
Merhaba. T-STK ÇOGEP aracılığıyla yeni bir bül-
ten, yeni faaliyetlerle buluşuyoruz sizlerle… Çocuk 
ve genç alanında hizmet veren STK’ları, yerel yö-
netimleri, kamu kurumları ve akademisyenleri or-
taklık zemininde buluşturan Platformumuz, Ocak 
ayı Meclis Toplantısını hava şartları nedeniyle sanal 
ortam üzerinden yaptı. Sanal ortam toplantısına 14 
STK katıldı. 
T-STK ÇOGEP’in ortak proje olarak kabul ettiği 
Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Proje-
si’nin protokolü, 11 Ocak 2013’te Wow Otelde 
yapılan bir toplantıyla Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve İKADDER tarafından imzalandı. 
Koruyucu Aile Sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar 
T-STK ÇOGEP tarafından destekleniyor. 

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nin hazırladığı 
“14 Güvenlik Kuralı” projesi, Ocak ayı sanal ortam 
toplantısında yapılan oylama sonucu T-STK 
ÇOGEP’in ortak projesi olarak kabul edildi. 
Şubat ayında istişare ve işbirliğini yaygınlaştırmak 
için Pedagoji Derneği ziyaret edildi. Bültenimizde 
katılımcılarımızın Şubat ayı faaliyetleri, çocuk ve 
gençlerle ilgili birçok etkinliğine ulaşabilirsiniz. 
Yeni bültende yeni etkinliklerle buluşma temenni-
siyle… 

  Ayşe PEHLİVAN 
  Koordinatör  

Sanal ortam toplantısına Genç Diyalog Grubu, Gülen 
Çocuk ve Gençlik Derneği, Hanımlar İlim ve Kültür 
Derneği,  İstanbul Fatihleri İzci Kulübü Derneği, İs-
tanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği, 
Medyasofa Girişim Grubu, Türk Kadınları Kültür 
Derneği, Okul öncesi Eğitim Kurumları Platformu, 
Özlenen Çocuk Derneği, Ruh Sağlığında Aktif Ka-
dınlar Grubu, Çocuk Suçları Önleme Derneği, Mavi 
Haliç, Kimse Yok Mu Derneği, Hanımlar Eğitim ve 
Kültür Vakfı katıldı. Aşağıdaki kararlar alındı; 
Koruyucu Aile konusunda dernek yetkilileri; bilgi-
lendirme toplantıları organize edebileceklerini, afiş 
hazırlamaya ve dağıtmaya yardımcı olabileceklerin, 
eğitim seminerlerine katılabileceklerini, radyo/tv’dan 
duyurular yapabileceklerini, mekan temininde destek 
olabileceklerini, sms ve sosyal medya ile projenin 
tanıtılmasını destekleyebileceklerini dile getirdiler.  
* Sanal ortamda yapılan toplantının diğer gündemi 
olan, Suriyeli mülteci çocuklar için düzenlenen 
yardım etkinliğine katkılarının olup olmayacağı, 
olacaksa ne tür katkıda bulunabilecekleri idi. Katı-
lımcıların sunabileceği destekler: Çocuklarla birlikte 
oyuncak sandığı hazırlama,  ayakkabı/giyim yardımı,  
STK’lara duyurarak daha yoğun desteklenmesine kat-
kı sağlama,  medya aracılığıyla etkinlikten daha çok 
kişiyi haberdar ederek daha yoğun bir katkının sağlan-
ması ve diğer destekler...  

