


KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, Destekçileri ve Gönüllüleri… 

İçinde birbirinden farklı bir çok olay yaşadığımız 2016 yılının son ayında yine sizler-

le birlikteyiz. 

Meselelerin nedenleri, süreçleri ve sonuçları açısından değerlendirme yapan konu-

sunda uzman kişilerin ifadeleriyle de; zor bir yıldı 2016, bir çok zorluğa şahit olduk. 

Diğer yandan güçlü bir yıldı. 2016 yılında güçlükleri yenmek için farklı düşüncelere 

sahip insanlar tek vücut olarak yan yana durduk.  

Yaşam devam ettiği müddetçe değişimlerde kaçınılmazdır. Ancak değişimin gelişi-

me dönük yüzüyle çalışmalarımıza devam ettik/edeceğiz... 

Gençlerimizin tarihten beslenerek güne hakim olma, geleceğe sahip çıkma gayret-

lerinden duyduğumuz heyecan ve memnuniyeti dile getirirken, dünyada ve ülkemiz-

de haksızlığa uğrayan, hayalleri çalınan tüm mazlumlar için çalışmaya devam ede-

ceğimizi, gençlerle aynı safta mücadelemizi sürdüreceğimizi de beyan etmek isteriz. 

Her doğan günün içinde barındırdığı ümit ile hak ve sorumluluklarının farkında, gö-

revlerini yerine getirme güveni yaşayan, adil ve hoşgörülü bir yıl temenni ediyor, 

bize varlığı, fikri ve gayretiyle güç katan her birey, her kurum ve kuruluşa teşekkür 

ediyoruz.  

 

T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü  

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği 
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TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU  

(T-STK ÇOGEP) KASIM 2016 MECLİS TOPLANTISI 
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T-STK Çocuk ve Genç Platformu (T-STK 

ÇOGEP) Ekim Ayı Toplantısı 25 Ekim 2016 tari-

hinde Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerin-

de gerçekleştirildi. 

Toplantıya, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı, Sancaktepe Belediyesi, Fatih Belediyesi, Eyüp 

Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Üsküdar Kayma-

kamlığı olmak üzere yerel, kamu ve STK temsil-

cilerinden 69 kişi iştirak etti.  

Toplantı, “STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşu-

yor Projesi (STK KAGEP)” kapsamında hazır -

lanan “BURADA SANA YER VAR” kamu spotu 

gösterimi ile başladı.  

Gösterimin ardından; İKADDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Funda Akyol STK-KAGEP’in faaliyet ve 

sonuçlarını görsel sunum eşliğinde katılımcılarla 

paylaştı. 4-5 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştiri-

len “Dünden Yarına Gençlik Çalışmaları Çalışta-

yı” hakkında bilgi verdi.   

Gündem maddelerinden “Çocuk İstismarı ve İh-

mali” konusunda görüş ve öner iler  alındı. Bu 

alanda çalışan STK’lar faaliyetlerini aktardı.  

Toplantıda; 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi; ba-

kanlığın faaliyet alanı ile ilgili bilgi aktardı. 

STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirdikleri ça-

lışmaların başlıklarını paylaştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi; örgün eğitim 

kurumlarındaki çocuklara yönelik eğitim projele-

rinde ortaklık kurulurken dikkat edilecek husus-

larla ilgili bilgi sundu. İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak seminer, okuma grupları gibi 

standart programların ötesinde; gençleri kapsayan 

ve onlara cazip gelecek teklifleri öncelediklerini 

belirtti.  

ÖZLENDER temsilcisi Ayşe Pehlivan; istismar 

vakalarının önlenmesi için Sivil Toplum Kuruluş-

larının ortaklaşması, birlikte hareket etmesi ve 

ilgili kamu kurumlarına somut öneri ve tekliflerle 

ulaşılmasının önemine değindi.  

Program, STK KAGEP kapsamında yürütülen 

faaliyetlere katılım ve katkı sağlayan katılımcılara 

plaket takdimi ile sona erdi.  

19-20 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 

“STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) VI. İsti-

şare İl Toplantısı”nda T-STK ÇOGEP  Mayıs 

2016-Kasım 2016 çalışmaları birim raporu olarak 

katılımcılara sunuldu.  
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TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP  

VI. İSTİŞARE GRUBU İL TOPLANTISI 

STK Türkiye Aile Platformu 

(TÜRAP)’ın VI. İstişare Gru-

bu İl Toplantısı 19–20 Kasım 

2016 tarihlerinde Kocaeli’da 

gerçekleşti. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

himayesinde ve Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuru-

luşları Platformu (AYSİT) ev sahipliğinde Basın İlan 

Kurumu Bayramoğlu Tesislerinde düzenlenen toplantı-

ya 12 İlden Üye Statüsündeki 50 STK’dan 72 temsilci,  

Misafir Statüsünde STK, yerel-kamu ve üniversiteler-

den 122 temsilci, 1 Basın olmak üzere 195 kişi iştirak 

etti. 

