
“Toplum Merkezler�n�n ve Yerel İn�s�yat�fler�n Desteklenmes� Yoluyla Türk�ye’dek�
Mültec�ler ve Ev Sah�b� Toplum İç�n Sosyal H�zmetler�n Gel�şt�r�lmes�” Projes�

Federal Alman Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa B�rl�ğ�’n�n
S�v�l Koruma ve İnsan� Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından ortak f�nanse
ed�lmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internat�onale Zusammenarbe�t (GIZ)
GmbH tarafından yürütülmekted�r. "Tarlabaşı'nda Yaşayan Mültec� Çocukların

Güçlend�r�lmes� Projes�" Tarlabaşı Toplum Merkez� tarafından Eylül 2019 - Ek�m
2020 tar�hler� arasında yürütülmüştür.

Tarlabaşı’nda Yaşayan Mültec�
Çocukların Güçlend�r�lmes�
Eylül 2019 - Ekim 2020 | Proje Bülteni   



Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği-Tarlabaşı
Toplum Merkezi (TTM) 2006 yılından bu yana İstanbul’un
çok boyutlu kırılgan bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda

yaşayanların güçlenmeleri, hakları ile ilgili farkındalık
kazanmaları ve bunları ifade edebilecekleri güvenli alanlar

oluşturmayı odağına alan faaliyetler yürütmektedir.
 

Bu faaliyetleri yürütürken TTM’nin hayali, çocuklar ve
kadınlar başta olmak üzere tüm insanların haklarının

korunduğu ve hayata geçtiği; toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin, yoksulluğun ve her türlü ayrımcılığın son

bulduğu şiddetsiz bir Dünya’dır.

TTM
Hakkında

" Ç u k u r  M a h a l l e s � ' n d e  ç � ç e k  o l m a l ı . "  
D � l a r a ,  1 0  y a ş



Tarlabaşı çeşitli nedenlerle iç ve/ya dış göçe maruz kalmış
grupların bir arada yaşama mekanıdır.

 
2019 TUİK verilerine göre Tarlabaşı’nı oluşturan 9

mahallede, 20 binin üstünde insan yaşamaktadır.

Tarlabaşı
Hakkında

Tarlabaşı Romanların, 1980’ler ve 1990’larda çatışma ortamı
ve OHAL nedeniyle yerinden edilen Kürtlerin, izleyen

yıllarda İran, Irak, Afrika, Pakistan gibi ülkelerden gelen
çoğu düzensiz olan göçmenler ve mültecilerin, 2011’den bu
yana ise Suriye’den göç eden halkların kentsel göç mekanı

haline gelmiştir.
 

Tarlabaşı'nda K�mler Yaşıyor?



Tarlabaşı’nda TTM’nin yakın çevresinde Suriyeli Dom, Kürt
ve Abdal gruplar yoğun olarak yaşamaktadır. Bu gruplar

kimliksizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişememe, işsizlik ve ait oldukları sosyal grup sebebiyle
dışlanma gibi nedenlerle en riskli durumdaki kesimdir. 

 
Tarlabaşı’nda yaşayan çocukların maruz kaldığı problemler

içinde sokak şiddeti, fiziksel ve psikolojik şiddet, 0-6 yaş
gelişim döneminde yaşanan yetersizlikler, okul öncesi

eğitime erişememe, gelişimsel ve maddi koşullar nedeniyle
okul terki ve akran zorbalığı en çok karşılaşılan

durumlardır.
 

Tüm bu yoksunlukluklar ve yaşanan hak ihlalleri ile birlikte,
TTM sosyal uyum ve koruma faaliyetleri odağında

“Tarlabaşı’nda Yaşayan Mülteci Çocukların Güçlendirilmesi”
projesine başlamıştır.

Proje
Hakkında



 
Çocukların psiko-sosyal gelişimlerini güçlendirmek

 
Negatif baş etme mekanizması ve buna bağlı olarak gelişen olumsuz

tutum ve davranışlarda azalma
 

Okullaşmada ve okula devamlılıkta artış
 

TTM çalışan ve gönüllülerinin kırılgan bölgelerde yaşayan çocuklarla
çalışma kapasitesinin güçlendirilmesi

 
 

Tarlabaşı'nda yaşayan Mültec� Çocukların Güçlend�r�lmes� Projes� �le,

ana hedefler olarak bel�rlenm�şt�r.



Projenin hedefleri Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin
hassasiyetleri ve hedefleriyle birlikte kurgulanmıştır. 

