


GENÇ SESLER PROJESİ
2014 yılından beri İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteği ve
işbirliği ile çocukların yaşamlarını etkileyen çok sayıda konu ve

temada gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler, sempozyumlar ve
atölyelerle; çocuklarla hak temelli çalışan profesyonellerin,

sanatçıların, öğretmenlerin, karar alıcıların ve akademisyenlerin
yollarını kesiştiren Genç Sesler Projesi, çocukların seslerini
duyurmaları için ihtiyaç duydukları alanın oluşumuna katkı

sağlamayı amaçlamakta ve katılım/kültür-sanat politikalarının
temel sorunlarını ele alan yenilikçi fikirleri gündemde tutmayı

hedeflemektedir. Proje, 2015 yılında itibaren BİLGİ Çocuk
Çalışmaları Birimi tarafından yürütülmektedir. 2018 yılından
itibaren faaliyetlerini çocuklarla ilişkilenen kişi ve kurumların
kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların/işbirliklerin

geliştirilmesi üzerine yoğunlaştırmıştır.
www.gencsesler.org

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
Türkiye’de çocuk haklarının hayata geçmesi amacıyla 20 Kasım

2007’den beri çalışan Birim; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi altında faaliyetlerini

yürütmektedir. Çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile
çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak
için güçlenmesi hedefine odaklanan Birim, çalışma alanıyla ilgili
araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve
modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların
seslerini duyurdukları araçlar geliştiriyor. Yapılan tüm çalışmalarla

Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı
hedeflemektedir.
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SUNUŞ:
ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI:

NEREDEYİZ?

   
 
     Bu yıl BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (BM ÇHS) kabulünün 30. yaşı.
1989 yılında Sözleşme’nin kabulü ile çocuğun katılım hakkı bir temel ilke ve ilgili
maddeler olarak Sözleşme’de yer almıştır. Çocuk haklarının tarihsel gelişim
sürecinde çok önemli bir yer tutan “çocuğun katılım hakkı” bağlamında dünyada
ve Türkiye’de nerede olduğumuzu tartışmak, deneyim paylaşımları ve
değerlendirmeler yapmak üzere bu sempozyumu düzenliyoruz.
        
    Çocuklar, kendileriyle ilgili alınan kararlardan en uzun dönemli etkilenecek
kişiler oldukları halde bu kararların alınmasında en az söz sahibi olan
gruplardandır. Çocukların katılımını sağlamak devletin ve tüm yetişkinlerin
sorumluluğudur çünkü çocuğun katılımı bir haktır. Bu hak; çocukları ilgilendiren
her türlü karara çocukların kendi görüşlerinin yansıması, çocukların görüşlerinin
ciddiye alınması olarak tanımlanabilir.
 
     Sempozyumun ana konuşmacısı çocuğun katılım hakkı konusunda literatürde
“Lundy Modeli” olarak yer alan modeli geliştiren Prof. Laura Lundy olacaktır. Tüm
sempozyum boyunca çocuğun katılım hakkının hayata geçmesi için yapılan
çalışmaları paylaşacak, değerlendirecek ve bol bol çocuğun katılım hakkını
anlamaya çalışacağız. Tüm konuşmacılara, atölye yürütücülerine, moderatörlere,
organizasyonda emeği geçen tüm ekibe ve tabi ki sempozyum katılımcılarımıza
şimdiden çok teşekkür ederiz. 
 

Hepimize bol paylaşımlı ve bol öğrenmeli iki gün diliyoruz,
 

Sempozyum Düzenleme Ekibi
BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi 
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Ana Mekan: 
ÇSM Binası, 403-404
 
 
 
 
22 Kasım 2019 - Paralel Oturum Mekanları:
Etkinlik Çadırı                                  Mimarlık Fakültesi, Kazandibi
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Kasım 2019 - Paralel Atölye Mekanları
ÇSM 203, 205, 401,402, 403, 404, 503, 504
Sosyal Kuluçka Merkezi
Mimarlık Fakültesi, Kazandibi

ETKİNLİK 
MEKANLARI

ETKİNLİK MEKANLARISEMPOZYUM YERİ:
santralistanbul Kampüsü

Adres:  Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad.
No: 2/13 34060 Eyüpsultan /İstanbul

GİRİŞ

GİRİŞ GİRİŞ
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22 Kasım 2019, Cuma

09:00 - 09:30     KAYIT
09:30 - 10:15     AÇILIŞ 
Pınar Uyan Semerci, BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (STÇM) Yönetim Kurulu Üyesi
Cecilia Bisgen Jansson, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu - Türk-İsveç
İşbirliği Birimi Yöneticisi
Cem Demirayak & Gözde Durmuş, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi

 

10:15 - 11:00      ANA KONUŞMA
Laura Lundy, Queens Üniversitesi Çocuk Hakları Merkezi Eş Direktörü
Çocuk Katılımını Anlamlı Kılma: Çocuk Hakları Temelli
Yaklaşım 

"BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 30 yaşında. Madde 12 ise Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin en çok alıntılanan fakat en az anlaşılan hükmü. Bu sunum,
çocuğun ’sesi’ gibi kavramların sözleşmenin uygulanmasını nasıl
zayıflatabileceğini açıklayacak ve yazarın ÇHS Madde 12’nin anlaşılabilmesi için
4 anahtar kavramla temellendirdiği - Alan, Ses, Dinleyici ve Etki - modelini
tanıtacaktır. (Lundy, 2007) Sunum ‘tokenizm’ (yapmacıklık) kavramının ve
çocukların fikirlerinin arandığı ama ciddiye alınmadığı pratiklerin incelenmesiyle
sonuçlandırılacaktır. Biraz radikal bir şekilde, tokenizmi savunacak bazı
argümanlar sağlayacaktır. Farklı bölgelerde ve coğrafi şartlarda çocukların
katılım deneyimlerini inceleyen araştırma sonuçlarına dayanarak, ‘tokenist’
aktivitelerin çocukların daha anlamlı dahil edilebilmeleri için mühim vasıtalar
olabileceğini ve zaman zaman üstün gelen ‘ya hep ya hiç’ yaklaşımının bu
bağlamda çocuk hakları ihlaline sebep olduğunu savunacaktır. Sunum,
yetişkinlerin çocuk katılımını daha anlamlı kılma yollarını yansıtarak, çocuklara
geri bildirim vermenin kritik bir bağlantı olduğunu öne sürerek
sonlandırılacaktır."

11:00 - 11:30      ARA
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22 Kasım 2019, Cuma11:30 - 13:00     1. OTURUM: 
Çocuk Katılımı için Farklı Mekanizmalar: İsveç ve Türkiye
Deneyimleri
Moderatör : Ayşe Beyazova, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
Konuşmacılar:
Helena Edvinsson, Strängnäs Belediyesi Çocuk Ombudsmanı 
Çocukların nasıl dahil ederiz?

"Helena Edvinsson İsveç’te Strängnäs Belediyesi’nde çocuk ombudsmanı olarak
görev yapmaktadır. Bu görevi ile çocukların karar alma mekanizmalarına dahil
edilmesi için belediye başkanı ve seçilmiş liderler ile çocuklar arasında bağlantı
kuruyor. Bu konuşması ile, bunu nasıl sağladığını ve bu tür bir diyalog
yönteminin katılım süreçlerine nasıl yararlı olduğunu açıklayacak. Helena
Edvinsson, 20 yıldan fazla bir süredir, Afrika’da bir çok ülkenin belediye
başkanlarına ve liderlerine danışman ve proje yöneticisi olarak görev
yapmaktadır. Ayrıca ilköğretim okullarında öğrenci konseylerinin başlatılması
için ilham oldu. Her şey tamamıyla çocuk perspektifi ile ilgili."

Celile Özlem Koçak, Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi
Çocuğun Katılım Hakkı ve Kamu Denetçiliği Kurumu

"Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir insan hakları kurumu olması nedeniyle,
insan haklarına dair farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyet gösteren ve
aldığı başvuruları ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde değerlendiren bir
kamu kurumudur. Bu itibarla; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan tüm
hakların yaşamda karşılık bulması için ‘çocuk katılımı’na büyük önem atfeden
KDK, aynı zamanda, ülkemizde çocuklardan doğrudan başvuru alan ilk ve tek
mekanizmadır. Kurumumuza çocuklar tarafından yapılan her başvuru; kendi
fikirlerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerinden haberdar olan,
demokratik kültürle yetişmiş ve demokratik hayata aktif katılım sağlayan bir
neslin yetişmesinde önemli bir adım olarak görülmekte ve çocuk dostu bir
toplum oluşturulması sürecine katkı sunmaktadır. KDK, söz konusu başvuruları
ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan,
‘çocuğun üstün yararı ilkesi’ başta olmak üzere, tüm haklar açısından
hassasiyetle incelemekte ve çocukların yanında yer alarak onların seslerini
duyurmalarına imkân sağlamaktadır."
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"Türkiye’de Çocuk Katılımı, bu konuda iyi bir örnek olan Çocuk Hakları İl
Komiteleri ve Çocuk Forumu ve Sosyal Uyum kapsamında katılım konuları ele
alınacaktır."
 

13:00 - 14:00      ÖĞLE YEMEĞİ

Nilgün Çavuşoğlu, Ergen/ Genç Katılımı ve Güçlendirilmesi
Sorumlusu, UNICEF Türkiye
Türkiye’de Çocuk Katılım Mekanizmaları

Suzi Erşahin, Astrid Lindgren Anma Ödülü Direktörü, İsveç Baş
Konsolosluğu Eski Kültür Ataşesi
Bir Tadım İsveç Sanat Konseyi Stratejisi: Tüm Çocuklar ve
Gençler İçin Kültür

"İsveç ulusal kültür politikası, Kültür Bakanlığı'nın komisyonlarının durumu,
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Ayrımcılık Yasası takip edilerek İsveç Sanat
Konseyi'nin İsveç toplumundaki çocuklar ve gençlerle kültür üzerine nasıl
çalıştığına dair bilgi verilecektir. Ulusal kültür politikasının çocukların yaşamını
nasıl değiştirebileceği konusunda fikir vermesi için İsveç'in farklı
bölgelerinden pratik deneyimler sunulacaktır."

14:00 - 15:30     PARALEL OTURUMLAR I:
   DENEYİM PAYLAŞIMLARI 

2. OTURUM:  Ekoloji ve Çocuk Katılımı 
Moderatör: Cem Demirayak, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
Giriş: 
Burcu Meltem Arık, Eğitim Reformu Girişimi
İnsan Çağı ve Çocuk
“İnsan Çağı”, belirsiz ve istikrarsız. İnsan olmanın ne olduğunun
sorgulanmasını gerektiriyor. Çağ, 21. yüzyıl çocuklarını etkiliyor. Yerkürenin
her yerinde hissedilse de, çocukların hangileri olduğuna ve nerede
yaşadıklarına göre etkiler eşitsizleşiyor.  Bu durumda, şu sorulara yanıtı
birlikte düşünmek önemli olabilir: Çocukların bulundukları yerde birbirleriyle,
diğer canlılarla, yerküreyle, iklimle yaşadıkları deneyimler ve bunlarla
kurdukları ilişkiler, bizleri bu çağda “insan olmak”la ilgili farklı düşünmeye
nasıl davet edebilir? Nesiller arası ve çevresel adalet, çocukların talep ettiği
ve uyguladığı bu yeni (ya da mevcut) katılım biçimleriyle nasıl inşa
edilebilir? Ses, irade/özne, haklar ve katılım benzeri çatışma/tartışma alanları
İnsan Çağı’nda nasıl ele alınabilir?."
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22 Kasım 2019, CumaDeneyimler:
Özge Oğuz, Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Çocuk Katılımı İlkeleriyle İklim Krizini Paylaşmak

"Küresel iklim grevleri ile gündemimize yerleşen süreçleri çocuklarla nasıl
paylaşabileceğimize dair yetişkinleri desteklemek için BBOM Ekoloji Çemberi
olarak hazırlamış olduğumuz metinde yer alan konulardan biri de ‘Çocuk
Katılımı İlkeleriyle İklim Krizini Paylaşmak’. Çocuklarla iklim değişikliğini
konuşmak; bu konuda öğrenmelerine, görüş bildirmelerine, güçlenmelerine
alan açmak ve katılımlarını sağlamak yetişkin olarak bizim de sorumluluğumuz.
Okullarda, sınıflarda, çocuklarla bir araya geldiğimiz yerlerde iklim krizini
çocuklarla katılımı odağımıza alarak paylaşmak için katılım ilkelerine bir de bu
gözle bakıyor, çocuklarla çalışanlar için bir izlek oluşturuyoruz.."