Toplantının ilk günü, TÜRAP Genel Koordinatörü 

Piyale Çitil ve ev sahibi AYSİT Yönetim Kurulu Baş-

kanı Serpil Balat’ın hoş geldiniz konuşmaları ile başla-

dı. Düzce Valisi Zülküf Dağlı Milletvekili Dr. Ravza 

Kavakçı Kan, Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, T.C. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum 

Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek, Ko-

caeli Belediye Başkan Danışman Nermin Tol, Darıca 

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak selamlama konuş-

ması yaptı. 

Protokol konuşmalarının ardından T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan 

Durmuş “Aile ve Aile Odaklı Çalışan STK’lar İçin 

Yeni Faaliyet Alanları/Çalışılması Elzem Konular” ve 

AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Uzmanı 

Makbule Okat “2017 AB Hibe Programları ve STK’la-

ra Yönelik Fırsatlar” konu başlıklarında sunum gerçek-

leştirdi. 

Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel sunum 

eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Özlenen Çocuk ve 

Gençlik Derneği (ÖZLENDER) Yönetim Kurulu Üye-

si Ayşe Pehlivan TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk 

ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP) çalışmaları, 

Umut Çatısı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ernur Çi-

tim T-STK Engelli ve Aile Platformu (T-STK ENAP) 

çalışmaları, Ev Kadınlar Kültür ve Dayanışma Derneği 

(EVKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Keleş TÜ-

RAP Kadın ve Aile Birimi (T-STK KAP) çalışmaları, 

Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Koordinatörü 

Regaip Bostan TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Platfor-

mu (TÜBAM-P) çalışmaları, Mutlu Yuva Mutlu Ya-

şam Derneği Koordinatörü Mukadder Bahadır Türkiye 

Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) ve Danışman/

Denetleme Grubu (DDG) Üyesi Filiz Kafadar Danış-

man/Denetleme Grubu çalışmaları hakkında bilgi ver-

di. TÜRAP Birim ve Komisyonlarının gelecek dönem 

etkinlikleri ve TÜRAP Karar Organı WhatsApp kural-

ları ile ilgili müzakere yapıldı. 

TÜRAP Üyesi Dünya Hapkido Derneği’nin gerçekleş-

tireceği “Uluslararası 32. WahaHapkido Semineri ve 

1.Uluslararası Kılıç ve Geleneksel Okçuluk Kursu” 

programında TÜRAP’ın logosunun yer alması oy çok-

luğuyla kabul edildi. 

Toplantının ikinci gününde, TÜRAP Genel Merkez, 

Birim ve Komisyonların çalışmalarında verimliliğin 

artırılması için sorunların değerlendirilmesi, çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi kapsamında Eş Zamanlı Yu-

varlak Masa Toplantıları yapıldı. 

Toplantı Grupları; TÜRAP Genel Merkez Çalışmaları, 

TÜRAP Engelli ve Aile Birimi, TÜRAP Kadın ve Aile 

Birimi, TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile Komisyo-

nu, TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, TÜ-

RAP Spor Çalışma Grubu, TÜRAP Çocuk İstismarı 

Çalışma Grubu, TÜRAP Gençlik Çalışma Grubu, TÜ-

RAP Çocuk ve Genç Çalışma Grubu ve TÜRAP Eği-

tim Çalışma Grubu. Eş zamanlı gerçekleştirilen yuvar-

lak masa toplantılarının sonuçları moderatörler tarafın-

dan katılımcılara sunuldu. 
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TÜRAP YUVARLAK MASA TOPLANTI KARARLARI 

Çocuk İstismarı Çalışma Grubu  

 Pedofili tipolojisinde, davranış biliminin tek 

başına yetersiz olduğunu, bu nedenle çalışma-

ları yürütürken kriminolojiden de faydalanıl-

ması gerekmektedir. 

 Çocuk istismarlarında olay yeri çocuğun bede-

nidir. Etkin bir çocuk suçları biriminizin olabil-

mesi etkin toplu bir çalışma gerektirmektedir. 

Birçok kurum bir arada ortak çalışma yapmalı. 

Adliye, emniyet ve hastaneler çocuk istismarı 

konusunda istatistik vererek, Türkiye de sağlık-

lı istatistikleri derleyen bir merkez bu bilgileri 

servis etmelidir. 

 Kurumsal taassup, bilgi alışverişinin ve iş birli-

ği zeminin oluşmasını engellemektedir. Cinsel 

İstismar Terapisi Merkezi, Türkiye’deki en 

büyük eksiklerden biridir ve sadece bir adet 

bulunmaktadır. 

 İstismarın konuşulması Türkiye için çok büyük 

bir ilerlemedir. İstismar risk unsurlarının ortaya 

çıkması illerde daha fazla yaşanmaktadır. 

 Çocuk pornosu en fazla Türkiye’de izlenmek-

tedir. 

 Türkiye’de çocuk organ mafyası olmadığı söy-

lenmektedir.  

 Dünyadaki bütün yasal olmayan oluşumlarda 

ham madde çocuktur.   

 Dünyada, her 3 kızdan biri ve her 7 erkekten 

biri, 17 yaşından önce cinsel istismara maruz 

kalmaktadır. Bu durumu önlemek için kişilerin 

ailelerine ve kendilerine koruyucu sistemler 

geliştirilerek topluma kazandırılmalı. Devlet, 

yerel, ulusal ve uluslararası anlamda koruyucu 

tedbirler almalı. Önleme, saptama, soruşturma, 

adli süreç, tedavi yöntemi içeren projelerin 

fonlanması gerekmektedir. 

