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STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU / TÜRAP 

 

Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden 

sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında veya sosyal hiz-

met veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları bireyin sınırlarını aşıp, 

toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır.  

Bilimsel araştırmalar kreş, yuva, sığınma evi vb. kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile 

ortamına alternatif olamayacağını göstermektedir. Çözümde gönüllü kuruluşların katkı-

sının önemi ve sorunların aciliyetini dikkate alarak 21 Nisan 2012’de STK Türkiye Aile 

Platformu/TÜRAP kuruldu. 

TÜRAP, sağlıklı nesillerin yetişeceği güçlü, doğal aile idealiyle çalışan; toplumu yıkan, 

parçalayan, gruplara ayıran bir bakış açısını reddeden Türkiye genelinden STK’ların 

oluşturduğu tek Aile Platformudur. TÜRAP’ın Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden üyele-

ri bulunmaktadır. 

TÜRAP aile ve aile bireyleri odaklı çalışan STK’lara iletişim, istişare ve işbirliği zemi-

ni hazırlamaktadır. Sanal ortam toplantıları, yılda bir kere yapılan İstişare Grubu İl 

Toplantıları ve Genel Meclis Toplantıları ile dünya ve ülkemizdeki aile gündemine iliş-

kin meseleler ele alınmakta, ortaklıklar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir.  

 

VİZYONUMUZ 

Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel 

düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek; başarılı çalışmalarımızı uluslararası düzeye 

taşıyarak güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaşmaktır.  

 

MİSYONUMUZ 

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik (kadın, 

erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) faaliyet gösteren STK’lar arasında; iletişim ağı oluş-

turmak, bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma ze-

mini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalış-

malar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.  
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STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın V. Genel 

Meclis Toplantısı, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde 

Düzce’de gerçekleşti. Düzce Valiliği ev sahipliğin-

de Pelemir Otel’de düzenlenen toplantıya, kamu 

kurumları temsilcileri ve 10 ilden: 

 Üye Statüsünde 30 STK’dan 68 temsilci,   

 Misafir Statüsünde 12 STK’dan 27 kişi,  

 3 Basın mensubu ve protokol olmak üzere top-

lam 103 kişi iştirak etti. 

Toplantının ilk günü, TÜRAP Ge-

nel Koordinatörü Piyale Çitil’in 

açılış konuşması ile başladı. Türki-

ye’nin farklı coğrafi bölgelerinden 

toplantıya katılan STK’lara teşek-

kürlerini sunarak, STK Türkiye Aile 

Platformu’nun kuruluş sürecinden 

kısaca bahseden Çitil; TÜRAP’ın 

aile ve aile alanında çalışmalar yapan 

STK’ların üst çatısı olduğunu ifade etti. 

Çitil, toplantı gündemiyle ilgili katılımcıları bilgi-

lendirdi. 

 

Düzce Valisi Zülkif Dağlı selamlama konuşması 

yaptı. 

 

Düzce Milletvekili ve TBMM Aile 

Bütünlüğünün Korunması Araştır-

ma Komisyonu Başkanı Ayşe Ke-

şir  bir konuşma yaparak sağlıklı 

ve güçlü aile, çekirdek aile, geniş 

aile kavramlarını ve toplumumuz-

daki karşılıklarını ele aldı. Türki-

ye’deki evlilik ve boşanma oranlarının istatistiki 

verilerini aktardı. Ailenin sağlam bir kale olduğunu 

ve kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini ifade 

etti. Türkiye’nin aile yapısı, boşanma nedenleri, 

boşanma süreci, aile içi şiddet gibi sorunlar ve çö-

züm önerileri konusunda fikirlerini paylaştı. Aile 

Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu 

olarak hedeflerinin aile bütünlüğünün bozulmadan 

korunması olduğunun altını çizdi.  

Protokol konuşmalarının ardından, Düzce T.C Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, 

“Düzce İli Aile Yapısı ve Sorunları İle İlgili Bilgi-

lendirme” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Yıldırım, Düzce tanıtımının ardından, aile ve ba-

ğımlılıkla mücadele alanında gerçekleştirdikleri 

çalışmalara örnekler verdi. T.C Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı olarak “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadelede Temel Müdahaleler” konusunda çalış-

malar yaptıklarını ifade etti. Düzce iliyle ilgili Tür-

kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaştı. 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kapsa-

mında verdikleri hizmetleri örneklendirdi. Evlilik 

Öncesi Eğitimi ve Aile Eğitimi faaliyetleri ile ilgili 

bilgi paylaştı. 
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BM Enformasyon Merkezi Mü-

dürü Ahmet Parla tarafından 

“Sivil Toplum Kuruluşları ve 

Birleşmiş Milletler Ekonomik 

ve Sosyal Konsey (BM 

ECOSOC) Akreditasyon Siste-

mi” konulu bir  sunum gerçek-

leştirildi.  

Birleşmiş Milletler’in tarihine değinen Parla, Sivil 

Toplum Kuruluşları ile Birleşmiş Milletler arasın-

daki ilişkiler hakkında bilgilendirme yaptı. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gu-

terres’in öncelikleri arasında; “Sorunları baş-

ladıktan sonra çözmek değil, sorunlar 

başlamadan tespit edip bunlara önceden 

çözümler bulmak” olduğunu söyledi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ilk ikili 

temasını Türkiye’yle gerçekleştirdiğini dile getir-

di. 19 Nisan 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile birlikte yapılan Birleşmiş Milletler 

Türkiye Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS) 

Yönlendirme Komitesi’nin ilk toplantısının, Kal-

kınma Bakanlığı’nın Başkanlığında Sivil Toplum 

Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla ger-

çekleştiğini ve toplantıda, 5 yıllık süre içerisinde 

ortak hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğinin konu-

şulduğunu ifade etti.  

Birleşmiş Milletler ile STK’ların bir çatı altında 

toplanmasının ve STK’ların BM hedefleri doğrul-

tusunda çalışmalar yapması gerektiğinin altını 

çizdi. Dünya genelinde yaşanılan sorunlara karşı 

STK’ların yaptığı çalışmaların büyük önem taşıdı-

ğını sözlerine ekledi. 

ECOSOC’a üye olmak isteyen STK’ların, ulusla-

rarası toplumun belirlediği hedefler yönünde faali-

yet gösteriyor olmasının gerekliliğine vurgu yaptı. 

Parla konuşmasında Birleşmiş Milletler’in rolü-

nün, “Bütün uluslararası toplulukları tek 

bir çatı altında bir araya getirerek dünya-

nın herkes için daha yaşanabilir bir hal 

almasına yönelik hedeflere doğru ortak 

adımlarla ilerlemesini sağlamak” olduğuna 

dikkat çekti. 

Dünya genelinde BM Ekonomik ve Sosyal Kon-

seyle bağlantılı olan Sivil Toplum Kuruluşlarının 

‘Genel Danışmanlık Statüsü, Özel Danışmalık 

Statüsü, Liste Üyeliği’ olmak üzere 3 ayrı statüsü-

nün olduğunu belirtti. 

Ekonomik ve Sosyal Konseye üye sivil toplum 

kuruluşlarının ne gibi haklara sahip olduğundan 

bahsetti. Bunların başında karar süreçlerini etkile-

yebilmek için yapılacak yazılı ve sözlü bildirimle-

rin yer aldığını, bu yazılı ve sözlü bildirimlerin 

statülerine göre değişebildiğini ve belirli kısıtla-

malar getirilebildiğini söyledi. 

Her kuruluşun tek bir yazılı ve sözlü açıklama 

yapma hakkının olduğunun altını çizdi.



İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) İnsani Faaliyetler 

Birimi Türkiye Temsilcisi 

İbrahim Altan tarafından 

“Sivil Toplum Kuruluş-

larının İslam İşbirliği 

Teşkilatına Akreditas-

yonu”  konulu sunum 

gerçekleştirildi.  

Altan, İslam Konferansı Örgütünün 21 

Ağustos 1969 tarihinde İsrail'in işgali al-

tında bulunan Kudüs'teki, Al-Aksa Mesci-

di'nin yakılmasının İslam dünyasında 

uyandırdığı tepki üzerine, 22–25 Eylül 

1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzen-

lenen İslam Zirve Konferansında alınan 

bir kararla kurulduğunu belirtti.  

Örgütün isminin 2011 Haziran ayında Astana’da 

düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirildiğini 

ifade etti. 

Türkiye’deki İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşları 

hakkında bilgi verdi.  

Ülkemiz Teşkilatın,  

Bir Daimi Komitesine; 

 İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 

İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), 

 İki Alt Kuruluşuna;  

 İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC),  

 İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat 

ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA),  

Üç İlgili Kuruluşuna;  

 İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik 

Forumu (ICYF-DC),  

 İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu 

(FCIC),  

 İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Ens-

titüsü (SMIIC)” ev sahipliği yapmaktadır.” 

şeklinde ifade etti. 

İslam İşbirliği Teşkilatına üye olabilmek için dol-

durulması gereken başvuru formunu detaylı bir 

şekilde katılımcılara açıkladı. 

Forma web sitesinden ulaşılabileceğini ifade eden 

Altan, formun İngilizce, Arapça ve Fransızca ol-

mak üzere üç dilde olduğunu belirtti. Teşkilata üye 

olabilmek için başvurunun yetersiz kalacağını, lo-

bicilik faaliyetinde de bulunulması gerektiğinin 

altını çizdi. 

Seminerlerin ardından konuşmacılar, katılımcı 

STK’ların BM Ekonomik ve Sosyal Konsey 

(ECOSOC) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile 

ilgili sorularını yanıtladı. 
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Raporların Sunumu 

Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. 

TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil Genel Koordinatör Raporu, 

DDG Temsilcisi Filiz Büşra Kafadar Danışman Denetleme Grubu/DDG Raporu, 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan 

TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP çalışmaları, 

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP Genel Koordinatörü Funda Akyol T

-STK Kadın ve Aile Platformu/T-STK KAP çalışmaları, 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Kurtoğ-

lu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/TÜBAM-P çalışmaları 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Koordinatörü Mukadder Bahadır Türkiye Çocuk Evleri 

Platformu/TÜÇEV-P çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Gelecek dönem TÜRAP Birim ve Komisyonlarının etkinlikleri ile ilgili müzakere yapıldı.  

TÜRAP Genel Koordinatörü, Genel Koordinatör Vekilleri, Genel Sekreter, Genel Merkezi 

Üstlenen STK ve DDG seçimleri yapıldı. 
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TÜRAP 2017-2018 Dönemi seçim sonuçları; 

 TÜRAP Genel Sekretarya Çalışmalarının Yürütüleceği Merkez: 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneğ/ İstanbul 

 Genel Koordinatör: 

 Funda Akyol, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İstanbul  

 Genel Koordinatör Vekilleri:  

 Zeliyha Akcan, Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği/Karaman  

 Burhanettin Kansızoğlu, İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği/İzmir 

 Yelda Polat, Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi/Malatya 

 Hamdiye Katipoğlu, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/Samsun 

 Handan Karataş, El Birliği Derneği/Şanlıurfa 

 Genel Sekreter: 

Firdevs Tavukçu, Genç Diyalog Grubu/İstanbul 

 Danışma Denetleme Grubu/DDG 

 Filiz Büşra Kafadar, İnsani Değerler Platformu/İstanbul 

 Habibe Keleş, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/İstanbul 

 Piyale Çitil, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/İstanbul 

Toplantının ikinci günü Düzce şehir turu ile sona erdi. 
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 

Avrupa Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından finan-

se edilen, sosyal içerme ala-

nında kayda dayalı politika 

yapma ve karar alma süreçle-

rine katkı sağlaması öngörü-

len, 9 Kasım 2015 tarihinde faaliyetlerine başlayan 

“T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sos-

yal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasi-

tesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçek-

leştirilen “Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Top-

lantısı’na TÜRAP Temsilcileri iştirak etti.  

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sos-

yal politika üretme, uygulama, izleme kapasitesinin 

geliştirilmesini amaçlayan proje, istihdam, eğitim 

ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi 

güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına 

katılımını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu amaç-

la proje 2 aşamada desteklenmektedir. 

1. Politika üretme, uygulama, izleme kapasite-

lerinin geliştirilmesi, 

2. İstihdam, eğitim ve sosyal politikalar arasın-

daki ilişkinin güçlendirilmesi 

4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sosyal Poli-

tika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı’nda, sosyal içer-

me, yoksulluk ve sosyal hizmetler konusunda proje 

çıktıları tartışıldı. 

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen proje 

hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kan Yardımcısı Mehmet Karabay, ekonomik para-

metrelerle birlikte insanlığa katkı, sosyal devlet 

olma gibi unsurların da ülkelerin büyüklüğünü ifa-

de eden göstergeler olduğunu vurguladı. Sosyal 

yardımlar ve istihdam ilişkisi noktasında Bakanlı-

ğın önemli çalışmalar yapacağına işaret eden Kara-

bay, projenin yapılacak değerlendirmeler ve bu 

anlamda yürütülecek çalışmalar açısından bir bitiş 

değil, başlangıç olduğunu kaydetti. 

Toplantıda, T.C. AB Türkiye Delegasyonu Başkan 

Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, İtalya'nın An-

kara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, T.C. Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İliş-

kiler Dairesi Başkanı Nuray Hatırnaz ile T.C. Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 

ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Burak 

Çağatay Doğan da birer konuşma yaptı. 

Türkiye ve AB tarafından finanse edilen ve 2015 

tarihinde faaliyetlerine başlanan T.C. Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politi-

kaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştiril-

mesi Projesi" ile iş piyasasındaki dezavantajlı va-

tandaşların iş gücüne katılım oranını teşvik etmek 

hedeflendi. 

Proje kapsamında sosyal politika üzerine yuvarlak 

masa toplantıları, çalışma ziyaretleri, 2040 yılına 

dönük projeksiyonların oluşturulması, personel 

ihtiyaç analizi, saha araştırmaları ve eğitim gibi 

faaliyetler yürütüldü. 
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 

TÜRAP, 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Ku-

veyt’te Başbakan Jaber al-Mubarak al-Hamad al-

Sabah'ın himayesinde düzenlenen “Türk-Arap 

İlişkileri Konferansı”na katıldı.  

Arap ve Türk ilişkilerin güçlendirilmesi, ilerleme 

ve gelişmede yol kat edilmesi için düzenlenen 

Konferans,  

 Farklı alanlarda bağların kuvvetlendiril-

mesi ve ilişkilerin derinleştirilmesi,  

 Kültürel iletişimin hayata geçirilmesinde 

ortaklık,  

 Sürekli iletişime zemin oluşturulması,  

 Ümmeti kuşatan tehlikelerle yüzleşip mü-

cadele edilmesi, 

 Ekonomik dayanışma ve ortak strateji fır-

satlarının yaygınlaştırılması amacıyla dü-

zenlendi.  

Konferans sonucunda, “uyum halinde İslam ale-

minin sorunlarına yönelmek; stratejik konuları 

bilimsel olarak ele almak, konuya ilişkin etkin 

çözümler sunmak ve sivil toplumun desteğiyle 

İslam’ın yeniden doğuşuna ve yerel hakların kal-

kınma meselesine çözüm üretmek” vizyonuyla 

“Türk-Arap İlişkileri Forumu” kuruldu ve 

hazırlanan tüzük değerlendirildi.    

Yapılan seçim sonucunda Türk-Arap İlişkileri 

Forumunda; 

Başkan: Dr. İbrahim Altan   

Genel Sekreter: Ali Suveydi  

Üyeler: Münif Şemmeri, Haşim Elhaşimi, Nasır 

Hudeybi, Turgay Aldemir, Av. Ali Kurt ve Mus-

tafa Tutkun olarak belirlendi. 
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ÜYELERİMİZDEN 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 24 Temmuz 

2017 tarihinde Point Hotel Barbaros’ta “Yerel 

STK’lar Hibe Programı – Ortaklılar ve Ağlar Hibe 

Programı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Toplantıya TÜRAP Temsilcileri de iştirak etti. 

Programda, T.C. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet 

Önal, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygula-

ma Başkanı Bülent Özcan, Merkezi Finans ve İhale 

Birimi Başkanı Selim Uslu açılış ve selamlama ko-

nuşması yaptı. 

T.C. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Valilik 

olarak proje alanında 10 yıllık bir deneyimlerinin 

olduğunu aktardı. Önal, AB Projeleri ile ilgili ala-

nında uzman kişiler tarafından eğitim talep eden 

kurumlara ücretsiz hizmet verdiklerinden bahsede-

rek; STK’lara daha çok destek vermek için işbirliği 

yapmak istediklerine dikkat çekti.  

Açılış ve kısa bir bilgilendirmenin ardından, T.C. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı 

Bülent Özcan tarafından  “Sivil Toplum Sektörü” 

tanıtım sunumu gerçekleştirildi.  Ayrıca;  

 AB Proje Uzmanı Mehmet Ömürbek tarafından 

“Yerel STK Hibe Programı”,  

 AB Proje Uzmanı Makbule Okat tarafından 

“Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” tanıtım 

sunumu yapıldı.  

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI 

ORTAKLIKLAR VE AĞLAR HİBE PROGRAMI  

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

AB Proje Uzmanları sunumlarında; 

 Proje Hibe Programları Temel Başvuru Ko-

şulları 

 Programın Hedefleri 

 Programın Öncelik Alanları 

 Uygunluk Kriterleri 

 Kimler Başvurabilir 

 Ortaklık Yapısı 

 Kimler Başvuramaz 

 Başvuru Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar, İştirakçi-

ler vb. Tanımı 

 Öncelik Alanları 

 Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler hakkında bilgi verdiler. 

Toplantıyı takiben hibe programı ile ilgili doküman ve bilgiler TÜRAP ağı ile paylaşıldı. 
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VİZYONER KADINLAR DERNEĞİ  VİKADER 

VİKADER vizyonu ve misyonu 

doğrultusunda, Çağdaş Türk Kül-

türünün yayılması ve daha iyi 

anlaşılması için tiyatro çalışmala-

rı yapmaktadır. Tiyatro öncelikle, 

düşünme ve düşündürme sanatı-

dır. Toplumu bilinçlendirir. Tembelliği öldürür. 

Uyuşuk beyinleri canlandırır ve üretime zorlar. Ye-

nilik getirir. Kalıcı öğrenmeyi sağlar. İnsanın kendi-

sini keşfetmesine imkan sunar. Hayatı sorgular, sor-

gulatır, sorunlar üzerinde düşünmeyi, yargılamayı 

öğretir. Sanatsal yaratının geliştirici gücünü gösterir 

ve en önemlisi de insanı çok yakından tanıtır. İnsanı 

insana insanla anlatır! 

50 yıldır tiyatro, bizi bizden uzaklaştıran, kültürü-

müzü yabancılaştıran bir zihniyetle sahnelendi, ge-

lişti ve büyüdü. VİKADER  öz değerleri, Türk kül-

türünü yansıtmak amacıyla tiyatroyu kullanmakta-

dır. 2014 yılında,  aile değerlerini, unutulan akraba 

bağlarını hatırlatan, kadının bir birey olduğunu işle-

yen ve bunlara değinirken seyirciyi neşelendiren 

"Kadın İsterse" isimli oyun sahnelendi. Ardından 

2016 da ülkemizin ve insanımızın dönüm noktası 15 

Temmuz’a ithafen bir kahramanlık öyküsü olan "15 

Temmuz Milli İrade Destanı” oyununu sahneye 

koydu. 

Yeni dönemde yozlaşan aile içi ilişkiler, teknoloji-

nin, sosyal medyanın insanları getirdiği nokta ve 

değerlerin kaybedilmesini konu alan "Güler Misin? 

