
KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, 

Öncelikle yeni bir çalışma dönemine giren tüm katılımcılarımıza kolaylıklar dileğimizi iletiyor, 
hedeflerini gerçekleştirmeleri için insan kaynakları başta olmak üzere tüm kaynaklarında bere-
ketli bir dönem temenni ediyoruz.  

Tatil tamamlanmak üzere, şimdi okul zamanı, okul telaşesi diğer bir yanıyla. 2014-2015 yılı 
TÜİK verilerine göre ilköğretim döneminde 5.434.150 öğrenci eğitim görürken ortaöğretimde 
5.691.071 öğrenci eğitim görmüştür. Bu yılın da takriben bu rakamlarda olması beklenirken, bu 
öğrenci sayısına idarecileri, öğretmenleri, velileri katar, bir de Yüksek Eğitim ve Öğretimi ekler-
sek ülkemizin hemen hemen yarısı eğitimle meşgul olacak demektir.  

Biz Sivil Toplum Kuruluşları olarak, eğitimin hayatın bütününde önemine inanıyor,  toplumsal 
bilincin yükselmesinin, toplumsal gelişmeyi, güveni, huzuru ve sükûneti beraberinde getireceği-
ne inanıyoruz. Bu nedenle beşikten mezara kadar yapılması gereken eğitim sürecinde değerler 
eğitiminin önemini bir kez daha hatırlatarak, yaptığımız çalışmaların plan, süreç ve sonuçların-
da; dürüstlük, adalet, hakkaniyet, iyilik, barış, gelişme, samimiyet, sabır mutlaka yer etmeli diye 
düşünüyoruz.  

Üzülerek belirtmek isteriz ki, dünyada ve ülkemizde zor şeyler yaşanıyor. Adaletten uzaklaşan 
bir dünyanın, hakikatten uzak tahayyülleri ve projeleri her geçen gün acımızı derinleştiriyor. Bu 
kargaşada, bizler daha çok çalışmalı, insandan yana, insanlıktan yana yeni projelerle gençlerin 
ümitlerini canlı tutmalı ve iyilikten yana olanları sürekli desteklemeliyiz diye düşünüyoruz. 

Birlik ve beraberliğin geçerli ve yeterli nedeni ortada iken, barış ve huzurun insanlığa kazandıra-
caklarını atlayarak, kargaşadan nemalanmaya çalışanların hazin akıbeti tarih sayfalarında yerini 
almaktadır.  Temennimiz artık acılar son bulsun, güvenli ve barış içinde bir dünyanın mümkün 
olduğu herkes tarafından anlaşılsın diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…. 

       T-STK ÇOGEP Koordinatörü   
             Özlenen Çocuk Derneği 

Türkiye Aile Platformu   
III. Genel Meclis Toplantısı 

Sağlıklı Cinsel Kimlik   
Çalıştayı 

T-STK ÇOGEP  
Nisan 2015 Toplantısı 

İstanbul Valisi Sayın Vasip 
Şahin’i Ziyaret 



T-STK ÇOGEP NİSAN 2015 MECLİS TOPLANTISI 

14 Nisan 2015 tarihinde T-STK-ÇOGEP Nisan Ayı Meclis 

Toplantısı, Platform üyelerinin katılımıyla, Ev Kadınları 

Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD) ev sahipliğinde 

İstanbul Siyasal Vakfı’nda gerçekleşti.  

Toplantı Funda Akyol’un moderatörlüğünde gündem madde-

lerinin okunmasıyla başladı. 

Toplantıya ev sahipliği yapan EVKAD Yönetim Kurulu Eş 

Başkanı Emine Köseoğlu, derneklerinin kuruluş amacı ve 

dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Köseoğlu; kuruluş 

amaçlarının ev kadınlarının güçlü, sosyal hayatta daha aktif, 

daha bilgili olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bu kapsam-

da yaptıkları eğitim ve projelerden bahsetti. Birçok STK ile 

işbirliği geliştirdiklerini, çeşitli platformlarda yer alarak viz-

yon ve misyonları doğrultusunda hizmet ettiklerini ifade etti. 