 Çocuklara Bireysel Güvenlik Eğitimleri veril-

melidir. 

 

Çocuk ve Genç Eğitimi Çalışma Grubu  

 Günümüzdeki eğitim sistemi,  öğretmen ve 

öğrencilerin yeteneklerini kaybetmesine yol 

açmaktadır. Bu nedenle, STK’lar T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığı müfredatına tavsiye niteliğin-

de öneriler sunmalı, sosyal gelişim eğitimleri 

önermeli. 

 Yeteneklerine göre çocukların yönlendirileceği 

eğitim sistemleri olmalı. Nebevi Eğitim Meto-

du, Eski Türk geleneklerinden itibaren tüm 

çağlarda uygulanan eğitim metotları, Batı ülke-

lerinde uygulanan eğitim metotları ve Türki-
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TÜRAP YUVARLAK MASA TOPLANTILARI 

ye’de uygulanan eğitim metotlarının kıyasla-

nacağı çalışmalar yapılmalı. 

 STK’lardaki değerler eğitimi gibi kaliteli eği-

timler, dramalar, kısa filmler, tiyatrolar lokal 

uygulanabilmektedir. İmam Hatip Liseleri ve 

Anadolu Liselerinde boş derslerin değerlendi-

rilmesi için, canlı yapılan bu programlar onli-

ne veya banttan okulların konferans salonla-

rından ulaşılarak, ya da Youtube adresleri bel-

li bir internet adresinde toplanarak ve bunu 

okullara MEB tavsiyesi niteliğinde yayarak 

yaygın bir eğitime dönüştürme çalışmaları 

yapılmalı. 

 Ailelere, velilere iki günlük uygulamalarla, 

didaktik değil, interaktif kamp eğitimleri ya-

pılmalı. 

 Türkiye’deki üstün yeteneklilerde beyin göçü 

yaşanmaktadır. Çocuklar yeteneklerine göre 

eğitim alarak bunun önüne geçilebilir mi soru-

suna, saha çalışmaları yaparak cevap aranma-

lı. 

 Mahremiyet eğitimi ile ilgili öz değerlere uy-

gun kitaplar ve animasyon filmleri oluşturul-

malı. Bu konuda MEB ile işbirliği yapılarak 

Batının toplum üzerindeki etkisi yok edilmeli. 

 STK, öğretmen, öğrenci ve aile arasında işbir-

liği sağlanarak değerler eğitiminin geliştiril-

mesi, bu eğitimlerin atölye çalışmaları halinde 

birebir, interaktif olması için eğitici eğitimleri-

nin yapılmalı. 

 Okul aile birliklerinin etkin hale getirilmesi 

için koordinasyon ve eğitim çalışmaları yapıl-

malı. 

 Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarla eğitimin yol 

göstericiliği ışığında, drama eğitimini ders 

müfredatına ekleme çalışmaları yapılmalı.   

 Rehberlik servislerinin daha aktif çalışması 

için STK’ların okulla işbirliği yapması sağlan-

malı. 

 

Gençlik Çalışma Grubu  

 Lise ve ortaokul dönemlerinde sivil topluma 

katılım bilincinin kurgulanması, bütüncül bir 

bakış açısıyla ve bir plan dâhilinde gerçekleş-

tirilmeli.  

 Gençlik ile alakalı özellikle lise dönemindeki 

öğrencilere yönelik faaliyet gerçekleştiren 

kurumlar T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına 

akredite olmalı. 

 Gençlerin bireysel proje ve fikirlerini destek-

leyecek sistemler kurulmalı. Gerek STK’lar, 

gerekse T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının 

yaratacağı bir alan/uygulama ile gençlerin bi-

reysel üretimlerini hayata geçirebilmeleri sağ-

lanmalı. 

 Gençlerin ilgi alanlarına yönelik gönüllü ola-

rak katılabilecekleri STK’lara ulaşabileceği 

bir mobil aplikasyon üretimi mevcutta Bakan-

lık tarafından üretildi. Bunun bilinirliğini arttı-

rılarak daha yaygın hale getirilmeli. Ayrıca 
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TÜRAP YUVARLAK MASA TOPLANTILARI 

aplikasyonun daha kullanışlı olabilmesi için 

öneriler sunulmalı. 

 Kurumların yönetim mekanizmalarında genç-

lere de yer verilmeli. Ancak bu pasif değil, 

aktif ve nitelikli bir katılım olmalı. 

 

Spor Çalışma Grubu 

 Spora teşvik edici ve özendirici çalışmalar 

yapılmalı. 

 Aileler tarafından çocuklar küçük yaşta spora 

yönlendirilmeli. 

 Ulaşılabilir noktalarda spor tesis ve alanlarının 

tahsisi, var olan spor merkezleri ve kompleks-

lerinin, STK’ların da kullanılabilmesine yöne-

lik kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalı. 

 Spor alanında genel sınıflandırılma çalışmaları 

yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı. 

