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Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu

T-STK ÇOGEP
Aylık Bülteni

KOORDİNATÖRLÜKTEN

T-STK ÇOGEP yaz tatilinden sonraki ilk bültenle sizlerle buluşu-
yoruz. Dolayısıyla bültenin içinde iki toplantının raporu, bu dö-
nemde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi bulacaksınız...

Üst başlık çocuk ve genç olunca, konunun kapsamı çok geniş, ya-
pılacak çalışmalar çok çeşitli oluyor ve aciliyet kazanıyor. Zira bi-
reyin çocukluk ve gençlik döneminde algısı, tavrı, tepkisi hızla ge-
lişiyor ve değişiyor. Etrafında yaşananlardan etkilenmesi de daha 
kolay oluyor. Değer yargılarının yerleşemediği durumlarda doğru 
ile yanlış birbirine karışabiliyor. 

Tüm bunlardan hareketle, T-STK ÇOGEP’in katılımcıları ço-
cuk ve genci ilgilendiren herşeyle ilgili çalışmalar yapmaya, proje-
ler üretmeye gayret ediyor. Her katılımcının birbirinden farklı ça-
lışmalarının yanında iki konuda hemen hemen birlikte hareket 
ediliyor zira iki konu da hem çok etkin hem de çok önemli. Biri 
bağımlılık bir diğeri medya... Bu konulardaki çalışmalar Türkiye 
genelinde yaygınlaşarak devam ediyor.

Çocuk ve gençlerin dünyasında daha güzel günlerin yaşanması te-
mennimizle, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

      T-STK ÇOGEP Koordinatörü
       Ayşe Pehlivan

T-STK ÇOGEP
Haziran Ayı Toplantı Raporu

ÖZLENDER
Bayramdan Önce Bayram

ERDEMDER
Gençlik Kampı

iKADDER / PROJE
STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor

AYBUDER / PROJE
Ayık Yaşam Atölyesi

T-STK ÇOGEP
Komisyon Çalışmaları
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10 Haziran 2014

Haziran Ayı Toplantısı Bahçelievler Belediyesi ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, STK ve Kamu Temsil-
cilerinin yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 
Develioğlu ve Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız iştirak 
etti. 

İstanbul Vaizeleri Gülsüm Soydan ve Züleyha Şeker İstan-
bul Müftülüğü kapsamında yürüttükleri çalışmaları gör-
sel sunum eşliğinde katılımcılara aktardı. Özellikle darüla-
ceze, çocuk yuvaları ve sığınma evleri merkezli çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Ayrıca Soydan, Kartal ilçesinde ço-
cuklara yönelik rehabilitasyon merkezleri, gözlem evi ve 
madde bağımlılığı merkezi çalışmalarından da bahsetti. 

Katılımcılarımızdan, Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık 
ve Eğitim Gönüllüleri  Derneği (BİSEG) temsilcisi Hay-
rünnisa Avcı, dernek çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi 
paylaştı. Avcı, BİSEG’in Türkiye ve Dünya çapında çatı 
kuruluş olduğunu, yılda 2 defa sağlık seyahatleri gerçek-
leştirdiklerini, Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği ve TİKA işbirliği ile çalıştıklarını, 
sevgi evleri açtıklarını belirtti. 

Ayrıca BİSEG’ten Arzu Özgüç, BİSEG tarafından açılan 
çocuk evleri hakkında görsel sunum yaptı. 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği Bayrampaşa Temsilcisi 
Nuray Yıldız dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ço-
cuk evleri alanında faaliyet yürüttüklerini belirterek der-
nek çalışmalarından bahsetti. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, 
gençlere yönelik doğa ve deniz kampları hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sevgi Şahbaz OKED’in faaliyetleri ile 
ilgili görsel sunum yaptı.  

Funda Akyol, gündem maddelerinden “TÜRAP Toplum-
sal Cinsiyet ve Aile Komisyonu” çalışmalarını çocuk ve 
gençler açısından ele aldı. 

29 Haziran 2014 tarihinde Taksim’de Eşcinsel Örgüt-
ler tarafından düzenlenen “22. Onur Yürüyüşü” hakkında 
bilgi verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının günümüzde aile 
kurumunu tehdit eden tehlikelere karşı gösterecekleri has-
sasiyetin önemine, bonzai ve madde bağımlılığının sebep 
olduğu genç ölümlerine, çocuk ve genç suçluların hızla 
artmasının tehlikelerine dikkat çekti. 

