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STK Türkiye Aile Platformu/TÜRAP’ın VII. İsti-

şare Grubu İl Toplantısı, 11-12 Kasım 2017 tarihle-

rinde Kocaeli’nde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi ve Kentin Kadınları Platformu/KENT-

KA ev sahipliğinde The Ness Otel’de düzenlenen 

toplantıya, 15 ilden; Üye Statüsünde 45 STK’dan 

69 Üye, Misafir Statüsünde STK, yerel-kamu ve 

üniversitelerden 182 temsilci, 6 basın mensubu ol-

mak üzere 257 kişi iştirak etti. 

Toplantının ilk günü, TÜRAP Genel Koordinatörü 

Funda Akyol’un açılış konuşması ile başladı. Ak-

yol, TÜRAP ile birlikte Türkiye’nin her yerinde 

farklı ortaklıklar geliştirme fırsatı bulduklarını söy-

leyerek toplantıya katkılarından ötürü Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi’ne ve KENT-KA’ya teşekkür-

lerini sundu. Ev sahibi kurum olarak, Kentin Ka-

dınları Platformu Başkanı Tuba Şensoy TÜRAP’ın 

şehirlerarası etkileşimi sağlaması anlamında, çalış-

maların kendilerine güç verdiğini dile getirerek 

TÜRAP’ı Kocaeli’nde ağırlamaktan mutluluk duy-

duklarını ifade etti. Kocaeli ilinde faaliyet yürüt-

tüklerini dile getiren Şensoy, çalışmalardan kısaca 

bahsetti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Ka-

raosmanoğlu selamlama konuşması yaptıktan sonra 

medeniyetin temel direğinin anne ve kadın olduğu-

nu söyleyerek, toplumun sorunlarını takip etmenin 

ve bu sorunlara çözüm yolları aramanın önemine 

vurgu yaptı. Kadın ve ailenin gelişmesi için ne ge-

rekiyorsa yapılması gerektiğini ifade etti. Düzce 

Milletvekili Ayşe Keşir konuşmasında sağlıklı ve 

güçlü aile, çekirdek aile, geniş aile, konularına yer 

verdi. Türkiye’deki boşanmaların sebeplerini ve 

çeşitlerini açıklayan Keşir, ailenin sağlam bir kale 

olduğunu ve kıymetinin her zaman bilinmesi gerek-

tiğini ifade etti. Medya ve aile konularına değindi. 

Kadın ve aile politikalarının birbirinin rakibi olma-

dığını söyleyen Keşir, bu mekanizmaları güçlendir-

mek için çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.  
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Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu; “Her bir aile tarihtir, okumasını bilene bir destandır” ifadesiy-

le söze başladı. “Kadın ve aile sorunları ile dertlendik ve çözüm arıyoruz” diyerek kadın çalışmaları kapsa-

mında yürüttükleri faaliyetleri açıkladı. Sorunlarımızın çaresinin; medeniyetimiz, inancımız ve kendimiz ol-

duğunu söyledi.  

Düzce Valisi Zülkif Dağlı; katılımcıları selamlayarak konuşmasına başladı. Kamu-STK işbirliğinin önemine 

değinerek; son zamanlarda çalıştıkları en önemli konulardan birinin bağımlılık olduğunu dile getirdi. Sivil 

Toplum Kuruluşları ve devlet kurumlarının yaptığı çalışmalarda ve organizasyonlarda güçlerini birleştirmele-

rinin önemli olduğuna vurgu yaptı.  

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan tarafından “Kamu STK İlişkileri” konulu 

sunum gerçekleştirildi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, sunumunda aşağıdaki konu başlıklarını 

detaylandırdı:  

 Merkezi Düzeyde Sivil Toplum- Kamu İşbirliği, 

 Yerel Düzeyde Sivil Toplum- Kamu İşbirliği, 

 Sivil Toplum- Kamu İşbirliğine İlişkin Farklı Ülke Örnekleri, 

 Sivil Toplum-Kamu İşbirliğine İlişkin Önümüzdeki Dönemde Yürütülecek Çalışmalar, 

 STK’lara Yönelik AB Destekleri, 

 Ulusal ve Uluslararası Diğer Destekler. 

Merkezi Düzeyde Sivil Toplum- Kamu işbirliğinin önemine değinen Özcan; beraber  çok hızlı ve farklı 
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bir sürece girildiğini ifade etti. Kamu STK ilişkilerinde belirlenen ilkeler doğrultusunda hareket edilmesinin 

önemli olduğuna değinen Özcan, bu ilkeleri şöyle sıraladı. Meşruiyet, şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik, 

çoğulculuk, bağımsızlık, karşılıklı saygı, cevap verebilirlik. “TBMM Komisyonlarına Katılım”, “Başbakanlık 

ve Bakanlıkların Yasa Hazırlama Süreçlerine Katılım” konu başlıklarına değinerek, STK’ların bu komisyon-

lara katılım ve başvuru sürecinde nasıl hareket etmesi gerektiği hususunda bilgi verdi. TÜRAP gibi bir plat-

form çatısı altında gücünü birleştirmiş sivil toplum kuruluşlarının Meclis Komisyonlarını iyi kullanmaları 

gerektiğinin altını çizdi.   

Yerel Düzeyde Sivil Toplum- Kamu İşbirliği oluşumlar ı olan İhtisas Komisyonlar ı ve Kent Konseyler i 

hakkında bilgi aktardı. STK’ların, görev alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantıla-

rına katılabileceğini ve görüş bildirebileceğini ifade eden Özcan, yerel düzeyde Kent Konseyleri mekanizma-

sının işlemesinde sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. TÜRAP’ın devlet tarafından oluşturulan komisyonlarda 

görev alması, bu birimlere başvuru yapması gerektiğini söyledi. 

Sivil Toplum- Kamu İşbirliğini sağlayan modellere Hırvatistan, Sırbistan, Estonya örnekler ini verdi.  

Özcan, STK’ların kamu ilişkilerinde önemli olabilecek hususlara değindi: 

 Çalışma alanları ile ilgili konularda kamuda doğru kurum/hedef ile iletişime geçmek, 

 Kamuya ulaşmada etkin iletişim araçlarını kullanmak, 

 Kamu nezdinde sürekli ulaşılabilir olmak (İnternet adresi, e-mail, telefon vb iletişim bilgilerinin güncel 

tutulması), 

 Çalışma alanları ile ilgili takipçi olmak, 

 Kamunun çalışma ve karar alma usullerinin farkında olmak, 

 Karşılıklı aynı dili konuşabilmek, 

 İlişkilerde yapıcı ve diyalog dostu olmak, 

 Araştırmaya dayalı, güncel, doğru ve kamunun kullanabileceği bilgi ve belgeleri sunmak. 

Son olarak STK’ların kendileri ya da platformalar aracılığıyla seslerini duyurabilecek somut ve icraata dönü-

şebilen katkılarının olması gerektiğinin altını çizdi. 

Sivil Toplum-Kamu İşbirliğine İlişkin Önümüzdeki Dönemde Yürütülecek Çalışmalara sunumunda 

yer veren Özcan, AB Bakanlığı olarak sivil toplumun güçlendirilmesi için bütçe ayırdıklarını ve sivil toplumu 

bir sektör haline getirmek için düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. 
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STK’lara Yönelik AB Destekleri ile ilgili önemli 

noktaları kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaş-

tı. Avrupa Birliği Bakanlığından hibe alan STK’la-

ra örnekler verdi.  

 Hibe programlarında başvuru süreci nasıl 

işler?  

 Hibe duyuruları nasıl takip edilir?  

Konu başlıklarını detaylı bir şekilde katılımcılara 

açıkladı.  

Bir STK’nın AB Bakanlığına proje sunma sürecin-

de izlemesi gereken yolu anlatarak, AB Bakanlığı-

na hangi konularla başvuru yapılabileceği hususun-

da önemli noktalara değindi. STK’ların hibelere 

mutlaka başvurması gerektiğini ifade eden Özcan, 

hibe duyurularına AB Bakanlığı sitesinden ulaşıla-

bileceğini dile getirdi. Sunumda, yakın dönemde 

duyurulacak hibe programlarına ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarına yönelik Erasmus+ Programı fon fır-

satlarına yer verdi. Hibelere ve fon fırsatlarının 

başvuru tarihlerine vurgu yapan Özcan, TÜRAP ve 

üyelerinin  bu fırsatı kaçırmamasını, hibe çağrıları-

na başvuru yapmasını önerdi. 

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Ulusal ve 

Uluslararası Diğer Desteklere verdiği örnekler i 

şu şekilde sıraladı; Kalkınma Ajansları, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/

TÜBİTAK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-

liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı/

KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Sosyal 

Destek Programı/SODES, T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 

Başkanlığı, Yerli ve Yabancı Vakıflar, Engelliler 

Destek Programı/EDES, Japonya Büyükelçiliği, 

İngiltere Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği/

MATRA, İsveç Büyükelçiliği/SIDA, Avrupa Sağır-

lar Birliği/EUD. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile Hizmetleri Daire 

Başkanı Sedide Akbulut “Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı’nın Aileye Yönelik Hizmetleri ve Aile Sorun-

larının Bölgesel Analizi” konusunda bir  sunum 

gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş 

amacından ve kısaca faaliyetlerinden bahsetti. 

“Aile küçük bir devlet, devlet de büyük bir ailedir” 

diyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile kuru-

munun sağlıklı ve huzurlu bir toplum oluşturması 

için aile bireylerine yönelik bilinç ve farkındalık 

çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.  
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Toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla kurulan Di-

yanetin, daha sonra aile alanında çalışmaların da dâhil edil-

diği bir kurum haline geldiğini; ailenin her bireyinin huzur-

lu yaşamı, birliktelik ve toplumsal aidiyetinin korunmasının 

zorunlu olduğunu ifade etti. Ailede yaşanan olumsuzlukla-

rın toplumun bir sorunu haline geldiğini söyleyen Akbulut, 

olumsuzluk ve kaostan kurtulabilmenin manevi değerleri-

mizi kuşanarak, güven toplumu oluşturmakla mümkün ola-

bileceğini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı altında ku-

rulan 81 il, 278 ilçede faaliyet gösteren Aile ve Dini Reh-

berlik Birimi hakkında bilgilendirme yaptı. Diyanet İşleri 

Başkanlığı hizmet alanları arasında yer alan konular:  

 Farkındalık faaliyetleri ve çalışmaları  

 Aile olmak  

 Aile kalmak  

 Ailenin kurulması, ailenin koruması ve ailenin güç-

lendirilmesi  

Bu çalışmaları aile bireylerine ulaştırabilecek her ortamı 

kullanarak; STK’lar, paydaş kurumlar, ilgili kurum ve ku-

ruluşlarla birlikte farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifa-

de etti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumsal sorunlara 

duyarlı çözüm odaklı yaklaşımlar getirmeye çalıştıklarını 

söyleyen Akbulut, aile içi iletişim, aile okulu, aile içi şid-

det, çocuk ihmal ve istismarı, erken yaşta evlilikler, töre 

namus cinayetleri, ailede mahremiyet gibi konularda uzun 

soluklu çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların devam 

etmesinin amaçlandığını ifade etti. Hedef kitle olarak sade-

ce kadınlara değil erkeklere de ulaşmayı amaçladıklarını 

dile getirdi. STK’lardan bu amaca yönelik projeler ve tek-

lifler beklediklerini sözlerine ekleyen Akbulut, “Kadın ve 

erkek yuvayı birlikte kurdu, birlikte koruyabilirler” ifadesi-
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ni kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Aile 

Birimleri tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 

faaliyetlerin istatistiki bilgilerini katılımcılarla pay-

laştı. Aileyi besleyen değerler temasıyla tüm yurtta 

seminer ve konferanslar verdiklerini dile getirerek, 

aileye yönelik gerçekleştirilen bilinç ve farkındalık 

faaliyetlerinden bahsetti. Eğitimlerin sadece halka 

değil personel ve eşlerine de verildiğini söyledi. 