Derya Başaran ve Murat Özer, Genç Bostan Ekibi 
Bostansız Okul Kalmasın

"Tüm organizasyonumuzu çocukların ve gençlerin oluşturduğu, 1.küresel iklim
grevinden beri diğer ülkelerdeki takımlarla koordineli giderek,İklim Krizinin geri
döndürülemez zincirleme etkilerinin durdurulması adına insanları çeşitli
etkinliklerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz.Bu serüvende 29 Kasım etkinliğimize
hazırlanırken sizlerle deneyimlerimizi paylaşacağız."

Bilge Güven ve Yiğithan Bektaş, Fridays For Future Türkiye   
 Fridays For Future İstanbul

"Tüm organizasyonumuzu çocukların ve gençlerin oluşturduğu, 1.küresel iklim
grevinden beri diğer ülkelerdeki takımlarla koordineli giderek,İklim Krizinin geri
döndürülemez zincirleme etkilerinin durdurulması adına insanları çeşitli
etkinliklerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz.Bu serüvende 29 Kasım etkinliğimize
hazırlanırken sizlerle deneyimlerimizi paylaşacağız."

"Genç Bostan, Mayıs-Temmuz ayları arasında Mikro-fon hibe programının
desteğiyle Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) çalışanlarının, gönüllülerinin
rehberliğinde ve SGD’nin uzun yıllardır faaliyetlerine katılan çocukların
yürütücülüğünde ortaya çıkmış bir projedir. Proje fikri, Karagümrük
bölgesindeki sorunlara çözüm üretmek isteyen, proje yürütücüsü gençlerden
gelmiştir. Çevreye zarar vermeden üretim yapabilecekleri kendilerine ait bir
alan hayaliyle yola çıkan gençler, 3 ay boyunca çeşitli konularda atölyelere
katıldılar. Atölyeler sonunda bostan yapım aşamasında kendilerinden yaşça
küçük çocuklarla alanda ekim-dikim gerçekleştirdiler. Gençler, proje boyunca
edindikleri deneyimleri bir araya getirdikleri bir blog ve projede uygulanan
atölyeleri içeren bir el kitabı hazırlamaktadırlar."
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3. OTURUM:  Kentte Çocuk Katılımı 
Moderatör: Aysun Koca, Sulukule Gönüllüleri Derneği
Giriş: 
Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Üniversitesi  Yerel Yönetimler
Bölümü
Çocuk Katılımını Aidiyet Üzerinden Okumak

"İnsan yaşadığı yerle aidiyet bağı kurabildiği ölçüde mutludur ve toplumsal
hayata katılımcıdır. Bugün kentli çocuklar İstanbul örneğinden bakılacak olursa,
özgüveni sağlayacak ve duygusal bağlılıklarını devam ettirecekleri sağlıklı ve
dengeli bir çevrede büyüyememektedir. Bu durum da, çocukların kentsel
mekanla aidiyet bağını kurmasının önünde engeldir. Aidiyet bir toplumsal
süreçte katılım için olmazsa olmaz bir katalizördür. Çocukları anlamak,
çocukların kentsel mekanı tanımasını sağlamak, aidiyet bağlarının kuruluşunu
izlemek ve onlara sağlıklı çevreler sunmak için çocuğun kendini ifade etmesine
izin vermek, onu dinlemek, onunla öğrenmek ve onu kentsel yaşama dahil
etmek öncelikli olmalıdır. Bu noktada çocuğu anlamanın yöntemlerini
düşünürken onun kentsel mekanla aidiyetini ele almak öncelikli olmalıdır."

Deneyimler:
Gizem Kıygı, Şehir Plancısı/Tarihçisi  Şehir Dedektifi İnisiyatifi 
Ucu Olmayan Şehri Çocuklarla Birlikte Tasarlamak
"Çocukluk, mekanı deneyimleme biçimlerimizi kurduğumuz ve
özgünleştirdiğimiz önemli bir dönem. Ancak şehirleşme dinamiklerinin hızı ve
dönüşüm çocukların özgün deneyimini de mekansal haklarını da yok sayıyor.
Toplumsal ayrışmalar mekansallaştıkça, birbirinden farklı deneyimler biriktiren
çocukların teması azalıyor, ayrışma derinleşiyor. Tüm bu dinamikler içinde
çocuklar şehri nasıl deneyimliyor? İhtiyaçları neler? Sorunları neler? Şehirleri
çocuklarla birlikte tasarlamak herkes için nasıl imkanlar barındırıyor?
Konuşmada, Şehir Dedektifi deneyimi çerçevesinde, çocuklarla gerçekleştirilen
hafıza ve tasarım atölyeleri aktarılarak bu soruların yanıtları ve çelişkiler şehri
İstanbul'da çocukların mekansal süreçlere katılımı tartışmaya açılacak."

Ceren Suntekin, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi
 Yerel Yönetimlerde Çocuk Katılımı Deneyimleri

"Çocukların da kentte yaşadıklarını, onların da kentin bir parçası, kullanıcısı,
alınan her karardan etkilenen, kentte olanları sorgulayan, gündemleştiren bir
yerde durduklarını aslında her gün çeşitli şekillerde deneyimliyoruz.  Şimdi sıra
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22 Kasım 2019, Cuma"yerel yönetimlere hemşerileri olarak çocuklarla kuracakları ilişkilerde çocuk
haklarını temel alan bir hizmet politikası geliştirmeleri için baskı yapmak ve bunu
çocukların katılımı ile gerçekleştirmelerini sağlamak! İki senedir bunu 22 çocukla
deneyimleyen Sarıyer Çocuk Danışma Kurulu, bu sene örgütlenen   Şişli Çocuk
Meclisi ve Stratejik Planlama sürecinde bu ihtiyaca sırtını dönmeyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi örnekleri üzerinden çocukların talepleri, ihtiyaçları,
yönetimle kurdukları ilişki ve belediyelerin durumunu sorgulayacağımız bu
oturumda hem belediyelerin iç yapısını hem de çocukların bu yapının içinde nasıl
var olabileceklerini birlikte tartışacağız.."

Sibel Çetingöz, İnformel Eğitim - çocukistanbul
 Dikkat! Şehirde Çocuklar Var...

"Çocukluk ne kadar “geçici” bir olguysa, kentte çocukların varlığı o kadar kalıcı
bir olgu. Bu gerçek, yerel yönetimleri, şehir planlamacıları, mimarlar ve ilgili tüm
aktörler için her tür karar ve uygulamalarında dikkate alınması “zorunlu” bir
gerçek. Çocuklar ve gençler, birer nesne değil, bu yaşam alanının asli
unsurları.  İnformel Eğitim-çocukistanbul, 7 yıldır gerçekleştirdiği
çocukKentçocuk Programı ile, çocukların yaşadıkları kent üzerinde
düşünmelerinin ve isteklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini ifade etmelerinin
“hakları” olduğu gerçeğinden hareketle, bunları ifade edebilmeleri için ortam ve
fırsatlar oluşturuyor. Bu konuda çocukların dikkate alınmalarını, “dinlemeyi”,
“duymayı” ve “duyurmayı” amaçlıyor …"

4. OTURUM: Ailede Çocuk Katılımı 
Moderatör: Mesude Atay, BİLGİ Çocuk Gelişimi Bölümü
Giriş: 
Melda Akbaş, Ashoka Türkiye - Çocuklar için Ashoka Programı Direktörü
Yeni Eşitsizliğin Eşiğinde Ebeveyn Olmak: Ailede Çocuk Katılımı
 "Bir ebeveyn değişime ne derece ayak uydurabilir? Ya da şöyle diyelim:
Çocuklarımızla, geçtiğimiz yüzyılın beceri, yetkinlik ve ilişkilenme hallerini arkamıza
alarak kurduğumuz diyalog bugün için de yeterli mi?  Çocuklarımızı bugünün
ihtiyaç ve beklentileriyle desteklemek için çocuk katılımı yaklaşımı ebeveynlerin
üzerindeki ağır yükü alıp, çocuğun kendi potansiyelini yaşama geçireceği bir
çözüm olabilir mi? Çocuk katılımını göz ardı ettiğimiz durumlarda, çocukları hem
bugün hem de gelecekte kendisi ve çevresi için sorumluluk almaktan ve harekete
geçmekten alıkoymanın bedeli çocuğun kendisi ve toplum için nasıl sonuçlara
sebep olacak?  Sizleri bu sorulara yanıt aramak için ‘yeni eşitsizliğin’ eşiğinde
ebeveyn olmak ve çocuk katılımını konuşmaya davet ediyoruz."
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Deneyimler:
Serap Erdinç, AÇEV -Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı
Çocukla Olumlu İletişim ve Demokratik Aile Tutumunun
Çocuğun Gelişimine Etkileri 
 "Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak düzenlediğimiz Aile Eğitimleri
Programlarımızda aile içinde çocuk katılımını arttırmak için yapılanlara yönelik
deneyim paylaşımı yapılacaktır."

Esra Ercan Bilgiç, BİLGİ Medya Bölümü - Dijital Medya ve Çocuk
Platformu
Dijital Yetkin Çocuklar: Çevrimiçi Dünyada Riskler ve Fırsatlar
 "DQ (Dijital Zeka) Enstitüsü tarafından geliştirilen DQ (Dijital Zeka) kavramı 8
ana çekirdek fikir etrafında dijital becerilere odaklanmaktadır: Dijital vatandaş
kimliği, Ekran zaman yönetimi, Siber zorbalık yönetimi, Siber güvenlik yönetimi,
Gizlilik yönetimi, Eleştirel düşünme, Dijital ayak izleri, Dijital empati. Dr. Esra
Ercan Bilgiç konuşmasında, dünyada bu alanda yapılan güncel çalışmalardan
yola çıkarak, tüm bu sayılan becerileri çocuk katılımı bağlamında ele alacak,
çocuk ve gençlerin kendilerini çevrimiçi dünyada ifade edebilme süreçlerinde
dijital zeka becerilerinin önemini tartışılacaktır."

Safter Elmas, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bölümü
Ebeveynlerin Spora Katılımında Üç Farklı Dinamik: Sporcular,
Antrenörler ve Ebeveynler
 
 
"Ebeveynlerin spora dahiliyetinde, dahil olunan yerlerin özellikleri, dahil oluş
biçimleri (tür, stil), dahiliyet süreleri, dahiliyetin sınır(sızlık)ları, dahiliyet sırasında
iletişim kurulan kişiler (kendi çocukları, diğer ebeveynler ve sporcular,
antrenörler, yöneticiler vb.) gibi çoklu belirleyiciler, konuşmanın çerçevesini
oluşturacaktır. Bu sayede, farklı bireyler, özellikler ve kriterlerin var olduğu ve
deneyimlendiği spora katılım sürecinde, ebeveynlerin az katılımlı
(underinvolved), aşırı katılımlı (overinvolved) ve optimal/uygun katılımlı
(moderately involved) katılım şekillerine ve baskı kurucu/otoriter (authoritative
parent) ya da güdüleyici/kolaylaştırıcı (facilitator, supporting parent) pozisyonlar
alarak edindikleri rollere bakma imkanımız olacaktır."

15:30 - 16:00      ARA
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22 Kasım 2019, Cuma

"Eğitim bir hak, bir ihtiyaç ve devlet tarafından düzenlenen bir sistem olarak
yetişkinlerin çocuklukla ilişkilendirdiği başat bir alan. Çocuklar açısından ise,
düzenlemesine neredeyse hiç katılamadıkları ancak dahil olmaları zorunlu olan,
bazen acılı bazen keyifli bir öğrenme, sosyalleşme, gelişme alanı.  Eğitim
yetişkinler için çocukların geleceğinin şekillendiricisi, çocuklar için gündelik
yaşamlarının merkezi, bugünlerinin gerçekliği…  Öyleyse eğitim çocuklar ve
yetişkinler arasında kıymetli bir çatışma alanı!  Konuşmada, çocukların eğitim
düzenlemelerine katılımının bu çatışmayı barışçıl bir ortaklığı dönüştürmeyi
nasıl destekleyebileceğine dair düşünceler paylaşılacaktır."

"Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin çocuk ve
çocukluğa ilişkin düşüncelerini anlamak ve çocuk ve çocukluğa ilişkin inanışlarını
ve çocuk algılarını sosyal ve tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışma
nitel araştırma yaklaşımlarından “fenomenolojik çalışma” yöntemi çerçevesinde ve
bir devlet üniversitesinin oku löncesi öğretmenliği programına kayıtlı olan 16
lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tümü programın birinci yılında
olan öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış sorular
içeren derinlemesine mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir ve sırasıyla; açık
kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama tekniklerine (Strauss ve Corbin,
1998) göre analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları ana hatlarıyla 5 alt başlık altında
sunulmaktadır: (1) Kendi çocukluklarına dair çocuk ve çocukluk tanımları, (2)
çocukluğa ilişkin sıfatlar, (3) çocuk yetişkin farkı, (4) ideal çocuk kavramı ve (5)
çocukluğa ilişkin düşüncelerin kaynakları. Bulgular çocukluk ve eğitim bağlamında
ilgili sosyal ve tarihsel alan yazın ışığında tartışılmaktadır."

