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Toplantısı 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Şanlıur-

“Toplumsal Barışın İnşasında İnsan Olmak” ve

fa’da gerçekleşti. El Birliği Derneği, Şanlıurfa Bü-

İnsani Yardım Vakfı/İHH Şanlıurfa Şube Başkanı

yükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Eyyübiye Beledi-

Behçet Atilla “İnsani Diplomasinin Önemi” konu-

yesi ev sahipliğinde GAP Tarımsal Araştırma Ens-

larında tebliğ sundu.

STK

Türkiye

Aile

titüsü Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya 10 ilden Üye Statüsündeki 33 STK’dan 47 temsilci,

Şanlıurfa’da 450.000’i kayıt

Misafir Statüsündeki STK, yerel-kamu ve üniversi-

altında olmak üzere 650.000

telerden 66 temsilci, 1 Basın olmak üzere 114 kişi

Suriyeli bulunuyor. Bunların

iştirak etti.

100.000’i çadır kentlerde, geToplantının ilk günü, TÜRAP Genel Sekreteri Fun-

riye kalanlar ise merkez, ilçe

da Akyol’un TÜRAP tanıtımı ile başladı. Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, T.C. Aile ve

ve köylerde hayatlarını sür-

Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hiz-

dürüyor.

metleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nuri Nuruan, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ka-

Handan Karataş, insanlığın var olduğu günden bu-

dının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Ya-

güne kadar insanın var olduğu her yerde sorunların

vuz selamlama konuşması yaptı.

olduğunu ifade etti. Dünyada mazlumların ve zalimlerin olduğunu, zalimlerden dolayı o mazlumla-

Protokol konuşmalarının ardından “Toplumsal Ba-

rın hicret ettiklerini ve bu hicretten dolayı ensarlık

rış Sürecinin İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları-

ve muhacirliğin ortaya çıktığını belirtti.

nın Rolü” başlıklı panel düzenlendi. El Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Handan Karataş

Şanlıurfa’da “Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları

“Toplumsal Barışta Ensar-Muhacir Kardeşliği”,

İnsani Yardım Platformu”nun kurulduğunu, 153
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STK’nın üye olduğu bu Platformla kampanya ve projeler
yürüttüklerini ifade etti.
Şanlıurfa’da 450.000’i kayıt altında olmak üzere 650.000
Suriyeli olduğunu, bunların 100.000’inin çadır kentlerde,
geriye kalanların ise merkez, ilçe ve köylerde olduğunu aktardı.

Fatih Vakfiyesinden:
Hemcinsine saygılı olmalı, onunla
barış ve dayanışma içinde olmalı,
malı ile hayrat yapmalı, beden gücüyle Allah'ın emirlerini yerine getirmeli ve ibadet etmeli, aklı ile
kâinat ve insanı incelemeli”
Abdullah Ekinci, insan, insanın hem ruhsal hem yaşamsal
bileşenleri, insanın yeryüzü halifesi konumu, insanın ilmi,
ilim ve adalet ilişkisi, adalet ve hak ilişkisi konularına değinerek bu konuları toplumsal barış ışığında katılımcılarla
paylaştı.
Ekinci, “toplumsal barış sürecinde insan ne yapmalı?” sorusuna en güzel örneğin, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinde olduğunu belirtti. Vakfiyesindeki ilk kavramların;
“Hemcinsine saygılı olmalı, onunla barış ve dayanışma
içinde olmalı, malı ile hayrat yapmalı, beden gücüyle Allah'ın emirlerini yerine getirmeli ve ibadet etmeli, aklı ile
kâinat ve insanı incelemeli” olduğunu ifade etti. Toplumsal
barışın, herkesin malı olan toprağın, bitkinin, suyun, havanın Allah’ın bir emaneti olduğunu bilmekten geçtiğinin altını çizdi.
Behçet Atilla, insani diplomasiyi “insanı merkeze alan onun
hayatının, haklarının, özgürlüklerinin başlaması ve insan
onuruna yakışan muamele görmesi için yürütülen çok taraf-
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lı ilişki” olarak tanımlandığını ifade etti. İnsan hayatını koruma, insan onurunu koruma, insanı koru-

Yapılan oylama sonucunda

ma gibi nedenlerden dolayı insani diplomasinin

Ayık Yaşamda Buluşalım

şart olduğunu belirtti. Atilla, insani diplomasinin

Derneği/AYBUDER, İstanbul

sağlanması konusundaki zorluklara dikkat çekerek,

Gençlik ve Düşünce Kulübü

alandaki tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Derneği/GENÇDÜŞÜN ve Nil

Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Özlenen

Eğitim ve Yardımlaşma Der-

Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER Yönetim

neği/NEYAD TÜRAP üyesi

Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan TÜRAP Birimi

oldu.

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK
ÇOGEP) çalışmaları, Umut Çatısı Derneği Başkanı

Sağlıklı cinsel kimlik alanında ülkemizdeki son

Yakup Memiş T-STK Engelli ve Aile Platformu (T

gelişmeler ve TÜRAP üyelerinin bu sahadaki çalış-

-STK ENAP) çalışmaları, EVKAD Yönetim Kuru-

maları müzakere edildi. TÜRAP Üyeleri bu alanda-

lu Başkanı Habibe Keleş T-STK Kadın ve Aile

ki çalışmalarını, çözüm önerilerini ve görüşlerini

Platformu/T-STK KAP çalışmaları, Bağımsız Ya-

katılımcılarla paylaştı.

şam Derneği/BAYDER Koordinatörü Regaip Bos-

TÜRAP’a üyelik başvurusunda bulunan STK’ların

tan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu

tanıtımları yapılarak oylamaya sunuldu. Bu oylama

(TÜBAM-P) çalışmaları ve Mutlu Yuva Mutlu Ya-

sonucunda Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği/

şam Derneği Koordinatörü Mukadder Bahadır Tür-

AYBUDER, İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü

kiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) çalışma-

Derneği/GENÇDÜŞÜN ve Nil Eğitim ve Yardım-

ları hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem TÜRAP

laşma Derneği/NEYAD TÜRAP üyesi oldu.

Birim ve Komisyonlarının etkinlikleri ile ilgili mü-

TÜRAP Genel Koordinatörü, Genel Koordinatör

zakere yapıldı.

Vekilleri, Genel Sekreter, Genel Merkezi Üstlenen
STK ve DDG seçimleri yapıldı.
Oylama sonucunda;
•

TÜRAP Genel Sekretarya Çalışmalarının
Yürütüleceği Merkez: İstanbul Kadın ve
Kadın

Kuruluşları

Derneği-İKADDER/

İstanbul
•

Genel Koordinatör: Piyale Çitil (Hanımlar
Eğitim ve Kültür Vakfı-HEKVA/İstanbul)
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•

Genel Koordinatör Vekilleri:
√

Firdevs Tavukçu (Genç Diyalog Grubu/
İstanbul)

√

Handan Karataş (El Birliği Derneği/
Şanlıurfa)

√

Hamdiye Katipoğlu (Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği-HANDER/
Samsun)

√

√

Zeliyha Akcan (Kardelen Eğitim ve

√

bul

Yelda Polat (Bilgi Yolu Eğitim Kültür

GİKAP/İstanbul)

Sosyal

Araştırmalar

Merkezi-

√

Kadın

dın

Burhanettin Kansızoğlu (İmam Hatipli-

İstanbul)
√

İMHAD/İzmir)

Kuruluşları

Platformu-

Habibe Keleş (Gökkuşağı İstanbul Ka-

BİLSAM/Malatya)

ler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği-

√

Dr. Gülsen Ataseven (Gökkuşağı İstan-

Yardımlaşma Derneği/Karaman)

ve

√

• Danışman / Denetleme Grubu (DDG)

Kuruluşları

Platformu-GİKAP/

Filiz Büşra Kafadar (İnsani Değerler
Platformu-İDEP/İstanbul) seçildi.

Regaip Bostan (Bağımsız Yaşam Derneği-BAYDER/İstanbul)

• Genel Sekreter: Funda Akyol (İstanbul Ka-

TÜRAP 2016-2017 dönemi

dın ve Kadın Kuruluşları Derneği-İKADDER/

için seçimler yapıldı. Genel

İstanbul)

Koordinatör, Genel Koordinatör Vekilleri, Genel Sekreter ve DDG belirlendi.

Toplantının ikinci günü katılımcılarla yapılan Şanlıurfa şehir turu ile sona erdi.
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“Asım’ın nesli… diyordum ya.. nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

ğerlendirileceğine, gerekli önlemlerin alınacağına
ve hadiselerin tekrarını önleyecek şekilde kapsayıcı
politikaların geliştirileceğine inanıyoruz.

Mehmet Akif Ersoy
Son olarak, kahramanca mücadele eden Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Siyasi Partilerimiz,
15 Temmuz 2016, ihanet ve alçaklığın vatan sevgi-

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Güçlerimiz,

si ile yaptığı savaşı kaybettiği gün olarak tarihe

halkımız ve medyamıza şükranlarımızı sunuyor,

geçti. Bu ihanet ve alçaklığın ülkemizin bütünlüğü-

şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil

ne, aydınlık geleceğimize, uluslararası saygınlığı-

şifalar diliyoruz.

mıza karşı yapıldığı son derece açıktır.

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)

Güvenliği sağlamak üzere kendilerine teslim edilen
helikopterlerle, tanklarla, ağır silahlarla halkın ve
demokrasinin teminatı olan kurumların üzerine
acımasızca saldıran kalkışmacıları dehşetle izledik.
Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hızla organize olan
halkımız, bu ihanete karşılık cevabı meydanlarda
şanlı bayrağımızı dalgalandırarak verdi. Sivil toplum, ülkesine, istikrara ve seçilmişlere sahip çıktı.
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz,
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri vatan
sevgisi ile bütünleşmiş halkımızın da desteğini alarak bu ihanet şebekesini etkisiz hale getirdi.
Ülkemize, değerlerimize ve demokrasiye inanan
Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu yaşananlardan
sonra daha güçlü bir Türkiye’nin hep beraber inşa
edildiğini görüyoruz.
Darbelere karşı birleşen siyaset kurumu, tam bağımsız yargı, hainlerden arındırılmış güvenlik güçleri ile geleceğe daha güvenle bakıyoruz.
Kalkışmacıların en ağır cezaları almasının yanı sıra
bu ve benzeri hareketlerin sapkın emellerine zemin
bulmasını engellemek için sürecin bütünüyle de-
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TÜRAP’ın Çocuk/Genç ve

T-STK ÇOGEP’in Düzenlediği

Aile Birimi çalışmaları Tür-

İstişare Toplantıları

kiye Sivil Toplum Kuruluş-

20 Eylül 2016 tarihinde “15 Temmuz Sürecinden

ları Çocuk ve Genç Platfor-

Sonra Çocuk ve Gençlik Alanında Çalışan STK’la-

mu/T-STK ÇOGEP Koordi-

rın Rolü ”değerlendirme toplantısı

natörlüğünde, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/

“15 Temmuz Sürecinde Çocuk ve Gençlik Alanında

ÖZLENDER’in merkezinde yürütülmektedir.

Çalışan STK’ların Rolü” gündem maddesi ile ilgili

T-STK ÇOGEP toplantıları, her ayın ikinci Salı

katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi. Sor-

günü 12.30–16.00 saatleri arasında düzenli olarak

gulayan, katılımcı, farkındalık düzeyi yüksek, de-

yapıldı. Konuyla ilgili çalışmaları bulunan farklı

ğerlerine bağlı gençlerin yetişmesi kapsamında

kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen bu toplantılara

STK’ların fonksiyonu istişare edildi.

STK’lar, kamu, yerel yönetim, gençlik merkezleri

•

25 Ekim 2016 tarihinde “Çocuk İstismarı

temsilcileri, akademisyen, uzman vb. diğer ilgililer

ve İhmali” konusunda görüş ve öneriler

katıldı.
Çocuk ve genç alanında çalışan STK temsilciT-STK ÇOGEP temsilcileri ve gözlemcileri tara-

leri, istismar vakalarının önlenmesi için alına-

fından çocuk ve gençle ilgili konferans, panel ve

cak yasal önlemler, mahremiyet eğitimi, ailele-

tanıtım toplantıları takip edildi. Birimin tanıtımı

rin bilinçlendirilmesi hususunda ortak projeler

yapıldı. TÜRAP’ın İl ve Sanal Ortam toplantılarına

geliştirilmesi için istişarelerde bulundu.

üye statüsünde iştirak edildi.
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/
İKADDER tarafından T-STK ÇOGEP’in kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan T.C. Gençlik
ve Spor Bakanlığı’ndan hibeli “STK’lar ve Kamu
Gençler İçin Buluşuyor Projesi” 1 Şubat 2016 -1
Kasım 2016 tarihlerinde yürütüldü.
T-STK ÇOGEP İstişare Grubu/Karar Organı
Toplantıları
•

Haziran Ayı Meclis Toplantısı/Hayat Sağlık ve
Sosyal Hizmetleri Vakfı–31 Mayıs 2016

•

Eylül Ayı Meclis Toplantısı/Hanımlar Eğitim
ve Kültür Vakfı (HEKVA)-20 Eylül 2016

•

Ekim Ayı Meclis Toplantısı/Fatih Belediyesi
Topkapı Sosyal Tesisleri–25 Ekim 2016
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T-STK ÇOGEP Kamu Spotu
STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi kapsamında gençleri Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olmaya
çağıran “BURADA SANA YER VAR” başlıklı bir kamu
spotu hazırlandı.
Gençlere sivil toplumun geniş katılım alanlarının onların
ihtiyaçlarına, arzularına ve taleplerine denk düşecek bütün
aktivite alanlarını içerdiği mesajı verildi.

“BURADA SANA YER VAR”
Ne İstersen;
İster Daha Yaşanır Bir Dünya Hayali Kur,
Sporcu Ol, Sanatçı Ol,
Öne Çık Ya Da Parçası Ol,
Bilmediklerini Öğrenmek İste,
Gidemediğin Yerlere Varmak İste,
Kediler İçin, Çocuklar İçin,
Engelleri Aşmak İçin,
Sevgiye Ve Mutluluğa
Hep Birlikte
Bir Adım Daha Yaklaşmak İçin.
Türkiye’de Yüz Binin Üzerinde Sivil Toplum
Kuruluşu Gençlerin Katılımını Bekliyor.