Eğitim başlıklarını şu şekilde sıraladı:  

 Kuran ve Sünnet Işığında Ailedeki Ahlaki 

Değerler,  

 Fıkhi Meseleler,  

 Aile İçi İletişim,  

 Ailede Öfke Kontrolü,  

 Çocukta Din Eğitimi,  

 Ailede Mahremiyet Bilinci,  

 Medya Okuryazarlığı,  

 Ergenlik Sorunları ve Ergende Din Eğitimi.  

Aile ve Dini Rehberlik Dairesi tarafından ‘Kutlu 

Doğum’ temasıyla aileyi eşleştiren çalışmalar ya-

pıldığını söyledi. Bu bağlamda, “Hz. Peygamber ve 

Onur” dendiği zaman kadının onurunun, “Hz. Pey-

gamber ve Mahremiyet” dendiği zaman, ailede 

mahremiyet eğitiminin anlatıldığını sözlerine ekle-

di. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ev ziyaretleri 

yapıldığını, söyleşiler ve sohbetlerde bulunulduğu-

nu, intihar ve töre cinayetleri bağlamında paneller 

gerçekleştirildiğini söyledi. Paneller dizisinin kitap 

haline dönüştürüldüğünü ifade etti. “Mahremiyet 

Bağlamında Sosyal Medya ve Aile” konusunu Tür-

kiye genelinde çalıştıklarını dile getirdi. “Sosyal 

medya ahlakı, sosyal medya bilinci oluşturmak 

zorundayız. İnandığımız, hizmet etmeye gayret 

gösterdiğimiz bu yolda STK’larla çok yol kat ede-

ceğimize inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandır-

dı.  

“Türkiye’de Bölgesel Aile Sorunları ve Sivil 

Toplum Kuruluşlarının Bu Kapsamdaki Çalış-

maları”  başlıklı panel T.C. Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürü Dr. Muhammed Örnek moderatörlüğünde 

gerçekleştirildi. Panelde; 

 Av. Hamdiye Katipoğlu - Karadeniz Bölgesi 

TÜRAP Genel Koordinatör Vekili 

 Burhanettin Kansızoğlu - Ege Bölgesi TÜ-

RAP Genel Koordinatör Vekili 

 Zeliyha Akcan - İç Anadolu Bölgesi TÜRAP 

Genel Koordinatör Vekili 

 Handan Karataş - Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi TÜRAP Genel Koordinatör Vekili 
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“Türkiye’de Bölgesel Aile Sorunları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bu Kapsamdaki Çalışmaları” konu-

larında tebliğ sundular.  

Düzce Valiliği STK Koordinatörü Musa Zeki tarafından “Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele” konu 

başlıklı sunum gerçekleştirildi. 

Düzce Valiliği STK Koordinatörü Musa Zeki “Bağımlılık Yapıcı Maddelerde Mücadele” konusunda 

yürütülen çalışmaları görsel sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Çalışmalarını Kamu ve STK işbirli-

ği çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti. Düzce’de Kamu ve STK’ların ortak çalışmasının sonucunda 

gerçekleştirilen faaliyetlere örnekler verdi. Düzce Valiliği tarafından oluşturulan “Bağımlılık Yapıcı 

Maddelerle Mücadele Eylem Planı”nı katılımcılara sundu. Hayat Boyu Öğrenme Derneği tarafından baş-

vurusu yapılan, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Düzce ilinde 

risk altında bulunan ergenlere okul odaklı önleme çalışmalarının başladığını ifade etti. Proje kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Düzce Üniversitesi Bağımlılık İle Mücadele Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerini açıkladı: 

 Lisans öğrencilerine (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet, Hemşirelik ve Tıp) 

bağımlılık ve merkezin faaliyetleri ile ilgili farkındalığı arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenle-

mek, 

 Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 

araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak, 

 Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve 

uluslararası kongre, konferans, sempoz-

yum, seminer, panel, kurs ve benzeri bi-

limsel etkinlikler düzenlemek, 

 Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailele-

rine destek olmak için eğitim ve danış-

manlık faaliyetleri düzenlemek, 

 Toplumu televizyon programları, gazete 

yazıları ve el kitapçıkları aracılığı ile ba-

ğımlılıklar hakkında bilinçlendirmek. 
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Madde bağımlılığı alanında danışmanlık ve yönlen-

dirme hizmeti veren personellerin mesleki olarak 

güçlendirilmesi ve alanda yaşadıkları problemlerin en 

aza indirgenmesi amacıyla, “Meslek Elemanları İçin 

Bağımlılık Eğitimi” verildiğini sözlerine ekledi.  

Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel sunum 

eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. TÜRAP Genel 

Koordinatörü Funda Akyol Genel Koordinatör Rapo-

ru, DDG Temsilcisi Filiz Büşra Kafadar Danışman 

Denetleme Grubu/DDG Raporu, Özlenen Çocuk ve 

Gençlik Derneği/ÖZLENDER Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayşe Pehlivan TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk 

ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP çalışmaları, Gök-

kuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP 

Genel Koordinatörü Funda Akyol T-STK Kadın ve 

Aile Platformu/T-STK KAP çalışmaları ve Mutlu 

Yuva Mutlu Yaşam Derneği Koordinatörü Mukadder 

Bahadır Türkiye Çocuk Evleri Platformu/TÜÇEV-P 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem TÜ-

RAP Birim ve Komisyonlarının etkinlikleri ile ilgili 

müzakere yapıldı. 

Toplantının ikinci günü Kocaeli Büyükşehir Beledi-

yesi öncülüğünde hayata geçirilen “Evden Okula 

Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında düzen-

lenen lansman yürüyüşü ve kapanış toplantısı ile sona 

erdi. 
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/ T-STK 

ÇOGEP Nisan Ayı Meclis Toplantısı Üsküdar 

Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kültür Mer-

kezinde gerçekleştirildi. CPS ve Çocuk İstismarı 

Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından 

yurt dışında saha çalışmalarında zorunlu olan İh-

barcı Kanunu Eğitimi "Temel Çocuk İstismarının 

Belirtileri, Farkındalık ve İhbar Yöntemleri" ko-

nulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Programa 

Yerel Yönetim, Kamu Kurumu ve İstanbul gene-

linde faaliyet gösteren STK temsilcilerinin yanı 

sıra TÜRAP temsilcileri de iştirak etti.  

Program, TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Ak-

yol’un açılış konuşması ile başladı. Akyol katılım-

cıları selamlayarak, gündem hakkında kısa bilgi 

verdi.  

Bilgilendirmenin ardından CPS ve Çocuk İstisma-

rı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz; Çocuk 

İstismarı, Temel Bilgiler, Belirti ve İhbar Eğitimi 

başlıklarıyla sunumuna başladı. Gündüz, tüm ka-

nunlarımıza ve kurumlarımıza rağmen her sene 

yüzlerce çocuğun istismar sonucu öldüğünü, sakat 

kaldığını, istismar sonucunda masumiyetlerinin 

irdelendiğini söyledi. Dört temel istismarın tanı-

mını yaparak bu istismarların istatistiki verilerini 

katılımcılarla paylaştı. Sormamız gereken en doğ-

ru sorunun kime karşı çocukları koruyalım değil 

de; nelere karşı ve nasıl korumamız gerektiği ol-

duğunun altını çizdi. İstismarın, toplum ve çocuk 

üzerindeki etkisinin hemen başladığını söyleyerek 

“Çocuklarda cinsel istismarın sonuçlarıyla bugün 

toplum olarak yüz yüzeyiz” dedi. Fiziksel İstismar 

konusunu açıkladı ve meslek hayatı boyunca kar-

şılaştığı fiziksel istismar örneklerini katılımcılarla 

paylaştı. İhmal nedir? İhmale bağlı istismarların 

çocuktaki belirtileri, ihmal eden ebeveyn belirtile-

ri ve ihmal çeşitlerini açıkladı. Katılımcılara tavsi-

yelerde bulunarak program sonunda katılımcıların 

sorularını yanıtladı.  

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU-T-STK ÇOGEP 

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI 
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 

GENÇLERİN MADDE KULLANIMI İLE MÜCADELE EDEN  

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binasında  Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın başkanlığında 

düzenlenen “Gençlerin Madde Kullanımı İle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı”nda 

gençlerin madde bağımlılığını önleme konusunda projeler yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri 

ve uygulamaları ele alındı. 

Gençlik alanında faaliyet gösteren ve madde kullanımı başta olmak üzere riskli davranışlarını önlemeye 

yönelik faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarını daha verimli hale getirmek ve tecrübe paylaşımı sağla-

mak amacıyla düzenlenen çalıştaya 40’a yakın sivil toplum kuruluşu katıldı. 

Bağımlılıkla mücadelede bağımlı gençlere daha yakın ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Boynukalın, 

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlı kardeşlerimizle insani ilişkilerimiz kuvvetli olacak. Bilimsel 

çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu süreçte alanda olacağım. Kendi alan çalışmalarınızla ilgili bize bilgi 

vermeniz halinde daha fazla motive olacağız. Çift taraflı ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Takım arka-

daşlarımızla gelerek sahada terleyeceğiz. Derneklerinizin yaptığı çalışmalara dair mevzuatların uyum ya-

salarına entegre olması gerekiyor. Sizlerle her zaman iletişim içinde olacağız." diye konuştu. 

STK’ların hazırladıkları projeleri titizlikle inceleyen Boynukalın, bu alanda yapılan çalışmaların başarılı 

olabilmesi için hep birlikte sahaya inilmesi gerektiğini vurguladı. Sekiz bakanlıkla birlikte hareket ettikle-

rini de aktaran Boynukalın, bütün STK’ların yaptıkları çalışmalardan bilgi sahibi olmak istediklerini söy-

ledi. TÜRAP adına Genel Koordinatör Funda Akyol, TÜRAP yelerinin bu sahada yaptıkları çalışmaları 

tanıttı ve TÜBAM-P hakkında bilgi aktardı. 
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR 

ULUSLARARASI STK FUARI 

İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), Türkiye Gö-

nüllü Teşekküller Vakfı'nın (TGTV) iş birliğinde, İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenle-

nen ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya 

getiren  "Uluslararası STK Fuarı" 09-10 Aralık 2017 

tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri 

ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. 

TÜRAP temsilcilerinin de katıldığı fuarda, önemli 

sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ba-

AFAD, Kızılay, Diyanet Vakfı, YTB, Yunus Emre 

Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajans, İslam İşbirli-

ği Teşkilatı, Körfez ülkeleri insani yardım kuruluşları 

gibi uluslararası paydaşlar da iştirak etti. 

Cumartesi-Pazar olmak üzere iki gün süren STK Fua-

rına katılan kuruluşlar bu amaçla kurumlarını ve yap-

tıkları faaliyetleri tanıtan Türkçe, Arapça ve İngilizce 

olarak hazırlanmış broşür, kitapçık vs. dokümanların 

yanında, görsel ve işitsel araçlardan oluşan medyaları 

da gerek katılımcı diğer kuruluşlar gerekse fuar ziya-

retçileriyle paylaşma imkanı buldular. 

Fuarın açılış törenine İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, 

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza 

Akbulut, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllü-

ce, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, ulusla-

rarası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve geniş bir 

davetli kitlesi katıldı. 