 Bisiklet yolları yaygınlaştırılarak, bisiklet kul-

lanımına teşvik edilmeli. 

 Spor, branş ve alanları doğru, anlaşılabilir şe-

kilde tanıtılmalı ve yaygınlaştırılmalı. 

 Kurumlar arası iş birliği arttırılmalı ve bu 

alanda politikalar düzenlenmeli. Ayrıca ku-

rumların spor alan ve merkezlerini ortak kulla-

nabilmeleri amacıyla çalışma yürütülmeli. 

 STK'ların sorun ve önerilerinin çözüme ulaşa-

bilmesi amacıyla kamuda STK daireleri oluş-

turulmalı. 

 Aile ve gençlere yönelik bilinçlendirme ve 

eğitim çalışmaları yapılmalı. 

 Spor alanında teşvik edici ve tanıtıcı kamu 

spotları hazırlanmalı. 

 Özellikle T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 

T.C. Sağlık Bakanlığı ortak çalışmalar yürüte-

rek sporun yaygınlaştırılmasına yönelik politi-

ka belirlemeli ve sporun doktorlar tarafından 

hastalara önerilmesi ile ilgili çalışmalar yapıl-

malı. 

 Geleneksel sporlar öğretilmeli, canlandırılmalı 

ve yaygınlaştırılmalı. 

 Spor destekli değerler eğitimi yapılmalı. 

 Antrenör ve eğitmenlerin meslek içi eğitimle-

re tabi tutularak ihtisas sahibi olmaları sağlan-

malı ve kişiler bu konuda bilinçlendirilmeli. 

 Spor alanında eğitim ve metotlar standardize 

edilmeli. 

 Milli ve Manevi değerlerin arttırılması ile ilgi-

li çalışmalar yapılmalı. 

 Okullarda çocuk ve gençlere yönelik ilgi alan-

ları tespit edilerek ilgili spor branşına yönlen-

dirilmeleri sağlanmalı. 

 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ör-

nek hayatların, spor ile ilişkileri rol model 

olması amacıyla araştırılarak anlatılmalı ve 

teşvike yönelik çalışmalar yapılmalı. 

 İslam’da sporun yerinin iyi ve doğru bir şekil-

de anlaşılması sağlanmalı. 

 STK'lar arası iş birliği çalışmaları yapılmalı.  
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HEKVA bünyesinde yardım 

alan ailelerin çocukları için 

liseye hazırlanan 8. sınıf öğren-

cilerine TEOG hazırlık dersleri, 

üniversiteye hazırlanan lise 

öğrencilerine YGS ve LYS kursları, akademik 

alanın yanı sıra toplumun diğer bir dezavantajlı 

grubu olan engellilere destek olabilmeleri ve haya-

tı öğrenebilmeleri için işaret dili eğitimi verilmek-

tedir. 

Eğitim desteklerinin yanı sıra sosyo-kültürel ya-

şamlarına olumlu katkı sağlayacak organizasyon-

larda yer alma imkânı da sağlamaktadır. Bu kap-

samda Hafta Sonu Eğitim Destek Kursları’nda 

işaret dili eğitimi alan çocuklar, öğrendiklerini 

uygulamak ve toplumun engellilere bakış açısını 

yerinde gözlemleyebilmek için 1-4 Aralık 2016 

tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 

(CNR) düzenlenen Eyafexpo Engelsiz Yaşam Fua-

rı’na katıldı. HEKVA Temsilcileri fuarda stant 

açtılar ve diğer kurumlar ile iletişime geçtiler. En-

gelli alanında çalışmalar yapan kurumların stand-

ları ziyaret edildi, 153 Çağrı Merkezi’nin işitme 

engelliler için kurduğu stantta 3 Aralık Dünya En-

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (HEKVA)  

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ 

MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

ANTALYA'DA JUDO ŞENLİĞİ 

3 Aralık 2016 tarihinde Antalya da düzenle-

nen 55 ilden 553 sporcunun katıldığı JUDO 

terfi lig müsabakalarına Mavi Haliç Derneği 

olarak; 7 sporcu, 2 antrenör ile katılım sağ-

landı. Derneğin Judo Takımı Türkiye Bü-

yükler 1. Lige yükselme müsabakasında 

Bayanlar 3. sü olarak 1. lige yükseldi.  

Sporcularımız; 

Esra Fedakar (Sporcu) , Gülizar Bay (Sporcu) 

Gamze Çağlayan (Sporcu), Buse Özyürek (Sporcu) 

Gülşen Bay (Sporcu), Kübra Fedakar (Sporcu) 

Beyza Kılınç (Sporcu), Mehmet Ballıoğlu (Antrenör) 

Fatih Gedik (Antrenör) 



9  

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan-

lığının (YTB) finanse ettiği ve Ayrımcılığa Karşı 

Kadın Hakları Derneğinin (AKDER) organize 

ettiği Türkiye-Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları 

Ortaklığı ve İşbirliği Konseyi 11-17 Kasım tari-

hinde Konya’da gerçekleştirildi.  

