
KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer STK gönüllüleri, 
Yeni bir dönemin bülteniyle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Aslında her do-
ğan gün yeni şeylere gebe ama özellikle Eylül ayı içinde birçok ilk barındırıyor. 
Okullarına ara veren öğrenciler yeniden arkadaşlarıyla buluşup, yeni eğitim öğ-
retim dönemine başlıyorlar. Diğer yandan ilk defa okula başlayan öğrenciler 
büyük bir merak ve heyecanla okullu olmanın sevincini yaşarken, ebeveynlerin-
den ayrı bir dünyaları olmasının yükünü kaldırmaya çalışıyorlar. 
Sivil Toplum Kuruluşlarının birçoğu için de yeni bir dönem eylül ayı. Yapıla-
cak çalışmaların planlandığı, planların hayata geçtiği bu dönem ümit ediyoruz 
herkes için bereketli bir dönem olsun… 
Başka bir olgu da dünyanın içinde bulunduğu durum. Ya savaşın arifesinde ya 
da savaşın içinde yanan canlar, yıkılan yuvalar, çekilen acılar…  Meseleye ço-
cuk ve gençlik açısından baktığımızda gördüklerimiz, daha yapılacak çok işin 
olduğunu söylüyor. Evet, daha çok çalışarak ümit ekmeliyiz yüreklere, sabır 
zenginliğini elde etmeleri için yalnız olmadıklarını göstermeliyiz onlara. Sebe-
bini bilmedikleri bir kargaşada güven duygularını beslemeliyiz; “yanınızdayız, 
sizinleyiz, sizin acınızı dindirmek için gayretteyiz” ifadesini hizmetimizle gös-
tererek… 
Hülasa söylenecek çok söz var, anlaşılması için gerçeklerin, yapılacak çok iş 
var, dinsin diye acı, filizlensin diye ümit… Sivil Toplum Kuruluş Yöneticisi ve 
gönüllülerine çalışmalarında başarılar diliyor, birlikten doğan güçle gayretleri-
mizin olumlu sonuçlara ulaşmasına temenni ediyoruz. 

      T-STK ÇOGEP Koordinatörü 
      Özlenen Çocuk Derneği 

Sancaktepe Belediyesi Gençlik 
Merkezinin Açılışı 

Türkiye Gençler Arası İletişim 
Platformu/TÜGAP Toplantısı 

Çocuk Vakfı Yön. Kur. Bşk.  
İle İstişare Toplantısı 

TÜRAP I. Genel Meclis  
Toplantısı 
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Katılımcısı olduğumuz ve Çocuk/Genç ve Aile Birimi 
çalışmalarını yürüttüğümüz TÜRAP’ın I. Genel Meclis 
Toplantısı 21 Haziran 2013 tarihinde Ankara Altınpark 
Belediye Evi Park Restoran’da, Türkiye Kadınlar Daya-
nışma ve Kültür Birliği (T. KAD-BİR) ev sahipliğinde 
gerçekleşti. 

Genel Koordinatör Ayşe Serap Şahiner ve Genel Sekre-
ter Funda Akyol moderatörlüğünde yapılan toplantıya; 
Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’ndan Müsteşar Ahmet 
Zahteroğulları, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mü-
dürü Ömer Bozoğlu ve eşi, Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Mamak 
Belediye Başkanının eşi Zeliha Akgül ve Türkiye’nin 
farklı illerinde TÜRAP üyeleri iştirak etti. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
Zahteroğulları, aileye ve evlilik kurumuna verdikleri 
destek hakkında bilgi paylaştı. Aile kurumuna verdiği 
katkılar dolayısıyla Bakan Fatma Şahin için hazırlanan 
plaket Müsteşara takdim edildi. 

Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanının eşi Nevin Gökçek, aile 
kurumu ve TÜRAP çalışmalarının önemine vurgu ya-
pan birer konuşma yaptılar.  

Bir yıl içinde TÜRAP’ın faaliyetleri, işbirliği yaptığı 
kurumlar hakkında bilgilendirme ve katılımcıların kendi 
proje ve faaliyetlerini anlatmalarından sonra yeni dö-
nem koordinatör ve genel sekreter seçimine geçildi. 

Seçim, açık oylama ile yapıldı ve Hanımlar Eğitim ve 
Kültür Vakfı (HEKVA/İstanbul)’dan Piyale Çitil TÜ-
RAP Koordinatörü, İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi 
ve Danışmanlığı Derneği (AİLEDER/İstanbul)’nden 
Fatih Kılıçaslan ve Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Der-
neği (YUVAKUR/Adana)’nden Yasemin Davarcı Ge-
nel Koordinatör Vekilleri; Özlenen Çocuk Derneği 
(ÖZLENDER/İstanbul)’nden Hülya Şule Azaklı Genel 
Sekreter; İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 
(İKADDER/İstanbul)’nden Firdevs TAVUKÇU Genel 
Sekreter Vekili olarak seçildi. Genel Sekreterlik merke-
zi olarak İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 
(İKADDER) belirlendi.  