14 Güvenlik Kuralı Projesinin T-STK ÇOGEP 
Ortak Projesi olması: Projesi TSTK ÇOGEP katı-
lımcıları tarafından kabul edildi.  
* Diğer bilgi ve öneriler 
Sanal ortam toplantılarını daha sık yapabilirsek gün-
demleri görüşebiliriz. GÜL-DER 
Koruyucu aile konusunda doğrudan bağlantı kurabile-
ceğimiz bir yetkilinin bilgilerini paylaşırsanız mem-
nun oluruz. Türk Kadınları Kültür Derneği 
Grubumuzda Çocuk Suçlarını Önleme Derneği'nden 
Temel İstismar Eğitimi almış çok sayıda uzmanımız 
bulunuyor. Alanda çalışırken çok sayıda çocuğun sırf 
bu kuralları bilmediklerinden ne kadar mağdur olduk-
larını gözlemliyoruz. Kısa sürede, severek öğrenecek-
leri bu bilgileri öğrenmediklerinde uzun süreli ve se-
vimsiz çok sayıda olumsuz yaşantıya maruz kalıyor-
lar.  T-STK ÇOGEP vicdani sorumluluk projesi olarak 
harika bir öneri. RUHSAK 
STK-ÇOGEP Türkiye genelinde yapılanma kararını 
aldıktan sonra mutabakat tutanağının revizyonunu 
katılımcı kuruluşlarla birlikte yaptık. T-STK 
ÇOGEP’in revize edilmiş mutabakat tutanağı aşağıda-
ki katılımcıların ortak çalışmasıdır: İKADDER, Ha-
nımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA),  Özlenen 
Çocuk Derneği (ÖZLENDER), Genç Diyalog, Kadın 
Sivil Toplum Kuruluşlarını Destekleme ve Geliştirme 
Derneği (KSDG), Genç İletişim.   

Koordinatörlükten...Koordinatörlükten...  

T-STK ÇOGEP OÇAK AYI TOPLANTI RAPORU 
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T-STK ÇOGEP’TEN 

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu 
(GİKAP) Ocak ayı Meclis Toplantısı 30 Ocak 2013 
tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçek-
leştirildi. Toplantıya T-STK ÇOGEP adına Hülya 
Azaklı katıldı. Toplantıda: 

• Katılımcılar Ocak ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi pay-
laştı. 

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı ele alındı.  

• GİKAP katılımcılarından OKUDER temsilcisi 
Zakire Armağan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsa-
mında Kur’an Açısından Cinsel Kimlik Sapmalarıy-
la ilgili bir sunum yaptı. 

• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl 
Müdür Yardımcısı Arzu Gür, Kurum çalışmaları ve 
Kadın Konuk Evleri, bu hizmetlerden faydalanma 

süreci hakkında bilgi verdi.  

• Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Piyale Çitil vakfın çalışmalarını tanıtan bir 
sunum yaptı.  

GİKAP Meclis Toplantısına Katıldık 

6 Şubat 2013 tarihinde T-STK ÇOGEP’i temsilen Dr. 
Gülsen Ataseven, HİKDE kurucularından Fatma 
Çalıkavak Kutbi, Halit Ziya Uşaklığı İlköğretim 
Müdürü Türkan Çil, OKEP temsilcisi Sevgi Şahbaz ve 
Özlenen Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya 
Azaklı Pedagoji Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı 
Mehmet Taber ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Yaşar ile görüşüldü.  
Ekim 2011 tarihinde derneği kurduklarını söyleyen 
Mehmet Taber, kısaca derneklerinin amaç ve 
faaliyetlerine değindi. Çocuk dostu uzmanlar tarafından 
çocuk ruh sağlığı konusunda ortak fikir inşa etmek; 
çocukların anlaşılması ve eğitilmesi konusunda doğru 
yöntemler geliştirmek ve bu konuda bilinç oluşturarak 
aile bütünlüğüne katkı sağlamak; çocuk haklarına sahip 
çıkmak ve bu hakların savunuculuğunu yapmak; 
çocuklar için üretilen her türlü üründe çocuk 
psikolojisinin dikkate alınmasını sağlamak; üretilen bu 
ürünlerin pedagojik değerlendirmelerini yaparak 
toplum, aile ve üretici firmalar ile paylaşmak amacı ile 
kurulduğunu, 4+4+4 eğitim sistemine pedagojik bakış 
açısı ile TBMM’ye bildiri sunduklarını, sanal ortamı 
çok iyi kullandıklarını, 25 bin üzerinde takipçilerinin 
olduğunu, sosyal medyayı aktif kullandıklarını, bildiri 
mektupları, güvenli internet, tavsiye kitaplar, tavsiye 