9 Eylül 2014 

T-STK ÇOGEP Eylül ayı toplantısını Hanımlar Eği-
tim ve Kültür Vakfı/HEKVA’nın ev sahipliğinde gerçek-
leştirdi. Toplantıda her kuruluş temsilcisi yapılan çalışma-
larla ilgili bilgi paylaştı. Ayrıca Dr. Münire Berna Başkese 
gençlerin iletişim kaynağı kabul ettiği internetin doğru 
kullanımı ve olumlu - olumsuz yanlarını, alınacak tedbir-
leri katılımcılarla paylaştı. 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği “Hamiyet Aile” proje-
sini sundu. 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Muşaviri Ömer Faruk 
Terzi bakanlığın STK’larla iletişim ve işbirliği hakkında 
bilgi paylaştı. 

T-STK ÇOGEP 
MECLİS TOPLANTILARI 
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ÖZLENDER, Ramazan Bayramı öncesinde Suriyeli Mülteci ço-
cuklara yönelik bir yardım kampanyası düzelendi. 120 çocuk ve 
ailesi için hazırlanan yardım paketleri Esenyurtta düzenlenen bir 
şenlikle teslim edildi. 

ÖZLENDER Başkanı Ayşe Pehlivan’ın dilinden;

“Arifeden bir gün önceydi, duygu bizde niceydi... Biz Özlenen Çocuk Derneği gönüllüleri yo-
lumuzu çevirdik Muhacirlere... Katık yaptık gönlümüzdeki hüznü, ümit ektik hazırladığımız 
paketlere... Çocukları sevmeyi başaran gönüllere seslenerek başlamıştık 15 gün önce hazırlığa... 
Kendi çocuğunun farkında olan ve diğer çocukları unutmayanlar, destek oldu, gayret gösterdi, 
süslü papuçlar, renkli kıyafetler geldi... Balonlarımız, toplarımızla birlikte zaman geçirdik, 
adeta zamana dostluğu hakim kıldık, hal ve tavrımızla; 

Buradayız, farkındayız kederinizin... 

Buradayız, sizi sevmeye gücümüz yeter bizim... 

Buradayız, payımıza düşeni pay edebiliriz dercesine yanlarında olduk, bayram 
şekerlerimizle... 

Öyle bir kabul idi ki bu, bir caminin avlusunda, görevini geniş tutmuş Mus-
tafa Alim Kirazoğlu hocamızla verdik hediyelerimizi...  
Bayramdan önce bayramdı bizimki... Bayramdan önce coşku... Bayramı an-
lamlı kılan kardeşlik... Nereden geldikleri, aslında isimlerinin ne olduğu, belki 
de oyuncaklarını ve ümitlerini kimin kırdığını sormadan oyun oynadık ço-
cuklarla... Bizden aldığı hediyeyi, yanındaki kardeşiyle paylaşarak çoğaltanları 
gördük... Teşekkürler her katkısı olana... Teşekkürler “çocuk kimin?” diye sor-
madan yardıma koşanlara... Teşekkürler yardımı görev sayanlara... Özel teşek-

kür Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfına, Yeniden Okumalar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, Kadın Sağlıkçılar Derne-
ğine, Gürpınar Derneğine, İKADDER’e, İDEP’e... Teşekkürler ismi bizde saklı, gönlü gövdesinden büyük dostlara...”

3

“BAYRAMDAN ÖNCE BAYRAM KAMPANYASI”
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Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu’na 
(TÜGAP) Trabzon’dan katılan Diş Hekim-
liği öğrencisi Büşra Muslu’dan Şemmarin 
Kampı izlenimlerini dinledik ve sizlerle de 
paylaşmak istedik:

“15-16 Temmuz günlerinde AİD (Ulus-
lararası Doktorlar Birliği) ile savaş mağ-

duru Suriyeli yetim çocuklara psikososyal destek sağlamak 
amacıyla Halep’in Azez ilçesindeki İHH’ya bağlı Şemmarin 
Kampı’na gittik.