Danışman/Denetleme Grubu (DDG) üyeleri olarak, T-
STK ÇOGEP Koordinatörü Ayşe Pehlivan, Gökkuşağı 
İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP/İstanbul) 
Kurucusu ve Danışmanı Dr. Gülsen Ataseven ve Gülen 
Çocuk ve Gençlik Derneği (GÜLDER/İstanbul)’nden 
Büşra Kafadar seçildi.  

TÜRAP toplantısı akabinde T-STK ÇOGEP Hazi-
ran ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. 

TÜRAP ve T-STK ÇOGEP ortak projesi olan “Çocuk 
İstismarını Önlemede 14 Güvenlik Kuralı”nın yaygın-
laştırılması kapsamında yapılacaklar istişare edildi. 
Okullarda dağıtılan süt kutularının üzerinde güvenlik 
kurallarının yazılması için gerçekleştirilecek çalışmalar-
da TÜRAP adının da kullanılarak destek verilmesine 
karar verildi. 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP I. GENEL MECLİS TOPLANTISI ve  

T-STK ÇOGEP AYLIK TOPLANTISI 
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T-STK ÇOGEP ve Türkiye Aile Platformu ortak pro-
jelerinden, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği 
(ÇOCUKDER)/İstanbul yürütücülüğü ve Gülhan Şiş-
man Koordinatörlüğündeki proje çalışmaları devam 
ediyor. Hazırlanan proje önerisi kamu yöneticileriyle 
paylaşılmaktadır.  

Kaybolan, evden kaçan ve kaçırılan çocuklar emniyet-
te kayıp çocuk olarak değerlendirilmektedir. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nin verilerine göre 

2011’de 7 bin 500, 2012’de 9 bin 700, 2013’ün ilk 7 
ayında 6 bin 500 çocuk kaybolmuş ya da evden 
kaçmıştır. Dört sene önce İstanbul’da günde 10 ço-
cuk kaybolurken, 2012’de günde 24 çocuk kaybol-
muş, 2013 yılında ise bu rakam 30’a ulaşmıştır. Bu da 
kayıp çocuk sayısında bir yılda yüzde 25 artış oldu-
ğu anlamına gelmektedir.  

Süt Projesi İle Bugünün Çocuklarını ve Yarının 
Yetişkinlerini Nasıl Koruruz? 

ABD’de yapılan araştırmalar, özellikle ilkokul sevi-

yesinde bireysel eğitim alan çocukların istismar ve 
kaçırılma olayları hakkında daha doğru hareket 
etme bilinci kazandıklarını ortaya koymuştur. Çekir-
dek seviyesinde alınan eğitimler, ileride doğal davra-
nış alışkanlığına dönüşmektedir. “Bireysel Güvenlik 

Bilinci” de erken yaşta kazanılması gereken doğal 
bir hayat disiplinidir. 

Çekirdek seviyesinde verilen eğitimler, ileride yetiş-
kin olacak kişilerin bu alışkanlıkları başka nesillere de 
aktarmasına neden olur. Bu açıdan NCMEC (National 
Center for Missingand Exploited Children) ve İCMEC 
(İnternational Center for Missingand Exploited 
Children) hem ulusal hem de uluslararası alanda uy-
gulanacak temel güvenlik önlemlerini belirlemişlerdir. 

Bunlar, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tara-
fından 1”4 Güvenlik Kuralı” olarak ülkemize 
uyarlanmıştır. 14 Güvenlik Kuralı ile temel olarak, 
çocuğun en önemli suçlara maruz kalma olasılığı-
nın azaltılması hedeflenmektedir.  

National Child Safety Council (Ulusal Çocuk Güven-
liği Kurulu), 1984’den itibaren ABD'de koruma 

önlemlerini çocuklara ulaştırmak amacıyla süt ku-
tularını kullanmaktadır. Bireysel güvenliğin çocuk 
hayatındaki öneminin gelişmiş ülkelerdeki bir göster-
gesi de süt kutularında güvenlik kurallarının yazılma-
sıdır. Milyonlarca okula ulaşan ve hatta yemekhanele-
rinde dağıtılan süt kutularında 'SafetyPup' adında bir 
karakter ile güvenlik önlemleri bugüne dek basılmaya 
devam etmiştir. Hatta birçok eğitmen bu kutularda yer 
alan kuralları kesip ders saatlerinde tekrarlarını yap-
maktadır. Önleyici tedbirlerin sonucunda bu güvenlik 

tedbirlerini öğrenen çocukların kaçırılma olayla-
rından kurtuldukları da rapor edilmiştir. 

Örnek Kutu:  
Asla eve dönerken kestirme yolları kullanmayın! 

Kutunun diğer yanında kırmızı ile açıklama: İnşaat alanları, boş otoparklar ve 
çıkmaz sokaklardan uzak durun. Asla boş veya izbe binalarda oynamayın. 

Bu kampanya 1980’lerden sonra Meksika, Kanada ve Fransa’nın yanı sıra bir-
çok ülke tarafından da benimsenip kullanılmıştır. 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEMEDE  

14 GÜVENLİK KURALI PROJESİ 
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30 Haziran 2013’de İstanbul’da düzenlenen 

“Eşcinsel Yürüyüşü”nde çocuklar “Genel Ahlaksız” 

dövizleri taşıdı;  bu yürüyüşten pornografik görüntü-

ler basında ve televizyonda geniş yer buldu.  

