların, büyük kolaylık sağladı.” 
 
“İstismar konusundan sonra çocuklardan  istismar edildiklerini öğrendik. Yaşadığı şeyi 
oturumdan sonra anlatabileceğini düşünüp cesaretlenerek anlatanlar oldu.” 
 
“A grubunda iletişim özellikle Suriyelilerde çok işe yaradı. Yolda selamlaştıklarını gördüm 
ben. En iyi anlaşan grup oldu.” 
 
“İstismarın onların suçu olmadığını anladılar ve kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini 
öğrendiler ve anlatabileceklerini öğrendiler.” 
 
“Şiddet konusunda çocuğun biri, bir şiddet olayını anlattı. ( öğretmen şiddeti) öğretmen 
arkadaşını dövünce öğretmene ‘’sen benim arkadaşımı dövemessin’’ diye bağırmış. 183e 
şikayet ederim seni demiş. Sonra öğretmen onu da dövmüş ama..” 
 
“ …elimizde modüllerin olması ,işimizi kolaylaştırıcı, bizi yönlendirmesi çok  önemli. Gönüllü 
eğitimine kadar ihtiyacımız olduğunu öğrendik. “ 
 
Atölye kolaylaştırıcılar 
Atölye kolaylaştırıcılarının proje sürecine dair görüşlerinde genel olarak ortaya çıkan 
düşünceler:  

- 10-12 yaş grubuna etkinlik yaptırmakta, onların öğrenme süreçlerini anlamakta 
zorlandıkları 

- Atölye sürecinde bazı çocuklarla sorun yaşanıldığında sorunun çözümsüz kalması 
- Eğitmenin çocuklar ve sorunlarla yalnız kalması 
- Çok fazla etkinlik/atölye ve eğitimlerin hem çocukları hem de kendilerini çok 

yorduğu, bunun dönem dönem verimi düşürdüğü 
- Süpervizyon eksikliği  

Gibi konuları sorunları dile getirdiler. Gönüllü rehberlik eğitiminin onların eğitmenlik ve 
özel yaşantısında etkili olduğunu ama zaman içerisinde başka eğitimlere ve özellikle süper 
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vizyona ihtiyaçları olduklarını ifade ettiler. Ayrıca yaşam becerileri eğitim modülleri gibi 
atölyelere yönelik de modüllerin yazılarak standart olması talepleri vardı.  
 
“A grubundan birçok  çocuk ise yaşadıkları cinsel istismarları anlatmaya başladılar.” 
“Öğrenme süreçlerinde sıkıntı yaşadım. Bu kadar uzun olabileceğini düşünmemiştim. B 
grubu ( 10-12 yaş ) geç kalındı.” 
“Bana kattığı çok şey oldu, yöntem ve verim konusunda çok işime yaradı. Katkısı çok oldu. 
Daha sağlıklıydı.” 
“Buraya gelip çalışmak çok büyük tecrübe. Sorun yaşamış çocuklarla çalışmak daha z 
sorunlu çocuklarla çalışmaktan  daha zor. Bu zorluğu kaldırabilen diğer çocuklarla 
çalışmayı daha kolay becerebilir.” 
“Kurumun bir oryantasyon programı olmalıdır.” 
“Yaşam becerileri, eğitim becerileri gibi atölyelere yönelik modüller geliştirilmelidir.” 
“Atölyelerin genel olarak sanatsal yoğunluğu, çocukların katılımı, nüfus politikasın da göz 
ardı etmeden yapılmamalıdır. Bunun göz ardı edildiğini düşünüyorum. Aralarda spontan 
gönüllü ağı kurulmalıdır. 
 
Aileler 
Eğitime katılan çocukların aileleri ile yapılan görüşmelerde aileler dernekte çocukların 
güvende olduğundan emin oldukları, bilgi aldıkları için gönderdiklerini ifade ettiler. 
Yıkımlar sonrasında sokaklarda güvensiz alanın çok olması nedeni ile çocuklarının okul 
dışında bir etkinliğe dahil olamadıklarını, onların zararlı alışkanlıkları edinmelerinden 
korktuklarını belirttiler. Çocuklarındaki değişimleri net bir şekilde gördükleri için 
eğitimlerin devam etmesi talepleri bulunmaktadır.  
 