Tüyer Misin?" isimli komedi oyunu sahnelenmekte-

dir. 
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AYSİT-P, 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında 15-25 yaş aralığındaki genç kızlara yatılı 

yaz okulu programı gerçekleştirdi. 13'ü şehir dışından olmak üzere 78 genç kız eğitim 

aldı. Tevhidi perspektifle günümüz sorunlarına alternatif çözümler üreten Yaz Okulu 

programı, güçlü eğitmen kadrosuyla ses getirdi.   

ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI  

PLATFORMU /AYSİT-P 

Eğitim Başlıkları: 

 Füruzan Çetin; Tefsir; “Esma-ul Hüsna” ve 

“Peygamberler Tarihi”,  

 Abdullah Yıldız; “Tematik Siyer”,  

 Henim Demirhan; “Örnek Şahsiyetler” ve “Adab-

ı Muaşeret”,   

 Abdurrahman Dilipak; “15 Temmuz ve Fetö”, 

“Yakın Siyasi Tarih”,   

 Habibe Baylan; “Kulluk, Namaz, Dua ve Tesettür 

Bilinci”,  

 Halime Uyulan; “Küresel Dünyada Müslüman 

Kalmak”,   

 İsmail Memiş; “Bağımlılık”,   

 Ayten Özyayla “İletişim Becerileri”,   

 Ceylan Şahin “Kur'an-ı Kerim”,   

 Mehtap Taşdibi; “Talim”,  

 Derya Güney, “Gençlik Döneminde İç Dünya ve 

Dış Dünya Dengesi”,   

 Fatma Şentuna; “Hadis Okumaları”,  

 Funda Ozan Akyol; “LGBTİ”,  

 Vildan Bayraktar; “LGBTİ’ ye Kur’an Perspekti-

finde Bakış”, 

  Nursena Şadoğlu; “Kırık Meal”,  

 Zeynep Süeda Güneş; “Drama”,   

 Hayrunnisa Canatan; “Talim”,   

 Ayşegül Şahin; “Talim” konularında seminer ver-

di. Ayrıca gençlerle teknik yüzme dersleri, ebru, 

dikiş, mutfak ve müzik atölyeleri yapıldı. İstan-

bul'un tarihi yerlerine gezi, boğaz turu, piknik vb. 

faaliyetlerle gençlerin eğlenceli vakit geçirmeleri 

sağlandı.  

ÜYELERİMİZDEN 
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SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

SÜREYYADER 

Ev Okulları Programı: 

Ev okulu çalışması, çocukların ev 

ortamında dini değerleri öğrenme-

lerine katkı sağlayan bir program-

dır. Süreyyader 2017 yaz dönemi mezun sayısının 

bir önceki yıllara göre daha fazla olduğu tespit edil-

di. 

SÜREYYADER Seminerleri:  

Alanında uzman akademik kariyer sahibi kişiler ta-

rafından; İslam Tarihi, Kur’an ve Sünnet ışığında 

İnsan İlişkileri, Tefsir, Siyer, Akaid, Fıkıh, Hadis, 

Tebliğ ve Davet Metodları, farklı akademisyenler 

eşliğinde “İslam Coğrafyası Seminerleri” verilmek-

tedir. Seminerler 30 hafta boyunca devam etmekte-

dir. Ekim ayında başlayıp Haziran ayında tamamlan-

maktadır. 2017-2018 eğitim döneminde gerçekleşti-

rilen seminerler; 

 Kırık Meal Semineri  

 Arapça Gramer (Kırık Meal Destek) Semineri  

 Esmaül Hüsna Semineri  

 Nüzul Sırasına Göre Tefsir Semineri 

 Siyer (Medine Dönemi)  Semineri  

 Hadislerle Ahlak Semineri 

 Arapça Gramer (AÖF Destek) Seminerleri  

 Yüz Yüze Kuran-ı Kerim Okumaları 

 Osmanlıca Dersleri  

 Karşılaştırmalı Tarih Seminerleri 

 EGP (Eğitim Geliştirme Programı) 

 Kişisel Gelişim Seminerleri 

 Orta Okul ve Lise Okuma Grupları (Kur’an-ı 

Kerim okuma anlama çalışmaları) 

Eğitimci Geliştirme Programı (EGP):  

Din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ve liyakatli eği-

timciler, eğitim-öğretim süreçlerinde eksikliğini en 

çok hissettiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu 

ihtiyaçtan hareketle hazırlanan Eğitimci Geliştirme 

Programı (EGP), Ev Okulu ve benzeri faaliyetlerde 

görev alan ya da almak isteyen öğreticilerin eğitim 

ve öğretimle ilgili becerilerinin geliştirilmesine katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. SÜREYYADER bu 

amaca hizmet etmek için alanında uzman eğitimciler 

eşliğinde kurum merkezinde EGP programını yürüt-

mektedir.  

Suriyeli Mülteciler Entegrasyon Projesi:  

“Suriyeli Mülteciler Entegrasyon Projesi” T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibelendi. 

Ekim ayında sözleşmesi imzalanan proje Kasım 

ayında başlayacaktır. Proje kapsamında Suriyeli 

genç kızlar ve Türk genç kızların ortak bir paydada 

buluşarak farklı kurslara ve etkinliklere katılımları 

sağlanacaktır. 

ÜYELERİMİZDEN 
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KARDELEN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

KARDELENDER 

Çocuk eğitimi sabır  

gerektiren zor bir iştir.  

Bilgi, emek, ilgi ve 

sevgi ister. 

 

Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin yaz 

etkinlikleri; aile okulu, Özel Kardelen Kreşi ve 

Gündüz Bakım Evinin minik öğrencilerinin katılı-

mıyla 12 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen 

programın açılış konuşmasını KARDELEN Dernek 

Başkanı Zeliyha Akcan yaptı. Akcan konuşmasında; 

“Çocuk eğitimi sabır gerektiren zor bir iştir. Bilgi, 

emek, ilgi ve sevgi ister. İnsanın sadece ilgiye değil 

bilgiye de ihtiyacı vardır. Bedenini beslediği gibi 

aklını ve gönlünü de beslemesi gerekir. Gözüyle, 

kulağıyla, kalbiyle de bu daireyi tamamlaması gere-

kir.  Mesleğiniz ne olursa olsun eğitim ailede baş-

lar.” diyerek sözlerine başladı.  

Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği; 

 2 yasından 6 yasına kadar kreş hizmeti, 

 7 ila 15 yaşa kadar “İletişim ve Değerler Eğiti-

mi”, 

 Evlenecek çiftlere “Evlilik Okulu”, 

 Kişisel Gelişim Seminerleri, 

 NLP Eğitimleri vermektedir. 

Her bireyin ihtiyacı olan bu eğitimlerle birlikte ço-

cuklara vatan, millet, bayrak sevgisi kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

ÜYELERİMİZDEN 
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Umut Çatısı Derneği koordinatörlüğünde; 

Bilim ve İnsan Vakfı, Umut Çatısı Spor Kulü-

bü Derneği ve Engelliler Eğitim Enstitüsü 

Derneği olarak Pazartesi ve Çarşamba günleri 

10.30-11.15 saatleri arasında Bahçelievler 

Özürlüler Spor Salonunda tüm engelliler için 

çalışmalar yapılmaktadır. Hafif zihinsel en-

gelli çocuklar için; pazartesi ve çarşamba 

günleri 11.15 - 12.00 saatleri arasında tek ve 

gruplar halinde gelişim egzersizleri, ağır dere-

celi zihinsel engelli çocuklar için; Doç. Dr. 

Fazıl Zini eşliğinde aileleri ile birlikte uyum 

ve grup spor dersleri yapılmaktadır. Bu ders-

lere yaklaşık 46 çocuk katılım göstermekte-

dir.  

Salı günleri Tozkoparan da yer alan Yüzme 

Federasyonu Havuzunda, dört grup halinde 

85 çocuğun katılımıyla havuz iyileştirme 

(Hipoterapi) çalışmaları yapılmaktadır. Top-

lamda 285 çocuk  haftada bir kez genel faali-

yetlere katılmaktadır. 

UMUT ÇATISI DERNEĞİ 

ÜYELERİMİZDEN 
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DOST EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA  

DERNEĞİ/DOSTDER 

“Kıymetli Annelerimizle Gönül Gönüle Moral  

Sohbetleri” Projesi 

Projenin Amacı 

Toplumsal gelişimde önemli bir rol oynayan kadın-

ların kendi potansiyelinin farkına varabilmesi, öz-

güveni yüksek, yeteneklerinin farkına varabilen, 

yaşadığı dünyayı doğru algılayabilen ve ona katkı 

sağlayabilen ve bu sayede güçlü bir aileyi oluştur-

mak için gayret gösteren anneler yetiştirebilmektir. 

Projenin Konusu 

Samsun’da yaşayan dezavantajlı gruplardan biri 

olan eşini kaybetmiş annelerin, yalnızlık hissini 

ortadan kaldırmak, çocukların eğitimine katkı sağ-

layabilmek adına önce annelerin motivasyonunu 

yükseltmek amacıyla hayata dair konuşmalar plan-

lanmaktadır. 

Proje Hedefleri; 

1. Yetim çocukların daha iyi bir aile ortamında ye-

tişmesini sağlamak için öncelikle annelerin öz-

güven problemini ortadan kaldırmak, 

2. Saha çalışmalarında fark edilen 'kadınların eşleri 

vefat ettikten sonra aileleri tarafından ötekileşti-

rildikleri ve yalnızlığa mahkum edilmeleri' prob-

lemini ortadan kaldırmak ve bu sayede onlara 

yalnız olmadıklarını hissettirmek, 

3. Yaşadıkları olumsuzluklara karşı dik durabilme-

leri için motivasyonlarını arttırmak,                             

4. Daha sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için; 

kendini tanımayan ve bilmeyen annelerin farkın-

dalığını arttırmak. 