Şemmarin Kampı’na girdiğimiz andan itibaren tüm çocuk-
lar araca doğru koşmaya başladılar. İndiğimizde önümde sı-
kılmayı bekleyen onlarca minik el, temas kurmak için so-
nuna kadar açılmış pırıl pırıl gözler vardı. Öğrendikleri 
birkaç Türkçe kelimeyle “merhaba, nasılsın?” diyerek bizi se-
lamladılar. O anki duygularımı anlatabilmem mümkün de-
ğil ama şunu söyleyebilirim ki, ben ömrü hayatımda ken-
dimi hiç o kadar önemli biri gibi hissetmedim. Hemen 
bizim çalışacağımız yerin yakınında hanımlar için dikiş atöl-
yesi gibi bir yer oluşturulduğu söylendi, oraya bakmaya git-
tik. Yolda çocuklar elimizden tutarak yürümek için birbirle-
riyle yarışıyorlardı, aynı anda hepsinin elini tutmak istedim, 
bir gün sadece iki elim olduğu için mahcubiyet yaşayacağım 
aklıma bile gelmezdi…

Çocuklarla etkinlik yapacağımız yere tekrar döndük önce-
den belirlenen 20 çocuğu içeri aldık. Bu da gerçekten zordu; 
çünkü o kadar çocuğun içinden sadece 20 kişi alacağımız 
için dışarıda kalanlardan bazılarının içli içli ağlamasına, ba-
zılarının ısrarla kapıyı yumruklamasına, bazılarının içeride 

olan biteni kaçırmamak için açık camlara koşmasına şahit 
olduk. Etkinlik başlamadan önce çocukların isimlerini kay-
dettik ve her birine birer isimlik takarak iki gün boyunca 
onlara isimleriyle hitap ettik.

İlk çalışmamız onlara resim çizdirmekti. Çocukları çi-
zecekleri şeyler konusunda tamamen özgür bırakmıştık. 
Muhammed’inçizdiği resme kendi gözlerimle şahit olunca 
bu çocukların yaralarını sarana kadar sana rahat yok, emeğin 
ve yüreğin buraya ait Büşra dedim. Tekrar söylüyorum: daha 
10 yaşında, ağaç, ırmak, dağ ve güneş çizmesi gereken ço-
cuklara tank resmi çizdiren dünyaya yazıklar olsun!

İkinci gün yine öğle saatlerinde kampa doğru yola çıktık, 
ilk gün yaptığımız çalışmaların aynısını bu kez grupları ka-
rıştırarak yaptık. Çalışmamız bittiğinde Babüselam ve Siccu 
Kamplarını ziyaret ettik. İHH’nın dev mutfağını gördük. 

Bir de diş hekimi olarak çocukların diş sağlığına ve oral hij-
yenine şöyle bir bakma fırsatım oldu. Çocukların çoğunda 
gingivitis var en basitinden, buraya mobil bir diş ünitesiyle 
gelmemiz şart. 

Son olarak şunları söylemek istiyorum, yetimlerle yapmış ol-
duğumuz bu çalışma, çocukları, kendi aralarında savaş anıla-
rını tekrarlayarak, birbirlerine her baktıklarında belki de ka-
yıplarını hatırlayarak sürdürmeye çalıştıkları hayattan kısa 
bir süreliğine de olsa tüm bunları unutacakları bir alana ta-
şımamızı sağlıyor. Yani yapılan çalışma gerçekten çok fay-
dalı ve değerli. Bu aileler evlerinden buraya geldi, eşleri şehit 
oldu, meşgale olarak neredeyse hiçbir şeyleri yok, geleceğe 
dair bir planları yok, her açıdan yardıma muhtaç durumda-
lar.”

4

TÜGAP’DAN SURİYE ŞEMMARİN KAMPI YETİM ÇOCUKLARINA YARDIM
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T-STK ÇOGEP katılımcılarından ERDEMDER’in 14-16 Ağustos tarihleri ara-
sında düzenlediği programda Gençlik Kulüplerinin üyeleri Eyüp Belediyesi Genç-
lik Kampında bir araya geldi... Tanışma ve yeni arkadaşlıklar edinme amacı ile ger-
çekleştirilen kampta; gençlerle Suriye, Filistin kamplarına zihinsel bir yolculuk 
yapılarak, kampta yaşayanlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.
Daha sonra sosyal medya ve mahremiyet konusu gündeme alınarak, gençlerin 
konu ile ilgili düşünce ve tecrübeleri yeni açılımlara katkı sağladı.
Serbest zamanda kamp ateşi etrafında söylenen şarkı ve ezgiler, doğa yürüyüşü, çe-
şitli oyun ve yarışmalarla çok eğlenceli vakitler geçirilen kamp, 3 gün sürdü. Katı-
lan ve katkı sağlayan herkese teşekkürler...