“Sokaktaydılar, burası bizim için çok iyi oldu. Severek geliyor buraya. Çocuklarım 12 
yaşında ikizler, fakat korkularım yüzünden dışarıya bile bırakamıyordum, komşular bile 
tanımaz onları……Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmesinden  korkuyorum.” 
 
“Sokaklar çocukların oyun alanı, park yok oynayabilecekleri, sokaktan da arabalar geçiyor, 
Telefon ve tablet ile oynuyor.” 
“Burayı güvende hissettiğim için gönderiyorum,” 
“Bilgi sahibi olacak diye gönderiyorum,” 
“Benim çocuğum konuşmasını bilmiyordu, çok çekiniyordu, herkes onu dışlıyor ve 
dövüyordu. Bu yüzden gönderdim. Şimdi kendini daha iyi ifade edebiliyor,” 
“İnsanlara daha çok yaklaşıyorlar buradan sonra. Bu sene benim ikizlerde de çok gelişme 
var. Güvenlidir burası.” 
“Bana diyemediklerini öğretmenlere söylüyor, geliştiğini görüyorum, öğretmenlerden de 
duyuyorum.” 
“Benim erkek kardeşim anneme anne neden hep sen yapıyorsun işleri gibi büyük laflar 
ediyor bazen.” 
“Benim çocuklarım aralarında oyun oynarken tartıştıklarında  ne oldu neden kavga 
ediyorsunuz dediğimde ‘’ benim özel bölgeme karıştı, karışmasın’’ gibi laflar ediyor.” 
“Girişken oldular,” 
“Kendini koruyabiliyor artık,” 
“İfade edebiliyor kendini,” 
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“Daha aktif oldular,” 
“Sakingen atılgan oldular,” 
“Artık yaşadıklarını benle paylaşabiliyor, eskiden anlatmazdı hiç,” 
“Derslerinde yükselme oldu.” 
“Buraya gelmez ise sokaklarda harabe yerler var, içlerinde uyuşturucu kullanıp, uyuşturucu 
satıyorlar, onlara takılmasın  ne yapayım mecbur gönderiyorum buraya,  
o yüzden yaz okulu olasını istiyoruz.” 
“Burada başka ne tür eğitimler olmalı ki çocuklarınız daha fazla yararlanabilsin?” 
 
 
 
 
 

Modül Çocukların konuyu kavrama 
durumu-çocukların konuya 

reaksiyonu 

Modülde amaçları 
en fazla destekleyen 

etkinlik 

Modülde yeterince 
verimli olmayan 

etkinlik 

Bedeni tanıma 
 
 

Yaş grubu 14 yaşın altındakiler 
merakla dinliyordu. 
Yaş gurubu yükseldikçe 
gruptan utanma belirtileri 
daha fazla geldi.  
  

Elimizdeki görseller 
ile kadın ve erkek 
bedenini anlatmak 
 
Ergenlik dönemi 
değişimlerini onlara 
yaptırmak 
 

12 yaş üzerinde 
grubun karma olması 
verimi düşürdü. 

Yaratıcılık ve 
iletişim 
becerileri 
 

Geliştirici ve faydalı 
buluyorlardı. “hımmm demek 
böylede söylenebilirmiş” 
üzerine düşünüyorlardı 
kafalarında tatlı bir soru 
işareti kalıyordu.  
Boş alanı doldur etkinliğini 
başarılıydı. 

Mayın tarlası hem 
eğlenceli hem de 
iletişimin önündeki 
engelleri fark etme 
açısından çok verimli 
idi. 

Nesneyi amacı 
dışında kullan 
etkinliği çocuklar için 
biraz anlaşılması zor 
bir etkinlik oldu. 
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Özgüven ve 
geleceğe 
bakma 
 

Bir nesnenin gözünden 
kendini anlatmak onlar yeni 
ve daha önce düşünmedikleri 
bir olay olduğu için tatlı bir 
zorluk yaşıyorlardı. 
 