Burada Sana Yer Var.
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“DÜNDEN YARINA GENÇLİK ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI”
T-STK ÇOGEP ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER tarafından T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı desteği ile yürütülen “STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi” kapsamında 4–5
Ekim 2016 tarihlerinde Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “Dünden Yarına Gençlik Çalışmaları
Çalıştayı” gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştaya, T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve T.C Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İstanbul Valisinin Eşi Şeyma Şahin, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Danışmanı Sinem Koytak, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye
Başkanı Av. Hilmi Türkmen, 10 ilden (İzmir, Samsun, Karaman, Diyarbakır, Konya, Malatya, Kocaeli,
Ankara, Bursa ve İstanbul) STK Temsilcileri olmak üzere toplam 75 kişi iştirak etti.
2 gün boyunca eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalıştaylar;
• I. Çalıştay “Kamu-STK Ortak Çalışması İçin İlkeler Çalıştayı” T.C. Cumhur başkanı Başdanışma-

nı ve Eski T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan moderatörlüğünde,
• II. Çalıştay “Gençlerin STK’larda Aktif Rolü Çalıştayı” Dr. Havva Sula moderatörlüğünde,
• III. Çalıştay “Çocuk ve Gençlik Alanında Faaliyetler ve 15 Temmuz Sürecinden Sonra STK’ların Rolü

Çalıştayı” Eğitimci-Biyolog Habibe Keleş moderatörlüğünde yapıldı.
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ÇALIŞTAY SONUÇLARI

“KAMU-STK ORTAK ÇALIŞMASI İÇİN İLKELER ÇALIŞTAYI”

“T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve T.C. Aile

5. Kamu şeffaflaşmalı; izlemede daimilik ve sürek-

ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen

lilik esas alınmalı, kamu hizmetlerinin denetlenme-

Gürcan moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştaya;

si sürecine STK’lar dâhil olmalı, kamu içinde

İstanbul, Konya, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır illerin-

STK’ların temsilcilerinden bir danışma kurulu

den çocuk/genç alanında çalışan 24 kişi iştirak etti.

oluşturulmalı,

1. Kamu ve STK’lar arasındaki ilişki mevzuata

6. Devlet, STK’lara liyakat ve kapasiteleri doğrul-

dayalı hale getirilmeli, işbirliğini sağlayacak so-

tusunda katkı sağlamalı, sürdürülebilir projelere

rumlu bir birim oluşturulmalı, bu birimin bütçesi,

destek olmalı, hibe programlarında aksayan yönler

mevzuatı ve denetlenebilirliği olmalı,

tespit edilip giderilmeli,

2. Kamunun ürettiği ve özellikle STK’ları ilgilendi-

7. Spor alanında hakimiyet sadece kamu elinde

ren hizmetler ve süreçler konusundaki bilgiler ula-

olmamalı; STK’ların önü açılmalı, STK’lara bu

şılabilir olmalı, kamu kurumları strateji planlarına

yönde rehberlik edilmeli, bu konudaki mevzuat

STK’lar ile yapılacak işleri dâhil etmeli,

eksiği giderilmeli,

3. İllerde Dernekler Müdürlüğünün kapasitesi artı-

8. STK-Kamu işbirliği alanlarında kalite akreditas-

rılmalı ve İl Dernekler Müdürlüğünün faaliyetleri

yon çalışmaları yapılmalı,

STK’ların lehine olmalı,

9. İhtiyaç duyulan alanlarda STK’ların insan kay-

4. 5253 sayılı Dernekler Kanunu, platform, hareket

nağına yönelik kamu tarafından desteklenen eğitim

vb. oluşumları da kapsayacak şekilde revize edil-

organizasyonları gerçekleştirilmeli,

meli, STK’ların güçlenmesi ve güvencelerinin

10. Zorunlu örgün eğitim müfredatına, sivil top-

oluşmasında kamusal alt yapı sağlanmalı,

lum, insan hakları örgütlenme ve katılımcılık vb.
konular yerleştirilmelidir.
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“GENÇLERİN STK’LARDA AKTİF ROLÜ ÇALIŞTAYI”

Dr. Havva Sula’nın moderatörlüğünde gerçekleşen

‘çıkarlar’ için gelmektedir. Kuruluşlar da bu amaç-

çalıştaya İstanbul, Konya, Malatya, Kocaeli illerin-

la gelen gençler için belirli kurallar koyarak onları

den çocuk/gençlik alanında çalışan 18 kişi iştirak

bazı şeylere zorunlu bırakmaktadır.

etti.

Öneri: Gençlerin, STK aktivitelerine katılımı zo-

1. Tespit: Gençler , aidiyet duygusu, kimlik ar a-

runlu tutulmamalıdır. STK’lar, gençlerin ilgi duya-

yışı/bunalımı, idealist olmak, duyarlı olmak, aktif

cakları farklı aktiviteler düzenlemeli ve bazı aktivi-

olmak gibi sebeplerle STK’lara ulaşmaktadır. Aynı

telerin sonucunda da katılım belgesi vermelidir.

zamanda özgürlük, bağımsızlık, adalet kavramları

5. Tespit: STK’lar da kur um içi demokr asinin

da gençlerin STK’larda aktif rol almasını sağla-

işlememesi nedeniyle gençler genellikle hiyerarşisi

maktadır.

az olan STK’ları tercih etmektedir. Gençlerin en

Öneri: Gençler , STK’lar a bir amacı ger çekleş-

çok katılım sağladığı sivil alan üniversite topluluk-

tirmek ya da bir soruna çözüm aramak için çağırıl-

larıdır.

malı ve önlerine somut ve ulaşılabilir hedefler kon-

Öneri: Gençler in kendiler ini anlatmalar ına fır -

malıdır. İdeallerini ve düşüncelerini ifade etmeleri

sat tanınmalı ve aykırı düşünceleri tolere edilebil-

için gençlere söz hakkı verilmeli, aykırı gelen en

melidir. Karar mekanizmalarına gençler dâhil edil-

küçük durumlarda gençler eleştirilmemelidir.

meli, yönetim kurullarında en az bir genç yer alma-

2. Tespit: Bazı gençler STK çalışmalar ına mes-

lıdır. STK’ların üst kademe yöneticileri, gençler

lek hayatlarında ve diğer çalışmalarında gerekli

için ulaşılabilir olmalıdır. Tepeden inme görevlen-

bilgi ve becerileri kazanmak, yetkinliklerini artır-

dirmeler yapılmamalıdır.

mak için katılmaktadır. Lise ve üniversitede STK

6. Tespit: Kur uluşlar ın kemikleşmiş yapılar ında

çalışmalarına katılanlar mesleki hayatlarında daha

gençler bulunmamakta ya da belli yaş üstündeki

başarılı olmaktadır.

üyelerin fazlalığından ötürü gençlere yer açılama-

Öneri: Gençler e iş yür ütme becer iler ini geliştir -

maktadır. Gençlerin olmadığı toplantılarda gençler

mek için sorumluluk ve yetki verilmelidir. Verilen

hakkında kararlar alınmaktadır.

işlerin

Öneri: Kar ar mekanizmalar ına gençler dâhil

sonucunda

değerlendirme

yapılmalıdır.

Gençlere yeni deneyim alanları açılmalıdır.

edilmeli, yönetim kurullarında en az bir genç yer

3. Tespit: Gençler in STK’lar a başvur ma sebep-

almalıdır. Gençler sadece iş yapan, görüş bildiren

lerinden biri de işe yaradığını hissetmek ve fayda

konumunda değil, karar veren konumunda olmalı-

sağlamaktır.

dır.

Öneri: Gençler e STK’lar da istedikler i ve yetkin

7. Tespit: Gençler in STK’lar a aktif katılımı kısa

oldukları alanlarda yetki ve sorumluluk verilmeli,

sürmektedir. Gençler bir çalışmaya başlamadan

yapılan çalışmaların sonuçlarıyla ilgili mutlaka geri

önce oldukça heyecanlı ve istekli olabilmektedir.

bildirimde bulunulmalıdır.

Mesela çalışmalar 50 genç ile başlanıp 10 genç ile
bitirilebilmektedir.

4. Tespit: Gençler STK’lar a bur s, yur t gibi
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Öneri: Gençler , pr ojeler in yazımından uygulan-

12. Tespit: STK’lar kur uluşlar ında ve çalışma-

masına kadar tüm kademelerine dâhil edilmeli, on-

larında süreklilik sağlayabilmek için aralarında

lara aktif görevler verilmeli ve sonuçlar mutlaka

gençlerin de olmasını istemektedirler.

değerlendirilmelidir.

Öneri: Gençler tüm sür eçler e dahil ediler ek on-

8. Tespit: Bazı gençler çevr e edinmek için

lara her kademede yetki ve sorumluluk verilmeli-

STK’lara gelmektedir.

dir. Gençler küçük yaştan itibaren STK faaliyetleri-

Öneri: Çevr e edinmek için gelen gençler e halkla

ne götürülmeli, gözlemci olmaları sağlanmalı, usta/

ilişkiler vb. işler verilerek onlara sosyal çevrelerini

çırak ya da hamilik sistemi işletilmelidir. Kurucular

genişletecek yetki ve sorumluluklar sağlanmalıdır.

ve eski üyeler aşamalı olarak yönetim ve karar me-

Farklı sosyal çevrelerden kişiler STK çalışmalarına

kanizmalarındaki yerlerini gençlere bırakmalıdır.

davet edilerek bu gençlerin onlarla tanışması sağ-

STK’larda çalışan ebeveynler STK’lardaki sorunla-

lanmalıdır.

rı çocukların yanında sürekli olarak konuşmamalı,
STK çalışmasına özendirici güzel yanları da anlat-

9. Tespit: Gençler çar e ar adıklar ı der tler i olma-

malıdır.

dığı için STK’lara ihtiyaç duymamaktadır.

13. Tespit: STK yöneticiler i, kendi düşünceler i-

Öneri: Çözüm ar anan far klı sor unlar , kitle ileti-

ni, ideallerini, tecrübelerini gençlere aktarmada

şim araçları ve sosyal medya aracılığıyla dile geti-

sıkıntı yaşamaktadırlar.

rilmelidir. Çünkü gençlerin STK’larda aktif rol
almasında en çok sosyal medyanın etkisi vardır.

Öneri: Gençler in iletişim dili öğr enilmelidir .

Her 10 gençten biri STK’larla sosyal medya aracı-

Gençlerle, onlarla iyi iletişim kuran kişilerin çalış-

lığıyla tanışmaktadır.

ması öncelenmelidir. Gençlerin kullandığı iletişim
yöntemlerine ve teknolojik araçlara hâkim olunma-

10. Tespit: Gençler sivil ve bağımsız olmadıkla-

lıdır. (Örnek: Twitter)

rını düşündükleri için STK çalışmalarına katılma-

14. Tespit: Bazı STK’lar pr estij kazanmak,

maktadır.

gençleri kontrol etmek veya istedikleri gibi bir

Öneri: STK’lar siyasi yapılanmalar dan bağım-

gençliğe ulaşmak için gençlerle/gençlere yönelik

sız olmalı, görüş ve çalışmalar konusunda dikkatli

çalışmaktadır.

olmalıdır.

Öneri: Gençler sadece bir sembol, bir nesne ola-

11. Tespit: Genç eşittir öğr enci olar ak algılan-

rak görülmemeli, tüm süreçlere dâhil edilerek faali-

maktadır ve çoğunlukla sadece öğrencilere yönelik

yetlerde ortak olarak kabul edilmelidir. Gençleri

projeler gerçekleştirilmektedir.

birçok sorunun nedeni ya da toplumun tek umudu

Öneri: Gençlik alanında çalışan STK’lar sadece

gibi gören toptancı ve ön yargılı yaklaşımlardan

öğrencilere değil, dezavantajlı ya da zor koşullarda

vazgeçilmelidir. Yaş bir ayrımcılık nedeni olarak

yaşamını sürdüren gençlere de projeler yapmalıdır.

kullanılmamalıdır.

Örneğin; 15 yaşında konfeksiyonda çalışan gençler.
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“ÇOCUK VE GENÇLİK ALANINDA FAALİYETLER VE
15 TEMMUZ SÜRECİNDEN SONRA STK’LARIN ROLÜ ÇALIŞTAYI”
Eğitimci-Biyolog Habibe Keleş moderatörlüğünde

oluşturulmalı,

gerçekleşen çalıştaya Malatya, Karaman, İzmir,

g. Kur’an Kurslarında öğreticiler pedagojik

Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Samsun ille-

formasyon sertifikasına sahip olmalı; bu ku-

rinden çocuk-genç alanında çalışan 22 kişi iştirak

rumlardaki sosyal imkanlar artırılmalı,

etti.

h. Eğitimciler sosyal girişimcilik ve sivil top-

1. Eğitim kurumlarının nitelikli insan yetiştirmede

lum kuruluşları çalışmaları hakkında bilgilendi-

son derece önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır.

rilmeli,

15 Temmuz süreci değerlendirildiğinde eğitim

i. Pratiğe dönmemiş bir öğretimin davranış

kurumlarına yönelik bazı önlemler alınması gerek-

oluşturmayacağı gerçeğinden hareketle, davra-

tiği görülmektedir:

nışa yönelik eğitimin önemi her zaman gün-

a. Eğitim hayatı boyunca salt teorik bilgiye

demde tutulmalı,

odaklanmadan, gençlerin ruh ve duygu dünya-

j. Okul sonrası öğrencilerin STK’larda aktif

larına hitap edecek çalışmalar yapılmalı, sorgu-

olarak yer alacağı sistemler oluşturulmalı

layan ve farkındalık düzeyi yüksek gençlerin

2. Gençlerin, politika üretim sürecine dâhil edil-

yetişmesi hedeflenmeli,

mesi için kolaylıklar sağlanmalı,
b. Okullarda sanat ve spor derslerinin işlevsel-