Türkiye-Avrupa STK'ları Ortaklık ve İşbirliği 

Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 

konseyin hedefi, Avrupa'daki Türk STK'ları ile 

Türkiye'den 7 bölgeden STK'ların sosyal, kültü-

rel ve eğitim faaliyetlerinde karşılıklı iş birliğini 

arttırmaktır. 

Yurt içi ve yurt dışı öğrenci hareketliliğini ko-

laylaştırmayı da amaçlayan konseyin diğer he-

defleri arasında, kamu diplomasisi faaliyetlerinin 

STK kolunu takip etmek, Avrupa'daki Türk va-

tandaşlarına yapılan saldırılar ve İslamafobi ko-

nusunda hızlı bilgilendirme ve demokratik tepki-

leri koordine etmek, Avrupa'da yaşanabilecek 

hak ihlallerinin Türkiye'ye anlatılması konusun-

da işbirliği yapma, bu hedeflere ulaşma amacıyla 

STK'ları güçlendirecek hibe ve destek paketleri 

hakkında bilgiler vermek yer almaktadır.  

Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Sivil Toplum Ku-

ruşları Fuarı'nın gerçekleştirildiği etkinlikte, 

konseyin yıllık çalışma planları ve değerlendir-

me toplantısının ardından faaliyet kapanışı yapıl-

dı. 

Kurulan konseyde İstanbul Kadın ve Kadın Ku-

ruluşları Derneği (İKADDER), Hayat Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Vakfı da yönetim kurulu üyeli-

ğine seçildi.  

TÜRKİYE-AVRUPA STK'LARI ORTAKLIK VE 

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ  

İSTANBUL GENÇLİK VE DÜŞÜNCE KULÜBÜ (GENÇ-DÜŞÜN) 

İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü 

tarafından, Suriyeli çocuklara her yıl 

olduğu gibi Suriyeli eğitimciler tara-

fından kendi ana dillerinde okul ders-

leri verilmektedir.  

Dernek merkezinde Türk çocuklara yönelik TEOG sı-

navlarına hazırlık kursları devam etmektedir. Gençleri-

mizin manevi olarak da bilinçlenmesi için belirli periyot-

larla sohbet programları gerçekleştirilmektedir. 
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Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nin bünyesindeki Sevgi Evleri’nde çocuklarla birlikte 

“Ağaç Yaşken Eğilir, Eğitimin Yaşı Yoktur” 

konulu Eğitici Çocuk Tiyatrosu gerçekleştiril-

di. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nde iki 

ayda bir tiyatro oyunu yapılmasına karar verildi.  

8 Kasım Cumartesi günü Okçular Vakfı’nda “ZAFER” prog-

ramı gerçekleştirildi. 15 Temmuz’da kazandığımız zaferi na-

sıl yaşatabiliriz? Büyük küçük hepimizin üzerine düşen vazi-

feler nelerdir? Sembolik olarak şehit ve gazi çocuklarının 

dilinden şiirler okundu.  Mehter takımı yürüyüşüyle program 

coşkulu bir şekilde sonlandırıldı. 

OKED&Multibem işbirliğiy-

le Erken Çocukluk Eğitimi 

Uzmanı & Psikolojik Danış-

man Zeynep Özdoğru'nun sunumuyla "Problem 

Davranışlara Anahtar Çözümler" seminer i ger-

çekleştirildi. 

Eğitimcilerin, öğretmenlerin ve annelerin yoğun 

ilgi gösterdiği seminerde çocukların yaşadığı 

problem, davranışlara karşı sorun çözme becerile-

ri, sorun sırasında nasıl hareket edilebileceğine 

dair bilgiler, özellikle eğitimcilere yararlı olacağı 

düşünülen pratik çözüm önerileri paylaşıldı. 

OKED&Multibem işbirliğiyle Dr. Fatma Tuba 

Yaylacı tarafından “Çocuk İhmali ve İstismarı” 

semineri  gerçekleştirildi. Dr. Tuba Yaylacı özel-

likle çocuk ihmali ve istismarı konularında, duy-

gusal ihmal ve şiddet konusu, ailelerin nasıl hare-

ket etmeleri, mahremiyet eğitimi, sorun çözümü 

noktasında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair 

bilgilendirmeye yönelik soru-cevaba da dayalı 

sunum yaptı. 

OKED, bu alanda aile eğitimleri, çocuğu güçlendi-

rici destek eğitimleri, eğitici eğitimleri ve bireysel 

güvenlik beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 

gerekliliği inancı ile çalışmalarına devam edecek-

tir.  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI PLATFORMU (OKED) 

SEMİNER PROGRAMI 
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25 Kasım 2016 tarihinde Üsküdar Belediyesi kadı-

na yönelik şiddetin son bulması için önemli bir et-

kinliğe ev sahipliği yaptı. Üsküdar Belediye Başka-

nı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Musta-

fa Güler’in katılımıyla gerçekleşen etkinliğe ilgi 

büyük oldu. 

