Tarlabaşı, TTM ve
Hak Temelli Toplum Merkezi Modeli
“Çöküntü bölgesi” olarak anılan Tarlabaşı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan, çok
boyutlu dezavantajlı grupların bir arada yaşama mekanıdır. Bir bölümü kentsel dönüşüm
ile soylulaştırılmaya çalışılmış olsa da günümüzde Tarlabaşı'nı oluşturan 9 mahallede,
2020 TUİK verilerine göre, 20 binin üstünde insan yaşamaya devam etmektedir. TTM,
Tarlabaşı'nda yaşayan çocuk ve kadınlarla çalışmaktadır. Söz konusu çocuk ve kadınlar,
büyük oranda iç ve dış göçe maruz bırakılmış Romanlar, Kürtler ve Suriyeliler gibi farklı
etnik kimliklerden oluşmaktadır.
Tarlabaşı'nda yaşayan çocukların sokak şiddeti, fiziksel ve psikolojik şiddet, 0-6 yaş
gelişim döneminde yaşanan yetersizlikler, okul öncesi eğitime erişememe, gelişimsel ve
maddi koşullar nedeniyle okul terk ve akran zorbalığı karşılaştıkları temel problemlerdir.
Öte yandan Tarlabaşı'nda yaşayan kadınlar yoksulluk gibi yapısal eşitsizlikler nedeniyle
kentsel mekanlarda var olma ve temsiliyet sorununun yanı sıra, toplumsal cinsiyete
dayalı çeşitli şiddet hallerine de maruz bırakılmaktadır.
Hane halkı gelir seviyesinin Tarlabaşı gibi düşük olduğu bölgelerde çocuklar, temel
ihtiyaçların karşılanmasında yetersizliklerle ve çocuk işçiliği riski ile karşı karşıyadır.
Covid-19 sürecinde ise, düzenli gelir getirmeyen işlerde gündelik, güvencesiz ve
kayıt dışı çalışanların bulunduğu hanelerde ekonomik olarak çok daha zor koşullar
yaşanmaktadır. Hareketliliğin kısıtlandığı pandemi günlerinde şiddete maruz kalanların
failler ile aynı eve kapanmaya mecbur kalmasıyla kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet
ile çocuklara yönelik istismar artmaktadır. Eşitsizliğin sonuçları en yoğun şekilde kadına
yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi görünmeyen emeğin artması olarak
tezahür etmektedir.
Çeşitli ayrımcılıklara kimlik, kültür ve dil üzerinden çok boyutlu maruz kalan çok
fazla grup olsa da; çocuklar ve kadınlar ayrımcılığı daha derinden yaşamaktadır.
Diğer taraftan ayrımcılık çocuk ve kadınların birçok başka hakka erişimine de engel
olmaktadır. Covid-19 sürecinde yaratılan “hijyen” söylemi, sosyo-ekonomik olarak
dezavantajlı çocuk ve kadınlar için ötekileştiren ve kentsel mekanlardan dışlayıcı bir
tutuma yol açmakta bu da ayrımcılığın boyutlarını derinleştirmektedir.
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Bireysel, kültürel ve yapısal şiddetin türlü biçimlerinin yoğun olarak yaşandığı
Türkiye coğrafyasında Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), üç toplumsal sorunu
önceliklendirmektedir: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve ayrımcılık. TTM,
bu sorunların en yoğun şekilde yaşandığı dezavantajlı kılınmış bölgelerden biri olan
Tarlabaşı'nda, bir toplum merkezi modeli ile faaliyetlerini yürütmektedir. Çocuk ve
kadınların önceliklendirildiği TTM'nin hak temelli toplum merkezi modeli, koruma,
güçlenme ve savunuculuk olarak üç programdan oluşmaktadır.
Okullaşmanın desteklenmesi, sosyal yardım yönlendirmeleri, psikolojik danışmanlık ve
şiddet vakalarının takibi TTM'nin koruma programı kapsamındadır. Türkiyeli ve Suriyeli
çocukların eğitim sistemine katılımları ve devamlılıkları desteklenip takip edilmekte;
yerel kamu kuruluşları ile işbirliği yürütülerek kadın ve çocukların temel ihtiyaçları
için sosyal yardım yönlendirmeleri yapılmakta; kadına yönelik şiddet vakalarında
takip ve yönlendirmeler; çocuk ve kadınlar için psikolojik danışmanlık faaliyetleri
yürütülmektedir.
TTM'nin güçlenme programı kapsamındaki psiko-sosyal destek ve farkındalık artırma
faaliyetleri, atölyeler ve buluşmalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiyeli ve
Suriyeli, kız ve oğlan çocukların bir arada katıldığı bedensel, sanatsal ve duygusal
öğrenme biçimlerini temel alan sanat, fotoğraf, sosyal sirk gibi farklı atölyeler
aracılığıyla hem ayrımcılığın karşısında sosyal uyum hem de toplumsal cinsiyet eşitliği
güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Psikolojik destek temelli kadın güçlenme etkinliklerinde
ise toplumsal cinsiyetten ev içi emeğe farklı gündemleri konu edinen buluşmalar
gerçekleştirilmektedir.
TTM, koruma ve güçlenme faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak savunuculuk programı
kapsamında saha çalışmaları, raporlama, görünürlük ve farkındalık artırma faaliyetleri
yürütmektedir. Tarlabaşı'na ve bölgede yaşayanlara yönelik önyargıların azaltılması,
eğitime erişim başta olmak üzere çocukların hakları ve Tarlabaşılı kadınların haklarına
ilişkin izleme ve raporlama çalışmaları yapılmaktadır. Bunlarla birlikte geliştirilen işbirliği
ve ağlar ile yerel kamu kuruluşlarına verilen danışmanlıklar aracılığıyla çocuk katılımı ve
çocuk güvenliği kavram ve politikalarının yaygınlaştırılması TTM'nin önceliklendirdiği
savunuculuk faaliyetleri arasındadır.
Tarlabaşı Toplum Merkezi, hak temelli bir toplum merkezi olarak faydalanıcısı çocuk ve
kadınlar başta olmak üzere tüm bileşenleri için “güvenli alan” olmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda çocukların her türlü şiddet ve istismardan uzak tutulmalarını sağlamayı
amaçlayan çocuk güvenliği politikasından kurum içi karar alma mekanizmalarına kadar
tüm kurumsal faaliyetlerinde mücadele ettiği sorunların karşısında alternatif söylem
ve tutum geliştirmeyi hedeflemektedir. TTM, psikolog, çocuk hakları ve sosyal hizmet
uzmanlarından oluşan kadrosunun yetkinliği ve kurumsal yapısının önemli bir parçasını
oluşturan gönüllülerle kurduğu dayanışmasıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
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KURUM İÇİ
İZLEME
İSTATİSTİKLERİ