15 Mayıs 2017 tarihinde Sosyolog, Aile Danışmanı 

Halise Mutlu’nun oturum başkanlığını yaptığı, İla-

hiyatçı Züleyha Bayraktar, İlahiyatçı Şükran Işık, 

Down Sendromlular Eğitim ve Geliştirme Derneği 

Başkanı Ulviye Çömez Demirci, İlahiyatçı Ayşegül 

Şahin’in konuşmacı olarak yer aldığı “Emanet Bi-

linci” paneli gerçekleştir ildi. 

Oturum Başkanlığını DOSTDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Halise Mutlu’nun yaptığı, Nurcan Bilen 

tarafından “Merhamet Kavramının Kadın Özelinde 

Topluma Yansıması”, Rabia Uyan tarafından 

“Merhametli Annenin Pratiğe Geçirilişi” başlıklı 

sunumların gerçekleştirildiği “Merhametli Kadın 

Toplumun Anasıdır” paneli 18 Mayıs 2017 tar i-

hinde DOSTDER Aliya İzzetbegoviç Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. 

ÜYELERİMİZDEN 
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HASEKİ KADIN VAKFI 

2016 yılında başlatılan Haseki 

Kadın Vakfı merkezinin 

(Bayrampaşa Medresesi) resto-

rasyonu tamamlandı. Yerleşim 

ve düzen ile ilgili çalışmalar 

devam ederken 2018’in daha 

aktif ve verimli geçirilebilmesi 

adına kurumsal kapasitenin geliştirilmesiyle ilgili 

çalışmalara başlandı. Başvuru yapılması planlanan 

uluslararası platformlar belirlendi. Yapılanma çalış-

maları devam ederken burs ve erzak yardımları ke-

sintisiz sürdürülmektedir. 

Gelen taleplere öncelik verilerek mesleki, kişisel ge-

lişim ve kültür/sanat faaliyetlerinin yer alacağı 2018 

etkinlik takvimi hazırlandı.  

İlim ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra Haseki Kadın 

Vakfının tanıtımına katkı sağlayacak “Alışveriş Şen-

liği”, “Yemek organizasyonları”, STK Toplantıla-

rı’na ev sahipliği yapıldı. 

Bağımlılıkla Mücadele, Komşuluk Kültürü, İsraf gibi 

konularda alanlarında uzman STK ve kişiler ile yürü-

tülecek projeler hazırlandı. Bu projelerin 2018 yılı 

içerisinde başlatılması planlanmaktadır. 

ULUSLARARASI GENÇLERİ TOPLUMA KAZANDIRMA VE  

EĞİTİM DERNEĞİ/UKTEDER 

Uluslararası Gençleri Topluma 

Kazandırma ve Eğitim Derneği/

UKTE-DER, toplumdaki korun-

maya muhtaç çocukların sorun-

larına dikkat çekmek, toplumu bu çocuklar konusun-

da bilgilendirmek, durumlarının daha iyi şartlara ge-

tirilmesi için çözüm yolları üretmek, öğrenim gören 

muhtaç öğrencilere araç-gereç,  burs, ulaşım vb. ayni 

ve nakdi yardımlar yapmak amacı ile 2014 yılında 

kuruldu. 

Bugüne kadar 55’in üzerinde toplantı, seminer vb. 

organizasyon düzenlendi. Bu vasıta ile toplanan ge-

lirler çocukların ihtiyaçları için harcandı ve burs ola-

rak verildi. 

UKTE-DER; Gönüllüler ve diğer Sivil Toplum Ku-

ruluşları vasıtasıyla yürütülen ulusal ve uluslararası 

yardım kampanyalarına destek vermektedir. 

İslam coğrafyasında mağduriyet yaşayan Suriye, 

Arakan ve Somali’ye dönük yardımlar ayni ve nakdi 

olarak Kızılay işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştı-

rılmaktadır. 

UKTE-DER olarak her ay düzenlenen toplantılara, 

gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik güncel ko-

nular ve ülkemizin güncel siyasetinde öne çıkan baş-

lıklar üzerinde çalışmalar yürüten konuşmacılar da-

vet edilmektedir. 

Kasım 2017’de “Çalışma Hayatında Kadın”, Aralık 

2017’de “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklarında üst 

düzey katılımlı sempozyumlar düzenlenmesi planlan-

maktadır.  

ÜYELERİMİZDEN 



1 8  

İMAM HATİPLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ  

DERNEĞİ/İMHAD 

İMHAD Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin hazırla-

dığı “İMHAD Robot Maker Projesi” 2016-II Genç-

lik Projeleri Destek Programları kapsamında T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibelendi. 

Projenin amacı, milli ve manevi değerlerine bağlı 

teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetiştir-

mek adına kendi kültür ve medeniyetine sahip, 

dünyadan haberdar ve dünyaya kendi değerlerini 

sunabilecek, eğitici, merak uyandırıcı, heyecanlan-

dırıcı ürünler ve sunumlar ile gençlerin bilim, tek-

noloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki 

ilgilerini güdülemek, canlı tutmak ve inovatif dü-

şünmelerini sağlamaktır. 

Geçtiğimiz dönem içerisinde İMHAD olarak İzmir 

genelinde, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği kurul-

masına destek verildi. Kurulan dernekle birlikte 

“Narko Terör Çalıştayı” ve “Roman Çalıştayı” dü-

zenlendi. Kısa adı GRTC olan Küresel Araştırma 

Düşünce Merkezinin İzmir şubesinin açılmasına 

destek verildi. 

 

 

 

AYDOST olarak 2012 yılından beri, İstanbul İli 

Anadolu yakası; Pendik, Sultanbeyli, Kartal ilçele-

rindeki kadınlara, gençlere ve çocuklara Kur’an ve 

sünnet merkezli eğitimler verilerek  temiz toplum 

inşasına destek olunmaktadır.  

7-10 yaş arasındaki çocuklar “Ev Okulu” programı 

kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim döneminin 

Eylül ayında çalışmalarına başladı. 

Seminerlere devam eden katılımcılara sertifikaları-

nı takdim etmek için “Sertifika Takdim Töreni” 

düzenlendi. Pendik Belediyesi işbirliği ile Rama-

zan ayında “Şehit Burhan Öner Spor Komplek-

si’nde ramazan  mukabelesi  ve “Kur’an-ı Kerim 

Tefsir Semineri”  gerçekleştirildi. 

Ramazan ve Kurban bayramlarında ihtiyaçlı Türk 

ve muhacir ailelere et, bayramlık ve kumanya da-

ğıtımı yapıldı. 

Ekim ayında “Yedigöller”, Kasım ayında ümmetin 

ilk kıblesi, peygamberler diyarı Kudüs’e ziyaret 

düzenlendi.                               

AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

ÜYELERİMİZDEN 
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU 

TÜGAP 

Türkiye Gençler Arası İletişim 

Platformu 21 Mayıs 2017 tarihinde 

Kültürlerarası İletişim Merkezi 

Derneği (KİM) ev sahipliğinde 

TÜGAP II. Genel Meclisi ve VII. 

STK Buluşmaları programını ger-

çekleştirdi. 

TÜGAP Karar Organı üyelerinin katılımıyla gerçek-

leştirilen toplantının ilk bölümünde Pınar Bıyıklı 

Ünal oybirliğiyle TÜGAP Genel Sekreterliği’ne, 

Neyir Akbulut Eş Genel Sekreterliğe seçildi. Prog-

ramın öğleden sonraki bölümünde STK Temsilcile-

rinin katılımıyla “TÜGAP Sivil Toplum Kuruluşları 

Buluşmaları” toplantısı gerçekleştirildi. 

Haziran Ayında yeni kurumları iletişim ağına katan 

TÜGAP, Genç NEYAD ile bir araya gelirken yine 

Haziran ayında TÜGAP Genç İftarını Hazar Derne-

ği ev sahipliğinde organize etti. Temmuz ayında 

Hayat Vakfı tarafından düzenlenen “Değişen Dün-

yada Müslüman Kadın Sempozyumu”na katılım 

gösteren TÜGAP, gençleri ilgilendiren konularda 

etkinlik ve forumları takip etmeye devam etmekte-

dir.  

Ağustos ayında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 

Türkmen ziyaret edilerek gençlik çalışmaları hak-

kında bilgilendirme alındı. Eylül ayında Avrupa 

Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu Eğitim Progra-

mı’na katılım sağlandı.  

TÜGAP, VII. STK Buluşmaları Etkinliğini 16 Ey-

lül’de Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) ev 

sahipliğinde organize etti.  

Sabah oturumunda Karar Organına yeni üyelerin 

seçimleri yapılırken sonrasında TÜGAP SWOT 

Analizi uygulamalı atölye oyunu yapıldı, ardından 

2017-18 dönemi hedefleri aktarıldı. 

Öğleden sonraki oturumda her iki ayda bir gerçek-

leştirilen “STK Buluşmaları” etkinliği 8 farklı 

STK’dan 27 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcı-

lara TÜGAP 2017-2018 hedefleri ile ilgili bilgi ve-

rildi. TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Ozan Ak-

yol “Sivil Toplum Yapılanmalarında Üst Çatılar ve 

Gençlik” konu başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Akyol, Platformların işleyişi ve önemi hakkında 

katılımcılarla tecrübelerini paylaştı. 

Her sene en az bir proje ile devam eden TÜGAP bu 

sene İKADDER yürütücülüğündeki Gençler İle Çö-

züm Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi/

GENAP’ın ortakları arasında yer almaktadır. 

Projenin amacı; sığınmacı gençler ile Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde 

buluşturmaktır.  

ÜYELERİMİZDEN 
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BİLGİ YOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR 

MERKEZİ/BİLSAM 

BİLSAM Kurtuba Akademi Atölye Çalışmaları 

kapsamında 20 Mayıs 2017 tarihinde Dr. Ali Yal-

çın moderatörlüğünde  ‘Malik B.Nebi Okumaları 

Atölyesi’ gerçekleştirildi. 