 
 
 

Bir nesnenin 
gözünden bakmak 
ve 25-30 yaşındaki 
kendine mektup 
yazmak kısmını 
eğlenceli 
buluyorlardı 
Azalan güvenli 
adalara sığınma 
etkinliği onlara 
verdiği mesajlar 
nedeni ile dikkat 
çekiciydi. 
 

Güvensiz alanları 
güvenliye çevirme  
 

Toplumsal 
cinsiyet 
 

En verimli modüllerden idi. 
çocuklar genel olarak 
Etkinliklerde aktif katılımcı 
olduğu için kavrama 
konusunda sıkıntı 
yaşamadılar. 

1 kadın 1 erkeğin 24 
saati, 
24 saat etkinliğinde  
Yazıp çizip sunum 
yaptıkları için hem 
anlamada hem 
uygulamada çok 
verimli bir etkinlikti. 

 Kadına yönelik 
şiddete mitler ve 
gerçekler 
etkinliğinde çok fazla 
kağıt olduğu için 
zaman anlamında 
yetersiz olması uzun 
sürmesi bazen sıkıcı 
ve verimsiz olan bir 
etkinlikti. 

 
İnsan hakları 
 
 
 

Çocuklar için teorik bir 
konuydu. 
İnsan ve Hak, Tavşanın Hakkı 
Etkinlikleri çok etkili oldu. 

İnsan ve Hak  
Tavşanın Hakkı 
Etkinliği 

Balonlu uygulama 
giriş için iyi ama 
eğitim sürecini 
sıkıntıya sokan bir 
uygulama idi. 
“Takvim oyunu” ve 
“güneş alternatif 
üzerinde parlıyor” 
etkinlikleri 
uygulanamadı. 
Çünkü çocukların 
hepsi aynı sosyal ve 
maddi imkanlara 
sahip olmadığı için 
etkinlik soruları 
uygulanamıyordu. 
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IV. BÖLÜM 
 
Proje süresince yaşanan güçlükler ve öneriler 

- Eğitime katılan çocuklar eğitim sisteminin içinde olmasına rağmen yazı dilleri 
yetersizdi, çoğu konuştuğu gibi yazı yazıyordu, okuma ve yazma becerileri 
bulundukları yaşa paralel düzeyde gelişmemişti. Aynı zamanda ergenlerin 
okuduklarını anlama-kavrama becerilerinin de yetersiz olduğu gözlendi. Eğitmenler 
yazılı olan etkinliklerde daha çok kendileri okuyarak süreci kolaylaştırdı. 

- Uygulayıcı olan Rengarenk Umutlar Derneği’nin gönüllülük politikasının tüm 
gönüllüler tarafından eşit düzeyde algılanamaması; dernek içinde aynı zaman 
diliminde çok sayıda etkinliğin yapılması sonucu gönüllü eğitmenlerin ve çocukların 
genellikle yorgunluk hissetmesi; dernek binasında fiziksel düzensizlik olması 
dönemsel olarak karmaşaya yol açmıştır.  

- Atölye eğitmenlerine süpervizyon azlığı çocuklar ve eğitmenler arasında kısa süreli 
anlaşmazlıklara yol açmıştır.  

 
Öneriler: 

 “Yaşam Becerileri” başlığındaki bu eğitimlerin yerelde bulunan kuruluşlarca bu yaş 
grubuna uygulanmaya devam etmesi, eğitimler sırasında çocukların belirlediği 
ihlallerin dikkate alınarak yeni çalışmalar yapılması önemlidir.  

 Bu amaçla tüm proje ortakları ile çalışma sonuçları paylaşılacak, sürdürülebilirlik 
boyutunu desteklemek üzere işbirliklerine devam edilecektir.  

 Rengarenk Umutlar Derneği Gönüllü politikası ve ilkelerine yönelik bir çalışma 
programı çıkartılabilir. 

 Dernek içinde yürütülen programların düzeni için program sorumluları, 
süpervizörler belirlenebilir.  

 Dernek içinde haftalık, aylık gönüllü ve program toplantıları yapılabilir.  

 Gönüllüleri desteklemek için hizmet içi eğitim sayısı/konusu artırılabilir.  
 