Katılımcılar kendilerini tanıtarak Nisan ayı faaliyetleri hak-

kında bilgi verdiler. 

T-STK ÇOGEP toplantısına ev sahipliği yapan Siyasal Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Siyasal Vakfı’nın kuru-

luşundan günümüze kadar olan süreci hakkında bilgi verdi. 

Gündem maddelerinden “bağımlılık” ve “çocuk evleri” baş-

lıklı konular katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde görü-

şüldü. Bağımlılıkla mücadele kapsamında TÜRAP’a bağlı 

olarak kurulan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu/

TÜBAM-P’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.  

ÖZ-KEVSER Vakfı kurulumunu tamamladıkları Çocuk Ev-

lerinin tanıtımını yaptı. 

Funda Akyol diğer bir gündem maddesi olan “LGBTİ Örgüt-

lenmeleri, Çocuk ve Gençlerimiz” başlıklı konuda katı-

lımcıları bilgilendirdi.  

ALINAN KARARLAR 

 T-STK ÇOGEP 2015 Mayıs ayı toplantısının TÜRAP 

toplantısıyla birleştirilmesine,  

 İlerleyen toplantılarda “aile eğitimi, kuşak ve cinsiyet 

çatışmaları” kavramları ve LGBTİ konusunun tekrar ele 

alınmasına karar verildi. 
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T-STK ÇOGEP’in üyesi olduğu ve Çocuk ve Gençlik Birim 

çalışmalarının üstlendiği Türkiye Aile Platformu/

TÜRAP’nun 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da III. 

Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.  

Toplantı, İstanbul’da İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları 

Derneği (İKADDER), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı 

(HEKVA), Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER) ev sahip-

liğinde Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Top-

lantıya T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Ömer Fa-

ruk Terzi, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve Eşi, Üskü-

dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ataşehir Müftülü-

ğü’nden bir temsilci, bir basın üyesi olmak üzere,   32 Üye 

STK’dan 90 temsilci, 27 misafir STK’dan 75 temsilci iştirak 

etti.  

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP 
III. GENEL MECLİS TOPLANTISI 
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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Program Ayşe Serap Şahiner moderatörlüğünde "Modern 

Dünyadaki Aile Sorunlarına Genel Bir Bakış II" başlıklı pa-

nel ile başladı.  

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen 

GÜRCAN “Türk Aile Yapısı ve Temel Sorunları”, 

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Yönetim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin CAN “Aile ve Genç-

lik”, 

 Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi GÜN-

GÖR “İslam’da Aile ve Peygamber Efendimizin Aile Hayatı” 

başlığında sunum yaptı.  

Toplantıda ÖZLENDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Peh-

livan, TÜRAP Birimi Türkiye STK Çocuk ve Genç Platfor-

mu (T-STK ÇOGEP) çalışmaları, İKADDER Yönetim Kuru-

lu Başkanı Funda Akyol TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile 

Komisyonu çalışmaları, Regaip Bostan TÜRAP Bağımlılıkla 

Mücadele Platformu (TÜBAM-P) çalışmaları, Mukadder 

Bahadır Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P) çalış-

maları hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem TÜRAP etkinlik-

leri ile ilgili müzakere yapıldı.  

Yapılan seçim sonucunda;  

 T-STK ÇOGEP Genel Koordinatörü Ayşe Pehlivan, 

GİKAP Kurucu/Danışman Dr. Gülsen Ataseven, Gülen 

Çocuk ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz 

Kafadar Danışman Denetleme Grubu/DDG, 

 Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başka-

nı Piyale Çitil Genel Koordinatör,  

 Genç Diyalog Grubu Başkanı Firdevs Tavukçu ve Hanım-

lar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi 

Hamdiye Katipoğlu Genel Koordinatör Vekilleri, 

 İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Funda Akyol Genel Sekreter, 

 Özlenen Çocuk Derneği Genel Sekreteri Hülya Şule 

Azaklı Genel Sekreter Vekili olarak seçildi. 