BİLSAM Kurtuba Akademi Atölye Çalışmaların-

dan ‘Osmanlıca Metin Okumaları Atölyesi’ dönem 

sonu kapanış programları kapsamında 21 Mayıs 

2017 tarihinde ‘El Yazmaları Sergisi’ açıldı. Ço-

ğunluğunun edebiyat öğrencisi ve mensubu olduğu 

atölye, farklı meslek grubu ve öğrenci gruplarının 

katılımıyla 24 haftalık çalışmalarını sergi ile taçlan-

dırdı. BİLSAM Eğitim ve Araştırma Merkezindeki 

sergi, 26 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kaldı. 

29 Haziran 2017 tarihinde Prof. Dr. Bekir Berat 

Özipek “Muhafazakarlığın Türkiye Serüveni” konu 

başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. 

BİLSAM Kurtuba Akademi II. Araştırmacı Kampı 

Tanışma ve Bilgilendirme toplantısı ile başladı. İl 

içi ve il dışı katılımın olduğu kamp programı top-

lamda 64 saat ders ve 32 saat müzakere ile 4 hafta 

sürdü. 

Katılımcılara, analitik düşünme, bilimsel yaklaşım, 

araştırma yöntemleri vb. alanlarda formasyon ka-

zandırmak, sosyal zekâ ve iletişim becerisi açısın-

dan gelişmelerine destek olmak, araştırmacı nitelik-

lerine sahip kişiler olarak yetişmelerine katkı sağla-

mak amacıyla düzenlenen kamp programında işle-

nen dersler ve müzakere konuları: 

 Akademik Dil ve Üslup                                      

 Bilgisayar ve Bilgi-İşleme Mantığı                    

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                           

 Bilimsel Araştırmalarda Etik                             

 Bilimsel Araştırmalarda Süreç                            

 Çağdaş Siyasi İdeolojiler ve İnsan Hakları  

 Değerler Eğitimi                                               

 Edebiyat Şehir İlişkisi                                        

 Eleştirel Düşünme                                             

 Kent ve Mimari                                                 

 Kültür, Tarih, Estetik                                         

 Özgürlükçü Pedagoji                                         

 Proje Döngüsü Yönetimi                                   

 Sayısal Verilerin Yorumlanması                        

 Sosyolojik Düşünmek                                         

 Stratejik Planlama ve Yönetim                         

 Veri Toplama Teknikleri                                   

 Yapay Zekâ Teknikleri 

Müzakere Konuları: 

 Ahlak ve Ahlakilik Üzerine 

 Bilgi-Siyaset İlişkisi 

 Ekonomi-Siyaset İlişkisi 

 Gazali’nin Mirası: Düşünmek ve Soru Sormak 

 İdeoloji ve Bilgi Üretimi İlişkisi 

 İnsanoğlunun Hikmet Arayışı 

ÜYELERİMİZDEN 
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HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI/HEKVA 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vak-

fı/ HEKVA kurulduğu 1988 yı-

lından bu yana  ‘‘toplumun eko-

nomik yoksunluk içerisinde bu-

lunan kesimlerini kendi kendine 

yeter duruma getirmek, kültürel ve sosyal zenginliğe 

ulaşabilmesi zeminini hazırlamak, sivil toplum ve 

yardımlaşma bilincini toplumda yaygınlaştırmak zıt-

laşma ve kutuplaştırmaları azaltmak’’ misyonuyla 

çalışmalarını yürütmektedir. 

Yoksullukla mücadele çalışmaları çok boyutlu ele 

alınması, sadece mali yönüyle değil sosyal ve top-

lumsal tüm boyutlarıyla incelenmesi gereken bir ko-

nudur.  Bu noktadan hareketle HEKVA yardım kap-

samına aldığı dezavantajlı kesimlerin riskli konularda 

bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını arttırmak için 

de çalışmalar yürütmektedir. 

Mayıs 2017 – Ekim 2017 tarihleri arasında düzenle-

nen faaliyetler: 

 9 Mayıs 2017 tarihinde HEKVA’nın yürüttüğü 

faaliyetlerin üyelerle ve bağışçılarla paylaşıldı-

ğı, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hidiv 

Kasrı Kahvaltı Programı’nın” 17. si gerçekleşti-

rildi.  

 Ramazan Ayı boyunca HEKVA bünyesinde 

kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler için hayırseverlerin 

de desteğiyle düzenlenen on beş iftar sofrasında 

1.510 yoksul aile ağırlandı.  

 14 Eylül 2017 tarihinde yoksullukla mücadele 

çalışmalarının STK, yerel ve merkezi yönetim-

lerin koordineli çalışmasını sağlamak için HEK-

VA Merkezinde Fatih Belediye Başkanı Musta-

fa Demir’in katılımıyla “Fatih İlçesi Muhtarları 

Tanışma ve İşbirliği Toplantısı” düzenlendi. 

Toplantının neticesinde yoksullukla mücadele 

ederken HEKVA ve Fatih Bölgesi Muhtarları-

nın iş birliği içerisinde çalışmaları yönünde ilk 

adım atıldı. 

 21 Eylül 2017 tarihinde Fatih Toplum Sağlığı 

Merkezi ile yapılan iş birliği neticesinde 10 Ey-

lül İntiharı Önleme Günü kapsamında Sosyal 

Hizmet Uzmanı Münevver Yıldız ve Psikolog 

Ebru Tekçe HEKVA’nın Aşevinden destek alan 

ihtiyaç sahibi ailelere  "Depresyonla Mücadele" 

eğitimi verdi. 

 1 Ekim 2017 tarihinde Vakıfta kayıtlı bulunan 

yoksul ailelerin çocuklarının sosyal ve bilişsel 

gelişimi ile ilgilenen gönüllülere yönelik hizmet 

içi eğitim seminerleri kapsamında Dr. Nuray 

Müslümanoğlu tarafından “Beynin Nörolojik 

Çalışmasının Çocuğun Anlayış ve Kavrayışı-

na Etkisi” konu başlıklı eğitim ver ildi. 

ÜYELERİMİZDEN 
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ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ/ÖZLENDER 

Özlenen Çocuk ve Gençlik 

Derneği, STK’larla işbirliği 

yaparak çalışmalarını sürdür-

mektedir. Çocuk merkezli et-

kinliklerin yanı sıra, gençlerle 

birlikte gençliğe yönelik çalışmalar hız vererek 

özellikle lise dönemindeki gençlere seminerler 

düzenleyerek gençliğin dünyasını tanımaya özen 

göstermektedir. 

Son dönemdeki teknolojik gelişmelerle sosyal ile-

tişim ağları bilgi kirliliğine neden olurken, ölçül-

mesi zor bir yalnızlığın yükü gençleri ve aile kuru-

munu ezmektedir. Ortak dilden kopan aile bireyle-

ri sohbet etme, anlama/anlaşma konusunda açmaz-

lar yaşamaktadır. 

ÖZLENDER bu soruna ortak çözüm üretmek için 

çalışmalar yürütmektedir.  

T-STK ÇOGEP koordinatörlüğünü yürüten ÖZ-

LENDER, rutin toplantılarda çocuk ve gençlerin 

sorunlarını tüm boyutlarıyla ele alan çalışmalar 

yapmaktadır.  

ÖZLENDER, 2017 yılında Özlenen Değerler Ço-

cuk ve Gençlik Vakfı’nın kuruluşuna öncelik et-

mişti. 

ÜYELERİMİZDEN 

ÖZDEGENÇ Vakfı 

 Kültürel zenginliğimizin, öz değerlerimizin yaşa-

tılmasına ve dünyaya duyurulmasına,  

 Evrensel insan hakları, din ve vicdan hürriyetinin 

yaşamın her alanında mümkün kılınmasına,  

 Zararlı alışkanlıklardan uzak tutan, sağlıklı yaşam 

imkânı sunan, öncelikli sportif faaliyetler olmak 

üzere, sosyal ve sanatsal çalışmalara destek veril-

mesine,  

 Çocuk ve gençler başta olmak üzere her bireyin 

doğru bilgiye ulaşması ve sorumluluk duygusunun 

geliştirilmesine, 

 Dezavantajlı grupların; değer kaybının önlenmesi 

ve topluma uyum sağlamasına,  

 Aile kurumunun güçlendirilmesine,  

 Aile kurumu dışında kalmış bireylerin yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesine, bu hususta model ge-

liştirilmesine,  var olan modellerin bireyler yararı-

na desteklenmesine,  

 Çocuksuz ailelerin içinde bulundukları durumun 

getirdiği özellikle sosyal baskı ve çarpık din algı-

sının bertaraf edilmesine, aileden mahrum çocuk-

larla, çocuğa hasret ailelerin buluşturulmasına,  

 Yazılı, görsel sosyal medyanın, toplumu etkileyen 

olayların doğru okunmasına katkı sağlayarak, za-

rarlı etkilerden korunmasına, zemin hazırlamak 

amacıyla kuruldu. 

İlk Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştiren ÖZ-

DEGENÇ Vakfı, tüm yürekli insanlarla çalışmalarına 

yön vererek hizmet ağını her geçen gün büyütmeye de-

vam edecektir. 
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Ülkemizin de taraf olduğu "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Müca-

deleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)" 1 Ağustos 2014 itibar iyle yürür -

lüğe girmiştir. 

Devletlerin Sözleşme kapsamında hazırlayacağı Ülke Raporunun dışında Sivil Toplum Kuruluşları da 

Gölge Rapor sunarak ülkelerindeki mevcut durum, görüş ve önerilerini GREVIO (İstanbul Sözleşmesi 

İzleme ve Denetleme Komitesi)'ya iletme fırsatı bulmaktadır. 

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP bu kapsamda “Grevio Komitesi’ne 14 Tem-

muz 2017 tarihinde bir Gölge Rapor sundu. Raporda İstanbul Sözleşmesi kapsamında ülkemizdeki uy-

gulamaların değerlendirmesi yapıldı. Sözlü olarak da Komiteye 2 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da ra-

por sunumu gerçekleştirildi. 

