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Small Projects İstanbul (bilinen ismiyle Zeytin Ağacı Derneği), kurulduğu 2015 yılından bu yana İstanbul'daki
mülteci topluluğu ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Sürekli büyüyen topluluk, şu anda 800'den fazla üyeye
sahiptir. İletişimin akışı; üyelerin bilgi almak, sorularını paylaşmak ve birbirleriyle tartışmak için kullandıkları aktif
bir Whatsapp grubu ile sağlanmaktadır. Her haftasonu, “Topluluk Erişim Ekibi” tarafından “Hafta Sonu
Tartışmaları” etkinliği için bir konu belirlenmekte; birçok topluluk üyesinin aktif katılımla fikirlerini paylaşımları
desteklenmektedir.
Small Projects İstanbul ile topluluğu arasındaki güçlü iletişim, Black Sea Trust Foundation desteği ile,
“Covid-19 sürecinde Katılımcı Yöntemlerle Mülteci Topluluğunun Bütünlüğünün ve Refahının Güçlendirilmesi
Projesi” olarak Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve diğer mülteci topluluklarına yönelik çalışmalar ile devam
ettirilmiştir. Proje çalışmaları ile çalışma grubuna uygun hizmetlerin ve hakların (hukuk, sağlık, eğitim, istihdam,
sosyal/sosyal yardım hizmetleri, halk sağlığı gibi) erişimi ve sonuçları; COVID-19’un getirdiği sorunlar,
aksaklıklar perspektifinden ele alınması amaçlamaktadır. Proje Haziran 2021 ile Haziran 2022 tarihleri
arasında yürütülecektir.
Proje Kapsamındaki Çalışmalar:
-Topluluk Bilgilendirme Etkinlikleri
-İyilik Halini Korumaya Yönelik Etkinlikler
-Topluluk Meclisi Buluşmaları
-Çocuk Meclisi Buluşmaları
-Bireysel Koruma Çalışmaları
Topluluk Meclisinin Çalışmaları
Topluluk Meclisinin amacı mülteci topluluğun dayanışma duygularını güçlendirmek, karşılaştıkları sorunlara
dair çözüm önerilerini sunmaları için alan yaratmaktır. Topluluk Meclislerindeki katılımcı yaklaşım ile geri
bildirim mekanizmaları kurularak STK'lar, diğer kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlerin
iyileştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Topluluk Meclisi Buluşmalarında Neler Yapıldı?
Topluluk Meclisi’nin ilk çalışması 2021 yılının Ağustos ayında başlamıştır. 2022 yılının Şubat ayına kadarki
süreçte meclis üyeleri yedi buluşma gerçekleştirmişlerdir. Bu buluşmalara toplam 30 farklı topluluk üyesi
katılmıştır.
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Topluluk Meclisi üyelerinin yaş, cinsiyet ve uyruklarına göre dağılımına baktığımızda;
-Katılan topluluk üyelerinin yaş aralıklarına bakıldığında; 25-59 yaş arası katılım (28 katılımcı) daha yüksektir.
-Katılan topluluk üyelerinin cinsiyet dağılımına bakıldığında kadın katılımcılar ağırlıklıdır (27 kadın - 2 erkek).
-Katılan topluluk üyelerinin uyruk dağılımına bakıldığında Suriyeli katılımcı sayısı (26 katılımcı) daha fazladır.
Sivil toplum kuruluşları ve amaçları, savunuculuk, gönüllülük, demokratik katılım, Topluluk Meclisleri ve
amaçları başlıkları üzerine; sosyal çalışmacı, Topluluk Erişim Yöneticisi kolaylaştırıcılığında ve Arapça-Türkçe
tercüme yapılarak tartışmalar yürütülmüştür. Türkiye’de benzer çalışmalar yapan diğer Topluluk ve Mülteci
Meclisleri incelenmiştir. Meclis üyelerinin katılımları ile her buluşmada tartışılmak üzere konular belirlenmiştir.