"Şiddetin Sebebi Cehalettir" etkinliğinde konuşan 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, 

"Bizim medeniyetimiz, geleneğimiz, inancımız 

odur ki insanlar yaratılmışların en hayırlısı ve en 

mükemmelidir. Bu ölçekten baktığımızda değil 

kadına, çocuğa, erkeğe yaratılmışlara saygısızlık 

yapmak bizim inancımızla geleneklerimizle asla 

bağdaşmaz. Üsküdar bir hanım sultanlar şehridir, 

"Hanımlara, kadınlara yönelik şiddeti tasvip etme-

miz kesinlikle mümkün değildir. Cennet annelerin 

ayakları altındadır. Bu sözden başkasına hacet yok, 

şiddetin olmadığı bir Üsküdar bir İstanbul bir Tür-

kiye ve bir Dünyaya kavuşmayı diliyorum" dedi. 

Etkinlikte konuşan Üsküdar Kaymakamı Mustafa 

Güler, "Bugünler kadına şiddete dur demek için 

önemli. Bugünün bir farkındalık günü olmasını 

diliyorum. Kadınlar bizim annelerimiz, eşlerimiz, 

kızlarımız, kız kardeşlerimiz onlara karşı yapılan 

şiddeti anlamak mümkün değil" dedi. Kadına şid-

dete karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen 

etkinlikte bir grup genç tarafından hapkido gösteri-

si yapıldı. Etkinlik sonunda kadınlar, şiddetin son 

bulması için 50 adet güvercin uçurdu. 

KADINA ŞİDDET PROGRAMDA HAPKİDO GÖSTERİSİ 

HAYAT SAĞLIK DİŞ DOSTUM HAYAT! 

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü öğrencilerinin projesi olan “Diş Dos-

tum” Hayat Vakfı’nda “Çocuklar Sokakta Solmasın Projesi” kapsamında öğrencilere 

1.aşama olarak diş sağlığı hakkında bilgilendirme toplantısı şeklinde uygulanmaya 

başladı.  

Bilgilendirme, tarama ve tedavi olmak üzere üç aşa-

madan oluşan “Diş Dostum Hayat” projesinin ilk 

adımı olan bilgilendirme, 19 Kasım Cumartesi günü 

vakıfta 50 çocukla gerçekleştirildi. 

Eğitim ve tedavi süreci aşamalı olarak devam ede-

cektir.  
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Bağımsız Yaşam Derneği, rehabi-

lite olan bağımlı bireylere istih-

dam ve konut imkanı sağlayarak, 

bireyin çevresinden uzak kalması-

nı, aile ile yürütülen terapi süre-

cinde zaman kazanılmasını ve bireylerin sosyal en-

tegrasyonunun kademeli bir şekilde sağlanması adı-

na bu projeyi hayata geçirdi. 

Proje; yatılı rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve 

istihdam edilmesi uygun görülen bağımlı bireylerin 

istihdam edilip, bağımlılığını sürdürdüğü çevreye 

dönmeden yarı yol evinde barındırılmalarını sağlar. 

Bu zamana kadar 3 bağımlı bireye iş imkanı sağlan-

dı ve yarı yol evine yerleştirildi. Sürece müdahale 

etmek adına Yarı yol evi hizmeti alan bireylerin 

takipleri  gerçekleştirilmektedir. 

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ 

“YARI YOL EVİ PROJESİ” 

ASİTANE VAKFI 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI 

24 Kasım 2016 tarihinde “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi. 

Programa 15 Temmuz gazilerinden Sabri ÜNAL ve Oğuz AYANOĞLU katıldı. 

Gaziler, misafirler ve etüt öğrenciler ile o gece yaşadıklarını paylaştılar. 

Ayrıca Kuran-ı Kerim öğ-

rencilerinin okumuş oldukları hatimler de 15 

Temmuz Şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı. 

Bugünlere erişmemiz için canlarını feda eden 

şehitlerimizin anısına yapılan programa katılan 

misafirler için o geceyi anlatan bir video hazır-

lanıp sunuldu. 
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Cinsel istismar suçunda, failin 

mağdur ile evlenmesi halinde fail 

hakkındaki cezanın ertelenmesine 

imkan veren düzenleme 17 Kasım 2016 tarihinde 

TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş, tartışmalara 

yol açmıştır. Tartışmaya yol açan madde ve derne-

ğimizin bu konudaki görüşü şöyledir:  

"Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 

neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen 

cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 

durumunda, … cezanın infazının ertelenmesine ka-

rar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, fai-

lin kusuruyla sona ermesi halinde … cezanın infazı-

na devam olunur. … fail hakkında … cezanın infa-

zının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, 

suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hak-

kında kamu davasının düşmesine … karar verilir."  

Ülkemizde çocuk yaşta evlilik büyük bir yaradır. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına göre 

ülkemizde 16 yaşını doldurmadan aile kararı ile 

evlenmiş, ancak kanunen yasal olmayan bir iş yap-

tıkları için erkeğin hapse girdiği 3000 aile bulun-

maktadır. Bu evliliklerde erkekler, çocuğa cinsel 

istismar suçundan hüküm giymiştir. Kanunun bu 

ailelerin mağduriyetini gidermek amacıyla hazırlan-

dığı öne sürülmektedir. Pedagoji Derneği olarak bu 

kanun maddesine ilişkin bir çok çekincemiz bulun-

maktadır:  

 Öncelikle kanunun kapsamı çok geniş tutulmuş-

tur. 16 Kasım’dan bir gün öncesinde tecavüz 

eyleminde bulunan bir fail, çok rahatlıkla mağ-

durun da rızası vardı diyerek, onu ya da ailesini 

zorlayarak evlilik yapıp cezadan kurtulabilecek-

tir.  