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP 27 Eylül 2017 tarihinde Haseki Kadın Vakfı 

Merkezinde Platform Meclisi Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda GİKAP’ın çalışmalarının yanında 

uluslararası kurumlara katılım ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

GÖKKUŞAĞI İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI PLATFORMU 

GİKAP 
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İSTANBUL FATİHLERİ İZCİ KULÜBÜ DERNEĞİ/İFİK 

İstanbul Valiliği başkanlığında 

İstanbul İl Emniyet Müdürlü-

ğü, Avcılar Kaymakamlığı, 

Avcılar İlçe Emniyet Müdür-

lüğü, İstanbul Fatihleri İzci 

Kulübü Derneği ve Milad Derneği koordinesinde 

yürütülen “Sokaktan Okula”, “Dost Eli”, 

“Gençlerle Geleceğe Adım”, “Muhacire Ensar 

Yolu” , “Kardeş Öğrenci” projeleri kapsamında 

yürütülen çalışmalar: 

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR  

Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş sebebi ile 

ülkemize göç etmek zorunda kalan aileler ve bu 

ailelerin çocuklarının geçinebilmek için sokaklar-

da su, mendil vb materyaller sattıkları görülmek-

tedir. Bu durumun istismara açık olması ve bera-

berinde bazı tehdit ve tehlikeleri de ortaya koydu-

ğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu tür durumların 

önüne geçmek, önleyici tedbirler almak, çocukla-

rın sokaklarda olmasını engellemek, oluşabilecek 

tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı ile Em-

niyet güçleri ile ortak çalışma yürütülmektedir.  

Talep azaltıcı çalışmalar, bilinçlendirme ve önle-

me çalışmaları ile ileride oluşabilecek bazı suç ve 

tehlikelerin de önüne geçileceği öngörülmekte-

dir. Bu sebeple İFİK olarak Avcılar Mobil Huzur 

Ekibi ile ortak çalışma yürütmekte, bir dizi proje 

ile sokaklarda bulunan Türk ve yabancı uyruklu 

şahıs ve çocuklarla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bu 

kapsamda;   

 Yaklaşık olarak 5000 civarı aile ile birebir gö-

rüşmeler yapılarak ailelerin durumu hakkında 

bilgi toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde 

projeler şekillendirildi ve çalışmalar alınan 

bilgiler ışığında ihtiyaç analizlerine göre plan-

landı.  

ÜYELERİMİZDEN 
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ÜYELERİMİZDEN 

 Sokaklarda mendil vb materyaller satan, dilenen ya da 

dilendirildiği düşünülen toplamda 680 çocuğun sokak-

tan alınıp bölgemizdeki tüm okullara kayıtları yaptırıl-

dı ve eğitim öğretim takvimi boyunca zaman zaman 

okullarda kontrol edilerek denetim ve takipleri sağlan-

dı.  

 Sokakta mendil, su vb materyaller satan, cami önlerin-

de dilenen toplamda 400 yetişkin bay-bayan yabancı 

uyruklu şahıs (Suriye-Fas-Yemen-Mısır-Irak vb.) alın-

dı, aile durumları incelenerek yardıma muhtaç olduk-

ları anlaşıldığında ilgili yerlerle yapılan görüşmeler 

neticesinde işe yerleştirildi. Avcılar Kaymakamlığı 

koordinesinde şahısların resmi olarak iş sözleşmeleri 

yapıldı. Çalışma izinleri alınarak işe başlamaları sağ-

landı. İşe başlatılan bu şahıslar zaman zaman ziyaret 

edilerek denetimleri yapıldı ve tekrar sokağa çıkmala-

rının önüne geçildi.   

 Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde; sokak-

larda insanların duygularını sömüren, bu işi ticari bir 

istismar olarak kullanan ve sektör oluşturduğuna ka-

naat getirilen toplamda 987 aile bireyi (Anne-Baba, 

çocuklar ve 1. 2. dereceden aile bireyleri) emniyet 

güçleri tarafından alınarak ortak çalışmalarla kimlik 

tespitleri ve işlemlerinin ardından Pendik İlçesinde 

bulunan Kızılay’a ait Suriyelileri Geri Gönderme Mer-

kezine teslimleri sağlandı. 

 Avcılarda bulunan kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve 

bölge sakinleri iş birliği ile sosyal, kültürel, sportif, 

sanatsal ve eğitim odaklı çalışmalar başlatılarak bu 

kapsamda yapılan çalışmalarla ciddi anlamda olum-

suzlukların ve sokakta olmanın önüne geçilmesi başa-

rıldı. Ortalama olarak projelerde %80 üzeri başarı sağ-

landığı gözlemlendi. 
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI  

Bireylerin boş zamanlarını bilinçli ve doğru bir şekilde değerlendirmeleri, çocukların okul 

dışında kalan zamanlarının en iyi şekilde geçirmeleri, diğer çocuk ve gençlerle eşit haklara 

sahip olabilmeleri, ayrıca tekrardan sokağa çıkma riskinin önüne geçilmesi amacıyla Avcı-

lar Kaymakamlığı, Avcılar Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve bölgede bulunan Milad Derneği ile iş birliği yapılarak 

30 farklı branş ve alanda kurslar açıldı. Toplamda 400 kadın ile 1200 çocuk hafta sonu 

eğitim ve kurslardan faydalanmaya başladı. Ayrıca haftada 4 gün tahsis edilen otobüslerle 

çocuk, genç ve yetişkinler eğitim merkezlerine götürülmektedir.   

 

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI  

Çeşitli kurum ve kuruluş, özel sektör, vakıf, dernekler ve bölge halkı iş birliği ile;  

 İhtiyaç sahibi 5000 aileye kıyafet ulaştırıldı.  

 5000 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.  

 Kurban bayramı öncesi 7000 adet I. el kıyafet yetişkin ve çocuklara dağıtıldı.  

 Yardımseverler aracılığı ile 1500 çocuğa okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı.  

 2500 çocuğa şeker, çikolata, dondurma dağıtımı yapıldı.  

 80 aileye ev kiralandı, ev eşyaları verilerek evlerin 1 yıllık kirası peşin olarak ödendi.  

 25 gence evlenmelerine yönelik tüm yardım çalışmaları yapılarak evlendirildi.  

 150 aileye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. 

 Avcılar Kaymakamlığı aracılığı ile 200 ihtiyaç sahibi ailenin Sosyal Vâkıfa ulaşımı sağ-

lanarak yardım almalarına destek olundu. 
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ÖZKEVSER VAKFI 

Öz Kevser Vakfı Keçiören Belediyesi iş-

birliğiyle Bangladeş Cox's Bazar'da Aran-

kanlı Müslümanlar için 5000 kişilik çadır 

kent ve temel gıda kampanyası başlattı.  

Öz Kevser Vakfı olarak Eylül ayı içeresin-

de 1226 Adet çadır ve 2000 Koli kumanya 

dağıtımı gerçekleştirildi. 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı “2017 yılı 

1. Dönem Proje Destek Programı” kapsa-

mında Öz Kevser Vakfı Sivas Hecegan 

Derneği olarak “Gençlerle El Ele Gönül 

Gönüle Milli ve Manevi Değerlerimizi 

Öğreniyoruz Projesi” hibe almaya hak ka-

zandı. 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ger-

çekleştirilen “2017 Yılı Tematik Yaz Kampına” 

Öz Kevser Vakfı gençleriyle birlikte katılım 

sağlandı. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya kat-

kı sağlamak amacıyla gidilen kampta değerler 

eğitimi ve kültürel faaliyetler düzenlendi. Ka-

dınlar Konya Beyşehir, erkekler ise Kayseri 

Erciyes kamplarına katıldı.  
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İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derne-

ği/İKADDER T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

2016 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı II. 

Çağrı Dönemi kapsamında “Gençler İle Çözüm 

Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi” ile hibe al-

maya hak kazandı. 

Proje Özlenen Çocuk ve Gençlik Derne-

ği/ÖZLENDER, Türkiye Gençler Arası İletişim 

Platformu/TÜGAP ve Hanımlar Eğitim ve Kültür 

Vakfı/HEKVA ortaklığında hazırlandı. 15 Eylül 

2017’de başlayan projenin 15 Mayıs 2018’de 

sonlandırılması planlanmaktadır.  

Proje; sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde buluş-

turarak, 

 Türkiye’de kamp içinde veya kamp dışında 

yaşayan sığınmacı gençlerin yaşam koşulları-

nın iyileştirilmesi, 

 Toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi, 

 Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabi-

lecekleri, dil ve kültür eksenli sosyal alışveriş 

ortamlarının geliştirilmesi, 

 Sorunun nesnesi değil,  çözümün bir parçası 

olarak kabul edilebilmeleri için saha araştır-

ması yaparak, sığınmacı gençlerin sorunlarının 

ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin oluş-

turulmasının sağlanması amaçlamaktadır. 

Ayrıca Türkiye’de yaşayan sığınmacılar ile ilgili 

kamuoyunu olumsuz etkileyen ayrımcı bir dilin 

kullanılması ve ötekileştirmenin önüne geçilmesi 

için bir kamu spotu hazırlanarak kamuoyundaki 

bu yargının değişmesi hedeflenmektedir. 

Hedef kitleye proje faaliyetleri ile getirile-

cek çözümler; 

 Projede sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhu-

riyeti vatandaşı gençlerin birlikte rol alması 

sağlanacaktır. 

 Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabi-

lecekleri, dil ve kültür eksenli sosyal bir alış-

veriş ortamı sağlanacaktır. Sığınmacı gençle-

rin dünya genelinde bir rakamdan ileriye gide-

mediği bir ortamda sorunların sadece nesnesi 

değil, öznesi olabileceği ve hatta çözümün bir 

parçası olabileceği bir zemin oluşturulacaktır. 