Programda yeni üyelik başvurusunda bulunan kuruluşların 

oylamaları yapıldı. Aydost Eğitim Kültür ve Dayanışma Der-

neği (AYDOST), Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları 

Platformu (AYSİT), Haseki Kadın Vakfı, Okul Öncesi Eği-

tim Kurumları Derneği (OKED), Süreyya Eğitim ve Kültür 

Dayanışma Derneği (SÜREYYADER), Uluslararası Hakların 

Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER), Mutlu Yuva 

Mutlu Yaşam Derneğinin oy birliği ile TÜRAP Üyesi olması-

na karar verildi.  

Toplantının ikinci gününde, TÜRAP Genel Koordinatörü 

Piyale Çitil tarafından “TÜRAP En İyi Uygulamaları Yaygın-

laştırma Programı” sonuçları açıklandı. İnsani Değerler Plat-

formu (İDEP)’nun “Kampanyalar Projesi”, Aile Akademisi 

Derneği’nin “Önleyici Aile Eğitimi” projeleri ödül kazandı. 

TÜRAP Üye STK’lar kurumlarını tanıttılar. Program İstanbul 

Boğaz’ı gezisi ile sona erdi. 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

T-STK ÇOGEP Üyelerinden Hanımlar Eğitim ve Kültür 

Vakfı (HEKVA) tarafından hayata geçirilen ve İstanbul Ka-

dın ve Kadın Kuruluşları Derneği’nin (İKADDER) proje or-

tağı olduğu “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği ” projesi, İstanbul 

Kalkınma Ajansı “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Progra-

mı” kapsamında hibe almaya hak kazandı.  

Eylül 2014 tarihinde başlayan projenin 11 Ağustos 2015 tari-

hinde “Bahariye Mevlevihanesi’nde değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirildi. Programda proje sonuçları katılımcılarla pay-

laşıldı. Toplantıya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 

Tahsin Usta, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan 

Gültürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Mü-

dürü Önal İnaltekin, İstanbul Kalkınma Ajansı İzleme ve De-

ğerlendirme Birim Başkanı Aşkın Ayık, Üsküdar, Güngören, 

Sancaktepe Belediyelerinden temsilciler ve 95  sivil toplum 

kuruluşu temsilcisi iştirak etti. 

Değerlendirme toplantısının ardından gerçekleştirilen çalış-

tayda, “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği” projesinin hedef kitlesi 

olan “Dezavantajlı ÇOCUK, GENÇ ve KADIN”lara yönelik 

çalışmaların irdelendiği “farkındalık”, “bilgi ve yetenekleri-

nin arttırılması”, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri” gibi 

ana konuların işlendiği 3 çalışma grubu oluşturuldu. 

“Çocuk ve Genç” başlıklı 1. çalışma grubunda “Dezavantajlı 

Çocuk ve Gençlerde Eğitim, Öğrenme Motivasyonu Oluştu-

racak Uygulamalar ve Öneriler” ele alındı. 33 temsilcinin 

aktif katıldığı çalıştayı Dr. Münire Berna Beşkese yönetti. 

Kişinin kendine yönelik farkındalığını oluşturmada eğitimin 

rolü, öğrencide farkındalık ve yetkinlik oluşumunda eğitme-

nin rolü, çocuk ve gençlerde fırsat eşitliği sağlama konusunda 

yapılabilecek uygulamalar ve bu uygulamalarda sivil toplum 

kuruluşlarının rolleri gibi konular üzerinde tartışıldı. 

“Kadın” başlıklı 2. çalışma grubunda “Günümüz Ailesinde 

Kadının Gelişimi ve Güçlendirilmesi” konusu, dezavantajlı 

ailelerde kadınların kendi farkındalık anlayışlarının geliştiril-

mesi, annenin bilgi ve yeteneklerinin arttırılması ve bu kadın-

ların gelişiminde ve güçlenmesinde sivil toplum kuruluşları-

nın rolleri üzerine tartışıldı, uygulanabilecek öneriler sunuldu. 

21 temsilcinin katıldığı çalıştay, Habibe Keleş tarafından 

modere edildi. 