Üyesi olduğumuz TÜRAP, aile değerlerimize, ço-

cuklarımıza ve genel ahlak prensiplerine yönelik bu 

tehdide karşılık bir basın bildirisi hazırladı. Gökkuşa-

ğı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu, T-STK 

ÇOGEP ve Türkiye’nin farklı illerinden toplam 82 

Sivil Toplum Kuruluşu bu bildiriye imza attı. 2 Tem-

muz 2013 tarihinde yayınlanan bildiriyle Basın Kon-

seyi ve Medya Etik Konseyi (MEK) göreve çağrıldı. 

Bildiri metni, STK’lara, ba-

sın yayın kuruluşlarına, ya-

zarlara, milletvekillerine 

gönderildi.  

TÜRAP’ın çağrısına kulak veren Medya Etik Konse-

yi (MEK), hazırladığı bir bildiriyle yürüyüşü haber 

yapan basını kınadı.  

www.change.org web sitesi üzerinden bildiriye des-

tek amacıyla bir imza kampanyası yürütüldü. Türkiye 

ve dünyanın farklı ülkelerinden (Almanya, Avustral-

ya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 

Fransa, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Belçika, Katar, 

Libya, Yeni Zelanda, Japonya, Hollanda, Kırgızistan, 

Kuveyt vb.) 2.511 imza ve yorumlarla destek geldi. 

Kampanya, yurt içinden ve yurt dışından yeni destek-

lerle devam etmektedir. TÜRAP basın bildirisinden 

sonra eşcinsellerin web sitelerinde aile değerlerine ve 

genel ahlaka saldırı içeren yazılar ve mesnetsiz it-

hamlar yer almaya başladı. 

Bildiri metni aşağıda yer almaktadır; 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

KAMUOYUNA DUYURU 

30 Haziran 2013’de İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilen “Eşcinsel Onur Yürüyüşü”ne ait yayınları 

kaygıyla izledik. 

Annesinin omuzlarında yürüyüşe katılan ve elinde toplum değerlerine meydan okuyan “Genel Ahlaksız” 

dövizini taşıyan yavrumuzun ve pankart tutan küçük yaşta bir erkek çocuğunun fotoğrafları; katılımcıların 

pornografik görüntüleri ve bu görüntülerin çocuk ve gençlerin ulaşabileceği medya kanallarında açıkça ve 

özdenetimden yoksun bir şekilde yayınlanması değerlerimiz ve çocuklarımızın geleceği açısından son de-

rece endişe vericidir.  

Ahlak bir toplumda birlikte yaşamanın kurallarını belirler, kişilere güven sağlar. Genel ahlaka yönelik bir 

meydan okuma, toplum değerlerine meydan okumadır. 

Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları hakkındaki, Genel Kurulun 129 no’lu Kararı, 7 maddeden oluş-

maktadır ve 18 Kasım 1994 yılında alınmıştır. Bu esaslarda; küçüklerin ve gençlerin toplum içinde, kişilik-

lerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek yayınlar ile ahlâka aykırı yayın yapılamaz ilkesi de 

düzenlenmiştir. Söz konusu ilkenin gereğinin yerine getirilmesi için Basın Konseyi ve Medya Etik Konse-

yi’ni göreve davet ediyoruz.Aşağıda isimleri bulunan Sivil Toplum Kuruluşları olarak genel ahlaka ve öz 

değerlerimize yönelik bu saldırıyı ve gerek internetten gerek yazılı basından sorumsuzca bu yürü-

yüşün fotoğraflarını paylaşan basını şiddetle kınıyoruz. 

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP BASIN BİLDİRİSİ 
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KADEM BASIN BİLDİRİSİ 

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından son günlerde vahşetin yaşandığı Mısır ve Suriye’deki çocuk/genç 

ve aileyi yakından ilgilendiren olaylar ile ilgili hazırlanarak, 27 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan “İnsan Kalabil-

menin Duyarlılığına Tüm Dünyayı Davet Ediyoruz” başlıklı basın bildirisine, T-STK ÇOGEP ile birlikte Türkiye 

Aile Platformu (TÜRAP), Türkiye Gençlerarası İletişim Platformu (TÜGAP), Başkent Kadın Platformu, Türkiye 

Diyanet Vakfı, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), Meridyen 

Destek Derneği, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D), 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) ve Kültür Toplum ve Aile (KÜLT) Derneği imza verdi. 

Bildiri aşağıda yer almaktadır. 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Dünya var olduğu günden bu yana, yerkürenin çeşitli bölgele-

rinde barbarlıklar, zulümler ve savaşlar yaşandı. Fakat tarihin 

hiç bir döneminde adalet, insan hakları ve eşitlik söylem düze-

yinde bu kadar çok yayılmasına karşın hiç bu kadar ayaklar 

altına alınmadı. İlerlemeci Batı toplumlarının insanlığın geldiği en iyi seviye olarak sunduğu 21.yy.'da Mısır 

ve Suriye'de yaşanan insanlık dışı katliamlar bunca açıklığına rağmen hiç bu kadar perdelenmedi. Ne yazık ki, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin çıktığı topraklar Mısır ve Suriye'deki bu insanlık suçuna en büyük deste-

ği veriyorlar. 