Son olarak, Small Projects İstanbul Topluluk Meclisi çalışma alanları, çalışma sonuçlarının görünürlüğü arttırma
metodları üyeler ile birlikte değerlendirilmiş; Topluluk Meclisi çalışmalarında çıkan sonuçlar, topluluk
bilgilendirme etkinlikleri, iyilik halini korumaya yönelik etkinlikler ve bütün etkinlikler sonunda alınan yazılı ve
sözlü geri bildirimler ile Meclis üyelerinin yaşamında olan sorunlar ve çözüm önerilerinin raporlaştırılması ve
yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

3

SMALL PROJECTS ISTANBUL
ZEYTİN AĞACI DERNEĞİ
TOPLULUK MECLİSİ ÇALIŞMALARI
TAVSİYE RAPORU
EKİM 2021 - OCAK 2022 DÖNEMİ
Topluluk üyelerinin “Covid-19 sürecinde Katılımcı Yöntemlerle Mülteci Topluluğunun Bütünlüğünün ve Refahının
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen etkinliklerde (Topluluk Bilgilendirme Etkinlikleri ve İyilik Halini
Korumaya Yönelik Etkinlikler) ve haftalık olarak yürüttükleri “Hafta Sonu Tartışmaları”etkinliklerinde
ihtiyaçlarına dair kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından beklentileri aşağıdaki gibidir;
Eğitime Erişim
- Okullar ve diğer eğitim kurumlarına (İSMEK gibi) kayıt sürecinde yaşanılan farklı ilde kayıtlı kimlik,
kimliksiz olma durumunun çözümü,
- Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine mezun olduktan sonra ödeyebilecekleri öğrenim kredisi ya da
burs desteklerinde kolaylaştırıcılık sağlanması,
- Okullarda eğitimcilerin çocukların yetkinlikleri, isteklerine göre lise ve üniversitelere yönlendirmeler yapması,
- Sivil toplum kuruluşlarının eğitim bursları için yaş sınırını kaldırması,
- Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumlarda ileri seviyede Türkçe ve konuşma kurslarının olması,
- İSMEK, Halk Eğitim Merkezi gibi Türkçe kurslarında eğitmenlerin hem Arapça hem de Türkçe konuşan
eğitmen olması olarak belirtilmiştir.
Hukuki Konular
- Başka ülkelerde yaşayan ya da Suriye’de yaşayan aile üyelerini ziyaret etme ve ziyaretçi kabulü
konularında kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması,
- Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin kullanıcı kişi üzerine kayıtlı olmaması durumunda sosyal
yardım alamamasının değiştirilmesi,
- Sosyal Uyum Yardımının (Kızılaykart) çalışma iznine bağlı olarak kesilmesine tekrar düzenleme getirilmesi,
- Geçici Koruma yasal statüsüne sahip kişiler kayıtlı oldukları ilde ikamet etmek durumundadır.
Ancak ikamet etmek istenilen başka şehirde 3 yıldır yaşadığını kanıtlayan belgeler ile kimlikteki il
değişikliğinin yapılabilmesine dair düzenlemeler olarak belirtilmiştir.
Sağlığa Erişim
- Göçmen sağlığı merkezlerinin sayısının arttırılması,
- Göz, kulak burun boğaz,ortopedi,diş ve kardiyoloji gibi polikliniklerde sağlık personeli sayısının arttırılması,
- Devlet hastanelerinde bölümler arasında sevki yapılmış hastaların doktorlar tarafından takibinde aksaklıklar
yaşanmaktadır. Doktorlar aralarında hasta takibi için kolaylaştırıcı bir koordinasyon
mekanizmasının sağlanması,
- Hastanelerde yanlış yada eksik tedaviyi önlemek amacıyla tıbbi terimleri bilen bir uzman tercüman
olması olarak belirtilmiştir.
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Kamu Hizmetleri
- ALO 157 Yabancılar iletişim Hattının daha çok yabancıların taleplerini, sorunlarını, şikayetlerini sesli anket
aracılığıyla ilgili birimlere iletebildikleri bir hat olarak geliştirilmesi,
- Dil kurslarına katılımı kolaylaştırmak için çocuk bakımı, ekonomik destek yardımlarının arttırılarak katılımın
teşvik edilmesi,
- Sivil toplum kuruluşlarının mülteci toplulukların ihtiyaçları halinde başvurabileceği tercüme bürolarının
olması olarak belirtilmiştir.