2020 yılında
235 Çocuk ve 69 Kadın

13 Mart ile başlayan
Salgın Sürecinde
69 Kadın
151 Çocuk
faaliyetlerimizden
faydalandı.

koruma ve güçlenme
faaliyetlerinden yararlandı.
Savunuculuk faaliyetleri ile
5000'den fazla kişiye
erişildi.

68 Üye
45 Gönüllü
32 Bağışçı
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Pandemi sürecindeki saha çalışmalarının ilki Mayıs ayında gerçekleştirildi.
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Okul Kayıt
ve Takibi

İnternete Erişim
Pandemi döneminde çocukların
eğitime erişimleri ile ilgili sorunlarını
belirlemek için durum/ihtiyaç tespiti
yapıldı. İnternete erişemediği için
uzaktan eğitim sisteminden ve TTM
online atölyelerinden yararlanamayan
10 haneye internet bağlantısı
sağlanarak en az 26 çocuğun
internet erişimi desteklendi.

2020 yılında 19 çocuğun okul
kayıt süreci desteklendi ve
takibi sağlanarak 34 ebeveyne
bilgilendirme yapıldı.

TEMEL HAKLARA
ERİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Eğitim Kiti ve
Maske Desteği
Çocukların online atölyelerde,
derslerde ve salgın sürecinde ihtiyaç
duyduğu kırtasiye malzemelerini
ve maskeleri içeren kit, 52 hanede
yaşayan örgün eğitim dönemindeki
125 çocuğa ulaştırıldı.