Yenikapı Gösteri Merkezi'nde iki gün süren fuarın 

açılışında konuşan İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, 

birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde bir araya 

gelindiğini söyledi. 

Katılımcıların fuar boyunca proje ve faaliyetlerini 

stantlarında diğer katılımcılarla paylaşma fırsatını ya-

kaladığını, diğer yandan da değişik ülke, bölge ve sek-

törel konularda düzenlenen çalıştaylarda da bilgi biri-

kimlerin, kurumsal tecrübelerin diğer kuruluşlarla pay-

laşabildiğini aktaran Kurt, etkinlikle sivil toplum mer-

kezli konuların da panellerle ele alındığını vurguladı. 
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ÜYELERİMİZDEN 

KENTİN KADINLARI PLATFORMU/KENT-KA 

Kentin Kadınları Derneği 

(KENT-KA) 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü vesilesiyle La-

mec Otelde "Kadın Varsa!" 

isimli bir program düzenledi. 

Programda T KAD-BİR Başkanı Yazar Ayşe Serap Şa-

hiner kadınlara yönelik sunumda bulundu.  

Programın başında selamlama konuşmasını yapan Tuba 

Şensoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi; 

“Biz kadınlar yüzlerce yıllık varlık mücadelesinde bü-

yüklerimizin tırnaklarıyla kazandıkları kazanımların 

hakkını verdik. Hazıra doğmadığımızı bilerek gücümüzü 

borçlu olduğumuz kadınların anısına kendimizi daha 

dirençli ve güçlü hissediyoruz. Ve çalışmalarımıza umut 

ediyoruz ki sizlerin de katkılarıyla devam edeceğiz. 

Önümüzdeki yıl kadınlar için toplumsal fırsat eşitliğinin 

yaygınlaştırılarak uygulandığı kadına şiddetin son bul-

duğu, en masum varlık olan çocukların maruz kaldığı 

her türlü istismardan korunduğu ve kadınların daha fazla 

sosyal hayata katkı sağladığı bir yıl olmasını diliyor siz-

leri saygı ve sevgi ile selamlıyorum." 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 

ve Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar selamlama 

konuşması yaptı. Türkiye Kadınlar Birliği Başkanı Ayşe 

Serap Şahiner katılımcılara "Değişen Dünyada Kadın" 

konu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Bilsen Bilgili'nin yaptığı ve katı-

lımcılarla karşılıklı diyalogların oluştuğu programda 

Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu; MedArt Sahibi 

Miray Basa'ya Girişimcilik ödülünü, Mappis Metal Sa-

hibi Filiz Akkaş'a İş Kadını ödülünü takdim etti.  

 

Uluslararası Sahada Kadın ve Aile Çalışmaları Kapsamında 

Etkin İşbirliği ve Yeni Yöntem Arayışları 

Funda OZAN AKYOL 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Yönetim Kurulu Başkanı  

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) Genel Koordinatörü  

 

Ülkemizde STK’ların gelişim süreci değerlendirildiğinde köklü ve etkin bir gelenek olan “vakıf” kültürünün bugün 

yerini modern bir kavram olan Sivil Toplum Kuruluşlarına bıraktığını görmekteyiz. Vakıflar geçmişte medeniyeti inşa 

ederken STK’lar bugün yetkinlik düzeyleri doğrultusunda uluslararası gündemi etkileyebilmektedir.   

İslami değerleri yaygınlaştırabilmek, farklı coğrafyalarda yaşanılan acıları dindirebilmek için yola çıkan kuruluşların 

uluslararası sahada ne kadar etkili olduğu önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya ne kadar katkı sağlayabiliyoruz? İslami değerlerle hizmet veren kaç kuruluşuz? Hangi ülkelerde, 

hangi başlıklarda çalışıyoruz? Var olan tecrübe ve birikimimizle farklı ülkelerdeki kardeşlerimize nasıl katkı sağlayabi-

liriz? Savaş, terör veya kıtlıkla mücadele eden mazlumlar için neler yapabiliriz? Bizleri ilgilendiren uluslararası sözleş-

meler hangileri? Bu sözleşmeler ve uluslararası kurumların yaptırımları, politikaları bizi nasıl etkiliyor?  

Bu tebliğde İKADDER ve TÜRAP deneyiminden hareketle uluslararası sahada etkin çalışmalar yapabilmek için yeni 

yöntem önerileri sunulmaktadır. Bu kapsamda etkin iletişim için sürdürülebilir mekanizmalarının oluşturulması, çalış-

tay ve atölyelerle işbirliği ağlarının inşa edilmesi, ritmik olarak fuar organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, uluslararası 

kurumlar nezdinde akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi vb. başlıklar ele alınmaktadır.  
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SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

SÜREYYADER 

ÜYELERİMİZDEN 

SÜREYYADER 

ÇOCUK EVLERİ 

Süreyya Derneği,  Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı ortaklı-

ğı ile açılan Çocuk Evlerinde, 

yurt ve yuvalarda kalan korunma ve bakıma muhtaç 

çocukların erdemli ve nitelikli bireyler olması için 

özveriyle çalışmaktadır.  Evlerdeki çocukların aka-

demik ve sosyal destekleri sağlanarak, özgüveni 

olan sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlanmakta-

dır. Evlerin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamada 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına destek veren 

SÜREYYADER,  toplumsal duyarlılık noktasında 

da katılımcılarını bilgilendirmektedir. 

 

EV OKULLARI PROGRAMI 

Ev okulu çalışması çocukların ev ortamında dini 

değerleri öğrenmelerine katkı sağlayan bir prog-

ramdır.  Her dönem bir önceki yıllara göre mezun 

sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

EĞİTİM SEMİNERLERİ 

Alanında uzman akademik kariyer sahibi kişiler 

tarafından; Hadislerle İslam Ahlakı, Tefsir, Siyer,  

Esma’ül Hüsna, Kırık Meal, Karşılaştırmalı Tarih 

Seminerleri verilmektedir. Ayrıca Osmanlıca, 

Arapça gramer dersleri ve yüz yüze Kuran okuma-

ları da eğitim çalışmaları içerisindedir. Seminerler 

her eğitim yılı, iki dönem olmak üzere Ekim ayında 

başlayıp Haziran ayında tamamlanmaktadır. 

EĞİTİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (EGP) 

Dini eğitim çalışmalarında liyakatli eğitimciler, 

eğitim-öğretim süreçlerinde eksikliği hissedilen 

hususların başındadır. Bu ihtiyaçtan hareketle SÜ-

REYYADER olarak uzman eğitimciler eşliğinde 

EGP programı yürütülmektedir. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 

Süreyya Derneği tarafından yurt içinde ve yurt dı-

şında düzenlenen kültürel gezilerle kendi kültürü-

müzü, coğrafyamızı inceleme ve başka kültürlere 

tanıklık etme imkânı sunuluyor. 
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SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

SÜREYYADER 

ÜYELERİMİZDEN 

YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ 

Kızılay, Yeryüzü Doktorları, İHH gibi kurumlarla 

dünya üzerinde savaş, kıtlık gibi sebeplerle mağduri-

yet yaşayan ülkelere dönük yardım faaliyetleri işbir-

liği içinde yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahibi Türk 

ve muhacir ailelere eşya ve gıda yardımları da SÜ-

REYYADER’in faaliyetleri arasındadır. 

 

SURİYELİ MÜLTECİLER ENTEGRASYON 

PROJESİ 

Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı hibesi ile gerçekleş-

tirdiği projenin amacı; Kartal sınırları içinde bulunan 

14-29 yaş arası “Suriyeli Mülteci Gençlerin”  toplu-

ma uyum sağlayabilmeleri için gerekli olan destekle-

rin sağlanmasıdır. Proje kapsamında Suriyeli Genç 

Kızlara Türkçe dil eğitimi, meslek edindirme kursla-

rı ve sanatsal kurslar verilmektedir. Suriyeli genç 

kızlar ile Türk genç kızlarla bir arada gerçekleştiri-

len kurslarda toplumsal kaynaşma sağlanmaktadır.  

1 Kasım 2017 tarihinde başlayan projede eğitim alan 

gençlerin aileleri ortak platformlarda ağırlanarak, bu 

ailelere yönelik İstanbul içi kültürel geziler düzen-

lendi. 

Proje kapsamında kamuoyunda olumsuz Suriyeli 

Mülteciler imajını değiştirmek adına Türk genç kız-

lar tarafından “Suriyeli Mülteciler” konulu resim 

sergisi açılacaktır. Yaklaşık 3 ay fotoğrafçılık kursu 

alan geçler kendilerini ifade etmede en geçerli yol-

lardan biri olan fotoğrafçılık sanatıyla niteliklerini 

artırdılar.  
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AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ 

ÜYELERİMİZDEN 

"ÖNLEYİCİ AİLE PROJESİ" 6 YAŞINDA 

Aile Akademisi Derneği “Önleyici Aile Projesi” kapsamında altı haftalık eğitim 

programını bu sene Bursa Şükrü Şenkaya İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirdi. 

Velilere yönelik gerçekleştirilen program kapsamında gençleri etkileyen internet, 

televizyon, müzik, marka bağımlılığı ve olumsuz arkadaş etkisinin nasıl önlenebile-

ceği üzerinde duruldu.  

ÇOCUKLUK VE ANNELİK MAKAMI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Aile Akademisi Derneği tarafından ailelere yönelik seminer düzenlendi. Seminer Çocuk Gelişim Uzmanı 

ve Aile Danışmanı Seher Kander Bilgi tarafından “Çocuk ve Annelik Makamı” hakkında, dinleyicilerin 

de görüşleri ve sorularıyla ilerleyerek, interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. 

AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ MADDE KULLANIM ÇALIŞTAYINA KATILDI 

Aile Akademisi Derneği, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın başkanlığında yürü-

tülen "Gençlerin Madde Kullanımı İle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayına" katılım sağ-

ladı. 9 Ocak 2018 Salı günü düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 50'ye yakın STK katıldı. 

İYİLİĞE EVET-KÖTÜLÜĞE HAYIR PROJESİ 

Daha önce 3 kere gerçekleştirilen ve katılımcılardan önemli geri bildirimler alınan proje, bu yıl 3 Mart'ta, 

Emine Hasan Özatav İmam Hatip Ortaokulu'nda başladı.  

6. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen projede; rol canlandırma, drama, tartışma, soru-cevap, metin tah-

lilleri, örnek olayları analiz etme yöntemleri kullanılıyor. Bu sayede iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebi-

len; iyiliği destekleyip yaymaya çalışan, aynı zamanda kötülüğü fark edip engellemeye çalışan çocukların 

yetiştirilmesi amaçlanıyor.  

AİLELERE KİTAP, OYUN ÖNERİLERİ 

“Düzenli Olarak Temiz Kitaplar Projesi” kapsamında ailelere çocukları için kitap önerileri ve eğitici oyun 

önerileri sunulmaktadır. 
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ÜYELERİMİZDEN 

İNSANİ DEĞERLER PLATFORMU/İDEP 
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ÜYELERİMİZDEN 

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU 

TÜGAP 

Türkiye genelinden gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri 

bir araya getirerek iletişim istişare işbirliği çalışmalarına devam etmektedir. 2013 yılından 

beri gençlik alanında faaliyetler ve projeler yürüten TÜGAP; yeni dönemde “STK Buluşma-

ları ve Farkındaysan Gençsin” seminerleri ile devam etti.  