 Kanun küçük çocukların cebir, tehdit, hile dışın-

da bir yolla da cinsel ilişkiye girebileceğini var-

saymaktadır. Ancak küçük çocukların böyle bir 

ilişkiye rıza göstermeyeceği bilinen bir gerçek-

tir. En hafif haliyle bir çocuk ancak hile ile bu 

eyleme sürüklenebilir. Çocuğun cebir, tehdit, 

hile dışında bir şekilde ilişkiye girdiğini varsay-

mak büyük bir hatadır.  

 Tasarıda kaç yaşa kadar olan mağdurların kanun 

kapsamında olduğu net değildir. 12 yaşındaki bir 

çocuk bu kanundan önce evlendirildi ya da istis-

mar edildi ise bu çocuk evlendirilecek midir?  

 Evlilik bozulduğunda failin tekrar ceza alması 

öngörülmüştür. Bu durum, failin mağduru evli-

likte tutmaya zorlamasına neden olabilecektir. 

Fail, kronik sorunlu bir evliliği sırf ceza alma-

mak uğruna devam ettirip yeni mağduriyetler 

oluşturabilecektir.  

 Tasarıda suça azmettiren ve işlenmesine yardım-

cı olanların da davasının düşmesine karar veril-

miştir. Suça azmettiren ve sürükleyenleri affet-

mek gerçekten gerekli midir?  

 Bu haliyle kanun, ilerde gelecek hükümetler için 

örnek teşkil edebilecektir. Bir kere çıkmış olma-

sı gelecekte tekrardan çıkmasına kapı aralaya-

caktır. Yeni failler önceki uygulamaları örnek 

göstererek anayasaya başvuruda bulunabilecek-

tir.  

Özetle, Pedagoji Derneği olarak bizler bu tasarıyı 

çocuk tarafında değil fail tarafında bir düzenleme 

olarak görüyoruz ve yetersiz buluyoruz. Mağduri-

yetlerin giderilmesi taraftarıyız. Ancak bunun apar 

topar ve özensiz ve ucu açık bir metinle yapılması-

na karşıyız. Tüm kurum ve kuruluşları söz konusu 

çocuk ve cinsel istismar olduğunda daha hassas 

davranmaya davet ediyo-

ruz.  

Pedagoji Derneği 

 www.pedagojidernegi.com  

ÇOCUKLAR CİNSEL İSTİSMARA RIZA GÖSTERMEZ!  
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TRT 5. ULUSLARARASI  

ÇOCUK MEDYASI KONFERANSI'NDA BU YIL  

"ÇOCUK ALGISINA DOKUNMAK"  

Dünya Çocukları İçin  

Gelecek nesillerin bilinçli, sağlıklı, üretken ve 

farklılık yaratabilen bireyler olarak yetişmesine, 

sektörün de bu yönde şekillenmesine ışık tutan 

misyonu ile TRT, dünya çocukları için küresel 

ölçekte karşılık bulan işlere imza atmaya devam 

ediyor. 

Ülkemiz ve dünyanın çeşitli ülkelerinden alanla-

rında uzman konuşmacıların katıldığı konferansta, 

tüm yönleriyle çocuğun medyayı algılaması, ço-

cuk medyasında şiddet olgusu konusunda incele-

me ve sunumlar ile çocuk medyasının dünü ve 

bugünü konuşuldu. 

Çocuk medya kuruluşları, yayın birlikleri, üniver-

siteler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında 

bulunduğu çocuk medyası profesyonellerinin tec-

rübelerini ve projelerini paylaşarak, fikir alışveri-

şinde bulunuldu. 

Açılış konuşmasını TRT Genel Müdürü Şenol Gö-

ka'nın yaptığın konferans, "çocuğun algısına do-

kunmak" temasıyla 6-7 Aralık'ta İstanbul'da ger-

çekleşti. 

İki gün boyunca sunum ve panel oturumlarıyla eş 

zamanlı atölye çalışmaları şeklinde planlanan kon-

feransa Türkiye ve çeşitli ülkelerden alanlarında 

uzman konuşmacılar katıldı. 

Konferansta, tüm yönleriyle çocuğun medyayı 

algılaması, çocuk medyası için uygun anlatım dili, 

dijital medya ve güvenlik sorunu gibi konular ile 

çocuk medyasında özgürlük, güvenlik ikilemi ele 

alındı. 
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29 Kasım 2016 günü Adana'nın Aladağ ilçesin-

de yer alan bir kız öğrenci yurdunda ihmal ve 

denetimsizlik sonucu meydana gelen yangında 

11 kız çocuğu ve bir görevli yaşamını kaybet-

miştir. Aileleri ve yakınlarına baş sağlığı dili-

yor, yaralı öğrencilerin en kısa zamanda sağlık-

larına kavuşmalarını temenni ediyoruz. 