Değişim diyerek iktidara gelenlerin, tüm dünyaya demokrasi dersi verenlerin, sözde Müslüman olanların, in-

sanlık noktasında birleşememiş ülkelerin ve liderlerinin, sessiz kalarak ya da açık destek vererek işbirliği ha-

linde insanlığı katlettiklerine şahitlik ediyoruz. Mısır'da keskin nişancılar tarafından acımasızca katledilen 

Esma'nın, Suriye'de neden hayata gözlerini yumduğunu bilmeyen, oyun oynarken acılar içerisinde son nefes-

lerini veren küçük kızların ve oğlanların, kaybolan umutlarının, kısacık ömürlerinde dünyanın hiç de iyi bir 

yer olmadığına şahitlik etmiş bu çocukların acısını tarifsiz bir derinlikte içimizde hissediyoruz. Ve bu sönen 

hayatlar üzerinden inşa edilen reel politiği tel'in ediyoruz.  

Ve aynı zamanda zulüm ile abad olunmadığını biliyoruz. Tarihin hiçbir döneminde, kendi halkına veya başka 

halklara zulümler, kıyımlar yaparak ve bugün kimyasal silahlar kullanarak aslında kendi insanlıklarını yok 

eden diktatörlerin ve yaşananlara sessiz kalarak onlara destek olanların insanlığın karanlık tarihinde kara bir 

leke olarak yerlerini aldığını da çok iyi biliyoruz. 

Bugün sadece kadın veya demokrat kimliğimizle değil, ortak insanlık kimliğimizle, Mısır ve Suriye'de insan-

lığa yapılan ihaneti ve zulmü kınadığımızı insanlık adına haykırmak istiyoruz. İnsan olmayı sadece insan doğ-

makla eşdeğer görmüyor, insan kalabilmenin duyarlılığına tüm dünyayı davet ediyoruz. Biz, aşağıda imzası 

bulunan Türkiye'deki kadın girişimli sivil toplum kuruluşları olarak, dünyaya gelen her çocuğun yaşam hakkı-

nı korumak, onların geleceğe dair umutlarının bir parçası olmak ve tarihin aydınlık sayfalarında hesabı verile-

bilir bir yer edinebilmek için çabalarken, Mısır ve Suriye'de yaşananları kınadığımızı kamuoyuna duyuruyor, 

tüm ulusal ve uluslararası mercileri yaşanan bu kargaşa ve zulüm karşısında "bölge halklarının yaşam biçimi-

ni tehdit etmeyen, tercihlerine ve menfaatlerine saygı duyan, adaleti, hakkaniyeti ve demokrasinin gereklerini" 

önceleyerek daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı politikalar üretmeye davet ediyoruz. 

İNSAN KALABİLMENİN DUYARLILIĞINA  
TÜM DÜNYAYI DAVET EDİYORUZ  
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ÇOCUK VAKFI ZİYARETİ 

26 Ağustos 2013 tarihinde Çocuk Vakfı merkezinde 

Başkan Mustafa Ruhi Şirin ile T-STK ÇOGEP, GİKAP, 

İKADDER, ÖZLENDER, OKEP, Genç Diyalog Grubu 

ve Genç İletişim Grubu temsilcilerinin katılımı ile bir 

istişare toplantısı gerçekleştirildi.  

Platform çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bu-

lundu. Ardından çocuk ve gençlerle ilgili çalışmalar 

yapan kuruluşlar hakkında bilgi verdi.  

Vakıf Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, vakfın çalışmaların-

dan bahsetti. Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Strateji 

Belgesi’ni hazırladıklarını,                                                                                

TÜİK'in "Çocuklarda  Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

ve Medya" araştırmaları ile ilgili istatistiki verileri akta-

ran Şirin, Çocuk Vakfı, RTÜK ve Basın Yayın Enfor-

masyon Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 14-15 Kasım 

2013 tarihlerinde gerçekleştirecekleri “1. Türkiye Ço-

cuk ve Medya Kongresi” ile ilgili bilgi paylaştı. T-

STK ÇOGEP üyelerinin de bu kongreye katılımının çok 

önemli olduğu vurgulandı. 

Bkz. www.cocukvakfi.org.tr/   

13 Temmuz 2013 tarihinde, Başakşehir Erkam 
Yayınları merkezinde Gülberenk Tiyatro Gru-
bu tarafından “İsraf” konulu tiyatro oyunu ser-
gilendi. Zamanda, parada, yiyecekte, su ve 
elektrikte, sağlıkta ve kâğıtta israf konuları ayrı 
ayrı drama edilerek ve şarkılarla pekiştirilerek 
aktarıldı. 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

ÇOCUK VE GENÇLİK KULÜPLERİ PROJESİ ÇALIŞMALARI 

T-STK ÇOGEP katılımcılarından Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) koordinatörlüğünde, Okul Öncesi 
Eğitim Kurumları Platformu (OKEP) işbirliği ile yürütülen Bilgin Çekirdekler, Tomurcuk, Filiz ve Gonca Ku-
lüpleri çalışmaları HİKDE ev sahipliğinde gerçekleşti.  