16:00 - 17:30     PARALEL OTURUMLAR II:
   DENEYİM PAYLAŞIMLARI 

5. OTURUM:  Eğitimde Çocuk Katılımı 
Moderatör: Müge Ayan, BİLGİ Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)
Giriş:
Zeynep Kılıç, Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılım Olmadan “Eğitim” Mümkün mü?
 

Deneyimler:
Zeynep Erdiller-Yatmaz, Ersoy Erdemir, Fetiye Erbil, Boğaziçi
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü
Çocuk ve Çocukluk: Okul öncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor
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Özenç Kabasakal, Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Ortamları Yaratmak
 
 
"Bir grup çocuk ve öğretmenin olduğu bir sınıfın, katılımcı ve barışçıl öğrenme
topluluğuna dönüşme yolculuğu nerelerden geçer? Çocukların kendilerini
güvenle ifade edebilecekleri, duygu ve ihtiyaçları ile bağ kurup birlikte yaşamın
aktif özneleri olabilecekleri öğrenme ortamları nasıl mümkün olur? Bu yaklaşımı
hayata geçirebilmek için hangi araç ve yöntemler kullanılabilir?Bu sorulara
verilebilecek pek çok cevaptan kendi biriktirdiklerimizi paylaşmak, birlikte
konuşmak ve birbirimizden ilham almak için buluşalım."

Gözde Durmuş, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi 
Demokratik Okullara Doğru Projesi Deneyimi
 
 
"BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi ve Eğitim Reformu Girişimi’nin 2013-2015 yılları
arasında Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı
kapsamında ortaklaşa yürüttüğü Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve
Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları başlıklı proje kapsamında pilot
olarak seçilen Eyüp Merkez Ortaokulu’nda yapılan çalışmalar paylaşılacaktır.
Türkiye’de okullarda demokrasi kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmayı;
başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim süreçlerine ve karar
mekanizmalarına etkin katılımını kolaylaştırma hedefiyle yola çıkılan proje
kapsamında çocuklara, velilere, okul çalışanlarına, öğretmenlere ve okul
idarecilerine yönelik güçlendirme atölyeleri ve eğitimler düzenlenmiştir.
Özellikle bu oturumda çocuklarla birlikte yürütülen çalışmalara
odaklanılacaktır."

"Medya, topluma bilgi akışını, yurttaşlar arasında ortak bir görüş oluşmasını,
toplumun değer yargılarının ve tavırlarının değişmesini sağlayabildiği başka
ifadeyle, tüm toplumu yönlendirebilme gücüne sahip olduğu için, çocuğun
medyaya katılım, onun kamusal yaşama katılımı anlamına gelmektedir.   Bu da
medyada çocuk katılımının hem demokrasi, hem insan hakları kültürü, hem de
çocukların bireysel gelişimleri açısından önemini bir kere daha ortaya
koymaktadır.BM Çocuk Hakları Komitesi de çocuklara görüşlerini ifade etme
olanağı sağlaması açısından medyanın önemini vurgulayarak medyada
çocukların seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini belirtmektedir. Ancak  BM

6. OTURUM: Medyada Çocuk Katılımı 
Moderatör:  Yüce Yöney, Gazeteci 
Giriş:
Ezgi Koman, FİSA Çocuk Hakları Merkezi
Medyada Çocuk Katılımı
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22 Kasım 2019, Cuma"Çocuk Hakları Sözleşmesine imza veren ülkemizde ne yazık ki medya çocuklara
bu olanağı yeterince tanımamakta, çocuklar medyada etkin bir şekilde yer
alamamakta, pasif bir izleyici ya da haber nesnesi olmaktan öteye
geçememektedir.Oysa hem demokrasinin hem de çocuk hakları sözleşmelerinin
temel ilkelerine göre katılım çocuğun hakkıdır. 
Peki Çocuklar Gerçekten Medyaya Katılabilirler mi ? "

"Öncelikle bir video sunacağız. Sonra Parlayan Çocuklar dergisinin şimdiye kadar
nasıl devam ettiğini ve neler yaptığımızı anlatacağız. Kadınlara yönelik şiddet,
insan hakları, çocuk hakları, seçimler ve çocukların şiddet algısı gibi konularda
çizdiğimiz resimler, yazdığımız yazılar ve yaptığımız röportajlar hakkında
konuşacağız."

Deneyimler:
Parlayan Çocuklar Ekibi, Tarlabaşı Toplum Merkezi
Parlayan Çocuklar Dergisi Deneyimleri
 
 
 
 

Deniz Türkeş, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi - Söz Küçüğün Radyo
Programı 
Söz Küçüğün: "Bir Çocuk Hakları Programı"
 
 
 
 
 

"Bir grup çocuğun Açık Radyo'nun kapısından içeri girmesiyle başlayan ve
yaklaşık 8 yıl boyunca her hafta kendi sözlerini söyledikleri,güncel sorunlara,
umutlu günlere ve kendilerine yani çocukluğa dair konuştukları bir Çocuk Hakları
Programı."Bizim de söyleyeceklerimiz var! Bizim de en az siz büyükler kadar
kendimizi anlatmaya hakkımız var ve emin olun sizlerden daha çok sorumuz var!"
400'den fazla programla radyoculuk yapan ve  Çoca'da çocukluğunu yaşayan bu
ekibi birlikte hatırlayalım. "

Umay Aktaş Salman, Gazeteci ve Eğitim Reformu Girişimi
Araştırmacısı
Haberde Çocuk
 
 
 
 
 

"Türkiye’de çocuklar medyada ne kadar, nasıl yer alıyor? Ne zaman haber oluyor?
Bu konuda birkaç örnekle birlikte genel bir çerçeve çizilmesi ve durum tespiti.
Çocuk odaklı habercilik nedir? Haberlere nasıl çocuğun katılımı sağlanabilir?   Bu
alanda çocuk katılımı neden önemli? "
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"Sivil toplumda çocukların konumu üzerine düşünmeye; seslerini duyurmaları,
karar mekanizmalarında yer almaları ve buna ilişkin savunu çalışmalarında
yapılabileceklere dair konuşmaya ihtiyaç duyuyorsanız, doğru yerdesiniz.
Çocuklar sivil toplumun aktif özneleridir. Nasıl mı? Gelin beraber konuşalım,
tartışalım. Bunun için çalışan ve bunun üzerine düşünen çocukları da,
yetişkinleri de bekliyoruz."

"Bu konuşmada öncelikle Mikro-Fon programının içerisinde yer aldığı
Çocuklarla Güçlü Projesinden kısaca söz edeceğim. Proje hakkındaki
bilgilendirme daha çok bu projede ve bir önceki projede anlamlı çocuk
katılımının hayata geçmesi için nelerle odaklandığımı ile ilgili olacak. Sonrasında
Çocukların Sivil Topluma Katılımlarının Desteklenmesi için Mikro-Fon programı
başlığı ile yürüttüğümüz programdan ve çocuk katılımına etkilerinden söz
edeceğim. Son olarak da proje kapsamında hazırlanan ve yine çocuk katılımını
destekleyen politika belgelerinden kısa söz edeceğim. "

7. OTURUM: Sivil Toplumda Çocuk Katılımı 
Moderatör:  Nurhan Yentürk, BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi 
Giriş:
Ayşe Beyazova, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
Sivil Toplumda Özne Olarak Çocuklar
 
 

Deneyimler:
Ebru Ergin, Uluslararası Çocuk Merkezi
Anlamlı Çocuk Katılımı için Etkili Bir Araç: Mikro-Fon!
 
 
 
 
 

Selda Bozbıyık, Hayata Destek Derneği
Çocuk Güvenliği’nde Çocuk Katılımı
 "Bu konuşmada çocuk güvenliği kavramı, çocuk güvenliği ve çocuk koruma
nerede ayrışıyor? sorusu ve çocuk güvenliği alanında çocuk katılımı
uygulamaları üzerinde durulacaktır."

İbrahim Enes Duruay, Hempa Çocuk Derneği 
Çocuklar Nasıl Dernek Kurar?
 
 
"Çocukların sivil topluma katılımı gerçekten önemli bir mesele, öncelikle bu
dünya 190’dan fazla ülkenin kabul ettiği BM ÇHS'de de belirtilen bir hak. 12
yaşını dolduran her çocuğun sivil topluma katılım hakkı vardır, 15 yaşını
dolduran her çocuğun dernek kurma hakkı vardır.Türkiye’nin AB uyum
sürecinde değişen kanunlarından bir tanesi de Dernekler Kanunu, bu kanunda
yapılan değişiklik ile çocuklara sivil topluma katılım ve örgütlenme hakkı
tanınmış oldu. Ancak çocuklar bu haktan habersiz ve çocukların sivil topluma
katılımı oldukça düşük. Bürokratik sistem de maalesef bunu zorlaştırıyor. Biz de
Hempa Çocuk Derneği olarak, bu sıkıntıları pek çok defa yaşadık."
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22 Kasım 2019, Cuma23 Kasım 2019, Cumartesi

09:00 - 09:30     KAYIT
09:30 - 10:00     DÜNÜN ÖZETİ

         Deneyim Paylaşımı:    
Beyza Küçük, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Çocuk
Hakları İl Komiteleri Türkiye Koordinatörü
Muhammet Rüştü Aktaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Çocuk Hakları İl Komiteleri Türkiye Koordinatörü
 
 10:00 - 11:00     8. OTURUM: 
Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı
Moderatör : Zeynep Kılıç, Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Konuşmacılar:
Pınar Uyan Semerci, BİLGİ Uluslararası İlişkiler Bölümü
Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinde Koruma – Katılım İlişkisi 

"Geleneksel olarak çocuğun refahını sağlamaya dair çocuğun korunmasını
hedef alarak çalışılan sağlık, maddi durum ve eğitim gibi alanlar çocuğun iyi
olma hali alanları arasında da yer almaktadır. Ancak bu geleneksel alanların yanı
sıra çocuğun bugününe de odaklanan ve öznel iyi olma hali için olmazsa olmaz
bir alan olarak tanımlanan “katılım” çocuğun iyi olma hali yaklaşımı açısından
çok temeldir. Bu nedenle de “çocuğun refahından çocuğun iyi olma hali”ne olan
yaklaşım değişimi aslında koruma/katılım ilişkisine dair birçok tartışmayı
çerçevelemek açısından önemli katkı sunar. Bu tebliğ sınırları içinde de
öncelikle “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımı özetlenecek, bu çerçevede de
“koruma/katılım” ilişkisi sahadan örneklerle ele alınacaktır."

Emrah Kırımsoy, Sosyal Hizmet Uzmanı - Çocuk Hakları Aktivisti
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çocuk Katılımı
 "Çocuklarla sosyal hizmet uygulamaları, çocuklarla ilgili pek çok sorunsalı
önlemek, ortadan kaldırmak ve var olan düzenlemeleri güçlendirmek amacıyla
çok çeşitli müdahale alanları barındırır.  Temel değerleri insan haklarını ve insan
onurunu korumak, sosyal adaletin tahsisine katkıda bulunmak, kolektif
sorumluluk ve çeşitliliğe saygı olan sosyal hizmet uygulamalarında, her bir
durumun kendine özgü dinamiklerle ele alınması önemlidir. Temel olarak ön
değerlendirme, müdahale planı oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme 
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ile gerekli durumlarda yeniden sürecin kurgulanmasını kapsayan her bir sosyal
hizmet uygulaması çok çeşitli değişkenlerle ilişkili ve biriciktir. Uygulamanın
anlamlı, etkin ve çocuğun yaşamında olumlu değişiklikler yaratabilmesi ise
sürecin öznesi olan çocuğun, kendisi için ve kendisi hakkında kurgulanan
süreçlerde ve kararlarda aktif rol alması ile ilişkilidir."

4D Haritalama - Türkiye'de Çocuğun Katılımı 

95 cm Film Gösterimi, Mekanda Adalet Derneği

Çocuk ve Yetişkinlerle Sanat: Benim Bir Hayalim Var, TEGV

Çocuklarla Araştırma Yapmak Atölyesi  (dili İngilizce olacaktır.)

Çocuklarla Güvenli ve Oyunbaz Temaslar Atölyesi, BoMoVu

Haklar, Yaşlar, Bakışlar Poster Atölyesi, Cinsel Şiddetle
Mücadele Derneği

"Hikaye Anlatıcılığı ve Çocuk" - Söyleşi ve Uygulama

....