“Sivil Toplum Kuruluşlarının Koordinasyonu ve İşbirliği” 

başlıklı 3. çalışma grubunda ise  “Dezavantajlı Gruplara Yö-

nelik Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının Koordi-

nasyonu, İletişim ve İşbirliği” konusu, Funda Akyol’un yöne-

timinde ve 18 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla 

gerçekleşti. Bu alandaki mevcut durum ve ihtiyaçlar masaya 

yatırıldı ve çözüm önerileri üzerinde beyin fırtınası yapıldı. 

Grupların, durum analizleri ve çalışma sonuçlarını paylaştığı 

sunumları, Prof. Dr. Burhanettin Can’ın moderatörlüğünde 

kapanış oturumunda katılımcılarla paylaşıldı. 

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI / HEKVA 

“GELİŞİM İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ” PROJESİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 

E
ylü

l 2015 / 22. S
ayı 



KATILIMCILARIMIZDAN 

5  

T-STK ÇOGEP Üyelerinden İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşla-

rı Derneği/İKADDER, 17 Ağustos 2015 tarihinde Hanımlar Eği-

tim ve Kültür Vakfı (HEKVA)’nda “Sağlıklı Cinsel Kimlik Prog-

ramı” düzenledi.  

Toplantıya Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Başba-

kanlık Danışmanı Samime İnceoğlu, Ak Parti İl Kadın Kolları 

Başkanı İffet Polat, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülüğünden 

ve farklı meslek gruplarından temsilciler olmak üzere toplam 53 

kişi iştirak etti.  

Toplantı, İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol’un katılımcıları program hakkında bilgilendirmesiyle 

başladı. Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileriyle hukuk, sağlık, medya vb. alanlarda stratejik çözüm öne-

rileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu programda önerileri sözlü ve yazılı (anket) olarak almayı planla-

dıklarını ekledi. Kısa bir tanışma turundan sonra program 

Funda Akyol’un, “Sağlıklı Cinsel Kimlik Kapsamında Ül-

kemizdeki Son Gelişmeler” başlıklı sunumu ile başladı.  

Akyol, LGBTİ alanında kullanılan kavramlar, bu alanda 

faaliyet gösteren STK’lar ve aktivistler hakkında bilgi vere-

rek, bu sorunun ülkemizdeki gelişim sürecini anlattı. 

Programa T-STK ÇOGEP adına katılan Genel Koordinatör 

Ayşe Pehlivan, LGBT konusunda çocuklar açısından bir 

değerlendirme yaptı, önerilerini sundu. Görüş ve öneriler ile 

devam eden program genel bir değerlendirmenin ardından 

sona erdi.  

İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ 
SAĞLIKLI CİNSEL KİMLİK ÇALIŞTAYI 

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN’İ ZİYARET 

T-STK ÇOGEP, TÜRAP, İKADDER ve HEKVA temsilcile-

rinden oluşan bir heyet 18 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Va-

lisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.  

Yapılan görüşmede gençlik alanında koruyucu hizmetler, mad-

de bağımlılığıyla mücadele, LGBT hareketleri ve toplumsal 

etkileri değerlendirildi.  

STK’ların kamu ile işbirliği yaparak hizmet sahasını genişlet-
mesinin önemi vurgulandı. İl düzeyinde madde bağımlılığı ile 
mücadele alanında oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu ile ilgi-
li öneriler paylaşıldı.  
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP  
ODA TOPLANTILARI 

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP, I. 

Genel Meclisi Toplantısı’nı 11 Temmuz 2015 tarihin-

de Haseki Kadın Vakfı’nda gerçekleştirdi. 

Toplantı, TÜGAP Genel Sekreteri Zeynep Yapar’ın 

açılış konuşması ile başladı. TÜGAP Genel Sekreter 

Vekili Neyir Akbulut toplantı gündemi hakkında bilgi-

lendirme yaparak; 2013-2015 faaliyetlerini katılımcı-

larla paylaştı.  