Dolayısıyla her zaman önceliğimiz sosyal hayattan dışlanan,
yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklarla mücadele
eden Tarlabaşı bölgesi sakinlerinin güçlenmesi, haklarına

erişiminin desteklenmesi ve Tarlabaşı’na yönelik ön
yargıların azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmek

olmuştur.
 
.

Proje
Dönem�



Proje, kamu hizmetlerine erişimi yetersiz olan ve erişim
zorluklarıyla sıklıkla karşılaşan bir bölge olan Tarlabaşı’nda

yaşayan Suriyeli Dom, Abdal ve Kürt kökenli mülteci
çocukların sorunlarına odaklandığı gibi Tarlabaşı’nda

yaşayan her bireyin sorularına bir cevap bulma hassasiyetini
sürdürmüş ve tüm grupları güçlendirerek sosyal uyum ve

bir arada yaşama ortamını desteklemeyi amaçlamıştır.

Tarlabaşında yaşayan 3-14
yaş arası tüm dezavantajlı
çocuklar ve bakımverenler�

Projen�n Hedef K�tles�



Proje ile TTM hem kendi faaliyetlerinin devamlılığını
sağlamış hem de çocukların ihtiyaçlarına yönelik

oluşturulan diğer atölyeler için düzenlemeler yapmıştır.
Proje boyunca çocuk katılımı ve çocuğun yüksek yararı

ilkeleri TTM’nin her zaman önceliği olmuştur.

"Çocuklar bazen kend� duygu ve düşünceler�n�
sözel olarak �fade edemeyeb�l�yorlar ve bunu

�fade etmen�n b�r aracı olarak sanatı
kullanıyorlar. " 

 
S e l m a ,  S a n a t  A t ö l y e s �  Y ü r ü t ü c ü s ü



Sosyal Sirk Atölyesi
Fotoğraf Atölyesi
Sanat Atölyesi
Çok Güzel Atölye
Oyun Grubu

Şiddetsizlik ve Ayrımcılık
Şiddetsiz İletişim
Çatışkı ve Konsensus
Çocuk Çalışmaları ve Travma
Çocuk Güvenliği
Toplumsal Cinsiyet

1) Psiko-sosyal destek ve sosyal uyum
atölyeleleri

 
2) Gönüllü Kapasitesi Güçlendirme

Proje kapsamında gerçekleşen faaliyetler:

Okul Kayıt
Bakımveren Bilgilendirme

Yetişkin Danışmanlığı
Oyun Terapisi

Çocukların iyi olma halini
destekleyecek faaliyetler
Hukuki destek, sosyal yardım ve
yönlendirme
Psikolojik Destek

3) Haklara Erişim ve Okullaşma

4) Psikolojik Destek

5) Eğitim ve Psikolojik Destek için
Uzaktan Danışmanlık (Covid-19 süreci)



Proje boyunca yaşanan zorlukların belirginliği pandemi
döneminde büyük oranda artmıştır.

 
Tarlabaşı, pandemi öncesinde de online bağlantıları ve

online erişim araçları kısıtlı olan bir bölge iken pandemi
süreciyle birlikte bu kısıtlılık ve erişim problemlerinin

görünürlüğü artmıştır. Erişim problemlerinin bir sonucu
olarak çocukların eğitimle ve akranlarıyla olan ilişkileri ve
yetişkinlerin temel ihtiyaçlarına yönelik kamu desteğine
erişimi sınırlanmıştır. Bu bağlamda çocukların merkezin

faaliyetlerine erişimi de kesintiye uğramıştır.
 

Pandeminin başlamasıyla birlikte Tarlabaşı Toplum
Merkezi, karantinanın etkileri sürecinde ihtiyaç tespiti ve

destek mekanizması oluşturmuştur. Bu ihtiyaç tespiti
sırasında öne çıkanlar, evinde bilgisayar ve internet olan

çocuk sayısının oldukça az olduğu ve genel olarak internete
erişimin telefon aracılığıyla operatör internet paketleri

üzerinden sağlandığı olmuştur.

Zorluklar



İnternete erişimi hiç olmayan veya minimum erişebilir
düzeyde olan bir bölgede çocuklarla online olarak bir araya

gelmeye çalışmak ise yaşanılan ve devam eden zorluk
olarak nitelendirilebilir.

 
Erişim problemlerini biraz hafifletmek ve uzaktan eğitim

sistemine çocukların dahil olmasını sağlayabilmek için
proje ile 10 haneye internet bağlantısı sağlanmıştır.