mekanları ve benzeri konuları web siteleri aracılığıyla 
yayınladıklarını, Esenler Belediyesi ile ortaklaşa Van 
depremindeki çocuklarla ilgili resim sergi yapacaklarını 
söylediler.  
Dr. Gülsen Ataseven, GİKAP, T-STK ÇOGEP, 
TÜRAP ve Ailemiz Projesi ile ilgili bilgi verdi ve 
işbirliği teklifinde bulundu. Dernek yetkilileri Ailemiz 
Projesi için derneğin web sitesinde yazı 
yayınlayabileceklerini, platformla ilgili bilgileri 
inceledikten sonra katılım için gerekli çalışma 
yapacaklarını söylediler.  

Pedagoji Derneğini Ziyaret  
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Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı  

Çocuk Evleri ve Koruyucu Aile sistemi 
kapsamında yaptıkları çalışmaları ta-
nıtmak amacıyla Suffa Vakfı ve Mutlu 
Yuva Mutlu Yaşam Derneği’ni temsi-
len Veysel Sağdıç T-STK ÇOGEP Ko-
ordinatörlüğünü ziyaret etti.  
Şuanda İstanbul ve Ankara’da toplam 
22 çocuk evi açtıklarını ve 2-12 yaşları 
arasında her evde ortalama 5 çocuğun 
yaşadığını, Ankara ve Bursa’da onay 
bekleyen çocuk evlerinin de bulundu-
ğunu belirtti. Hedeflerinin 500 ev oldu-
ğunun altını çizdi.  
Çocuk Evlerinde bulunan çocuklara 
yapılan pedagojik ve psikolojik hiz-
metlerden bahsederek “Çocuk Yaşam 

Merkezi” hakkında bilgi verdi.  
Bu merkezde çocukların kabiliyetleri-
nin değerlendirildiği, el becerilerinin 
geliştirildiği, bakıcı annelik değerler 
eğitimi seminerleri düzenlendiğini be-
lirtti.  
Her çocuğa “Hamiyet Aile” bulmak 
gerektiğinin altını çizerek rol model 
abi ve ablalara ihtiyaç olduğunu söyle-
di. Çocuk Evleri kapsamında “bakıcı 
abla” ve “bakıcı abi” yetişmesi için 2 
kursun açılacağını, MEB’den sertifika-
lı 550 saatlik eğitimden sonra çocuk 
evlerinde görev yapabileceklerini ifade 
etti. 

T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğünü Ziyaret  

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürlüğü tarafından İstanbul’-
da evlat edinmek için müracaat eden ve 
bekleyen ailelere yönelik, “Evlat Edinme 
Tüzük Değişikliği ve Koruyucu Aile” Ta-
nıtım Toplantısı 19 Ocak 2013 Cumartesi 
günü 11:00-14:00 saatleri arasında, Üskü-
dar Bağlarbaşı Kültür Merkezi konferans 
salonunda düzenlendi.  
Toplantıya GİKAP ve T-STK ÇOGEP 
temsilcileri iştirak etti.  
Toplantı, Koruyucu Aile Sevilay Kuru’nun 
koruyucu aile olma süreci ve bu süreçte 
yaşadığı deneyimleri paylaşması ile başla-
dı. İl Müdürü Önal İnaltekin, Üsküdar 

Kaymakamı Mustafa Güler, Vali Yardım-
cısı Hayrullah İbrahim Sun ve Vali Hüse-
yin Avni Mutlu’nun eşi Gül Mutlu’nun 
Koruyucu Aile Hizmeti ve Koruyucu Aile 
olmanın önemine yönelik konuşmalarından 
sonra soru-cevap ve bilgilendirme ile de-
vam etti. 
Evlat Edinme sırasında bekleyen ailelerden 
çoğu Koruyucu Aile olma yönünde başvu-
ruda bulunacaklarını belirterek, yapmış 
oldukları bu toplantıdan dolayı İl Müdürlü-
ğüne teşekkür etti.  