 

STK BULUŞMALARI 

“Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları” 2 ayda 1 düzenlenmektedir. Buluşmaların 11.si Nil Eğitim ve Yar-

dımlaşma Derneği/NEYAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  

Gençlik alanında çalışan STK’ların bir araya gelerek birbirini tanıdığı, faaliyet ve projelerinden haberdar ol-

duğu, etkinlik duyurularını yaptığı, ortak çalışma ve projeler geliştirme imkanı bulduğu toplantıda, NEYAD 

Başkanı Nilgün Diptaş’ın sivil toplum alanındaki deneyimlerini aktardığı bir söyleşi de gerçekleştirildi. 

 

“FARKINDAYSAN GENÇSİN” SEMİNERLERİ 

TÜGAP tarafından gençlerin kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek; gençlere vizyon kazan-

dırmak ve doğru rol model oluşturmak amacıyla, alanında uzman kişileri, örnek şahsiyetleri gençlerle buluş-

turmak amacıyla düzenlenen “Farkındaysan Gençsin” seminerleri devam ediyor. Seminerlerin 2.si, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bilgi ve Değerler Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirildi. TBMM Aile Bütünlüğü-

nün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı Ayşe Keşir ile “Kadim Doğrular Yeni Gerçekler Işığında De-

ğişen Dünyada Toplumsal İlişkiler ve Gençlik” üzerine gerçekleştirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. 

TÜGAP olarak; 12 Mayıs 2018 tarihinde Haseki Kadın Vakfı’nda, Genç Sivil Toplum Kuruluşlarının katılı-

mıyla atölyelerin, etkinliklerin ve sergilerin olacağı, genç yeteneklerin yer alacağı TÜGAP Gençlik ve STK 

Şenliği gerçekleşecektir . 
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ÜYELERİMİZDEN 

HASEKİ KADIN VAKFI 

Türk ahlak ve geleneğini muhafaza eden üstün vasıflı kültürlü nesillerin yetişmesinde örnek ve 

öncü olma ufku ile 2013’de kurulan Haseki Kadın Vakfı ile ailenin korunmasına, gençlerin ve 

çocukların desteklenmesine katkı sağlamak amacı ile yardım, eğitim ve kültür faaliyetlerini sür-

dürmektedir. Haseki Kadın Vakfı  eğitim programları, çeşitli seminerler, üniversite öğrencilerine burs olanağı, ihtiyaç sa-

hibi ailelere gıda, giyim, kırtasiye yardımları, gençlere ve çocuklara yaş gruplarına uygun programlar, rehberlik ve sağlık 

hizmetleri düzenlenmektedir. Restorasyon sonrası yerleşme ve düzenleme çalışmaları 2017 yıl sonuna kadar tamamlan-

mıştır. 

2018 Ocak-Haziran Etkinlikleri 

Tefsir Dersleri (Salı-Cuma) 

Herkes Okusun projesi kapsamında: Her  ay Okuma Atölyesi ve Okuma Grubu Buluşmalar ı, hergün Çocuk Kü-

tüphanesi Hizmeti düzenlenmektedir. 

Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında: Her  Çarşamba Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Her  hafta Psiko-

loji Sohbetleri düzenlenmektedir. 

Kudüs Temalı Kahvaltı - 15 Mart 2018 

Mirasımız Derneği’ne ev sahipliği yaptığımız bu özel kahvaltıda kutsal mekân Kudüs’ün önemi 

hakkında konuşmalar yapıldı. 

 

Çocuk Kütüphanesi Açılış - 25 Mart 2018 

Çocuklar için her çağa uygun kitaplar Haseki Kadın Vakfı tarafından düzenlenmiş olup kütüpha-

nemiz hizmete açıldı. Bu kütüphane Haseki Kadın Vakfını tanıyan gönüllülerin kitap bağışlarıyla 

kuruldu. Çocuk ve Kitap Temalı Seminer düzenlenerek çocukların kitap okuması hakkındaki 

önemli noktalar vurgulanarak aileler bilgilendirildi. Açılış yardımlaşma ve paylaşma duyguları 

ön plana çıkarmak amacı ile İmece Aile-Çocuk Kahvaltısı ile gerçekleştirildi. 

 

Bursa Gezisi - 27 Mart 2018 

Osmanlı’ya başkentlik yapmış tarih kokan Bursa, katılımcıların tarihte bir yolcuk yapmalarını 

sağladı. 

 

Çocuk Kitapları Nasıl Seçilir? - 29 Mart 2018 

Çocukların okuyacakları kitap içeriği hakkında ailelerin tutumları üzerine Ebrar Güldemler 

önemli bilgiler aktardı. 

 

Osmanlı Yemekleri Programı (Medeniyetler Mutfağı Projesi kapsamında) - 4 Nisan 2018 

Büyük imparatorluk, cihan hakimi Osmanlı Devleti yemekleri bu çok özel ve önemli programda sergilenip ikram edildi. 

Osmanlı müzikleri eşliğinde katılımcıların güzel vakit geçirmeleri sağlandı. 
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 ULUSLARARASI GENÇLİĞİ TOPLUMA KAZANDIRMA VE  

EĞİTİM DERNEĞİ/UKTEDER 

ÜYELERİMİZDEN 

Kasım 2017-Mayıs 2018 Dönemi gerçekleştirilen kurum faaliyetlerinden bazıları: 

STK Ziyaretleri: İstanbul merkezli STK’lar  ziyaret edilerek or tak yapılabilecek 

çalışmalar hakkında görüşmeler yapıldı. 

Mahalli Mülki Amirlik Ziyaretleri: İstanbul Valisi Eşi Şeyma Şahin, Pendik Bele-

diye Başkanı Eşi Sevtap Şahin, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ziyaret 

edilerek kendilerine dernek faaliyetleri anlatıldı. 

Kudüs ve Suriye Yardımları: Oluşturulan or tak platformlar  ile Kudüs ve Sur iye’ye dönük tüm yar -

dım faaliyet gruplarında UKTEDER bizzat yer almaktadır. Ayrıca Suriyeli kadın istihdamına dönük proje 

çalışması mevcuttur. 

Yardım Kahvaltılarımız ve Bağışlarımız: Ayda bir  kere “hayır” kahvaltısı düzenlemektedir . Düzen-

lenen tüm kahvaltılarda aynı zamanda resim sergisi açılmaktadır. Tamamı hayırseverler tarafından yapılan 

resimlerin satış geliri doğrudan “Mehmetçik” Vakfına bağışlanmaktadır 

İştirak Edilen Programlar 

 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde Ankara’da düzenlenen “Demokrasiye Balans Ayarı “ konulu top-

lantıya iştirak edildi, 

 Suriyeli mahkûm kadınlar için düzenlenen “Vicdan Konvoyu” programına katılım sağlandı, 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen etkinliklere katılım 

sağlandı,  

 Pendik Belediyesi önderliğinde 10 gün süreyle devam eden “Kadın Emeğine Saygı” fuarında geliri 

Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere bağışlanan resimler satışa sunuldu. 

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Ta-

nıtım Toplantısı”na katılım sağlandı, 

  28 Şubat mağdurlarını anlatan belgeselin gala programına katılım sağlandı, 

 TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol dernek merkezinde ağırlanarak projeler ile ilgili bilgi verildi 

ve platform deneyimlerinden istifade edildi. 

 Yaşlılar Haftası münasebetiyle “Kültürümüzün Çınarları” buluşması gerçekleştirildi. Öznur Canayakın, 

Müjdat Uluçam tarafından gerçekleştirilen söyleşiye katılarak bu vesileyle yaşlıların çocuklarla bir ara-

ya getirilmesi sağlandı. 

 28 Nisan 2018’de Cemal Reşit Rey konser salonunda üst düzey siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum ku-

ruluşlarının katılımıyla; “Büyüyen Türkiye’de Güçlenen Kadın” paneli gerçekleştirildi. 

Gelecek Dönem Faaliyetleri 

Kurumsal yapının güçlenmesi ve daha etkin projelerle topluma faydalı olabilmek için yönetim kurulu üye-

lerinin eğitimine de özel önem verilmektedir.  



Kurumsal Gelişim Eğitimi, AB Bakanlığı “Sivil Toplum Destek Programı” çerçevesinde proje desteklerinin 

eğitimi programı düzenlenmesi planlanmaktadır.  

Bu kapsamda; 

 “Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu”na katılarak, hazırlanacak eğitim programlarına dönük ön çalış-

ma bilgileri alınmıştır.  

AYDOSTDER, 2012 yılından beri İstanbul’da Pendik, Sultanbeyli, Kartal ilçele-

rinde hizmet vermekte, kadınlara, çocuklara, gençlere; Kur’an ve sünnet merkezli 

eğitimleri ile geleceğin temiz toplum inşasına destek çalışmaları yürütmektedir. 

Tecrübeli eğitimcilerin rehberliğinde, 

dernek merkezinde ve Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde; 

Kur’an-ı Kerim Öğretimi, Peygamberler Tarihi, Kur’an -ı Kerim 

Tefsiri, Siyer-i Nebi, Hadisler Işığında Aile İçi İlişkilerimiz, Kı-

rık Meal, Kelime Meali konularında seminerler düzenlendi. 

İlkokul yaş grubu çocuklara, Ev Okulu sistemiyle Kur’an-ı Ke-

rim Öğretimi, Etkinliklerle Temel Dini Bilgiler ve Değerler Eği-

timi verilmeye devam edilmektedir. 

Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, katılımcılarıyla 

ilişkilerini pekiştirmek ve hasbihal etmek için gezi ve kahvaltı 

organizasyonları tertip ederek hoş muhabbetler ve dostluklar 

kurulmasına vesile olmaktadır. 

AYDOST EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
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ULUSLARARASI GENÇLİĞİ TOPLUMA KAZANDIRMA VE  

EĞİTİM DERNEĞİ/UKTEDER 

ÜYELERİMİZDEN 
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İMAM HATİPLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ  

DERNEĞİ/İMHAD 

İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin misyonu geleceğimizin teminatı olan gençlerin 

maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve 

tekâmülüne katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri görevlerin önemi konusunda bilinçlendir-

mek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek, dünya gençliği arasında fark 

edilir duruma gelmelerini sağlamaktır. İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak 2023 he-

defleri kapsamında teknolojiyi tüketen değil üreten de bir nesil yetiştirmek adına kendi kültür ve medeni-

yetine sahip, dünyadan haberdar ve dünyaya kendi değerlerini sunabilecek, eğitici, merak uyandırıcı, 

gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki ilgilerini güdülemek, canlı tutmak  ve 

inovatif düşünmelerini sağlayarak, geleceği şekillendirmekle beraber orta ve uzun vadede robotik bilimi-

ne hâkim, mühendislik bakışına sahip, üreten, sorumluluk sahibi,  hoşgörülü ve ortak bir amaç etrafında 

birlikte çalışabilen nesiller yetiştirmek amacıyla İMHAD “Robot Maker Projesi” Gençlik ve Spor Bakan-

lığı 2016 / 2 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında uygulanıyor. 

ÜYELERİMİZDEN 
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İZMİR İNSANİ YARDIM DERNEĞİ/İZYAD 

ÜYELERİMİZDEN 

İzmir İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dün-

yanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve 

açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kal-

mış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel 

hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. 

Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasındaki gerçekleştirilen faaliyetler: 

 Beşincisi düzenlenen “Geleneksel Yetim Dayanışma Kahvaltısı” gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ve katılımın 

olduğu kahvaltıyı yetim aileleri ve gönüllülerde katıldı. (18 Kasım 2017) 

 Dernek merkezinde gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan el örgüsü atkı, bere, kazak ve eldivenler Suri-

ye’deki savaş mağduru çocuklara gönderildi. (22 Kasım 2017) 

 Aylık söyleşi programları yapılarak ülkemizde ve dünyadaki sorunlara çözüm arama yolunda öneriler 

alındı. (1 Aralık 2017)  

 Yurt dışı yardım çalışmaları kapsamında İzmir İnsanı Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Elif Sağı-

roğlu Arakan’daki kamplarda bulunan ailelere yardım dağıtmak üzere Bangladeş’e gitti. (5 Aralık 2017) 

 İzmir acil kış yardım çalışmaları kapsamında yetim ve Suriyeli ailelere kömür ve odun yardımında bulu-

nuldu. (13 Aralık 2017)  

  Suriye’deki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kış yardımları kapsamında 22 bin paket et da-

ğıtımını gerçekleştirildi. (13 Aralık 2017) 

 Afrin için hazırlanan yardım tırları cuma namazı sonrası dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine İl Millî 

Eğitim Müdürü, Gaziemir İlçe Kaymakamı, İlçe Müftüsü, Memur-Sen İzmir İl Başkanı, Gaziemir İlçe 

Millî Eğitim Müdürü, STK temsilcileri bağışçı ve gönüllüler katıldı. (9 Şubat 2017) 

 "İzmir'den Şırnak'a Kardeşlik Köprüsü" temasıyla İzmir İHH İnsani Yardım Derneği’nden gönderilen 

giysi, gıda ve nakdi yardımlar ihtiyaç sahibi terör mağduru ailelere ulaştırıldı. İzmir İHH tarafından ha-

zırlanan 300 bin liralık yardım, önceden tespit edilen 6 ilçe ile bağlı köy ve beldelerde yaşayan, yaklaşık 

3 bin kişiden oluşan 800 aileye ulaştırıldı. (16 Şubat 2018) 

https://www.facebook.com/izmirihh/posts/890955337727454
https://www.facebook.com/izmirihh/posts/937106723112315
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HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI/HEKVA 

Hanımlar Eğitim ve Kültür 

Vakfı (HEKVA) kurulduğu 

1988 yılından bu yana  

‘‘toplumun ekonomik yoksun-

luk içerisinde bulunan kesimle-

rini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültürel 

ve sosyal zenginliğe ulaşabilmesi zeminini hazırla-

mak, sivil toplum, yardımlaşma ve yardımlaşma 

bilincini toplumda yaygınlaştırmak, zıtlaşma ve ku-

tuplaştırmaları azaltmak’’ misyonuyla çalışmalarını 

yürütmektedir. 

Yoksulluk ve yoksunlukla mücadele çalışmaları çok 

boyutlu ele alınması, sadece mali yönüyle değil sos-

yal ve toplumsal tüm boyutlarıyla incelenmesi gere-

ken bir konudur.  Bu noktadan hareketle Vakfımız 

yardım kapsamına aldığı dezavantajlı kesimlerin 

riskli konularda bilgi birikimlerini ve farkındalıkla-

rını arttırmak için çalışmalar yürütmektedir. 

Bu çerçevede 13 Kasım 2017 – 4 Mayıs 2018 tarih-

leri arasında yoksul ailelerin çocuk ve gençlerine 

yönelik “Münazara Atölyesi" “Masal Meşki" 

“İşaret Dili Eğitimi Kapsamında Sessizlikte Diyalog 

Sergisi'ne Gezi”, “18 Mart Çanakkale Zaferi-

Şehitleri Anma Günü Etkinliği” ve her hafta sonu 

ücretsiz Ney-Kanun Kursları ile  Eğitime Destek 

Programları rutin olarak düzenlendi. 

Ayrıca Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile ço-

cuklarda EQ gelişimini ve sosyal özgüveni artı-

ran “Orff Schulwerk” eğitimleri başlatıldı. Fatih 

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi 

Programı Öğretim Görevlileri Banu Akbaş ve Mer-

ve Gemici Koşar önderliğinde hazırlanan program 

Şubat-Haziran 2018 tarihleri arasında HEKVA Ka-

yıtlı Ailelerinin 8-15 yaş grubundan oluşan çocukla-

rıyla devam ettirilecektir. 

Aynı dönemde HEKVA ve İKADDER işbirliği 

ile “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” da başlatıl-

mıştır.  İKADDER Kadın Sağlığı Eğitmenlerinden 

Filiz Kurtoğlu ve Hanzade Tosun tarafından haftada 

bir gün verilen “eğitim programının” 13 haftada 

tamamlanması hedeflenmektedir.  

 

Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), 2018 

yılının Mart ayında, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Baş-

kanlığı koordinasyonunda sürdürülen Avrupa Gö-

nüllü Hizmeti çalışmalarında bir sivil toplum kuru-

luşu olarak Koordinatör, Ev Sahibi ve Gönderen 

statüsünde akreditasyonunu tamamlamıştır. 

 

 

ÜYELERİMİZDEN 
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HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI/HEKVA 

ÜYELERİMİZDEN 

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi (ECOSOC)  

Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW)  

62. Oturumu 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Uluslararası alanda çalışmaları kapsamında 12-23 Mart 2018 tarihleri arasın-

da 2009 yılından bu yana Danışman Üye Statüsü'nde bulunduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi 

(ECOSOC) Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW) 62. Oturumu'na katılım sağlamıştır. CSW 62.Oturumunun 

öncelikli teması, kırsalda yaşayan kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği-

nin sağlanmasında fırsatlar ve zorluklar olarak belirlenmiştir. 

Kuruluşundan bu yana kadınları ve çocukları sosyal ve ekonomik olarak destekleyen HEKVA, T.C. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığı iş birliği kapsamında "You Have Got A Message" başlıklı bir 

yan etkinlik düzenlemiştir. 

"You Have Got A Message"  etkinliğinin amacı; Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen yerel 

STK’lar, uluslararası çatı kuruluşlar ve katılımcılarda ; “savaşın yaşandığı bölgelerde kadın ve çocukların ma-

ruz kaldıkları zulüm, mültecilerin farklı sosyo-kültürler içerisindeki yaşam zorlukları, bu süreç içerisinde dile 

getirme zemini bulamadıkları duyguları ve zorlu yaşamlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin 

insanı yaklaşımını ön plana çıkarmak olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede HEKVA, Türkiye'de yaşamını sürdüren 300 kadın&çocuk mülteciden hayallerini, umutlarını, 

yaşadıkları zorlukları ve savaşın onlara kaybettirdiklerine ilişkin hisleri, dileklerini anlattıkları mesajlar topla-

mıştır. Mültecilerin kendi dillerinde yazdıkları orijinal mesajlar ve İngilizce tercümeleri iki taraflı olarak hazır-

lanmış kartların bir tarafında yer almış, kartların diğer tarafı boş bırakılmıştır. Boş bırakılan tarafın, toplantıya 

katılan üye devletlerin, Birleşmiş Milletler kurumlarının ve Birleşmiş Mil-

letler Ekonomik Sosyal Konseyi’nde danışman statüsüne sahip STK tem-

silcilerinin seçtikleri kartın karşılığında kendi mesajlarını, hislerini veya 

dileklerini yazmışlardır. 

İki ayrı oturumda gerçekleştirilen yan etkinlik kapsamında toplantıya katı-

lan tüm katılımcılara ayrıca “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” geleneğiyle 

Türk Kahvesi ve lokum ikramı da gerçekleştirilmiştir. 

HEKVA, ECOSOC etkinlikleri kapsamında, T.C. Büyükelçiliği ve T.C. 

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği nezdinde ve oturuma iştirak eden 

KAGİDER, KADEM, MUSİAD vb. diğer sivil toplum kuruluşları ile deği-

şik platformlarda bir araya gelmiştir.  
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ÜYELERİMİZDEN 

TÜRK GENÇLİK VAKFI/TGV 

Türk Gençlik Vakfı/TGV, kurulduğu dönemden bu yana eğitim öğretim alanında en 

ileri seviyeye çıkmayı ve çağdaş eğitim metotlarının uygulanmasına öncülük etmeyi 

amaçlamıştır. Bu amaçla kültür sanat ve spor çalışmalarının yanı sıra yeni projelere 

ve genç fikirlere değer veren çalışmalar düzenlemektedir. 

Kültür Gezileri 

 Kalem Vakfı Okulları ve Türk Gençlik Vakfı işbirliği ile 10 Ocak 2018 tarihinde Topkapı Sarayı 

kültür gezisi düzenlendi. 

 Vakıf kültür gezileri kapsamında 31 Ocak 2018 tarihinde Karaköy Yeraltı Camii, Galata Kulesi, 

Arap Camii ve çevresi ziyaret edildi. 

Kitap Okuma Programı 

 Her ay edebiyatçı yazar Ayla Ağabegüm önderliğinde Kitap Okuma Programı, yazar ve edebiyatçı 

konuklarla gerçekleştirilmektedir. 6 Aralık 2017 tarihinde Kitap Okuma Programı’nın konuğu yazar 

Yıldız Ramazanoğlu tarafından bir söyleşi gerçekleştirildi. 

 7 Şubat 2018 tarihinde Kitap Okuma Programı yazar Aynur Mısıroğlu ile Türk Gençlik Vakfı mer-

kezinde gerçekleştirildi. 

Vâkıf Olmak Seminerleri 

 Türk Gençlik Vakfı ve Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle her ay 

“Vâkıf Olmak Seminerleri” kapsamında farklı konularda seminerler düzenlenmektedir. Birincisi 6 

Ocak 2018 tarihinde Vakıf  Başkanı Osman Sezgin’in sunumuyla “Vakıf Kültürü” ve “Vâkıf İnsan 

Olmak” konusuyla başladı.  

 Vâkıf İnsan Olmak Sertifikalı Seminer Programı’nın Şubat ayı konuğu Marmara Üniversitesi Siya-

sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar’dı. Programda “Osmanlı Coğrafyasında Neler 

Oluyor?” sorusunun cevabı arandı. 

 Vâkıf İnsan Olmak Sertifikalı Seminer Programının Mart ayı konuğu Marmara Üniversitesi Tür-

kiyât Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot’tu. “Unutmadık Unutturmayacağız: 

Hocalı Katliamı” konulu konferans 3 Mart 2018 tarihinde Türk Gençlik Vakfı’nda gerçekleştirildi. 
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TÜRK GENÇLİK VAKFI/TGV 

ÜYELERİMİZDEN 

Kurslar 

 Kadınlara özel Tasavvuf ve Klasik Türk Musıkîsi topluluğu Şef Nilay Coşkun denetiminde koro 

çalışmalarına devam etmektedir. 

 Kurs programlarımızdan; Kuran ve Tefsir Reyhan Taşkale; Resim Ayşe Aydın, Hüsnü-Hat Esra 

Aygüler, İngilizce Şule Güzel, Türk İşaret Dili Açelya Sarıkaya, Arapça Nimet Akkul 

eğitmenliğinde yeni başlayanlar ve ileri olmak üzere her hafta iki grup ile devam etmektedir. 

 Deneyimsel Tasarım Enstitüsü’nün İletişim Ustalığı Sertifikalı Eğitim Programı 28 Mart 2018 tari-

hinde başlayarak; sekiz haftalık bir eğitim verilmesi planlanmaktadır. 

Esma-ül Hüsna Seminerleri 

 13 Şubat 2018 tarihinde Esma-ül Hüsna semineri Ayşenur Özkan tarafından gerçekleştirildi. Her 

ay Esma-ül Hüsna seminerleri Ayşenur Özkan’ın sunumuyla devam etmektedir. 