TÜGAP yeni dönemi için Genel Sekreter/Genel Sekre-

ter Vekili seçimi yapıldı. 2015-2016 döneminde Genel 

Sekreterlik görevini Neyir Akbulut, Genel Sekreterlik 

Vekili görevini Şerife Tuğçe Doğan üstlendi. 

Programda Neriman Kınataş ve ekibinin Hapkido gös-

terisiyle katılımcılara renkli dakikalar geçirtildi. 

TÜGAP üyesi gençler gelecek dönemde yapılacak et-

kinliklerle ilgili görüşlerini paylaştı, bir gençlik hare-

keti olarak TÜGAP’ın stratejik planın oluşturulma sü-

recinde katkı sağlandı. 

Canlı müzik dinletisiyle program sonlandı.  

TÜGAP yeni dönemde farklı program ve toplantılar 

için yoğun çalışmalarına devam ediyor. 

Bunlardan ilki, her ay periyodik olarak gerçekleşecek 

olan “Oda Toplantıları”. Alanında uzman kişilerin TÜ-

GAP ailesi ile buluşacağı toplantılarda mesleki tecrübe 

aktarımı, teoriden pratiğe yönelik bilgi paylaşımı, bili-

nen doğru ve yanlışlar gibi birçok konu ele alınacak. 

İşletme, psikoloji, ilahiyat, hukuk gibi alanlarda eğitim 

gören gençler bir araya gelerek karşılıklı bilgi paylaşı-

mı ve oluşacak sıcak ortam ile farklı üniversitelerden 

yeni bölüm arkadaşlıkları edinebilirler. 

 I. İşletme Oda Toplantısı 

1 Eylül 2015 Salı günü Esma Betül Acar koçluğunda 

ilk oda toplantısı gerçekleşti. 

Programda “Gençlerin Gelecek Tasavvuru” konusu 

birçok açıdan ele alındı. Konu katılımcıların soru ve 

görüşleriyle interaktif şekilde işlendi. 

Program ayda 1 kere olmak üzere periyodik olarak sü-

recek.  
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HAYAT  SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI  
ÇOCUKLAR SOKAKTA SOLMASIN PROJESİ 

YAZ SPOR OKULU 

Hayat Vakfı çocukları bu yaz 27 Temmuz  -21 Ağustos tarihleri arasında 

Beyoğlu Spor Kompleksi yaz spor okuluna katıldılar. Çocuklar yaz spor 

okulu kapsamında futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve jimnastik gibi 

sporun birçok dalıyla ilgilendiler. Yaz spor okulunun son gününde bir ka-

panış gösterisi gerçekleştirdiler. Bu gösteride çocuklar için bir yarışma 

parkuru ve dans gösterisi gerçekleşti.  

MİNİ BAHÇE KURMA ETKİNLİĞİ 

Hayat Vakfı Çocukları ve gönüllüleri birlikte 22 Ağustos Cumartesi günü 

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin bir faaliyeti olan ‘Mini Bahçe Kur-

ma Etkinliği’ne katıldılar. 

Çocuklar etkinlik öncesi Tıbbi Bitkiler Bahçesinde küçük bir gezinti yapıp  

bitkileri yakından tanıma fırsatı buldular. Saksıda hayallerindeki bahçeyi 

oluşturan çocuklar renkli tasarımları ile göz doldurdular. 

HALI SAHA MAÇI 

Yaz etkinlikleri kapsamında erkek çocuklarına yönelik gönüllülerin de 

katılımıyla 22 Ağustos Cumartesi günü halı saha maçı gerçekleştirildi. 

Spor faaliyetlerine fazlasıyla hevesli olan çocuklar eğlenceli bir gün geçir-

miş oldular.  

MASA TENİSİ ETKİNLİĞİ 

Cumartesi günü etkinlikleri kapsamında kız çocuklarına yönelik Hayat 

Vakfı’nın binasında masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe büyük 

bir ilgiyle katılan kız çocukları da Hayat Spor formalarıyla motive oldular. 

Etkinlik esnasında masa tenisindeki tüm hünerlerini gösteren kız çocukları 

oldukça eğlenceli vakit geçirmiş oldular.  