3. Tiyatro ve drama eğitimleriyle, gençlerin duy-

liği arttırılmalı ve gençlere ulaşmak için bu

gularına hitap etmenin önemi kavranmalı,

dersler yöntem olarak seçilmeli,

4. STK’lar, gençleri aile bütünlüğü içerisinde de-

c. Okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmet-

ğerlendirmeli, eğitim ve projeler bu kapsamda dü-

leri gençleri tanıma, birebir iletişimi kuvvetlen-

zenlenmeli,

dirmeye yönelik olmalı ve bu çalışmaların sü-

5. Gençleri yetenekleri doğrultusunda spor ve sa-

rekliliği sağlanmalı,

natsal faaliyetlere yönlendirmek için STK’lar ara-

d. Eğitimciler kendilerini güncelleyebilecekleri

cılığıyla okullarda tanıtım ve etkinlikler yapılma-

fırsatlara kolay ulaşabilmeli,

sına zemin hazırlanmalı,
e. Eğitim kurumları ile STK’ların ortak çalış-

6. Ulaşılabilirlik ve imkân açısından avantajlı olan

maları teşvik edilmeli ve STK’lara bu noktada

Bakanlık kamplarından daha çok gencin faydalan-

imkan sağlanmalı,

masına yönelik organizasyonlar yapılmalı,

f. Gençlerle yapılan çalışmalarda ve eğitim ku-

7. STK’lar sahalarında uzmanlaşmalı, uzmanlaş-

rumlarında dinin anlatılmasında doğru dil oluş-

mış STK’lara başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak

turulmalı ve doğru din eğitimi ve inancın bir

üzere sertifikasyon konusunda yetki verilmelidir.

ihtiyaç olduğunu gençlere kavratacak sistemler
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TÜRKİYE KADIN VE AİLE PLATFORMU (T-STK KAP)

STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın Kadın
ve Aile Birimi, 7–8 Kasım 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilen V. İstişare Grubu İl Toplantısı/
Samsun’da kuruldu. Birim çalışmaları, Haseki
Kadın Vakfı, Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD ve Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği/YEKAD ortaklığında Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/
GİKAP Koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
Birim ortak çalışmaları planlanmakta olup, üye
kuruluşlar iletişim, istişare ve işbirliğiyle aşağı-

2. Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD)

• “Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu Ziyareti” (17 Mayıs 2016 – 30 Mayıs 2016)

• “Tenzile Erdoğan Kız Yurdu Öğrencilerine İftar
Programı” – Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Derneği/KASAD Genel Merkezi (23
Haziran 2016)

• “Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu Pikniği” (29 Ağustos 2016)

• Genç kızlara ve ev kadınlarına yönelik “Eğitim

daki çalışmalar gerçekleştirildi.

Programı” – Çankırı Kayıören Köyü Derneği/

BİRİM ÜYELERİNİN ÇALIŞMALARI:
1. Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları

Esenler (12 Ekim 2016)

• Kur’an-ı Kerim’i Anlama, Resulullah’a Hürmet
Konulu Ders ve Çay Toplantısı – Şehzadebaşı

Platformu (GİKAP)

Dernek Merkezi (28 Ekim 2016)
Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik hayatta
ve aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi,
kadının ve aile kurumunun statüsünün yüksel-

3. Haseki Kadın Vakfı

tilmesi amacıyla yürütülen TÜRAP ortak proje-

• Rehber eşliğinde “Boğaz Gezisi” – (1 Haziran

lerinden olan “Öncü Kadınlar Öncü STK’lar
Projesi”, 27 Ağustos 2016 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığının onayıyla tamamlandı. (Proje
kapsamında düzenlenen faaliyetler Ortak Proje-

2016)

• “Geleneksel İftar Programı” - Kuruçeşme Koru İstanbul (16 Haziran 2016)

• Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde STK’lara yö-

ler bölümünde bulunmaktadır.)

nelik düzenlenen “İftar Programı” – Ankara
(21 Haziran 2016)
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• “15 Temmuz Şehitleri İçin Hatim Duası Prog-

4. Yek Adım Eğitim Dayanışma Derneği
(YEKAD)

ramı” - Eyüp Sultan Konağı (5 Ağustos 2016)

• Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 45

a)

T.C.

Kültür

Bakanlığı

ile

yürütülen

"Değerlerimizi ve Kültürümüzü Yaşat-

aileye kurban eti bağışı – (14 Eylül 2016)

mak ve Hatırlatmak Amaçlı Ebruli

• Başbakan Binali Yıldırım’ın Eşi Sayın Semiha

Günler Projesi"

Yıldırım’ın ziyareti – Ankara (30 Eylül 2016)

• “Hayır Kahvaltısı” - Küçüksu Kasrı (6 Ekim
2016)

b)

Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde ve Dr. Sare Davutoğlu'nun hima-

• “Bosna Hersek Kültür Gezisi” – (27-30 Ekim
2016)

yesinde yürütülen "Kendine ve Kentine
Duyarlı Kadın İçin Mobil Okul Projesi"

Haseki Kadın Vakfı Yardım Komisyonu Çalışmaları;

Projenin Amacı:

Vakfa başvuruda bulunan ve gerekli tetkikleri
komisyonlarca tamamlanan, Yönetim Kurulunun onayı neticesinde kayda alınan 35 ihtiyaç
sahibi aileye ayni yardımlar yapılmaktadır.

Projede birçok konuda eğitimler vererek kadınların bilinçlenmesi, nitelikli hale gelmesi, çocukların imarında daha bilgili, daha kültürlü
olması ve farkındalık düzeylerinin artması

Öğrenci Destek Fonu;

amaçlanmıştır.

Haseki Kadın Vakfı 100 öğrenciye burs ver-

Proje kapsamında verilen seminer ve eğitimler;

mektedir.

· Çocuk Yetiştirme ve Çocuk Gelişimi
· Kadın Sağlığı, Hijyen ve İlkyardım Eğitimi
· Aile Bağlarını Geliştirme ve Aile İçi İletişim
· Değerlerimiz, Özdeğerlerimiz ve Milli Bilinç
· Psikolojik Danışma ve Psikolojik Sohbetler
gerçekleştirilmektedir.
Proje kapsamında; Ankar a’nın Yenimahalle ilçesinde 8300 kadına, Elâzığ’da 3200
kadına, Adıyaman’da ise 2700 kadına seminerler ve eğitimler verildi. Toplam 14200
kadına ulaşıldı.
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Türkiye STK Engelli ve Aile Platformu/T-STK

Aşmak İçin Harek(ET)

ENAP,Umut Çatısı Derneği koordinatörlüğünde,

“Aşmak İçin Hareket Kampanyası”, engelli ve

Bilim ve İnsan Vakfı, Umut Çatısı Spor Kulübü

engelsiz bireyleri bir araya getirerek; sağlıklı bir

Derneği ve Görmeyenler Kültür ve Yardımlaşma

beden için 100.000 engelli ile 100.000 engelsiz

Derneği/GÖRBİR ortaklığında çalışmalar yürüt-

bireye aynı anda spor yaptırmayı, okul öncesi en-

mektedir.

gelli çocukları rehabilitasyon amaçlı fiziksel aktivite ve sportif etkinliklerin içine çekmeyi, engelli-

T-STK ENAP Faaliyetleri:

lerin spor yapabileceği konusunda mevcut bilinçli

1. Platforma yeni üyeliklerin kabulü kapsamında

kitle sayısını iki katına çıkarmayı, engellilerin

18 STK ile ön protokol yapıldı. ENAP çatısı

sporla topluma daha kolay uyum sağlayacağı ko-

altında faaliyet gösterme konusunda mutabaka-

nusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve “engelleri”

ta varıldı.

her anlamda yıkmayı amaçlamaktadır.

2. Beyaz Ay Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı

Kampanya ile engelli ve engelsiz gençlerin sosyal

himayesinde yürütülen “Aşmak İçin Hareket

uyumları güçlenecek, yaşam standartları gelişecek,

Projesi”nde yer alma konusunda gerekli görüş-

engelli bireylerin toplumdan uzaklaşmalarına izin

meler yapılarak gelecek dönemde işbirliği ya-

verilmeden toplumun merkezinde, hayatla iç içe

pılmasına karar verildi.

olmaları sağlanacaktır. Uygulama sırasında engelli
çocuk ve gençler yetenekleri doğrultusunda spor
branşlarına yönlendirilerek, branşlarının temel
teknik becerileri öğretilecek ve ilgili branşlara kanalize edilecektir.
3. İstanbul Kemerburgaz’da tahsisi sağlanan arazi
için Eyüp Belediyesi’nin katılımı ile Hippo
Terapi Merkezi oluşturma çalışmaları devam
etmektedir.
4. İstanbul Olimpiyat Parkı tesislerinin engelliler
tarafından daha yoğun kullanımı ile ilgili olarak “İstanbul Olimpiyat Parkı Projesi” hazırlanmaktadır. Kullanılmayan büyük ve modern te-
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sislerin aktif kullanımı, düzenli organizasyon

8. Engellilerin kayboldukları zaman yakınlarına

ve etkinlikler düzenlenmesi için çalışmalar de-

ulaşabilmeleri için Sevgi İzi Projesi kapsamın-

vam etmektedir.

da dövme yaptırıldı. Bu sayede sadece son 4
ayda 6 engellinin yakınlarına ulaşıldı.

5. Engellilerin hayat kalitesini artırmak ancak onların yaşadığı engelleri deneyimlemekle ger-

9. 6–9 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir Fuarın-

çekleşir düşüncesiyle hayata geçirilen “Empati

da, Umut Çatısı Derneği Engelli Dans Grubu

Sokağı Gezici Tır Proje”si Aralık ayında yola

sahne aldı.

çıkacaktır.

Engelliler İle Gerçekleştirilen Sosyal

6. Türkiye’de ilk kez 4 engel grubunun birlikte

Et-

kinlik ve Geziler;

katılacağı yüzme yarışları 29–30 Kasım tarihle-

1. Hayvanat Bahçesi Gezisi (6–9 Mayıs 2016)

rinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Yüzme
2. İstanbul Atlı Okçuluk Derneği At Çiftliğinde

Havuzu Tesislerinde gerçekleştirilecektir. Spor

Atla Terapi ve Piknik Etkinliği (20 Mayıs

kulüpleriyle birlikte, kamu kurum ve kuruluşla-

2016)

rı ile STK’ların katılımı sağlanacaktır. Madalya

3. 1453 Panorama ve Miniatürk Gezisi (11 Hazi-

alan Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği sporcu-

ran 2016)

ları, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününde Okmeydanı Darülaceze’de bulunan yaşlı

4. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü

ve engellilerimizi ziyaret edecektir.

İftar Programı (14 Haziran 2016)

7. 2017 Avrupa Birliği hibe programlarına hazır-

5. Edremit Kaplıca Gezisi (9–12 Eylül 2016)

lanmak ve TÜRAP üyelerini de kapsayan ortak

6. Kumburgaz Pikniği (20 Eylül 2016)

projeler oluşturmak için çalışmalara başlandı.

7. Atletizm Yarışları (Ekim Ayı Boyunca)
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TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
PLATFORMU / TÜBAM-P

Türkiye Bağımlılıkla Mü-

• Kardeşlik Derneği

cadele Platformu (TÜBAM

• Bişrihafi Derneği

-P), 1 Mart 2014 tarihinde

• Bayrampaşa Vakfı

madde bağımlılığı alanında

• Suffa Vakfı

faaliyet gösteren STK’lar tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, Türkiye genelinde bağımlılık alanın-

3. Komisyon Çalışmaları

da faaliyet gösteren iletişim, istişare, işbirliği zemininde STK’ları bir araya getirerek çalışmalarını

• Rehabilitasyon Hizmetleri; Bağımsız Yaşam

güçlendirmektir.

Derneği Şubat ayı itibariyle 500 m2 alanda yer
alan; spor salonu, müzik odası, çok amaçlı salon-

TÜBAM-P çalışmaları Bağımsız Yaşam Derneği-

dan oluşan yatılı rehabilitasyon merkezi projesini

nin merkezinde, Genel Koordinatör, Psikolog, Ma-

hayata geçirdi. Elliye yakın bağımlı birey yatılı

nevi Değerler Eğitmeni, Ex-user Rehber ve bir

rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandı. Ayrıca

yardımcı sekreter tarafından yürütülmektedir.

rehabilitasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamPlatform madde bağımlılığı ile mücadele hususun-

layan bağımlı bireylere istihdam hizmeti sunuldu.

da çalışmak isteyen 50 bireysel ve 50 kurumsal

BAYDER yatılı rehabilitasyon projesini bir adım

katılımcıdan oluşmaktadır. Platform çalışmaları

ileriye götürmek adına; rehabilitasyon sürecini

sonucunda Tedavi Komisyonu, Rehabilitasyon

tamamlayan bireylere istihdam hizmetinin yanın-

Komisyonu, Koruyucu Önleyici çalışmalar Ko-

da, tekrar aynı aile ortamına ve çevreye dönmeye-

misyonu ve Hukuk Komisyonları oluşturuldu.

ceği “Yarı Yol Evi Projesi”nin de pilot uygulama-

Toplam 3 platform toplantısı gerçekleştirildi. Ça-

larını yürütmektedir.

lışmalar sonunda elde edilen çıktılar bakanlıklar

• Bağımsız Yaşam Projesi; Tür kiye Yeşilay Ce-

ve yerel yönetimlerle paylaşıldı.

miyeti ile gerçekleştirilen “Bağımsız Yaşam Pro-

Platform üyelerinin arasında iletişim, istişare ve

jesi” Haziran ayı itibariyle, başarılı bir şekilde

işbirliği zemini sağlandı. Platform üyeleri hedef

sonlandırıldı. Proje süresince 35 bağımlı birey

kitlelerine yönelik seminer, eğitim vb. programlar

BAYDER’in; tedavi, rehabilitasyon ve danışman-

düzenledi.

lık hizmetlerinden faydalandı. Ayrıca bu 35 gen-

2. Platform Karar Organında Yer Alan

cin aileleriyle Bağımlılıkla Mücadele Becerileri

STK’lar

konulu danışmanlık ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Proje sonunda 3 bağımlı gence istihdam hiz-

• İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği

meti, 20 Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrenci-

• Sıcak Yuva Vakfı

sine 60 Saatlik Bağımlılık Eğitimi verildi.