14 Ağustos 2013 tarihinde, eğitim ve bilimsel yanları ağır 
basan bilgi, emek ve sabırla meydana getirilmiş, Belgrad 
Ormanı'nın güneydoğusunda 296 hektarlık bir alanda 
kurulmuş birer canlı bitki müzesi olan Atatürk 
Arboretum’a bir gezi düzenlendi. Gezi derneğin bursiyer 
öğrencileri tarafından organize edildi.  
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Okula İlk Adım Şenliği  

Çocuk ve gençlerimiz için 
“korunaklı bir sosyal çevre” misyo-
nuyla yola çıkan Gülen Çocuk ve 
Gençlik Derneği/GÜLDER, 2003 
yılından beri bu çerçevede faaliyet-
ler düzenlemekte ve geçmişimizin 
mirasını geleceğe taşıyacak etkinliklere imza atmaya 
devam etmektedir. 

Bed-i Besmele töreni de Osmanlı dönemine ait, yaygın 
uygulanan bir toplumsal adetti. Çocukların en verimli 
ve kalıcı bilgileri öğrenecekleri yaşları anlatmak için 
ecdadımız, çocuklukta öğrenilenlerin  “mermere kazı-
nan yazılar”  gibi olduğunu düşünmüş ve ifade etmiş-
ler, bu sebeple çocukların, dört yaş, dört ay, dört gün-
lük olmalarıyla şenlik edasıyla dini bir merasim yap-
mışlardı.  

“Amin Alayı” da denilen bu etkinlik, bir şekilde günü-
müze uyarlanmış ve “OKULA İLK ADIM ŞENLİK-
LERİ” ismi ile GÜLDER’in geleneksel etkinlikleri 
arasında yerini almıştır. 

GÜLDER, “Okula İlk Adım Şenli-
ği” ile çocukların ilim ve irfana ilk 
adım attıkları süreçte onların yanın-
da olmayı, bereketli bir tahsil haya-
tına ilk adımı kendileri için hazırla-
nan hoş bir şenlik havasında atma-
larını sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bu yıl, 18 Eylül 2013 tarihinde yeni okula başlayan 
çocuklarla “Okula İlk Adım Şenliği” gerçekleştirile-
cektir.  

Çocuk İftarı  

İlköğretim çağında bulunan 
çocuklarla, her ramazan ayı-
nın ilk cumartesi akşamı  
icra edilen, geniş katılımlı, 

Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği/GÜLDER’in iftar 
programı 2013’te de geniş katılımla yapıldı.  

Bu programlarda, Ramazanın tüm dünyanın özlediği 
barış, esenlik ve yardımlaşma duygusunu, çocuk sesi 
ve çocuk nefesinden evrene üflemek hedeflenmektedir.   

KATILIMCILARIMIZDAN 

GÜLEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ (GÜLDER) FAALİYETLERİNDEN 

İLİM YAYMA CEMİYETİ EYÜP SULTAN ŞUBESİ ÇOCUK İFTARI 

Ramazan ayında çocuklara orucu, sabrı, paylaşmayı hatır-
latmak ve sevdirmek için İlim Yayma Cemiyeti Eyüp Sul-
tan Şubesi, Tefekkür Bahçesinde Arefe Günü çocuk iftarı 
düzenledi. 

Hazırlanan iftar programında Aşık Kurbanı sazıyla 
“Hak’tan Deyişler”, Ömer Faruk Altıntaş’tan ney dinleti-
si, Uluslararası Gençlik ve İzcilik eğitimcisi Vahap 
Bellibaş yönetiminde koro bir konser gerçekleştirildi.  

İlim Yayma Cemiyeti Eyüp Sultan Şubesi, sosyal sorum-
luluk bilinci ve toplumsal hafızaya katkı sağlamak ama-
cıyla hazırladıkları afişlerin kamu kurumları ve okullarda 
asılması için çalışmalar yapmaktadır.  
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Kerim Vakfı 2013 yılında Türk Kadınları 
Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı 
Cemalnur Sargut öncülüğünde kurulmuştur.  

Vakıf, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri 
olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire 
bir cevap verebilen, insanı madden ve ma-

nen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasın-
daki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz 
yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulu-
nacaktır.  

Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, 
yüksek ahlaklı, yenilikçi, devrin bilgisini haiz ve tasavvu-
fu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için ülke-
mizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişim-
lerde bulunacak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla 
işbirlikleri geliştirecektir. 

Vakıf çalışmalarını eğitim, sağlık ve kültür temel alanla-
rında gerçekleştireceği faaliyetler ile toplumun her kesi-
mine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir. 

Kerim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı, öncelikle “İslâm 

Tasavvufu Araştırmaları Enstitüsü” adı altında bir 
üniversiter yapının hayata geçirilmesi konusunda çalış-
malarda bulunmaktadır. Kurulması hedeflenen Enstitü 
farklı branşlardan her ilgiliye tasavvuf alanında yüksek 
lisans ve doktora yapma imkânı sunacaktır. Enstitü eğitim 
faaliyetlerinin yanı sıra araştırma projeleri gerçekleştire-
cek, yayınlar ve benzeri bilimsel-fikrî etkinliklerde bulu-
nacaktır.  

