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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

 

Eylül ayındaki bültenle yine sizlere merhaba derken ülkemizde hızla 

değişen hareketli gündemle, tatil sürecimize sığan önemli ve üzücü 

olaylar yaşandı. 

15 Temmuz’a da bir işaret konmasına neden olan olaylar ondan sonra-

ki dönemde de tüm gündeme ve sohbetlere hatta dünya ile ilişkilerimi-

ze hakim oldu.  

Birlikteliğin gücüne şahit olduğumuz, gücümüzü birliktelikten aldığı-

mız bu dönemin kalıcı olması, olası tehlikelere karşı tedbir almanın, 

kötülük talebinde bulunanlar için caydırıcı olacağı inancıyla bu birlik-

telik ruhunun canlı tutulması, ortak paydanın insanlık yararına gelişip 

genişlemesini tüm samimiyet ve gayretimizle temenni ediyoruz. 

Bu gelişmelerin gençler için örnek ve öncülük edeceğine olan inancı-

mızla; dünün tecrübesini, yarının planına dönüştürmemiz gerektiğini 

düşünüyor ve bizler de planımızı yaparken bu hassasiyetle hareket edi-

yoruz.  

2016-2017 yılının eğitim döneminin başladığı şu süreçle, doğru bilgi-

nin ışığında değerlerimizin hayat bulduğu yarınlar için gençlerimize 

başarılar diliyor, gençliğe geç kalmamamız gereğini bir kez daha ha-

tırlatarak, çalışmalarınızla planlarınızın hayat bulmasını temenni edi-

yoruz... 

 

 T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü 
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“STK’LAR VE KAMU GENÇLER İÇİN BULUŞUYOR PROJESİ” 
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İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 

(İKADDER)’in TC Gençlik ve Spor Bakanlığı 

2015 yılı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 

kapsamında hibelenen “STK’lar ve Kamu Gençler 

İçin Buluşuyor (STK-KAGEP) Projesi”nin Hazi-

ran Ayı Toplantısı, 31 Mayıs 2016 tarihinde Hayat 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.  

Projenin Amacı: 2010 yılında kurulan ve hizmet 

üretmeye başlayan, Türkiye STK Çocuk ve Genç 

Platformu’nun kurumsal kapasitesini güçlendire-

rek;  

 Gençlere yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar, 

ilgili kişi ve kurumlar arasında; iletişim, bilgi 

akışı, istişare ve işbirliği zeminini yapılandıra-

rak ortak projeleri hayata geçirmek, 

 Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, gelece-

ğin dünyasını inşa edecek gençlerin yetişmesi-

ne yönelik politika üreterek, karar alma meka-

nizmalarını etkileyen Platform modeli oluştur-

mak,  

 Oluşturulan bu sistemin ülke çapında model-

lenmesi ve daha çok gencin nitelikli hizmete 

ulaşması için görünürlük faaliyetleri yapmak-

tır.   

“STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Proje-

si” faaliyetleri yoğun katılımlarla devam ediyor.  

Proje kapsamında, aile yaşamına, öz değerlerine 

duyarlı, geleceğin dünyasını inşa edecek çocuk ve 

gençler vizyonunu vurgulayan bir kamu spotu ha-

zırlandı. Farklı mekanlarda ve konseptlerde yapı-

lan çekimlerde;  

Yaşanılabilir dünya için: 

Sporcu ol, 

Sanatçı ol, 

Yardımsever ol, 

Öncü ol mesajları merkeze alınarak şekillendirildi.  

Kamu spotunun; RTÜK, Yerel Yönetimler, 

STK’lar, sosyal medya kanallarıyla Türkiye gene-

linde geniş kitleye ulaşması için, gayret gösteril-

meye devam ediliyor.  

Önümüzdeki dönem proje çalışmaları kapsamında 

3-4 Ekim 2016 tarihlerinde projede elde edilen 

deneyimlerin değerlendirilmesi, Kamu - STK - 

Belediye işbirliğinin müzakere edilerek en efektif 

çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için iki günlük 

bir “Deneyim Çalıştayı” düzenlenecektir. 

Projeye katkı sağlayan tüm destekçilerimize, 

gençlerimize teşekkürlerimizle... 
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15 Temmuz 2016, ihanet ve alçaklığın vatan sevgisi ile 

yaptığı savaşı kaybettiği gün olarak tarihe geçti. Bu iha-

net ve alçaklığın ülkemizin bütünlüğüne, aydınlık gele-

ceğimize, uluslararası saygınlığımıza karşı yapıldığı son 

derece açıktır. 

Güvenliği sağlamak üzere kendilerine teslim edilen he-

likopterlerle, tanklarla, ağır silahlarla halkın ve demok-

rasinin teminatı olan kurumların üzerine acımasızca 

saldıran kalkışmacıları dehşetle izledik. Cumhurbaşka-

nımızın çağrısı ile hızla organize olan halkımız, bu iha-

nete karşılık cevabı meydanlarda şanlı bayrağımızı dal-

galandırarak verdi. Sivil toplum, ülkesine, istikrara ve 

seçilmişlere sahip çıktı. 

Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz, Türk 

Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri vatan sevgisi ile 

bütünleşmiş halkımızın da desteğini alarak bu ihanet 

şebekesini etkisiz hale getirdi. 

Ülkemize, değerlerimize ve demokrasiye inanan Sivil 

Toplum Kuruluşları olarak bu yaşananlardan sonra daha 

güçlü bir Türkiye'nin hep beraber inşa edildiğini görü-

yoruz. Darbelere karşı birleşen siyaset kurumu, tam ba-

ğımsız yargı, hainlerden arındırılmış güvenlik güçleri 

ile geleceğe daha güvenle bakıyoruz. 

Kalkışmacıların en ağır cezaları almasının yanı sıra bu 

ve benzeri hareketlerin sapkın emellerine zemin bulma-

sını engellemek için sürecin bütünüyle değerlendirilece-

ğine, gerekli önlemlerin alınacağına ve hadiselerin tek-

rarını önleyecek şekilde kapsayıcı politikaların  gelişti-

rileceğine inanıyoruz. 

Son olarak, kahramanca mücadele eden Cumhurbaşka-

nımız, Başbakanımız, Siyasi Partilerimiz, Türk Silahlı 

Kuvvetlerimiz, Emniyet Güçlerimiz, halkımız ve med-

yamıza şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan 

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI 

“Asım'ın nesli... diyordum ya.. nesilmiş gerçek: 

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.” 

Mehmet Akif Ersoy 
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2/4 EYLÜL 2016 KIZILCAHAMAM ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ  

Türkiye’nin aktif gençlik STK 

temsilcileri, iki günlük çalıştay 

boyunca önemli değerlendirme ve 

tekliflerde bulunmuş ve özetle aşa-

ğıdaki hususlar ön plana çıkmıştır; 

 Gençlik STK’larının düzenli aralıklarla bir 

araya gelmesi, 

 Çalışma alanlarında çakışmayı azaltmak ve 

dayanışmayı arttırmak için 10 komisyon kurul-

ması ve görev paylaşımlarının yapılması, 

 15 Temmuz sonrası, ülkemizde meydana gele-

bilecek benzer tehlikeler karşısında gençliğin 

acil eyleme geçebilmesi için somut ve pratik 

çalışmalara ağırlık verilmesi, 

 Devlet ve STK’ların birlikte çalışmasının zo-

runluluğu ortaya çıkmış; GSB, MEB, Kültür, 

Aile Bakanlığı, Belediye, Valilik ve Diyanet 

ile STK’lar arasında koordinasyonu sağlaya-

cak bir sistemin oluşturulması, 

 STK’ ların kamu binalarını kamu yararına kul-

lanabilmesi için ortak kullanıma yönelik yasal 

altyapının oluşturulması, 

 Gençliğin din eğitimi ihtiyacı; müfredat göz-

den geçirilerek, toplumsal hayata dokunan ve 

medeniyetimizin değerleri ile barışık olacak 

şekilde yeniden kurgulanması, 

 Köklü ve çatı STK’larımızın ihtisas ve beceri-

yi merkeze alan bir yapılanmayı ön plana alıp; 

kulüpler, dernekler ve vakıflar kurmalarının 

teşvik edilmesi, 

 Gençlerin STK faaliyetlerinde daha fazla so-

rumluluk üstlenmeleri ve önlerindeki engelle-

rin kaldırılması, 

 Dezavantajlı gruplarla alakalı eğitim almış 

gençlerin rehberlik etmelerinin yolunun açıl-

ması, 

 FETÖ’nün kirletme girişiminde bulunduğu 

kavramlarımızın hiçbirinden taviz verilmeden, 

kavramlarımızın doğru algılanmasına yönelik 

çalışma yapılması, 

 Öğrencilerin STK’lardaki etkinliklerinin; okul-

ları tarafından akademik başarılarına artı etki 

edecek şekilde puanlandırılması, 

 Sosyal medyayı STK’ların daha etkin olarak 

kullanmaları, takipçilerinin şuur kazanmaları-

na yönelik faaliyetlere ağırlık vermeleri, yerli 

ve özgün sosyal medya kurulması çalışmaları-

nın desteklenmesi, 

 Ata sporlarının yaygınlaştırılması, gençlerin en 

az bir dalda profesyonelleşmesinin hedeflen-

mesi, 

 Gençlik yayıncılığının STK’lar ve Devlet iş-

birliği ile geliştirilerek dünya pazarlarına taşın-

ması, 

 Gençleri yetiştirirken kariyer planlaması ile 

birlikte hasbi ve fedakar olmalarını sağlayacak 

çalışmaların yapılması, 

 STK bünyesindeki gençler tarafından, oyun 

yazılımlarının üretilmesi ve desteklenmesi, 

teknoloji tasarım atölyelerinde ürünlerin geliş-

tirilmesi için desteklenmesi, 

konularında görüşler öne çıkmış ve bu hususlar-

da somut ve pratik çalışma yapılması kararlaştı-

rılarak iş bölümleri yapılmıştır. 
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BASIN BİLDİRİSİ  