Sosyal Uyum Süreçleri
- Sosyal uyum çalışmalarına Türkiyeliler de dahil edilmeli; mültecilerin Türkiye’ye geliş sebepleri buradaki
yaşama koşullarının mülteciler için zorluğu aktarılması,
- Suriyeliler ve yabancılar hakkında olumlu fikir geliştirilmesi odaklı farkındalık arttırma kampanyaları
düzenlenmesi,
- Ünlü youtuberlar ile mültecilerin tanıtıldığı, kültürlerin paylaşıldığı sosyal medya yayınlarının yapılması,
- Belediyeler yabancıların konuşma pratiği yapabileceği, Türkiyeliler ile kaynaşabileceği çay etkinlikleri gibi
etkinlikler düzenlemesi olarak belirtilmiştir.
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SMALL PROJECTS ISTANBUL
ZEYTİN AĞACI DERNEĞİ
ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMALARI
TAVSİYE RAPORU
EKİM 2021 - OCAK 2022 DÖNEMİ
Zeytin Ağacı Derneği olarak, 2021 yılının Ağustos ayı itibariyle Çocuk Meclisi çalışmalarına başlanmıştır.
Çocuk Meclisinde çocukların haklarını öğrenmeleri, özgüven ve savunuculuk yönlerinin desteklenmesi, sosyal
becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır.
Ağustos 2021-Ocak 2022 Arası Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı: 10
Çocuk Meclisi Oturumlarına Katılan Toplam Çocuk Sayısı: 25
Çocuk Meclisi Katılımcılarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı:

11 Yaş
12 Yaş
13 Yaş
14 Yaş
Toplam Sayı

Kız Çocuk
3
5
5
1
14

Oğlan Çocuk
0
6
3
2
11

Toplam Sayı
3
11
8
3
25

*24 katılımcı Suriye uyruklu olmak ile birlikte; 1 katılımcı Irak uyrukludur (12 yaş oğlan çocuğu).
Çocuklara ‘’katılım nedir’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Bize bir şey sorduğunuzda parmak kaldırmak katılımdır.Mesela siz biriyle konuşuyorsunuz ben araya
girersem katılım olur.” (13 yaş)
- “Derste hoca bir şey söylediğinde katılıyor musunuz diye soruyor, eğer katılıyorsak bu katılımdır.” (11yaş)
- “Siz bir şey anlatıyorsunuz ve bize de fikrimizi soruyorsunuz. Bu katılımdır. Ben de dinliyorum ve cevap
veriyorum.” (13 yaş)
Çocuklara ‘’okulda katılım sağlayabiliyor musunuz’’ diye sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Bazıları çocuk olduğumuz için bizi dinlemiyorlar. Dışarıda fikrimizi çok sormuyorlar.” (12 yaş)
- “Bizi hiç dinlemeden takma isim takıyorlar, bunları hocalarımız yapıyor. “ (12 yaş)
- “Matematik çok zor ve ben anlamıyorum. Derse katılamıyorum.” (12 yaş)
- “Biz haklarımızı öğreniyoruz ya, bir şeyleri kendimiz yapıyoruz ama başkaları yapmıyor.
Bu yüzden de hiçbir şey değişmiyor.” (13 yaş)
Çocuklara ‘’hangi yaşlarda ne gibi alanlarda katılım sağlayabilecekleri ve neden böyle düşündükleri’’
sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Mesela yalnız okula gitmek; 11-12 yaşlarında olmalı.
Çünkü o yaşlarda özgüvenimiz daha yüksek olur.” (11 yaş)
- “Tek başımıza yemek yemek; 7 yaşında başlayabilir. 7 yaşında daha çok büyümüş oluyoruz ve
kendimiz yapabiliriz.” (13 yaş)
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- “Kıyafet seçmek; 17 yaşında olmalı. Kendimizi daha rahat hissedebiliriz.
Ne istediğimizi daha iyi anlarız.” ( 1 yaş)
- “Kıyafet seçmek; 10 yaşında da olabilir. Küçükken zihnimiz daha açık oluyor.
