TÜRAP
VI. İSTİŞARE GRUBU İL TOPLANTISI

STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP VI. İstişare

nun kurulma sürecini katılımcılarla paylaştı. Düzce

Grubu İl Toplantısı, 19-20 Kasım 2016 tarihlerinde

Valisi Zülkif Dağlı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar

Bayramoğlu’nda gerçekleşti. Anadolu Yakası Sivil

Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdü-

Toplum Kuruluşları Platformu/AYSİT ev sahipli-

rü Muhammet Örnek, Milletvekili Ravza Kavakçı

ğinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kan, Milletvekili Leyla Şahin Usta, AYSİT Yöne-

himayesinde Basın İlan Kurumu Tesislerinde dü-

tim Kurulu Başkanı Serpil Balat, Darıca Belediye

zenlenen toplantıya 12 ilden:

Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Belediye Baş-

√

Üye Statüsünde 50 STK’dan 72 temsilci,

√

Misafir Statüsünde STK, yerel-kamu ve üniver-

kan Danışmanı Nermin Tol selamlama konuşması
yaptı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Ku-

sitelerden 122 kişi,
√

rulu Başkanı Alpaslan Durmuş “Aile ve Aile Odak-

1 Basın olmak üzere 195 kişi iştirak etti.

lı Çalışan STK’lar İçin Yeni Faaliyet Alanları/

Toplantının ilk günü, TÜRAP Genel Koordinatörü

Çalışılması Elzem Konular” ve AB Bakanlığı

Piyale Çitil’in TÜRAP tanıtımı ile başladı. Çitil,

Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı Makbule Okat

“Ülke olarak son zamanlarda birlik ve beraberliğe

“2017 AB Hibe Programları ve STK’lara Yöne-

en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” diye-

lik Fırsatlar” başlıklı seminer ler i sundu.

rek sözlerine başladı. Birkaç ay evvel tüm Türki-

Alpaslan Durmuş, sivil toplum kuruluşları denildi-

ye’nin ölmek ile olmak arasında gidip geldiği günü,

ğinde kastedilenin, toplumsal bir takım sorunlara

geceyi geride bıraktığımızı ifade etti. “15 Temmuz

karşı sivil duyarlılıkların, sivil idare ve sivil moti-

Şehitleri”ne karşı çok büyük bir minnet borcumuz

vasyonla harekete geçmek olduğunu belirtti. Sivil

olduğunu söyledi ve STK Türkiye Aile Platformu-
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Toplum Kuruluşlarının devlet karşısında tekil olarak zayıf kalmalarını önlemek için birliktelik oluşturmaları
gerektiğini ifade etti. Durmuş, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak açısından
değerlendirildiğinde, Türk toplum yapısının toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının yüksek olduğunu, batılı
toplumlarda ise bu anlayışın sadece siyasi erki sınırlamak ve siyasi erke baskı yapmak olarak görüldüğünü
belirtti.
Durmuş, “15 Temmuz Darbe Girişimi”ni değerlendirerek STK’ların tahlil etmesi gereken konunun, toplumun
çekirdeği olan ailenin nasıl bu türden insanlar çıkardığı konusu olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki
STK’ların şu anda en önemli araştırma konusunun, toplumsal değişimi okuyarak, toplumsal değişime göre
yeni sorun alanlarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunun altını çizdi.
Durmuş, Talim ve Terbiye Kurulu’nun kurulmasından, çalışma alanlarından ve faaliyetlerinden bahsetti.
Kamu-STK ilişkisini değerlendirerek önyargıların kırılması ve temas etmekten çekinilmemesi gerektiğini
düşündüğünü ifade etti.

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı Makbule Okat, ülkemizde çok çeşitli fonlar ve çeşitli finansal kaynaklar olduğunu belirterek sunumuna başladı. Bu mali yardımlar;
1. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
2. Birlik Programları
√ Erasmus+ (Öğrenci Değişim Programları)
√ Öğretim Üyesi Değişim Programları, Staj Programları
√ Cosme
√ Horizon 2020

3. Diğer Kaynaklar
√ Ulusal Destekler (Bakanlık Çağrıları, Yurt Dışı Türkler vb.)
√ Büyükelçilik Destekleri
√ STK Destekleri (Sabancı Vakfı, Koç Vakfı, TÜSEV vb.)
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Bu mali yardımlardan Türkiye’nin 1964 yılından

yararlanıldığını söyledi. Bu programdan yararlan-

beri yararlandığını belirtti. Avrupa Birliği Ülkeleri

mak için AB Üyesi, Aday Ülke olmanızın gerekme-

ve Aday Ülkelerin vatandaşlarından alınan vergiler

diğini ekledi. “Birlik Programı”na aidat ödeyerek

ile Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında bütçe

ülke olarak üye olmanın mümkün olduğunu, bizim

havuzu oluşturulduğunu ifade etti.

de ülke olarak Birlik Programlarına aidat ödediği-

Bu bütçeden Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin ve

mizi ifade etti.

yakın zamanda aday olma potansiyeline sahip ülke-

Erasmus+, 2014–2020 için planlanan programda

lerin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gerçekleş-

14.7 milyar Euro tutarında bir bütçemizin olduğunu

tirdikleri faaliyetleri desteklemek ve aynı zamanda

ve Türkiye’de Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yü-

ekonomik, sosyal entegrasyonun artmasına destek

rütüldüğünü belirtti.

olmak amacıyla yardımların yapıldığını belirtti.

Seminer soru cevap bölümü ile sona erdi.

Türkiye’nin de bu yardımlar için eş finansman öde-

Genel Koordinatörlük Raporu ve Ekleri görsel su-

diğini ekledi.

num eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. DDG Üyesi

Hibe programlarından birinin “Sivil Toplum Diya-

Filiz Kafadar tarafından Danışman/Denetleme Gru-

loğu” olduğunu, ortak tema etrafında bir araya gel-

bu (DDG) Raporu sunuldu. Özlenen Çocuk ve

meyi sağlayan “Sivil Toplum Diyaloğu”nda Avrupa

Gençlik Derneği/ÖZLENDER Yönetim Kurulu

Birliği’ndeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği

Üyesi Ayşe Pehlivan TÜRAP Birimi T-STK Ço-

geliştirilmesinin de hedeflendiğini aktardı.

cuk/Genç ve Aile Platformu (T-STK ÇOGEP) çalış-

Okat,

Birlik

Programları

arasında

yer

alan

maları, Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği Yönetim

“Erasmus+”dan bahsetti. Birlik Programından, ül-

Kurulu Başkanı Ernur Çitim T-STK Engelli ve Aile

keler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, diyaloğun

Platformu (T-STK ENAP) çalışmaları, Ev Kadınları

arttırılması için kurulan havuz fonlar kapsamında

Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD Yönetim
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Kurulu Üyesi Habibe Keleş T-STK Kadın ve Aile Platformu (T-STK KAP) çalışmaları, Bağımsız Yaşam
Derneği/BAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Regaip Bostan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu
(TÜBAM-P) çalışmaları ve Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nden Mukadder Bahadır Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem TÜRAP etkinlikleri ile ilgili değerlendirme önerileri paylaşıldı.

Toplantı Kapsamında Müzakere Edilen Diğer Hususlar
•

Gündem maddeleri arasında yer alan “Vizyoner Kadınlar Derneği/

VİKADER tarafından yazılan ve sahnelenen “Milli İrade Destanı” oyununun TÜRAP logosu ile desteklenmesi” maddesi, TÜRAP Üyelerinin oyunun bütününü inceleme talepleri üzerine Sanal Ortam Toplantısında oylanmasına karar verildi.
•

TÜRAP’ın doğru bilgi akışı ve sağlıklı iletişimi için WhatsApp grup

kuralları hatırlatılarak müzakere edildi.
•

Dünya Hapkido Derneği’nin gerçekleştireceği “Uluslararası 32. Waha Hapkido Semineri ve I. Uluslararası Kılıç ve Geleneksel Okçuluk Kursu” programında spor etkinlikleri kapsamında TÜRAP’ın logosunun yer alması oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının ikinci günü TÜRAP Genel Merkez, Birim ve Komisyonların çalışmalarında verimliliğin artması,
sorunların değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi için çalışma grupları oluşturularak eş zamanlı
yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.
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Yuvarlak Masa Toplantılarının Konu Başlıkları:

• TÜRAP Engelli ve Aile Birimi Yuvarlak Masa Top-

lantısı
• TÜRAP Kadın ve Aile Birimi Yuvarlak Masa Top-

lantısı
• TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyonu Yu-

varlak Masa Toplantısı
• TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Yuvar-

lak Masa Toplantısı
• TÜRAP Çocuk ve Genç Eğitimi Çalışma Grubu Yu-

varlak Masa Toplantısı
• TÜRAP Çocuk İstismarı Çalışma Grubu Yuvarlak

Masa Toplantısı
• TÜRAP Eğitim Grubu Yuvarlak Masa Toplantısı
• TÜRAP Gençlik Çalışma Grubu Yuvarlak Masa

Toplantısı
• TÜRAP Spor Komisyonu Yuvarlak Masa Toplantısı

Program Yuvarlak Masa Toplantı raporlarının değerlendirilerek sonuçlarının sunulması ile sona erdi.
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T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya Hollanda’da uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla TÜRAP üyelerinin katkılarıyla bir kınama yazısı hazırlandı. Türkiye genelinden 116
kuruluşun imzaladığı bildiri metni, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Kadının Statüsü 61. oturumunda New York’ta BM Genel Merkezinde başta ülke temsilcileri olmak üzere katılımcılarla paylaşıldı.
Ayrıca Hollanda temsilcisi Michelle Heyboer-Winklaar’a özel olarak iletildi ve Türkiye’den STK’ların protestosu Hollanda Hükümetine bildirilmek üzere paylaşıldı. TÜRAP üyelerinin bu çalışması ulusal basında
yankı buldu.
TÜRKİYE’NİN YEDİ BÖLGESİNDEN TÜM DÜNYAYA
BASIN BİLDİRİSİ
11 Mart 2017 Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları

Declaration of Turkish NGOs to the United Nations,

konusunda bir kez daha dibe vurduğunun tescillendi-

11 March 2017 is the day of a new low in Europe’s

ği tarihtir.

democracy and human rights. Forced deportation in
complete disregard of all diplomatic rules –right af-

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nün hemen akabinde

ter March 8 International Women’s Day– of a

bir kadının, bir insanın, ülkesinin vatandaşları ile

woman, a human being, a minister on her way to

buluşmaya giden bir Bakanın her türlü diplomasi

meet the citizens of her country and violence against

kurallarının hiçe sayılarak, cebren sınır dışı edilmesi;

individuals that work, produce, contribute to the co-

o ülkeye katkıda bulunan, çalışan, üreten insanlara

untry, has demonstrated the disrespect to democracy

şiddet uygulanması, coplanması Avrupa’nın değerle-

and human rights which are claimed by Europe as its

ri olduğu iddia edilen demokrasi ve insan haklarının

values.

ayaklar altına alınmasını gözler önüne serdi.

With these actions, Europe, which proudly claims to

İlkel ortaçağ zihniyetinden “aydınlanma” sürecine

have advanced from a primitive mentality of the

geçtiğini gururla söyleyen Avrupa’nın bu uygulama

Middle Ages to that of enlightenment, has returned

ile aslına rücu ettiğini görüyoruz. Dünyaya “değer”

to its original self. The true face of those who claim

ihraç ettiğini, başka ülkelere “demokrasi” götürdüğü-

to be exporting “values” to the world and bringing
“democracy” to other countries has been revealed in

nü iddia edenlerin maskesi düşmüştür.

front of our eyes.
Artık görüyoruz ki Avrupa’da olmak:

Now we see that being in Europe,
√

√ Demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün

Is violation of democracy, human rights and freedom of expression.

ayaklar altına alınmasıdır.
√ “Çifte standart”a maruz kalmaktır.
√ Resmi devlet görevlilerinin güvenliği tehdit edi-

√

Is being subject to “double standards”.

√

Is the threatening of the security of official government representatives while terrorist get pre-

lirken teröristlerin baş tacı olmasıdır.

ferential treatment.

√ Uluslararası tüm anlaşma ve kadim teamüllerin

√

hiçe sayılmasıdır.

Is the complete disregard of all international agreements and established customs.

7

BASIN AÇIKLAMASI
√ Ayağına çelme takılmasıdır.

√

Bu noktada tüm Avrupa’ya ve dünyaya Türkiye

At this point, we wish to remind to whole of Europe

olarak her zaman arkasında durduğumuz ve uygu-

and the World the universal values which we

Is being tackled in the leg.

always support as we have proven with our actions.

lamalarımızla bunu ispat ettiğimiz evrensel değer-

Democracy, freedom of expression and human

leri hatırlatmak istiyoruz.

rights is a sine qua-non for not only Europe but for
Demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan hakları sade-

the

ce Avrupalılar için değil tüm dünya insanları için

whole World.

olmazsa olmaz bir şarttır.

We condemn this reprehensible attack which targets

Kıymetli Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Ka-

our whole country in the person of our esteemed

ya’nın şahsında tüm ülkemizi hedef alan bu men-

Minister Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, and declare

fur saldırıyı kınıyor yeni, büyük ve güçlü Türki-

that new, great and strong Turkey will not return

ye’nin bu onurlu yürüyüşünde yolundan dönmeye-

from its honorable path.

ceğini ilan ediyoruz.

İmzalayan kuruluşların logoları

Hollanda Bakanı’na bildiriyi sunarken
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III. MİLLİ KÜLTÜR ŞURASI
III. Milli Kültür Şûrası, Kültür ve

Şura üçüncü gün komisyon sonuçlarının değerlendi-

Turizm Bakanlığı tarafından 3-5

rilmesiyle son buldu.

Mart 2017 tarihleri arasında İs-

Bakan Avcı, komisyonların 5 Mart'ta kamuoyuna

tanbul Lütfi Kırdar Kongre Mer-

özetleyeceği raporun aynı zamanda kitap olarak da

kezi'nde Cumhurbaşkanı Recep

basılacağını dile getirerek, Şûrada alınan kararların

Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kültür, sanat ala-

Şura, toplumun her kesiminden kültür ve sanat ha-

nında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluş-

yatının önemli isimlerini üç gün boyunca bir araya

larına yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacağını

getirdi. Şûra kapsamında, 17 ana başlık altında ko-

sözlerine ekledi.

misyonlar toplandı. Yazar, sanatçı, kültür insanı ve
akademisyenler tarafından sunumlar yapılarak mü-

Milli Kültür Şura’sında Yer Alan Komisyonlar;

zakere edildi.
Kültür Politikaları Komisyonu, Kültür Diplomasisi
TÜRAP Gözlemcileri T.C Kültür ve Turizm Bakan-

Komisyonu, Kültür Ekonomisi Komisyonu, Kültür

lığı tarafından düzenlenen III. Milli Kültür Şura-

Varlıkları Komisyonu, Müzeler ve Arkeoloji Ko-

sı’na iştirak etti. Birinci gün Kültür ve Turizm Ba-

misyonu, Sahne Sanatları Komisyonu, Sinema, Rad-

kanı Nabi Avcı'nın başkanlığında iki ön oturum ger-

yo ve Televizyon Komisyonu, Müzik Komisyonu,

çekleştirildi. Oturumlara Türkiye'nin kültür ve sanat

Görsel Sanatlar Komisyonu, Dil ve Edebiyat Ko-

hayatına yön veren önemli kanaat önderleri katıldı.

misyonu, Yayıncılık ve Kütüphanecilik Komisyonu,

İkinci Gün 17 farklı başlıklarda eş zamanlı yapılan

Medya ve Kültür Komisyonu, Çocuk ve Kültür Ko-

komisyonlardan Aile ve Kültür Komisyonu ile Med-

misyonu, Mimari ve Kültür Komisyonu, Şehir ve

ya ve Kültür Komisyonu’na katılım sağlandı.

Kültür Komisyonu, Yerel Yönetimler ve Kültür Ko-

Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın başkanlık yaptığı Aile ve

misyonu, Yurtdışı Türkler ve Kültür Komisyonu,

Kültür Komisyonunda, Türk toplumunda aile yapısı,

Aile ve Kültür Komisyonu.

ailede kadının yeri ve önemi, ailevi değerlerimiz
gibi önemli konulara değinildi. Somut önerilerin ön
plana çıkarıldığı komisyon, üyelerin müzakeresiyle
tamamlandı.
Medya ve Kültür Komisyonundan Ayşe Böhürler
başkanlığında dil ve medya, dijital medya, sosyolojik medya gibi konular, alanında uzman kişiler tarafından değerlendirildi. II. Oturum tespit ve öneriler
kısmıyla devam etti.
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AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARAÇLARI (IPA)
SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

30 Mart 2017 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Point Hotel’de “Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı”
düzenlendi. Programa Türkiye genelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra TÜRAP
Üyeleri de iştirak etti.
Program, T.C. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal’ın açılış konuşması ile başladı. Önal, katılımcıları selamlayarak; valilik bünyesinde Avrupa Birliği Projeleri kapsamında STK’lara ücretsiz uzman personel hizmeti verdiklerini dile getirdi. Bu alanda 10 yıllık tecrübeye sahip olduklarını ve daha çok destek vermek
istediklerinin altını çizdi.
Avrupa Bakanlığı Müsteşar Vekili Selim Yenel bir konuşma yaptı. Yenel konuşmasında; Avrupa’da Euro
krizi, göç krizi ve genişleme yorgunluğu olduğuna dikkat çekti. Yenel’in değerlendirmesinin ardından “Sivil
Toplum Sektörü ve Programlama Süreci” oturumu düzenlendi. Konuşmacılar, AB Mali Yardımları; adaylık
öncesi ve sonrası dönem ile ilgili süreci aktardı. Sivil Toplum Kuruluşlarına hibe desteği veren diğer kurumları paylaştılar.
Bu kurumlar:
√ EUD

√ EDES

√ Büyükelçilikler (Japonya, İngiltere vb.)