Sıcak Yuva Vakfında eğitim gören Suriyeli 

çocuklar Gençlik Spor Bakanlığı’nın Çanakka-

le Güzelyalı Kampı’na giderek bir haftalık mo-

ral eğitimi alarak eğlendiler. 

Ayrıca yine Suriyeli İzcilerden bir grup, Başak-

şehir Şamlar İzci kampına giderek bir haftalık 

İzcilik eğitimi alarak çeşitli aktiviteler yapmışlardır.  

SURİYELİ ÇOCUKLARLA KAMP / SICAK YUVA VAKFI  
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"1299 SÖĞÜT'TEN İSTANBUL'A 
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Tarih kulübü üyesi 50 genç kız ile gerçek-

leştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "1299 Söğüt'ten İstanbul'a" 

projesinin hedefleri arasında gençlerin tarih bilinci ve merakını arttırmak, 

tarihi yorumlamalarına destek olmak, geçmişimz hakkında farkındalık oluş-

turmak, nerden geldiğimizi unutmamak, unutturmamak öncelikli olarak yer 

almaktadır. 

Osmanlı Devletinin ilk başkenti olma özelliği taşıyan Söğüt gezildi.  

"Osman Beyin Rüyası Orhan Beyin Gazası" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Program Bursa gezisiyle devam etti. 

Proje çerçevesinde ayrıca “İki Kıta Bir Şehir İstanbul" ,"İstanbul’un Kayıp Eserleri" adlı seminerler düzenlendi. 

Büyük Osmanlı imparatorluğunun merkezi olan İstanbul'un tarihi yerleri gezildi. Proje Bosna gezisiyle nihayete 

ulaştı. Mutlu Aile Tarih Kulübü yeni dönemde de farklı projelerle etkinlerini sürdürmeye devam edecek. 

MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ 

Haseki Kadın Vakfı ve Hanımlar İlim ve Kültür Derneği/HİKDE, dü-

zenledikleri yemek, seminer, gezi ve eğitim programlarıyla gençlerin/

çocukların, sosyal, duygusal gelişimine katkıda bulunma hedeflemekte-

dir. 

Haziran ayında Erenler Çocuk Yuvası yılsonu gösterisiyle HİKDE’nin 

misafiri oldu. 

Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle iftar programları ağırlık 

kazandı. Genç kızlar bahçede düzenlenen iftar programları ile bir araya 

gelerek spor, müzik çalışmalarından örnekler sundu ve hep beraber if-

tar etmenin güzelliğini yaşadı. 

Çocuklar ve gençler için yaş gruplarına uygun olarak programların Eylül ayından itibaren devam edeceği belirtildi. 

HANIMLAR İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ VE HASEKİ KADIN VAKFI 

GÖNÜLLÜ GENÇ LİDERLER PROJESİ 
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğinin hayata geçirdiği Gençlik Spor Bakan-

lığı destekli Gönüllü Genç Liderler projesinin hedefi gençlerin sosyoloji, 

psikoloji ve tarih alanında kültürel gelişimini sağlamak, iletişim becerileri, 

proje yazma, etkinlik ve organizasyon yapma becerileri kazandırmak böyle-

ce kitleleri harekete geçirecek liderler yetiştirmektir.  Şubat 2015 başlayıp 

Haziran 2015 de sona eren programda her ay gençlere düzenli olarak semi-

nerler verildi. 

Liderlik vasfının ele alındığı seminerlerde proje, takım çalışması, ekip ruhu, 

etkili iletişim teknikleri konuları işlendi.  

Yeni dönemde Genç Gönüllü Liderler Projesinin farklı programlarla sürdü-

rüleceği bildirildi. 
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WAHA HAPKİDO BAŞKANI ŞÜKRÜ KINATAŞ 
GÜNEY KORE’DE YAZ SEMİNERİ VERDİ 

Dünya Hapkido Derneği Başkanı Şükrü Kınataş, Güney Kore’nin Başkenti Seulde Hapkido Se-

mineri verdi. 