11:00 - 11:30     ARA 
11:30 - 13:00     PARALEL ATÖLYELER I

(Bu atölyeler çocuk ve yetişkin tüm katılımcıların küçük gruplarda birlikte düşünme,
paylaşmak, üretme ve tartışmalar gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Atölyeler
hakkında detaylı bilgileri 23 - 25. sayfalar arasında bulabilirsiniz.)

Yürütücüler: Melda Akbaş ve Gözde Durmuş

Yürütücü: Ayşe Adanalı

Yürütücüler: Leyla Sakpınar, Umut Balkız ve Burak Buçak

Yürütücüler: Laura Lundy ve Pınar Uyan Semerci

Yürütücü: Dilek Üstünalan

Yürütücü: Ceren Suntekin

Yürütücü: Songül Bozacı

 13:00 - 13:45     ÖĞLE YEMEĞİ 
13:45 - 15:15     PARALEL ATÖLYELER II

(Bu atölyeler çocuk ve yetişkin tüm katılımcıların küçük gruplarda birlikte düşünme,
paylaşmak, üretme ve tartışmalar gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Atölyeler
hakkında detaylı bilgileri 23 - 25. sayfalar arasında bulabilirsiniz.)
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22 Kasım 2019, Cuma23 Kasım 2019, Cumartesi
Çocuk Hakları İl Komiteleri Deneyimleri 

"Çocuklardan Filmler": Gösterim ve Söyleşi

Çocuklarla İstanbul Atölyesi, Şehir Dedektifleri İnisiyatifi

Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Ortamları İçin Bir Araç: Sınıf
Çemberi, Başka Bir Okul Mümkün Derneği

Kimin sesi? Çocuk mu yetişkin mi? - Çocukların sesini
duyurması için bir yöntem olarak P4C

Oyun Kurtarır Atölyesi, Gel -Oyna

Söz Küçüğün Kutu Oyunu Atölyesi, BİLGİ Çocuk Çalışmaları
Birimi

...

Yürütücüler: Beyza Küçük ve Muhammet Ateş

Yürütücüler: Berk Bayraktar, Sinem Bayraktar ve Beste Atasoy 

Yürütücü: Gizem Kıygı

Yürütücüler: Özenç Kabasakal ve Özge Oğuz

Yürütücü: Seran Demiral

Yürütücü: Şule Şenol

Yürütücüler: BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi Gönüllüleri

15:15 - 15:30     ARA 
15:30 - 16:30     SÖYLEŞİ:
Çocuk Katılımı Deneyimleri Üzerine...
Moderatör: Melda Akbaş, Ashoka Türkiye - Çocuklar için Ashoka
Programı Direktörü
Konuklar:
Zeynep Erdiller-Yatmaz, Ersoy Erdemir, Seran Demiral, Boğaziçi Ünv.
Temel Eğitim Bölümü - Çocuğun Sesi Var Çocuk Çalıştayı Ekibi
Sera Camaş ve Furkan Yılmaz, İstanbul İl Çocuk Hakları Komitesi
Esma Alptekin ve Nazlı Demir, Sarıyer Belediyesi Çocuk Danışma Ekibi
 

 
16:30 - 16:45     ARA 
16:45 - 18:00     FORUM:
Türkiye’de Çocuk Katılımının Bugünü ve Geleceği: Türkiye’de
Çocuk Katılımını Anaakımlaştırmak Mümkün mü?
Kolaylaştırıcılar: Adem Arkadaş Thibert  ve Gözde Durmuş 

 
20



 

ATÖLYELER 



NOTLARIM

22



ATÖLYE DETAYLARI

4D Haritalama - Türkiye'de Çocuğun Katılımı 
Yürütücüler: Melda Akbaş ve Gözde Durmuş
Hedef Kitle:  Max 20 kişi (Kapalı bir grup ile yürütülecektir)
Açıklama:   4D Haritalama yöntemi Otto Scharmer tarafından geliştirilmiştir.
4D  haritalama yöntemi sistemdeki bir soruya yanıt aramak için sistem
paydaşlarıyla birlikte fiziksel olarak sistemi haritalama ve sistemin mevcut
halinde olması gereken haline doğru hareket etmesi gereken bir egzersizdir. Bu
atölyede    Türkiye'de çocuğun katılımının durumuna ilişkin bir egzersiz
yapılacaktır. 
 
 
95 cm Film Gösterimi, Mekanda Adalet Derneği
Yürütücü: Ayşe Adanalı
Hedef Kitle: Tüm katılımcılar
Açıklama:  Mega kent İstanbul’un 95 cm boyundaki 4 mini yurttaşının bir
gününe konuk oluyoruz. İstanbul’un 4 farklı noktasında çocuk olma deneyimini
kendi gözlerinden izliyoruz.
 
 
 

Çocuk Hakları İl Komiteleri Deneyimleri
Yürütücüler: Beyza Küçük ve Muhammet Ateş
Hedef Kitle: Tüm katılımcılar 
Açıklama: Türkiye’nin 81 ilinde 2000 yılından itibaren sürdürülen Çocuk Hakları
İl Komiteleri çocuk katılımının Dünya’da ki ender örneklerinden biridir. 12-18 yaş
aralığındaki tüm çocuklar ayrım  gözetmeksizin bu komitelere üye olabilirler.
Ülkemizde Çocuk Hakları Komiteleri Çocuk Hakları konusunda olduğu kadar
Dünya ve ülke gündemine ilişkin konular hakkında çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirmektedir. Mülteci çocukların topluma uyumlarının
sağlanması Çocuk Hakları Komiteleri aracılığıyla gerçekleşir.
 
 
 
Çocuk ve Yetişkinlerle Sanat: Benim Bir Hayalim Var, TEGV
Yürütücüler: Leyla Sakpınar, Umut Balkız ve Burak Buçak
Hedef Kitle: 6-14 yaş aralığında çocuklar ve yetişkinler, max 25  kişi
Açıklama: Çocuk hakları neden var? Önemli mi? Dünyanın daha iyi bir yer
olması için neler değişmeli, neler olmalı? Çocuk haklarıyla ilgili senin nasıl bir
hayalin var? Çocuklar ve yetişkinler, BİLGİ ÇOÇA Çocuk Hakları videosunu izliyor
ve konu hakkında birlikte düşünüyor, sohbet ediyoruz. Ardından, farklı
malzemeler kullanarak "Benim Bir Hayalim Var" konusunu büyük boyutlu ortak
bir çalışma yaparak yorumluyoruz.
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"Çocuklardan Filmler" Gösterim ve Söyleşi
Yürütücüler: Berk Bayraktar, Sinem Bayraktar ve Beste Atasoy
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Çocuklarla Araştırma Yapmak Atölyesi  (dili İngilizce olacaktır.)
Yürütücüler: Laura Lundy ve Pınar Uyan Semerci
Hedef Kitle:  Akademisyenler, araştırmacılar, doktora ve yüksek lisans
öğrencilerine yönelik , max 15  kişi
Açıklama:  Bu atölyede çocuklarla araştırma deneyimlerinin paylaşılması,
araştırma süreçlerinde kullanılan yöntem ve araçların tartışılması ve çocuk
katılımı ile ilişkisini açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Çocuklarla Güvenli ve Oyunbaz Temaslar Atölyesi, BoMoVu 
Yürütücü: Dilek Üstünalan
Hedef Kitle: 10-14 yaş arası 10 çocuk ve 10 yetişkin
Açıklama:  Bu atölye, çocukların çevrelerindeki yetişkinlerle daha güvenli ve
rahat bir ilişki kurmasını kolaylaştırmayı amaçlar. Sözlü iletişimin, yerleşikleşmiş
iletişim kalıplarının ve yaş hiyerarşisinin ötesinde; güvenli bir alan kurmak ve bu
alanda olabildiğince eşit şekilde birlikte var olmayı deneyimlemek üzere;
doğaçlama hareket, fiziksel temas ve grup oyunlarına başvurur.Atölyede
çocuklar, kendi yaratıcılıklarını ve yapabilirliklerini keşfedecek; güvenli bir
ortamda ve oyunlar içinde, yetişkinlerle daha eşit bir ilişki kurma imkanı bulacak.
Yetişkinler ise, öncelikle kendi içlerindeki meraklı ve oyunbaz çocukla yeniden
temas etmenin yollarını arayacak. Böylece çocuklarla onların diline ve enerjisine
daha yakın; daha esnek ve açık bir ilişki kurmak üzere araçlar kazanacak.

Çocuklarla İstanbul Atölyesi , Şehir Dedektifleri İnisiyatifi 
Yürütücü: Gizem Kıygı
Hedef Kitle:  8-12 yaş aralığındaki 10 çocuk ve 10 yetişkin, max 20 kişi
Açıklama:  İki bölümden oluşan atölyenin birinci kısmında katılımcılar, çocuğun
iyi olma haline odaklanan bir kurguyla mutlu bir çocuğun İstanbul'da geçirdiği bir
günü beden haritalama yöntemiyle öyküleyecekler. İkinci bölümde ise, 50 yıl
sonrasının İstanbul'unu maket malzemeleri ile tasarlayacaklar.

Haklar, Yaşlar, Bakışlar Poster Atölyesi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Yürütücü: Ceren Suntekin
Hedef Kitle:  9-12 yaş arası 10 çocuk ve 10 Yetişkin, max 20 kişi
Açıklama:  Güvende hissetme, güvenli alan, koruma, bedensel söz hakkı gibi
kavramların yetişkinler ve çocuklar nezdinde anlamları ve katılımcıların bu
kavramlardan ne anladığı üzerine yapılandırılmış iki grupla aynı anda yürütülen
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Hedef Kitle: Tüm katılımcılar
Açıklama:  Atölye iki bölümden oluşacaktır:
- Adana Ovası'nda çocuklarla çekilen Sihirli Lamba  Kısa Filmi, Kalkınma Atölyesi:
Berk Bayraktar ve Sinem Bayraktar sürece ilişkin deneyimlerini paylaşacak.
- İnsan Hakları için İlk Adım Yaz Kampı kapsamında çekilen  kısa filmler:
Kampa çocukken katılan Beste Atasoy  kamp deneyimini ve sonraki sürecini
paylaşacak.
 
 



Hikaye Anlatıcılığı ve Çocuk - Söyleşi & Uygulama
Yürütücü: Songül Bozacı
Hedef Kitle:  Yetişkinlere yöneliktir.
Açıklama:  Hikayeler çocuklara eleştirel düşünme, iletişim , işbirliği ve
yaratıcılığını geliştirmede bir merdiven görevi görmektedir. Sınıf içinde ve dışında
bir öğrenme yöntemidir hikaye anlatıcılığı. Bu söyleşimizde biraz anlatıcılık
üzerine konuşulacak, biraz deneyim paylaşımı ve biraz da uygulama örnekleri
katılımcılarla deneyimlenecektir.

Kimin Sesi? Çocuk mu Yetişkin mi? - Çocukların Sesini Duyurması için
bir Yöntem olarak P4C 
Yürütücüler: Seran Demiral
Hedef Kitle:  Öğretmenler, eğitimciler, çocuklarla çalışan uzmanlara yöneliktir.  
Açıklama:   Atölye çalışmasında John Dewey’in eğitim felsefesinden hareketle,
Matthew Lipman tarafından bir eleştirel pedagoji aracı olarak geliştirilen
Çocuklar / Topluluklar için Felsefe (Philosophy for Children / Communities - P4C)
yönteminin çocuk katılımı konusunda araçsallaştırılmasının olanakları hakkında
bir söyleşi gerçekleştirilecektir. Ardından güncel çocuk hareketleri çerçevesinde,
“Dünyada söz sahibi olan kim?” sorusundan yola çıkarak çocuk ve yetişkin
bireylerin ayırıcı -varsa ayrıcalıklı- konumları hakkında P4C yöntemiyle bir
tartışma yürütülecek, “söz sahibi olmak” konusu tartışma esnasında üretilen
sorularla açılmaya çalışılacaktır.
 
Oyun Kurtarır Atölyesi, Gel - Oyna
Yürütücüler: Şule Şenol
Hedef Kitle:  Yetişkinlere ve çocuklara yöneliktir.  
Açıklama:   "Kendi başıma KEŞFETMEME yardım et" düstürumuz. Oyunlar,
oyuncaklar ve homo ludens (oynayan insanlar) üzerine atölye ve söyleşi
olacaktır.
 