Kerim Vakfı bu uzun soluklu ve derinlikli projenin kurgu 
ve potansiyel alt yapısını, kendisini oluşturan çekirdek 
ekip ile, bu güne kadar Türk Kadınları Kültür Derneği 
(TÜRKKAD) İstanbul Şubesi çatısı altında gerçekleştir-
miştir. Derneğin özellikle 2000 yılı sonrası çalışmaları 
arasında yer alan, North Carolina ve Pekin Üniversitele-
rinde İslam Araştırmaları Kürsülerinin kurulması ve her 
yıl düzenlenmekte olan uluslara-
rası tasavvuf sempozyumları, 
Kerim Vakfının kuruluşunu ha-
zırlamış ve bu kurumların bundan 
sonra da beraber yürütecekleri 
birçok faaliyete hamilik etmiştir. 

Kerim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı  

Tasavvuf, Kişilerin ve Toplumların Ortak Dili Olabilir 

Türk Kadınları Kültür Derneği Bosnalı Gençleri Ağırladı 

Bosna’da faaliyet gösteren Fatima Derneği ile son üç yıldır devam eden ortak projeler kapsamında 
Temmuz ayı içinde Bosnalı 5 üniversite öğrencisi bir hafta süreyle İstanbul’u ziyaret etti.  

Gönüllüler tarafından evlerde ağırlanan gençler, hem İstanbul’u ve Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı buldular, hem de kalıcı 
dostlukların temellerini atmış oldular. 

Türk Kadınları Kültür Derneği Yüksek Öğrenim Bursları  

2012- 2013 öğrenim yılında 60 yüksek öğrenim öğrencisine aylık burs veren TÜRKKAD, yeni yıl için başvuru sürecini tamam-
lamıştır. Var olan öğrencilerin yanı sıra yeni katılacak bursiyerlerin belirlenmesiyle 2013-2014 öğrenim yılında da sayısı artarak 
devam edecektir. Bursların değerlendirme süreci sürmektedir. 

Türk Kadınları Kültür Derneği Geleneksel Çocuk İftarı 

Türk Kadınları Kültür Derneği, kurucusu Samiha Ayverdi tarafından başlatıl-
mış olan ve 1966 yılından beri geleneksel olarak düzenlenmekte olan çocuk 
iftarını bu yıl da gerçekleştirdi. 20 Temmuz 2013 akşamı Dragos Elite 
Hotel’de yapılan ilk iftara 30’u Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası’ndan olmak 
üzere toplam 150 çocuk katıldı. Bu yılın ikinci çocuk iftarı ise Kadir Gece-
si’nde Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası’nda gerçekleşti. 

KATILIMCILARIMIZDAN 
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Sancaktepe’de gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini 
desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara beceri 
kazandırmak amacıyla yeni bir Gençlik Merkezi açıldı.  

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımı ile gerçekleştirilen açılışa, İstanbul Mil-
letvekilleri Metin Külünk, Bilal Macit ve Osman Boyraz, Sancaktepe Kaymakamı Fey-
zullah Özcan, İl ve İlçe Meclis Üyeleri, gazeteci ve yazarlar, muhtarlar, STK Temsilci-

leri ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kala-
balık bir vatandaş kitlesi katıldı. 

Açılış programına T-STK ÇOGEP adına Genel Sekreter ile katılımcılarımız-
dan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği, Genç Diyalog Grubu,  Ha-
nımlar Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri iştirak etti.  

Gençlik Merkezinde T-STK ÇOGEP katılımcılarının da hizmet verebilmesi 
için ilk bağlantılar kuruldu.  

Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Ramazan ayının 
heyecanını birbirinden güzel etkinliklerle yaşadı. Etkinliklerle Ramazan 
ayına ait tüm değerler idrak edilirken, şehrin kutsal mekânlarına yapılan 
ziyaretler de çocukların Ramazan anıları arasında yerini aldı. 

Üstü açık araçlarla gerçekleştirilen Üsküdar turları ve Hırka-ı Şerif Ca-
mii, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii ziyaretleriyle üyeler Rama-
zan ruhunu ve şehrin manevi iklimini teneffüs etme imkânı buldu. Bu 
gezilerin yanı sıra devam eden Ramazan Günlüğü yarışması ve iftar prog-
ramlarıyla da renklenen Ramazan ayı, bu yıl da Bilgi Evleri ve Çocuk 
Akademilerinde dolu dolu yaşandı.  

YEREL YÖNETİMLERDEN 

FATİH BELEDİYESİ TURİZM ELÇİLERİ PROJESİ  

Fatih’e gelen turistlere yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla oluşturulan “Gönüllü Turizm Elçileri” sezonun 
başlamasıyla sahaya indi. Fatih Belediyesi’nin “Gönüllü Turizm Elçileri Projesi” kapsamında yabancı dil bilen genç-
ler, tarihi yarımadaya gelen turistlere yardımcı oluyor, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunuyor. 

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü organize edilen ‘Gönüllü Tu-
rizm Elçileri Projesi’ kapsamında 300 öğrenci, tarihi yarım adaya gelen 
turistlere yol gösterip yardımcı oluyor. Yaşları 15 ile 23 arasında değişen 
lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü turizm elçileri, turistlere 
yardımcı olurken, yabancı dillerini de geliştirme şansı yakalıyor. “Ask Me/
Bana Sor” yazılı giysileriyle turistlere yardımcı olan gençler, turistler tara-
fından ilgiyle karşılanıyor. 