Kitap Desteği
Pandeminin olumsuz etkilerinin
azaltılması amacıyla çocukların
karantina sürecinde okuyabilecekleri
kitaplardan setler hazırlandı.
490 kitap, 50 hanede yaşayan
93 çocuğa ulaştırıldı.
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İNTERENETE ERİŞİM DESTEĞİ
ALMAN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
KURUMU (GIZ) TARAFINDAN; EĞİTİM
KİTİ KIRTASİYE MALZEMELERİ
KAHANE FOUNDATION; MASKELER
FES TARAFINDAN; KİTAP DESTEĞİ
MEAV, NESİN, İTHAKİ, KIRMIZI KEDİ
VE GÜNIŞIĞI YAYINLARI; DAĞITIM
HİJYEN DESTEĞİ İSTANBUL DİŞ
HEKİMLERİ ODASI; ULAŞIM ŞİŞLİ
BELEDİYESİ TARAFINDAN SAĞLANDI.
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Çocuklarla

Bireysel Psikoterapi
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Çocuklarla gerçekleştirilen bireysel
psikoterapi çalışmalarında çocukların
gelişimlerinin takibi için Denver-II başta olmak
üzere Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler
Testi ve Aile Çiz testi gibi farklı testlerden
yararlanıldı. Bu bağlamda Deneyimsel Oyun
Terapisi ve Masal Terapisi ile,
2020 yılında 26 çocukla
123 seans yürütüldü.

Yetişkinlerle

Bireysel Psikoterapi
Yetişkinlerle yürütülen bireysel psikoterapi
seansları sırasında Kişiler Arası İlişkiler
Psikoterapisi (KİPT), Kısa Süreli Çözüm
Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi
yöntemlerinden faydalanılarak,
18 yetişkin ile 59 seans
yürütüldü.

Ebevenyn
Danışmanlığı
Ebeveyn danışmanlığı; çocukların fiziksel,
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini
sağlıklı takip edebilmeyi, bu gelişim
dönemlerinden kaynaklı olarak karşılaşılan
çeşitli olumsuz halleri ve müdahale ihtiyacı
olan krizleri tespit etmeyi ve bunlara
karşı işlevsel beceriler geliştirmeye katkı
sağlamayı amaçlamaktadır. 2020 yılında
12 bakımveren ile ebeveyn
danışmanlık faaliyeti
yürütüldü.
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3-6 yaş Oyun Grubu çalışmaları çevrimiçi araçlarla pandemi süresince de devam etti.
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Çok Güzel Atölye
Ayrımcılığın önlenmesi, bir arada yaşam ve barış
inşasına dönük 2016'dan bu yana çalışmalar yapan
Çok Güzel Atölye, 2020 yılında da çocuklarla
güçlendirme çalışmaları yapmaya devam etti. Okuma
yazma bilen ve bilmeyen çocukların katıldığı, temel
kazanım hedefleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve
şiddetsizlik olan atölyede her çocuğa ifade alanı
açabilmek adına resim, drama ve müzik odaklı
farklılaşan etkinlikler yürütüldü.
2020 yılında yapılan atölyelere
40 Suriyeli 45 Türkiyeli;
43 kız 42 oğlan;
85 çocuk katıldı.

Etik Çocuk
Atölyesi
Gönüllülerimizden Çiçek İlknur
Kocatüfek, Uluslararası Şeffaflık
Derneği tarafından hazırlanan Etik
Çocuk Kılavuzu rehberliğinde Şubat
ayında bir atölye gerçekleştirdi.
Atölyede etik kelimesinin anlamı ve
hoşgörü üzerine çalışıldı.

Çocukların Yürüttüğü
Atölyeler

TTM, çocuk katılımının bir parçası olarak,
çocukların kendi atölyelerini oluşturma
ve yürütme deneyimine 2020'de de alan açtı.
Çocuklar, atölye öncesi planlamadan raporlamaya
kadar atölyelerinin tüm sürecinden sorumlu
olabildiler. Gönüllüler ise atölyelerin katılımcıları
olmakla birlikte çocuklara bütün bu aşamalarda
eşlik ederek onları destekledi. 2020 yılının ilk
üç ayında çocukların yürüttüğü atölyeler Keşif
Atölyesi, Eğlence Atölyesi ve
Origami Atölyesi oldu.
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Oyun Grubu
2019 yılında başlanan 3-6 yaş grubu çalışmalarına
2020'nin ilk üç ayında TTM binasında, pandemi ile
birlikte de online erişim araçları ile devam edildi. Uzaktan
oyun grubu, çocukların güvenliği için bakımverenlerle
yapılan görüşmelerin ardından haftada 5 gün 1'er
saat olarak organize edildi. Atölyelerde online erişim
araçları desteğiyle çocuklarla beden egzersizleri yapıldı.
Ayrıca sayı ve harf, sesleri öğrenme çalışmaları, atık
malzemelerle yeni üretimler yapıldı ve zaman kavramı ile
tanışıldı. Çocukların pandemi sürecinde sosyalleşmeleri,
arkadaşlarıyla bir arada olabilmeleri için
onlara alan açmak önceliklendirildi.
2020'de oyun grubu atölyelerine 45 Türkiyeli
38 Suriyeli; 33 oğlan 50 kız; 83 çocuk,
toplamda 973 kez katıldı.