Sayın basın mensupları  

Türkiye 15 Temmuz Darbe teşebbüsü ile darbenin azmettirici dış mihrakların Böl/Parçala/Yut 

diye özetlenebilecek olan Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Suriye/Irak üçgeninde parça-

lanmaya ve bölünmeye çalışılmıştır. Aziz Milletimiz bu teşebbüsü büyük kahramanlıklar ve 

fevkalade bir direniş ruhu göstererek bertaraf etmiş; darbenin tetikçiliğini yapan Fetö başta 

olmak üzere, diğer tüm destekçi ve paryalar perişan edilmiştir.  

İslam Medeniyetinin Ortadoğu coğrafyasındaki en büyük temsilcisi ve lideri pozisyonunda 

olan Türkiye’yi darbe teşebbüsü ile yıkamayacağını anlayan terör ittifakı bu defa ülkede gü-

venlik zafiyeti oluşturmak, toplumsal barışı zedelemek ve sivil halkı tedirgin etmek için va-

tandaşın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları yoğunlaştırarak en son Gaziantep’te bir 

düğün törenini hedef almıştır.  

Bu menfur saldırıda hangi din ve anlayışa sahip olursa olsun hiçbir fikrin ve felsefenin destek-

lemeyeceği şekilde, onlarca çocuk, kadın, erkek katledilmiştir.  

Masum canların, kardeşlerimizin, çocuklarımızın en mutlu günü olan düğün gününü; umudun, 

birlik ve beraberliğin perçinlendiği bir merasimi ve oradaki vatandaşlarımızı alçakça hedef 

alan saldırıyı, saldırının arkasındaki piyonları ve terörü destekleyen her türlü zihniyeti lanetli-

yoruz.  

Bu hain saldırı Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik operasyonlarını akamete uğratmak; aynı 

zamanda Gaziantep gibi farklılıkların bir potada eritildiği, Türk, Kürt ve Arap kardeşlerimizin 

birlik içinde yaşadığı bir şehirde huzur ve güvenliği zedelemek için gerçekleştirilmiş bir ey-

lemdir.  

Gaziantep üreten bir şehirdir. Çünkü Antep, Gazi unvanı ile şereflenmiş bir şehirdir. Farklılık-

larımızı kaosa çevirmeye çalışan, kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışan, kritik dönemleri kendi 

STK'LAR GAZİANTEP'TEKİ TERÖR MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ. 

Gaziantep'te 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör olayını protesto etmek amacıyla bir araya gelen 40’a 

yakın kadın STK temsilcisi 25 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep’teki terör mağdurlarına ziyarette bulundular.  

Programa STK ÇOGEP, ÖZLENDER, İKADDER Temsilcileri de iştirak etti.   

Şehit Kamil Kongre Merkezi'nde heyet adına Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Habibe Öçal 

"“Türkiye'nin Kadınları Gaziantep'in Yanında"“ temasıyla basın açıklaması yaptı.  



7  

alçakça planları için uygun zemin haline getirmeye çalışan hainlere fırsat vermeyece-

ğiz.  

15 Temmuzda ülkemizde meydana gelen kardeşlik ruhunu ortadan kaldırmaya çalışan, 

kan siyasetine hizmet eden, güya üst akıllar tarafından her yönden birliğimizi bozmaya 

ve yıpratmaya yönelen her türlü teşebbüsü reddediyoruz. 

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren PKK, DAİŞ ve destekçileri FETÖ acımasız birer 

terör örgütüdür. Tüm bu kandan beslenmeye çalışan terör faaliyetlerine, el birliği, dil 

birliği ve gönül birliği ile dur demeliyiz!  

Maalesef birtakım kişi ve kuruluşlar bu menfur terör saldırısını iç siyaset malzemesi 

yapmaya, evlatlarını teröre kurban veren annelerin duygularını istismar etmeye çalış-

mışlardır. Annelik tüm ideolojilerin, siyasetin, planların üstünde bir mertebedir. Biz 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kadın Sivil Toplum Örgütleri olarak bu istismara 

izin vermeyeceğiz. Kardeşlerimizin, çocuklarımızın, annelerimizin, bizlerin umudunu 

koparıp almaya, umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İnsanlığı-

mızı, kadınlığımızı, anneliğimizi dahi ayrıştırmak isteyenler bilsin ki: Anneliğimiz, 

kadınlığımız tüm kanlı siyasetinizin, ideolojilerinizin, acımasız planlarınızın üstünde-

dir ve dahi karşısındadır. Bu acı hepimizin; Cenazeler 79 milyonun cenazesidir.  