Victoria Hapkido dojosunda 6 - 23 Ağustos 2015 tarihleri arasında verdiği seminere Koreli öğ-

rencilerin yanı sıra SPORKAD’ın sporcularından Şevval Demir ve Fazilet Kara, Dünya Hapkido 

Derneği sporcularından Furkan Baki Çetiner de yer aldı. Türk sporcularını Koreli sporcularla 

birlikte eğiten Şükrü Kınataş, Sporda Türk-Kore kardeşliğinin önemini vurguladı. 

GÜLEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ/GÜLDER  

POTADAN GEÇEN YILDIZLAR 

“Potadan Geçen Yıldızlar” projesi ile İstanbul ili Avcılar 

ilçesinde ikamet etmekte olan 14-18 yaş arası genç kızla-

rın kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve po-

tansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanması; 

gençler arasında ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma-

nın ve hoşgörünün teşvik edilmesi; kapalı toplumlarda, dezavantajlı kesimi oluşturan kızların sosyal hayatın her alanı-

na etkin katılımının gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 

2014 GPDP Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan ve destek alan proje mart ayında baş-

layıp temmuz ayında son bulmuştur. Projede seçilen kız öğren-

ciler Ayşegül Dellaloğlu Hocanın gözetiminde 3 ay basketbol 

antrenmanı gerçekleştirdiler. Aynı zamanda sınıflar arası, okul-

lar arası maçlar düzenlediler. Sosyal aktivitelerin de bulunduğu 

çalışmalarda bölgelerinde yaşayan ve evlerinde bakıma muhtaç 

yaşlıları ziyarette bulundular. Proje temmuz ayında İSPANYA 

gezisiyle son bulmuştur.  
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Gençlerin 3 aylık yaz tatillerini dopdolu geçirmelerini 

sağlayacak yaz dönemi eğitimleri Sancaktepe Gençlik 

Merkezinde ve Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezinde 

başladı.  

22 Haziran-11 Eylül tarihlerini kapsayan yaz eğitimlerin-

de gençler, istedikleri branşlardan ücretsiz faydalanabili-

yor. Sanattan yabancı dile, müzikten spora, tiyatrodan 

sinemaya, Kur’an-ı Kerim’den Siyere kadar birçok dalda 

eğitim gören gençler, hem yaz tatillerini dolu dolu geçiri-

yor hem de yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliş-

tirme fırsatı buluyor.  

Yazın gençler,  Web Tasarım, Temel Bilgisayar, Auto-

cad, Kaligrafi, Bilim, Konservatuvar, Koro, Bateri, Gitar, 

Bağlama, Keman, Kemençe, Halk Oyunları, Paten, İngi-

lizce, Arapça, Osmanlıca, İşaret Dili, Tiyatro, Sinema, 

Ebru, Resim, Hat, Fotoğrafçılık, Kur'an-ı Kerim, Siyer, 

İlmihal, Voleybol, Basketbol, Futbol, Yüzme, Kick 

Bocks, Tekvando, Fitness, Step Aerobik, Zumba, Jimnas-

tik, Güreş eğitimlerinden faydalanabiliyor. 

Eğitimlerin yanı sıra her gün 14.30-15.30 saatleri arasın-

da yapılan kitap okuma saatlerinde gençler hep birlikte 

kitap okuyor.  

Her Çarşamba günü 14.00-16.00 arasında sinema saatle-

rinde ise hayatlarına değer katabilecek filmleri seyredi-

yor. Ayrıca, 18 Ağustos tarihinde başlayan YGS eğitim-

leri ile gençler üniversiteye hazırlanıyor. 

Gençlere, İletişim Yönetimi, Psikoloji ve Davranış Eğiti-

mi, Liderlik Eğitimi, Proje Geliştirme alanlarında liderli-

ğe doğru hazırlayan, Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin 

SEKMAN’ın katılımıyla Liderlik Akademisi eğitim 

programı yapıldı. LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı 

öncesinde gençlere, Gazeteci ve Program Yapımcısı Sa-

dık GÜLTEKİN’in katılımıyla “Sınav Kaygısı ve Doğru 

Tercih” konulu seminer verildi.   