 Sığınmacı gençlerin bir fotoğrafı çekilerek bu 

sahada çalışmayı planlayan kurum ve kuruluş-

ların kullanabileceği veri tabanı elde edilecek-

tir. 

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ 

İKADDER 

ÜYELERİMİZDEN 
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 Araştırma ekibinde bulunan sığınmacı gençlerin 

sosyal dışlanma kaygılarının yerini proje sonun-

da özgüven ve kendini ifade etme alacaktır. 

 Yürütülecek olan bu proje ile gençlerin sivil 

toplum bilinci kazanması sağlanarak; yaşadığı-

mız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm 

üretilmesinde aktif rol oynayan STK’ları tanı-

maları ve bu alanda kendilerine yer bulmaları 

temin edilecektir. 

 Sığınmacı gençlerin proje sonucunda iş bulma 

imkânları gelişerek yaşam kaliteleri artacaktır. 

 Eğitimlerle birlikte, bilgi ve yetenekleri, proje 

tasarlama, yürütme, raporlama becerileri gelişti-

rilerek sosyal sorunların çözümünde başat aktör 

olmaları temin edilecektir. 

 Sosyal dışlanma kaygıları giderilecek, öz-

güvenlerini kazanmalarına odaklanılacak-

tır. 

 Sivil toplum farkındalığı artırılarak; yaşa-

dığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına 

çözüm üretilmesinde aktif rol oynayan 

STK’ları tanımaları ve bu alanda kendile-

rine yer bulmaları temin edilecektir. 

 Aile ve aile bireylerinin proje sonuçlardan 

olumlu etkilenmesi sağlanacaktır. 

 8 ay sürecek projenin, kapanış toplantısıy-

la elde edilen deneyim ve sonuçlar yerel 

veya ulusal radyo, TV, gazete, dergi, web 

sitesi vb. yayın organlarında paylaşılacak-

tır. 
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27 Eylül 2017 tarihinde Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediyesi Kültür Park Seminer Salonunda 

“Hayata Erişim Sağlıyorum” projesinin tanıtım 

toplantısı yapıldı. Toplantıya Kahramanmaraş Vali 

Yardımcısı Bayram Öz, Kahramanmaraş Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Eşi, 

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ak-

küncü, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kahramanma-

raş Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Hü-

seyin Karakoç, On İki Şubat ve Dulkadiroğlu İlçe 

Milli Eğitim Müdürleri ve ilk ay seminer verilecek 

okulların müdürleri, STK temsilcileri ile Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal İşler Daire 

Başkanı Abdullah Arslan, Osmaniye Bahçe İlçesi 

Kaymakamı Müfit Gültekin ve eşi iştirak etti. Va-

kıf temsilcileri ve halkın da katılımıyla toplantı 

gerçekleşti. 

Asitane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje 

Koordinatörü Hasibe Nurhayat Turan’ın açılış ko-

nuşması sırasında katılımcılara birer ip takdim edi-

lerek cep telefonlarını bağlayarak bir saatliğine de 

olsa kullanmamaları istendi. Ardından Kahraman-

maraş Büyükşehir Belediye Başkanı, projenin ille-

rinde yapılıyor olmasından dolayı teşekkür konuş-

ması yaptı. 

Uzman Psikolog Bayram Ayaz “Hayata Erişim 

Sağlıyorum” projesinin tanıtımını yaptı. Kahra-

manmaraş On İki Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerin-

deki 70 lisenin 9. Sınıflarında eğitim alan 12.000 

öğrenciye ulaşılmayı hedeflediğini, çağımızın has-

talığı teknoloji bağımlılığının tehlikelerinin ne ol-

duğu üzerinde bilgiler verdi. Ayaz, “Günde 6 saat-

ten fazla teknolojik cihaz kullananlarda uyku, işit-

me, problemleri, stres ve kaygı bozukluğu görül-

mektedir. 

Ayrıca hayatını idame etmede zorlanma, duygusal 

algıda yetersizlik, manevi aidiyet duygusundan 

zayıflama, evlilikte problemler, düşüncede derinlik 

kayıpları yaşarlar.” dedi. Akademik başarısızlıklar 

ve sosyal ilişkide de problemler yaşandığını sözle-

rine ekledi.   

ASİTANE VAKFI 
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MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ  

Aile kurumunu geleceğimizin 

teminatı olarak gören Mutlu 

Aile Mutlu Çocuk Derneği; 

ailenin mevcudiyetini ve de-

vamlılığını esas almak suretiyle, aile kurumun tüm 

fertlerinin mutluluğunu ve huzurunu öncelemekte-

dir. 

Toplumda hızla yaygınlaşan bireyselleşme yerine öz 

değerlerimizde var olan birlikte yaşama kültürünün 

sağlanmasında ailenin önemine inanmaktadır.  

2017-2018 yılı eğitim öğretim döneminde Mutu 

Aile Mutlu Çocuk Derneği sistemli çalışmalar yapa-

rak her annenin kendi çocuğunun gelişim dönemi 

hakkında bilgi alması için ayrı ayrı çocukluk ve 

gençlik gelişim dönemleri atölyeleri oluşturdu.  

 

BEBEĞİM GELİYOR ATÖLYESİ 

Bebek bekleyen annelerle hamilelik süreçlerini daha 

sağlıklı ve huzurlu geçirmelerine destek olmak ama-

cıyla konusunda uzman doktor ve terapistlerle soh-

bet tadında atölyeler gerçekleştirilmektedir. 

 

BEBEĞİMİ BÜYÜTÜYORUM 

“0-2 Yaş Dönemi Bebekleri Anlama Atölyesi” 

0-2 yaş bebeklik döneminde  atılan tohumlarla baş-

lıyoruz hayata…Yeni annelerle ve anne adayları ile 

birlikte bebeklerinin en hızlı geliştiği dönemin anla-

tıldığı atölyeler konusunda uzman kişilerle gerçek-

leştirilmektedir. 

ÇOCUKLARDA OYUN DÖNEMİ ANNE 

ATOLYESI 

Bebeklikten çıkan çocuklar artık oyun ve öğ-

renme yoluna hızla ilerler. 2-6 yaş dönemin-

de annelerle en elzem konuların konuşuldu-

ğu anne ve oyun atölyesi yapılmaktadır. 

 

SON ÇOCUKLUK OKUL PROBLEMLERİNİ 

ÇÖZME ATOLYESİ 

Okula uyum, kardeşlerle ilişki, internet ve oyun ba-

ğımlılığı vb. konuların konuşulduğu atölye 5 Aralık 

2017 tarihinde başlayacaktır. 1 aylık 4 dersten olu-

şan atölye alanında uzman eğitimcilerle yapılacak-

tır. 

 

ERGENLİK ÇAĞINI ANLAMA ATÖLYESİ 

“Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe atılan bir adım. 

Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak için çocuğu-

muzun bize ihtiyacı var...Onları anlamak yapacağı-

mız en güzel adım olabilir.” konusunda uzman psi-

kologlarla sohbet tadında atölyeler gerçekleştiril-

mektedir. 

 

EVET DEMEDEN ÖNCE  

Evliliğe adım atmadan önce, evlilik nedir? Evlene-

cek kişileri bekleyen güzellikler ya da aşılması gere-

ken sınavlar nedir? Kadın beyni ve erkek beyni ikili 

ilişkilerde nasıl çalışır, evliliğin ilk yıllarında bizi 

neler bekler vs. Evlenmeyi düşünenler için konu-

sunda uzman kişilerle atölyeler yapılmaktadır.  

ÜYELERİMİZDEN 



3 2  

Başarılı İş Kadınları Platformu/BİKAP ile 

İstanbul ve Ankara’dan sonra Adana’da 11 

Mayıs 2017 tarihinde  düzenlenen 

“Alışveriş Şenliği” programına NEYAD 

olarak katılım sağlandı. Bilge Eren'in ön-

cülüğünde, her biri kendi sektöründe başarılı olmuş iş kadınlarını 

bir araya getiren BİKAP 50’den fazla ünlü tasarımcı ve markanın 

stant açtığı Adana kermesinin giriş ücretinden elde edilen gelirin 

tamamı genç kızların eğitimlerinde kullanılmak üzere Nil Eğitim ve 

Yardımlaşma Derneği’ne bağışladı.  

Yabancı öğrencilerin, ülkemize sosyal entegrasyonunu sağlamak 

amacıyla Genç NEYAD ile birlikte, Üsküdar Belediyesi sponsorlu-

ğunda 19 Haziran 2017 tarihinde birçok  genç STK temsilcisinin 

katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.  

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği/NEYAD’ın 22 Haziran 2017 

tarihinde düzenlediği iftar yemeği programı, hayırseverlerle gerçek-

leştirildi.  Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programına 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak 

Parti Genel Bşk.Yrd. İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Bel-

ma Satır, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler iştirak etti. 

Geleceğin öncü kadınları olmaya aday genç kızların eğitim sefer-

berliği için düzenlenen bu yemekten elde edilen gelirle burslu öğ-

rencilerin geleceği için katkı sağlanması ve Somali’de Kızılay aracı-

lığıyla bir yetimler yurdu yaptırılması planlanmaktadır.  

5 Ekim 2017 tarihinde Arakanlı ihtiyaç sahipleri için NEYAD’ın da 

organizasyonunda olduğu Yardım Kardeşliği Platformu yardım 

yemeğine; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sa-

yan Kaya, Ak Parti Genel Bşk.Yrd. İstanbul Milletvekili Ravza 

Kavakçı Kan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen iştirak 

etti. Elde edilen gelir Türk Kızılay’ı ile Arakan’daki Müslümanlara 

ulaştırıldı. Bu yardım kampanyasına NEYAD 12 bin TL civarında 

katkıda bulundu.  

26 Eylül 2017 tarihinde Hayat Yolu Yardımlaşma Derneği ve Mira-

sımız Derneği’nin temsilcilerine NEYAD’ın yürüttüğü projelerin 

sunumu yapıldı.  