Bu Millet ve İslam coğrafyası Erkeklerle birlikte Kadınların da gayreti, mücadelesi ve 

dirayetiyle yeniden imar ve inşa edilecek; terörün verdiği maddi/manevi zararlar orta-

dan kaldırılacaktır. Bizi iç savaşa sürüklemelerine, vatanımızı yaşanmaz hale getirme-

lerine hep beraber dur diyeceğiz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde tanklara, uçaklara bede-

nini siper eden kahraman şehit kadınlarımız gibi.  

İşte tam da böyle bir zamanda Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek 

yok oluruz.” öğüdüne gönlümüzü açmalıyız. Biz ekmeğimizi bölüşerek, değerlerimize 

sahip çıkarak, acımızda da sevincimizde de birbirimize kenetlenerek her türlü teröre 

karşı çıktığımızda kazanacağız. Çünkü bizim başka vatanımız yok!  

Bu vesileyle saldırıda yaşamını yitirenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 

ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz.  

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.  
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Gençlerle Dünden Yarına  
Gençlik; her birey için ayrı - özel bir dönem. Ya-

şanması kişiden kişiye değişse de sohbeti tam bir 

ömre yayılıyor. Gençlik diyerek başlayan cümlele-

rin içinde kedine yer bulan, kahramanlıklar, başa-

rılar, heyecanlar, pişmanlıklar, hayıflanmalar… En 

merkeze yerleşen de anlaşılma - anlaşılamama ve-

ya yanlış anlaşılma duygusunun getirdiği büyük 

yük.   

Aslında biraz da hata etme payının geniş tutulduğu 

bu dönem, tarihi anlamakta zorlansa da kendi tari-

hini yazıyor diğer bir ifadeyle. 

Genç olmak, çocukluğumuzda sadece büyümek 

anlamına gelmiyor, kendi kararlarımızı verme, 

düşüncemizi söyleme, itiraz hakkımızı kullanma 

gayretinde hayat buluyor. Zira büyüklerimizden 

dinlediğimiz hikâyelerin bir yerinde; tebessüm, 

onur ve heyecanla anlatılan o dönemi biran önce 

yaşama telaşesine kapılma, kendi maceramızla 

sohbete katılma hevesimizle hayat buluyor. Zaman 

ilerleyince de hayal ile gerçeğin biraz da birbirine 

karıştığı anılar yumağı. Aslında genel kabulle, 

“şimdi onların kanı kaynıyor, onlar delikanlı, hepi-

miz genç olduk” ifadelerine eklenen “zaman onla-

rın zamanı”. Eğer gençlik zamanının geçtiği düşü-

nülerse bu sefer de ifadelere serpiştirilen “bizim 

zamanımızda” yaklaşımı yerini alıyor. Hele bir 

erişkinin veya yaşlının gence nasihat etmek, tavsi-

yede bulunmak istediğinde, bir konuyla ilgili dü-

şüncesini paylaştığında gençten gelen “o sizin za-

manınızdaydı” yorumuyla tepki görmesi. Yani 

zaman gençlik olarak, gençliğin zamanı olarak 

tarif edilir. 

Gençlik birey için olduğu kadar toplum için de 

özel bir öneme sahip. Zira tecrübelerin aktarımı 
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başta olmak üzere, mevcut değerlere sahip çıkma 

konusunda da onların görev başında olacakları günün 

geleceği kaçınılmaz. Bilindiği gibi 2014 yılı TÜİK 

verilerine göre ülkemizde 12 milyon 381 genç yaşa-

makta, bu rakam takriben 7 Avrupa Ülkesinin toplam 

nüfusuna eş değer olduğu yine nüfus verileriyle orta-

ya konmaktadır.  Bizler insanları rakamlarla tarif et-

mekten yana değiliz ancak kıyasla anlaşılmasını iste-

diğimiz konu, gençlerimizin sayılarının bize getirdiği 

sayısız enerji, emek, güç ve sorumluluklar.  

Gençlikle ilgili yazılan yazılar, söylenen sözler, ezbe-

re okunan şiirler ve marşlar düşünüldüğünde konu-

nun önemi başka bir açıdan da ortaya konmuş olacak-

tır. Hepimizin tanış olduğu Gençliğe Hitabe başta 

olmak üzere, eli kalem tutanların gençlere anlatan 

yazılar veya gençleri anlatan yazıları azımsanmaya-

cak kadar çoktur. Bu sadece bizim ülkemiz için ol-

mayıp dünya genelinde böyledir.  Dünü hesaplarken, 

günü yaşarken, yarını planlarken bizim göz önünde 

bulundurduğumuz en temel grup gençliktir.  

Bizler gençlerle değil gençlikle birlikte mücadele 

etmeyi tercih ederek, onları anlamaya, dinlemeye, 

duymalarını sağlamaya, birlikte öğrenmeye ve değer-

lerimize sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Zira tecrü-

beyle sabittir ki;  

Kurtuluş savaşı gençlerle başarıya ulaştı, Çanakkale 

savaşındaki büyük destanı yazan yine gençlerimizdir. 