ERDEMDER GENÇLİK KULÜPLERİ KAMPI 

GENCLERLE ŞİİR VE EDEBİYAT SÖYLEYİŞLERİ

12 Kasım 2014 tarihinde Eyüp Belediyesi ve Erdem Kültür Ah-
lak ve Dayanışma Derneği/ERDEMDER işbirliğiyle Afife Ha-
tun Kültür Merkezi’ndeki ‘Şiir ve Edebiyat Söyleşileri’, gençlerle 
buluşma noktası programına Özlenen Çocuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan katıldı.
Şiiri ifadenin şöleni olarak tanımlayan Pehlivan, “Şiir hayatımı-
zın neresinde?” sorusuna gençlerle birlikte cevap bulmaya çalıştı. 
Katıldığı tüm programlarda gençlerin fikirlerini alarak interaktif 
söyleşiler yapan Pehlivan, tarihi şiirle şekillendiren şairlerden ör-
nekler verdi.
“Şair olmanın yolu, az sözle öze ulaşmaya gayret etmektir” di-
yerek, gençleri şiir yazma konusunda cesaretlendirdi ve gençlere 
şairlerin hayat hikayelerinden bahsederek, şiirlerinden örnekler okudu… 
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OKED Aile Eğitim Programlarına devam ediyor. Aile 
Çocuk Eğitim Merkezinde (AÇEM) Aile ve çocuklara 
yönelik eğitim seminerleri Pedagog Sevgi Şahbaz tara-
fından veriliyor.
Programlar her çarşamba günü Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürlüğüyle işbirliğiyle gerçekleşiyor. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ (OKED) 

OKED kurucu üyelerinden BEM Boğaziçi Danışmanık 
Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Multibem (Çoklu Boğa-
ziçi Eğitim Modeli) kitaplarını yayınladı.
“Her Çocuk Bir Dünyadır” sloganıyla çalışmalarını tarif 
eden kuruluş, 3-4-5 yaş grubu için ayrı ayrı yayına ha-
zırladı.

AEP Eğitimi

Sıcak Yuva Vakfı tarafından organize edilen yaz kurslarını 
tamamlayan Suriyeli çocuklar, düzenlenen törenle ödülle-
rini aldı.
Büyük bir katılımla gerçekleşen yaz kursu kapanış töreni, 
İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Kursu tamamlayan Suriyeli çocuklar başarılı bir ti-
yatro gösterisi sundu. Suriye’de yaşanan dramın canlan-
dırıldığı gösteri salondakilerin duygusal anlar yaşamasına 
sebep oldu.
Törende bir konuşma yapan Sıcak Yuva Vakfı Müdürü 
Necmettin Üçyıldız, Vakıf olarak, yaşanan iç savaş dolayı-
sıyla ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli çocuk-
ların eğitimleri için Fatih/Çapa’da ilkokuldan lise son sı-
nıfa kadar bir okul açtıklarını söyledi.
300 kişinin eğitim gördüğü “İlaf” isimli okulda bir yıldır 
faaliyete devam ettiklerini belirten Üçyıldız, çocukların 
eğitimine büyük katkı sağlayan okulda yaz mevsiminde 
de yaz okulu açtıklarını ve başarılı olan öğrencileri ödül-
lendirmek istediklerini kaydetti. Üçyıldız, yeni dönemde 
de eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti

Suriye halkının ciddi bir trajedi yaşadığını belirten İlaf 
Okulu Müdür Yardımcısı Alaa Alrifai de konuşmasında, 
“Halkımız yaşanan bombardımandan sonra komşu ül-
kelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bir Suriyeli olarak, 
gençlerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Bu hususta bizim için 
imkânlarını seferber eden Sıcak Yuva Vakfı Başkanı ve 
ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. 

SICAK YUVA VAKFI YAZ KURSLARI

BEM Çoklu Eğitim Modeli

6
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam ve Bakan 
Yardımcısı Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek ile Türkiye’nin aile politi-
kalarının değerlendirildiği görüşme 15 Ekim 2014 tarihinde Kadın 
Sağlıkçılar Dayanışma Derneği’nde gerçekleştirildi. 
Görüşmeye T-STK ÇOGEP, İKADDER, HEKVA, ÖZLENDER, 
Genç Diyalog Grubu ve KSDG katıldı. 
Program’da;
Türkiye’nin kadın, aile, çocuk politikaları, 
Aile Eğitim Programı,
Kamu STK işbirliği vb. konular istişare edildi. 