 Söz Küçüğün Kutu Oyunu Atölyesi, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi
Yürütücüler: BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi Gönüllüleri
Hedef Kitle:  Yetişkinlere ve çocuklara yöneliktir.  
Açıklama:   Çocukların gündelik yaşamda karşılaştıkları haksızlıklarla hakları
arasındaki ilişkiyi düşünmelerini sağlayan kutu oyunu çocuklar için bir insan
hakları eğitimi materyalidir. Atölyede oyunu hep birlikte öğreniyor ve oynuyor
olacağız.
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paralel bir atölye çalışması. Çıkan sonuçları görebilmek için her iki grupta da
poster oluşturularak atölye sonunda karşılaştırılması sağlanacaktır. Atölye
çıktılarının çocukları nasıl algıladığımız ve onlarla ilişkimizi ne kadar katılımcı bir
yerden yapıp yapmadığımızı sorgulamamız için bir araç olması
hedeflenmektedir.
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Aysun Koca: 
Aslen Şehir Plancısı. Sulukule yıkımından bu yana, 10 yıldır
sahada çocuklarla çalışıyor. Sulukule Gönüllüleri Derneği'nin
kuruluşunda bulundu. Sahada atölye kolaylaştırıcılığı ve
içerik yazımına destek veriyor; faaliyetlerin etki
değerlendirme raporlarını hazırlıyor. Yıldız Teknik
Üniversitesi Şehir Planlama Doktora Programında "Mekansal
karar alım süreçlerinde çocuk katılımı" konulu tezini
tamamlamaya çalışıyor.

Ayşe Beyazova: 
İstanbul'daki Suriyeli ebeveynlerin çocuklarının eğitimine 
dair görüşlerinin analizine ilişkin doktora tezini 2017'de 
tamamlayan Ayşe Beyazova daha önce Marmara 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku'nda yüksek lisans yaptı.
 2003-2007 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda 
kaynak geliştirme, iletişim ve proje yönetimi alanlarında
yöneticilik yapmış olan Beyazova 2008-2016 döneminde 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) 
ekibinde kurucu ve koordinatör olarak yer aldı. Aynı yıllarda İstanbul Bilgi
Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çocuk hakları, sivil toplum ve eğitime ilişkin
çeşitli dersler verdi. 2016 yılından beri sivil toplum, çocuk hakları, çocuk katılımı,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı eğitim alanlarında çeşitli sivil toplum kuruluşları
ve akademik kurumlarla araştırmacı, eğitmen ve danışman olarak çalışıyor.

Ayşe Adanalı:
Yurtdışı yayın kuruluşlarına freelance haber ve belgesel
prodüktörlüğü yapmaktadır. Hollanda Devlet
Televizyonu NOS'un tüm Türkiye haberlerinin yanısıra
BBC, ABC, Deutsche Welle ve ARTE gibi farklı yayın
kuruluşlarına da belli aralıklarla iş yapmayı
sürdürmektedir. Hazırlamakta olduğu yayınlar sosyal,
ekononik, politik, çevresel olmak üzere Türkiye dahilinde
farklılıklar göstermektedir.

Beyza Küçük:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları
Komiteleri Türkiye Koordinatörüyüm. 2001 yılında Düzce’de
doğdu. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hazırlık sınıfı öğrencisidir. 6 yıldır çocuk hakları konusunda
çalışmalar yapıyorum. 18. Ulusal Çocuk Forumunda yapılan
seçimde Türkiye Koordinatörü seçildim.
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 Burak Buçak:
 İzmir’de doğdum. İzmir’de okudum. Her insanın iş bulma 
garantisi ile yöneldiği muhasebe mesleğini seçtim. 
Uzun bir süre özel sektör muhasebe alanında çalıştım. 
Yoğun, stresli özel sektör çalışma hayatım boyunca be-
nim de Bir Hayalım Var! dediğim çok zamanlar oldu. Bu-
nun için çalışma hayatına devam ederken gönüllülük yap-
maya başladım ve kendi hayalimle birlikte gönüllülük yap-
tığım hedef kitlenin hayallerini gerçekleştirebilmelerine yar-
dımcı oldum. Şimdi de hayalim var dediğim yolda profesyonel olarak  çalışıyor daha
çok hayallerin gerçekleşmesi için çaba gösteriyorum.

 Bilge Nur Güven:
16 yaşındayım ve 11. sınıf öğrencisiyim. İklim aktivistiyim. 

İklim değişikliği, daha doğrusu iklim krizi, hakkında bir 
şeyler yapmak, harekete geçmek istiyordum. Fridays For 
Future’ın Türkiye’de ayağı olduğunu öğrenince sevinçten 

havalara uçtum. FFF, iklim krizi hakkında farkındalık 
getirmeye çalışan, gelecekleri için savaşan bir grup 

öğrenci. Dünyada birçok şeyin değişmesi gerektiğini 
duyurmak için varız. Öncelikle kendi okullarımıza, şehirlemize 

farkındalık getirmek için çalışıyoruz. En yakın zamanda daha 
çok yerde, daha fazla insan tarafından bu problemin ciddiyetinin ve aciliyetinin
anlaşılacağını umuyoruz, inanıyoruz.

Burcu Meltem Arık Akyüz:
Burcu, Antakya’da bir dağın yamacında ve bir nehrin 

kollarında doğup büyüdü. Çocukluk hayali ODTÜ’den, 
endüstriyel kimya alanına yoğunlaşarak mezun oldu. 

Üniversitede kuş gözlemcisi oldu, Türkiye’yi köşe bucak 
gezdi, okullarda anlatılmayan Anadolu doğası ve kültürü 
ile tanıştı. Öğrenciyken başlayan ve çevre/doğa  eğitimin-

den sürdürülebilirlik eğitimine evrilen sivil toplum  
deneyimi sırasında, ERG ile yolu ilk defa 2007’de kesişti ve 

eleştirel düşünme, öğretmen politikaları, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı çalışma-
larını yürüttü.İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilir-
lik” ile “Biyomimikri” dersleri veriyor. Sürdürülebilirlik için eğitim perspektifinde
beden-zihin, doğa-kültür, insan-insan olmayan, öğretmen-öğrenci, okul-ev benzeri
ikiliklerin büküldüğü çatlakları araştırıyor. IUCN Eğitim ve İletişim Komisyonu üyesi,
Avrupa Konseyi Gençler için Sürdürülebilirlik ve Akdeniz-Mozaik kitaplarının ortak
yazarı, Doğa Oyunları Evi kurucu ortağı. 2017 itibariyle ERG’ye, Eğitim Gözlemevi
Koordinatörü olarak katıldı.Kızı Sumru’yla doğa yürüyüşlerini, orman banyosunu,
haiku’yu ve oyun oynamayı çok seviyor.
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Cem Demirayak: 
2009 yılından itibaren BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi'nde 

(ÇOÇA) aktif bir gönüllü olarak yer almakta, 2016 
yılından itibaren profesyonel çalışmalarını bu kurumla 

yürütmektedir. Çocuklarla, üniversite öğrencileriyle 
ve çocuklarla profesyonel olarak çalışan yetişkinlerle; 

çocuk hakları, bireyler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması, ekoloji ve doğa koruma, üreme sağlığı, insan 

hakları ve çocuk katılımı temalarında gerçekleştirilen çeşitli 
projelerde koordinatör ve eğitmen olarak yer almıştır. Lisans öğrenimini  İstanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk bölümünde tamamlayan Demirayak, üyesi olduğu
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla adalet sisteminde yer alan
çocuklarla ve bu merkezdeki çalışmalara katılan gönüllü avukatlarla çalışmalar
yürütmüştür. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku Yüksek
Lisans programında öğrenim görmekte ve çocuklarla çalışmalar yürüten sivil
toplum örgütlerinde aktif görev almaktadır.   Tarlabaşı Toplumunu Destekleme
Derneği ve Sulukule Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Celile Ozlem Tunçak: 
13/01/1970 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi 

1981-1988 yılları arasında Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesinde tamamladı. 1988 yılında girdiği Ankara Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.
1994-1997: Serbest Avukatlık, 1998-2007: Bursa PTT 

Başmüdürlüğü Avukat ve Hukuk İşleri Müdürü 2007-2008: 
PTT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde Avukat, 2008-

2009: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 
2009-2014: Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Bakan 

Danışmanı, 2013-2014: PTT Anonim Şirketi Hukuk Müşaviri, 02/09/2013: Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili  10/05/2014: Sosyal
Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı,
12/05/2016 – 12/12/2016: SGK 1.(Baş) Hukuk Müşaviri, 03/08/2016 – 12/12/2016:
Başbakan Müşaviri ( Görevlendirme Kısmi Zamanlı) görevlerinde bulundu. TBMM
Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kurulu Karma Komisyonu
tarafından 02/11/2016 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.Bildiği yabancı
Diller: İngilizce ( İyi Derecede), Almanca ( Orta Derecede). Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ceren Suntekin: 
Hacettepe Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Hizmet Bölümü mezunudur. Uzmanlık
alanı çocuk ve gençlik çalışmaları, çocuk hakları ve çocuk katılımı, çocuk hakları
medyası, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık, ayrımcılık ve dezavantajlı
gruplarla hak temelli çalış-malardır. Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kurucularından
biri olan Suntekin, halen danışman olarak gönüllü çalış-
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Dilek Üstünalan: 
Bilgisayar mühendisliği, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında 

eğitim aldı, Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisi 
olarak çalışıyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si’nde Sosyoloji doktorasına devam ediyor. Yaklaşık on yıl-

dır birçok farklı dans türüyle ilgilendi; son beş yılda Kontak 
Doğaçlama üzerine yoğunlaştı; bu alanda merakı ve 

araştırmaları halen sürüyor.Kontak Doğaçlama – Türkiye 
ekibinin bir üyesi olarak, Kontak Doğaçlama ders ve etkinlik-

lerinin organize edilmesi için çalışıyor; dans araştırma laboratuvar-
ları, atölyeler ve jam’lerde kolaylaştırıcılık yapıyor. Kontak Doğaçlama, beden ve
hareket içinde ve çevresinde yürütülen araştırmalar ile sosyal bilimlerin kesişimi ile
ilgileniyor. BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği) ağının
bir üyesi olarak, bedensel haklar ve özgürlükler için çalışıyor. 2017-2018 yıllarında 

malarına devam etmektedir. Üç senedir aktif olarak Sığınmacı 
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde mülteci çocuklarla 
atölyeler yürütmekte, 2017’den bu yana Sarıyer 
Belediyesi’nde çocuk hakları uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Şu an Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nde çocuk 
çalışmaları uzmanı olarak görev yapmakta aynı zamanda
 Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin yönetim kurulunda
 yer almaktadır. Sivil Düşün mentörlerinden biri olarak hak
 temelli çalışan çeşitli sivil toplum örgütleri ile eğitim ve 
danışmanlık çalışmaları gerçekleştirmekte çocuklar tarafından 
çıkarılan Türkiye’deki tek çocuk dergisi olan Parlayan Çocuklar dergisinin 11 senedir
editörlüğünü yapmaktadır.
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 Deniz Türkeş:  
Eski Bianet çocuk yazarlarından, Söz Küçüğün

program sunucusu, Çoca ve Gündem Çocuk
gönüllüsü, çocukluk hayali olan Klasik Arkeoloji

bölümü öğrencisi. Dört yıllık kurumsal iş hayatı sonrası
taze işsiz :)

 
Adım Derya Başaran, 17 yaşındayım. Sultanahmet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyorum. 
5 yıldır dernekle birlikte etkinlikler, projeler ve 
geziler yapıyoruz.Genç Bostan Ekibi'nin üyesidir.



.

Emrah Kırımsoy: 
İnsan hakları aktivisti. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 

Yüksek Okulu 1997 mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Anabilim 

dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Anabilim Dalında “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çocuklarla 

Çalışmalarına dair “İyi Uygulama” Hakkındaki Görüşleri: Bir 
Niteliksel Araştırma” başlığı ile doktora çalışmasına devam 
ediyor. Özelde çocuğa özgü adalet sistemi, çocuk koruma 

sistemi ve çocuk alanında çalışanların güçlenmelerine destek 
olmak üzere 22 yıldır sivil alanda çalışmalarına devam ediyor. 2005 yılında kurulan
ve 2016’da KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nin kurucu ve son yönetim
kurulu üyelerinden. Halen Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyal Hizmet Alanında
Çalışanlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi,
Alman Sosyal Etkinlikler Derneği, Datça Hayvan Severler Derneği ve Gökyüzü: Çocuk
Kültürü ve Sanat Derneği üyesidir.
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Ersoy Erdemir: 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
Yüksek lisans ve doktora eğitimini New York Eyalet 
Üniversitesi Buffalo Kampüsü’nün Öğrenme ve Öğretim 
Departmanı’nda göçmen, sığınmacı ve azınlık çocukları için 
erken çocukluk eğitimi ve yabancı dil eğitimi/erken çocuk-
lukta çift dillilik alanlarına odaklanan disiplinler arası prog-
ramda tamamlamıştır. Doktora eğitimi boyunca birçok mü-
dahale ve keşif projesinde araştırma görevlisi ve proje koordi-
natörü olarak çalışmış olup, 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniver-
sitesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 

Ebru Ergin:
Şu an Uluslararası Çocuk Merkezinde çalışıyorum. Profes-
yonel çalışma alanlarım dışında birçok sivil toplum 
örgütünde proje danışmanlığı yaptım. Danışmanlıkların 
kapsamı özellikle çocuk hakları alanında veri analizi, 
program geliştirme, raporlama çalışmalarını içermek-
tedir. Bunun yanı sıra 6 yıldır çocuk hakları, çocuğa 
yönelik şiddet alanlarında uzman eğitimcilik ve proje yürü-
tücülüğü yapıyorum. Hem gönüllü sivil toplum alanında, hem
profesyonel hayatımda hem de akademik alanda çocuk hakları, çocuğa yönelik
şiddet ve göç konuları ile ilgili çalışıyorum.