√ TÜBİTAK

√ Bakanlıklar

√ Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları

√ KOSGEP

Başkanlığı (YTB)

√ SODES
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
61. KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU/KSK TOPLANTISI
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BMKSK), 1946 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konsey
(ECOSOC) tarafından alınan bir kararla, yine bu Konseyin
işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulmuştur. Hükümetler arası bir organ olan ve temel amacı kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasını sağlamak olan Komisyon, her
yıl Mart ayında 10 günlük bir süre için toplanmaktadır.
UN Women tarafından organize edilen toplantılara tüm
BM üyesi ülkelerden hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri
ve Sivil Toplum Kuruluşları katılım sağlamaktadır. Toplantılarda paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan
etkinlikler yapılmaktadır. Öte yandan ana tema çerçevesinde hazırlanan taslak tavsiye kararı üzerinde müzakereler gerçekleştirilmektedir.
2017 yılında düzenlenen 61. KSK Toplantısı “Değişen İş Düzeninde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi” ana teması ile gerçekleştirildi. Oturumları TÜRAP Üyelerinden Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/
HEKVA, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, Uluslararası Hakların Korunması ve
Eğitim Derneği/HAKEDER temsilcileri de takip etti.
TÜRAP Üyeleri, Ülkelerin Resmi Temsilcilerinin sunumlarını gerçekleştirdiği Genel Oturumları, “Tam ve
Üretken İstihdam İle Herkes İçin İyi Bir İş: 2030 Yılına Dek Kadınlar İçin 8. Küresel Kalkınma Hedefi Nasıl Hayata Geçirilebilir?” başlıklı Üst Düzey Yuvarlak Masa Oturumunu, T. C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından düzenlenen “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması: İzin ve Çalışma Biçimlerinin Yeniden Yapılandırılması” panelini ve çeşitli yan etkinlikleri takip etti.
61. KSK Toplantısının yanı sıra TÜRAP Üyeleri 17 Mart 2017 günü Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme
Komitesi/TASC tarafından düzenlenen ‘Türk Siyasi Tarihinde Kadın: Darbeler ve Demokrasi başlıklı panele, MÜSİAD New York Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısına, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun
Sinirlioğlu tarafından düzenlenen resepsiyona iştirak ettiler. Ayrıca New York Başkonsolosu Ertan Yalçın’ı makamında ziyaret ederek Sivil Toplum alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaştılar.
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ÜYELERİMİZDEN

TÜRK GENÇLİK VAKFI/TGV

Türk Gençlik Vakfı/TGV, kurul-

Yazar, Öğretmen Emine Sevim ve Reyhan Taşkale

duğu dönemden bu yana eğitim-

eşliğinde kitap toplantıları yapılmaktadır.

öğretim alanında en ileri seviyeye

Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuyabilmek ve anlamlandı-

çıkmayı ve çağdaş eğitim metotla-

rabilmek amacıyla tefsir ve güzel okuma dersleri

rının uygulanmasına öncülük et-

Reyhan Taşkale tarafından verilmektedir. Osmanlı

meyi amaçlamıştır. Bu gayeyle kültür-sanat ve spor

Türkçesi’yle yazılan metin tefsir dersleri devam et-

çalışmalarının yanı sıra yeni projelere ve genç fikirle-

mektedir. Şubat ayından itibaren Kadıköy Vâizesi

re değer veren çalışmalar düzenlemektedir.

Ayşenur Özkan’ın sunumuyla Esmâ’ül-Hüsnâ progra-

Vakıf bünyesinde gerçekleştirilen seminerler, sohbet-

mı gerçekleştirilmektedir.

ler ve çeşitli faaliyetler, bu amaca hizmet etmekte,

Ayşe Aydın tarafından resim dersleri verilmektedir.

genç beyinlere rehberlik etmektedir.

Erguvan Hanımlar Musikî Topluluğu koro çalışmaları

Okuma kültürünün yaygınlaşması, nitelikli hâle gel-

devam etmektedir. Şef Mine Geçili yönetimindeki

mesi ve kitap okuma çalışmaları TGV için büyük

Vuslat Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Bağlar-

önem taşımaktadır.

başı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 18 Aralık 2016
ve 10 Nisan 2017 tarihinde konser verildi. Erguvan

2016-17 eğitim yılında, Vakıf Yönetim Kurulu ve

Hanımlar Musikî Topluluğu tarafından Nisan ayında

Türk Gençlik Vakfı Genç Fikirler Platformu’nun katı-

vakıf merkezinde tasavvuf müziği konseri gerçekleş-

lımıyla Şubat ayında bir seminer programı gerçekleş-

tirildi. Vakıfta aylık Vuslat Konserleri devam etmek-

tirildi. Ayrıca Yazar Ayla Ağabegüm’ün önderliğinde

tedir.

her ay düzenlenen kitap okuma programlarında bu yıl
Yazar Gülseren Gülce ve Ali Bardakoğlu da konuk

Yeni projelere imza atmak adına 18 Mart 2017 tari-

edildi. Aynı zamanda vakıfta ayda bir kere Edebiyatçı

hinde düzenlenen “Genç Fikirler Platformu Toplantısı”, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Proje Üretmeni Nebiye Yaşar’ın gençlerle söyleşisiyle gerçekleştirildi. Nisan ayında, Genç Fikirler Platformu Üyeleri ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber düzenlenen programa İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Özlem Güneş konuşmacı olarak katıldı.
Mayıs ayında, Kalem Vakfı Okulları işbirliği ile
gençlerle proje eğitimi programı düzenlenecektir.
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ÜYELERİMİZDEN

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
HEKVA
•

Hanımlar Eğitim ve Kültür

“Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı” Üsküdar

Vakfı/HEKVA

kurulduğu

Belediyesi Yaşam Merkezi Müdürü Gökhan

1988

bu

Kara, Psikolog Lale Allahverdiyeva (11 Şubat

yılından

yana

2017)

“toplumun ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kesim-

•

“Gençlik ve Artan Bağımlılık Riski” Üsküdar

lerini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültü-

Belediyesi Gençlik ve Kadın Koordinasyon

rel ve sosyal zenginliğe ulaşabilmesi zeminini ha-

Merkezi Uzmanı Klinik Psikolog Hafize Al-

zırlamak, sivil toplum ve yardımlaşma bilincini

bayrak (19 Şubat 2017)

toplumda yaygınlaştırmak, zıtlaşma ve kutuplaştır-

•

maları azaltmak” misyonuyla çalışmalarını yürüt-

‘‘Çocuk ve Gençlerde Uyuşturucu Bağımlılığı
ve Korunma Yolları” Üsküdar Belediyesi

mektedir.

Gençlik ve Kadın Koordinasyon Merkezi UzYoksullukla mücadele çalışmalarının çok boyutlu

man Klinik Psikolog Hafize Albayrak (14 Mart

ele alınması, sadece mali yönüyle değil, sosyal ve

2017)

toplumsal tüm boyutlarıyla incelenmesi gereken

•

bir konudur. Bu noktadan hareketle HEKVA yar-

‘‘Çocuklarda Toplumsal İstismar ve Bağımlılıktan Korunma Yolları’’ Fatih Sultan Mehmet

dım kapsamına aldığı dezavantajlı kesimlerin riskli

Üniversitesi Öğretim Elemanı Banu Akbaş (19

konularda bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını

Mart 2017)

arttırmak için de çalışmalar yürütmektedir.
•

Ocak 2017-Mart 2017 tarihleri arasında Fatih Sul-

“Bağımlılık ve Cinsel İstismar’’ Fatih Sultan
Mehmet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lütfi-

tan Mehmet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi

ye Fatma Özkahyaoğlu (26 Mart 2017)

işbirliği ile dezavantajlı kadın ve gençlere aşağıda•

ki başlıklarda interaktif eğitimler düzenlendi:

‘‘Ebeveynler İçin Mahremiyet Eğitimi’’ Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Hatice Karataş (02 Nisan 2017)
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ÜYELERİMİZDEN

ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
PLATFORMU /AYSİT-P

AYSİT-P Gençlik Komisyonu

Ocak 2017 tarihlerinde Mehmet Akif Anadolu

tarafından gençlere yönelik iki

İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

önemli program gerçekleştiril-

Yüzlerce genç üç gün boyunca çeşitli seminerlere

di. Her ayın ilk Cumartesi gü-

katılarak bir çok konuda farkındalık bilinci kazandı-

nü 16-25 yaş arasındaki genç-

lar. 12-14 yaş grubu gençler, Araştırmacı Yazar Ab-

lere Süreyya-Der ev sahipli-

dullah Yıldız dan ‘İLLA DUA’, Hukukçu Kübra

ğinde “YED-İ BEYZA” seminerleri üç ayrı alt baş-

Yurttaşından ‘İLLA ALLAH’, Eğitimci Rumeysa

lık altında sunuldu. Gerçekleştirilen seminerlerde

Sevgili’den ‘İLLA NAMAZ’, Psikolog Zeliha Gün-

gençlere Füruzan Çetin tarafından “Esma-ül Hüsna”

de Bahar’dan ‘İLLA ALAKA’, Araştırmacı Pınar

ile tevhidi bir bakış açısı kazandırılması hedeflendi.

Boran’dan ‘Sosyal Medya ve Güvenlik’, eğitimci
Cumali Sever ’den ‘İLLA VATAN’ başlıklı seminerleri aldılar. 15-25 yaş grubu gençler ise Pınar
Boran’dan ‘Dijital İtibar’, Eğitimci Ayten Özyayla’dan ‘İLLA EDEP’, Psikolog Nazlı Özburun’dan
‘İLLA ALAKA’, İlahiyatçı Henim Demirhan’dan
‘Toplumsal Hafıza’, İlahiyatçı Füruzan Çetin’den
‘İLLA ALLAH’, Araştırmacı Yazar Engin Noyan’dan ‘İLLA KUR’AN’ konularında seminerlere
katıldılar. Grup Genç’in kampın son günü verdiği
konserden sonra yapılan çekilişte birçok genç, bisik-

Henim Demirhan sunumuyla “Rehber Peygamber”

let, ‘Kudüs Ziyareti’ ve yaz kampı bileti gibi hedi-

seminerleri ile peygamber efendimizin rehberliğinin

yelerle ödüllendirildiler.

gündelik yaşamda uygulanabilirliği gençlerimize
interaktif bir metotla aktarıldı. Cevat Özkaya 2Tanzimat’tan Günümüze Yakın Siyasi Tarih” başlıklı
semineri sundu. Mayıs ayında yapılacak son seminerde gençlere katılım belgeleri katılımcıların iştirakiyle takdim edilecektir.
AYSİT-P Gençlik Komisyonu’nun organize ettiği
ikinci program ise 12-25 yaş arasındaki gençlere
yönelik “İLLA” temalı Eğitim Kampı, 23-24-25
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ÜYELERİMİZDEN

SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
SÜREYYADER

Severek

Yeşerir

din eğitimcilerine yönelik “Pedagojik Formasyon

Minik

Yürekler

Eğitimi”ni ekledi.