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/NEYAD 

ÜYELERİMİZDEN 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ / OKED 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği/OKED, 2016 yılı “Sivil Toplum Kuru-

luşları İçin Proje Yardımları Programı” kapsamında “Okul Öncesinde Toplum-

sal Barış Eğitimi Projesi” ile T.C. İçişleri Bakanlığından hibe almaya hak ka-

zandı. 

OKED 1 Şubat 2017 tarihi itibari ile proje çalışmalarına baş-

ladı. 

Okul Öncesinde Toplumsal Barış Eğitimi Projesi kapsamın-

da "Okul Öncesinde Toplumsal Barış Eğitimi Çalıştayı" 23-

24 Eylül 2017 tarihlerinde Sabahattin Zaim Kültür Merke-

zinde gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde 

düzenlenen çalıştaya, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı 

Zekeriya Şanlıer, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri 

Ömer Faruk Terzi ve Anadolu’nun 7 bölgesinden barış eğiti-

mi seminerlerine katılarak okullarda etkinlikleri uygulayan; öğretmenler ve STK başkanları katılım sağladı. 

Programın ilk günü, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği/OKED Başkanı Pedagog Sevgi Şahbaz dernek 

çalışmaları ve projenin tanıtımının yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından eş zamanlı ola-

rak;  Pedagog Semra Alkan’ın moderatörlüğünde “Okulöncesinde Toplumsal Barış Eğitiminde Müfredat, 

Eğitim Ortamı ve Eğitimcinin Niteliği" ve Arabuluculuk Uzmanı Betül Biçkioğlu moderatör lüğünde 

"Okulöncesinde Barış Eğitiminin Kazanımlarının Değerlendirilmesi ve Önemi” çalıştayı gerçekleştir il-

di. 

Çalıştayın ikinci günü, sonuç raporlarının hazırlanması ve sunumunun ardından sona erdi. Proje kapsamında 

hazırlanacak sonuç kitapçığı çalışmaları devam etmektedir. 
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İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

GENÇDÜŞÜN 

 7 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü Derneği’nin 200 üyesinin katılımıyla 

geleneksel kahvaltı programı gerçekleştirildi. Programda birlik, beraberlik ve samimiyet duygula-

rına vurgu yapıldı. 

 13 Mayıs 2017 tarihinde 20 gençle birlikte 

Darulacezeye gezi düzenlendi. Gençler, 

yaşlı ve ilgiye muhtaç büyükleriyle zaman 

geçirerek,  onlarla sohbet etme ve anılarını 

dinleme fırsatı buldu. Yaşlılara karanfil 

dağıtımından sonra program sona erdi. 

 21 Mayıs 2017 tarihinde 15 kişilik öğrenci 

grubuyla Eyüp ilçesinde yer alan Uzay 

Gözlem Evine etkinlik düzenlendi. Öğren-

ciler Gözlem Evinde 2 saat süren interaktif 

eğitimler aldı.  

 8 Haziran 2017 tarihinde dernek merkezin-

de yaklaşık 45 çocuk için iftar programı 

düzenlendi. Programda yıl boyu devam 

eden ve yeni dönemde planlanan etkinlik-

ler hakkında bilgi verildi.  

 Dernek bünyesinde 12 Haziran 2017 tari-

hinden itibaren erkek öğrencilere “Kuran-ı 

Kerim” ve “İlmihal” dersleri verilmeye 

başlandı.  
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 16 Haziran 2017 tarihinde dernek üyelerinin sponsor-

luğunda 165 Türk ve Mülteci çocuğa giysi yardımı 

yapıldı. 

 17 Haziran 2017 tarihinde Dernek Başkanı ve Yöne-

tim Kurulu üyeleri ile birlikte Mülteci aileler  ziyaret 

edildi. 

 21 Haziran 2017 tarihinde 15 çocukla birlikte Okçu-

lar Tekkesi ziyaret edildi. 

 29 Haziran 2017 tarihinde dernekteki sosyal faaliyet-

lere katılan çocukları motive etmek amacıyla eğitim-

cilerin de katılımıyla Emirganda piknik düzenledi.  

 Genç Düşün olarak mahalledeki çocuklara belirli ara-

lıklarla halı saha maçı düzenlendi. 

 Dernek çatısı altında gençlere Sertifikalı  “Model 

Uçak Kursu” düzenlenmektedir.  

 Her ay düzenli olarak 20 yetim mülteci çocuğa burs 

verilmektedir. 
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ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ 

Çağdaş Aile Derneği’nin Aile Okulu 

(Mektebi) eğitimleri devam etmektedir. Eği-

timler kapsamında Dr. Semin Güler Oğurtan 

tarafından 1 Haziran 2017–1 Ekim 2017 

tarihleri arasında Cumartesi günleri 125 ki-

şiye birebir danışmanlık hizmeti verildi. 

1 Haziran 2017–1 Ekim 2017 tarihleri ara-

sında, Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saat-

lerinde 22 bekâr kıza “Evlilik Öncesi Eği-

tim” programı, Cuma günleri 15.00 – 17.00 

saatlerinde 30 ev hanımına “Evli Hanımlara 

Mutluluk ve Huzur Sanatı” programı düzen-

lendi. 

Müracaat eden eşinden ayrılmış 36 kadına, 

Cumartesi günleri 15.00 – 17.00 saatleri 

arasında “Beyin Fırtınası ve Geçim Sanatı” 

semineri verildi. 

1– 6 Ekim 2017 tarihleri arasında, 09.00 – 

17.00 saatlerinde, Dr. Semin Güler Oğurtan 

tarafından, “Aile Okulu (Mektebi) Eğitim 

Program”ları için yetiştirilmek üzere 

“Eğitimci Eğitimleri” düzenlendi.  

Programa tam zamanlı 12 kişi katılarak 6 

tanesi katılım sertifikası almaya hak kazan-

dı. 

ÜYELERİMİZDEN 
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MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü, birbirinden 

eğlenceli programları; genç, dinamik ve örnek öğ-

retmen kadrosu ile dolu dolu geçen bir yaz okulunu 

daha tamamladı. 

Çocuklar, mahreçli ve tecvitli Kuran-ı Kerim, ez-

ber, namaz, ilmihal, siyer, örnek şahsiyetler dersle-

ri, orman parkuru, ikramlar, her hafta orman etkin-

liği, ödüllerin olduğu, dostluk, samimiyet ve mu-

habbet dolu bir yaz okulu geçirdi. 

Yaz okulu kapanış programı, Kuran-ı Kerim tilave-

tinin ardından Yönetim Kurulu Üyesi Sait Özkan'ın 

açılış konuşması ile başladı. Salavat korosu, faali-

yet slaytı, şiir, unutulmuş sünnetler, bilgi yarışması 

ve tiyatro gösterisi ile devam eden program ödül 

töreni ve katılım sertifikası takdiminin ardından 

sona erdi. 

ÜYELERİMİZDEN 



ETKİNLİK TAKVİMİ 

Yer : Belek / Antalya 

Tarih : 23 – 26 Kasım 2017 

Düzenleyen : Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği,Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

Kongre Merkezi : Xanadu Otel – Belek / Antalya 

Organizatör : Burkon Turizm & Kongre 

Web Sitesi : http://bagimlilikkongresi2017.org 

https://www.kongretakvimi.net/11-ulusal-alkol-madde-bagimliligi-kongresi/ 

Uluslararası STK Fuarı  

İslam Dünyası STK’lar Birliği/İDSB ev sahipliğinde 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde 

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi/İstanbul’da “Uluslararası STK Fuarı” 

gerçekleşecektir.  

http://www.idsb.org/ 

Gençler için “2018 TOGETHER” Poster Yarışması 

Son Başvuru Tarihi: 2 Mart 2018 

Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte yürütülen 

ve mülteciler ve göçmenlere yönelik olarak ortaya çıka-

bilen olumsuz yaklaşımları ortadan kaldırmayı amaçla-

yan “TOGETHER” (Birlikte) kampanyası kapsamında 

PartnersGlobal ve The One Club for Creativity adlı ku-

ruluşların ortaklığıyla “Gençler için 2018 TOGETHER Poster Yarışması” düzenleniyor. 

Yarışmaya katılma koşulları dahil olmak üzere konuyla ilgili daha fazla bilgiye 

 http://www.partnersglobal.org/program/together-poster-campaign/  adresinden ulaşılıyor. 

http://bagimlilikkongresi2017.org/
https://www.kongretakvimi.net/11-ulusal-alkol-madde-bagimliligi-kongresi/


ETKİNLİK TAKVİMİ 

SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 

16 KASIM 2017 

Başvuru yapacak STK’ların aşağıda belirtilen kriterleri 

karşılamaları beklenmektedir: 

AB uyum süreci, AB hibe programları ve projeleri konu-

sunda bilgi ve deneyim sahibi olunması, 

Ulusal ve uluslararası işbirliği platformlarında, ağlarında veya programlarında paydaş olarak yer 

alınması. 

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-sektoru-calistayi-16-kasim-2017-Ankara 

Uluslararası Kadın Sempozyumu 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Anka-

ra Üniversitesi Kadın Platformu Koor-

dinatörlüğü ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliği ile 8-10 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da 

“Uluslararası Kadın Sempozyumu” düzenlenecektir.  

http://www.iwsturkey.org/tr/ 

16 Ekim -20 Kasım 2017: (MOOC) Erasmus+ Gençlik için Fon 

Fırsatları Büyük Çapta Çevrimiçi Kursu 

Katılımcılar gençlik değişimleri ve gönüllülük projeleri, gençlik 

çalışanları eğitim faaliyetleri ve katılım projelerine nasıl başlaya-

bileceklerini öğreneceklerdir. Katılımcılar iyi uygulamaları keşfe-

dip, kaliteli proje geliştirme konusunda ipuçları alacak  ve diğer 

katılımcılarla network geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Kurs SALTO tarafından organize edilmiştir. 

Bilgi: https://bit.ly/1DqTdE8 