T-STK ÇOGEP’TEN 
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T-STK ÇOGEP ortak projelerinden Ha-
nımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) 
ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı 
(HEKVA) Koordinatörlüğü’nde yürütülen 
Bilgin Çekirdekler, Tomurcuk, Filiz ve 
Gonca Kulüp çalışmaları devam ediyor.  
Gonca Kulübü, Gülistan Eğitim Kurumla-
rı’nın 12 Ocak 2013 tarihinde organize 
ettiği “Anne-Baba Hakkı” konulu tiyatro 
etkinliğine katıldı. 19 Ocak 2013 tarihinde 
Ferhan Take ve Şule Köklü öncülü-
ğünde “Gonca Genç Kız Özel Ta-
nışma Programı” HİKDE’de ger-
çekleştirildi. Programın her ay ya-
pılması kararı alındı.  
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Plat-
formu (OKEP) işbirliği ile Bilgin 
Çekirdekler, Tomurcuk ve Filiz Ku-
lüp çalışmaları 19 Ocak 2013 tari-
hinde HİKDE’de gerçekleşti. Etkin-

lik sonunda çocuklar resim yaparak, oyun-
lar oynayarak hoşça vakit geçirdiler. 
Kulüp etkinlikleriyle eş zamanlı olarak 
annelerle sohbet edildi. Başarı Kadınlar 
Grubu Başkanı Hüma Atalay çocuk eğiti-
miyle ilgili annelerle bilgi paylaşımında 
bulundu.  

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri Projesi  

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği Başkan 
Yardımcısı Gülhan ŞİŞMAN, 30 Ocak 2013 
tarihinde ATV’de Müge Anlı’nın programı-
na katıldı. Programda; T-STK ÇOGEP or-
tak projesi olan 14 Güvenlik Kuralı kapsa-
mında bir sunum yaptı. Aşağıdaki soruların 
cevaplarını kamuoyu ile paylaştı; çocuklar 
ile ailelerin sorularını yanıtladı. 
• Çocuklarımızı tehlikelerden nasıl koru-

ruz?  
• Çocuklar kendilerini tehlikelerden nasıl 

korur?  
• Güvenlik, koruma ve güçlendirme teknikleri nelerdir?  
• Çocuklarımız kaybolduğunda ne yapmalıyız? Kayıpların bulunmasında ailelerin 

ve emniyetin rolü nelerdir? 

KATILIMCILARIMIZDAN  

14 Güvenlik Kuralı 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, 28-30 Ocak 2013 
tarihlerinde Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Kö-
yü’nde 40 genç kızın katılımıyla bir kamp düzenledi. 
Kardeşlik, sevgi ve muhabbetin yoğun olarak hissedildi-
ği kamp ortamında katılımcılar birbiriyle kaynaşmasına 
ve yeni arkadaşlar edinmesine vesile oldu. 

Kamp boyunca her gün konusunda uzman kişilerce se-
miner verildi. Birinci günün konuşmacısı Mevlüde 
Uçar, seminerinde ‘aile-israf-hoşgörü’ kavramlarına 
değindi ve konuşmasının sonunda gençlere öz değerlere  
önem vermeleri konusunda önerilerde bulundu. 

İkinci günün Muham-
med Fesih Kaya Beye-
fendi, ahlakî değerleri-
mize sahip çıkmak ve 
arkadaşlarımızı da gü-
zelliklere davet etmek 
hususunda gençleri bil-
gilendirdi.  

Çay sohbetlerinde  

“selam” kavramı üzerine muhabbet ettik ve konuyla 
ilgili ‘Selamlaşma Adabı’ isimli videoyu izledik.  

Üçüncü gün Gülhan Şekerci, ‘modern zamanda genç 
olmak’ konulu seminerinde, kendi hayatından örnekler 
vererek, günümüz gençlerine konuyla ilgili tavsiyelerde 
bulundu. 

Program sonunda katılımcı gençlerden kampı değerlen-
dirmeleri istendi, gençlerin etkinlikle ilgili düşünceleri 
olumlu idi. Kuruluş temsilcileri de, yaz başında yapma-
yı planladıkları yurt dışı kampının müjdesini verdi.  

Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü'nden Karne Hediyesi 

Katılımcılarımızdan Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde etüt 
dersi ve judo eğitimi alan çocuk ve gençlere yarıyıl tatili hediyesi olarak 
bir gezi düzenlendi. Gezi 6 Şubat Çarşamba günü Miniatürk ziyareti ile 
başladı. Eyüp Sultan ve Pierre Loti tepesinde Haliç manzarası seyrederek 
devam etti. Eyüp Sultan Sibyan Mektebi ziyaretinde, Doç. Dr. Mehmet 
Emin, Sıbyan Mektebi ve Mihrişah Valide Sultan Külliyesi hakkında bilgi 
verdi. Gezi çay ikramıyla sona erdi.  

Mutlu Aile Gençleriyle Mutlu Kamp 
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KATILIMCILARIMIZDAN...  

 

 
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği  

“Hamiyet Aileler Buluşması”  
Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların zorlu 
hayat yolculuğunda, sevgi, şefkat ve ilgileriyle can-
dan gönülden anne ve babalıklarıyla onlara dayanak 
olan değerli aileler “Hamiyet Aileler Buluşması”nda 
bir araya geldi.  

15 Ocak 2013’te bir araya gelen aileler birbirleriyle 
tanıştı, hizmetlerin yaygınlaşması konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

T-STK ÇOGEP katılımcılarından İstanbul Kadın ve 
Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) ve Hanımlar 
Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) işbirliği ile 20 
Ocak 2013 tarihinde Ümraniye Sosyal Tesislerinde 
“Gelecek Neslin Genç Koalisyonu Projesi” istişare 
ve tanışma toplantısı yapıldı.  
Piyale Çitil koordinatörlüğünde yapılan toplantı, iş-
birliği yapılan diğer STK’ların temsilcileri ve ileti-
şimde bulunulan gençlik gruplarından 35 kişinin katı-
lımı ile gerçekleşti.  
Proje Danışmanı Piyale Çitil açılış konuşmasının ar-
dından, proje hakkındaki sunumunu slayt eşliğinde 

yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Ardından 
İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol 
GİKAP çalışmalarını slayt eşliğinde paylaştı.  
Katılımcıların kendilerini tanıtmalarının ardından 
programın ikinci bölümüne geçildi. Bu bölümde katı-
lımcılar, genç gruplar ve gençlik STK’ları arasında 
bir platform oluşturulması ile ilgili görüşlerini ve öne-
rilerini paylaştılar.  
Bir sonraki toplantının 3 Mart 2013 tarihinde yapıl-
masına karar verildi.  
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KORUYUCU AİLE 

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında ba-
kımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın 
kendi aile ortamlarında; eğitim, bakım ve yetiştirilme 
sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli 
veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, 
hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uy-
gun aile ya da kişilerdir. 

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini 
koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, 
sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sı-
cak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların 
yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli 
olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildikle-
rinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak ka-
nıtlanmıştır. Kuşkusuz an-
ne-babalar da çocuklarını 
en iyi şekilde yetiştirmek 
için çaba harcarlar. Ancak 
yaşam her zaman düşünül-
düğü gibi olmayabilir. Bazı 
aileler zihinsel, bedensel, 
ya da psikolojik sorunları 
veya ekonomik yetersizlik-
leri, boşanma, ölüm gibi 
sosyal sorunları nedeniyle 
bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gerek-
sinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle 
durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, 
öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir 
ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu ne-
denle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar 
için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de 
olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. 

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile orta-

mı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımakta-
dır. 

Koruyucu Aile Hizmetinde amaç, çocuk için karma-
şık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak 
çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve 
normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. 

Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle 
ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı 
olur. 

Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehli-
keli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu 
paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır. 