Süreyya Derneği’nin 10 yılı

“Eğitimci Geliştirme Programı” adlı çalışmasıyla

aşkın süredir devam eden

yeni bir aşamaya geçti. Bu programda eğitimci

eğitim çalışmalarından biri

adaylarının alan bilgisiyle beraber kendilerine kattı-

olan, “Ev Okulu” çalışması

ğı beceri, ilkeler ve yöntemler ile daha faydalı bir

öğrencilerin severek, eğlenerek Kur’an-ı Kerim,

öğreticiye dönüşecektir. Yine bu programla öğreti-

Siyer, Ahlak ve İlmihal gibi temel dini bilgileri sı-

ciler iletişim ve çatışmaları çözme yöntemlerini

cak ev ortamında, arkadaşları ile birlikte edinebil-

öğrenebilecektir.

mesine yardımcı olmaktadır.

Süreyya Derneği merkezinde uygulanan Eğitimci

Ev okulu çalışması küçük gruplar halinde ev orta-

Geliştirme Programı seminerlerine din eğitimi ala-

mında yapılmakta, bu çalışma çocuklara samimi

nında görev yapan/yapmak isteyen öğretici ve öğ-

arkadaş grupları ile birlikte ev ortamında düşüne-

retmenler başvurabilmektedir. Ayrıca STK’lar ken-

bilme ve özdeşleştirme imkanı sunmaktadır.

di bünyelerinde görevlendirdikleri öğreticilerle ilgi-

Program sadece bilgi edinmeyi değil, çocuklarda

li olarak da kurumsal başvuruda bulunabilmektedir.

ahlaki değerlerin yaşam biçimi haline gelmesini de

Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, T.C.

hedeflemektedir. Programda görev alan Ev Okulu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 2010 yılın-

Öğreticileri yoğun bir Eğitimci Geliştirme Progra-

da yaptığı protokol çerçevesinde çocuk evi açarak

mına tabii tutulmakta ve oluşturulan gruplara yön-

birçok çocuğa sahip çıkmakta onları erdemli, nite-

lendirilmektedir.

likli bireyler olarak hayata hazırlamak için projeler

Süreyya Derneği 10 yıldır sürdürdüğü eğitim hiz-

üretmektedir.

metlerine, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yapan
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ÜYELERİMİZDEN

HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI

Hayat Sağlık ve Sosyal Hiz-

bitkilerin, bilimi sanatla birleştiren tedavisi fitotera-

metler Vakfı, sağlık ve sosyal

pi hakkında bütün sağlık çalışanları bilinçli olmalı-

hizmet alanlarından başlaya-

dır. Bu amaçla Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler

rak ilişkisel tüm çevreyi ku-

Vakfı Uzm. Ecz. Dilek Kiremitçi’nin verdiği ders-

caklamayı hedef edinmiş, ne-

lerden oluşan ‘Fitoterapi Eğitimi’ için yola çıktı.

sil kaygısı taşıyan, uzman olduğu alanda söz söyle-

Hayat Vakfı bünyesinde Beşikçizade Tıp ve İnsani

yen, ufkunu paylaşmak ve artırmak için yeryüzüne

Bilimler Merkezi’nde ‘Fitoterapi Eğitim Program’ı

yayılmaya çalışan, başkasının derdi ile dertlenen,

uygulandı.

toplumsal sorumluluk duygusu ile temsil ettiği kitlenin haklarının korunması ve gelişmesi için çalışan

Kan Bağışı Kampanyası

gönüllülerden oluşan bir ‘Vakıf Hareketi’dir.

Hayat Vakfı Öğrenci Kozası tarafından ‘Kanımızda
Hayat Var’ organizasyonu 13 Ocak 2017 tarihinde

Hayat Akademi Merkezi

gerçekleştirildi.

Kasım 2016’da Prof. Dr. Mahmut Gümüş başkanlığında kurulan merkez; sağlık alanı akademisyen
adaylarına yönelik “Makale Atölyesi” başlıklı on
haftalık eğitim programı ile çalışmalarına başladı.
Hayat Akademi Merkezi; Türkiye’de sağlık alanında

sürdürülen

akademik

eğitimin

ve

üreti-

len bilimsel bilginin kalitesini artırmayı; çağdaş̧ bilim dili ve felsefesini kadim değerlerimizle buluş-

Gönüllülerin yoğun ilgiyle destek verdikleri etkinlikte 75 ünite kan toplanarak beklenen kan bağışı
hedeflerine ulaşıldı.
Sağlık alanında okuyan ve çalışanlardan oluşan bağışçılar, her gün yaptıkları hizmetlerin ötesinde kan
bağışçısı olarak farklı bir mutluluğa tanık oldular.
Öğrenci Kozası Bosna Okumaları

turmayı; sağlık ve ilişkili alanlarda çalışan akademisyenler ve akademik çalışma yapmak isteyen tüm
bilim

insanlarına

etik

değerler

temelinde/

çerçevesinde bilimsel ve sosyal destek üretmeyi ve
danışmanlık vermeyi hedeflemektedir.

Hayat Vakfı Kız Öğrenci Kozası, Bosna’nın tarihiyle, bugünüyle ve görsel miraslarıyla işlenilebileceği,
düzenli bir okuma ve araştırma grubu oluşturdu.
Öğrenci Kozası Fotoğraf Atölyesi
Fotoğrafçılık Atölyesi tanışma, dayanışma ve pay-

Kadın Kozası Fitoterapi Eğitimi
Mezopotamya’dan bu yana bereketli ve verimli toprakları ile Anadolu; birçok kültür bitkisinin de gen
merkezidir. Bu floristik zenginliğe sahip ülkemizin
bize sunduğu dünyanın en köklü hammaddeleri olan
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laşma kültürünü geliştirerek daha iyi fotoğraf çekme
anlayışı sunmayı amaçlamaktadır. Atölye 5 teorik, 3
pratik dersten oluşmaktadır.

ÜYELERİMİZDEN

AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
AYDOST-DER
AYDOSTDER, 2012 yılından

Kadınlara yönelik verilen seminerlere devam

beri İstanbul’da Pendik, Sultan-

edildi. Pendik Belediyesi işbirliği ile Şehit Bur-

beyli, Kartal ilçelerinde hizmet

han Öner Spor Kompleksi’nde Kur’an-ı Kerim

vermekte, kadınlara, çocuklara,

Okuma Öğretimi, Hadis-i Şerif Okumaları ve Kı-

gençlere; Kur’an ve sünnet mer-

rık Meal Tefsiri seminerleri verildi.

kezli eğitimleri ile geleceğin
Dayanışma Çalışmaları

temiz toplum inşaasına destek çalışmaları yürüt-

İHH işbirliği ile Somali’de su kuyusu açıldı. Ay-

mektedir.

rıca, Halep Un Kampanyası, Tunus Meslek EdinEğitim Çalışmaları

dirme Projesi, Dikiş Makinesi, Somali Su Tankı

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 7-10 yaş

Projelerine destek verildi.

arası çocukların bulunduğu 9 gruba “Ev Okulu”
Gezi Faaliyetleri

programı uygulandı.

Kocaeli Yeniköy Ilıca Tesisleri, Beylerbeyi, Sa-

Veli-Öğretmen-Öğrenci ilişkilerini desteklemek

bancı Polis Evi’nde Kahvaltı, Darıca Sosyal Te-

için motivasyon oturumları ve hizmetiçi eğitimler

sislerinde Kahvaltı, Kutsal Topraklara Umre Zi-

verildi.

yareti, Sabancı Gülizar Bahçe’de Kahvaltı, İspan-

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile

ya/Endülüs Kültür Turu gerçekleştirildi.

11-24 yaş arası lise ve üniversiteli gençlere haftanın belirli günlerinde Kur’an-ı Kerim odaklı se-

Proje Çalışmaları

minerler gerçekleştirildi.

2016 Aralık ayında T.C. Gençlik ve Spor Bakan-

Lise ve dengi okullarda gençler, alanında örnek

lığına AYDOSTDER olarak proje başvurusunda

şahsiyetlerle tanıştırıldı.

bulunuldu.
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ÜYELERİMİZDEN

DOST EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ/DOSTDER

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği/DOSTDER, Samsun İHH, İlkadım Kent
Konseyi Kadın Meclisi ve İlkadım Belediyesi’nin
işbirliğinde Acem Tekkesi Kültür Sohbet Evi’nde
yetim annelerine yönelik;
“28 Şubat’ta Aslında Ne Oldu?”

men ve öğrencilere yönelik “Sen Ben Yok, Biz

“9 Şubat Sıgarayı Bırakma Günü Programı”

Varız” konulu seminer yapıldı.