Kuruluşlar çalışmaları ve birikimleri hakkında bilgi paylaştı. Kurumsal ve sürüdürülebilir ilişkiler geliştirmenin önemine 
değinildi.

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

T-STK ÇOGEP katılımcısı olduğu Bağımlılıkla Mü-
cadele Komisyonu Bağımsız Yaşam Derneği koor-
dinatörlüğünde çalışmalarına devam ediyor.
Aylık Yaşamda Buluşalım Derneği, Özlenen Ço-
cuk Derneği ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluş-
ları Derneği’nin üyesi olduğu komisyon ayda bir 
kere gerçekleştirdiği toplantılarda konuyla ilgili ile-
tişim, istişare ve işbirliği zemini sağlıyor. Öncelikle 
ülke genelinde bağımlılık çalışması yapan STK’ların 
envanterini çıkarmayı hedefleyen komisyon, model 
niteliği taşıyan projeleri destekliyor, ülke çapında 
yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Bu bülten, T-STK ÇOGEP Koordinatör kuruluşu Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER) tarafından hazırlanmaktadır.

Tel: +90 212 519 59 19 
Faks: +90 212 519 59 19

/stk.cogep /stkcogep stkcogep@hotmail.com@
www.stkcogep.org

T-STK ÇOGEP
Aylık Bülteni

T-STK ÇOGEP üyelerinden İKAD-
DER, “STK’lar Geleceğin Liderini Arı-
yor” projesiyle T.C. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığından fon aldı. 
Projenin amacı; katılımcılara deneyim 
kazandırarak bilgi ve becerilerinde mey-

dana gelen artışla STK’larda gönüllü ve profesyonel olarak is-
tihdam edilkme olanağı sağlamak; STK’ların ihtiyacı olan 
hizmet odaklı lider vasfı taşıyan nitelikli insan gücü ihtiyacı 
karşılamaktır. Projenin ortakları İstanbul, Samsun, İzmir ve 
Diyarbakır’dan 30 genç katılacaktır. 
GELAP proje ortaklarından TÜGAP’ın  Proje Bilgilen-
dirme Toplantısı 29 Ekim 2014 tarihinde Queen Hotel’de 
yapıldı. TÜGAP’tan katılan gençlere GELAP projesi’nin 
amacı ve bilgileri aktarılarak proje tanıtıldı. istanbul’dan farklı 
STK’lardan proje katılacak 9 gencin belirilenmesi ile toplantı 
sonlandırıldı.

T-STK COGEP üyelerinden AYBU-
DER, aylık yaşam atölyesi projesiyle 
2014 yılı Gençlik Ve Spor Bakanlığı’nın 
Gençlik Projeleri Destek Programı kap-
samında hibe almaya hak kazandı.
Projenin amacı, 

. 14-29 yaş arası bağımlı gençleri tek bir ilaç bile kullan-
madan, sevgi, anlayış ve ruhsal gelişim ile maddeye esir 
hayattan kurtulmalarını ve topluma yararlı bir birey olma-
larını sağlamak.
. Bağımlı gençleri de aynı amaçla  yetiştirip “bağımlılık 
kader değil, çare var!” mantalitesiyle daha çok hayata el 
uzatmak.
. Bağımlı gençlerin bakım, eğitim ve diğer sosyal hizmet-
lere erişimini arttırmak.
. Bağımlı gençlerin ailelerine yönelik eğitim, psiko-sosyal 
ve kültürel faaliyetler ile bağımlı gençlerin geleceklerini 
desteklemek olup 12 ay boyunca sürecektir. 

Pojenin tanıtımı 22 Ekim 2014 tarihinde Halkalı Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. PProgramda Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçük-
çekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Güllüçayır ve 
AYBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Tufan Koçak 
açılış konuşmalarını yaptı. Dernek sayesinde hayata tutu-
nan gençler hayat hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Prog-
ramda gençler katılımcılara bir müzik dinletisi sundu. 

İKADDER “STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR” PROJESİ

AYBUDER  “AYIK YAŞAM ATÖLYESİ” PROJE