Düşünecek başka bir şeyimiz yok. Küçükken de seçebiliriz.”( 2 yaş)
- “Bence kıyafet seçmek; 13-14 yaş olmalı. Bu yaşlarda bize ne yakıştığını anlıyoruz ve kendimiz
seçebiliriz.” (13 yaş)
- “Oy vermek; 18 yaşında başlıyor. Çünkü artık her şeyi biliyoruz. Haklarımızı biliyoruz.” (13 yaş)
- “Yemek yapmak; 20 yaşında olabilir. Büyük oluyoruz, ne yemek yapacağımızı içine ne koyacağımızı biliriz.
12 yaşında yapamayız.” (12 yaş)
- “Arkadaşlarımla tek başıma dışarı çıkmak; 13-14 yaşında olabilir.
Özgüvenimizi toplayıp kendimiz dışarı çıkabiliriz. Kendimizi koruyabiliriz.” (12 yaş)
- “Araba kullanmak 18 yaşın üstünde, bence öyle de olmalı. Yetişkinler daha iyi sürebilir.”(12 yaş)
- “Kardeşine bakmak; 10 yaşında başlar. Büyük oluyoruz ve bakabiliriz.” (11 yaş)
- “Bir kişinin kendi evine çıkması; 18 yaşından sonra olabilir. Çünkü artık sorumluluğunu biliyor ve
yeterince deneyim görüyor anne babasından. Bu onun için yeterli.” (12 yaş)
- “Telefon kullanmak; 14 yaş yaşında olur. Çünkü büyük oluyorum. 13 yaş yaşındayım ve şu an olmaz.” (13 yaş)
Çocuklara ‘’aile bireylerinizden beklentilerinizi ve onların sizlerden beklentilerini düşününce neler
söyleyebilirsiniz’’ sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Annemin ve babamın benden beklentisi güzel bir üniversite bitirmem. Babamın hayali olduğu için benden
de beklentisi bu. Kendisi okuyamamış. Benim beklentim, mesela ben sürpriz beklerim. Bana sürpriz
yapmaları çok hoşuma gider. “(12 yaş)
- “Annemin benden beklentisi ders çalışmam ve başarılı olmam. Annemden beklentim de yemek yapması
ve bana dua etmesi. Babam iyi bir çocuk olmamı ve iyi bir meslek sahibi olmamı istiyor.” (13 yaş)
- “Annem ve babamın benden beklentisi doktor olmam. Ama şöyle bir sorun var ki ben istemiyorum.
Ben iç mimar olmak istiyorum. Belki ileride fikirlerini değiştirirler. Benim onlardan bir beklentim yok, zaten
her şeyi yapıyorlar.” (12 yaş)
- “Annemden bir şey beklemiyorum. Babamın beklentisi her şeyde birinci olmam. Okulda, yarışmada,
dünyada her şeyde en birinci olmamı istiyor. Delirtiyor beni. Kardeşlerimden beklentim sessiz olmaları.
Annem benden her gün eve bakmamı ve temizlik yapmamı ister. “(13 yaş)
- “Benim beklentim yok. Onların beklentisi arkadaşlarım gibi çalışmam. İyi bir meslek sahibi olmam.
Aklımda bilgisayar mühendisliği var.” (12 yaş)
- “Ailemin benden beklentisi evi temizlemem. Ve tarih öğretmeni olmamı istiyorlar. Çünkü ailede öğretmen çok.
Kardeşlerimden para istiyorum(gülüyor..) onların parası yok ki(gülüyor..) Ama annem ve babamdan para
istiyorum. O kadar temizlik yapıyorum bir karşılığı olmalı. Bir kuruş bile verseler olur.” (11 yaş)
- “Babamdan beklentim yanımda olması.. Annemden hiçbir beklentim yok. “(13 yaş)
Çocuklara ‘’sahip olduğunuz hakların farkında olarak aile içinde/evde nelerin değişmesi gerektiğini
düşünüyorsunuz’’ sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Bence böyle iyi.” (12 yaş)
- “Böyle her şey yerinde hocam.” ( 3 yaş)
- “Bazen kardeşlerim yaramazlık yapıyorlar. Ben kızıyorum, genelde sabırlı olmaya çalışıyorum ama bazen
olamıyorum. Bunu değiştirmek isterdim. Keşke hiç kızmasam ama olmuyor. “(13 yaş)
- “Ben de bazen kardeşlerime kızıyorum. Bunun değişmesini isterdim. Keşke kardeşim olmasaydı hiç. “(11 yaş)
- “Mesela bir sorun olduğunda hep büyük kardeşe gidiyorlar. Bu değişse iyi olurdu ama alıştım artık.