Klasik Edebiyat Sohbetleri 

 Türk Gençlik Vakfı Genç Fikir Platformu, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Özlem Güneş ile Klasik Edebiyat Sohbetlerinin ilkini 14 Şubat 2018, ikincisini 

ise 24 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdi. 
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ÜYELERİMİZDEN 

YEK ADIM EĞİTİM DAYANIŞMA DERNEĞİ/YEKAD 

“Başkentin Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” PROJESİ 

Projenin hedefleri; 

 Kadının toplumun temel yapısı içinde bir birey olarak algılanması,  

 Karar alma mekanizmalarına katılması,  

 İnsan hakları ve demokrasi bilincinin oluşturulması,  

 Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması,  

 Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesi,  

 Kadının toplum içinde sosyal risk olmaktan çıkmasına katkı sağlanması ve bu amaçlara ulaşmada farkın-

dalık oluşturulması, 

Kadın ve aile konusunda faaliyet gösteren STK'lar ile kalıcı diyalog ve işbirliği zemini hazırlayarak kapasitele-

rini geliştirmek, dijital bilgi akışı kurmak, STK bilinci oluşturmak, kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için semi-

nerler organize etmek, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmek proje kapsamında amaçlara ulaşırken izlene-

cek yollardır.  
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KARDELEN EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

KARDELENDER 

ÜYELERİMİZDEN 

Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Der-

neği tarafından 18 Mart 2018 Cumartesi 

günü Piri Reis Kültür Merkezinde dü-

zenlenen Çanakkale Zaferini anma töre-

ni çocuklarla coşkuyla kutlandı. Saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından; KARDELENDER 

Yönetim Kurulu Başkanı Zeliyha Akcan tarafından açılış 

konuşması gerçekleştirildi. Zeliyha Akcan “Çanakkale, bir 

milletin varoluş mücadelesidir. Çanakkale Zaferi, Birinci 

Dünya Savaşı’nda askerlerimizin, dünyayı hayrete düşüren 

kahramanlık destanıdır. Bir düğüne gider gibi kurşunlara 

atılan kahraman askerimizin destanıdır. Bu zafer, anaların 

biricik evlatlarını bağrına basıp; başına kurbanlık koyun gibi 

kınalar yakıp cepheye gönderdiği bir savaştır. Bu gün bu 

cennet vatanımızda göğsümüzü kabartarak korkusuzca yaşı-

yorsak bunu Çanakkale de, Sakarya da gözünü kırpmadan 

şehitliğe koşan atalarımıza borçluyuz. Çanakkale Zaferi Eğer 

bayrak inecekse ezan susacaksa gelme oğul! Diyen anaların 

zaferidir. Çanakkale; imkânın değil imanın zaferidir. Çanak-

kale Şehitlerimizi minnetle anıyoruz.” diye konuştu. Konuş-

masında “Çocukların gelişimlerinde havaya, suya, besine, 

sevgiye, düzenli aile ve sağlıklı bir toplum yaşantısına ihti-

yacı olduğu kadar tarihini de öğrenmeye ihtiyacı vardır. Ço-

cuklara vatan, millet, bayrak sevgisini de kazandırma amacı 

taşıyarak, her fırsattan faydalanarak onların milli, manevi, 

ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine 

yardımcı olduklarını ifade etti. Programda 4 yaş grubu ço-

cuklar tarafından Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya” adlı 

şiiri okundu, “Çanakkale’de Biz de Varız” oyunu sergilendi. 

Çocuklar tarafından gerçekleştirilen bayrak rondu gösterisi-

nin ardından program mehteran gösterisi ile sona erdi. 
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 “Sevgi ve Kardeşlik İçin” Korosu 

Sevgi ve kardeşliğe daha çok ihtiyaç duyulan son günlerde Asitane Vakfı tarafından 

Sakarya Adapazarı’nda 13 ortaokuldan 170 öğrenci ile bağımlılığa, şiddete, ötekileş-

tirmeye karşı Sevgi ve Kardeşlik Korosu oluşturuldu. Adapazarı’nın nüfus yapısı da 

dikkate alınarak oluşturulan repertuar ile davul ritim grubu tarafından 12 Mayıs 

2018’de program sunulacaktır.  

 

Teknoloji Bağımlılığına Karşı “Hayata Erişim Sağlıyorum” Projesi Kapanış Programı 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Kahramanmaraş ili Dulkadi-

roğlu ve On İki Şubat ilçelerindeki 54 liseden 9. Sınıf öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığına karşı “Hayata 

Erişim Sağlıyorum” proje seminerleri gerçekleştirildi. 6 Şubat 2018 tarihinde proje sonu kapanış programın-

da proje sonuç raporu sunuldu, proje takvimleri, plaket ve teşekkür belgesi dağıtımı ile proje son buldu. 

 

Vakıflar Haftası Etkinlikleri 

Asitane Vakfı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Vakıflar Haftası etkinlikleri; 

bu yıl 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında kutlanacaktır. “Vakıf Kuran Kadınlar” temalı Vakıflar Haftası et-

kinliklerine “Teknoloji Bağımlılığı” semineri, hanımlara özel “Bahar Esintileri” mini konseri ve “İstanbul’un 

Taş Kalemleri” isimli fotoğraf sergisi ile katılım sağlanacaktır. 

ÜYELERİMİZDEN 

ASİTANE VAKFI 
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Son Çocukluk Çağı Dönemi ve Okul Problemleri Atölyesi 

Dört konu başlığı altında ve kendi konusunda uzman eğitimcilerle “Son Çocuk Çağı” geli-

şimi konusu işlendi. Son çocukluk çağı ergenlik öncesi ve çocukluktan yavaş yavaş çıkışın 

ilk adımı olarak düşünülebilir. Ebeveynler çocuklarına nasıl yaklaşacağını kestiremediği 

bir yaş grubu ile karşı karşıya gelmektedir. Bu aşama ile sağlıklı bir iletişimle geçirildiğinde ergenliğe düzgün bir 

geçiş yapılması ön görülmektedir. Dernek merkezinde bu konu enine boyuna konuşuldu.  

Son Çocukluk Çağında İnternet Ve Oyun Bağımlılığı 

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğinde 6-12 Yaş Çocukluk Çağı ile ilgili yapılan çalışma kapsamında Yeşilay Cemiye-

ti’nden İsmail Memiş tarafından “6-12 Yaş Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı” konu başlıklı sunum gerçekleştirildi. 

6-12 Yaş Dönemi Son Çocukluk Dönemi Okul Problemleri ve Kardeş Kıskançlığı 

"6-12 yaş Çocukluk" atölyesinde “Okul problemleri” ve “Kardeş Kıskançlığı” konu başlıklı eğitimler Adil Kıdıl tara-

fından verildi. 

Ailede Çevresel Etkiler Atölyesi 

Ailemizi dışarıdan neler tehdit ediyor? Hangi durumlarda sorun yaşıyoruz? Gelin kayınvalide, hısım akraba ilişkileri 

mi, yoksa medya ve internet mi bizi daha çok yoruyor? Bir birimize karşı sorumluluklarımızı bilmediğimizden mi 

yoksa dini öğretilerimizi aile ilişkilerine uyarlayamadığımızdan mı? Bu soruların cevabı uzman isimler tarafından ele 

alındı. 

 Fatih Kılıçaslan ile “Aile ve Çevresel Etkiler”, “Aile İçi Hak ve Sorumluluklar” konuları konuşuldu.  

 Mehtap Altıntaş  “Gelin Kayınvalide İlişkileri”nin aile içi huzura etkilerini anlattı. 

 Uzman Psikolog ve İlahiyatçı Hatice Kılınçer ile “Dini İnanç ve Yaşantılarının Aile İçi Huzura Etkileri” konuşul-

du. 

 Yasemin Çoban “Medya Ve İnternetin Aile Yapısına Etkileri Ve Medyanın Nasıl Okunması Gerektiği” hakkında 

bilgi paylaştı. 

Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri 

Eram Derneği, Medeniyet Üniversitesi ve Mutlu Aile Derneği 

işbirliği ile düzenlenen özel gereksinimli bireylerin aileleriyle 

kendilerine özel konular belirlenip aileler uzmanlarla buluşturul-

du. “Özel Gereksinimli Bireyin Annesi Olmak” konusu Doç. Dr. 

Emine Ayyıldız “Özel Gereksinimli Bireylerde Ergenlik ve Cin-

sel Gelişim” konusu Hatice Fırat tarafından işlendi. 

  

ÜYELERİMİZDEN 

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ  
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GENÇLER İLE ÇÖZÜM ODAKLI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ/GENAP 

Projenin amacı;  

 Sığınmacı gençler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençleri ortak çalışma zemininde bu-

luşturarak,  Türkiye’de kamp içinde veya kamp dışında yaşayan sığınmacı gençlerin yaşam ko-

şullarının iyileştirilmesi,  

 Toplumsal uyum süreçlerinin desteklenmesi, farklılıklarını zenginlik olarak ortaya koyabilecekleri, dil ve kültür 

eksenli sosyal alışveriş ortamlarının geliştirilmesi,  

 Sorunun nesnesi değil,  çözümün bir parçası olarak kabul edilebilmeleri için saha araştırması yaparak, sığınmacı 

gençlerin sorunlarının ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlamaktır. 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER) ve Türkiye Gençler 

Arası İletişim Platformu (TÜGAP) ortaklığında 15 Eylül-15 Mayıs 2018 tarihlerinde yürütüldü. 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Faaliyetler; 

Araştırma Ekibi İçin Eğitim Programları  

Proje kapsamında 3-4 Kasım 2017 tarihlerinde 8 seminer/eğitim ve bir bilgilendirme programı düzenlendi. GENAP Bil-

gilendirme, Sivil Toplum Kavramları, Gönüllülük, Proje Hazırlama, Etkili İletişim Becerileri Eğitimi, Ekip Çalışması, 

Kampanya Hazırlama, Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler, Araştırma Yöntemleri seminer başlıklarında alanlarında uzman 

eğitmenler/akademisyenler tarafından Araştırma Ekibine eğitimler verildi.  

Bu süreçte hedef kitle hem birbirini daha yakından tanıma hem de parçası oldukları sivil toplum alanı ile ilgili bilgi biri-

kimlerini pekiştirme imkânı buldu. Ayrıca bir kampanyanın tasarlanma ve proje üretme alanlarında da farkındalıklarının 

artırılmasına katkı sağlandı.  

Araştırmanın Planlanması  

Saha Çalışması; Araştırma konusunun belir lenmesi ve planlamanın yapılmasını takiben, araştırma ekibi tarafın-

dan saha çalışmaları kapsamında anket uygulamaları yapıldı. Anketler, mülteci alanında çalışan STK’lar kamu kurumla-

rının katkısı ile hedef kitleye ulaştırıldı. 

Anketlere katkı sağlayan kurumlar: Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Haseki Kadın Vakfı 

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Ishragat Derneği, MAVİ HALİÇ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği | Mavi 

Haliç, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platoformu/AYSİT, El Birliği Derneği, İstanbul Fatihleri İzci Kulübü 

Derneği/İFİK, Düzce Valiliği 

Araştırma Sonuçlarının Yorumlanması; Proje kapsamında uygulanan anketler , Araştırma Ekibi tarafından 

“SPSS” programı üzerinden yorumlandı. Alanda çalışan STK’lar ve kamu ile paylaşılacak bilgilerin yer alacağı sonuç 

kitapçığı için çalışmalar yürütüldü. 

Kamu Spotu; Proje kapsamında hazır lanan kamu spotu ile konuya olan duyar lılığın ar tır ılması, önyargılar ın 

kırılmasına katkı sağlandı.  

Kamu spotunda İngilizce ve Arapça altyazıya yer verilerek daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı. 