Sakarya’ya etten duvar örerek geçilemeyeceğini hay-

kıran gençlerimiz canları pahasına bu ülkeyi kurtar-

ma mücadelesi vermiştir.  

Bu arada hayaline hayat vermeye çalışanlar gençleri 

aracı kılmış, eğer iyi bir sonuç almak istiyorsa genç-

lerin tüm enerjilerini o yönde kullanmalarına zemin 

hazırlamış, eğer kötü niyetli ise gayretini genci yanlış 

yönlendirerek yine onu merdiven yapma yolunu seç-

miştir. Tarih sayfalarımızda yer bulan iki türlü olayın 

da kahramanı olan gençler, son dönemde yine bir 

destan yazmayı başarmıştır. Yanılan, yanlış yapanla-

ra doğruya dönmeleri için fırsat verecek bir “dur” 

işaretidir bu.  

Evet ne yazık ki, tıpkı 1960’ta olduğu gibi, 1971’de, 

1980’de gençler geleceğin ümidi olma enerjilerini 

dönemin oyuncağı olma noktasında harcamışlardır. 

Ancak yıl 2016 takvim 15 Temmuz’u gösterdiği ak-

şam, iletişim teknolojisinin bu denli geliştiği dönem-

de, nasılı ve nedeni bilenen ama anlaşılması zor olan 

bir kalkışmada kullanılan gençler, bu duruma gençle-

rin önderliğinde karşı koyan, gücün silahta değil yü-

rekte olduğunu belgeleyen vatandaşlar, dünyaya des-

tan yazan bir gece yaşattı.  

Anlamak isteyen için içinde büyük ibretler, acılar, 

güç, birliktelik, zulüm, hile barındıran bu olayın doğ-

ru anlaşılması için gayret göstermeyi kendimize gö-

rev biliyor, birlikte anlayalım, iyilik ve güzelliklerin 

sayısını arttıralım temennisi ile birlikteliğin gücünden 

güç almak, sorunlar için temel çözüm yöntemidir 

diyoruz.  
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU 

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu 

(TÜGAP), her ay Genç STK temsilcilerini bir ara-

ya getiriyor. İlk toplantı 27 Mayıs 2016 tarihinde 

Üsküdar Dilruba Restoran’da yapıldı. Toplantı 19 

STK`dan 25 katılımcı ile gerçekleştirildi. 

İkinci toplantı 27 Ağustos 2016’da TÜGAP katı-

lımcısı olan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma 

Derneği ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya 7 ku-

rumdan 16 STK aktivisti katıldı. 

Toplantı gençlerin “Tanışma Oyunu” ile başladı. 

Katılımcılar, isim ve kurumlarını hızlı eğlenceli 

bir şekilde öğrenmelerini sağlayan bu oyunu her 

tanışma platformu için bir yöntem olarak tavsiye 

edeceklerini bildirdiler. Ev sahipliğini yapan Ha-

zar Derneği Kurum tanıtımını yaptı ve projelerin-

den bilgiler aktardı. 

Genç STK Buluşmalarının Temmuz ayı gündemi;  

“15 Temmuz Darbe Girişiminde neler yaptık? Ne-

ler yapmalıyız?” idi. 

Kurumlar tek tek neler yaptıklarını aktardı, ifade-

lerde öne çıkan konu, “vatan için birlik ruhu” ol-

du. TÜGAP olarak birçok STK’nın da dahil oldu-

ğu Darbeye karşı gençlerin hazırladığı video tek-

rar izletildi ve geliştirilmesi için katılımcıların gö-

rüşleri alındı. 

Toplantıda genç öğrencilerin eğitim süreçlerinde 

konut veya yurt konusunda zorlanmalarına vurgu 

yapılarak,  bu konuda Kamu ve STK işbirliği ile 

yeni ve kalıcı çözümler üretilmesi için destek talep 

edilmesi karara bağlandı. 
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GENÇLER İÇİN BİR İLK DAHA 

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ 

850.000 m2  bir alanda, 110 at, 185 atlı akrobat, 472 

sporcunun yer aldığı ülkemizin spor dallarının tüm 

dünyaya tanıtıldığı bir organizasyon, 26–28 Ağustos 

2016 tarihlerinde Küçükçekmece Bezirganbahçe 

Meydanı’nda yapıldı. 

Uluslararası organizasyonda 11 spor dalında, yurt içi 

ve yurt dışından 20 takım yer aldı. Festivale T-STK 

ÇOGEP ve Temsilcileri kurumlarını tanıtmak ama-

cıyla  stant açarak festivale katıldı. 

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel spor 

dallarının tanıtılması, profesyonelleşmesi ve olimpi-

yatlara hazırlanması amacıyla gerçekleştirdiği festi-

valde, birçok geleneksel oyunu birbirinden başarılı ve 

yetenekli sporcular sergileyerek, tarih yeniden can-

landırıldı. 