Haber almak ve haber yapmak, bilginin toplum-

la paylaşılması hem temel bir hak ve özgürlük-

tür hem de önemli bir gerekliliktir. Hele ki dev-

letin ve toplumun korumakla yükümlü olduğu 

çocuklarımızın istismar ve ihmalini içeren olay-

larda bu sorumluluk bir kat daha artmaktadır. 

Ancak haber almak ve haber yapmak özgürlüğü, 

kayıp yakınlarının, yaralanan mağdurların ve 

ailelerinin psikolojik ve fiziksel durumunu dik-

kate almaksızın davranılmasını da asla meşru-

laştıramaz. Bu gibi elim durumlarla ilgili haber 

yapma ve paylaşma sürecinde  aşağıda belirtilen 

hususlar mutlaka göz önüne alınmalıdır: 

1) Çocuklarla yapılan röportaj, fotoğraf çekimi 

ve video kaydı için çocukların ailelerinin 

yazılı onayı alınmalıdır. 

2) Hiçbir çocuk sorulan soruları cevaplamaya 

ya da fotoğrafının çekilmesine zorlanamaz. 

3) Olaydan fiziksel ya da psikolojik olarak etki-

lenmiş çocuklarla iletişimde hassasiyet gös-

terilmesi önemlidir. Zira soracağınız sorular 

onları tekrar travmatize etme riskini getirebi-

lir. Bu da aldıkları psikolojik hasarı daha da 

arttırabilir. 

4) Travmatik bir yaşam olayı atlatmış çocuklar-

la olay üzerinden konuşurken yanlarında ta-

nıdıkları, güvenebilecekleri bir yetişkinin 

olması gerekir. 

5) Naaşların ya da yaralıların görüntülerinin 

filtrelenmeden medyada paylaşılmaması ge-

rekir. 

Bunun aksi yaklaşımlar, halihazırda fiziksel ve 

duygusal olarak örselenmiş mağdurları ve kayıp 

yakınlarını bir kez daha zedeleyebilir. Basın 

mensuplarının çocukları korumadaki hassasiyet-

lerini  onlarla ilgili haberler yaparken de göz 

önünde bulundurmalarının önemini ve bunun 

evrensel bir basın etiği ilkesi olduğunu Türk 

Psikologlar Derneği olarak hatırlatıyoruz. 

BASIN BİLDİRİSİ 



 

“GENÇ YAZARLAR HİKÂYE YARIŞMASI” 

SOSYAL MEDYA OKUR-YAZARLIĞI EĞİTMEN EĞİTİMİ 

Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği toplumun farklı 

kesimlerinin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak ve Türki-

ye’nin e-dönüşümüne destek vermek temel vizyonu ile 

Türkiye’nin 81 ilinde ortak sosyal sorumluluk çalışmaları 

gerçekleştirmeye devam etmektedir. 

Ortak olarak geliştirilen “Geleceğini Tasarla Programı” ile de eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak 

üzere 3 ana odak alan üzerinde çalışmalarını sürdürmektedirler. 

“Sosyal Medya Okuryazarlığı” “Eğitmen Eğitimi”, 22-25 Aralık tarihleri arasın-

da gerçekleştirilecektir. 

Eğitim, projemizin eğitmenleri arasından Master Eğitmen olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş gönüllü master 

eğitmenlerimiz tarafından verilecektir.  

Ayrıntılı bilgi için: http://habitatdernegi.org/sm-okuryazarligi-egitmen-egitimi-2.html 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile dü-

zenlenen “Genç Yazarlar Hikâye Yarışması”nın birincisi için müracaatlar başladı. 

Kültür A.Ş. Yayınları, çocukların yanı sıra gençleri de edebî değeri yüksek metinlerle, usta işi çizimlerle 

buluşturmak; çocukların yaşadıkları şehri tanımalarını, şehre karşı bir aidiyet duygusu taşıyarak şehri 

sahiplenmelerini ve bunu Türkçenin dil zenginliği içerisinde en güzel biçimde ifade edebilmelerini sağla-

mak amacıyla, İstanbul temalı yarışmalar düzenliyor. Yarışmanın 

bu yılki konusu “2071’de İstanbul” olarak belirlendi. 

Müracaatlar, okul müdürlüklerine yapılacak. Okul müdürlükleri 

ise seçtikleri ilk 3 hikâyeyi İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gön-

derecekler. Yarışmaya son müracaat tarihi 6 Şubat 2017. Okullar 

ise seçtikleri ilk 3 hikâyeyi en son 17 Şubat 2017 günü bağlı bu-

lundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edecekler. 

Yarışmanın ödül töreni Mayıs ayı içerisinde yapılacak. Dereceye 

giren öyküler, resimlenerek kitaplaştırılacak. 

Yarışmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecekler. Yarış-

macıların, İstanbul'da geçen fantastik bir hikâye yazmaları gereki-

yor.  

http://kultur.istanbul/basin-odasi/haberler-ve-duyurular/banners/1-%E2%80%9Cgen%C3%A7-yazarlar-hik%C3%A2ye-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%E2%80%9D-%C4%B0%C3%A7in-ba%C5%9Fvurular-ba%C5%9Flad%C4%B1.aspx#