 

ÜYELERİMİZDEN 

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ 

İKADDER 
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İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ 

İKADDER 

TÜRKİYE’NİN LİDER KADINLARI PROJESİ 

 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER, T.C. İçişleri Bakanlığı hibe desteği ile “Türkiye’nin Lider 

Kadınları Projesi” yürütmektedir.  

Projenin Amacı; 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde STK alanında öncü olan kadınların; 

 Bölgesel sorunların çözümünde yeni ortaklıklar geliştirme kapasitelerinin desteklenmesi, 

 Deneyim ve pratiklerden istifade edecekleri zeminin oluşturulması, 

 Ülke genelinde toplumsal barışa kalıcı katkı sağlamaları, 

 Bölgelerarası farklıların zenginliğinin ortaya koyulması için karşılıklı iletişim, istişare ve işbirliği zemininde bu-

luşmalarının sağlanması, 

 Ülkemizin ortak meselelerinde birlikte hareket etme potansiyellerinin geliştirilmesi, 

 Temsilcisi oldukları sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin desteklenmesidir. 

 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler; 

Bölge Toplantıları 

Bu toplantıların her birinde bölgesel sorunlar, iyi uygulamalar, bölgenin kadın STK kültürü, farklı hedef kitlelere yöne-

lik çalışmaların ele alınacağı çalıştay şeklinde oturumlar gerçekleştirildi. Çalıştaylara o bölgede hizmet üreten kadın 

STK'ların temsilcileri, akademisyenler ve diğer toplum liderleri iştirak etti.  

Ege Bölgesi / İzmir; Ege Bölgesi Toplantısı 10-11 Mart 2018 tarihinde İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü Der-

neği/İMHAD ev sahipliğinde yapıldı.  Programın 2. Günü Çeşme-Alaçatı gezisi düzenlendi. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Mardin; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toplantısı 24-25 Mart 2018 tarihinde Birlik 

Vakfı Mardin Şubesi ev sahipliğinde yapıldı. Programın 2. gününde; Dara Antik Kent Gezisi, Deyrul Zafaran Manastırı, 

Kasımiye Ve Zinciriye Medreseleri, Mardin Çarşı Turu ve Tarihi Mekânlar gezildi.  

İç Anadolu Bölgesi/Karaman; İç Anadolu Bölge Toplantısı 7-8 Nisan 2018 tarihinde Kardelen Eğitim ve Yardımlaş-

ma Derneği/KARDELENDER ev sahipliğinde yapıldı. Programın 2. gününde Türkçe’nin Başkenti Karaman’da kültürel 

varlıkları tanıtıcı gezi düzenlendi. 

Karadeniz Bölgesi/Samsun; Karadeniz Bölge Toplantısı 14-15 

Nisan 2018 tarihinde Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma 

Derneği ev sahipliğinde yapıldı.  Programın 2. günü, Samsun şe-

hir turu düzenlendi. 

Projenin Gelecek Faaliyetleri; 

 Akdeniz Bölge Toplantısı  Isparta’da , 

 Doğu Anadolu Bölge Toplantısı; Erzincan’da gerçekleşe-

cektir. 

 Kapanış toplantısı İstanbul’da düzenlenecektir. 

ÜYELERİMİZDEN 
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NEYAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı   

CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında 

çevrenin, hayvanların ve doğal yaşam alanlarının korunması için çeşitli çalışmalar 

yürütmek amacı ile tüzüğe hayvan haklarını ve çevreyi koruma maddeleri de eklendi. 

 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı  

İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) tarafından 09-10 Aralık.2017 tarihleri arasında İstanbul/Yenikapı’da 

düzenlenen fuara bir stantla katılım sağlandı. 

Kudüs İçin Hayır Çorbası  

15 Aralık 2017 tarihinde Kudüs için Türkiye’deki STK’ların desteği ile düzenlenen yârdim organize edildi. 

Yemek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Habe Yetimhanesi 

Türk Kızılay’ı ile Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) arasında 02 Kasım 2017 

tarihinde, Somali Mogadişu’da belirlenen bir yetimhanede bulunan ihtiyaç sahibi kimsesiz çocuklar için, bir 

yıl boyunca sıcak yemek temini, okul tefrişatı ve bina onarımı gibi yaşam koşullarının iyileştirilmesine yöne-

lik protokol imzalandı. 

 Neyad Genel Kurul Toplantısı  

 30 Ocak 2018 tarihinde İstanbul İl Dernekler Müdürü Ömer Okumuş, Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başka-

nı Şeyma Döğücü ve birçok STK temsilcisinin katılımı ile 2. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 

Fuat Paşa Yalısı Öğle Yemeği 

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) olarak eğitim seferberliği için 13 Mart 2018 tarihinde Fuat 

Paşa Yalısı’nda Genel Başkan Başdanışmanı Halide İncekara’nın “gönüllülük” üzerine sohbeti eşliğinde dü-

zenlen öğle yemeğinde hayırseverler buluştu. 

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/NEYAD 

ÜYELERİMİZDEN 
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NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ/NEYAD 

GENÇ NEYAD PROJELERİ 

Kadın Araştırmaları Seminer Dizisi Projesi 

Projede kadın konusu çeşitli perspektiflerden ele 

alınıp hem toplumsal hem karar alıcılar düzeyinde 

farkındalık ve bilinç oluşturmak amaçlanmaktır. 

Proje kapsamında bugüne kadar kadın ve erken evli-

lik, kadın ve sivil toplum, kadın ve göç, kadın ve 

medya seminerleri düzenlendi. 

İslam, Çevre Ve Doğa Projesi “Yeryüzü İşaretle-

ri” Fotoğraf Yarışması (18 Nisan 2018) 

İslam’da Çevre ve Doğa Projesi, Müslümanlığın 

çevre ve doğayı ele alış tarzını yansıtmak üzere ge-

liştirilmiş bir girişimdir. Bu amaçla proje, Kur’an-ı 

Kerim’deki çevre ve doğa eksenli ayetlerin fotoğ-

rafla yorumlanması ekseninde oluşturulacak bir fo-

toğraf sergisi ve açık hava söyleşileri üzerine temel-

lenmektedir. Kur’an-ı Kerim’in doğaya yaklaşımını 

içeren ayetlerin fotoğrafları sergilenirken farklı ilgi 

alanlarındaki konuşmacılarla İslam-doğa-çevre iliş-

kileri hakkında yapılacak söyleşiler gerçekleştirile-

cektir. Sergide yer alacak fotoğraflar “Yeryüzü İşa-

retleri” fotoğraf yarışmasıyla seçilecek olup ilk üçe 

girenlere ödül verilecektir. Fotoğraflar, Anadolu ve 

Avrupa yakasında farklı bölgelerde sergilenirken, 

söyleşiler de edebiyat, psikoloji, tarih, iklim bilimi, 

felsefe gibi farklı alanlardaki isimlerle gerçekleştiri-

lecektir. Böylece proje, insanları daha önce hiç ba-

kılmamış veya uzun zamandır ihmal edilmiş bir 

perspektiften; doğa penceresinden İslam dinine bak-

maya teşvik edecektir. 

ÜYELERİMİZDEN 
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Avrupa HAPKİDO Birliği Kuruldu. 

Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, 

İtalya ve Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu 6 ülke başkanları 10 Mart 

2018 tarihinde Belçika’da toplanarak 

AVRUPA HAPKİDO KONGRESİ’ni 

gerçekleştirdi. Toplantıyı Dünya Hapkido Derneği Başka-

nı Şükrü Kınataş yönetti. 

Toplantıya İtalya adına Lorenzo Milano, Almanya adına 

Jens Schimmel. Fransa adına Roger Pierre Backer, Hol-

landa adına Rob de Kroon, ev sahibi  Belçika adına Fran-

kie Lacroix ve Türkiye adına Şükrü Kınataş katıldı. 

WAHA Belçika’da HAPKİDO Kampı Düzenlendi. 

Çeşitli ülkelerden 30 antrenör ve 30 sporcunun katıldığı 

WAHA AVRUPA HAPKİDO KAMPI 9-11 Mart 2018 

tarihleri arasında Belçika’da yapıldı. Şükrü Kınataş baş-

kanlığında yapılan kampta, aynı anda 3 tatamide dersler 

yapıldı. Kamp sonunda Güney Kore Dans ekibi yöresel 

kıyafetleri ile gösteri yaptı. 

DÜHA Başkanı Şükrü Kınataş Fransa’da Seminer 

Verdi. 

12 - 13 Mart 2018 tarihlerinde Fransa’nın Strasburg  Şeh-

rinde Şükrü Kınataş tarafından Hapkido müsabaka kural-

larını içeren bir seminer verildi. Seminere Fransa, Tunus, 

Cezayir, Fas, İspanya, Vietnam ve Türkiye’den sporcular 

katıldı. 

Hapkido Konferansı 

Şükrü Kınataş İstanbul Kartal Hayriye Cemal Gül Baran 

Kız Öğrenci yurdunda “Edepli Gol, Ahlaklı Basket, Meş-

ru Müdafaa” konulu konferans verdi. 40 yıldır sporda kar-

şılaştığı tehlikeleri ve çozüm yollarını anlatılan konferans 

sonunda Hapkido’cular bir de gösteri yaptı. 

DÜNYA HAPKİDO DERNEĞİ/DÜHA 

ÜYELERİMİZDEN 
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ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

ERDEMDER 

ERDEMDER Gençlik Komisyonun 7+1 Buluşmaları ismi ile organize 

ettiği 31 saatlik kamp programı 9-10 ve 11. sınıf öğrencisi genç kızların 

katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

Kamp sonucunda; 

 Gençler 31 saat boyunca cep telefonu, internet, TV ve bilgisayardan uzak vakit geçirdiler. 

 Program içeriğinden habersiz olarak gelen gençler; kamp teması, gençliğin gündemi, serbest kürsü, 

konuşan sandalye, değer verdiğimiz şeyler bizi yansıtır gibi etkinliklerde doğaçlama konuşma ve 

kendini ifade etme imkânı buldular. 

 Yeni tanıştıkları kamp arkadaşları ile birlikte kamp teması olan “vicdan” konusu ile ilgili tiyatro 

yazıp sergileyerek, çok kısa sürede etkin ve verimli ekip olma becerisi kazandılar. 

 Oynanan “evet-hayır” oyunu ile gençler, ilmihal konularında bilgilerini sınarken aynı zamanda çok 

eğlenceli vakit geçirdiler. 

 Sabır eğitimi adlı etkinlik ile gençler etamin 

kolye işleyerek kısa sürede kalıcı bir hatıra 

üretmenin güzelliğini ve mutluluğunu yaşadı-

lar. 

 Gençlerin bir kısmı yanlarında getirdikleri 

enstrümanları çalarak, bir kısmı şarkı söyleye-

rek yeteneklerini sergilediler. 

 Programın uyutan değil uyandıran masallar 

bölümünde “Alice Harikalar Diyarında” kitabı 

masallaştırılarak; okunan, seyredilen ya da 

dinlenen her şeye karşı dikkatli ve uyanık 

olunmasına dair gençler farkındalıklarını arttır-

dılar. 

ÜYELERİMİZDEN 
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GENÇLİK BULUŞMALARI 

İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü 

Derneği çatısı altında faaliyetlere katı-

lan çocuklarla 2018 Ocak ayından bu 

yana Edebiyatçı, yazar ve ilahiyatçı-

larla “Gençlerle Baş Başa”  başlığı altında milli ve manevi 

değerler üzerine söyleşiler yapılıyor.  

21 Mart 2018 tarihinde dernek faaliyetlerine katılan öğ-

rencileri Geleneksel Ata Sporu olan okçuluğu tanıtmak ve 

sevdirmek amacıyla Okçular Tekkesine gezi düzenlendi. 