Festivalde, yağlı güreş müsabakaları, atlı cirit oyunla-

rı, mas güreşi, aba güreşleri, geçmişten günümüze 

geleneksel çocuk oyunları, Orta Asya ve Anadolu 

mutfağının eşsiz lezzetleri, uzmanlar eşliğinde Os-

manlı okçuluğu atış talimleri, geleneksel kıl çadırlar-

da oba yaşamı ve kültür tarihi, tarihi el sanatları çarşı-

sı, kılıç kalkan gösterileri, atlı akrobasiler ve konser-

lerin eşlik ettiği pek çok aktiviteye yer verildi. 

Dileyenin kendi çadırını kurup kalabileceği etkinlik 

alanında Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya 

özgü şenlikler de izleyicilere güzel ve heyecanlı anlar 

yaşattı. 

Anneler ve kızları için bir “Kırgız Düğünü”, babalar 

ve oğullar için şampiyon güreşçilerin mücadelesi dü-

zenlendi. Etkinlikler kapsamında Okçular Tekne-

si’nde uzman eğitmenlerin gözetiminde ok talimleri 

yapılarak okçuluk sporu tanıtıldı. Çocuklara at sürme 

teknikleri ile konunun uzmanları tarafından belirlenen 

geleneksel 15 oyun öğretildi.  

Çeşitli konserlerin verildiği etkinlikte ülkemizde bü-

yük bir ilgiyle dinlenilen “Dombıra”nın bestecisi Kır-

gız halk ozanı Aslanbek Sultanbekov ve ekibi oldu.  

Bunun yanında askeri mehteran da çeşitli gösterilerle 

sahne aldı. 
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SÜREYYA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

EV OKULLARI  

Ev okulu çalışması; çocukların ev 

ortamında sosyal gelişimlerine de 

katkı sağlayarak, eğlence formatında temel dini bil-

gileri öğrenmelerini amaçlar.  

Ev Okulu çalışması 8-12 yaş arası çocuklara yöne-

lik, 7–10 kişilik gruplar hâlinde evlerde yürütülen ve 

iki yaz ve iki kış dönemi devam eden aşamalı bir 

dinî eğitim programıdır. Çalışmalar hafta sonu yapı-

lır. 10 yıldan fazla süredir devam ettirilen çalışmayı 

bugüne kadar binlerce öğrenci tamamlamıştır.  

Ev Okulları; Çocukların ev ortamında Kur’an-ı Ke-

rim’i ve temel dini bilgileri öğrendikleri ve Müslü-

man bireyler olmaya adım attıkları bir programdır. 

Sadece bilgiyi amaçlamayıp çocuklara İslami kültür 

ve edep kazandırır. Dersler eğlenceli materyaller ve 

görsel malzemelerle desteklenerek işlenir. 

İLMİHAL; Temel dini bilgileri verir ve ibadet alış-

kanlığı kazandırır. 

KUR’AN-I KERİM; Grubun seviyesine göre Kur’an

-ı Kerim programı gerçekleştirilir. Çocukların na-

maz, dua ve surelerini ezberlemelerini sağlar. 

AHLAK;  Ahlak , görgü ve nezaket kurallarını uy-

gulamaya yardımcı olur. 

SİYER; Hz. Peygamber’in hayatı ve ahlakını öğre-

tir. 

SOSYAL ETKİNLİK; Öğrencileri motivasyonunu 

yükseltmek, birlikte hareket etmelerini sağlamak 

amacıyla çeşitli geziler yapılmaktadır 

AYSİT-P ÇANAKKALE/GÜZELYALI YAZ KAMPI 

AYSİT–P olarak bir gelenek haline gelen Gençlik Kamplarına bu sene de yoğun ilgi vardı. 

Teması “Selam” olan deniz kampı, 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Çanakkale / Gü-

zelyalı‘da gerçekleşti. 13-23 yaş grubu genç kızlarla, ülkemizin sıkıntılı günlerden geçtiği 

olağanüstü dönemde vatan bilinci ve vatandaş olmanın sorumluluklarının ön plana çıkarıl-

dığı  aktiviteler ve seminerler yapıldı.  Programın içeriğinde değerler eğitimi,  film okumaları,  drama, şiir, 

müzik, hapkido, yüzme, voleybol, tenis gibi kulüp çalışmaları yer aldı. 

Kamp boyunca Ehl-i Fikir Tiyatro ekibinin ümmet bilincini vurgulayan “Suküta Muhalefet” isimli tiyatro 

oyunu sergilenirken, 15 Temmuz darbe girişiminin enine boyuna değer-

lendirildiği forumlar gerçekleştirildi.  