Bir çocuğun Koruyucu Aile yanına yerleştirilmesin-
deki amaç; 

• Çocuğun şefkatli ve 
destekleyici bir aile orta-
mında korunarak yeterli 
bakımı alması, 

• Çocuğun çok erken 
yaşta karşılaştığı ayrılıkla 
baş edebilmesi ve olumsuz 
yaşam deneyimlerinden 

kaynaklanan duygusal sorunlarının iyileştirilme-
si, 

• Çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönem-
de özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örse-
lenmeden geçirmesinin ve normal hayatını de-
vam ettirmesinin sağlanması, 

• Çocuğun geleceği için kalıcı bir planın geliştiril-
mesi ve hayata geçirilmesidir. 
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T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi  
2013 Proje Başvuruları Başladı 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için 

Proje Yardımları" Programı'nın 2013 yılı önceliklerini ve başvuru koşullarını açıkladı. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkile-

rinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 

 

2013 Proje Yardımları için öncelikli konular; 

• Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve artırılmasına yönelik projeler,  

• Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun artırılması ve aktif vatandaşlık konu-
lu projeler,  

• Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli 
projeler,  

• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, 
sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,  

• Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu artırmaya yönelik projeler,  

• Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,  
Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler olarak belirlenmiştir. 

• İki dönemde başvuru kabul eden programın Mayıs 2013 dönemi için en son başvuru tarihi 1 Nisan 2013, 
Eylül 2013 dönemi için ise başvuru süresi 1 Nisan 2013-1 Ağustos 2013tarihleri arasıdır. 

• T.C.İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Yardımları hakkında daha fazla bilgi ve baş-
vuru koşulları için web sitesine www.dernekler.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2010 yılında başlattığı "Sivil Toplum Kuruluşları için 
Proje Yardımları" Programı'nın 2013 yılı önceliklerini ve başvuru koşullarını açıkladı. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkile-
rinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 

2013 Proje Yardımları için öncelikli konular; 

• Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve artırılmasına yönelik projeler,  

• Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun artırılması ve aktif vatandaşlık konu-
lu projeler,  

• Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin artırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli 
projeler,  

• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, 
sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,  

• Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu artırmaya yönelik projeler,  

• Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,  

• Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler olarak belirlenmiştir. 

İki dönemde başvuru kabul eden programın Mayıs 2013 dönemi için en son başvuru tarihi 1 Nisan 2013, Eylül 
2013 dönemi için ise başvuru süresi 1 Nisan 2013—1 Ağustos 2013 tarihleri arasıdır. 

T.C.İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Proje Yardımları hakkında daha fazla bilgi ve başvuru ko-
şulları için web sitesine www.dernekler.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI  
“AİLEMİZ PROJESİ”  

PROTOKOL İMZA TÖRENİ  
T-STK ÇOGEP ortak projelerinden “Aile Odaklı Medya 
İzleme ve Değerlendirme Projesi” T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilecektir. Bu 
kapsamda 11 Ocak 2013 tarihinde İstanbul WOW Otel’-
de T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
İKADDER işbirliği protokolü imzalandı.  

Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin’in yanı sıra Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoğlu, Bakan 
Danışmanı Ayşe Keşir, Doç. Dr. Mustafa Can, Amber 
Türkmen ve GİKAP Kurucu ve Danışmanı Dr. Gülsen 
Ataseven, İKADDER adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Funda Akyol ve Filiz Kurtoğlu, Proje Danışmanı Av. 
Kezban Hatemi, AKODER adına Yönetim Kurulu Başka-
nı Filiz Çolakbayraktar ve Yasemin Çoban, ERDEMDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Şirin, Genç Diyalog Gru-
bu adına Azime Kayahan ve Firdevs Tavukçu, HİKDE 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uğuz ve Nevriye 
Demir, AİLEDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Kılıçarslan, Medya Sofa Girişim Grubu adına Başkan 
Binnur Feyizli ve Zeynep Türkoğlu, Genç İletişim Grubu 
adına Başkan Mücella Güzeldere ve Müleyke Leman, 
OKEP adına Sevgi Şahbaz, ÖZLENDER Genel Sekreteri 
Hülya Azaklı, T-STK ÇOGEP koordinatörü Ayşe Pehli-
van iştirak etti.  

Programın açılış konuşmasını İKADDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Funda Akyol yaptı. Konuşmasında; derneğin 
vizyon, misyon ve ilkelerinden bahsederek, kamu ve 
STK’ların toplumsal sorunların çözümünde ortaklık kur-

malarının önemine değinen Akyol, dernek çalışmalarını 
ve projelerini STK’ların ortaklıklarında yürüttüklerini 
belirterek, GİKAP, T-STK ÇOGEP ve STK TÜRAP’ın 
AİLEMİZ P’ye destek verdiğini dile getirdi.  