 
Atölye çalışmalarında aynı evde bireysel internete erişimi

olmayan veya yeterli sayıda online erişim aracı olmayan
çocukların aynı hesaptan katılım sağlamasının zorlukları

yaşanmıştır. Bu süreçte katılımın düzensiz olması, kalabalık
bir ortamdan bağlantı sağlandığından grup

görüşmelerinde ses düzeyinin karmaşık olması gibi
sorunlarla karşılaşılmıştır. TTM atölyelerde çocukların

katılımlarını artırmak ve güvenli alanlar oluşturabilmek için
ailelerle atölyeler hakkında görüşmeler yapmıştır ve bu

görüşmelerin olumlu yansımaları sonraki atölyelerde
gözlemlenmiştir.



7-18 Yaş
46.8%

18+ Yaş
26.8%

3-6 Yaş
26.5%

 249 
Çocuk

87
Yet�şk�n

Proje ile 230
faydalanıcıya

erişmeyi
hedefledik

Proje ile 336 faydalanıcı
faaliyetlerimizden yararlandı

Proje dönemi
toplam 27
faaliyet*

yürütüldü

Proje  dönemi
koruma

faaliyetlerinden
yararlanan

faydalanıcı sayısı

Proje  dönemi 
 faydalanıcıların 
yaş dağılımları*

*Bazı atölyeler
pandem� dönem�nde

onl�ne olarak
 yürütülmüştür. 

Bu faal�yetler 
değ�şt�ğ�nden farklı

sayılmaktadırlar.

*11 çocuk
faydalanıcının yaşları

kes�n olarak
b�l�nmemekted�r.

Dolayısıyla graf�ğe
dah�l ed�lemem�şt�r.

Sayılarla
Tarlabaşı'nda
Yaşayan Mültec�
Çocukların
Güçlend�r�lmes�
Projes�
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TTM Faydalanıcılarından 3-6 Yaş ve 7-18 Yaş grubu
faydalancıların Etn�k Köken Dağılımı



Proje dönemini kapsayan 13 Mart 2020 tarihinde Covid-19
kısıtlamalarıyla birlikte TTM faaliyetlerini uzaktan yürütmeye devam
etmiştir. Faydalanıcılarla yapılan görüşmelerde ve online atölyelerde

faydalanıcıların ihtiyaçları belirlemiş, buna bağlı olarak 2 farklı dağıtım
yapılmıştır.

Pandem�
dönem�n�n

başlamasıyla
Mayıs ayında k�tap

dağıtımı yapıldı.

Devam eden
dönemde Ek�m

ayında eğ�t�m k�t� 
 dağıtımı yapıldı.

50 a�le 
93 çocuk
490 k�tap

52 a�le 
125 çocuk



14 ay süren proje döneminde, TTM odağına aldığı hedeflerin
ve aktivitelerin çok büyük bir oranına ulaşmıştır. Proje

döneminde koruma faaliyetlerini güçlendirdiği
çalışmalarını proje sonrası dönemde de uygulanabilir
kılmak için düzenlemeler yapmıştır. TTM’nin stratejik

planlaması içerisinde önemli rolleri olan koruma,
güçlenme, savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetleri

proje sonrası içinde devamlılığını sürdürmeyi
hedeflemektedir.

Proje
Sonrası

*Bu sürec�n 2020 Mart tar�h�nden sonrası tüm dünyayı etk�s� altına alan Cov�d-19 salgını neden�yle çevr�m�ç�/uzaktan destek
olarak yürütülmüştür.



Telefon:
+90 212 297 23 05 / +90 551 040 79 85 

    
E-posta:

�let�s�m@tarlabas�.org
    

Adres:
Çukur Mahalles� Zerdal� Sokak No.9 Beyoğlu/İstanbul

Bu yayın, Federal Alman Ekonom�k İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve
Avrupa B�rl�ğ� S�v�l Koruma ve İnsan� Yardım Operasyonları (ECHO) ortak
f�nansmanıyla yürütülen “Toplum Merkezler� ve Yerel İn�s�yat�fler Projes�

(CLIP)” kapsamında hazırlanmıştır. İçer�ğ�, Avrupa B�rl�ğ�’n�n madd�
desteğ�yle yürütülen �nsan� yardım faal�yetler�n� kapsamaktadır ve
görevlend�ren kurumların görüşler�n� yansıtmak zorunda değ�ld�r.