• Özkevser Vakfı

• Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu

• T-STK ÇOGEP

Projesi; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen proje Ağustos ayında son buldu. Bağımsız
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Yaşam Derneği, proje doğrultusunda hedeflediği

• “Uyuşturucu ile Mücadele Alt Kurulu Toplantı-

50 bireysel, 50 kurumsal platform üyesi hedefine

sı” - Üsküdar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı

başarıyla ulaştı.

Merkezi (21 Haziran 2016)

• Bağımlılık Aile Eğitimi Programı; Bağımlılık

• “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla

sorunu ile mücadele eden ailelere 7 haftalık, Ba-

Mücadele Günü” - Yeşilay (26 Haziran 2016)

ğımlılık Kavramı, İletişim Becerileri, Değişimin

• “İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantı-

Adımları vb. konuları hakkında verilen eğitimler-

sı” - Üsküdar Kaymakamlığı (26 Temmuz

le, bağımlılıkla mücadele becerileri kazandırılma-

2016)

sı hedeflenmektedir. İlki gerçekleştirilen eğitim

• “İlçe Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Toplantı-

programına yaklaşık 20 aile katılmış olup, eğitim-

sı” - Üsküdar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı

ler rutin bir şekilde devam edecektir.

Merkezi (2 Ağustos 2016)

4. Komisyon

Üyelerinin

İştirak

Ettiği

• “İlçe Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Ara Karar

Programlar

Toplantısı” - Üsküdar Kaymakamlığı Toplum

• “Uyuşturucu ile Mücadele İlçe Kurul Toplantısı”

Sağlığı Merkezi (09 Ağustos 2016)

- Ümraniye Kaymakamlığı (17 Mayıs 2016)

• “Gençlik Politikaları Çalıştayı” – Türkiye Genç-

• “Avrupa Birliği Alkol Politikaları ve İskoçya

lik STK’ları Platformu/TGSP ( 2–4 Eylül

Örneği” - Türkiye Alkol Politikaları Platfor-

2016 )

mu / TAPP - (25 Mayıs 2016)

• “ İlçe Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Toplantı-

• “Uyuşturucu ile Mücadele İlçe Kurul Toplantısı”

sı”- Üsküdar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı

- Ümraniye Kaymakamlığı (25 Mayıs 2016)

Merkezi (27 Eylül 2016)

• “Ulusal Gençlik ve Spor Belgesi Güncelleme

• “Rehabilitasyon Modeli Temel İlkeler Çalıştayı”

Çalıştayı” - Gençlik ve Spor Bakanlığı (30 Ma-

- Yeşilay (27 Eylül 2016)

yıs- 3 Haziran 2016)
• “İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantı-

sı” - Üsküdar Kaymakamlığı (31 Mayıs 2016)
• “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koor-

dinasyon Kurulu Toplantısı” - İstanbul Valiliği
Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
(10 Haziran 2016)
• Üsküdar Olumlu Davranış Geliştirme Destek

Programı kapsamında “Değişime Doğru Uluslararası Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme Sempozyumu” (15 Haziran 2016)
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TÜÇEV-P
Türkiye Çocuk Evleri Platfor-

İletişim Ağında Gönül-Ver Derneği

ve birçok

munu (TÜÇEV-P) 19 Mart

bireysel üye bulunmaktadır.

2015 tarihinde Mutlu Yuva

TÜÇEV-P çatısı altında 111 çocuk evi ve 553 ci-

Mutlu Yaşam Derneği koordi-

varında çocuk yer almaktadır. Onayda bekleyen 2

natörlüğünde, çocuk evleri sa-

ev bulunmaktadır.

hasında çalışan, alanda benzer problemler yaşayan

Ev ve çocukların derneklere göre dağılımı şu şe-

ve aynı amaca hizmet eden STK’ların problemleri

kildedir;

yetkili mercilere daha güçlü bir sesle ifade edebil-

• Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği: 53 ev 251

mesi, çocukları sosyal hayata daha iyi hazırlaya-

çocuk, 2 ev onayda 1 ev tefriş aşamasında

bilmesi, onları toplum için daha iyi bireyler olarak

• Ankara MYMY: 10 ev 51 çocuk

yetiştirebilmesi ve aynı zamanda daha çok çocuğa

• Bursa MYMY: 11 ev 58 çocuk

ulaşabilmesi amacıyla kuruldu.

• Yozgat MYMY: 5 ev 30 çocuk

TÜRAP Birimlerinden T-STK ÇOGEP’e bağlı

• BİSEG: 5 ev 25 çocuk

olarak faaliyet gösteren TÜÇEV-P Genel Merkez
çalışmaları Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

• Süreyya Der: 3 ev 16 çocuk

tarafından yürütülmektedir.

• Şefkat Vakfı: 1 ev 6 çocuk

1 Kasım 2016 tarihinde Mutlu Yuva Mutlu Yaşam

• Şefkat Çocuk Köyünde: 5 ev 24 çocuk

Derneği Genel Merkezinde Platform Meclis Top-

• İzmir İHH Derneği: 6 ev 34 çocuk

lantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Platform üyeleri

• Gönül-Ver Derneği: 4 ev 18 çocuk

çalışmalarını paylaştı ve sorun alanları ile ilgili

• Beyaz El Derneği: 8 ev 40 çocuk

istişarede bulundu.

Platform Üyelerinin Çalışmaları:

Platform Üyeleri

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

Kurucu Üye STK’lar

• Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği tarafından 4

• Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

çocuk evi daha açılarak 20 çocuğa daha sahip çı-

• Ankara Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

kıldı. 2 ev için Ankara’dan onay beklenmektedir.

• Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

• Dezavantajlı çocuklara hizmet veren personelin

• Yozgat Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

kalite ve kapasitesini yükseltmek amacıyla “Hayat

• Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim

Rehberi Yetiştirme” pr ojesi İstanbul Kalkınma
Ajansı/İSTKA tarafından hibelendi. Bu kapsamda

Köyleri Gönüllüleri Derneği (BİSEG)
• Özkevser Vakfı

40 adaya Halkalı Yaşam Merkezinde kurs verildi.

• Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilerek istihdam edilmek üzere T.C. Aile ve Sosyal

Üye STK’lar

Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne yönlendiril-

• Şefkat Vakfı

di.

• İzmir Yardımlaşma Derneği

• Sağlıklı aile modelinden yoksun çocukları, doğ-

• Beyazel Derneği

ru rol model olacak ailelerle buluşturarak, çocuk-

20

KOMİSYONLAR
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ların hem aile kavramını sağlıklı bir şekilde dene-

• Eylül ayında Anadolu ve Avrupa yakalarında

yimlemeleri, hem de aile sıcaklığını hissetmeleri

piknik organizasyonları gerçekleştirildi.

amacıyla başlatılan Hamiyet Aile çalışmaları de-

• Çocuklara yaz programı kapsamında, Anadolu

vam etmektedir. Bu proje kapsamında birçok ço-

ve Avrupa Yakası Yaşam Merkezlerinde akade-

cuk kendisine rol model olacak aile ile buluşturul-

mik, değerler eğitimi, sanatsal, sporsal ve kültürel

du. Bu ailelere yönelik; rehberlik, istişare ve kay-

çalışmalar ve etkinlikler yapıldı.

naşma amacıyla 2 toplantı, 1 yat gezisi, 1 de kah-

İzmir İHH Çocuk Evleri

valtı organizasyonu gerçekleştirildi.

• Okul dönemi içerisinde 6 ay boyunca 4 Eğitmen

• 14-19 Mayıs 2016 tarihleri arasında İBB Yeni-

tarafından “Çocuk Kulübü” Çalışması yapıl-

kapı Gençlik Fuarında çocuk evlerinin tanıtımı

dı. Ahlak, Adab-ı Muaşeret, Siyer, Kur'an-ı Ke-

yapıldı. Ayrıca, fuarda Yönetim Kurulu Üyesi

rim, Resim ve El becerileri dersleri verildi.

Yrd. Doç. Abdulhekim Beki tarafından bir sunum

• “Fidanlar Toprakla Buluşuyor” etkinliği kapsa-

gerçekleştirildi.
• Çocuk evlerinde görev yapan bakım elemanları,

mında programlar düzenledi.

dernek çalışanları ve yönetim kuruluna, moral ve

• Ramazan boyunca gönüllüler tarafından çocuk-

motivasyon olması amacıyla kahvaltı programı

lara yönelik iftar programları yapıldı.

düzenlendi.

• Haftada bir gün çocuklara örnek model olması

• Ramazan ayında bakım elemanları ve dernek

için, donanımlı gönüllüler tarafından kitap okuma

çalışanlarıyla Tuzla, Madenler ve Süleymaniye’de

ve el becerileri atölyeleri yapıldı.

iftar programları organize edildi.

• Yaz dönemi boyunca yaz kursları düzenlendi.

• Çocuk evlerinin ve çocukların ihtiyaçlarını karşı-

Çocuklara Kur’an-ı Kerim, Ahlak, At Biniciliği,

lamak amacıyla hayır iftarları ve hayır kahvaltıları

Yüzme ve Resim kursları gerçekleştirildi.

yapılarak gönüllülerle bir araya gelindi. Bu orga-

• Çocukların sağlık taramaları yapıldı.

nizasyonlarda Çocuk Evleri Projesi anlatılarak

Süreyya Eğitim Kültür ve

gönüllülere ne tür katkılar sağlayabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu programlar be-

Dayanışma Derneği

lirlenen takvim çerçevesinde devam etmektedir.

• Tiyatro, sinema, kitap okuma ve değerlendirme,

• Evlerin ve çocukların ihtiyaçları için Başakşe-

kültür gezileri yapıldı.

hir’de kermes düzenlendi.

• Yaz okulu faaliyetlerine yüzme, spor, resim ve

• Sünnet çağına gelen 20 çocuğun ailelerinden

oyun atölyeleri eklendi.

muvafakatı alınabilen 12 tanesinin sünnetleri ya-

• Piknikler, sahil gezileri gerçekleştirildi.

pıldı.

• Akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla

• Kutlu doğum haftasında 100 çocuğun rol aldığı

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Değerler

diğer çocukların da seyirci olarak katıldığı Kutlu

Eğitimi dersleri verildi.

Doğum programı düzenlendi.
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TÜRAP’ın ortak projelerinden olan İstanbul Kadın

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/

ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)’in T.C.

GİKAP işbirliğiyle;

İçişleri Bakanlığı’nın hibe desteği ile Gökkuşağı

•

Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan

İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP ve

STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER

işbirliği zemini yapılandırmak, kadın STK’ların

ortaklığında, yürüttüğü “Öncü Kadınlar Öncü

kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygu-

STK’lar” Projesi sona erdi.

lanması için gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,
•

Projenin Genel Amacı:

güçlerini birleştirerek kaynaklarını efektif kul-

Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik hayatta ve

lanmaları ve deneyim paylaşımı yapmalarını

aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının

sağlamak,

ve aile kurumunun statüsünün yükseltilmesidir.
•

Projenin Özel Amacı:

Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların

Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda

Kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında kurulan

aktif rol almalarını sağlamaktır.

Gerçekleşen Seminerler:
•

•

“Türkiye’de İslami STK’ların Değişimi” Semi-

Yrd. Doç. Dr. Mücahit Gültekin, Gökkuşağı

neri – Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, Hanımlar Eği-

İstanbul Kadın Platformu/GİKAP (19 Aralık

tim ve Kültür Vakfı/HEKVA (25 Kasım 2015)

2015)

“Uluslararası Sözleşmelerde Kadın” Semineri –

•

“STK’larda Sosyal Medyanın Etkin ve Aktif
Kullanılması” Semineri – Salih Çaktı, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/
GİKAP (27 Ocak 2016)

•

“STK’larda Saha Çalışması ve Raporlama” Semineri - SETA Ankara Toplum ve Kültür Araştırmacısı İpek Coşkun, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP (24 Şubat
2016)
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•

“STK’larda Saha Çalışması ve Raporlama2/Uygulama” Semineri -Stratejik Planlama Uzmanı Berivan ÇİTE, Gökkuşağı
İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP (30 Mart 2016)

•

“STK’larda Yazışma” Semineri- GİKAP Genel Koordinatörü
Funda Akyol, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP (27 Nisan 2016)

•

“Sivil Toplum, Kent, Kimlik ve İletişim” Semineri -İstanbul
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç Dr. Betül Önay Doğan,
Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/ GİKAP (25
Mayıs 2016)

•

“STK’lar ve Medya” Semineri -TRT Haber Moderatörü-Yazar
Betül Soysal Bozdoğan, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları
Platformu/GİKAP (20 Temmuz 2016)

•

“STK’lar ve Psiko-Sosyal Meselelerde Tutumları” Semineri Psikolog Sevgi Şahbaz, (27 Temmuz 2016)

•

Sosyal Etkinlikler kapsamında “Yat Gezisi” - (28 Kasım 2015)
ve “Maşukiye Gezisi” (27 Temmuz 2016)

•

“Yaşanabilir Bir Dünyanın İnşaası İçin Kadın Sivil Toplum
Kuruluşları Konferansı” - Topkapı Barcelo Eresin Otel (23/24
Mart 2016)

•

“Bir Sivil Toplum Kuruluşu Modeli: Platformlar” Kitabı (27
Ağustos 2016)

“Öncü Kadınlar Öncü STK’lar Projesi” kapsamında “Bir Sivil
Toplum Kuruluşu Modeli: Platformlar” kitabı, platfor m kur mayı planlayan veya platform çalışması yürüten STK aktivistleri
için hazırlandı ve STK ve Kamu Kuruluşlarına dağıtıldı.
Kitap; platformların tanımı, platformlarda yönetim, mutabakat
tutanağı hazırlamak, platformların finansmanı ve muhasebesi,
platformlarda iletişim fonksiyonu vb. konularını içermektedir.
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GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ - BASIN BİLDİRİSİ

Memur Sendikaları Konfederasyonu, Gaziantep'te 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör olayını
protesto etmek amacıyla 40’a yakın kadın STK temsilcisinin katılımıyla 26 Ağustos 2016 tarihinde
"Türkiye'nin Kadınları Gaziantep'in Yanında" başlıklı basın açıklaması düzenledi. Şehit Kamil Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, heyet adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal yaptı. TÜRAP Temsilcileri de programa iştirak etti. Basın Bildirisine
TÜRAP Üyelerinin de aralarında bulunduğu 45 STK destek verdi.
Twitter üzerinden #Türkiyeninkadinlariterörekarsitekses etiketiyle paylaşımlarda bulunarak bildirinin daha
geniş kitlelere duyurulması sağlandı. Basın açıklamasının ardından heyet, terör olayında hayatını kaybeden
vatandaşların yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

BASIN BİLDİRİSİ
Türkiye 15 Temmuz Darbe teşebbüsü ile darbenin az-

daki piyonları ve terörü destekleyen her türlü zihniyeti

mettirici dış mihrakların Böl/Parçala/Yut diye özetlene-

lanetliyoruz.

bilecek olan Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Suri-

Bu hain saldırı Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik

ye/Irak üçgeninde parçalanmaya ve bölünmeye çalışıl-

operasyonlarını akamete uğratmak; aynı zamanda Gazi-

mıştır. Aziz Milletimiz bu teşebbüsü büyük kahraman-

antep gibi farklılıkların bir potada eritildiği, Türk, Kürt

lıklar ve fevkalade bir direniş ruhu göstererek bertaraf

ve Arap kardeşlerimizin birlik içinde yaşadığı bir şehir-

etmiş; darbenin tetikçiliğini yapan FETÖ başta olmak

de huzur ve güvenliği zedelemek için gerçekleştirilmiş

üzere, diğer tüm destekçi ve paryalar perişan edilmiştir.

bir eylemdir.