SANCAKTEPE ŞEHİT FURKAN DOĞAN GENÇLİK MERKEZİNİN AÇILIŞI 

ÜSKÜDAR BİLGİ EVLERİ VE ÇOCUK AKADEMİLERİNDE RAMAZAN HEYECANI 
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İstanbul Aile Araştırmaları, Eğitimi ve Danışman-

lığı Derneği (AİLEDER), Alkol yasasına dair ka-

nun teklifi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.  

AİLEDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 

Kılıçarslan, kanun teklifinin ergenlik döneminde 

bulunan gençlerin ruhsal gelişimleri, ailelerin ve 

gençlerin korunması açısından yararlı olduğunu ve 

bu yasayı desteklediklerini açıkladı.  

Sayın Kılıçarslan, alkol ürünlerinin kullanılmasını 

ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, 

etkinlik yapılamayacak olması ve alkollü araç kul-

lanan sürücülere 700 TL para cezası ve sürücü bel-

gesine 6 ay süreyle el konulacak olmasının Meclis 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesini 

önemsediklerini dile getirdi. Yasa teklifini yerinde 

bir karar olarak gördüklerini belirten Kılıçarslan; 

“Alkolün insan sağlığına olan zararının yanında 

belki de en önemli zararı topluma ve aileye veri-

yor. Ülkemizde işlenen suçların ve gerçekleşen 

kazaların çok ciddi bir oranı alkolden kaynaklan-

maktadır. Bu nedenle alkol kişisel olduğu kadar, 

belki de daha fazla toplumsal bir sorundur. Aile içi 

geçimsizliklerin, kavgaların, şiddetin ve boşanma-

ların da bir numaralı sorumlusu alkoldür. Bu ne-

denle, alkol ile mücadelede toplum olarak bilinç-

lenmek çok önemlidir. Alkol kişisel bir eğlence 

aracı değil, toplumu ve aileyi derinden yaralayan 

bir tehlikedir.” dedi. 

KATILIMCILARIMIZDAN  

KURULUŞUNUN 10. YILINDA ERDEMDER 

Katılımcılarımızdan 2003 yılında “Erdemli toplum için el ele gönül gönüle” sloganı ile sivil toplum yolculu-

ğuna çıkan Erdem Kültür Ahlak ve Dayanışma Derneği (ERDEMDER), 10. Kuruluş Yılı amacıyla  

“Hikâyelerle Sivil Toplum/Neler Yaptık 10 Yılda” başlıklı bir proje hazırladı.  

Bu kapsamda çalışmaya destek amaçlı sivil alandaki olumlu/olumsuz tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. 

Hikayelerinizi, erdem_aysesirin@yahoo.com veya erdemder2003@gmail.com adreslerine gönderebilirsiniz.  

Hikâyelerin Son Teslim Tarihi: 7 Ekim 2013 
Teslim Adresleri:erdem_aysesirin@yahoo.com  -  erdemder2003@gmail.com 
M.Kemalpaşa mh. Mimar Sinan cd.Ümit sk.No:88 Parseller-Avcılar/İSTANBUL 

ALKOL YASASINA DESTEK 



1 1  

Türkiye Gençlerarası İletişim Platformu/TÜGAP üyeleri, 
yaz boyunca da etkinliklerine devam ettiler: 

√ 1 Temmuz 2013 tarihinde Hanımlar İlim ve Kültür 
Derneği (HİKDE) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe 
Uğuz’un Heybeliada’da bulunan evi ve yazlık 
bançesinde bir araya geldiler. Gençlerin kendilerini 
tanıtmasıyla başlayan programada Suriye olayları 
ve Toplumsal Cinsiyet gibi güncel konular ele alın-
dı. Katılımcıların ilgi alanları değerlendirilerek 
Eşzamanlı Tarih Okumaları Grubu, Sanat Kültür 
Grubu vb. etkinlik kulüpleri oluşturuldu.   

√ 17 Ağustos 2013 tarihinde Üsküdar Gençlik Mer-
kezi’nde TÜGAP Aylık Toplantısı gerçekleşti. 
Toplantıya TÜGAP Danışmanlarından Funda 
Akyol, Piyale Çitil, Firdevs Tavukçu, Eğitim ve 
Yönetim Danışmanı Neriman Esendemir ve 
TÜGAP katılımcıları iştirak etti. 
Toplantı, son zamanlarda vahşetin yaşandığı Suriye 
ve Mısır hadiseleri ele alındı. Yapılan istişare so-
nunda, uluslararası çalışmalar yapan bir komisyon 
oluşturulmasına, komisyon sekreterliği için  Neyir 
Akbulut’un görevlendirilmesine karar verildi. 
Programda Eğitim ve Yönetim Danışmanı Neriman 
Esendemir gençlere “Liderlik Eğitiminin Önemi” 
hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı. 

√ 21 Ağustos 2013 tarihinde İlmi Araştırmalar Mer-
kezi (İLAM)’nde gerçekleştirilen Hekimoğlu İsma-
il’in Menan Cinleri adlı eserinden uyarlanan “Bir 
Hidayet Öyküsü” adlı tiyatro oyununa TÜGAP 
gençleri de iştirak etti. 