“Sığınan, Sığınılan ve Engelli Kadın Olmak”

Seminerde katılımcılar ilk önce kendilerinden
başlayarak çevre ve aileleri ile sağlıklı iletişim

“Annelerimizle Gönül Gönüle Moral Sohbetleri”

üzerine hasbihal etti.

başlıklı 4 seminer gerçekleştirdi.
Samsun Gazi Anadolu Lisesi kız öğrencileri ve
velilerine yönelik “Kendimizin ve Çevremizin
Huzur ve Mutluluğu İçin Sağlıklı İletişim” başlıklı seminer düzenlendi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife
Erdin ile Havza Halk Eğitim Merkezi'nde öğret-

DOSTDER, HANDER, İlkadım Kent Konseyi
Kadın Meclisi, İlkadım Belediyesi ve Emine Ahmet İmam Hatip Lisesi işbirliği ile “Her Anne Bir
Okul Projesi”nde yer alan velilere yönelik “Eşler
Arası Çatışma ve Çözüm Becerileri” konulu seminer gerçekleştirildi.
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ÜYELERİMİZDEN

İMAM HATİPLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ/İMHAD

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölgesi Ata Sporları
Federasyonu Genel Kurul ve Tanıtım Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Öncü Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği Başkanı Hacı Sürmeneli, Ege Bölgesi Ata Sporları Federasyon Başkanı Burhanettin Kansızoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Program, Kurucu Üyeler İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Kütahya Diriliş Gençlik
ve Spor Kulübü Derneği, Kestanepazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Konak Gençlik ve Spor Kulübü, Şehit
Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Mimder Muğla İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Derneği, Manisa İmam Hatipliler Genç Spor Kulübü Derneği desteğiyle yapıldı.
Genel Kurul, İzmir STK Başkanları ve öğrencilerin geniş katılımıyla sporcuların gösterileri eşliğinde büyük
bir heyecanla gerçekleştirildi.
İzmir İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği/İMHAD Kitap Cafe ve robotik eğitim çalışmalarının yapılacağı “İMHAD Maker Projesi” için çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte seminer, konferans, gezi ve sosyal sorumluluk çalışmaları devam etmektedir.
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ÜYELERİMİZDEN

HANIMLAR YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ
HANDER
Her Anne Bir Okul Projesi
Çocuğu kendisine ayna olan, çocuğu elinde şekilleGençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi

nen ve böylece bir anlamda geleceği inşa eden anne

“Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi”, özellikle

-babalardır. Dolayısıyla her aile, çocuğunun potan-

Samsunlu bilim-kültür-sanat-spor-üretim alanların-

siyelini ortaya koyması, kullanması ve kendini ger-

da topluma katkı sağlamış kişilerin tanıtımını içer-

çekleştirmesi için uygun ortam ve koşulları hazırla-

mektedir. Böylece gençler bilgi birikimini artırarak,

mak, onu teşvik etmek, başarısını arttırmak ve des-

tarihi ve kültürel değerlere ait ortak bir bilinç geliş-

teklemek için potansiyel bir güce sahiptir.

tirmeleriyle beraber; aynı zamanda hayatta olan de-

Proje ile ailenin; öncelikle annenin bu potansiyele

ğerlerimizin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

sahip olabilmesi noktasında ona bu katkıyı teorik

Proje ile gençlerin yeni dünyalarla tanışması, daha

eğitim programı ve atölye çalışmalarıyla farkındalık

objektif, daha sağlıklı ve çok yönlü düşünen, duyu

oluşturarak vermeyi amaçlamaktadır.

organlarının tümünü daha aktif kullanabilen, algıla-

Böylece annenin çocuğuna örnek olması ve onu

maları daha hızlı, hayal güçleri ve yaratıcılıkları

yeni dünyalarla tanıştırması sağlanacaktır.

daha geniş, soran-araştıran-inceleyen bireyler olma-

Programda teorik derslerin yanı sıra atölye çalışma-

ları amaçlanmaktadır.

larıyla destek sağlanarak sürdürülebilir öğrenme
hedeflenmektedir.

Mülteciler İle İlgili Çalışmalar
HANDER, Samsun’da bulunan mültecilerin temel
haklarının daha iyi korunmasını ve ağır yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlamak için; tespit çalışmaları yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda mülteciler ile ilgili:
İsim-yaş (Türkiye tarafından verilmiş kimliği varsa
kimlik bilgileri), ülkelerinde nerede yaşadığı ve
Türkiye’ye nasıl geldikleri, Türkiye’ye geliş yılları,
sağlık sorununu nasıl çözdükleri, okuma-yazma durumları (eğitime devam edebiliyor/etmiyorlar mı,
neden devam edemedikleri, nasıl devam ettikleri)
vb. konularda kayıt oluşturulmaktadır.
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU
TÜGAP
Türkiye Gençler Arası İletişim Plat-

ağında 500’ün üzerinde genç ve 26 STK yer almak-

formu/TÜGAP, gençler ve gençlik

tadır.

alanında faaliyet gösteren sivil top-

TÜGAP koordinatörlüğünde 2016 Mayıs ayında

lum kuruluşları arasında iletişim ağı

başlatılan ve iki ayda bir gerçekleştirilen “Genç

kurarak, bilgi akışı sağlayan, istişare

STK Buluşmaları” kapsamında 6 toplantı yapıldı.

ve işbirliği zemini oluşturan, geleceğin aktif, sorum-

STK’ların gençlik alanında düzenlediği faaliyetler-

luluk sahibi gençlerini desteklemek için çalışmalar

den haberdar olması ve kurumlar arasında işbirliği

yapan bir gençlik kuruluşudur.

ve istişare zeminin oluşturulmasını amaçlayan top-

2013 yılından itibaren genç kızlara sosyal yaşam ve

lantılar, STK’ların Genç temsilcilerinin katılımı ile

etkinlik alanları sağlayan TÜGAP’ın ideal gençliği,

KASAV, HEKVA, BİLSAM, KADEM, Hazar Der-

toplumsal sorunlara duyarlı, değişime inanmış, di-

neği ve TÜGAP ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

namik, zihinsel ve duygusal açıdan olgunlaşmış,

Toplantılarda Türkiye Gündemi, Gençlik ve Gençli-

iradi açıdan güçlenmiş, milli kültürünü (dili, dini,

ğin Sorunları, 15 Temmuz Süreci, İslamofobi gibi

tarihi ve sanatını) özümsemiş, kabiliyet ve kapasite-

önemli konular üzerinde istişarelerde bulunuldu,

sinin farkında, planlı ve programlı bir şekilde çalış-

STK’lar arasında ortak proje ve faaliyetlerin gerçek-

mayı, barışı, kardeşliği, ideal olarak benimsemiş bir

leştirilmesine zemin sağlandı. Bir sonraki toplantı

gençliktir. TÜGAP böyle bir gençliğin ülkemize ve

Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan “TÜGAP II.

insanlığa büyük hizmetler verebileceğine inanmakta

Genel Meclis Toplantısı” ile birlikte Kültürlerarası

ve bunun için çalışmaktadır.

İletişim Merkezi/KİM ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

2017 yılı Mayıs ayı itibariyle TÜGAP’ın iletişim
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AYRIMCILIĞA KARŞI KADIN HAKLARI DERNEĞİ / AKDER
Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla konseyin
tanıtım toplantısı yapıldı ve takiben katılımcı Sivil
Toplum Kuruşları, kendilerini ve yöresel lezzetlerini
Türkiye-Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları Ortak-

tanıttığı Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı gerçekleştir-

lığı ve İşbirliği Konseyi

di.

Ayrımcılığa

Karşı

Kadın

Hakları

Derneği/

Projenin üçüncü gününde T.C. Başbakanlık Yurtdışı

AKDER’in organize ettiği Avrupa'dan 5 ülke ve Tür-

Türkler ve Akraba Toplulukları/YTB Başkanı Kudret

kiye'de 7 bölgeden 45 Sivil Toplum Kuruluşu'nun

Bülbül, T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı Gür-

katıldığı, Türkiye-Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları

sel Dönmez, T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi

Ortaklığı ve İşbirliği Konseyi 11-16 Kasım 2016 ta-

Genel Koordinatörü Ali Osman Öztürk ve Türkiye

rihleri arasında Konya' da gerçekleştirildi.

Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu ziyaret edil-

Projenin birinci gününde Konya Milletvekili Dr.

di. Akabinde 15 Temmuz’da yaşananların anlatıldığı

Leyla Şahin Usta selamlama konuşması yaptı.

ve TBMM Çalışma Usulleri hakkında bilgilerin ve-

AK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr

rildiği Gazi Meclis ziyareti gerçekleştirildi.

Aynur Görmez derneğin kuruluşu ve faaliyetleri hak-

Projenin dördüncü gününde Türkiye-Avrupa Sivil

kında bilgi verdi. 45 Sivil Toplum Kuruluşu ile tanış-

Toplum Kuruşları Ortaklık ve İşbirliği Konseyi’nin

ma toplantısı yapıldı.

yıllık çalışma planlarının ve değerlendirme toplantı-

Projenin ikinci gününde 45 Sivil Toplum Kuruluşu

sının ardından toplantının kapanışı yapıldı.

konseyin Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek üze-

Konseyin yönetim kurulu üyeleri olarak, AKDER,

re bir araya geldi. Yönetim Kurulu ve Komisyon

İKADDER, Hayat Vakfı, Anadolu Öğrenci Birliği ve

Üyeleri seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Avrupa’dan diğer yönetim kurulu üyeleri ile proje

Tahir Öztürk, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-

hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam etmekte-

ları/YTB Başkanı Kudret Bülbül, Selçuklu Belediye

dir.
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ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ/ÖZLENDER
Özlenen Çocuk ve Gençlik Der-

devam edecektir. Tüm çalışmaları işbirliği ve istişare

neği, çocuk ve gençlik merkezli

zemininde şekillendirmek, hedeflerin gerçekleşmesi

çalışmalarına devam ediyor. En

için en önemli yöntem olduğuna inanılmaktadır.

yoğun yaptığı çalışmalardan biri

Diğer yandan özellikle çocuk ve gençlik alanında

olan T-STK ÇOGEP yürütücü-

çalışma yapanların çok yakından bildiği bir sistem

lüğü; hedef kitleye ulaşmasında

olan kurumdaki çocukların “Koruyucu Aile” siste-

önemli ivme kazandırdığı son 5 yıllık dönemde, ço-

miyle; sosyal dokuya uyumları, kendilerine güven-

cuk ve gençlik merkezli ülke genelindeki çalışmalar-

meleri ve akademik kariyerlerinde ivme kazanmaları-

la ilgili bilgi alıp bilgi sunarak, etki alanını genişlet-

na önemli katkı sağlanmaktadır.

me imkanı buluyor.