Capoeira Atölyesi
Müzik, dans ve eğlencenin fiziksel ve
mental gelişim ile birleştiği, grup olma
bilincini geliştiren multidisipliner bir sanat
anlayışını içeren Capoeira Atölyesi, 2019
Kasım ayında başladı ve 2020 yılında
da devam etti. Pandemi dönemi öncesi
Capoeira Atölyesi'nde çocuklarla tanışma,
kaynaştırma ve konsantrasyon oyunları
eşliğinde müzik ve hareket odaklı
capoeira egzersizleri yapıldı.
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BoMoVu

Dijital Beden Perküsyonu

Sirko Fantastiko inisiyatifi iş birliği ile
gerçekleştirilen Sosyal Sirk Atölyesi,
dezavantajlı kılınmış gruplarda sirk
sanatlarını kullanarak bedensel ve sosyal
gelişimi hedefliyor. 2020 yılında da
sürdürülen atölyelerde, sosyal uyum
odağında etkinlikler yapıldı.

Urban Spirit
HipHop Ladies
TTM'den 7 çocuk, 2 gönüllü eşliğinde 16
Şubat'ta Zorlu PSM Sky Lounge'da, Urban
Spirit HipHop Ladies projesi kapsamında
gerçekleşen hiphop atölyesine katıldı.
HipHop Ladies, dansla birlikte kız
çocukları ve kadınlara kendilerini daha iyi
ifade edebilecekleri bir platform
sağlamak amacıyla
faaliyetler yürütüyor.
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BoMoVu Derneği'nin yürütücülüğü ve
Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin iş birliği ile
yapılan Dijital Beden Perküsyonu atölyesi,
Burcu Ayanoğlu ve Dilek Üstünalan'ın
koordinatörlüğünde, Hüseyin Korkma
yürütücülüğünde gerçekleşti. Çocuklar,
proje sonunda öğrendikleri ritimleri, kendi
çektikleri videolar ile bir performansa
dönüştürdü. Atölye, Temmuz ayı boyunca
haftada bir gün video konferans
aracılığıyla yapıldı.
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Sanat Atölyesi
Boyama ve çizim tekniklerinin öğrenildiği,
kullanılmayan veya eskiyen nesnelerin
dönüştürülerek üretime dahil edildiği Sanat
Atölyesi'ne, pandemi döneminde de online erişim
araçları ile devam edildi. Pandeminin etkileri ve
duygusal farkındalık temaları üstünde çalışılan
atölyede erişim kısıtları nedeniyle grup çalışmaları
yerine bireysel çalışmalara ağırlık verildi.
2020 yılında sanat atölyelerine
49 çocuk katıldı.

Sanatla
Psikoterapi Atölyesi
Çocukların kendilik algısını ve iyi
olma halini geliştirmek, bedensel ve
duygusal farkındalığını güçlendirmeyi
amaçlayan çalışmalar yapıldı.
Çalışmalara görsel sanatların yanı sıra
beden hareketleri, yazı çalışmaları ve
oyunlar da dahil edildi.

İKSV Alt Kat

Sanat Atölyesi
İKSV Alt Kat'ta Alper Aydın'ın
yürütücülüğünde TTM'den 4 çocuğun
katıldığı Sanat Atölyesi 6 hafta boyunca
devam etti. Bu atölyede çocuklar hep
birlikte tarih boyunca farklı coğrafyalarda
üretilmiş sanat eserlerini inceledi ve
atölye sonunda farklı materyalleri
deneyimleyerek kendi sanat
eserlerini üretti.
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Duygu Haritası
Atölyesi
Haziran ayında Gizem Kıygı ve Gökçe
Baltacı kolaylaştırıcılığında 5 çocuğun
katılımıyla yapılan atölyede salgın
günlerinde evde bizim için değişen/
dönüşen ve değişmeyen mekanlar
haritalandırıldı. Çizilen haritalar üzerinden
o mekanlardaki hakim duygular, onları
ifade etme biçimleri ve duyguların
birbiriyle ilişkileri üzerine konuşuldu.