İslam Medeniyetinin Ortadoğu coğrafyasındaki en bü-

Gaziantep üreten bir şehirdir. Çünkü Antep, Gazi unvanı

yük temsilcisi ve lideri pozisyonunda olan Türkiye’yi

ile şereflenmiş bir şehirdir. Farklılıklarımızı kaosa çevir-

darbe teşebbüsü ile yıkamayacağını anlayan terör ittifakı

meye çalışan, kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışan, kritik

bu defa ülkede güvenlik zafiyeti oluşturmak, toplumsal

dönemleri kendi alçakça planları için uygun zemin hali-

barışı zedelemek ve sivil halkı tedirgin etmek için vatan-

ne getirmeye çalışan hainlere fırsat vermeyeceğiz.

daşın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları yoğunlaştırarak en son Gaziantep’te bir düğün törenini hedef
almıştır.

15 Temmuzda ülkemizde meydana gelen kardeşlik ruhunu ortadan kaldırmaya çalışan, kan siyasetine hizmet
eden, güya üst akıllar tarafından her yönden birliğimizi

Bu menfur saldırıda hangi din ve anlayışa sahip olursa

bozmaya ve yıpratmaya yönelen her türlü teşebbüsü

olsun hiçbir fikrin ve felsefenin desteklemeyeceği şekil-

reddediyoruz.

de onlarca çocuk, kadın, erkek katledilmiştir.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren PKK, DAİŞ ve des-

Masum canların, kardeşlerimizin, çocuklarımızın en

tekçileri FETÖ acımasız birer terör örgütüdür. Tüm bu

mutlu günü olan düğün gününü; umudun, birlik ve bera-

kandan beslenmeye çalışan terör faaliyetlerine, el birliği,

berliğin perçinlendiği bir merasimi ve oradaki vatandaş-

dil birliği ve gönül birliği ile dur demeliyiz!

larımızı alçakça hedef alan saldırıyı, saldırının arkasın-
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GAZİANTEP TAZİYE ZİYARETİ - BASIN BİLDİRİSİ

saldırısını iç siyaset malzemesi yapmaya, evlatlarını

İmar ve İnşa edilecek; terörün verdiği maddi/manevi

teröre kurban veren annelerin duygularını istismar et-

zararlar ortadan kaldırılacaktır. Bizi iç savaşa sürükle-

meye çalışmışlardır. Annelik tüm ideolojilerin, siyase-

melerine, vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine hep

tin, planların üstünde bir mertebedir. Biz Türkiye’nin

beraber dur diyeceğiz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde

dört bir yanından gelen Kadın sivil toplum örgütleri

tanklara, uçaklara bedenini siper eden kahraman şehit

olarak bu istismara izin vermeyeceğiz. Kardeşlerimizin,

kadınlarımız gibi.

çocuklarımızın, annelerimizin, bizlerin umudunu kopa-

İşte tam da böyle bir zamanda Yunus Emre’nin

rıp almaya, umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara fırsat

“Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz.” öğü-

vermeyeceğiz.

düne gönlümüzü açmalıyız. Biz ekmeğimizi bölüşerek,

İnsanlığımızı, kadınlığımızı, anneliğimizi dahi ayrıştır-

değerlerimize sahip çıkarak, acımızda da sevincimizde

mak isteyenler bilsin ki: Anneliğimiz, kadınlığımız tüm

de birbirimize kenetlenerek her türlü teröre karşı çıktı-

kanlı siyasetinizin, ideolojilerinizin, acımasız planları-

ğımızda kazanacağız. Çünkü bizim başka vatanımız

nızın üstündedir ve dahi karşısındadır. Bu acı hepimi-

yok! Bu vesileyle saldırıda yaşamına yitirenlere yüce

zin; Cenazeler 79 milyonun cenazesidir.

Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına

Bu Millet ve İslam coğrafyası Erkeklerle birlikte Ka-

sabr-ı cemil diliyoruz.

dınların da gayreti, mücadelesi ve dirayetiyle yeniden

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
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İDSB ULUSLARARASI AİLE ENSTİTÜSÜ
“EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR ÇALIŞTAYI”
İslam Dünyası STK’ları Birliği/

• Eğitimde dikey değil yatay bir ilişki vardır. Ço-

İDSB tarafından 1 Ekim 2016

cuk, anne ile babanın ortak eğitimiyle büyümeli

tarihinde alanında uzman STK

ve sorumluluk ailede kabiliyetlere göre paylaşıl-

temsilcilerinin

malı.

katılımıyla

“Eğitim Ailede Başlar Çalıştayı” gerçekleştirildi.

• Günümüzde homoseksüel evlilikler yaygınlaşmaktadır. Âlimler ve akademisyenler bu konuda

Programa TÜRAP Temsilcileri ve Üye STK’ların

dini ve akademik çalışmalar yapmalı.

Temsilcileri iştirak etti.

• Küreselleşme ve teknoloji aile ve aile bireylerini

Çalıştay 3 ayrı başlık altında ele alındı: “Ailede

olumsuz etkilemektedir. Ebeveynler çocuklarını

Anne Baba ve Çocukluk, Ailenin Yeniden Tanım-

ihmal etmemeli, onların duygu dünyasına inebi-

lanması ve Eğitimin Önemi”, “Ailede Eğitimin

lecek bilinçte olmalı.

Başlama ve Devamı”, “Ailede Eğitimde Önemli

Ailenin parçalanması, küçül-

Hususlar”.

mesi, rol ve statülerin katı çiz-

Çalıştay Sonuçlarından Bazıları:

gilerle ayrılmasına ve aile üye-

• Aile bütünlüğü içinde eğitim meselesine dikkat
edilmeli, bireylerin evliliğe bakış açısı incelen-

lerinin biyolojik, psikolojik ve

meli.

sosyal ihtiyaçlarının gitgide

• Evlenecek çiftlere eğitim verilmeli.

başka sosyal kurumlarca kar-

• Anne baba tutumları çocuğun eğitiminde çok

şılanmasına engel olacak poli-

önemlidir. Ebeveynler çocuğa korkutarak değil;

tikalar yapılandırılmalı,

sevgi yoluyla eğitim vermeli.

STK’lar bu konuda takipçi ol-

• Dizi izleme oranlarının yüksek olduğu bu dö-

malı.

nemde, aile bütünlüğünü vurgulayan diziler yapılmalı.

• Dengeli ve sağlam bir karakterin inşası; sağlam

• Anne ve babalar, çocuklarını evlendirme konu-

bir ailede gerçekleşir. Aileye yönelen saldırılara

sunda daha bilinçli davranmalı, genç yaşta bo-

karşı sağlam durmalı ve aile kurumu çağın şart-

şanmaların olmaması için aileler çocuklarına

ları doğrultusunda güçlendirilmeli.

gerekli eğitimi verebilecek düzeyde bilgilenmeli.

• Anne, baba ve çocuktan oluşan aile çok yalnız
bir ailedir. Ailede sosyal çevrenin önemi çocuklara aktarılmalı. Çocuk; dede, nine, hala, teyze
gibi akrabalar ile iletişim halinde sosyal çevre
oluşturulmalı.

• Anne okuldur, anne iyi yetiştirildiğinde temiz
bir toplum yetiştirilir. Yeniden ebeveyn merkezli bir aile modeline geçilmeli.
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GENÇLİK POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
FETÖ’nün kirletme girişimin-

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu/
TGSP tarafından T.C. Gençlik ve Spor

de bulunduğu kavramlarımı-

Bakanlığı desteği ile 2–4 Eylül 2016
tarihlerinde Kızılcahamam Çam Otel’de

zın hiçbirinden taviz verilme-

“Gençlik Politikaları Çalıştayı” gerçek-

den, kavramlarımızın doğru

leştirildi. Çalıştay, TÜRAP Çocuk ve
Genç Birimi T-STK ÇOGEP ve TÜRAP Üyelerinin de

algılanmasına yönelik çalış-

aralarında bulunduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platfor-

ma yapılmalıdır.

munun 60 üye sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ya•

pıldı.

Köklü ve çatı STK’larımızın ihtisas ve beceriyi mer-

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya

keze alan bir yapılanmayı ön plana alıp; kulüpler,

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile

dernekler ve vakıflar kurmalarının teşvik edilmesi,
•

birçok akademisyen ve yazarın katılımıyla, “15 Temmuz

Gençlerin STK faaliyetlerinde daha fazla sorumluluk
üstlenmeleri ve önlerindeki engellerin kaldırılması,

Sonrası Stratejiler” “Gençlik Çalışmalarının Yapısı ve
•

Niteliği”, “Gençler İçin Sosyal Medya, Spor, Sanat ve

Dezavantajlı gruplarla alakalı eğitim almış gençlerin
rehberlik etmelerinin yolunun açılması,

Teknoloji”, “Gençliğin Eğitimi ve Mefkûresi” başlıkları
•

altında yapılan sunumlarda gençlik sorunlarına çözümler
arandı.

FETÖ’nün kirletme girişiminde bulunduğu kavramlarımızın hiçbirinden taviz verilmeden, kavramlarımızın doğru algılanmasına yönelik çalışma yapılması,

Sonuç Bildirgesi
•

• Gençlik STK’ larının düzenli aralıklarla bir araya gel-

Öğrencilerin STK’lardaki etkinliklerinin; okulları
tarafından akademik başarılarına artı etki edecek

mesi,

şekilde puanlandırılması,

• Çalışma alanlarında çakışmayı azaltmak ve dayanış-

•

mayı arttırmak için 10 komisyon kurulması ve görev

Sosyal medyayı STK’ların daha etkin olarak kullanmaları, takipçilerinin şuur kazanmalarına yönelik

paylaşımlarının yapılması,

faaliyetlere ağırlık vermeleri, yerli ve özgün sosyal

• 15 Temmuz sonrası, ülkemizde meydana gelebilecek

medya kurulması çalışmalarının desteklenmesi,

benzer tehlikeler karşısında gençliğin acil eyleme ge-

•

çebilmesi için somut ve pratik çalışmalara ağırlık ve-

Ata sporlarının yaygınlaştırılması, gençlerin en az bir
dalda profesyonelleşmesinin hedeflenmesi,

rilmesi,
•

• Devlet ve STK’ların birlikte çalışmasının zorunluluğu

Gençlik yayıncılığının STK’lar ve Devlet işbirliği ile
geliştirilerek dünya pazarlarına taşınması,

ortaya çıkmış; GSB, MEB, Kültür, Aile Bakanlığı,
•

Belediye, Valilik ve Diyanet ile STK’lar arasında ko-

Gençleri yetiştirirken kariyer planlaması ile birlikte
hasbi ve fedakâr olmalarını sağlayacak çalışmaların

ordinasyonu sağlayacak bir sistemin oluşturulması,

yapılması,

• STK’ ların kamu binalarını kamu yararına kullanabil-

•

mesi için ortak kullanıma yönelik yasal altyapının

STK bünyesindeki gençler tarafından, oyun yazılımlarının üretilmesi ve desteklenmesi, teknoloji tasarım

oluşturulması,

atölyelerinde ürünlerin geliştirilmesi için desteklen-

• Gençliğin din eğitimi ihtiyacı; müfredat gözden geçi-

mesi,

rilerek, toplumsal hayata dokunan ve medeniyetimizin
•

değerleri ile barışık olacak şekilde yeniden kurgulan-

Konularında görüşler öne çıkmış ve bu hususlarda
somut ve pratik çalışma yapılması kararlaştırılarak iş

ması,

bölümleri yapılmıştır.
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STK’LARIN SOSYAL POLİTİKA DÖNGÜSÜNE
AKTİF KATILIMI ÇALIŞTAYI

Çalıştayın ilk bölümünde proje ekibi tarafından
katılımcılara proje tanıtımı ve çalıştayın amacına
ilişkin genel bilgi verildi. Daha sonra STK temsilcileri kısaca kurumlarını tanıttı.
T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından

İkinci bölümünde katılımcılarla grup çalışmaları

AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü

yapılarak detaylı olarak değerlendirmeler gerçek-

Sivil Toplum Kuruluşlarının sosyal politika meka-

leşti. TÜRAP Temsilcilerinin de aralarında bulun-

nizmalarına

amaçlayan

duğu 3 ana çalıştay grubu oluşturuldu. Alan analizi

“Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında

için “STK’ların Sosyal Politika Döngüsüne Katılı-

Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değer-

mının Geliştirilmesi” başlığı altında “Değişim için

lendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi”

STK’ların eşit ortaklar olarak tanınması” ve “İlgili

kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil top-

alanlarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile

lum kuruluşu buluşmalarının sonuncusu STK’ların

STK’lar arasında sürdürülebilir işbirliğinin arttırıl-

Sosyal Politika Aktif Katılımı Çalıştayı 17 Haziran

ması” ve “STK’ların sosyal politika döngüsüne

2016 tarihinde Taksim Gönen Otel’de gerçekleşti-

katılımının geliştirilmesine yönelik kapasite ihti-

rildi. Çalıştaylara, farklı çalışma alanlarında (kadın,

yaçlarının belirlenmesi” konularında Kamu ve STK

çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi, roman vb.)

açısından destekler, karşılaşılan zorluklar, engeller

faaliyet gösteren STK’ların yanı sıra, T.C Aile ve

ve çözüm önerileri tartışılarak masaya yatırıldı.

daha

aktif

katılımını

Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan üst düzey temsil-

Türkiye genelinde yapılan çalıştaylarla, 7 bölgede

ciler ve yerel yetkililer de katılım sağladı.