Sağlıklı toplumların sağlıklı ailelerden oluşacağı gerçeğinden hareketle, 

yapılan münazaralar hayatın içinden önemli konulara değindiği için heye-

can ve çekişmeli geçti. El Sanatları Kulübünde genç kızlarımız el beceri-

lerini geliştirdi. Kamp ateşi yakılarak kamp boyunca yapılan etkinliklerin 

sergilendiği son gecede duygusal anlar yaşandı. 
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BAYDER; Bağımlılıkla müca-

delede misyon ve vizyonu doğ-

rultusunda çalışmalarını devam 

ettirmektedir. Bu kapsamda 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 

gerçekleştirilen “Bağımsız Yaşam Projesini” Hazi-

ran ayı itibariyle, başarılı bir şekilde sonlandırmış 

olduk. Proje süresince 35 bağımlı birey Bay-

Der’in; tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hiz-

metlerinden faydalandı. Ayrıca bu 35 gencin aile-

leriyle Bağımlılıkla Mücadele Becerileri konulu 

danışmanlık ve eğitim çalışmaları yürütüldü. Proje 

sonunda 3 bağımlı gencimize istihdam hizmeti, 20 

Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencisine de 60 

Saatlik Bağımlılık Eğitimi verildi. 

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu 
Projesi; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen proje 

Ağustos ayında son bulmuştur. Bayder proje doğ-

rultusunda hedeflediği 50 bireysel 50 kurumsal 

TÜBAM-P platform üyeliği hedefine başarıyla 

ulaşmıştır. Proje sonrasında, platform çalışmaları-

na aynı şekilde devam edecek,  

BAYDER; Alkol ve Madde Bağımlılığı rehabili-

tasyon programlarını gerçekleştirmeye devam et-

mektedir. Bu kapsamda deniz ve piknik organizas-

yonları, spor faaliyetleri ve gezi programları dü-

zenleyerek, bağımlı bireylere yeni ilgi alanları ka-

zandırılması ve bozulmuş sosyal uyumlarının dü-

zeltilmesi hedeflemektedir.  

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ/BAYDER 
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HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ VAKFI 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen Hayat Bağımlılık Kabul 

Etmez Projesi, Hayat Vakfı Çocuk 

Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafın-

dan yürütülmektedir. Proje kapsa-

mında dezavantajlı öğrencilerle ilgilenilmektedir. 

 

Yaz Okulu 

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte 11 Temmuz-13 

Ağustos arası sürecek olan yaz okulumuz başladı! 

Türkçe, Matematik, Güzel Sanatlar ve Değerler Eğiti-

mi derslerinde hem öğrencilerin geçmiş bilgilerini 

taze tutmak hem de onları yeni eğitim-öğretim yılına 

hazırlamak hedeflendi. Derslerin yanında öğrenciler 

spor faaliyetlerinde stres atarken moral-motivasyon 

desteği kapsamındaki drama eğitimlerinde de kendi 

potansiyellerini keşfetmeye başladılar. 

 

Değerler Eğitimi 

Değerler Eğitimi dersi yaz okulunda Kuran okuma, 

siyer, ahlak ve görgü kuralları olmak üzere dört baş-

lık şeklinde düzenlendi. Arap alfabesini bilmeyenler 

elifba öğrenmeye başlarken elifbayı bilenler Kuran 

okumada ilerlediler. Temel dini bilgiler kapsamında 

ise 32 Farz, İslam’ın 5 Şartı, İmanın 6 Şartı gibi ko-

nular ele alındı. Diğer yandan Peygamber Efendi-

miz’in (s.a.v) hayatından çocukların sevgi, hoşgörü, 

adalet kavramlarını öğrenmeye yardımcı olacak ör-

nekler işlendi. Tüm bu temel dini bilgiler dışında ki-

şisel temizlik, adab-ı muaşeret kuralları gibi kişisel 

ve toplumsal hayatımızda önemli rol oynayan konu-

larda öğrencilerimiz bilgilendirildi. 

Güzel Sanatlar Eğitimi 

Güzel Sanatlar eğitimi kapsamında öğrencilerimiz 

yaz okulu boyunca çeşitli faaliyetler meydana getirdi-

ler. Faaliyetlerin odak noktası ise perspektif çalışma-

sıydı. Çocukların perspektif çizimi ile üç boyutlu gö-

rebilme ve resmedebilme becerilerini geliştirip grup 

aktivitelerine uyum sağlamaları amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda temel perspektif çalışması, maket ev mo-

delleme, iki boyutlu ev ve iki boyutlu hayvan figürle-

ri gibi dört farklı çalışma gerçekleştirildi.  

 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 

Temmuz ve Ağustos aylarında da öğrenciler ve anne-

lerle olan bireysel destek görüşmeleri devam etti. 

Ayrıca yaz okulu kapsamında 8-13 yaş arası çocuklar 

üç ayrı gruba ayrılarak yaratıcı drama çalışmaları 

gerçekleştirildi. Her bir grup haftada bir kez olmak 

üzere dört hafta boyunca drama çalışmalarına katıldı. 