√ 22 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Kadın ve Kadın 
Kuruluşları Derneği (İKADDER)’de Danışman Dr. 
Gülsen Ataseven, İstanbul Milletvekili Halide 
İncekara, Uluslararası Kadın ve Aile Derneği 
(UKADER) Başkanı Fatma Genç Ünay katılımıyla 
Uluslararası Komisyon çalışmalarının ilk toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda Uluslararası çalışmalar-
da kurulacak bağlantılarda daha aktif ve etkili ola-
bilmek için fikir alışverişinde bulunuldu, workshop 
yapıldı.  

√ 22 Ağustos 2013’te “TÜGAP Genç Sporcular Ku-
lübü” toplantısı yapıldı. 

√ 5 Eylül 2013 tarihinde Avukat Meliha Yalçıntaş’ın 
Çatalca’daki evinde Türkiye Gençler Arası İletişim 
Platformu (TÜGAP) üyeleri gezi programı gerçek-
leştirdiler. Programa 60 kişi iştirak etti. Program 
gençlerin kendilerini tanıtmasıyla başladı. Av. Me-
liha Yalçıntaş, vakıf çalışmaları ve eğitim hizmet-
leri ile ilgili bilgi aktardı. Evlilik Terapisti Nazlı 
Özburun “Bizi Biz Yapan Seçimlerimiz” başlıklı 
interaktif bir sunum yaptı. Katılımcılara TÜGAP 
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Genç sanatçılar-
dan Burcu Ömeroğlu, Katı’ Sanatı ve eserlerini 
tanıttı.  

ÇOCUK VE GENÇLİK AJANDASI  

TÜRKİYE GENÇLERARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 



ÇOCUK VE GENÇLİK AJANDASI  

Fatih Belediyesi Eğitim Birimleri 2013-2014 Dönemi Kurs Kayıtları Başladı 

Fatih Belediyesi Eğitim Birimlerince düzenlenen el sanatları, hobi ve meslek 
edindirme kurslarında yeni dönem kayıtları 1-30 Eylül 2013 tarihleri arasın-
da gerçekleşecek. 

Kadın-erkek, 16 yaş üstü tüm Fatihlilerin katılımına açık olan kurslara 
kayıt , nüfus cüzdanıyla en yakın kurs merkezine giderek yapılmaktadır. 

FATİH BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSU 

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih İlçesi’ndeki lise son sınıf 
öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık aşamasında zorluk yaşamaması 
için alanında uzman ve deneyimli hocaların yer aldığı Üniversite Hazırlık Kur-
su açmıştır. 19 Ağustos - 20 Eylül 2013 tarihlerinde www.fatih.bel.tr adresin-
den Üniversite Hazırlık kursu için online olarak ön başvurular alınmaktadır. 

Gülberenk Tiyatrosu 
Altınçocuk & Gülberenk ortak faali-
yeti olan Gülberenk Tiyatrosu, hakkı ve hayrı tebliğ et-
mek, en güzel mesajı, en tatlı üslûpla sadece Türkiye de-
ğil, tüm dünya çocuklarına ulaştırmak için gönüllü eğitim-
ci, yazar ve sanatkârlardan oluşan bir ekiptir. Her ayın ilk 
Cumartesi günü Altınoluk’ta, Pazar günü İLAM’da sergi-
ledikleri oyunlarda şükür, sabır, paylaşma, israf vb. konu-
lar işlenmektedir.   
5-6 Ekim 2013:  Şükrü Amca Programı             

2-3 Kasım 2013: Sabriye Hatun Programı 

7-8 Aralık 2013: Ekrem Dede Programı 

Bilgi İçin: http://www.gulberenk.com 
Tel: 0212 671 07 00  GSM: 0544 807 88 79 

KÜTÜPHANEDE BİLİM VAR… 

“Kütüphanede Bilim Var” projesi, Üsküdar Belediyesi Eğitim 
Destek Hizmetleri'nin TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirdiği 
bir eğitim programıdır. Bu eğitim 8-12 yaş aralığındaki ço-
cuklara yönelik olup, Üsküdar'da bu-
lunan Bilgi Evleri ve Üsküdar Çocuk 
Akademilerinden kayıt alınacaktır.  
Her Hafta 20 öğrencinin ağırlanacağı 
bu program 9 Eylül - 4 Ekim 2013 
tarihleri arasında gerçekleşecektir. 
Eğitim Programı kontenjanlarla sınır-
lıdır. Bilgi için: 

http:/www.kutuphanedebilimvar.com  

Kore ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
birbirinden önemli zanaatkârların el sanatları eserlerinin yer aldı-
ğı çocuk ve gençlerin de katılabileceği İpek Yolu Pazarı’nda, 
canlı performans gösterileri de yer alıyor. 31 Ağustos 2013 tari-
hinde başlayan etkinlik, 22 Eylül 2013 tarihine kadar her gün 
Sultanahmet Meydanı’nda 10.00-22.00 saatleri arasında devam 
edecek. İpek Yolu Pazarı’nda İstanbullular birçok farklı kültür ve 
objeyle tanışma imkânı bulacak. 

DÜNYA KÜLTÜRLERİ EXPO’DA BULUŞUYOR / İPEKYOLU PAZARI 