çalışan STK’ların daha kapsayıcı şekilde temsil

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa

edilmeleri ve konunun bütüncül bir yaklaşımla isti-

Birliği destekli bu projeyi STK'ların sosyal politika

şare edilmesi sağlandı.

döngüsünün tamamına aktif bir şekilde katılımını
artırmak, işbirliğini daha sistematik bir zemine
oturtmak ve AB-Türkiye müzakerelerinde önemli
paydaş olarak değerlendirdiği Sivil Toplum Kuruluşlarının talep, öneri ve yaklaşımlarını belirlemek
amacıyla yürütmektedir.
Proje; Sivil Toplum Kuruluşlarının, sosyal politikaların geliştirilmesinden uygulanmasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar, politika döngüsünün tamamına aktif olarak katılımlarını sağlamak
üzere kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.
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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İFTAR PROGRAMLARI

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile 21
Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 450
STK temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen iftar programına
TÜRAP Koordinatörü ve Genel Sekreteri iştirak etti.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan daveti ile 25 Haziran 2016 tarihinde Tarabya’daki
Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde İstanbul’da yaşayan Suriyeli
mülteci aileler ve Suriyelilere yönelik çalışan STK’lar için
düzenlenen iftar programına TÜRAP da katıldı.
Programda Emine Erdoğan, “İftar buluşmasının, Ensar-Muhacir kardeşliğini temsil ettiğini” söyledi.
“Evlerimiz sizindir; toprağımız yurdunuzdur. İkinci vatanınıza
hoş geldiniz” diye konuşan Emine Erdoğan, ayrılıkların ve savaşların kuşattığı dünyada bu kardeşlik sofrasının çölde bir vaha
olduğunu dile getirdi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesiyle
Türk vatandaşlığına geçen piyanist Tambi Cimuk, işitme engelli
anne ve babanın 4 çocuğundan biri olan Rami Ali, Psikolog Alaa
Alrifai savaştan kaçıp Türkiye’ye geliş süreçlerini anlattı.

TÜRAP ÇANKAYA BAŞBAKANLIK KÖŞKÜ’NDE
28 Eylül 2016 tarihinde TÜRAP Temsilcileri ve TÜRAP Üyelerinden Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/
HEKVA, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği /İKADDER, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/
ÖZLENDER, Türkiye STK Çocuk ve Gençlik Platformu/T-STK ÇOGEP ve Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE; T.C. Başbakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ve T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı Çankaya’daki Başbakanlık konutunda ziyaret etti.
TÜRAP Temsilcileri aile ve kadın odaklı çalışmalarını
sunarak gelecek dönem projelerini paylaştı. Kamu-STK
işbirliği, 15 Temmuz sürecinden sonra STK’ların rolü konusu istişare edildi. Toplumsal cinsiyet politikalarının sahadaki sonuçları değerlendirildi.
19-20 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRAP İstişare Grubu toplantısı hakkında bilgi paylaşıldı.
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BM İNSANİ ZİRVESİ

ması adına zirvede liderlerin bir araya geldiği 7 üst
düzey yuvarlak masa toplantısı ve 15 özel oturum
gerçekleştirildi. Zirvede ayrıca küresel insani sistemin paydaşları tarafından, sistemin aksayan yönTarihte ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi,

lerinin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği

23–24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’un ev sa-

panel, brifing, çalıştay ve konferans niteliğinde

hipliğinde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel

yaklaşık 120 yan etkinlik gerçekleştirildi. Bunun

Sekreteri Ban Ki-moon’un girişimiyle ve UNOC-

yanı sıra insani yardım sisteminin geliştirilmesi ve

HA’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilen zirve,

çağın teknolojilerinden daha iyi yararlanmasını

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

sağlamak için yenilikçi ürün sergileri ile iyi uygulama örneklerinin sunulduğu bir fuar da zirvenin

173 farklı ülkeden katılım sağlanan zirveye 55

dikkat çeken yönlerinden birisi oldu.

devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, uluslararası örgüt ve insani yardım STK’ları, özel sektör

Zirveye, katılan liderler arasında Almanya Başba-

temsilcileri, krizden etkilenen topluluklardan tem-

kanı Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte, Azerbay-

silciler ve çok sayıda akademisyen ve TÜRAP

can Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri

Temsilcileri iştirak etti. Yaklaşık 10 bin kişinin

Al Tani yer aldı.

katıldığı zirveye ulusal ve uluslararası medyanın

Zirvede, küresel insani yardım sistemi masaya

da ilgisi yoğun oldu. 900 medya mensubunun ta-

yatırılırken, sorunlara çözüm yollarının bulunması

kip ettiği zirve, uluslararası medyada geniş yankı

amaçlandı. Zirvenin ilk gününde, İnsani Yardım

buldu.

Finansmanı, Çatışmaları Önlemek ve Bitirmek

Son yıllarda artış gösteren doğal afetler, iklim de-

İçin Politik Liderlik, Zorla Yerinden Edilme, İnsa-

ğişikliğinin yarattığı sorunlar ve silahlı çatışmalar-

ni Yardımlar, Afet ve İnsani Yardım Lojistiği, Ka-

dan kaynaklanan insani krizlerin küresel insani

dın Hakları, 5 Kıtadan 10 Çorba, Çölleşme ve İn-

yardım sisteminde meydana getirdiği değişim ihti-

san, Suriyeli Mültecilerin Krizine Çözüm Bulun-

yacı zirvede ele alınan en önemli konu olarak dik-

ması Bakımından İnsana Yakışır İşlerin Merkezi

kat çekti. Küresel insani yardım sisteminin günü-

Rolü: ILO Deneyimleri adlı özel oturumlar, yuvar-

müz krizleri karşısında yaşadığı tıkanıklığın aşıl-

lak masa toplantısı, yan etkinlikler ve panel gibi
etkinlikler yapıldı.
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SURİYELİ VE TÜRKİYELİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TANIŞMA
VE İSTİŞARE TOPLANTISI
Hayata Destek Derneği ve Suriyeli Dernekler Platfor-

Çözüm Önerileri:

mu işbirliği ile 6 Eylül 2016 tarihinde Taksim Point

• Yaşanan sorunlar, ilgili makamlarla paylaşılmalı ve

Otel’de Suriyeli ve Türkiyeli STK’lar ile Tanışma ve

birlikte çözüm önerileri geliştirilmelidir.

İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TÜRAP

• İlgili makamlardan alınan bilgiler, Suriyeli mülteciler

Temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 75 farklı ku-

arasında yaygınlaştırılmalıdır.

rumdan 94 kişi iştirak etti.

• Suriyeli mültecilerin sorunlarına uzun vadeli, kalıcı

İnsani yardım alanında çalışan ve çalışma potansiyeli

çözümler için savunuculuk faaliyetleri yapılmalıdır.

olan Suriyeli ve Türkiyeli sivil toplum aktörleriyle bir

• Suriyeli mültecilerin bağlı olduğu hukuki zemin hak-

araya gelerek alanda karşılaşılan sorunları ve olası çö-

kında net bilgi sağlamak ve gelişmeleri paylaşmak

züm önerilerinin tartışılmasının amaçlandığı toplantı da

için bir platform/heyet kurulmalıdır. Bu heyet / plat-

aşağıda sunulan sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri

form kendi içinde farklı konularda gruplara ayrılarak

geliştirildi:

çalışma yürütülmelidir.

. Genel Sorunlar:
•

• Toplantıya katılan STK’lar arasında bir iletişim ağı

Geçici koruma statüsünden kaynaklı hizmet ve

kurulmalıdır.

haklara erişim noktasında sorunlar yaşanmaktadır.
•

• Uzun vadede Suriyeli STK’ların ve Türkiyeli

Fon veren kuruluşların fonlarının dağıtılmasında

STK’ların bir arada olduğu online bir platform kuru-

şeffaflık bulunmamaktadır.
•

labilir. Platform bireylerin katılımlarına da açık ola-

Mevzuat ve uygulama birbiriyle örtüşmemekte;

rak; ihtiyaç ve yardımseverleri bir araya getirebilme-

bundan kaynaklı Suriyeli mültecilerin günlük ha-

lidir.

yatlarında karşılaştıkları sorunlar çözülememekte-

• Suriyeli ve Türkiyeli STK’ların kendi aralarında bir

dir.
•

•
•

güven ilişkisi oluşturması gerekmektedir. Bu toplantı,

Mevzuat ve yönetmelikler sıklıkla değişmekte;

güven ilişkisinin başlangıcı olabilir, sonrasında ise

değişimlerden kaynaklı uygulama, ihtiyaçların tes-

ortak fayda için birlikte işbirliği geliştirmek ve çalış-

piti ve Suriyeli mültecilerin hizmet ve haklara erişi-

mak gerekmektedir. Sonrasında fon veren kuruluşlar-

minde sorunlar yaşanmaktadır.

la iletişime geçilerek, talepler iletilmelidir.
• Gerçekleştirilecek projeler için kapsamlı ihtiyaç ana-

STK’lar karşılaşılan sorunlarla ilgili kamu kuruluşlarında muhatap bulamamaktadır.

lizleri yapılmalı; ihtiyaç analizleri risk altındaki grup

Suriyeli mültecilere ‘geçici’ oldukları düşüncesiyle

ve farklı bölgeleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

yaklaşıldığı için kalıcı çözümler geliştirilememek-

• Yerel yönetimlerle birlikte çalışarak sosyal bütünlük

tedir.
•

geliştirilmelidir.

Suriyeli ve Türkiyeli STK’lar arasında iletişim ve
koordinasyon sorunu yaşanmaktadır. Dil farklılığı
ve kültürlerin karşılıklı olarak bilinmemesi, bu sorunun temel nedenlerindendir.

•

Risk altındaki grup ve farklı bölgelerde Suriyeli
mültecilerin ihtiyaçları bilinmemektedir.

•

İnsani yardım alanında fon veren kuruluşlar, yararlanıcı STK’lara kendi prosedür ve sistemlerini dayatmaktadır.
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI/İİT ÜYESİ ÜLKELERİN KALKINMASINDA
KADINLARIN ROLÜ 6. BAKANLAR KONFERANSI
1-3 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul'da “İİT

Rektörü Dr. Zaleha Kamarudin konuşmacı olarak

Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6.

katıldı.

Bakanlar Konferansı” gerçekleştirildi. Konferansa

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın

İslam İşbirliği Teşkilatı/İİT üyesi ülkelerde kadın-

da iştirak ettiği programda Erdoğan; kadınlardan

dan sorumlu 56 bakan ve İslam İşbirliği Teşkilatı/

ülkelerin kalkınma hedeflerine katkı vermeleri

İİT'ye bağlı kuruluşlar ile uluslararası kuruluş

isteniyorsa, önce onların haklardan ve fırsatlardan

temsilcileri katıldı.

etkin biçimde faydalanmalarının temin edilmesi

Toplantıya, Türkiye Aile Platformu/TÜRAP tem-

gerektiğini belirterek, "Kadınların istihdam ve ka-

silcileri de iştirak etti. T.C. Aile ve Sosyal Politi-

rar alma mekanizmalarına tam katılımları sağlan-

kalar Bakanlığının ev sahipliğini üstlendiği etkin-

madan ülkelerine, kendilerinden umulan katkıyı

likte "Güncel tecrübeler ışığında üye ülkelerde

vermelerini beklemek gerçekçi değildir. Anne ve

kadınların durumu" ele alındı, Müslüman kadınla-

çocuk sağlığı, kızların eğitim-öğretimi ve kadına

rın güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri tar-

karşı şiddetin önlenmesi konularının şahsım, eşim

tışıldı.

ve ülkem için özel öneme sahip meseleler olduğunu bilmenizi istiyorum." dedi.

Konferans kapsamında ilk olarak "İİT Üye Ülkeleri Kıdemli Memurlar Toplantısı" düzenlendi. Kon-

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma

feransın ikinci gününde ise "İİT Üyesi Ülkelerde

Betül Sayan Kaya, İİT bünyesinde kurulması cum-

Kadınların Güçlendirilmesi için Müslüman Kadın-

hurbaşkanımız tarafından önerilen Kadın Komis-

lar Arasında Savunuculuk ve Dayanışma" konulu

yonu hakkında bilgi aktardı. Komisyonun üye

panel yapıldı.

devletlerde kadınların statülerinin yükseltilmesi
için uygulanan politika ve programlar konusunda

Moderatörlüğünü Dr. Esra Albayrak'ın yaptığı

küresel bir rol oynayacağını vurguladı. Konferans,

panele; Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Kar-

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Be-

man, İİT Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Departmanı

tül Sayan Kaya ile İslam İşbirliği Teşkilatı/İİT

Genel Müdürü Mehla Ahmed Talebna, Pekin Min-

Kültür Sosyal ve Aile İşleri Departmanı Genel

zu Üniversitesinden Dr. Yang Guiping, İslam Kal-

Müdürü Mehla Ahmed Talebna'nın konuşmaları-

kınma Bankası Kadın Danışma Kurulu Üyesi Ab-

nın ardından, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona

da Yahia El-Mahdi ve Malezya İslam Üniversitesi

erdi.
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GENÇ TEMSİLCİLER ULUSLARARASI ARENADA PROJESİ (GET-UP)

STK’lar, İslamofobi, Mülteci Krizi, Yeni Toplumsal Hareketler, Modernizmden Postmodernizme
Değişen Paradigma, Kitlesel Sivil Toplum Hareketleri, Feminizm, STK’ların Dünya Barışına EtHanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA, Türki-

kileri, Kadın Statüsü Konusunda Uluslararası Ör-

ye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP ve

gütlenmeler, Savunuculuk Stratejileri ve Lobicilik,

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/

İletişim-Network Oluşturma Stratejileri, Diploma-

İKADDER ortaklığında T.C. Gençlik ve Spor Ba-

tik Müzakere Teknikleri” başlıklı eğitimler aldılar.

kanlığı–2015 Gençlik Projeleri Destek Programı

Projenin son adımında ise eğitimlerini başarıyla

kapsamında yürütülen “Genç Temsilciler Ulusla-

tamamlayan katılımcılar, uluslararası alanda Tür-

rarası Arenada Projesi (GET-UP)” tamamlandı.

kiye’yi temsil edebilme (savunuculuk, lobicilik,
network kurma konuları) tecrübesini deneyimlemek amacıyla “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Konseyi 2016 Sosyal Forumu”na katıldı.
Temsilciler, BM programının yanı sıra çeşitli kurumları da ziyaret etme fırsatı buldular.
T.C. Cenevre Başkonsolosu Barbaros Dicle’yi
makamında ziyaret ederek projeyi tanıttılar.