Ayrıca gençleri, şehir yaşamının yoğun stresinden uzak-

laşmak, tefekkür etmek, doğayı tanımak, çevre bilincini 

oluşturmak ve eğlenceli bir gün geçirmek amacıyla Sa-

karya-Maşukiye’ye doğa gezisi düzenlendi. 

Eylül ve Ekim ayı programları içerisinde Makarna Festi-

vali, Saray Sohbetleri, lise ve üniversitelerde Tanıtım 

Günleri, Şiir Dinletileri yer alıyor. 

Sancaktepe Gençlik Merkezinde ve Şehit Furkan Doğan 

Gençlik Merkezinde devam eden kayıtlar için 15-25 yaş 

arası gençlerin merkezlere giderek kayıt yaptırması gere-

kiyor. 

GENÇ GELECEKLE YAZLAR DOP DOLU/SANCAKTEPE 
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19-06-2015 tarihinde kurulan Yelkenli Huzur Derneği, çocukların güzel ahlâka sahip olabilmeleri için 

Eğitici Çocuk Programları düzenlemektedir. Yaz döneminde, İstanbul’un çeşitli semtlerindeki Kur’an 

Kurslarıyla işbirliği yaparak altı çocuk oyunu sahnelenmiştir.  

Ekim ayından itibaren yine bu şekilde her ay iki program yapmak kaydıyla devam etmesini planlamakta-

dırlar. 

Yelkenli Huzur Derneği aynı zamanda “Ekmek Teknesi” adıyla başlattığı çalışmayla, ihtiyaç sahiplerine 

gıda yardımı da yapmaktadır. 

Haftada iki defa çocuklara Değerler Eğitimi Dersleri vermekte olan dernek Ekim ayı itibarıyla hanımlara yönelik hizmete baş-

layacaktır.  

YELKENLİ HUZUR DERNEĞİ 

Haydi Tut Elimi Derneği Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 

onaylanan “Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğren-

mek” isimli projenin kapanışını yapmak üzere çalışmalar 

başladı. Program 16 Ekim 2015 tarihinde yapılacak. Proje 

kapsamında 60 dezavantajlı gence eğitim verildi, kültürel ve 

bilimsel geziler düzenlendi.  

Dernek; kurumdan ayrılmış, aile yanına yerleştirilmiş, ev 

açmış ya da evlenmiş olan kızlara ayni yardım yapmaya de-

vam ediyor. Yaz döneminde bu amaçla; 

 Ankara ve İstanbul'da yaşayan 3 kıza gönüllülerin ver-

dikleri para yardımları ile, ev kiralandı ve kiralanan evin 

eşyaları döşendi. 

 Ramazanda bu kızlara ve ailelerine erzak yardımı yapıldı. 

 Bayramda kurumlardan ayrılan kızların bebeklerine ve 

kendilerine kıyafet yardımı yapıldı. 

 Dernek gönüllülerinin temin ettiği bebek bezleri, mama-

lar ve ıslak mendiller kızların bebeklerine düzenli olarak 

teslim edildi. 

 Doğum yapan kızlara gönüllülerle beraber ziyaretlere 

gidildi. 

 Evlenen kızlara çeyizlik eşyalar (masa örtüsü, yatak örtü-

sü, yastık, yorgan, nevresim, pike takımı, bornoz takımı, 

gecelik-sabahlık, gelinlik, kına kıyafetleri), küçük ev 

aletleri verildi. 

 Üniversiteyi kazanan iki öğrenciye burs sağlandı. 

 Dernek, gençler için Büyükşehir Belediyesi ve Kayma-

kamlıklardan maddi yardım almalarına aracı oldu. 

 Üsküdar Kaymakamlığı ile işbirliği doğrultusunda Çocuk 

Koordinasyon Toplantılarına katıldı. 

 Gönüllü ailelerle mağdur aileleri eşleştirip takiplerini 

yapıyor. 

 Kurum çıkışlı bir gencin nikahı yapıldı. 

HAYDİ TUT ELİMİ DERNEĞİ 
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