Bakan Fatma Şahin konuşmasında şunlara değindi: 
“Birçok kez sizlerle bir araya geldik, sizleri dinledik. Bu 
çalışma için protokol imzalanması gerektiğine inandık. 
Bunu sürdürülebilir kılmak durumundayız. Değerlerimizi 
elde tutmalı, olumsuzu olumluya birlikte çevirmeliyiz. 
STK’lar ve kamunun işbirliği yapmasıyla daha başarılı 
olacağımıza inanıyoruz. Sessiz yığınları toplumun sesi 
olarak duyurmalıyız. Zaman işbirliği ve güç birliği zama-
nıdır, güçlendirme de bu çalışmalarla gerçekleşecektir. 
Yapılacak çok işimiz var ama azmimiz ve gücümüz de 
var. Niyet hayır, hayır akıbet olacak.” dedi ve Bakanlığın 
aile odaklı çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.  
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AİLE ODAKLI MEDYA İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME PROJESİ (AİLEMİZ-P)  

PROJENİN SAHİBİ: İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) 

PROJENİN ALANI: Ülke geneli ve vatandaşlarımızın yaşadığı yerler 

PROJENİN SÜRESİ: Ocak 2013 – Ocak 2015    

PROJENİN AMACI: Bilinçli medya izleyicisi oranını artırmak, toplumun taraflarını temsil 
eden sivil bir inisiyatif oluşturmak, bireylerin ilgili kişi/kurum/kuruluşlara yayınlarla ilgili 
olumlu/olumsuz tepkilerini göstermelerinde rehberlik etmek, böylece öncelikle çocuklar ol-
mak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve değer kaybını önlemektir. 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR: 

Ailemiz-P’yi “Ortak Proje” olarak kabul eden “STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)”, 
“Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)” ve “Türkiye STK Çocuk ve 
Genç Platformu (T-STK ÇOGEP)”’ ile ve bu Platformların katılımcısı gönüllü kuruluşlar-
la işbirliği yapılacaktır.   

Ailemiz-P ile T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü “Medya Eylem Planı” 
kapsamında İKADDER ve Bakanlık bir protokol imzalamıştır. Bu çerçevede Bakanlık da pro-
jenin paydaşları arasında yer almaktadır.   

PROJENİN GEREKÇESİ 

Yapılan araştırmalar Türkiye’de TV izleme alışkanlığının günde ortalama 4 saat 17 dakika ile 
birçok ülkenin üzerinde yer aldığını göstermektedir. Araştırmalar ülkemizde 17 yaşına kadar 
çocukların yaklaşık 60.000 cinayet, ölüm ya da yaralama sahnesi izlediklerini ortaya koymak-
tadır.  RTÜK Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Daire Başkanlığınca Ankara'da 1.836 kişiye 
uygulanan bir araştırmada aileler; çocuklarının şiddet programı izlemelerini kontrol edemedik-
lerini ifade etmişlerdir.  

Avrupa ve Amerika dahil birçok ülkede başta 
ebeveynler olmak üzere toplumun medya üzerinde 
sivil oluşumlar aracılığıyla aile odaklı bakış açısı-
nı yaygınlaştırdığı görülmektedir.  

Projemiz yukarıdaki bilgiler doğrultusunda halkın 
bilinçli tercihlerinin yayın politikalarını etkileme-
si, temiz medya temiz toplum ilkesi doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

PROJENİN HEDEFLERİ: 

• Proje kapsamında en az 50 STK ile işbirliği 
yapmak,  
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• İşbirliği yapılan STK’ların en az 
bir Proje Grubu ve Alt Gruplar 
oluşturmalarını sağlamak, 

• Gruplar ve Alt Gruplar kanalıyla 
en az 2500 kişiye ulaşmak, hedef 
kitlenin televizyon, firma, kamu 
kurumu ve diğer mercilere iletme-
lerine rehberlik etmek,  

• 50 eğitmen yetiştirerek 5.000 kişi-
ye Bilinçli Medya İzleyiciliği eğiti-
mi vermek.  