Sivil Toplum alanında çalışmalar yürüten, ulusla-

Temsilciler, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi

rarası platformlarda ülkemizi temsil edecek, sivil

Temsilciliği Müsteşarı Umut Deniz ile görüşüp

toplum bilinci ve sosyal iletişim kurma becerisi

BM sistemi ve işleyişi hakkında bilgi aldılar.

yüksek, sorumluluk almaya istekli, lobi çalışmaları yapabilen, uluslararası düzeyde diyaloglar kurabilecek gençler yetiştirmeyi hedefleyen projede
gençler; “Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi, AB
ve Türkiye’nin AB Uyum Süreci, İnsan Hakları ve
Demokrasi, Sürdürülebilir Kalkınma Aktörü Olarak Sivil Toplum, Uluslararası Örgüt Yapıları ve
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP
GENÇ STK BULUŞMALARI
Türkiye Gençler Arası İletişim Plat-

tıda, gençlik alanında faaliyet yürüten STK temsilci-

formu/TÜGAP, her ay Genç STK

leri tarafından kurum faaliyetleri ve projeleri tanıtıl-

temsilcilerini bir araya getiriyor.

dı. Ayrıca BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

I. Genç STK Buluşma Toplantısı, 27

Dr. İbrahim Gezer’in moderatörlüğünde “15 Tem-

Mayıs 2016 tarihinde Üsküdar Dilruba Restoran’da

muz Süreci ve Birey-Cemaat İlişkileri” konulu bir

II. Genç STK Buluşma Toplantısı 27 Ağustos 2016

müzakere de gerçekleştirildi. Gezer, darbe girişimi

tarihinde TÜGAP katılımcısı olan Hazar Eğitim

ve birey-cemaat ilişkileri hakkındaki tespitlerini ak-

Kültür ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde , III.

tardı. TÜGAP’ın önderliğinde hazırlanan ve gençle-

Genç STK Buluşma Toplantısını 27 Ekim 2016 tari-

rin darbe girişimine tepkilerinin ortaya koyulduğu

hinde Kadın ve Demokrasi Derneği/KADEM mer-

kısa video katılımcılarla paylaşıldı.

kezinde gerçekleştirildi.
IV. Genç STK Buluşma Toplantısı 4-5 Kasım 2016
tarihinde Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi/BİLSAM ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleşti. Malatya ve civar illerden gelen
genç sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelinen toplantıda, TÜGAP’ın kuruluşu, amaçları, hedefleri ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplan-

HANIMLAR YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ/HANDER
(SAMSUN)
Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür

ların temini ve tamamlanması birebir çalışmalarla

Derneği/HANDER

ile

gerçekleştirildi. İlkadım İlçesinde, kurum olarak

“KARDEŞELİ” Mülteci Platformu,

yapılacak bebek yardımı için iki yaş ve altı bebek

muhacir çocukları topluma kazandıra-

tespiti yapıldı. Elde edilen veriler ışığında, her aile

bilmek ve kardeşlik bağını kuvvetlendirebilmek adı-

için ailelerin kendi evlerinde rinde eğitim hizmeti

na “Türkçe Etkinliği” ve muhacir kadınlara “Kuran

verme kararı alındı.

ve Türkçe Eğitim Programı” düzenledi.

“Kadın Toplum Doğurur” uyarınca; Demokratik
Derneği/

katılımın ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesine,

HANDER; KARDEŞELİ’nin Samsun İlkadım İlçesi

kente ilişkin ortak aklın oluşturulmasına katkıda

temsilcisi olarak mülteci ailelerin kimlik bilgileri,

bulunmak amacıyla, Samsun İlkadım Kent Konseyi

ailedeki birey sayısı, eğitim durumları, adresleri,

Kadın Meclisi ve Çalışma Grupları ( Tarih-Kültür-

içinde bulundukları şartlar ve ihtiyaçlarını tespit etti.

Sanat Ç.G, İnsan Hakları Ç.G, Eğitim-Gençlik-Spor

Ulaşılan sonuçlar kayıt altına alındı. 116 çocuğa

Ç.G, Avrupa Birliği Proje AR GE Ç.G)’nda toplum-

kırtasiye malzemesi sağlanması için Büyükşehir

sal sorumluluk bilincine yönelik çalışmalar devam

Belediyesine başvuru yapılarak gerekli resmi evrak-

etmektedir.

Hanımlar

Yardımlaşma

ve

Kültür

34

ÜYELERİMİZDEN

BİLGİ YOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ/
BİLSAM (MALATYA)

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından 5–6 Kasım
2016 tarihlerinde “Geçmişten Günümüze İnsanoğlunun İdeal Arayışı” temalı “III. Ulusal Öğrenci
Sempozyumu” gerçekleştirildi.
Sempozyumda BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Gezer ile İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay selamlama ko-

şeklinde gerçekleştirilen ve yoğun bir katılımın
olduğu sempozyum boyunca toplam 24 bildiri sunuldu, verimli müzakereler yapıldı.

nuşması yaptı. Kurtuba Akademi mezunu Zehra

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Akademisyen

Öztürk konuşmasında Kurtuba Akademi’nin viz-

Doç. Dr. Mehmet Önal, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer

yonu, misyonu ve tarihsel sürecini anlattı.

Sağlam ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağlam ile Eği-

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sempozyuma, 15
farklı üniversiteden lisans, yüksek lisans ve dokto-

timci Yelda Polat ve Ferman Salmış gibi isimlerin
oturum başkanlığı yaptığı sempozyum ikinci günün sonunda gerçekleştirilen değerlendirme top-

ra öğrencileri katıldı.

lantısı ile sona erdi.
BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve
2 gün süren oturumlar boyunca Sosyal Bilimlerden İslami İlimlere, Şehir ve Medeniyetten Estetik
ve Mimariye, Eğitim ve Kültürden Birey ve Topluma birçok alanda bildiriler sunuldu. 6 oturum
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Sempozyumun sonunda bildiri sunan öğrencilere
katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
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DÜNYA HAPKİDO DERNEĞİ
(İSTANBUL)
Dünya Hapkido Derneği Güney Ko-

Soo, Kore Geleneksel Kılıç Derneği Genel Müdürü

re’de yapılan Dünya Tüm Hapkido

Hyun KyooJang, Waha Başkan Yardımcısı ve Fas

Dernek ve Federasyonları Birliği/

Hapkido Federasyon Başkanı M'Hammed El Hibari,

WAHA Genel Kurul Toplantısına

Waha Avrupa Birliği Başkanı Frankie Lacroix,

katıldı. Toplantıda WAHA Dünya

Fransa Hapkido Başkanı Roger Pierre Becker, Libya

Geleneksel Okçuluk ve Kılıç Federasyonu (World

Hapkido Federasyon Başkanı Ali Barakat ve diğer

Kummooyeh Federation) ile ortak çalışma kararı

ülke Federasyon Başkanları ve Antrenörleri yer ala-

alınarak iş birliği sözleşmesi imzaladı.

caktır.

Yapılan sözleşmeye göre; 9–12 Aralık 2016 tarihleri

Yapılacak olan faaliyetin Genel Koordinatörlüğünü

arasında okçuluk ve kılıç ustaları İstanbul’da bir

WAHA Dünya Tüm Hapkido Dernek ve Federas-

araya gelerek ilk uluslararası ortak çalışma kampı

yonlar Birliği Başkanı Şükrü Kınataş yürütecektir.

düzenlenecektir. Bu kampa 40’a yakın ülkeden 200

Bu faaliyetlerle birlikte, kılıç ve ok malzemeleri üre-

civarında kılıç ve ok ustaları katılacaktır. Türkiye’ye

ten Türk firmaları da ürünlerini gelen ülkelere tanıt-

gelecek olan misafirlere 15 Temmuz Darbesi ile ilgi-

mış olacaktır.

li bilgilendirme yapılacaktır. İstanbul’un tarihi
mekânları tanıtılarak Osmanlı’dan günümüze Geleneksel Türk Okçuluğu ve Kılıç kullanma sanatı anlatılacaktır. Okçular tekkesi ziyaret edilerek, burada
katılımcılarla ortak çalışmalar yapılacaktır.
Katılımcılar arasında Dünya Kılıç kullanma ve Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Joung Bouk

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ / (KONYA)
“Bir hayat kurtar ki, aile kurtulsun, aileyi yaşat ki, millet yaşasın” sloganı ile Konya’da
faaliyetlerini yürüten Çağdaş Aile Derneği, aile eğitimi ve aile danışmanlık hizmetleri
vermektedir. Aile eğitimi programları, ayda bir periyodik olarak gerçekleşmektedir.
Çağdaş Aile Derneği tarafından danışmanlık hizmetleri kapsamında, toplumun her kesimden genç, yaşlı, evli, bekâr olmak üzere toplumun farklı kesimlerine her Cumartesi
hizmet verilmektedir. Yine aynı günlerde bekar kızlara verilen "Evlilik Öncesi Eğitim"
seminerleri devam etmektedir.
15 Ekim 2016 tarihinden itibaren KONTV'de, akademisyenlerle düzenlenen "Aile Mektebi" programı, her
Pazar günü saat 15.00’de ve saat 23.30’da yayınlanmaktadır.
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MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ
(İSTANBUL)
Maaile Psikoloji Kürsüsü Psikoloji Okumaları

koloji inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, psikoloji bilimi-

Bu kapsamda dernek, Psikolojik

ni kendi ilimleri olarak kabul eden batı toplumları-

Danışman Sevil Civelek ve alanın-

na karşılık Türk toplumunun kültürünü ve dinamik-

da uzman akademisyenlerle, lisans

lerini, bu kültürün yaşam şartlarını temel alan Mev-

seviyesindeki psikoloji, sosyoloji ve ilahiyat bölü-

lana, Gazali, İbn-i Sina’dan hareketle yeni bir psi-

münde okuyan öğrencilere yönelik ileri psikoloji
okumaları ve değerlendirme eğitimleri vermektedir.
Eğitimci Anne Eğitimi
Günümüz kadınının karşılaştığı sorunlarla başa
çıkması, kendisini, çocuklarını ve eşini tanıması ve
sorunlarına strateji geliştirmesi amacıyla “Genel
Psikolojiye Giriş, Çocuk Psikolojisi, Aile Eğitimi”
başlıkları altında 4 aylık bir eğitim programı düzenlemektedir.

ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU/AYSİT
Anadolu Yakası Sivil Toplum

de “Modern Dünyada Nebevi Duruş”, Füruzan Çe-

Kuruluşları

Platformu/AYSİT,

tin rehberliğinde “Esma-ül Hüsna ile Kendimizi ve

konferans, seminer, söyleşi, film

Rabbimizi Tanıma Yolculuğu” konuları işlenecek-

okumaları,

eğitim

tir. 15–25 yaş arası gençlerin yoğun ilgi gösterdiği

programları düzenleyerek, orta

seminerler her ayın ilk cumartesi günü gerçekleş-

kamplar,

mektedir.

ve lise dönemindeki gençlere yönelik değerler eğitimi çalışmaları yapmaktadır.
AYSİT’in Genç Komisyonu AYSİT-P Genç Akademi, 2016–2017 eğitim yılına “Yed-i Beyza” seminerlerinin birinci aşaması ile başladı. Yapılacak
seminerlerde, araştırmacı-yazar Cevat Özkaya rehberliğinde “Tanzimat’tan Günümüze Yakın Tarih
Okumaları” ile tarihi perspektiften gündem ve güncel değerlendirmesi, Henim Demirhan rehberliğin-
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DOST EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/ DOSTDER
(SAMSUN)
Bilinç

Serisi’nin

ikinci

programında

ise

“Sorumluluk Bilinci” başlığı altında; “Sağlık Alanında Sorumluluklarımız”, “Hukuk Alanında SoDost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derne-

rumluluklarımız”, “Kur’an-ı Kerim’de ve Hadiste

ği/ DOSTDER’in Hanım Komisyonu, 2016 yılını

Sorumluluklarımız

faaliyet takvimini; yitirilen, unutulan ve unutturulan

di. “Bilinç Serisi” programı Güz ve Bahar aylarında

değerlere ayırarak “Bilinç Serisi” başlığında bir eği-

farklı başlıklar altında devam edecektir.

nelerdir?”

konuları

incelen-

tim programı oluşturdu. Bilinç Serisi’nin ilki olan
“Zaman” kavramı; Kur’an-ı Kerim, Hadis, Sağlık ve
Yardımlaşma” başlıkları altında incelendi. Panelde,
insanın sorumlu bir varlık olarak her yaptığının kaydedildiği, başıboş bırakılmadığı ve ancak yaptığı ve
çalıştığı kadarının karşılığını alacağı; dünyada, sayılı
zaman içerisinde bir varlık olduğu konuşuldu.