Böyle olması gerekiyor.” (13 yaş)
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Çocuklara ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü nedir ve neden vardır’’ sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Çocuklar için vardır.” (13 yaş)
- “Mesela öğretmenler günü var anneler günü var. Çocuklar için de böyle bir gün var,
çocuklar sevinsin diye. “(13 yaş)
- “Hakkı olmayan çocukların araştırılması ve onlara daha çok hak verilmesi için var.” (13 yaş )
- “Çocuklar dünyada çok işkenceye maruz kalıyorlar. Böyle meclislerde hakların konuşulması
işkenceleri azaltabilir.” (11 yaş)
- “Çocukların işkence gördüğünü nasıl öğreniyorlar? “(13 yaş)
- “Komşular polise haber verebilir.” (13 yaş)
- “Kimsenin olmadığı yerler oluyor. Çocuk kendi arayabilir, ya da polise kendisi gidebilir.” (13 yaş)
Çocuklara Uluslararası Çocuk Hakları Derneği Elçileri (ICHILD) Çocuk Hakları Sözleşmesi Animasyon Filmi
ile ilgili video izletilip ‘’videoda en çok dikkatinizi çeken şey ne oldu’’ sorulduğunda çocuklardan alınan
yanıtlar;
- “Her çocuğun birkaç dilek hakkı var. Ve devlet okul yapıyor, tüm çocukların bu okullara gitme hakkı var. “
(13 yaş)
- “En çok duyduğum şey; eğitim hakkı ve oyun hakkı. “(13 yaş)
- “Eşit ve güzel bir ortamda büyümek. “(13 yaş)
- “Bizim düşüncelerimiz başkalarının düşüncelerine karşı saygısızlık içermemeli. “(13 yaş)
- “Hiçkimse bizi bizim ve ailemizin izni olmadan bir yere götüremez. “(11 yaş)
- “Kimse zorla bizim şifrelerimizi kıramaz.” (13 yaş)
- “Hiç kimse aile içi kavgalara karışamaz. “(13 yaş)
- “Hiç Kimse bizim özel yerlerimize dokunamaz.” ( 12 yaş)
- “Kimse bize şiddet uygulayamaz.” (12 yaş yaş)
- “Özel hayatımızı ihlal edemezler.” (13 yaş)
- “Tüm çocukların sağlık hakkı vardır.” (13 yaş )
- “Tüm çocukların korunma hakkı vardır. “(12 yaş)
- “Tüm çocukların büyüme ve gelişme hakkı vardır.” (12 yaş)
- “Tüm çocukların kimlik ve vatandaşlık hakkı vardır. “(13 yaş)
- “Tüm çocukların sosyalleşme hakkı vardır.” (12 yaş)
- “Tüm çocukların isim hakkı vardır. Bir isimle doğarlar.” (12 yaş)
- “Her canlının yaşama hakkı vardır. “(12 yaş)
- “Sessiz kalma hakkımız vardır. “( 11 yaş)
- “Özgürlük hakkımız vardır. “ (12 yaş)
Çocuklara ‘’Elinizde sihirli bir değnek olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz’’ sorulduğunda çocuklardan
alınan yanıtlar;
- “Savaşları bitirmek isterdim. Aç çocukları doyurmak isterdim.” (14 yaş)
- “Dünyadaki bütün ayrıcalıkları değiştirmek isterdim. Hepimiz insanız ve eşit olalım.” (13 yaş)
- “Doğayı ve yeşili korumak isterdim. Yangınlar olmasın.” (11 yaş)
- “Her yerde özgürlük olsun, ırkçılık olmasın isterdim. Herkes özgürce yaşasın.” (12 yaş)
- “Kötü insanları değiştirmek isterdim. “(13 yaş)
- “Herkesin birbirini sevmesini isterdim. Tüm dünya birbirini sevsin.”(12 yaş)
- “Hiçkimse sevdiklerini kaybetmesin. Akrabalarımızı kaybetmek istemezdim.” (13 yaş)
- “Bazı çocukların üniversiteye gidecek parası olmuyor. Onlara yardım etmek isterdim.