BoMoVu’nun yürütmekte olduğu Hareketin Özgür Projesi’nde gönüllü olarak,
İstanbul’da yaşayan Suriyeli mülteci kadınlarla, Ad.dar Toplum Merkezi’nde haftalık
olarak Kontak Doğaçlama atölyeleri yaptı. Eleştirel Beden Programı içerisinde, Nisan
2019’dan beri BoMoVu mekanında Kontak Doğaçlama paylaşımları yapıyor. 



Esra Ercan Bilgiç: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya 
bölüm başkanıdır. Fakülte bünyesinde çalışmalarını sür-
düren Dijital Medya ve Çocuk platformunun kurucusu ve
 koordinatörüdür. Çocukların dijital medya kullanım 
pratiklerine ve bu sürecin yönlendirilmesinde ailenin 
rolüne eğilen pek çok yüksek lisans tezi yönetmiştir. 
Bilgiç, akademik araştırma projeleri yürüttüğü bu alanda, 
dünya çapında kabul gören bilimsel bilgi ve bulguları ilgili 
paydaşlara ulaştırma amacıyla "Dijital Medya, Çocuk ve Aile" 
başlığı altında, farklı kurumlarla işbirliği içinde veli eğitim seminerleri ve konferanslar
vermektedir. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Esra Ercan Bilgiç,
London School of Economics Medya Bölümü'nde doktora araştırmacısı olarak
bulunmuştur. 7 ve 9 yaşlarında iki çocuğun annesidir.  Resimli çocuk kitapları
yazarıdır.

Esma Alptekin:
14 yaşındayım. Ortaokulu Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip 
Ortaokulu’nda okurken şu an İstinye Anadolu Lisesi’ne 

gidiyorum. Çocuk Danışma Kurulu’na ise arkadaşlarımın 
oylarıyla geldim. Çocuk haklarında olmamın en önemli 

sebebi, haklarımı öğrenip bunu arkadaşlarıma öğretmek. 
Çocuk Danışma Kurulu olarak iyi işler çıkardık ve birlikte 

yaptığımız çalışmalar benim çocuk haklarına olan sevgimi bü-
yüttü. Bu yüzden Çocuk Danışma Kurulu benim için iyi bir fırsattı.
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Ezgi Koman: 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden  mezun oldu. Engelli
çocuklarla çalıştıktan kuruculuğunu  yaptığı Çatı Çocuk Kütüphanesi ve Sanat
Atölyesi’nde, çocuk kültürü alanında çalıştı. 2000-2006/Kasım ayına kadar BM Çocuk

 Doktora eğitimi boyunca birçok müdahale ve keşif projesinde araştırma görevlisi
ve proje koordinatörü olarak çalışmış olup, 2014 yılından bu yana Boğaziçi
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.Sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde eğitim hizmetlerine
erişimleri kısıtlı olan yoksul ve sığınmacı çocuklarla erken müdahale kapsamında
uygulanan okul öncesi eğitim programlarının etkilerini araştıran projelerde yer
almaktadır. 2014 yılından bu yana, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde
Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar için uygulanan erken çocukluk eğitimi, sosyal
bütünleşme/beraber yaşam ve kapsayıcı eğitim programlarına ilişkin çalışmalar
yürütmektedir. Başlıca çalışma ve araştırma alanları arasında sosyal dezavantajlı
çocuklar için erken çocukluk eğitimi müdahaleleri, göç bağlamında çocuk ve aile,
ebeveyn destek müdahale programları, erken çocuklukta ikinci dil eğitimi, ve farklı
çevresel bağlamlarda çocuk ve çocukluk deneyimleri gibi konular yer almaktadır.



.

Furkan Yılmaz: 
3 Şubat 2002’de Bursa’da doğdum. Lise hayatıma Bursa 
Sosyal Bilimler Lisesi’nde başladım.  Geçtiğimiz sene Prof.Dr.
Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde Uluslararası 
Bakalorya programını kazandıktan sonra İstanbul’a geldim. 
Bursa’dayken 3 sene Bursa Çocuk Hakları Komitesi Erkek 
Kordinatörlüğü yaptım. İstanbulda ise halihazırda İstanbul 
Çocuk Hakları Komitesi Erkek Kordinatörlüğü yapmaktayım. 
Bunun yanında 2017 senesi Çocuk Forumunda, Türkiye’nin 
81 ilinden gelen çocukların oylarıyla Türkiye Çocuk Hakları Danışma 
Kurulu üyesi oldum. Gerek bireysel, gerekse komiteler ile birlikte yaklaşık 4 senedir
çocuk hakları üzerine çalışmalar yapmaktayım.

Gizem Kıygı: 
Şehir plancısı ve kent tarihçisi. Gizem Kıygı, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuş, kent tarihi ala-

nında tamamladığı teziyle Boğaziçi Üniversitesi, ATA 
Enstitüsü yüksek lisans derecesini 2019'da almıştır. 

2011 yılından bu yana birçok farklı kolektif grup ve dernek 
aracılığıyla çocuklarla mekansal ve kentsel haklara ilişkin 

atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Atölye çalışmalarının 
bir kısmı yayınlaştırmıştır. 2015-2018 yılları arasında faaliyet 

gösteren Kent ve Çocuk Şehircilik Girişimi’nin kurucularındandır. 2017’de konuk
araştırmacı olarak bulunduğu Bosna Hersek Tarih Müzesi’nde çocuklarda savaşın
mekan hafızasına ilişkin gözlemlerde bulunmuş, hazırladığı yazılar Pencere Yayınları
tarafından basılan Hatırlamak İyileştirir kitabında yayımlanmıştır. Ulusal ve
uluslararası yayın mecralarında çocukların mekansal algısına ilişkin yazıları
yayımlanmakta, Açık Radyo’da bu konuyu gündem alan Yerden Yüksek programını
hazırlayıp sunmaktadır. Kurucusu olduğu Şehir Dedektifi inisiyatifiyle atölye
çalışmaları gerçekleştirmeye, çocuklarla birlikte şehir üzerine düşünmeye ve
üretmeye devam etmektedir.
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Hakları Sözleşmesi’nin yaşama geçirilmesini hedefleyen aylık 
anne baba ve eğitimci dergisi Çoluk Çocuk’un yazı işleri 

müdürlüğünü gerçekleştirdi.Kasım 2006 tarihinden 
Temmuz 2012 tarihleri arasında, insan hakları örgütleri 

tarafından oluşturulan İnsan Hakları Ortak Plat-
formu’nda diyalog ve savunuculuk koordinatörlüğünü 

yaptı. Kurucuları arasında yer aldığı Gündem Çocuk Der-
neği Kasım 2016'da KHK ile kapatılana kadar Çocuk Hakları 

Merkezi’nin koordinatörlüğünü yürüttü.  Koman, çocuk 
haklarıyla ilgili güncel konularda çeşitli gazete ve internet sitelerinde yazılar yazmaya,
çocuğun insan hakları ile ilgili çeşitli çalışmalarda eğitimcilik, danışmanlık, editörlük
yapmaya cezasızlıkla mücadele alanında çalışmalar yürütmeye devam ediyor.  Koman
aynı zamanda Yeni Yaşam Gazetesi'nde çocuklarla ilgili haftalık köşe yazısı yazıyor.



22 Kasım 2019, Cuma23 Kasım 2019, Cumartesi

İbrahim Enes Duruay: 
İlk kitabı “İstanbul”u on iki yaşındayken 2012 yılında yayınladı. 

Daha sonra “Kudüs Yolcusu” romanını yazdı. Çeşitli yazıları 
ulusal gazete ve dergilerde yayınlandı.Lise öğrencisiyken 

Nisan 2016’da Hempa Çocuk Derneği’ni kuran Duruay, bu 
dernek ile Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti’ne katılarak 

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en genç sivil toplum kuruluşu 
başkanı olmuştur. Çocuk Hakları alanında çalışmalar 

yürüten Hempa, aynı zamanda yurt içi ve yurtdışında 
çocuklar için yardım kampanyaları düzenlemektedir. Duruay, 

halen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf öğrencisi olarak 
eğitimine devam etmekte ve Hempa Çocuk Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını
sürdürmektedir.

Helena Edvinsson: 
Çocukların ve yetişkinlerin özgüvenlerinin güçlendirilmesi 
üzerine eğitim aldı. Strängnäs’da bir dönem Kültür Okulu 
yöneticisi olarak görev yaptı ve kültürel aktivitelerin so-
rumlusuydu. 2000 yılından beridir, Strängnäs Belediye-
si’nde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin gerçekleştirilebilme-
si için çalışmalar yapıyor. 9 yıldır liderler ve çocuklar ara-
sında bağlantı kurarak Çocuk Ombsudmanı görevini sür-
dürüyor. Artık Strängnäs’taki karar alma süreçlerinde çocuk-
ların perspektiflerinin yer almasını sağlayan stratejiler, aksiyon 
planları ve siyasi kararlar bulunuyor.Helena, 2001 yılından beridir Kenya Nairobi’de
UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) katılımcısı. BM Afrika Genel Merkezi’nde
Çocukların Toplanma Alanı’nda bakanlar, temsilciler, milletvekilleri ve belediye
başkanlarıyla çocuk hakları ile ilgili görüşmeler yapıyor ve diyalogun önemini anlatıyor.
Belediye başkanları ile görüşmeler yapması ve danışma toplantıları başlatması için
Uganda’da ve son olarak Tanzanya’da çeşitli bölgelere atandı.

Gözde Durmuş:
2008 yılından bu yana BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’nde 

(ÇOÇA) çalışmaktadır. Çocuk hakları eğitimi, çocuklar 
arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çocuk 

işçiliği ve çocuk katılımı gibi çeşitli projelerde koordinatör, 
eğitmen ve araştırmacı olarak görev almıştır. Çocuklara 

yönelik hazırlanan birçok yayın ve materyalin içerik geliş-
tirme ve yazım ekibinde yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversi-

tesi’nde “Çocuk Politikaları” ve “Sosyal sorumluluk” gibi konularda 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı mezunudur..

36



22 Kasım 2019, Cuma23 Kasım 2019, Cumartesi

 Melda Akbaş: 
Aralık 2016’dan bu yana Ashoka Türkiye Çocuklar için Ashoka 

Program direktörü olarak çalışan Akbaş, çocuklar için fark 
yaratan beceriler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimini 
BİLGİ İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Akbaş, 2007 yılında 
TESEV  İyi Yönetişim Programı asistanı olarak sivil toplumda 

çalışmaya başladı. 2007-2016 yılları arasında BİLGİ Çocuk 
Çalışmaları Birimi’nde proje koordinatörü, araştırmacı ve 

eğitmen olarak görev aldı. Çocuk hakları, çocuk katılımı, 
toplumsal cinsiyet, çocuklar için hak temelli materyallerin geliştiril-

mesi, mülteci çocukların eğitim hakkı ve çocukların medyası konularında çalıştı. Bu
süreçte BİLGİ'de öğretim görevlisi olarak, ‘Sosyal Sorumluluk’ ve ‘Çocuk, Katılım ve
Medya’ derslerini verdi. 2015-2017 yılları arasında Agos Gazetesi için ‘Agos
Öğrencilerle’ sayfasının editörlüğünü yürüttü. Alanda çeşitli çocuk örgütleriyle
araştırmacı, danışman ve eğitmen olarak çalışmalar yaptı. Halen Tarlabaşı
Toplumunu Destekleme Derneği’nin yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.
“Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı Durum Analizi” nin, “Türkiye’de Okullarda Çocuk
Katılımı; Çocuklar İçin Güncel Durum Raporu” isimli   çocuk dostu uyarlamasını
gerçekleşti.  “Değerler Eğitimi: Eğitimde Farklılık ve Katılım Hakkı“  kitabı yazarları
arasındadır.

Leyla Sakpınar: 
Uzun yıllardan beri kendi sanatsal çalışmalarının yanı
sıra, çocuklarla yapmış olduğu sanat eğitim
çalışmaları, çeşitli kültür kurumları, okullar, Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Pera Müzesi sanat eğitim
danışmanlığı, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali,
Tegv gibi STK'larda çalışmalarına devam ediyor.