Dünya korumaya muhtaç çocukların hayata hazırlan-

Birbirinden farklı mekanlarda yaşamış olsalar da,

malarında en önemli yöntem olarak koruyucu aileyi

çocuk ve gençlerin dünyasında ortak sorunlar olduğu

kabul etmekte, bunun için yoğun çalışmalar yapmak-

bilinmekte, bunun da gelişen teknolojinin bilgi kirli-

ta, hatta engelli büyükler için de bu yöntemi uygula-

liği yaymasından, internet dünyasının yoğun ve yan-

maya devam etmektedir.

lış kullanılmasından kaynaklandığı kabul edilmekte-

Ülkemizde de, 1949 yılında başlayan çalışmalar bek-

dir. Özellikle gençlere ulaşmak için iletişim teknolo-

lenen başarıya ulaşamamış, 2006’da konuyla ilgili

jisinden faydalanmak ancak kitap başta olmak üzere

yeniden gündeme getirilerek çalışmalara yön veril-

okuma kültürünü yaygınlaştırmanın önemine inanıl-

meye gayret gösterilmiş, ancak 2012 yılında Emine

maktadır. Bu kapsamda, ÖZLENDER Türkiye gene-

Erdoğan tarafından başlatılan “Gönül Elçileri Proje-

linde “Çocukluğumuzdan Çocuklarımıza” seminerle-

si” ile Koruyucu Aile sistemi yaygınlaşmıştır.

ri düzenlemeye devam etmektedir. Özellikle anneler-

Özellikle ABD, Almanya, İngiltere ve Belçika’da

le bir araya gelerek; anlaşılmaya ihtiyacı olan bu

yoğun olarak kullanılan bu sistemin faydaları akade-

gençlerin güvenlerini kazanmak, dönemin getirdiği

mik çalışmalarla ortaya konulmuş, koruyucu aile ya-

sorunlarla baş etmelerinde rehberlik etmek için yol

nındaki çocuklardaki olumlu değişim çok kısa za-

ve yöntemler aranmaktadır.

manda gözle görülür hale gelmiş, bu konuyla ilgili

Ayrıca Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği’nin de

koruyucu ailede yaşayan çocukların anıları da sosyal

kurucular arasında olduğu Özlenen Değerler Çocuk

medyada ve çeşitli platformlarda yerini almıştır. Şüp-

ve Gençlik Vakfı’nın kuruluşu son aşamasına gelmiş,

hesiz insan faktörünün olduğu ortamda istisnalar ol-

vakıf çalışmaları da yine kadim değerlerin hakim

maktadır ancak koruma altındaki çocuklar için en iyi

olduğu; aile, dostluk, güven, kıymet bilme, sadakat,

yöntemin “Koruyucu Aile” sistemi olduğunu ÖZ-

samimiyet oluşumlarının doğru bilgi rehberliğinde

LENDER de benimsemekte ve bu konuda çalışmala-

hayat bulması, yaygınlaşması için gayret göstererek

rına devam etmektedir.
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ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ERDEMDER
ERDEMDER Eğitim Programı “EDEP” çerçevesinde Eylül 2014’te başlayan
Tefsir Okuma Çalışması Nisan 2017 itibari ile tamamlanmıştır. Üç yıl boyunca
büyük emeklerle okuma çalışmasına devam eden ve sınavlarını tamamlayarak
tefsir hatmi yapan 29 kişi, 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak program ile katılım sertifikalarını alacaklardır.
EDEP Genç Akademi Projesi hedefleri;
• İslami İlimlerden Sosyal Bilimlere kadar birçok alanda okuma ve araştırmalar yapmak,
• Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı çağımızda teknolojiyi klasik yöntemlere hizmetkâr ederek ruberu

eğitim metodunu uygulamak,
• Terbiyeye dönüşmeyen bilginin hiçbir şey ifade etmediği gerçeğinden yola çıkarak bilginin hayata akta-

rılması yönünde bilinç oluşturmak,
• Bilginin sahih kaynaklardan öğrenilmesi bilincini yaygınlaştırmak,
• Doğru bilgiye ulaşarak doğru davranış biçimleri sergileyen bireyler yetiştirmek,
• Ülke ve dünya gündemini yakından takip ederek sosyal sorumluluk projelerine destek vermek,
• Erdemli toplumun inşası için “düzeltmeye kendinden başla” bilincini yaygınlaştırmak,
• Maddi-manevi anlamda bireye yatırım yaparken, bencilliğin, bireyselciliğin toplumda oluşturduğu za-

rarlara dikkat çekmek,
• Birlikte hareket etme, paylaşma, yardımlaşma ve ekip çalışması yapabilme becerileri geliştirmek,
• Gönüllülük bilinci ile hareket ederek STK çalışmalarında aktif görev alacak etkin kadrolar yetiştirmek.

ERDEMDER Evliliğe Hazırlık Eğitim Projesi “Çeyiziniz Hazır mı?” 13. Dönemi 11 Şubat-8 Nisan 2017
tarihleri arasında dernek merkezinde yapıldı. Eğitimler, okuyan ve çalışan 24 genç kızın katılımı ile gerçekleştirildi.
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TÜRKİYE KADINLAR VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ
T-KAD BİR
Türkiye Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği/T-KAD BİR Genel Başkanı Ayşe Serap Şahiner, Almanya ve Fransa’da bir dizi seminer gerçekleştirdi. Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilen seminerlerde; aile içi iletişim ve televizyon, gençlik dizilerinin toplum üzerinde olumsuz etkileri vb. konular
ele alındı.
T-KAD BİR bu seminer programlarıyla Avrupa’da yaşayan Türk kadınlarına ulaşma fırsatı buldu.

ÖZ KEVSER VAKFI
Öz Kevser Vakfı 2017 yılında da faaliyet ve çalışmalarına devam etmektedir.
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu/TGSP tarafından Suriye’nin Halep kentinde
yaşanan sivil katliamını ve Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısını protesto etmek
amacıyla hazırlanan programa katılım sağlandı. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun hazırladığı basın bildirisine destek verildi.
Öz Kevser Vakfı olarak Afrika’nın çeşitli şehirlerinde su kuyusu açma çalışmalarına devam edilmektedir.
Öz Kevser Vakfı ve Reyhani Yayınları’nın işbirliğiyle, İmamHatip Lisesinde okuyan yaklaşık 1250 öğrenciye ve öğretmenlere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatının
anlatıldığı, “Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.)” kitabı
hediye edildi.
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MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ

Aile kurumunu geleceğin teminatı olarak gören Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği; ailenin mevcudiyetini ve devamlılığını esas almak suretiyle, aile kurumunun tüm fertlerinin mutluluğunu ve huzurunu öncelemektedir. Toplumda hızla yaygınlaşan bireyselleşme yerine kültürümüzdeki birlikte yaşamın sağlanmasında ailenin önemine inanmaktadır.
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Aile Birimi çalışmaları içerisinde bulunan; Maaile Eğitim Programı ile Psikoloji Okumaları kapsamında aylık seminerler gerçekleştirilmektedir.
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği merkezinde gerçekleştirilen aylık seminer programları;
• “Terapistin Sufi Olursa” kitabının yazarı Ali Rıza Bayzan sohbeti ile bugünün ruhsal meselelerine tasav-

vufla kapı araladı. (3 Kasım 2016)
• “Bilinçli Aile Duyarlı Genç” konusunu işleyen Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan,

ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukları ile sağlıklı
iletişim kuramamalarından bahsetti. (10 Kasım 2016)
• “Kadın Beyni ve Erkek Beyni” başlıklı seminer Prof. Dr. Sinan Canan tarafından verildi. Anne karnında

başlayan fizyolojik farklılıkların cinsiyetin oluşmasıyla şekillenmeye başladığından ve beyin gelişiminde
görülen farklılıkların ileriki zamanlarda düşünce ve davranışlardaki etkisinden bahsetti. (8 Aralık 2016)
• Uzman Klinik Psikolog Esra Nur Gençal “Mükemmel Anne Olmak Mı? Mutlu Anne Olmak Mı?” semi-

neri; Aile ve anne olmak üzerine mutluluk mu? Mükemmellik mi? sorularına cevaplar aradı. (23 Aralık
2016)
• Aile Danışmanı Aylin Dönmez; seminerinde öncelikle iletişim süreci unsurları ve iletişim türlerinden bah-

setti. İletişimin doğru kanallarla gerçekleşmesi ile birlikte bireyler arasındaki ve ailedeki temel sorunları
ortadan kaldıracak güce sahip olduğu konuşuldu. (31 Mart 2017)
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NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/NEYAD
Kadın ve Erken Evlilik
Kadın ve kadınla alakalı her konuya karşı toplumda eşitlik, adalet hassasiyetini ve bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen seminerlerin ilki 24 Aralık 2016 tarihinde
“Kadın ve Erken Evlilik” teması ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Halep’e Yardım
Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, NEYAD’ın da katılımı ile 14 Sivil Toplum
Kuruluşu Üsküdar Kız Kulesi Restoran’da “Tut Elimi Halep” başlığıyla 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen
yardım organizasyonu programında bir araya geldi.