Yay ve Ok yapım atölyeleri gezilerek ustalarından bilgi 

alındı. 

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

GENÇDÜŞÜN 

ÜYELERİMİZDEN 

ANADOLU YAKASI SİVİL TOPLUM PLATFORMU/AYSİT 

Anadolu Yakası Sivil Toplum Platfor-

mu’nun organize ettiği "HÜVE' temalı 

programın birinci günü yüzlerce genç 

eşliğinde gerçekleştirildi. HÜVE temalı 

programın ikinci günü Osman Süngü 

sunumuyla ve büyük bir katılımla geçti. Osman Süngü 

"İbadetlerin asıl amacı kişinin hislerini mutmain etmektir. 

Hissiz bir gençlik olmamalıyız. Hayat felsefemiz, Allah’tan 

geldik Ona dönüyoruz." dedi. Ardından Genç Dergisi Editö-

rü Mehmet Lütfi Arslan gençlerle buluştu. 
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ÜYELERİMİZDEN 

ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ/ÖZLENDER 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği çalışmalarına devam ediyor. Varlık gösterdiği 

alanda her geçen gün hedef kitlesi genişleyen derneğimizin en öncelikli işlerinden 

biri T-STK ÇOGEP yürütücülüğü. Bu konuda ilgili kamu yöneticileri ve yerel yöne-

timden ilgili kişileri davetle, tanış olmanın birlikte iş yapmanın gücünü ortaya koy-

ması, hedefini gerçekleştirmesi için önemli katkı sağlıyor. 

Derneğimizin kuruluş amaçlarından öncelikli olanın çocuksuzluk olması nedeniyle, bu sorunun çözümü 

ötesinde bu sorunla baş etme yöntemlerini dile getirme, bu yokluğu hizmete dönüştürme gayretlerimiz 

devam ediyor. Konunun hassasiyeti, konuşma yöntemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi için yapı-

lan çalışmaların 2018 yılında bir kitapçık halinde yayınlanması hedeflenmektedir.  

Bu kapsamda ülkemizde her geçen gün yaygınlaşan Koruyucu Aile sisteminin maksimum verimlilikte 

yürütülebilmesi için, konunun uzmanları ve kamu yöneticileri ile toplantılar yapılmaya devam edilmekte, 

çocuk yararı merkeze alınarak sistemin doğru şekilde uygulanması için lobicilik faaliyetlerine ağırlık ve-

rilmekte, koruyucu ailelerle birebir toplantılar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra  koruyucu aile merkezli 

kurulmuş dernekler ziyaret edilerek, olası işbirliği zemini için gayret gösterilmekte, bu yöntemin ülke 

genelinde yaygınlaşması için kamuoyu oluşturmaya çalışılmaktadır.  

Ankara’daki Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi’nden gelen talep doğrultusunda bir seminer gerçek-

leştirildi. Gençlik ve Güven konusunun sunumu interaktif bir toplantı ile yapıldı. Gençlerin hayallerini 

geleceğe yönelik planları olarak şekillendirilmeleri için bakış açısı kazandırmaya özen gösterildi.  

Hollanda merkezli kurulan Beyza Vakfı’nın üyelerinin Türkiye ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Özlender rehberliğinde ziyaret edildi, çocuklarla zaman geçi-

rilerek onların gülücükleri için zemin oluşturulurken, ziyaret için Beyza Vakfı ve Özlender’in hazırladığı 

hediyeler verildi. Daha sonra yine Semiha Şakir Huzur Evi’ne gidilerek yaşlılarla sohbet edildi ve ikram-

da bulunuldu.  
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ÜYELERİMİZDEN 

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ 

Çağdaş Aile Derneği 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı 

döneminde;  Aile Okulu (Mektebi) Projesi eğitimlerine 

devam etmektedir. Proje kapsamında Kamu Kuruluşları 

ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile seminerler düzen-

lenmektedir. 

Çağdaş Aile Derneği faaliyet alanına giren eğitimler kap-

samında; Dr. Semin Güler Oğurtan ve Sosyolog Havvanur 

Helvacıoğlu tarafından birebir danışmanlık hizmeti veril-

meye devam edilmektedir. Ayrıca bekâr kızlara “Evlilik 

Öncesi Eğitim” programı, ev hanımlarına “Hanımlara 

Mutluluk ve Huzur Sanatı” programı, eşinden ayr ıl-

mış hanımefendilere, “Beyin Fırtınası ve Geçim Sanatı” 

programı adı altında eğitimler düzenlendi. 

Çağdaş Aile Derneği çalışmalarından bazıları; 

Maddi Manevi Yardım Çalışmaları (Burs, İş Bulma, Kriz 

Süresince Maddi Yardım), Genç Danışmanlığı, Çocukta 

Davranış Problemleri Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, 

Arabuluculuk, Barıştırma Çabaları, Annelere Eğitim, Evli 

Hanımlara Eğitim, Boşanmış Hanımlara Destek Eğitimi, 

Bekâr Kızlara Evlilik Öncesi Eğitimi, Kaynanalara İyi 

Geçinme Eğitimi, Liselerde Gençlere İletişim ve Motivas-

yon Eğitimleri, Yükseköğrenim Kız Yurtlarında “Evliliğe 

Hazırlanalım” Seminerleri, Kur’an Kurslarına Katılan Ha-

nımlara “Sevgi ve İletişim” eğitim seminerleri. 
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ÜYELERİMİZDEN 

MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

Mavi Haliç Judo’da Türkiye Şampiyonu 

19-21 Ocak tarihleri arasında Mersin Servet Tazegül Spor 

Salonu’nda gerçekleştirilen Judo Ümitler, Türkiye Şampi-

yonası Müsabakalarında 70 ilden 494 erkek, 342 kadın 

sporcu tatamiye çıktı.  Milli Sporcumuz Abdullah Solakoğ-

lu zorlu müsabakaların ardından Türkiye Şampiyonu oldu.  

Mavi Haliç Hayata Umut Yarına Köprü Kuruyor 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tara-

fından desteklenen "Hayata Umut Yarına Köprü" projesi 

kapsamında güz-yaz-bahar dönemlerinde uzmanlar yardı-

mı ile çocukların çok yönlü eğitilmesi gerektiği tezinden 

yola çıkılarak duygu eğitimi, özgüven eğitimi, sosyal bece-

ri eğitimi, sorumluluk eğitimi, başarı eğitimi gibi birçok 

başlık yaratıcı drama yardımı ile öğrencilere aktarıldı. Ya-

ratıcı eğitimler ile grup dinamiği oluşturma, iletişim bece-

rileri, rol oyunları, doğaçlama, bedene dayalı oyunlar ritim, 

ses, devinim ve duyu alıştırmaları yapıldı. Eğitmenlerimiz 

tarafından, çocukların gelişimlerine uygun sosyal, kültürel 

ve doğa etkinlikleri planlanarak, onların bilgiyi yaparak-

yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır.  Ayrıca atölyemizde 

çocuklar değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde 

kâğıtlar ve birçok sanat malzemesi kullanarak yaptıkları 

çalışmalar ile kendilerini farklı biçimlerde ifade etmeyi 

öğrendiler. Projemiz kapsamında bir dizi gezi etkinlikleri 

ile İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, Miniatürk müze-

si, uçurtmaları uçurtma, İBB Topkapı Trafik Eğitim Parkı, 

Darıca Hayvanat Bahçesi ve Belgrad Fatih ormanında Or-

man etkinliği gerçekleştirildi.  



OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ/OKED 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği 

(OKED) tarafından toplumsal gelişime 

ve nitelikli eğitime katkı sağlamak için 

“Okul Öncesinde Toplumsal Barış Eği-

timi Projesi” yürütüldü. Proje kapsa-

mında Anadolu’nun 7 bölgesinde, 7 şehrinde (İstanbul, Adana, 

İzmir, Konya, Samsun, Şanlıurfa, Van) T.C. İçişleri Bakanlı-

ğı’nın desteği ile 10 ay süren uygulama çalışmaları gerçekleşti-

rildi. Bu kapsamda; okul öncesinde toplumsal barış eğitimi 

konusunda müfredat geliştirilerek eğitim içerikleri oluşturuldu. 

Anadolu’nun 7 şehrinde eğitici eğitimleri yapıldı. Eğitmenler-

den 8 hafta süresince (Bir davranış kalıbının yerleşmesi için 

gerekli asgari süre) müfredat kitapçığındaki uygulamaları yap-

maları istendi. Bu eğitimlerle; erken çocukluk döneminden 

itibaren, çocukların uzun eğitim yaşamları süresince hayatta 

yaşam kalitelerini artırarak bireysel, sosyal olarak çevreye ve 

topluma duyarlılıklarını farkındalıklarını yükseltecek başarıla-

rını destekleyecek yaşam becerileri ve bakış açıları kazandırıl-

ması, toplumsal barış konusunda okul öncesi eğitimde kültür 

oluşması için gerekli altyapının oluşturulması, öz disiplin ge-

liştirme, analitik düşünme, sorumluluk alma, etkili iletişim 

yöntemlerini öğrenme ve kullanabilme, problem çözme beceri-

si geliştirme, empati, çatışma çözme, grup ve gönüllük bilinci 

kazandırma, olumlu ve yapıcı karar verebilen, kendisi ve çev-

resiyle barışık bireylerin yetiştirilmesi hedeflendi. 

Barış eğitiminin en önemli amacı, akademik becerileri kazan-

dırmasından öte çocukların uzun eğitim yaşamlarının içerisin-

de ve sonrasında atıldıkları hayatta, yaşam kalitelerini artıra-

cak, bireysel ve sosyal bir varlık olarak çevreye ve topluma 

duyarlılıklarını, farkındalıklarını yükseltecek, başarılarını des-

tekleyecek beceri ve bakış açısı kazandırmaktır. 
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ETKİNLİK TAKVİMİ 

“Avrupa Uyuşturucu İle Mücadele Ödülleri” Başvuruları Başladı 

Uyuşturucu ile Mücadele Ödülleri’nin amacı; gençlerin uyuşturucu tehdidine karşı önlemler alan projeler üretmesine ve 

varolan uyuşturucu kullanımı sorununa en etkili çözümlerin, gençler tarafından üretilmesine katkı sağlayarak bu konu-

da farkındalık yaratmaktır.  

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2018 

Başvuru yapacak projelerin sahip olması gereken özellikler; 

 Uyuşturucu ile Mücadele içeren 

 Mevcutta uygulanan ya da tamamlanmış 

 25 yaş altı katılımcılardan oluşan Gençlik Projeleri 

 Yenilikçi projeler olması gerekmektedir. 

Başarılı (en çok üç proje) başvuru sahibine €5.000 Ödül ve Sertifika veri-

lecektir. 

http://eurodesk.ua.gov.tr/avrupa-firsatlari-duyurular/1083.aspx 

YÖK Üstün Başarı Ödülleri 

BİREYSEL ÖDÜLLER  

Bu ödül, üç başlıkta ayrı ayrı verilecektir: 

 Fen ve Mühendislik Bilimleri 

 Sağlık Bilimleri 

 Sosyal ve Beşeri Bilimler 

 

KURUMSAL ÖDÜLLER 

Bu ödüller, dört kategoride ayrı ayrı verilecektir (her bir kategoride birer adet olmak üzere).  Bu ödül-

lere başvurular, yükseköğretim kurumları tarafından yapılır. 

Son başvuru tarihi: 4 Haziran 2018 
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KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 

Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2018  

 Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

 Gençlik Değişimleri 

 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

 Gönüllülük Faaliyetleri 

 

KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK 
Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2018 

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) 




