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1. Nİ HA İ AMAÇ:
ÇÖPTE ÇALIŞAN
ÇOCUKLARIN
FORMEL Sİ STEME
GERİ DÖNÜŞÜNÜ
SAĞLAMAK

- Sorun etrafında, farklı kurum ve
kuruluşlar nezdinde duyarlılık
yaratmak.

- Gözlem, odak grup toplantıları ile

- Kamu programlarında eğitim ve sağlık
sorunlarına yönelik savunu işlevlerini
yerine getirmek

Sokakta çalışan tüm
- Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların
çocuklar ve özel olarak
ve suça çekilen çocukların tüm plan
çöpte çalışan çocukların
ve programlarda önceliklerini tüm
meselelerine bütüncü
kamusal alanlarda savunmak.
bir bakışla; bir sistem
sorunu olarak bakmak - Kamusal alanlarda, önceliklerin,
dezavantajlı gruplara yönelik olarak
programlanmasını savunmak.

ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgi
almak ve veri toplamak
suretiyle yörelerdeki mevcut
geçim stratejilerini, “yoksulluk”
ve “zenginlik” ölçütlerini
öğrenmek,

- Kırsal ve kentsel yerleşimlerdeki
dezavantajlı grupları belirlemeye
yönelik verileri derlemek.
- Yoksulluk profilini belirlemede
kullanılacak sosyal ve
ekonomik verileri toplamak,
derlemek, değerlemek.

- Diyarbakır’ın çöp toplama
- Çöpte çalışma ve sokakta
mekanizmalarındaki iktisadi-siyasi ve
çalışmanın zorunlu (iktisadi),
sosyal ilişkiler ağını denetlemek
nesnel (sosyolojik) ve öznel
(antropolojik) profilini bilmek
- Kentsel yerleşimlerin yoksul
mekanlarında yaşayan dezavantajlı
-Mevcut istatistiklerden ve
gruplara gelir getirici mesleki beceriler
araştırma verilerinden de
sağlamak, konut, sağlık ve sanitasyon
yararlanarak, çöpün tahliyesi ve
sorunlarının çözümü için gerçekçi plan
tasfiyesiyle ilgili sosyal ve
ve programlar hazırlamak ve bunları
iktisadi ve politik
uygulamak
mekanizmalarin keşfi.
- Soruna taraf olanların öncelikle,
paydaş olanların ardından
belirlenmesi, Sorunu ele alacak
olan tüm kurum ve kuruluşların
ortak bir duyarlıkla hareketinin
sağlanması.
- Konuyla ilgili tarafların bilgi ve
deneyimlerinin bir irade altında
toplanmasını ve paylaşılmasını
sağlamak
- Sorunun, tüm Türkiye’nin ortak
sorunu olarak adlandırılması için
duyarlıkların yaratılması; büyük
şehirlerde giderek artan ve ‘her
türden kötülüğün ardında Kürtlerin
olduğu’na dair homeopatinin
kırılmasında, bu sorunun
tanıtımından yararlanılması
- Projelerde görev alacak
bölgeden/yöreden ve bölge dışından
elemanlar yetiştirmek.

- Meselenin halli için sorunla
benzer şekillerde karşılaşmış
illerin ve yörelerin (Kocaeli
gibi) bilgisine başvurmak,
Olası ortaklıklar
çıkarabilecek bazı şehirleri
dikkatle izlemek (Mersin,
Batman vb. )
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2. NİHA İ AMAÇ :
DİYARBAKIR’IN
ÇÖPTE ÇALIŞAN
ÇOCUKLARININ
YAŞAM ŞARTLARINI
İ Y İ LEŞTİRMEK VE
SONUÇ OLARA
ONLARIN EĞİT İ M
YAŞANTILARINA
TEKRAR
KAZANILMASINI
SAĞLAMAK.

- Ailelerin sürecin sorunlarını anlamasını
ve sorunu kabullenmesini sağlamak

- Çocuğun değeri ve ailenin yerine
dair verilerin toplanması;
değerler sisteminin modernize
olmasına yönelik iyileştirme
çalışmaları için ilk verilerin
sağlanması

- Ailelerin çocuklarla ilişkilerini
güçlendirmek, sağlıklı bir ilişki
tesisine çalışmak
- Suç davranışlanının pekiştirilmeden ve
illegaliteye eklenmeden anlaşılması.
- Suça teşvik edenlerle çocukların
bağlarının zayıflatılması
- Çocukların hayatlarının teminat altına
alınması ve yaşam şartlarının
iyileştirilmesi

- Okula gidiş süresinin artırılması, okulda
kalma süresinin artırılması, okul
sonrsı etkinliklerin örgütlü ve
yaşıtlarla birlikte organize edilmesi.