Fotoğraf Atölyesi
Çocukların sosyal ve duyusal gelişimleri ile
sanatsal üretim becerilerinin desteklenmesi
için farklı konu ve tekniklerin işlendiği
fotoğraf atölyelerinde pandemi öncesinde
mahalle gezilerine çıkan çocuklar, pandemi
sürecinde online atölyeler ile gündelik
yaşam alanlarına farklı bir çerçeveden
bakma fırsatı yakaladı. 2020'de fotoğraf
atölyelerine 28 çocuk katıldı.

Çocuklar için Film
Gösterimleri
Yarıyıl tatilinde çocukların talebiyle film
gösterimleri yapıldı. Animasyonların
gösterildiği bu atölyelerde çocuklar,
bir sinema salonuna dönüştürülen
odada birlikte film izlediler.
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Yaza Girerken
Çocuklarla Karantina
Buluşmaları
Çocukların salgın sürecine dair
deneyimlerini paylaşmaları ve yaşadıkları
zorluklara karşı güçlenmelerini
amaçlayan buluşmalar, çevrim içi
araçlarla Haziran ve Temmuz aylarında
gerçekleştirildi. Buluşmalara
21 çocuk katıldı.

Bakımverenlerle
Çocuk Hakları
Buluşmaları
Çocuk algısı, evde çocuk haklarının yaşama
geçmesinin nasıl mümkün kılınabileceği,
çocuk ve yetişkinin farklılaşan ihtiyaçlarının
neler olduğu gibi konular etrafında
gerçekleştirilen buluşmalar, Melda Akbaş
yürütücülüğünde Kasım ve Aralık
aylarında sürdü.

Kırmızı noktalar
virüslü hava, sarılar
virüssüz, temiz
hava. Hastalık her
yerde çünkü hocam,
insanların üzerine
geliyor virüsler.

”

İngilizce
Video Atölyesi
Gönüllülerimizden Naz Beril
Akan'ın, Gonca Baviker'in
desteğiyle hazırladığı
“Naz is going to greengrocer“
İngilizce atölyesi videoları
çocuklarla paylaşıldı.

23 Nisan

Doğaçlama Dans
Video Atölyesi
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Gönüllülerimizden Çiçek İlknur'un,
23 Nisan'da hazırladığı doğaçlama
dans egzersizleri serisi video olarak
çocuklarla paylaşıldı.
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Güvenli
Okullaşmanın
Desteklenmesi
Çocukların okulu takibinde ve dil bariyeri ile
karşılaştıklarında yaşadıkları zorluklarla baş
edebilmeleri için gerçekleştirilen buluşmalar
pandemi sürecinde de sürdürüldü.
2020 yılında güvenli okullaşmanın
desteklenmesine dönük buluşmalara
54 çocuk 213 kez katıldı.

İKGV

Kitap Okuma Atölyesi
Ocak ve Şubat aylarında TTM'de
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
(İKGV) işbirliğiyle Perşembe günleri
Kitap Okuma Atölyesi yürütüldü.
Kolaylaştırıcılığını Senem Sahlar'ın
üstlendiği atölyede okunan kitaplar;
Boynu Yamuk, Bu Dünya Kimin?,
Ben Bir Kediyim ve
Heybedeki Sır oldu.

Düşünme Karavanı

Felsefe Atölyesi
Düşünme Karavanı ve TTM işbirliğiyle
Tarlabaşılı çocuklarla Kasım ve Aralık
aylarında gerçekleştirilen Felsefe
Atölyesi'nde (P4C) zorbalık, sonluluk,
sorumluluk ve mutluluk gibi kavramlar
odağında eğlenceli tartışmalar yapıldı.
Atölyeler, 8 hafta boyunca çevrimiçi
olarak gerçekleşti.
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Covid-19 sürecinde

İSTANBUL’UN
FARKLI
YERLEŞİMLERİNDE
ÇOCUKLARIN
HAKLARINA ERİŞİMİ
ARAŞTIRMASI:
Tarlabaşı Örneği

SMALL PROJECTS

Araştırma Ön Raporu
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Covid-19 sürecinde

İstanbul'un
Farklı Yerleşimlerinde
Çocukların
Haklarına Erişimi
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İki aşamalı araştırmada
Nisan-Mayıs 2020'de, 123 çocuk
ve 89 bakımverenle birinci görüşmeler
yapıldı. Mayıs 2020 sonunda birinci
görüşme verilerine dayanarak
kurumlar ayrı ayrı ön araştırma
raporlarını yayınladı. Çalışmanın
ikinci aşamasında 122 çocuk ve
85 bakımverenle ikinci görüşmeler
yapılarak Haziran 2020'de
raporlama yapıldı.

