
 

 

 

 

TOPLANTI NOTU 

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından mali destek sağlanan “Mevcut 

çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –uluslararası ile 

ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak” başlıklı projenin Yönlendirme Kurulu toplantısı 9 Ekim 2015 

tarihinde SHUDER ofisinde yapılmıştır. 

 

Katılımcılar 

 

Işıl Erdemli – Uluslararası Çocuk Merkezi 

Şakir Canöz – Türk PDR-DER 

Rahmiye Bozkurt – SHUDER 

Mehmet Can Aktan – SHUDER 

 

Toplantıda Türk PDR-DER ve SHUDER koordinasyonunda yürütülecek olan Katılımlı Eylem Araştırması 

sürecinin başlatılacağı iller konuşulmuştur. 

 

Toplantı öncesinde SHUDER’in Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, 

Trabzon ofislerinde sürecin koordinasyonunda yer alacak irtibat kişileri paylaşılmıştır. Bu liste coğrafi 

bölgelere bölünmüş, aynı bölgedeki Türk-PDR-DER ofislerindeki irtibat kişileri Türk PDR-DER tarafından 

bildirilecektir.  

 

SHUDER ve Türk PDR-Der il ofisleri ile proje yürütücüsü tarafından irtibata geçilecektir. Proje 

kapsamında yapılacak olan bölgesel toplantıların bu ofisler koordinasyonunda yapılmasına karar 

verilmiş bu ofislerin kendi yetki alanındaki, projenin yararlanıcı ağ üyeleri ve çocuk hakları alanında 

çalışan STK’la ile temasa geçebileceği konuşulmuştur. Farklı STK’lara Dernek Masası, Hayat Sende 

derneği üzerinde iletişime geçilebileceği konuşulmuş, farklı üniversite öğrenci toplulukları ile 

çalışılabileceği konuşulmuştur.  



 

Katılımlı Eylem Araştırması süreci ile ilgili olarak, Ekim ayında yapılması planlanan Süreç Tasarım 

Çalıştayı ve Aralık ayında yapılması planlanan PAR Eğitim Çalıştayı üzerine konuşulmuştur. Toplantıda 

bir Katılımlı Eylem Araştırması Çalıştayı’nın SHUDER ve Türk PDR-Der Bölge ofislerinde sürecin 

koordinasyonunu sağlayacak kişilere yönelik olabileceği konuşulmuş, bu kişilerin enerjilerini 

harcamamak için Ekim’de bir toplantı yerine doğrudan Aralık ayında PAR Eğitim Çalıştayı yapılmasına 

karar verilmiştir. Bu Eğitim Çalıştayı’nın şehir dışında bir yerde yapılabileceği böylece katılımcıların 

çalıştayı daha dikkatli ve iyi izleyebileceği konuşulmuştur.  

Kasım ayında yapılacak olan, Proje Açılış Toplantısı’na SHUDER ve Türk PDR-Der’in bölge ofislerinden, 

koordiasyon ekibinde bulunacak kişilerin gelmesinin daha faydalı olabileceği konuşulmuştur. 

 

Toplantı Sonrası: Eylem Noktaları 

 

Kasım duyuru metni SHUDER ve Türk PDR-Der içinde dağıtılacaktır. 

Türk PDR-Der projede yer alacak bölge ofislerini ve iletişim kişilerini bildirecektir. (16 Ekim tarihinde 

Türk PDR-Der, SHUDER tarafından bildirilen illerdeki temsilcilerini bildirmiştir.) 

ICC SHUDER ve Türk PDR-Der tarafından bildirilen kişilerle irtibata geçecektir. 

 

SHUDER ve Türk PDR-Der tarafından bildiren il ofislerinin bölgeler bölünmüş hali 

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın 

Akdeniz: Mersin, Antalya 

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa, Diyarbakır 

Karadeniz: Trabzon 

İç Anadolu: Ankara 

 

 