Topluma faydaları 

- Diyarbakır’da diğer sivil toplum kuruluşu ve kişiler tarafından çocuk alanında 
çalışmalara daha fazla yoğunlaşılmaya başlandı.  

- Sosyal-ekonomik yıkıma maruz kalan çocukların okul dışı zamanlarda risklerinin 
azaltılmasında psiko-sosyal desteğin etkisi daha belirgin olarak fark edildi.  

- Çocuklara yönelik yapılandırılmış, sürekliliği olan bir eğitim programının etkisi fark 
edildi.  

- Çocukların Yaşam Becerileri Eğitimleri, atölyeler, ünlü söyleşileri gibi aktivitelerden 
sonra kendilerini daha rahat ifade ettikleri gözlendi. Özellikle istismar konusunda 
kendini ifade eden çocuklar oldu ve bu konuda girişim başlatıldı. 

- Gönüllüler için destek eğitimlerin önemi ve farkı daha belirgin hissedildi.  

- Çalıştığımız mahallede mevsimsel işçi olarak çalışan/göçen çocuklarla ilgili 
farkındalığımız arttı. 

- Mahallenin ve diğer kurumların derneğe güveni arttı. 
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Öğrendiklerimiz 
1. Çocukların ihtiyaçlarını daha yakından görmüş olduk. Daha derinlemesine 

çalışılması gereken (istismar, mevsimsel işçilik, şiddet ve çocuk gibi) konuları tespit 
ettik.  

2. Aileler ile yakınlığımız arttı, güven ilişkisi pekişti. Evlerine girmemiz, çocukları ile 
ilgili konuşmamız onların diğer sorunlarını da görmemizi sağladı. 

3. Gönüllü ekibin daha sık aralıklarla eğitim ve süpervizyon desteğine ihtiyacı 
olduğunu fark ettik. Bazı zorluklarda nasıl mücadele edeceğimizi bilmediğimiz için 
tıkandık. Bunun için dışardan süpervizyon ve eğitim desteği alınması kararı aldık.   

4. Yaşam becerileri eğitimlerini uygularken bazı konularda kendimizi de aşmakta 
zorlandığımızı fark ettik. Üreme ve cinsel salık konularında. Bu konular için daha 
fazla eğitim ihtiyacımız ortaya çıktı.  

5. Cinsel istismar konusunda farkındalığımız arttı.  
 
Gelecek planlar 

- Mevsimsel tarım işçiliği için kısa süreli bir proje yaptık, bunun devam etmesi için 
diğer kurumlara deneyim ve bilgimizi paylaşmak üzere plan yapıyoruz. 

- Aileler içinde kadın ve erkeklere yönelik eğitim başlıklarımızı (özellikle haklar, 
hukuk konularında)artırmayı planlıyoruz. 

- Bu yaz gönüllü destek programını başlatacağız. Yeni döneme bu konuda hazırlıklı 
girmeyi planlıyoruz.  

- Yaşam becerileri eğitim modülleri revize edilerek yeni sezonda uygulanmaya 
devam edecek.  

 
 
 
Projeden haberler 
http://www.balikligol.com/haber/sanliurfali-gencler-guclenecek-17666.html 
 
http://www.gapgundemi.com/haber-7151-gencler_guclenecek.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balikligol.com/haber/sanliurfali-gencler-guclenecek-17666.html
http://www.gapgundemi.com/haber-7151-gencler_guclenecek.html
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ÇOCUKLAR İÇİN RENGARENK UMUTLAR PROJESİ 

Ek 1: Çocuk Tanılama Sonuçları: 

Çocukların 76 sı kız, 41’i oğlandır. Yoğunluklu olarak 10-10 yaş grubunda (75 kişi) yer almaktadır.  

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Ve Cinsiyete Göre Yaş Dağılımları (N:117) 

Cinsiyet 
Kız (%) Oğlan (%) 

76 (%64,9) 41 (%35,04) 

  

Yaş      

10-12 Yaş 43 (%36,75) 32(%27,35) 

13-15 Yaş 23 (%19,65) 8 (%6,83) 

16-18 Yaş 7 (%5,98) 1 (%0,85) 

 

Katılımcıların %30 u ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Tamamına yakını 20’nin 

üzerinde mevcudu olan sınıflarda eğitim görmektedir.  