Herkes okuyabilsin.” (12 yaş)
- “Babamın ve abimin yanımda olmasını isterdim.” (13 yaş)
- “Çocukların kaçırılmamasını isterdim. Bir de bütün dünyayı gezmek isterdim.” (12 yaş)
- “Uzaya gitmek isterdim.” (13 yaş)
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- “Bir oyun veya uygulama yapmak istiyorum. Bilişim ve uygulamaları çok seviyorum.
Bilgisayarla aram iyidir.” (12 yaş)
- “Abim ve babam gelsinler isterdim.” (12 yaş)
Çocuklara Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin “Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden
Dijital Dünya, İklim Krizi ve Pandemi” konulu etkinliğinden kısa bir alıntı izletilip ‘’peki sizler pandemide neler
yaşadınız’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Evden çıkamıyorduk, olmuyordu. Okul yoktu. Çok kötü geçti. Önce Eba vardı, sonra zoom..
İlk başta zordu ama sonra kolaylaştı.” (13 yaş)
- “Ben hiç sevmedim. Tek güzel şey aileyle olmaktı.” (14 yaş)
- “En çok internet sıkıntısı yaşadık. 4 kardeşiz, bizim için çok zordu. “(12 yaş)
- “Zoom’a giremiyorduk. Hergün yat kalk hep aynıydı.” (13 yaş)
- “Uzaktan eğitim çok zor. Çok değişik geldi. Bazı öğrenciler yatıyordu, bence bu olumsuz bir şey.
İnternette sıkıntı. “(13 yaş)
- “Okul için pandemide üzüldüm ama bazen de güzeldi. Çünkü babam evdeydi.” (12 yaş)
- “İlk başta kötüydü sonradan iyi oldu. Aslında alıştık. Koronanın iyi yönleri vardı ama.
Ailemizle zaman geçirdik.” (12 yaş)
- “Bence herkes internete daha bağımlı oldu. “(13 yaş )
Çocuklara “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 4 temel ilkesi neler olabilir’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan
alınan yanıtlar;
- “Hayatta kalma, çocuğun yaşamını sürdürebilmesi.”(11 yaş)
- “Eğitim alma “ (11 yaş)
- “Sağlık hakkı, beslenme hakkı”(12 yaş)
- “Düşüncelerini paylaşma Hakkı” (11 yaş)
- “Eğitim hakkı, eşit olma hakkı “(13 yaş)
- “Barınma, oynama ve eğitim hakları” (12 yaş)
- “Büyüme ve gelişme hakkı” (13 yaş)
- “Eğitim, sağlık ve barınma hakları “(12 yaş)
- “Özgür düşünce” (12 yaş)
- “İstediğimizi yapma, yaşama ve oynama hakkı” (13 yaş)
Çocuklara ‘’Sizce çocukların haklarına erişmesi konusunda engeller var mıdır, varsa nelerdir’’ sorusu
sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Eşitsizlik. Her çocuğun başka yaşam şartları var. Bu da eşitsizlik oluyor.” (13 yaş)
- “Herkesin aynı parası, aynı evi, aynı arabası olamaz. Başka bir hayat, başka bir aile..