- Çocukların illegal olarak
damgalanmasına neden olan
değer sistemini tanımak
- Aileyi eğitmek ve çocuğa
davranışını değiştirmesini
sağlamak.
- Suça teşvik edenlerin
tanımlanması (hurdacılar,
kaçakçılar, uyuşturucu vb
satıcıları, çocuk pazarlayanlar,
aileler?)
- Çocuklar ve mahalleli ile sıkı
bağlar kurabilmek, çocukları
izlemek ve sahip çıkmak
- Onbeş yaş altı çocukların
öncelilke izlenmesi ve
kayıtlanması ve çöpten
olabildiğince çabuk
uzalaştırılması.
- Mahalle evleri ve/ya okuma
odaları kurmak, sosyal
etkinliklerin mahalle düzeyine
indirilmesi.
- Mahalle hayatının geri
döndürülmesi
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3. Nİ HA İ AMAÇ :
Diyarbakır’da katı atık
yönetiminin sosyal ve
fiziki mekanizmasının
modernleştirilmesi ve
sağlığına kavuşturulması

- Merkez ve yörelerdeki resmi ve yerel
kuruluşlar, topluluklar ve gruplar
nezdinde “çöp ve çöpün doğası”
konusunda duyarlılık yaratmak,

-Yerellik ilkesi çerçevesinde
Diyarbakır’ın katı atık
mekanizmalarının baştan sona
tespitine ihtiyaç vardır.

3.1. Diyarbakır’da katı

atık toplama
mekanizmalarının
modernizasyonu

3.2. Katı atığın insanla

ilgili tüm süreçlerine
müdahaleler

- Çöpten geçinen tüm kesimlerin
-Çeşitli kesimleri - Gençleri ve
(hurdacılar, ara alıcılar, tamizlik işçileri
öğrencileri öncelikle, kadınları
vb.) sanitasyon denetilerinin uzun
ikinci olarak -çöpün değeri
vadede belediyeler tarafından yapılması.
konusunda eğitmek ve sanitasyon
davranışını geliştirmek.
-Çöpün toplanması, biriktirilmesi ve
bertarafına kadar olan sürecin tüm
- Belediyenin çöp toplama
kesimlerce tanınmasını,böylece çöpe aşina
hizmetlerinin, yerele uygun
olunmasını sağlamak.
stratejilerle geliştirilmesini
sağlamak
- Çöp toplama ve deponi alanlarının ve
aktarma istasyonlarının, ayrıca
- Belediyenin ara hurda alıcıları
deponi alandaki nihai ilişkilerin
üzerinde denetiminin
sosyal ve iktisadi olarak
sağlanması, uzun vadede orta
modernizasyonu.
ve büyük hurdacıların şehir
dışına çıkarılması
-Çöpte çalışan çocukları, sağlık ve
hastalık konusunda eğitmek.
- Çöpte çalışan çocuklarla yakınlık
kuranlara yönelik olarak,
Çöpte çocukları çalışan ailelerin, formel
Emniyetle işbirliğine gidilmesi.
sistemle ilişkilerine, öncelik vermek.
- Çöpte çocukları çalışan alilelerin
- Çöpte çalışan çocukların sağlık sistemi
sisteme entegrasyonunda
içinde formel olarak yer
öncelikler
alabilmelerini uzun vadeli bir
program olarak benimsemek.
- Belediyenin mahallelerde,
küçük hurda alıcılığına
- Çöpte çalışan çocukların örgütlenmesini
başlaması, böylece alıcı
uzun vadede bir program olarak
olarak çöpün mafyöz
benimsemek.
ilişkilerine yasal olarak
müdahalesi
- Onurlu çalışmanın öncelikli
benimsetilmesi
- Çocuklarla yüzyüze ilişkilerin
sağlanması, sıkı tutulması ve
- Çöpte çalışma ve geçinmenin illegal bir
çocukların yaşam kalitesini
iş değil, onurla yapılan bir iş
geliştirebilmek için takipleri.
olduğuna halkın ve çocukların
Çocuklara kimlik dağıtmak.
inandırılması