riiz le m e. o rg

Nisan-Temmuz 2020 tarihleri
arasında Başak Kültür ve Sanat Vakfı,
Zeytin Ağacı Derneği -bilinen ismiyle Small
Projects İstanbul (SPI)- ve Sulukule Gönüllüleri
Derneği (SGD) ile “Covid-19 sürecinde
İstanbul'un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların
Haklarına Erişimi” araştırması yürütüldü. Projede
Covid-19 sürecinde risk altındaki ve kırılgan
bölgelerdeki çocukların haklarına erişimine dair
durum tespiti yapmak, hangi alanlarda haklara
erişilemediğini ve bunun çocuklara etkisi ile
alınması gereken kısa ve uzun vadeli
önlemleri ortaya koymak
amaçlandı.
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#sözçocukta

Covid-19 sürecinde bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun, neden?

COVID-19 SÜRECİNDE İSTANBUL'UN FARKLI YERLEŞİMLERİNDE ÇOCUKLARIN HAKLARINA ERİŞİMİ
PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN DERLENMİŞTİR.

TARLABAŞI
TOPLUM MERKEZİ

SAVUNUCULUK

FAALİYETLERİ
#sözçocukta

Sihirli bir değneğin olsa neyi değiştirmek isterdin?

COVID-19 SÜRECİNDE İSTANBUL'UN FARKLI YERLEŞİMLERİNDE ÇOCUKLARIN HAKLARINA ERİŞİMİ
PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN DERLENMİŞTİR.
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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI TTM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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Salgından
Sıkıldım!

Animasyon Filmi
ve Uygulama
Rehberi
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Animasyon filminde
yer alan bilgileri desteklemek
amacıyla Çocuklar,
Bakımverenler ve Eğitmenler
için Salgından Sıkıldım! Filmi
Uygulama Rehberi de
hazırlandı.
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.
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Senaryo: Melis Balcı & TTM Ekibi
Yönetmen: Melis Balcı
Animasyon: Serdar Koçak, Melis Balcı
Müzik / Ses Tasarımı: Ding Dong Audio
Ses Kayıt Asistanı: Alara Çiloğlu
Seslendiren Oyuncular: Bergen Coşkun
Özüaydın, Bilge Çiloğlu, Aslıhan Kabukçu
Proje Danışmanı: Gözde Durmuş
Çeviri Desteği Sunanlar: Ahmet Antmen,
Dara Demiralp, Enes Paşa, Philippa
MacDonald, Zafer Aykaç
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Covid-19 salgını
günlerinde gerçekleştirilen
ihtiyaç analizlerinin sonuçlarından biri de
çocukların doğru ve güvenilir bilgiye erişim
haklarının desteklenmesi gerektiğiydi. Bu
amaçla, AB Sivil Düşün Programı desteğiyle
“Covid-19 ve Normalleşme: Doğru Bilgiyle,
Birlikte, Güvende Çocuklar Projesi”
gerçekleştirildi. Proje kapsamında 6-11 yaş
grubu çocuklar için “Salgından Sıkıldım!”
animasyon filmi hazırlandı. Filme İngilizce,
Kürtçe, Arapça ve Fransızca
altyazılar eklendi.
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#sözçocukta

“Senin de fikrinin alınmasını en çok isteyeceğin konu nedir?”
“Çocukların fikrini almadan olmaz dediğiniz kararlar neler?”
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Boğaziçi Üniversitesi

Çocuğun Sesi Var
Ortaklık Ağı Forumu
TTM'den 12 çocuk 12 Ocak'ta, farklı yerlerden
çocukların bir araya gelerek hayatlarını ilgilendiren
konularda birlikte düşünebilmeleri ve sözlerinin
duyulur olmasını sağlamak için düzenlenen
Çocuk Forumu'ndaydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde
düzenlenen forumda, çocuklar mahalle, şehir,
okul ve internet temaları etrafında sahip
oldukları haklar ve yaşadıkları hak ihlalleri
hakkında sunumlar yaptı.