Yaratıcı drama çalışmalarının hedefleri arasında ço-

cukların grup uyumunu artırmak,  sağlıklı iletişim 

kurmak, kendi içsel enerjilerini açığa çıkarmak ve 

sınırlarını bilmek vardı. Çocukların her hafta heye-

canla ve istekle dramalara katılmak istemeleri hedef-

lere yüksek oranda ulaşıldığının göstergesiydi. 
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YÜZLER GÜLSÜN GÖNÜLLER GÜÇLENSİN ETKİNLİĞİ 

ÖZLENDER - HOŞSADA Derneği işbirliği, TÜRAP, T-STK 

ÇOGEP, diğer STK'ların ve birçok gönüllünün desteği ile YÜZLER 

GÜLSÜN GÖNÜLLER GÜÇLENSİN için “Bayramdan Önce Bay-

ram” etkinliği düzenledi. 

Suriyeli Mülteci aile ve çocukları için  bayram hediyelerini hazırla-

yarak onlarla bir araya gelen ekip, kardeşliğin zenginliğinde buluştu. 

Yoklukla ve yoksunlukla mücadele edenlerin desteklenmesini görev 

bilerek, mültecileri anlama yolunda gayret gösterdiler.  

Kurulduğu günden beri Çocuklar ve aileleri Bayramların tadına daha 

derinden varsın diye çalışmalarına devam eden ÖZLENDER, 

‘Çocukluğumuzdaki özel bayramlar şimdi çocuklarda hayat bulsun’ 

sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Destekte bulunan tüm çocuk dostlarına teşekkür eden ÖZLENDER-

HOŞSADA ekibi; destek olmayı görev bilen gönüllülerin bu yardımları çocukları veya çocuk akrabalarıyla da paylaşmalarını 

önemsediklerini söylerken, nedenini şöyle ifade ettiler; “onların zihin ve gönüllerinde yardımlaşma yer etsin…”  

ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ 

BEYİNLER BESLENSİN GÖNÜLLER GÜÇLENSİN ETKİNLİĞİ 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği ve Hoşsada 

Dostluk ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle Suri-

yeli Mülteciler başta olmak üzere eğitim için köp-

rü olma programı çerçevesinde, ilk ve orta öğre-

timde eğitim gören çocuk ve gençlere eğitim ma-

teryalleri dağıtılacak. 

Bu etkinlikle; çocukların okuma alışkanlıklarına 

katkı sağlanarak, eğitim süreçlerinin bütününü 

kapsayan ayni yardımın yanında rehberlik faali-

yetleri de devam edecek. Katkıda bulunmak iste-

yenler için her diyalog bir fırsattır... 



Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen Genç Sosyal Girişimci Ödülle-

ri’ne başvurular devam ediyor. Sosyal girişimcilik anlayışının yaygınlaşmasını 

amaçlayan yarışmaya, 18-29 yaş arasındaki tüm genç sosyal girişimciler başvura-

bilecek. 

International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Fo-

undation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata 

geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri, topluma pozitif katkı sağlamayı 

başarmış 10 projeyi ödüllendirecek.   

Bu yıl yedinci kez düzenlenen yarışma, mevcut bir projenin/organizasyonun kuru-

cusu/kurucu ortağı ya da bir organizasyon adına proje lideri olan gençleri hedefli-

yor. Sürdürülebilir olması planlanan ödüllerle her yıl daha da büyüyen bir sosyal 

girişimci ağı için sağlam bir zemin hazırlanması amaçlanıyor. 

Yarışma sonunda seçilen genç sosyal girişimciler, bilgi ve tecrübelerini birbiriyle 

paylaşırken, aynı zamanda liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve topluma sağladık-

ları faydanın sürdürülebilmesi için mentorluk desteği alıyor. 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada finale kalan 10 adaya 3.000 

dolar maddi/nakdi destek verilecek ve adaylar Youthactionnet® tarafından yapılan 

“Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına katılma hakkı kazanacak. 

Yarışmanın son başvuru tarihi: 25 Eylül 2016 

Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 
 

DÜNDEN YARINA GENÇLİK ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI GÜNDEMİ  

4 Ekim 2016 Salı  

1. Kayıt (10.00-10.30)  

2. Açılış Konuşmaları (10.30-11.15)  

3. Tanışma (11.15–12.30)  

4. Çay-Kahve Arası (12.30-12.45)  

5. STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi/STK KAGEP ve 

Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu/T-

STK ÇOGEP Tanıtımı (12.45–13.30)  

6. Öğle Yemeği (13.30–14.30)  

7. Çalıştaylar (14.30-16.30)  

I. Oturum:  

Kamu-STK Ortak Çalışması İçin İlkeler  

II. Oturum:  

Çocuk ve Gençlik Alanında Faaliyetler ve 15 Temmuz Sürecinden 

Sonra STK’ların Rolü  

III. Oturum:  

Gençlerin STK’larda Aktif Rolü  

8.      Kapanış  

 

5 Ekim 2016 Çarşamba  

1. Çalıştaylar/Devam (10.30–12.30)  

2. Öğle Yemeği (12.30–13.30)  

3. Çalıştay Raporlarının Sunumu (13.30–15.30)  

 

     4–5 Ekim 2016  

     Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi/Üsküdar  

STK’LAR VE KAMU GENÇLER İÇİN BULUŞUYOR ÇALIŞTAYI/İSTANBUL 