Kadın ve Sivil Toplum
Kadın Araştırmaları Seminer Dizisi’nin ikincisi olan “Kadın ve Sivil Toplum” başlıklı seminer 25 Şubat
2017 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminer Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Öğrencisi Semra Boz’un “Sosyal Yardımlaşma Projelerinde Kadınlar’’ adlı
sunumuyla başladı. SETA Araştırmacısı İpek Coşkun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arzu Akalın, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha ve Kızılay İstanbul Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu kadının sivil toplumdaki yeri ve önemini akademik, tarihsel ve saha çalışmaları
açısından ele aldılar.

Kitaphane Projesinin Tanıtım Programı
Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin ülkeye sosyal entegrasyonunu sağlamak amacıyla Üsküdar Belediyesi
sponsorluğunda gerçekleştilen “KİTAPHANE” projesi tanıtım kahvaltısı 26 Şubat 2017 tarihinde yaklaşık
30 sivil toplumun kuruluşundan genç temsilcilerin katılımları ile gerçekleştirildi.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ / OKED
Okul Öncesi Eğitim Ku-

Projenin Hedefleri:

rumları Derneği/OKED,

√ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında hizmet üreten

2010 yılı “Sivil Toplum

eğitimci ve yöneticilerin toplumsal barış konu-

Kuruluşları İçin Proje

sunda farkındalığını artıracak materyaller üretmek,

Yardımları” Programı kapsamında “Okul
Öncesinde Toplumsal Barış Eğitimi Projesi”

√ Toplumsal barış konusunda deneyimli okul ön-

ile T.C. İçişleri Bakanlığından hibe almaya

cesi eğitimcileri ve yöneticilerinin yetişmesini

hak kazandı.

sağlamak,
√ Farklı coğrafi bölgelerden farklı deneyimleri

OKED 1 Şubat 2017 tarihi itibari ile proje çalışma-

olan okul öncesi eğitimcileri ve yöneticilerin

larına başladı.

birbiri ile temas ve
Projenin Amacı;

sürdürülebilir ortaklıklar

geliştirmesini temin etmek,

Çocuk yararı göz önünde bulundurularak, gelişme-

√ Toplumsal barış konusunda okul öncesi eğitimde

leri, kişiliklerinin oluşması, özdeğerlerini meleke

kültür oluşması için gerekli altyapıyı oluşturmak,

haline getirmeleri, evrensel insan haklan çerçevesin-

√ Okul öncesi eğitimde öğretmenlere “barış” te-

de fırsat eşitliği sunulması, okul öncesi eğitimin

melli bir programının bilincini oluşturmak,

yaygınlaşması, eğitim-öğretim-öğretmen kalitesinin

√ Erken çocukluk döneminde “barış” temasının

yükselmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı

vurgusunu yaparak, uzun vadede toplumsal barı-

aile yapısının desteklenmesi, çocuk gelişiminin aile,

şa katkı sağlamak.

okul ve çevre üçgeninin işbirliğiyle hayat bulması

Proje kapsamında Adana, İstanbul, İzmir, Konya,

için çalışmalar yapmak, alandaki politikaların oluş-

Samsun, Şanlıurfa, Van illerinde Okul Öncesi Öğ-

ması ve uygulanmasında rol üstlenmektir.

retmenlere yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirildi. Seminerlerde, Psikolojik Rehber ve Danışmanlar
tarafından pozitif ve negatif barış kavramları hakkında bilgi verilerek; pozitif barışla ülkelerin huzur
içinde yaşayabileceği ifade edildi. Öğretmenler için
hazırlanan uygulamalı müfredat kitabında yer alan
24 etkinlik hakkında bilgi verildi. Barış Çemberi,
Empati Oyunları ve Problem Çözme Oyunları vb.
konu başlıkları altında 8 hafta boyunca oyun, sanat
ve hikaye alanında çocuklara uygulanacağı anlatıldı.
Proje kapsamında Eylül 2017’de, Türkiye genelinden
katılımla 2 gün sürecek bir çalıştay düzenlenecektir.
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ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ

Çağdaş Aile Derneği faaliyet alanına giren ve kuruluşundan itibaren devam eden
Aile Okulu (Mektebi) eğitimleri devam etmektedir. Eğitimler kapsamında Dr. Semin Güler Oğurtan tarafından Kasım 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Cumartesi günleri katılımcılara birebir danışmanlık hizmeti verildi.
KON TV’de Ribat Eğitim Vakfı ile birlikte; Aile Eğitimcisi Kadir Kesici, İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Eskişehir İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semin Güler Oğurtan, Aile Hekimi Dr. Fatma Gürbüz,
Basın ve Enformasyon İl Müdürü Cemil Paslı, Av.
Hatice Cansu Hevesli, Meram Müftüsü Sabri Kütükçü
ve İl Müftülüğü Vaizesi Esma Erten’in katılımlarıyla
“AİLE MEKTEBİ” Programları gerçekleştirildi.
Programlar paket çekim olup, her haftanın Pazar günü
saat 15:00’de, aynı gün akşam saat 23:30’da yayınlanmaktadır.
Çağdaş Aile Derneğinin kurucuları arasında yer aldığı ve Konya STK’ları Kadın Kolları’nın oluşturduğu
“Hasta Hakları Platformu” tarafından 2-3 Aralık 2016 tarihlerinde MÜSİAD toplantı salonunda gerçekleştirilen “Hasta Mahremiyeti Çalıştayı”na katılım sağlandı.
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AİLE AKADEMİSİ

Aile Akademisi Derneği projeleri arasında yer alan,
her yıl farklı kurum ve kuruluşların paydaşlığında
anne-baba

ve

eğitimcilere

yönelik

verilen

“Önleyici Aile Projesi”, Afyon’da Anadolu Gençlik Derneği/AGD ile ve İnegöl’de İnegöl BelediyeT.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü “Evin

si & Bilgi-Der ev sahipliğiyle gerçekleştirildi.

Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri” Projesinde; Kanuni Kız İmam Hatip Lisesi ile
Bursa Aile Akademisi’nin ortak yürüttüğü çalışmada 6 farklı konuda velilere seminer verildi:
√

Gençlik Dönemi ve Sorunları

√

Madde Bağımlılığı ve Zararlı Alışkanlıklarla
Mücadele

√

Çocuklarda Ahlâkî Gelişim

√

Aile İçi İletişim

dagoji ve kültürün 5 temel argümanına karşı, mede-

√

Karakter Eğitimi

niyet ve inanç değerlerine dayalı 5 alternatif ilkeyi

√

İnternet ve Sosyal Medya

Aile Akademisi Derneği Genç Gönüllülerinin yürüttüğü “İslam’da Gençlik-2 Projesi”, popüler pe-

ön plana çıkarıyor.
√

Özgüvene Karşı Değerlere Güven

√

Özgürlüğe Karşı Erdem

√

Birey(ciliğ)e Karşı Toplum-Aile

√

Hazza Karşı Anlam

√

Kariyere Karşı Amaç Bilinci
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İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU/İDEP

21. “Bahar Çayları” Etkinliği
İnsani Değerler Platformu “Bahar Çayları” ismi ile ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere
yılda 2 kez toplantı organize etmektedir. 21. Etkinlik 22 Mart 2017 tarihinde, 12 farklı
kurumun katılımı ile ERDEMDER’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Avcılar ve çevresinde faaliyet gösteren STK’lar arası iletişim, istişare ve muhabbeti geliştirme amacıyla
yapılan Bahar Çayları toplantısının 10. yılı 21. buluşmasına özel bu toplantı daha geniş kapsamlı organize
edildi.
Toplantıya, AYSİT, TÜGAP ve Samsun Dost-Der, İlk Adım Derneği, ECZA-DER, İDEP katılımcısı kurumlar (ERDEMDER, EVKAD, GÜLDER, Karınca Derneği, İMH Sefaköy, İHH Beylikdüzü) ve bireysel katılımcılardan oluşan toplam 31 kişi iştirak etti.
İDEP Koordinatör Vekili Ayşe Şirin’in Bahar Çayları tanıtımı ve gündemi hakkında bilgilendirmesi ile başlayan toplantı, katılımcıların kısa tanışma turu ile devam etti. AYSİT Temsilcisi Hamide Camcı Platformlarının yapısı işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Samsun Dost-Der’den özel davetli olarak gelen Halise
Mutlu “İDEP Kampanyalar Projesi”nin bazı temalarından esinlenerek hayata geçirdikleri yeni projelerini
paylaştı. Mutlu, Samsun Kadın ve Aile Platformunu kısaca tanıttı. TÜGAP Kurumsal İlişkiler Sorumlusu
Pınar Bıyıklı gençlerden oluşan platformlarını tanıtarak tüm kurumların genç ekiplerini ya da gençlik kollarını TÜGAP ile iletişim kurmaya davet etti.

Toplantı sırasında;
•

Kurumların bir araya gelerek Platform oluşturmalarının ve ortak faaliyetler yapmalarının ne kadar önemli
olduğunun ve devletin artık Platformları muhatap almaya başladığının altı çizildi.