KADIN SAĞLIKÇILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ/KASAD-D
(İSTANBUL)
Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği/KASAD-D her yıl düzenlediği, geleneksel bahar sempozyumları kapsamında bu sene “Değişen Değerler ve Yeni Veriler Işığında
Yaşlılık” Sempozyumunu 22 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Konferans Salonunda gerçekleştirdi.
Sempozyum, "Yaşlı Yakınım Demans Oldu, Bu Süreç Nasıl Yönetmeli?", "Kuran Işığında Peygamber Efendimizin Yaşlıya ve Yaşlılığa Bakışı", "Yaşlanma Döneminde Dindarlık ve Psikolojik Hayat" "Yaşlılıkta Görülen Fıkhi
Sorunlara Çözümler","Yaşlıya En Uygun Yaşam Ortamı Evi
mi, Kurum mu?", "Yaşlı için Sağlıklı Fiziksel Koşullar"
"Yaşlı Bakımında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve
Bir Vakıf Örneği",“Yaşlılıkta Karşılaşılan Etik Sorunlar ve
Yaşlı

İstismarı”,

"Yaşlılıkta

Hukuki

Sorunlar"

"Yaşlanmak Başlanmaktır" konu başlıklarında yapıldı.
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ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ/ERDEMDER
(İSTANBUL)

-ı Kerim, Ahlak, Tefsir, Tarih ve Usul okumalarının yanı sıra farklı eğitim ve sosyal etkinlikler ile
eğitimine devam etmektedir. Bu kapsamda Genç
Akademi öğrencileri “Bireysel Stratejik Planlama”
Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği/

ve “Proje Hazırlama” eğitimi aldı. Ayrıca Genç

ERDEMDER tarafından Erdem-Der Eğitim Prog-

Akademi tarafından bir çalışma grubu oluşturula-

ramı/EDEP kapsamında gerçekleştirilen ve üçüncü

rak “Evlilik Çalıştayı” çalışmalarına başlandı.

yılına giren “Tefsir Okuma Grubu” dönem sonunda
“Tefsir Hatmi” programı ile sona erecektir. EDEP
eğitimleri çerçevesinde “Felsefe & Tasavvuf Tarihi
ve Tefsire Giriş” olmak üzere iki yeni okuma grubu oluşturuldu. Ayrıca “Okunacak Çok Şey Var”
sloganı ile Kuran-ı Kerim kitaplığı İslam düşünce
tarihi okumaları aylık kitap kritiği programı başladı.
ERDEMDER Genç Akademi, ikinci yılında Kur’an

İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU/İDEP
(İSTANBUL)
Platformu/

Kişi ve kurumlar arasında bilgi, iletişim ve muhabbe-

İDEP, “İnsani ve ahlaki değer

ti geliştirmek amacı ile ilkbahar ve sonbahar ayların-

kayıplarının nedenlerini irdele-

da yılda iki kez gerçekleştirilen “Bahar Çayları”

mek, çözüm önerileri sunarak

programının 20.’si İDEP merkezinde gerçekleştirildi.

toplumun her kesiminin sorunun

Tek gündem maddesi olan “15 Temmuz Darbe Giri-

farkına varması ve çözüme dâhil olması için çalışma-

şimi” programına Avcılar ve çevre ilçelerde faaliyet

lar yapmak” misyonu ile altı yıldır faaliyetlerine de-

gösteren kişiler ve kurum temsilcileri katıldı.

İnsani

Değerler

vam etmektedir.
Aylık Platform Meclisi Toplantıları düzenli olarak
devam ederken; Kasım ayı itibariyle haftalık sohbet
programı “İnsanı Tanıma Dersleri” ile üçüncü dönemine başladı. Kampanyalar projesinde afişlere konu
olan değerlerin işleneceği sohbet programı her hafta
Salı günleri İDEP merkezinde gerçekleştirilmeye
devam etmektedir.
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ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ/ÖZLENDER
(İSTANBUL)
YÜZLER GÜLSÜN GÖNÜLLER GÜÇLENSİN...

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER ve Hoşsada
Derneği işbirliği, TÜRAP, TSTK ÇOGEP diğer STK'ların ve
birçok gönüllünün desteği ile “Yüzler Gülsün Gönüller Güçlensin” başlığıyla “Bayramdan Önce Bayram” etkinliği düzenledi. Suriyeli mülteci aileler ve
çocukları için bayram hediyeleri hazırlanarak onlarla

buluştu. Yoklukla ve yoksunlukla mücadele edenle-

BEYİNLER BESLENSİN GÖNÜLLER
GÜÇLENSİN ETKİNLİĞİ

rin desteklenmesini görev bilerek, mültecileri anla-

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER ve

ma yolunda gayret gösterdiler. Kurulduğu günden

Hoşsada Dostluk ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle

beri çocuklar ve aileleri bayramların tadına daha

Suriyeli Mülteciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi

derinden varsın diye çalışmalarına devam eden ÖZ-

çocuklara eğitim için köprü olma programı çerçeve-

LENDER, ‘Çocukluğumuzdaki özel bayramlar şim-

sinde, ilk ve orta öğretimde eğitim gören çocuk ve

di çocuklarda hayat bulsun’ sloganıyla çalışmalarını

gençlere eğitim materyalleri dağıtıldı. Bu etkinlikle;

sürdürmektedir.

çocukların okuma alışkanlıklarına katkı sağlanarak,

bir araya gelen gönüller, kardeşliğin zenginliğinde

eğitim süreçlerinin bütününü kapsayan ayni yardımın yanında, rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirildi.

40

ÜYELERİMİZDEN

YUVA KURMA VE AİLEYİ KORUMA DERNEĞİ
(ADANA)
MEDYA, AİLE VE DİN 2016 SONUÇ BİLDİRİSİ
Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derneği /

lama ve ötekileştirmeye yönelik her tür söy-

YUVA-KUR tarafından 14 Mayıs 2016 tari-

lem, tutum ve davranışlardan sakınılmalıdır.

hinde Adana’da Medya, Aile ve Din konulu

Özellikle farklı dinî inançlara, cemaatlere,

bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyum-

mezheplere mensup yurttaşlara saygı gösteril-

da çeşitli yönleriyle tartışmaya açılan medya,

meli, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal edici

din ve aile arasındaki ilişki kapsamında sunulan bildiri-

söylemden kaçınılmalıdır.

ler ve yapılan değerlendirmeler ışığında ortaya çıkan

5. Medyada din istismarı yapılmamalı, din ve dinî ko-

tespit ve önerilerin “Adana’dan Türkiye’ye” sloganıyla

nular alaya alınmamalı, reyting kaygısıyla dinî içerikli

kamuoyu ile paylaşıldı.

programları bir şova dönüştürülmemeli, toplumun doğ-

Aşağıda bu bildirinin bir özetini sunuyoruz:

ru bilgilendirilmesi esas alınmalıdır. Bununla birlikte

1. Medya, din ve aile arasındaki ilişki son derece kar-

izleyicilerin talepleri ve beklentileri de karşılanmalıdır.

maşık ve çok boyutlu olduğu için aceleci ve tek yanlı

7. İslam dininin şiddet ile temsil edilmesi filmlerde,

değerlendirmelerden kaçınmak gerekmektedir. Medya

dizilerde, programlarda dinin doğru sunumu ile aşıla-

veya kitle iletişim araçları bir yandan din ve aile gibi

caktır. Toplumun dini değerleri ve kutsal anlayışına

temel toplumsal kurumların ayakta tutmaya çalıştığı

değer verilmelidir.

değerleri aşındırıcı ve yozlaştırıcı bir etki yapmakta,

8. Medya araçlarının genç nüfus üzerindeki olumsuz

bir yandan da değerlerin korunması ve yeni değerler

etkilerine yönelik eleştirilerin artması üzerine Milli

üretilmesi konusunda yeni fırsat alanları açmaktadır.

Eğitim Bakanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu

Anlaşılan kitle iletişim araçları adı üstünde birer araç-

işbirliğiyle 2006-2007 eğitim döneminde kitle iletişim

tır, doğru kullanılması gerekmektedir.

araçları karşısında yeni neslin daha bilinçli ve eleştirel

2. Medyada din ve aile konusunda kitlelere doğru me-

olmasını sağlamak amacıyla pilot okullarda uygulama-

sajların doğru bir şekilde aktarabilmesi için azami özen

ya konmuş olan “medya okuryazarlığı” dersi projesine

gösterilmeli ve yeni yollar aranmalıdır. Bunun için ör-

canlılık kazandırılabilir. Bu bağlamda Türk toplumu-

gütlü ve kurumsallaşmış bir yapı olan medyada din ve

nun sosyal ve kültürel değerlerine uygun senaryo çalış-

aile konularında uzman kişilerin (hukukçu, ilahiyatçı,

maları yapılmalıdır.

sosyolog, psikolog, psikolojik danışman vb.) istihdam

9. Medya okuryazarlığı teşvik edilmeli, ancak yeni

edilmesi gereklidir.

medyanın sahip olduğu dijital iletişim araçları vasıta-

3. Üniversiteler, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, T.C.

sıyla hemen her yerde ve her zaman erişilen internet

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile medya ve sivil

siteleri, mobil uygulamaların, özellikle çocukların ve

toplum kuruluşları arasında yakın işbirliği sağlanmalı-

gençlerin kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyen oyun-

dır. Bu tür paydaş kuruluşlar arasında sorunların çözü-

ların veya dijital ortamdaki her tür uygulamanın denet-

mü konusunda koordinasyonun en üst düzeye çıkarıl-

lenmesine önem verilmeli ve gerekli hukuki düzenle-

masına özel önem verilmelidir.

meler yapılmalıdır.

4. Medyada nefret duygusu uyandırma, dışlama, aşağı-
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İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ DERNEĞİ/GENÇDÜŞÜN
(İSTANBUL)
İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü

gılı bir toplum oluşturmak, toplumda dezavantajlı du-

Derneği; gençlerin bilgi becerilerini eği-

rumdaki insanlara destek olup gelecekteki üslenecekleri

tim ve uygulamalar ile geliştirerek, toplu-

görevleri hususunda eğitmek bilinçlendirmek, yaşam ve

mun sorunlarına doğrudan katılım sağla-

eğitim kalitesini yükseltmek, hedeflere uygun projeler

yacak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci genç beyinlerin

üretmek amacıyla kuruldu.

kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak top-

Genç Düşün Derneği, eğitim, kültür, yardımlaşma ve

lumda farkındalık oluşturmak, eğitimlerine maddi ve

dayanışma gibi alanlarda toplumun ve gençlerin duyar-

manevi destek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde

lılığını artırarak kaliteli ve modern hizmet veren sivil

gençlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesine geliştirilmesi-

toplum kuruluşları arasında etkili ve faydalı yeri olan

ne destek olmak, milli, manevi, kültürel ahlaki ve ev-

bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir.

rensel değerlere bağlı, insan hak ve hürriyetlerine say-

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/NEYAD (İSTANBUL)
Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, din, dil, ırk,

şik yerlerine geziler tertip ederek, oralardaki ihtiyaç

coğrafya ayrımı yapmaksızın yurt içinde ve yurt dı-

sahibi insanlara yalnız olmadıklarını göstermek,

şındaki tüm ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım-

imkânsızlıklardan dolayı okuyamayan, eğitimi yarım

ları zamanında ve sağlıklı olarak ulaştırmak, toplum-

kalmış kız öğrencilere sahip çıkmayı hedeflemekte-

sal barışa, toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak,

dir. Çeşitli konularda seminerler, konferansalar ve

ekonomik sıkıntı çeken kız öğrencilere burs imkânı

eğitimler düzenleyerek halkı bilinçlendirmektedir.

sağlayarak eğitim vermek amacıyla kuruldu.

Ayrıca Sadece ülkemizde değil, dünyanın değişik

Dernek, manevi değerlere saygılı, kültürüne bağlı,

yerlerinde ihtiyaç sahibi insanlara da el uzatmanın

eğitimde başarılı nesiller yetiştirmek, dünyanın deği-

gerekliliğini anlatmayı amaç edinmektedir.

AYIK YAŞAMDA BULUŞALIM DERNEĞİ/AYBUDER (İSTANBUL)
mekte olan madde bağımlılarının bir araya gelerek

“Bir denizyıldızı daha…” sloganıyla yola
çıkan

Ayık

Yaşamda

Buluşalım

kurdukları bir dernektir.

Derneği/

AYBUDER, bağımlılık yapan tüm unsurlara karşı

Dernek, gönüllü Exuser Rehberler ile iyileşme süre-

güçsüz olan ve bu nedenle bir araya gelerek sorunla-

cinde bağımlı ve yakınlarıyla birlikte hareket etmek-

rına çare arayan insanların güçlerini, umutlarını ve

tedir. Tiyatro, sinema gibi çok çeşitli rekreasyon

deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak; bu konuda

çalışmaları ile toplum-birey ilişkileri kuvvetlendiril-

ızdırap çekenlere ulaşıp bağımlı yakınları ve çevre-

mektedir. “Bağımlılık ve çözüm” doğrultusunda üni-

sindeki kişilerin aynı ortamda bir araya gelebileceği

versite ve okullarda gerçekleştirilen seminer çalış-

bir platform oluşturmak ve Türkiye’deki tüm bağım-

maları da, iyileşmekte olan bağımlılar tarafından

lılara ‘uyuşturucunun kader olmadığını’ göstererek

kendi öz deneyimleriyle aktarılmaktadır.

‘iyileşebilecekleri’ mesajını vermek amacıyla iyileş42
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ETKİNLİK TAKVİMİ

İlmi Etüdler Derneği'nin (İLEM) organize ettiği ve uluslararası pek
çok kurumun desteklediği “5. Uluslararası “Ortadoğu’da Sosyal Düşünce ve Teori” başlıklı sempozyum “Göç ve Sosyo-Kültürel Değişim” konusuyla 12–13 Aralık 2016 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.ilem.org.tr/duyurular/5-uluslararasiortadogu-da-sosyal-dusunce-ve-teori-baslikli-sempozyum-12-13aralik-2016-da-sakarya-da-gerceklestirilecek

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
“Şehirler ve Kültürler – Yörelerimiz Projesi”
81 ilde düzenlenen programlar ile gençler, daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde
farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıma fırsatı buluyor.
http://sehirlervekulturler.gsb.gov.tr/

1–3 Aralık 2016 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi koordinasyonunda KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk
Edebiyatları Kurumu)’in katkılarıyla “I. Uluslararası Göç
Sempozyumu” Amasya’da gerçekleşecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://gockultur.amasya.edu.tr/

25–26 Kasım 2016 tarihlerinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM),
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da “II.
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi” gerçekleştirecektir.
Detaylı Bilgi İçin: http://womenandjusticesummit.org/tr/2016/page/iiuluslararasi-kadin-ve-adalet-zirvesi-duyurusu
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