Laura Lundy:
Belfast Queen’s Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim ve 

Sosyal Hizmet Fakültesi’nde profesör olarak görev yapan 
Laura Lundy, aynı zamanda Çocuk Hakları Merkezi’nin eş 

direktörüdür. International Journal of Children’s Rights 
akademik dergisinin yazı işleri müdürü yardımcısıdır. Ço-

cukların karar alma mekanizmalarına ve eğitim politikaları-
na katılımı üzerine uzmanlaşmıştır. 2007 yılında yayınladığı 

"‘Ses’ yeterli değil” makalesi çocuk hakları alanında en çok alıntı 
yapılan makalelerden biri olmuştur ve makalede önerilen çocuk katılımı modeli (dört
anahtar kavramla temellendirilen: Alan, Ses, Dinleyici ve Etki) akademide ve sahada
kapsamlı olarak kullanılmaktadır. İrlanda Ulusal Çocuk Katılımı Stratejisi (2015) Lundy
çocuk katılımı modelini temel almaktadır. Model, Avrupa Komisyonu ve World Vision
gibi global sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı çeşitli uluslararası kurumlar
tarafından benimsenmiştir.
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Muhammet Rüştü Aktaş: 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Komi-
teleri Türkiye Koordinatörü. 2000 yılında Erzurum’da doğ-
dum.İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. 
Sınıf Öğrencisiyim. Çocuk Hakları komiteleri ile 2015 yılın-
da İskenderun’da aldığım eğitici eğitimi ile gönüllü olarak 
çalışmaya başladım daha sonra 16. Ulusal Çocuk Foru-
munda Çocuk Danışma Kurulu üyesi seçildim 2 sene bo-
yunca bu görevi yürüttükten sonra 18. Ulusal Çocuk Foru-
munda Çocuk Hakları İl Komiteleri Türkiye Koordinatörü seçil-
dim. 19-21 Kasım tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan Çocuk Forumunda
ülkemizi temsilen Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Mehmet Karabay ile katıldım. Sosyal
uyum programı ve çocuk hakları kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklara uyum
konusunda eğitimler vermekteyim.

Mesude Atay:
1961 yılında Ankara’da doğdu. Çocuk gelişimi ve Eğitimi ala-

nında lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversi-
tesi’nde tamamladı. Hollanda, Institute voor Doven’ da 

işitme engelli çocukların eğitimi alanında eğitim gördü ve 
kurumun alan çalışmalarına katıldı. Çocuk gelişimi ve eğiti-

minin yanısıra, eğitim psikolojisi ve özel eğitim alanında 
İngiltere, Londra Üniversitesi, Eğitim Enstitüsünde ikinci 

yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Uluslararası Portage 
Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1983-2005 yılları arasın-

da öğretim üyesi olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Bölümü’ nden emekli olmuştur. 2005-2011 yılları arasında KKTC Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Çocuk
gelişimi ve eğitimi alanında çalışırken kılavuzu her zaman çocuk hakları savunuculuğu
ve çocukluk kültürü olmuştur. Çocuk hakları ve çocukluk kültürü alanında STK
bünyelerinde eğitim danışmanlığı yaparak, çalışmalara aktif olarak katılmaya
çalışmaktadır. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk
Gelişimi Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Ben Murat Özer, Mardinliyim. Fatih/Kara-

gümrük’te yaşıyorum. 16 yaşındayım. 
Derneğe başladığımda henüz 10 yaşlarınday-

dım ve ilk günden çok sevmiştim. Hala da oranın
 bir parçasıyım. Şimdi Sultanahmet Endüstri 

Meslek Lisesi’nde okuyorum.
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 Nurhan Yentürk: 
2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde 

Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen 
aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları merkezinin 

direktörü ve Sivil Toplum Kuruşları (STK) Eğitim ve Araş-
tırma Birimi’nin yöneticisi olarak çalışmaktadır. İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınlarından Sivil Toplum Kuruluşla-
rına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları – Eğitim Dizisi’nin 

yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika 
programlarında proje döngüsü yönetimi dersleri vermektedir.

Nilgün Çavuşoğlu: 
1966 yılında Ankara’da doğan ve bir kız çocuk annesi olan 
Nilgün Çavuşoğlu, özel sektör deneyiminin ardından 1994 
yılında UNICEF Türkiye Ofisi’nde göreve başlamıştır. 
Planlama, Eğitim ve İletişim Bölümlerinde değişik roller 
alan Çavuşoğlu, 2000 yılında “Çocuk Katılımı” programının 
ve ilgili platformların oluşturulması koordinasyonunu 
üstlenmiştir. Halen Ergen/ Genç Katılımı ve Güçlendirilmesi 
programlarını yürütmekte olup, son dönemde Suriyeli Çocuk 
ve Gençler için yürütülen çalışmalara genel bir çerçeve getiren 
Sosyal Uyum Programı’nın geliştirilmesi, uygulanması ve ilgili işbirliklerinin
oluşturulması ile yerkilendirilmiştir.

Nazlı Demir:
14 yaşındayım. Ortaokulumu Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda 

okudum. Şu an Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde Bale/Dans 
okuyorum. Ben 3 yıl önce SAGEM’deki arkadaşlarımın 

oylamasıyla şubemi temsil edecek 2 kişiden biri oldum. 
Sonra Çocuk Danışma Kurulu toplantılarına katıldım. 

Diğer 11 SAGEM’deki 22 arkadaşım ile çalışmalar yaptık. 
Ben haklarıma ilgi duyduğum için onları daha çok çocuğa ve 

yetişkine aktarmak benim isteğimdi. Bunu Çocuk Danışma 
Kurulu’nda yaptığım çalışmalarla destekledim. 7., 8. Ve 9. sınıfı-

mın güzel ve faydalı geçme sebeplerinden biri ise Çocuk Danışma Kurulu’ydu.
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Müge Ayan: 
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim ve Oxford Üniversitesi Sosyal 
Antropoloji dallarında yüksek lisans derecelerini tamamla-
dıktan sonra Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölü-
mü’nden doktorasını aldı. 2000'den bu yana çeşitli okul-
larda saha araştırmaları yürütmenin yanı sıra öğretmen-
lerle  uzun soluklu, derinlikli çalışmalar yapmaktadır. Çalış-
ma alanları arasında eğitim antropolojisi, okul etnografisi, 
okuryazarlık edinimi, eğitimde çokdillilik ve kapsayıcılık vardır.
BİLGİ Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



Parlayan Çocuklar Ekibi: 
Parlayan Çocuklar Kulübü 2008 yılında kurulmuştur. 

Kulüpte yer alan çocuklar 3 ayda bir dergi çıkarmakta-
dır.Kendi haklarını ve insan haklarını savunan bir 

kulüptür. Şu anki ekibi  tanımak isterseniz:
Abdülsamed Demir; 10 yaşında, 4. sınıfa 

gidiyor. Kırmızı rengi seviyor. 
Esma Demir; 11 yaşında, 6. sınıfa gidiyor. 

Esma Hatun Demir; 10 yaşında ve 
4. sınıfa gidiyor. Sirk yapmayı seviyor. 

Eyüp Demir; 11 yaşında, 6. sınıfa gidiyor. 
Muhammed Sayhan; 11 yaşına girecek, 5. 

sınıfa gidiyor. Türkçe dersini çok seviyor. 
Melek Oral; 12 yaşında, 7. sınıfa gidiyor. 

Merve Sayhan; 12 yaşında, 7. sınıfa gidiyor. 
Şarkı söylemeyi seviyor. 

Nergiz Demir; 13 yaşında, 8. sınıfa gidiyor. En sevdiği ders Matematik. 
Şevval İrem Çakar 12 yaşında, 7. sınıfa gidiyor.  

Özge Oğuz 
2013 yılında katıldığı Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi ile 
alternatif eğitim, kırsalda yaşam, topluluk olma gibi konu-
larla ilgilenmeye başladı. Meraklı Kedi İlkokulu’nda sınıf 
öğretmeni olarak çalıştı. 2017’den beri Kaz Dağları’nda 
bulunan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde çocuk ve 
yetişkinlere yönelik hazırlanan programların hazırlığında 
görev alıyor. Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin model 
geliştirme çalışmaları kapsamında Ekoloji Çemberi’nde okul-
larda ekoloji uygulamaları üzerine çalışıyor ve yayınlar hazırlıyor.

Özenç Kabasakal:
2012 yılında sınıf öğretmenliğinden mezun olup, BBOM 

gönüllüsü olarak topluluğa dahil oldu. Aynı yıl, demokratik 
yönetim, ekolojik duruş, alternatif eğitim ve özgün 

finansman eksenlerine sahip BBOM Modeli'ni hayata ge-
çiren ilk okul olan Mutlu Keçi'de çalışmaya başladı. Dört 

yıl boyunca demokratik yönetim ekseni kapsamında sınıf 
çemberleri, okul meclisi ve çocuklarla anlaşmazlık çözümü 

üzerine BBOM okullarında farklı sorumluluklar aldı. 2017 
yılından itibaren iki yıl Diyarbakır'da bir köy okulunda sınıf öğretmeni olarak çalıştı.
Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin model geliştirme çalışmaları kapsamında
Demokratik Yönetim Çemberi'nde katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları üzerine
çalışıyor ve yayınlar hazırlıyor.
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Yentürk, Kamu Harcamaları Eğitim Dizisi kapsamında kamu harcamalarını
izlemeyeyönelik yayınlar yapmış ve gençlik ile ilgili çeşitli araştırmalara katılmıştır.
Yentürk Kamu Harcamaları İzleme Platformunun sözcüsüdür.
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Sera Çamaş: 
2004 yılında İstanbul’da doğdum.Küçüklüğümden beri ebru 

yapıyorum, dedem ve annemle  “Dededen Toruna Ebru” 
atölyeleri düzenliyoruz, çoğunlukla çocuklarla çalışıyoruz. 

9 senedir İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
yarı zamanlı piyano bölümünde öğrenciyim, aynı zamanda 

başka enstrümanlar da çalıyorum, şarkı söylemeyi seviyo-
rum.İlk kez 13 yaşımdayken köy okullarında ebru ve müzik 

atölyeleri yaptım, 14 yaşımda oradaki çocuklar için müzik eğiti-
mini kalıcı yapabilmek için enstrüman toplayıp köy okullarına 

götürüp müzik atölyeleri yaptığım “Köy Okullarına Müzik” projesini başlattım. Bu 

Safter Elmas: 
1988 Bitlis doğumlu. İstanbul Şehremini Lisesi’ni bitirdikten 
sonra lisans eğitimini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin 
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar anabilim dalında tamamladı. 
Marmara Üniversitesi’nde doktorasına devam etmekte; 
aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Toplumsal sınıflar ve spor, toplumsal cinsiyet ve spor, 
istismar, kabul sınaması (hazing) ve spor başlıca çalışma 
alanlarıdır. 2015 yılında çıkan Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi 
Çalışmaları adlı Nota Bene Yayınları’ndan çıkan kolektif kitapta Spordaki Toplumsal
Hareketliliğin Toplumsal Yaşamdaki Görünümü: “Ya Ya Ya Şa Şa Şa” Filmi adlı kitap
bölümünü Zuhal Akmeşe ile birlikte yazmıştır. 2017 yılında “Bi Futbolcu Olursak…”
Futbolda Profesyonellik, Sınıf Atlama ve Hayal Kırıklığı adlı kitabı ise İletişim
Yayınları’ndan çıkmıştır. Geçtiğimiz temmuz ayında, Almanya’nın Münster şehrinde
gerçekleştirilen Spor Psikolojisi kongresinde, ebeveynlerin spor ortamına dahil
oluşlarını ele alan “The Best Parent is the Dead Parent”: Parental Involvement in
Team Sports başlıklı sözel sunum yapmıştır. Ayrıca akademik dergilerde makaleleri
yayınlanmaktadır.