Bunlar çok etkiler. “(12 yaş)
- “Asya - Avrupa, Siyah - Beyaz her konuda ayrım yapılıyor. “(12 yaş)
- “Bir çocuk olarak fikrimi sunmakta çekiniyor olabilirim. Önemsiz hissediyor da olabilirim.” (11 yaş)
- “İnsanın öncelikle kendine güvenmemesi, sonra da insanların düşüncesinden korkmak. “(12 yaş)
- “Çocuklar istedikleri şeyleri söylese de büyükler karşı geliyorlar.” (13 yaş)
- “Yetişkinler hep biz tecrübeliyiz diyorlar. “(12 yaş)
- “Babamla konuşmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyor, her zaman ders çalışmamı istiyor. “ (12 yaş)
- “İyi şeyler hiç görünmüyor ama kötü şeyler görünüyor. Mesela ders çalışıyorum, namaz kılıyorum
bunları hiç görmüyorlar; telefonu elime alıyorum hemen görüyorlar. “(13 yaş)
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Çocuklara “Sizce çocukların haklarını kimler koruyor’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Aile” ( 13 yaş)
- “Devlet ve Anayasa” (11 yaş)
- “Akrabalarımız” (13 yaş)
- “Bence bütün büyükler.. Çünkü kabul eden ve imzalayanlar onlar.” (13 yaş)
- “Ailemiz “(12 yaş)
Çocuklara ‘’Şubadap Çocuk” Youtube Kanalındaki - “Çocuk Hakları’’ videosu izletildi ve “ video size ne
hissettirdi’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Çocuk haklarına kimse uymadığı için böyle bir şarkı yapmışlar bence. “(12 yaş)
- “Çocuklar Haklarından vazgeçmemişler ve haklarını istiyorlar. Çok güzel bir video olmuş.” (13 yaş)
- “Bazı insanlar çocuk haklarına değer vermiyorlar. Onlara karşı güzel bir şarkı olmuş. “(13 yaş)
- “Ben kendimi değersiz hissettim. “(13 yaş)
- “Kendimizi önemsiz hissediyoruz.” (12 yaş)
- “Biz hep önemsiz hissediyoruz.” (12 yaş)
- “Bence haklarımız ihlal edildiği için böyle bir şarkı yapılmış çünkü şarkıda haklarım nerede diyor. “(11 yaş)
- “İnsanlar çocuk haklarına değer vermeli. Ben mesela bu konuda eksiklik hissetmiyorum ama aile de çok
önemli bence.” (13 yaş)
- “Mesela matematik hocası herkesi bırakmak istiyor. Bir yeri kırdın mı, yanlışlıkla bile olsa
okuldan atmak istiyor.” (12 yaş)
- “Aynı şeyi bi de yaşıyoruz.” (11 yaş)
- “Arkadaşımın kalemi benim sıramın altına düşmüştü. Ben kalemi arkadaşıma vermek için eğildim.
Sonra hoca yüzüme kalem attı, gözüme geldi. Şişti ve kan çıktı. Müdüre gittim sonra hocanın
bana tavrı değişti. Hep iyi oldu.” (13 yaş)
Çocuklara ‘’2021’de haklarınız konusunda nerelerde sorun yaşadınız’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan
alınan yanıtlar;
- “Adana’da akrabalarımız var. Hep onların yanına gitmek istedim. Sonra korona başladı gidemedim.
Her yıl bir kere mutlaka gidiyorduk. Bu tatilde de gidemedik.” (13 yaş)
- “En çok yaşadığım sorun öğretmenlerin Suriyeli- Türk ayrımı yapması.” (12 yaş)
- “Okulda sorun yaşadım hep. Ayrımcılık yapıyorlar. Genelde en büyük sorun öğretmenler. “(12 yaş)
- “Ben okul notlarımda hep sıkıntı yaşadım. Çalışıyorum çalışıyorum düşük not alıyorum. Stres yapıyorum.
Düşük not alınca annem kızıyor, bu yüzden stres yapıyor olabilirim. “(12 yaş)
Çocuklara “2022’den neler bekliyorsunuz’’ sorusu sorulduğunda çocuklardan alınan yanıtlar;
- “Daha başarılı olmak istiyorum. Ve koronanın bitmesini istiyorum.” (12 yaş)
- “Stresimin gitmesini ve güzel bir liseyi kazanmak istiyorum. “(12 yaş)
- “Korona bitsin artık maske takmayalım. Ayrımcılıklar bitsin. Buluşalım istiyorum..
Her yere gidelim istiyorum.” (12 yaş)
- “2022’de ayrımcılık yapan bütün öğretmenlerin okuldan gitmesini istiyorum.
Ve korona’nın bitmesini istiyorum.” (12 yaş)
- “Korona gerçekten bitsin, maske istemiyorum artık. Mesafe falan hepsi kalksın.
Dersin ortasında bile biri hasta olunca evlere gidiyoruz. “(13 yaş)
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Topluluk Meclisi ve Çocuk Meclisi etkinliklerine devam edilecek,
etkinlik notları proje süresince (Haziran 2021-22) periyodik olarak
raporlarla paylaşılacaktır.