Tablo 2: Katılımcıların Eğitim Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımları (N:117) 

Eğitim Kız (%) Oğlan (%) 

İlkokul 3. Ve 4. Sınıf 20 (%17,09) 11 (%9,40) 

Ortaokul 5. Ve 6. Sınıf 19 (%16,23) 16 (%13,67) 

Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf 23 (%19,65) 11 (%9,40) 

Lise 9. Ve 10. Sınıf 11 (%9,40) 2 (%1,70) 

Lise 11. Sınıf 2 (%1,70) 1 (%0,85) 

  

Sınıftaki Öğrenci Sayısı N (%)  

1-20 Arası 2 (%1,70) 

21-40 Arası 38 (%32,47) 

41-60 Arası 38 (%32,47) 

61 Ve Üzeri 2 (%1,70) 
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Çocukların tamamına yakını 4 kardeş ve üzeri ailelerde, anne-babaları ile yaşamaktadır. 

Babalarının %23’ü, annelerinin %55’i işsizdir.  

Tablo 3: Katılımcıların Ailelerine İlişkin Bilgilerin Dağılımı (N:117) 

  N (%) 

Kardeş Sayıları   

3-4 Kardeş 12 (%10,25) 

5-6 Kardeş 56 (%47,86) 

7-8 Kardeş 27 (%23,07) 

9-10 Kardeş 15 (%12,82) 

11-12 Kardeş 7 (%5,98) 

   

Anne -Baba Birlikte Mi   

Evet 110 (%94,01) 

Hayır 7 (%5,98) 

  

Babanın İşi   

İşçi 27 (%23,07) 

Memur 3 (%2,65) 

Esnaf 15 (%13,82) 

Serbest 44 (37,60) 

İşsiz 23 (%19,65) 

  

Annenin İşi   

İşçi 4 (%3,41) 

Memur 1 (%0,85) 

Esnaf 1 (%0,85) 

Serbest 48 (%41,02) 

İşsiz 55 (%47,00) 

 

Çocukların yarısından fazlası apartmanlarda oturuyor, tamamına yakının kendine ait odası, 

%70’inin yatağı yok. Her ailede birden fazla çocuk okula gitmekte, okullar genellikle yürüme 

mesafesi uzaklıkta yer almaktadır. 11 evde bir engelli yaşadığı tespit edildi.  

Tablo 4: Katılımcıların Yaşam Alanlarına Yönelik Dağılım (N:117) 

Oturduğu Ev     

  Kira Kendisi 

Apartman  38 (%32,47) 41 (%35,04) 

Müstakil 13 (%11,11) 14 (%11,96) 

Gece Kondu 13 (%11,11) 6 (%5,12) 

  

Kendine Ait Oda Var Yok 

  13 (%11,11) 
102 

(%87,19) 
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Kendi Yatağı Var Yok 

  43 (%36,75) 70 (%59,82) 

  

Kendi Dışında Okula Giden 

Var Yok 

104 (%88,88) 14 (%9,40) 

  

Okula Evin Uzaklığı 

Yürüme 
Mesafesinde 

Araçla 
Ulaşım 

98 (%83,76) 16 (%13,67) 

  

Evde Engelli  

Var Yok 

11 (%9,40) 
103 

(%88,03) 

 

Çocukların %15 i okul dışında kuran kursuna giderken geri kalanı derneğe veya diğer sosyal/sportif 

etkinliklere gidiyordu.  

Tablo 5: Katılımcıların Okul Dışı Faaliyet Dağılımları (N:117) 

Okul Dışı Faaliyet N (%) 

Rengarenk Umutlar Derneği 30 (%25,64) 

Kuran Kursu 15 (%12,82) 

Okul Kursu 6 (%5,12) 

Spor Gençlik Merkezi 1 (%0,85) 

Yüzme 2 (%1,70) 

Beden 1 (%0,85) 

Bağlama 1 (%0,85) 

Kent Müzesi 2 (%1,70) 

Yaz Kursu 1 (%0,85) 

 

 
 