Pınar Uyan Semerci:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Akademik 
çalışma alanları siyaset felsefesi, sosyal politika ve sosyal 

bilimlerde yöntem olan Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, 
adalet haklar, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, katılım, 
vatandaşlık, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları (top-

lumsal cinsiyet, din ve milliyetçilik) ve çocuğun iyi olma hali konu-
larında çalışmaktadır. Birçok araştırma projesi yürütmüş olan Uyan Semerci
yapabilirlik, göç, ötekileştirme, popülizm ve çocuğun iyi olma hali alanlarında çok
sayıda makale ve kitap yayınlamıştır.
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Serap Erdinç: 
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümün-
den mezundur. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri-
Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimine devam
 etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında
 okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra; ö-
zel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel anaokul-
larında öğretmenlik, eğitim ve aile danışmanlığı yapmıştır. 
2016 yılından bu yana Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda Erken Ço-
cukluk Eğitimleri Birimi’nde Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Seran Demiral:
Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık, 

yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölüm-
lerinde tamamladı. 2016’da sosyo-mekansal eşitsizliklere o-

daklandığı teziyle aldığı master derecesinin ardından, 
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora 

eğitimine başladı. İlk gençlik yıllarından bu yana kurgu ya-
zarlığını sürdüren Demiral’ın 2005'te Münzevi, 2007'de 

Hissizleşme isimli fantazya romanları; Filozof Çocuklar Kulübü 
serisi, Parmak Uçları, Likya’nın Şarkısı ve Hatırla isimli çocuk 

romanları yayımlandı. Aynı zamanda bilimkurgu ve distopya gibi 
türlerde yazmayı sürdüren Demiral’ın Hayat Üretim Merkezi isminde bir bilimkurgu
romanı ile çeşitli antolojilerde yayımlanmış öyküleri vardır. “Çevrimiçi Çocuklukta
Özneleşme Mekanizmaları” ismindeki doktora tezini yazdığı süreçte çocuklar için
felsefe (P4C) tekniği üzerinde çalışan Demiral, çeşitli yaşlardaki çocuklarla bir araya
gelmeye devam etmekte, Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü ve Işık
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi
olarak sosyoloji ve çocukluk konularında dersler vermektedir.

sene köylerde korolar kurmak için çalışıyorum, ilk koroyu Harran’da 7 köyden 42 kız
çocukla kurdum, sonra Batman’da 20 çocukla, şimdi sırada Diyarbakır, Mardin ve
İzmir’in köyleri var.2018’den beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları İl
Komitelerinde çocuk hakları için çalışıyorum.Ağustos 2019’da ağaç kayıplarına dikkat
çekmek için çocuklara farkındalık, büyüklere hatırlatma olması için çocukların yaptığı
ağaç resimlerini instagramda açtığım @sanalorman’da paylaştım, bu sayede 25.000
ağaçlık bir ormanla Sanal Orman’ın gerçeğe dönüşmesini sağladık, çocukların
resimleriyle de sergiyi gerçekleştirmeyi hedefliyorum.   
 @seracamas @koyokullarinamuzik @sanalorman :)
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Sibel Çetingöz:

İnformel eğitim alanına odaklanan İnformel Eğitim-
çocukistanbul’un kurucu ortağı ve Eğitim Koordinatörü. 
İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde lisans 
ve aynı üniversitenin Gelişim Nöroloji Bölümünde yük-

sek lisansını tamamladıktan sonra eğitim alanındaki kari-
yerine uzun yıllar farklı özel okullarda  yönetici, eğitim 

koordinatörü, araştırmacı pozisyonlarında devam 
ettikten sonra 2006 yılında santralistanbul’da eğitim prog-

ramları koordinatörü olarak informel eğitim alanina 
yöneldi. 2012 yılı başında İnformel Eğitim/çocukistanbul’un kurucu ortağı oldu ve bu
kurumda çocuklara/gençlere yönelik farklı temalarda program geliştirme, eğitimci
eğitimi, uluslararası proje ve ortaklıklar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Songül Bozacı:
Öğrencilik yılları boyunca sanata ilgi duydu. 2008 yılından
 itibaren Yaratıcı Drama alanında çocuklarla ve yetişkinler-
le çalışmaktadır. 2012 yılında İstanbul Çocuk ve Gençlik 
Sanat Bienali’nin koordinatörlük sürecini yönetti.  Farklı 
festivallerde, projelerde Yaratıcı Drama ve Sanat atölye-
lerinde eğitmen olarak yer aldı. 2013 Eylül ayından itiba-
ren hikaye ve masal eğitimlerine, anlatımlarına başladı. 
“Evvel Zaman İçinde, Masal Sanat İçinde” çocuk masal 
drama atölyelerini gerçekleştirmektedir.  Mesleki Gelişim 
Uzmanlığı Sertifika Programını tamamlamıştır. Eğitimciler için Hikaye Anlatıcılığı ve
Sınıf İçinde Öğrenme Yöntemi: Hikaye Anlatıcılığı eğitimlerini bir çok öğretmene
ulaştırmaya devam etmektedir. Farklı yayınevlerinde ve Yaratıcı Drama&Okuma
Eğitmeni ve Hikaye Anlatıcısı ve Eğitmeni olarak Danışman hizmeti vererek bir çok
okulda öğrencilerle Yaratıcı Okuma ve Yaratıcı Yazma atölyeleri ile buluşmaktadır.
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Suzi Erşahin:
Şu anda çocuk ve gençlik edebiyatı alanında Dünyanın
en büyük ödülü olan Astrid Lindgren Anma Ödülü'nün
(ALMA) direktörüdür. 2013-2018 yılları arasında İstanbul
İsveç Başkonsolosluğu Kültürel İşler Konsey Üyesi olarak
görev yapmıştır. Daha önce İsveç Sanat Hibeleri
Komitesi'nde proje yöneticisi, eğitmen, yapımcı ve görsel
sanatçı olarak yer almıştır.
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Umay Aktaş Salman: 
22 Eylül 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2003’te İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 
mezun oldu. Gazeteciliğe 2002 yılında Radikal Gazetesi 

İstihbarat  Servisi’nde muhabir olarak başladı. Eğitim 
alanında uzmanlaştı. 11 yıl Radikal Gazetesi’nde muhabir-

lik ve editörlük yaptı. 2014 yılında muhabir olarak Al 
Jazeera Türk’ün kadrosuna katıldı. Eğitim sistemine ve so-

runlarına dair pek çok haber, röportaj, dosya ve yazı dizisi 
hazırladı. Eğitimin yanı sıra kadın ve çocuk haklarıyla ilgili pek çok 

habere de imza atan Aktaş, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 
İstanbul Tabip Odası Birliği, Halkevleri gibi kurumların  verdiği ödüllerin yanı sıra,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü (2016) sahibi.  Eğitim politikaları ve sistemi
üzerine kafa yormaya Eğitim Reformu Girişi’nde devam ediyor. Ekim 2017’den bu
yana ERG’de araştırmacı, yazar olarak çalışıyor. Haberde Çocuk/Çocuk Odaklı
Habercilik Elkitabı isimli bir kitabı bulunuyor.

Şule Şenol: 
Gel Oyna'nın kurucusudur. T-istasyonu bir Gel-Oyna 
ürünüdür. Gel Oyna (Ticari açılımı Gel Oyna ve Tanı) gibi 
T-İstasyonunun da temelinde 2005 de kurulan  fakat çok 
uzun süre yaşamayan Oyun, Sanat ve Zanaat derneği 
vardır. Oyunu, sanatı merkeze alan T-istasyonu oyunun 
sihirli gücünün, farklı yaş gruplarından çocuk ve yetiş-
kinin etkileşiminin, kaynaştırıcı etkisinin fark edilmesini de 
sağlar.

Umut Balkız: 
1986 da Kırklareli ilinde doğan Umut Balkız, 2004 yılında 
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitime
 başladı. Birinci sınıfın ardından Viyana Uygulamalı Sanat
 Üniversitesi Seramik Bölümünde burslu eğitim hakkı ka-
zandı.Uzun yıllar Viyana da Seramik ve yan sanat dalı olarak 
Moda Tasarımı eğitimi aldı. Yurt  dışında çeşitli eğitim mer-
kezlerinde Seramik ve Çini öğretmenliğin yanı sıra ünlü moda-
cıların defilelerinde asistanlık yaptı. Türkiye de lise ve dengi 
okullarda öğretmenlik, anaokullarında yöneticilik yapmış olup, günümüzde TEGV'de
Sanat     Etkinliklerinden sorumlu Eğitim Uzmanı olarak çalışmaktadır.
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Yasemin Çakırer Özservet: 
2000 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra, Selçuk 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümünde akademik hayatına başlamıştır. Yüksek Lisans 
tezini Kentli Varsılların Varoş ve Yoksulluk Algılarının 

Mekansal Ayrımlaşma ile olan İlişkisini üzerinden Adana 
örneğinden okuyarak hazırlamıştır. Doktora eğitimini ise, İTÜ 

Mimarlık  Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 
 “Zeytinburnu’nda  Ulusötesi Kentleşmenin Aktörleri olarak  Türk 

Kökenli Göçmenler”, teziyle 2012 yılında tamamlamıştır. Ardından, 2013 yılından
itibaren FSM Üniversitesi’nde Mimarlık bölümünde 1.5 sene kadar görev almıştır. Aynı
yıl Kent ve Çocuk ilişkisine yönelik çalışmalarına başlamıştır. Çocuk dostu kent
atölyeleri, çeşitli çocuklara yönelik projeler yürütmeye devam etmektedir. 2014 yılı
Nisan ayı itibariyle Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler
Bölümü kadrosuna katılmıştır. Araştırma alanları Kent Sosyolojisi ağırlıklı olarak,
Dezavantajlı kesimler ve kent ilişkisi olarak devam etmektedir. Uluslararası göçmenler,
mekansal ayrımlaşma, kent yoksulluğu, kentli çocuklar, göçmen çocuklar, yerel
yönetimlere göçmenlerin ve çocukların katılımı gibi konular ana çalışma konularıdır.

Yiğithan Bektaş:
Kabataş Erkek Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim ve FFF ile 
ilk grevden beri beraberim. Okulumda da Çevre Kulübü
Başkanıyım. Şu anda da FFF İstanbul'da aktif olarak 
görev alıyorum ve 29 Kasımdaki etkinliğimize 
hazırlanıyoruz.

Yüce Yöney: 
Medyanın karanlık dehlizlerinde geçirdiği yılların kayda 
değer bölümünde çocuk hakları editörlüğü yaptı. 
Yıpranma payından faydalanarak emekli oldu. Buna 
rağmen hâlâ iki çocukla birlikte yaşıyor.
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Zeynep Erdiller Yatmaz: 
1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 1998 yılında MilliEğitim Bakanlığı Yurtdışı 
Yüksek Lisans Eğitim Bursu ile Indiana University, 
Bloomington’da Erken Çocukluk Eğitimi alanında doktora 
eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 
2003 yılında Erken Çocukluk Eğitimi alanında doktora eğitimini 
tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür.  Doktora eğitimi süresince 
erken çocukluk eğitimi alanına ek olarak erken çocukluk döneminde 
aile-çocuk ilişkilerini temel alan aile çalışmaları alanında yan dal eğitimini tamamlamıştır.
ODTÜ'de ve Maltepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında öğretim
üyesi olarak görev yapmıştır. 2011'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma ve araştırma
alanları arasında öğretmen eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, çocukluğun tarihçesi
ve toplumsal görünümleri, çocukluk sosyolojisi ve çocuk hakları yer almaktadır. 2006
yılında ilk oğlunun dünyaya gelmesiyle çocukların çocuklar tarafından yaşanmakta olan
dünyasına adım atmış ve çocuğun sesini duymaya başlamış, ikinci oğlunun dünyaya
gelmesiyle de bu sese kulaklarını kapatamayacağını anlayarak bilimsel çalışmalarını bu
alana yoğunlaştırarak, çocuğun insan hakları savunucusu olmayı misyon edinmiştir. Bu
doğrultuda mesleki kimliğinin en temel amacı, çocuklarla birlikte, yetişkin
hegemonyasındaki dünyayı çocuk içeren, çocuğun sesine ve kararlarına yer veren bir
dünya haline getirebilmektir.

Zeynep Kılıç: 
Başta okullar olmak üzere çocukların içinde bulunduğu 
kurumsal yapılarda çocuk katılımına alan yaratmak için 

içerik geliştirme, uygulama ve hem çocukları hem 
yetişkinleri desteklemekle ilgili çalışmalar yürütüyor. 

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi'yle tanışması ile başlayan 
bu macera, Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin çatısı 

altında sürüyor. Kılıç, araştırma görevlisi olarak çalıştığı 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi 
Doktoru oldu. 2006-2007 yılları arasında proje uzmanı olarak 

görev aldığı Eğitim Reformu Girişimi ile eğitim ve çocuk hakları alanına adım attı.
Çocuk katılımı konusunda asıl okulu olan ÇOÇA’da 2016’ya kadar araştırmacı ve
eğitmen olarak sorumluluk aldı; aynı süreçte   “Tarih Boyunca Çocukluk Anlayışı”
dersini verdi. Mayıs 2017 – Kasım 2018 arasında Hayata Destek Derneği’nde çocuk
güvenliği ve katılımının yaşama geçmesi için çalışmalar yürüttü. Kasım 2018’den
beri, oluşumundan itibaren içinde yer aldığı BBOM Öğretmen Köyü’nde
deneyimlenen katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturma çabasını
Köyceğiz’de yürütülen “Çocuklar İçin Önce Öğretmen” projesi ile yaygınlaştırmak için
çalışıyor.
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