#sözçocukta

Deutsche Welle

Röportaj

TTM Genel Koordinatörü
Gökçe Baltacı, 21 Şubat'ta
Deutsche Welle'ye
anadilde eğitim hakkında
röportaj verdi.

yor/a

-52460858
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Yıl boyunca sosyal medyada düzenli
aralıklarla #SözÇocukta postları ile
sözü çocuklara bıraktık. Bu faaliyetle
çocuk katılımı ilkesine dikkat çekmek ve
çocukların duygu ve ihtiyaçlarını
görünür kılmak temel
hedeflerimizdendi.

https:/
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nadilde-eğitim
ö
/tr/a
zgü
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Her çocuk kendi
yaşamının öznesidir!
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Gönüllü Sunumları
“Misafirperverlik ve Mültecilik”
27 Şubat: Berfin Karataş
“Suriyeli mülteci çocukların Türkiye ortaokullarında sosyal
uyumunda eğitimin rolünün incelenmesi”
5 Mart: Seherzada Jusufbasic
“Film Nasıl Okunur?”
25 Nisan: Naci Emre Boran

Gönüllü
Komiteleri
TTM gönüllü komitelerinden İletişim
ve Kaynak Geliştirme Komitesi ile
Kadın Çalışmaları Komitesi Aralık
ayında ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Hem eski dönem hem de yeni dönem
gönüllülerinin bir araya geldiği
toplantılara 20 gönüllü
katıldı.

“Çocuklar ve Ceza İnfaz Sistemi”
28 Haziran: Cansu Şekerci
“Tarlabaşı'nda Tarla Varken”
22 Temmuz: Mahir Takak
“Çocuklar, Katılım ve Kent Hakkı”
18 Eylül: Gizem Kıygı

Gönüllü
Buluşmaları

Film Gösterim
& Sohbetleri
2019 yılında başlanan Kiarostami filmleri
gösterimlerine Ocak ayında Yolcu filmi
ile devam edildi. Pandemi dönemindeyse
10 Mayıs'ta ‘Arkadaşımın Evi Nerede';
31 Mayıs'ta ‘Ve Yaşam Sürüyor' filmleri
üstüne çevrim içi sohbetler
gerçekleştirildi.

Atölyelerin ve gönüllüler arasındaki
ilişkilerin TTM ekibi ve gönüllüleri
tarafından konuşulduğu buluşmalara
pandemi döneminde online olarak
devam edildi. Yıl boyunca süren
buluşmalara 30'dan fazla
gönüllü katıldı.

5 Aralık

Gönüllüler Günü
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde
Bedirhan Çetin, Berfin Karataş ve Naci
Emre Boran kolaylaştırıcılığındaki
online buluşmada gönüllü/ücretli
emek konulu vaka çalışması yapıldı ve
“Hadi Çiz Bakalım” oyunu oynandı.
Etkinliğe gönüllü ve çalışan
29 kişi katıldı.
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GÖNÜLLÜLÜK
ÇALIŞMALARI

TARLABAŞI
TOPLUM MERKEZİ

KAPASİTE
GELİŞTİRME
2020

Travma Eğitimi
29 Şubat'ta Psikolojik Danışman Melike
İşleyen ve ekipten Berfin Karataş
kolaylaştırıcılığında TTM gönüllülerine yönelik
travma eğitimi yapıldı. Eğitim kapsamında;
travma tanımı, türleri, travmaya maruz kalan
birey/çocuk üzerinde yarattığı etkilere ilişkin
dinamikler; göç bağlamında travmanın
yeri ve önemi, çocukların bu bağlamda
pratikleri ve müdahaleler
üzerine konuşuldu.

Çocuk Güvenliği
Eğitimi
Ebru Ergün yürütücülüğünde ve Berfin
Karataş kolaylaştırıcılığında gerçekleşen
eğitimde vakalar ve senaryolar
üzerinden çocuk güvenliği, çocuk
koruma, çocuklarla çalışırken var olan
riskler ve bu risklere yönelik geliştirilen
politikalar konuşuldu. Eğitime
13 gönüllü katıldı.

Gönüllü
Süpervizyonları

Faydalanıcılarla birebir ilişki
içerisindeki gönüllüleri desteklemek
amacıyla TTM psikolojik danışmanı
tarafından gerçekleştirilen
süpervizyon çalışmaları 2020 ilk
üç ayı boyunca
sürdürüldü.

