
Merhaba!

Haziran 2022’nin Ardından...
Haziran ayında merceğimiz işçi çocuklar ile 
mülteci çocuklardı. “Çocuk çocuktur” dedik.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ile 
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde 
çocukların hangi koşulda olursa olsun 
çocukluklarını yaşamalarına destek 
veren kişi ve kurumlarla buluşup birlikte 
düşündük. Alan çalışmalarında edebiyatı 
çoğaltmanın ve yeni paydaşlıklara adım 
atarak hep birlikte güçlenmenin yollarını 
aradık.
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13 Haziran 2022 İnstagram’da Canlı Yayın

13 Haziran 2022’de Bilgi Üniversitesi      
Çocuk Çalışmaları (ÇOÇA) Birimi Koor-
dinatörü Gözde Durmuş ile İnstagram’da 
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çocuk 
Edebiyatı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştir-
dik. ÇGYD takipçilerine farklı ülkelerde-
ki uygulamaları, alandaki deneyimlerini, 
çalışan çocukların ihtiyaçlarını anlatan 
Durmuş, Nilay Yılmaz’ın1 ve izleyicilerin 
sorularını yanıtladı. ‘Çocuk işçiliği’ ko-
nusunun eğitim ve edebiyattaki yerini, 
yazarlar, çizerler olarak anlatılardaki yak-
laşımlarımızı, sanatın, edebiyatın iyileşti-
rici gücünün çocuk işçilerin öncelikleriyle 
etkileşimini konuştuk.

HAZİRAN ETKİNLİKLERİMİZ
16 Haziran 2022 İnstagram’da Canlı Yayın

16 Haziran 2022’de Birsen Ekim Özen’in2 
kolaylaştırıcılığında yapılan canlı yayını-
mızın konuğu kadın ve çocuk hakları sa-
vunucusu Avukat Meltem Anayaroğlu’y-
du. “Çocuk İşçiliğinde Gerçek ve Kurgusal 
Hikâyeler” başlığını taşıyan söyleşide Avu-
kat Meltem Anayaroğlu, taraf olduğu da-
valardaki deneyimlerini aktardı. Çalışan 
çocukların, ailelerine destek oldukları 
için kendileriyle gurur duyduklarını vur-
gulayan Anayaroğlu, mahrum oldukları 
eğitim haklarının bu çocuklara nasıl geri 
verilebileceği, onları çalışmak zorunda bı-
rakan koşulların nasıl değişebileceği üze-
rine fikirlerini paylaştı. Çocuklarla yap-
tıkları “empati” temalı atölye çalışmalarını 
ayrıntılı bir şekilde anlatan Anayaroğlu, 
bu tür çalışmalarda kullanılabilecek kay-
naklara da değindi. Canlı yayınımızın vi-
deo kaydını ÇGYD İnstagram hesabında 
izleyebilirsiniz.

22 Haziran 2022 İnstagram’da Canlı Yayın

Avukat Güzin Öztürk3 ve Uzman Psiko-
log Nihan Temiz3 işbirliği ile 22 Haziran 
2022’de ÇGYD İnstagram hesabında “Bizi 
Birbirimize Hikâyeler Bağlar: Mülteci Ço-
cukları Okumak, Yazmak ve Anlamak” 
başlıklı bir canlı yayın gerçekleştirdik. 
Yayınımızda, 20 Haziran Dünya Mülteci-
ler Günü kapsamında hem hukuki hem 
psikolojik açıdan paylaşımlar yapmayı, 
tanımlamalar, haklar, erken müdahalenin 
önemi ve yapılabileceklere değinmeyi he-
deflerken mülteci çocukların çocuk edebi-
yatına olan yansımalarına da yer vermeye 

çalıştık. Yayınımıza katılan, güzel yorum-
lar yapan tüm konuklarımıza teşekkür 
ederiz. Bu yayınımızın kaydı da derneği-
mizin İnstagram hesabında izlenebilir.

24 Haziran 2022 Çevrimiçi Buluşma

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kap-
samında gerçekleştirdiğimiz, “Bizi Birbiri-
mize Hikâyeler Bağlar: Çocuk Kitapların-
da Mültecilik Teması ve Mülteci Çocuklar” 
başlıklı çevrimiçi etkinliğimizde Güzin 
Öztürk, Özlem Akçan, Melike Günyüz, 
Miray İşler ile Ebru Uzpeder’i ağırladık. 
ÇGYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nilay 
Yılmaz’ın kolaylaştırıcılık yaptığı buluş-
mada çocuk kitaplarına, mültecilik kavra-
mına yazar, çizer, editör, yayıncı, eğitimci 
ve STK penceresinden baktık. Ana konusu 
mültecilik olan kitapların yazılma, yayım-
lanma ve alanda (okulda, STK projelerin-
de, etkinliklerde vb.) çocuklarla buluşma 
süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunduk. 68 
katılımcının varlığı ile derinleşen buluş-
mada konuşulanlar hepimizi heyecanlan-
dırdı, “kapsayıcı edebiyat” konusunu tartı-
şacağımız benzer toplantılar yapma, farklı 
çevrimiçi etkinlikler düzenleme sözü ver-
dik. Mültecilik temasıyla ilgili o gün tar-
tışılan konuları, önerileri daha sonra bir 
dosyada toplayıp üyelerimizle paylaştık. 

Bu ay internet sitemize eklenen yazılar

Bu ay sitemize yüklenen, ”Çocuk Çocuk-
tur! Çocuğun Tek Mesaisi Oyundur” ile 
“Çizgi Romanda Çocuk ve Çocuk İşçiler” 
başlıklı yazılarda çocuk işçiliği ve edebiyat 
konusu ele alınıyor. Nihan Temiz-Eşref 
Karadağ ve Ümit Kireççi’nin çalışmaları-
na, ÇGYD web sayfasındaki (www.cgyd.
org) “Yazılarımız” sekmesinden ulaşabi-
lirsiniz.

1 Yönetim kurulu başkanı 
2 Yönetim kurulu üyesi

3 Genişletilmiş yönetim kurulu üyesi




