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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, tabandan tavana yaklaşımlarla, 
Suriyeli gençlerin ev sahibi topluluğa 
entegrasyonunu kolaylaştırmak ve gelecekteki 
olası toplumsal çatışmaları engellemektir.  Proje 
özellikle, fotoğrafçılığı kendini keşfetme, ifade 
etme ve iyileştirme aracı olarak kullanarak 
katılımcı Suriyeli genç mültecilerin kendileri ile 
ilgili bilgi düzeylerini, farkındalıklarını ve genel 
iyi olma hallerini arttırmaya katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Türkiye’nin Suriye’deki savaş nedeniyle yerinden edilen 3.4 
milyon kişiye ev sahipliği yapma konusunda 2011 yılından 
bu yana gösterdiği olağanüstü dayanıklılık inkar edilemez 
boyuttadır. Çocuklar, erken dönemde entegrasyonlarının 
sağlanabilmesi amacıyla özel politikaların uygulanmasını 
gerektiren bir kategoridedir. Erken dönemde sağlanan 
entegrasyon, sağlıklı yetişkinler olmalarının desteklenmesi 
ve suçlara ya da radikalleşmeye maruz kalma riskinin en aza 
indirilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, 
proje çıktılarıyla, 80 ila 120 Suriyeli mülteci çocuğa dijital / 
mobil fotoğrafçılık ve hikaye anlatımı semineri verilmesi; 
Türkiye ve Avusturya arasında teknik bilgi ve deneyim 
paylaşımının gerçekleştirilmesi; sorunun çözümü için ortak bir 
yaklaşımın ve çalışma modelinin birlikte geliştirilmesi; mülteci 
çocukların durumu ile ilgili kamu anlayışının ve farkındalığının 
arttırılması; tüm ilgili aktörler arasındaki sinerjinin, iş birliğinin 
ve sürdürülebilir diyaloğun teşvik edilmesi ve söz konusu 
pilot girişimin belgelendirilmesi temelinde bir metodolojinin 
/ iyi uygulamalar el kitabının birlikte hazırlanması 
hedeflenmektedir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• PhotoLift Müfredatının Geliştirilmesi
• Suriyeli mülteci çocuklara yönelik Dijital / Mobil Fotoğrafçılık 

ve dijital hikaye anlatımı seminerleri
• İstanbul’da ve Viyana’da 2 Çalıştay
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması için 2 çalışma ziyareti
• İstanbul’da ve Viyana’da Sanat Sergileri 
• PhotoLift El Kitabının hazırlanması
• Dijital medya platformunun oluşturulması

Photoli̇ft: Suri̇yeli̇ Çocukların Sosyal Uyumu için Fotoğraf 
Temelli̇ Psi̇kososyal Destek Projesi
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