GÖNÜLLÜ VE ÇALIŞAN
EĞİTİMLERİ

Toplumsal Cinsiyet
Eğitimleri
Uzman yürütücülüğünde ekibin
kolaylaştırıcılığında gerçekleşen iki eğitimde
Toplumsal Cinsiyet kavramı, İkili Cinsiyet
Sistemi, Toplumsal Cinsiyetin İnşa Süreci,
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ile
Mücadele konuları üzerine konuşuldu.
Eğitimlere gönüllü ve çalışan
26 kişi katıldı.
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Hayata Destek Derneği

Kapasite Geliştirme
Eğitimleri
Haziran ve Temmuz aylarında Hayata Destek Derneği
ekibinin desteğiyle kapasite geliştirme eğitimleri
gerçekleştirildi. Yonca Kadem Aslan ve İbrahim Turan
kolaylaştırıcılığında Mülakat Teknikleri ve Çalışma
Hakları Eğitimi; Hamza Aktan kolaylaştırıcılığında
Çocuk Koruma Mevzuat Eğitimi ve Sevgi Serin
kolaylaştırıcılığında Yabancı Çocukların
Eğitime Erişimi Eğitimi yapıldı.
25 çalışan ve gönüllü eğitimlere
katılım gösterdi.

TÜSEV

STGM

Kaynak Geliştirme
Seminerleri
Açık Açık Platformu'nun tanıtıldığı
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
(STGM)'nin kaynak geliştirme
seminerlerinin ilkine
TTM de katıldı.

Filantropi
Profesyonelleri
Eğitimi
TTM YK Üyesi Melda Akbaş,
TÜSEV'in düzenlediği
Filantropi Profesyonelleri
Eğitimi'ne katıldı.

KAÇUV

Kaynak Geliştirme
Giriş Eğitimi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
(KAÇUV) tarafından yürütülen Sivil
Toplum Destek Programı kapsamında
gerçekleştirilen Kaynak Geliştirme
eğitimine TTM de katıldı.
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MAD

Umut Arşivi
Tarlabaşı Toplum Merkezi, Mekanda
Adalet Derneği (MAD)'nin video
çekim desteğiyle Umut Arşivi'ne
katıldı. Umut Arşivi, kentsel ve
kırsal mekanda verilen adalet
mücadelelerinin müşterek görsel
hafıza platformu olma
özelliği taşıyor.

Nene Hatun İlkokulu

Veli Akademisi
Pasaj İstanbul

Sözden Öte
TTM, Ocak ayında
Pasaj İstanbul'un yürüttüğü
Sözden Öte projesi kapsamında
“Okul öncesi dönemde cinsiyet
eşitliği” için sanat aracılığıyla yeni
iletişim ve metot kefişlerine
dahil oldu.

İBB

Mahalle Evleri
20 Şubat'ta TTM YK Üyesi
Melda Akbaş, İBB Mahalle
Evleri toplantısında hak temelli
mahalle çalışmasına ilişkin
deneyim aktarımında
bulundu.

3 Mart'ta TTM ekibi, Nene
Hatun İlkokulu'nda düzenlenen
Veli Akademisi'nde ebeveyn
tutumlarının şiddetle olan ilişkisi
üstüne 80'den fazla veliye
paylaşımda bulundu.

YADA

“Beraber Mümkün”
Arama Atölyesi
TTM, Yaşama Dair Vakıf (YADA)
tarafından 20 Ocak'ta Diyarbakır'da
düzenlenen “Bir Arada Yaşam
Beraber Mümkün” arama
atölyesine katıldı.
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KODA & BÜSOS

Deneyim Paylaşımları
Aralık ayında BÜSOS (Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü) ile
online atölye çalışmalarına dair; KODA
(Köy Okulları Değişim Ağı) ile Çocuk
Güvenliği Politika Belgesi yazımına
dair çevrim içi deneyim
paylaşımlarında
bulunuldu.
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Destekleyen
Kurumlar

2020

& Projeler

02.09.2019 - 01.10.2020

Tarlabaşı'nda Yaşayan Mülteci Çocukların Güçlendirilmesi
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ): 370.000 TL

06.04.2020 - 29.05.2020

Covid-19 Sürecinde
İstanbul'un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi (4 ortak)
Etkiniz AB Programı: 20.500 TL
Friedrich Ebert Stiftung Derneği: 10.000 TL

25.06.2020 - 25.09.2020

Covid-19 ve Normalleşme: Doğru Bilgiyle, Birlikte, Güvende Çocuklar
Sivil Düşün AB Programı: 37.500 TL

01.07.2020 - 01.11.2020

01.08.2020 - 01.01.2021

Covid-19 Acil Destek Fonu

Covid-19 Yardım Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı: 11.000 TL

Kahane Foundation: 180.000 TL