 

ÇALIŞMA METODU ve ÖZET UYGULAMA ADIMLARI 

• Başta platformlar olmak üzere aile odaklı (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli)  
çalışan STK’lar ile işbirliği yaparak projenin yaygınlaşmasına zemin hazırlamak,  

• Sosyal medyayı (bir web portalı, Facebook sayfası, twiter) etkin olarak kullanmak,  

• Bilinçli medya izleyiciliğini yaygınlaştırmak için eğitimler düzenlemek ve bilgilendiri-
ci dokumanlar hazırlamak,  

• Etkin raporlama teknikleri kullanarak rapor formları hazırlamak, yapılan çalışmaları 
belgelemek, belgelenen bilgileri yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak, 

• İzleme ve değerlendirmeyi raporlar üzerinden yapmak, 

• Proje boyunca yayınlar (broşür, bülten, kitapçık, kitap) hazırlamak.  

 



Adres: İslambey Cad Mehmet Ali Ağa Sok. No:22/5 Eyüp/İstanbul  
Tel&Faks: 0 (212) 519 59 19  

E-posta: stkcogep@hotmail.com  Web: www.stkcogep.org   

Bu bülten, TSTK ÇOGEP Koordinatör kuruluşu Özlenen Çocuk Derneği (OZLENDER) tarafından hazırlanmaktadır. 

Çocuk ve Genç Etkinlikleri... 

Çocuk Eğitim Atölyesi 
Pedagoji Derneği uzmanlarınca sunulan çocukları doğru bir şekilde eğitmek isteyen 
anne-babalara, öğretmenlere ve uzmanlara yönelik bir eğitim atölyesi olan Çocuk 
Eğitim Atölyesi. çocuğun çok yönlü eğitilmesi gerektiği tezinden yola çıktı. Çocu-
ğun karakter, duygu, özgüven, mahremiyet, sosyal beceri, cinsel, sorumluluk, başarı  
ve sanat eğitimi gibi bir çok başlığı içeriyor. Her hafta bir uzman ve bir başlıkla bir-
likte çocuğu çok yönlü eğitmenin incelikleri bu atölyede. Bilgi için: 0212 411 08 05 

Hikâyelerle Zeytinburnu 
Aile Kadın Destek ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 
“Hikâyelerle Zeytinburnu” adı altında bir resim yarışması düzenledi. Çırpıcı Çayırı, Yenikapı Mevlevihanesi, Balıklı Ayaz-
ma, Surlar, Kazlıçeşme, Seyitnizam ve Merkezefendi gibi tarihi mekanların resmedileceği yarışmada, dereceye giren çalış-

malar, AKDEM tarafından yayınlanacak olan çocuk kitabında yer alacak. Öğrencilerin yaşadıkla-
rı ilçenin tarihini öğrenerek kente uyumlarını kolaylaştırmayı ve bir tarih bilinci oluşturmayı 
amaçlayan yarışmada, resimlerin başvuru formlarıyla birlikte 18 Şubat Pazartesi günü-
ne kadar okul müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Bilgi için: 

ŞAFAK SARI İLE GENÇLİK MEYDANI 
Şafak Sarı İle Gençlik Meydanı Programının ikincisi 16 Şubat 2013 Cumartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasın-
da Türk Gençlik Vakfı'nda gerçekleşecektir. Programda; Tesettür Moda Dergileri (Ala, Enda, esna) incelenecektir.  
Adres: Cumhuriyet Cad. Gökçesu Apt. No:161/1 Bağlarbaşı - Üsküdar/ İstanbul 
Bilgi için: 0216 343 83 83 

İlk Yarının İlk Konseri “Asitane Oda Orkestrası”  
İlk Yarının İlk Konseri “Asitane Oda Orkestrası” 23 Şubat 2013 Cumartesi 
saat: 14.00’da Asitane Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.  
Bilgi için: 212 533 78 34 - 93  