•

“İDEP Kampanyalar Projesi”nin Samsun’da yeni bir projeye dönüşmesi örneğinde olduğu gibi, iletişim
halinde olmanın, hizmete dönüştürmek üzere bilgi-belge paylaşımının ve güç birliği yapmanın önemine
dikkat çekildi.
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İSTANBUL FATİHLERİ İZCİ KULÜBÜ/İFİK
2006 yılında kurulan İstanbul

karne hediyesi dağıtım töreni yapıldı. Öğretmenler

Fatihleri

Kulübü/İFİK,

günü etkinliği ile 150 öğretmene hediye takdim

gönüllülük ilkesi doğrultusun-

edildi. 50 annenin anneler günü kutlandı. Polis

da faaliyetler yapmayı esas

Bayramı sebebi ile Polisler ziyaret edildi, ayrıca

alarak çocuk, genç ve aile

Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen 500 hediye

İzci

odaklı çalışmalar yürütmektedir.

çocuk ve gençlere dağıtıldı.

Bu bağlamda İFİK tarafından Suriyeli kardeşleri-

İnsani Yardım Çalışmaları; İstanbul genelinde

mizin çoğunlukta olduğu MİLAD Derneği resmi

2500 ihtiyaç sahibi aileye giysi yardımı yapıldı.

olarak kuruldu ve İFİK’in bünyesine dahil edildi.

1000 aileye battaniye dağıtımı yapıldı. 500 aileye

Bunun yanı sıra uluslararası arenada da boy göster-

gıda yardımı yapıldı. 20 aileye ev kiralanarak 1

mek isteyen İFİK tarafından Fransa Merkezli yar-

yıllık kiraları peşin olarak ödendi. 1200 çocuğa

dım çalışmaları yürüten Trans Espoır Derneği’nin

okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı. 100 aileye

Türkiye Şubesi kuruldu, Türkiye ve Ortadoğu tem-

her ay 300 TL para yardımı yapılmaktadır.

silciliği yürütülmeye başlandı.

Sağlık Çalışmaları; 150 kişinin diş tedavisi ya-

Eğitim ve Sportif alanlarda ağırlıklı olarak çalışma-

pıldı. 14 kişinin ameliyatı sağlandı. 10 kişiye teker-

lar yürüten İFİK; sağlık, insani yardım, sosyal, kül-

lekli sandalye yardımı yapıldı. 500 kişiye ilaç yar-

türel, sanatsal ve meslek edinme alanlarında da

dımı yapıldı.

çalışmalara başladı.

Meslek Edinme Çalışmaları; 160 kadına iş im-

İFİK; Kur’an-ı Kerim, Tecvit Dersleri, Tefsir Der-

kanı sağlandı. 58 Suriyeli erkek çeşitli sektörlerde

leri, Hadis-i Şerif, Türkçe Kursları, Dans Eğitimi,

işe yerleştirildi.

El Sanatı Kursları vb. eğitim çalışmaları yürüt-

Halep Yardım Çalışmaları; 3 konteynır tıbbi

mektedir.

yardım, kıyafet, yiyecek ve bebek maması Halep’e

Gerçekleştirilen kurum faaliyetlerinden bazıları:

gönderildi. Halep bölgesinde kuruma ait 5 sağlık
merkezi aracılığı ile bölge halkına sağlık hizmetleri

Eğitim Çalışmaları; 400 çocuk okula yazdır ıldı,

verilmekte ve ameliyat yapılmaktadır.

26 branşta kurs ve eğitimler açıldı. 500 çocuk ve

200 yetime ev sahipliği yapılmaktadır. Açılan ye-

genç açılan kurs ve eğitimlerden faydalanmaktadır.

tim evi sayesinde 200 yetime bakılmakta, aylık

Sosyal Çalışmalar; Toplamda 750 çocuk ve genç

olarak tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra

çeşitli gezi ve programlara götürüldü. 650 çocuğa

eğitim hizmeti de verilmektedir.
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VİZYONER KADINLAR DERNEĞİ / VİKADER
15 Temmuz günü yaşanılan darbe girişiminin ardın-

dığı destandır. Oyunda gerçek olaylar ve kişiler ile

dan “15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DESTANI”

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün Türkiye' de

oyunu kaleme alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye-

mevcut rejimi devirmek için giriştiği darbe çalışma-

si desteği ile tiyatro oyunu İstanbul’daki tüm kültür

larını, örgütlenme şekillerini ve sonrasını konu edin-

merkezlerinde, Eylül ayı itibari ile de Türkiye gene-

di.

linde sahnelenmeye başladı.

Tema ve Yan Temalar; Oyunun temasında kan-

Oyunun Konusu; “15 TEMMUZ MİLLİ İRADE

dırılma ve halkın dini değerlerinin istismar edilerek

Ör gütü' nün

sömürülmesi; yan temada ise halkın direnişi ve sin-

(FETÖ) amaç ve eylemlerinin bölümler halinde su-

dirmeye kimsenin gücünün yetmediği, iman duygu-

nulduğu ve yaşanılan darbe girişimine karşı Milli

su ile cihat edercesine ülkesini ve değerlerini savun-

İradenin ve Cumhurbaşkanımızın duruşunun anlatıl-

ması yer almaktadır.

DESTANI”

Fethullahçı

Ter ör

EV KADINLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ / EVKAD
Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği/EVKAD olarak Kasım 2016-Mayıs
2017 dönemleri arasında düzenli olarak iki haftada bir ev ziyaretleri yapıldı. Aile içi
ilişkileri kuvvetlendirmek amacıyla aile büyükleri ve gençlerinin bir araya getirildiği “Sevgi Kahvaltıları” düzenlendi. Kahvaltı programlarında “Aile İçi Sağlıklı İletişim” ve “Problem Çözme Becerisi” başlıklı sunumlar yapıldı.
Esenler Kayıören Köyü Dayanışma Derneği ile işbirliği yapılarak “Rehber Kadınlar Projesi” başlığı altında
kendini tanıma, kendiyle ve çevresiyle barışık olma, iletişim becerileri konulu eğitim programları düzenlendi.
Türkiye Kızılay Derneği’nin “Halep İçin Acil Yardım” çalışmalarına destek verilerek maddi katkı sağlandı.
Halep’ten göç ederek çadır kentlere sığınan mültecilere soba temin etmek için düzenlenen “Yardım Kardeşliği” projesine destek verilerek maddi katkı sağlandı.
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BİLGİ YOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ/BİLSAM

Sosyal Girişimcilik Atölyesinden Gökkuşağı

Kurtuba Akademi Atölye Çalışmaları

Derneğine Ziyaret

Kasım ayında başlatılan atölye çalışmaları Sosyal

BİLSAM Kurtuba Akademi, 2016-2017 dönemi

Bilimler,

atölyelerinden ‘Sosyal Girişimcilik Atölyesi’, Adı-

Beceri, Dil Atölyeleri, Proje Atölyeleri, Ekonomi-

yaman ilinde faaliyet yürüten Gökkuşağı Derne-

Toplum-Siyaset-Yönetim, Okuma Atölyeleri, Ya-

ği’ni ziyaret etti.

zarlık Okulu, Akademik Topluluklar, Gençlik Eği-

İslami

İlimler,

Sağlık-Kültür-Sanat-

timi alanlarında 60’a yakın başlıkta devam etmekİş Adamları Kahvaltılı Toplantıda Bir Araya Geldi

tedir.

8 Ocak 2017 tarihinde BİLSAM İş Adamları Plat-

BİLSAM Kurtuba Akademi tarafından her yıl dü-

formu tarafından düzenlenen programda, Malat-

zenli olarak düzenlenen atölyelerden biri olan

ya’da farklı sektörlerde ticari faaliyetler yürüten iş

“Ebru Atölyesi” sona erdi.

adamları bir araya geldi.
16 haftalık çalışma ve emek sonunda Ebru Atölyesi
öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi 3-4-5 Mart

Kalemden Kağıda 15 Temmuz Şiir Programı

2017 tarihlerinde gerçekleştirdi.
BİLSAM ve Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Şubesi ortaklığıyla 15 Temmuz ruhu temalı şiir prog-

Eğitimci ve Ebru Sanatçısı Tahsin Bozdağ tarafın-

ramı düzenlendi.

dan yürütülen atölyede; akase, battal, gelgit, şal,
taraklı ve filografi çeşidi ebru çalışmaları yapıldı.

Paneller

Konuşma Estetiği ve Diksiyon Atölyesi çalışmaları

22 Ocak 2017 tarihinde BİLSAM Genç Akademi

sona erdi ve katılım belgeleri hazırlanma sürecine

tarafından “Cumhuriyet Döneminden Günümüze

geçildi.

Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri” konulu panel
“Konak Kitabı” İmza Günü

gerçekleştirildi.
BİLSAM Genç Akademi üyelerinden İstanbul Üni-

26 Şubat 2017 tarihinde BİLSAM Yayınlarından

versitesi öğrencilerinden Mustafa Cin moderatörlü-

çıkan ‘Konak’ romanının Yazarı Sait Altın ile bir

ğünde “Geçmişten Günümüze Selefilik” konulu

araya gelindi.

panel gerçekleştirildi.
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ETKİNLİK TAKVİMİ
Euro Youth Congress–Valencia 2017
1-5 Ağustos 2017 tarihleri arasında
İspanya’da “Avrupa Gençlik Kongresi” düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi İçin:
http://youth.adventistchurch.org.uk/youth-congress-valencia-2017

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti
tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma
Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı
temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali
yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir.
Detaylı Bilgi İçin:
http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, kardeş topluluklar ve ülkemizde burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtiçinde
veya yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerine proje bazlı mali destekler
sağlamaktadır.
2017 yılı için 3 farklı destek programı ilan edildi.
Detaylı Bilgi İçin: https://www.ytb.gov.tr /pr oje_destek.php
Büyükelçilikler (Japonya, Hollanda, İngiltere vb.) proje hibe destek programları yürütmektedir.
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