
KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

Kıymetli T-STK-COGEP Katılımcıları yeni bir bültenle merhaba demenin hu-
zur ve güveniyle, birlikte hareket etmenin getirdiği anlamlı hizmetler için her 
birinize teşekkür ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi dünyanın bütününü saran neredeyse savaş atmosferi diyebileceği-
miz gelişmelerin çocuk ve gençlerin dünyasında yara açmasından, ümitlerini ze-
delemesinden,  gelecek hayallerini çalmasından endişe duyarak, savaşların, karga-
şanın son bulması temennimizi dile getirdiğimiz bir bildiri hazırladık. Çok kısa 
zamanda 83 kişinin imzası ile güçlenen basın bildirimizi yayınladık bu çerçevede 
medyanın desteğini alma fırsatımız oldu. Tarih sayfalarından tanık olduğumuz 
savaşların hazin sonuçları, günümüzde yaşanan akıl almaz olayların nedenleri, 
süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili hem üzgün hem de şaşkınız. Bulunduğumuz her 
platformda, sözümüzün ulaştığı her yerde dile getiriyoruz ki, bu dünya hepimize 
yeter. Bizim çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir dünya için görevleri-
miz var. Yerine getirilmeyen her görev bu dünyanın yükü haline dönüşür. 

Evet çocuk ve genç dostları, zaman daha çok çalışmanın, daha geniş kitlelere 
ulaşmanın, daha çok yan yana durmanın, ortak idealler için ortak gayretlerle da-
ha hızlı mesafe kat etmenin zamanıdır. İşte bu algı ile 7-8 Kasım 2015 tarihlerin-
de Samsun’da Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği/DOSTDER 
ve Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği/HANDER ev sahipliğinde yapıla-
cak olan TÜRAP toplantısında hazır bulunacak, çocuk ve gençlerimiz için yapı-
lacak çalışmaları birlikte istişare ederek, onların merkeze konulduğu olumlu ka-
rarlar alarak ayrılacağımız ümidindeyiz… 

Tüm çocuk ve genç dostlarına teşekkür ediyor, katılımcılarımızın yaptığı örnek 
faaliyetleri bulacağınız bültenimizle sizleri baş başa bırakıyoruz…  

Başarılar dileğimiz, yeni bültenlerde buluşma ümidimizle…  

      T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü 

             Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği 

T-STK ÇOGEP  
Eylül 2015 Toplantısı 

Sesimize Kulak Verin, 
Çığlığımızı Duyun! 

Ayık Yaşamda Buluşalım 
Derneği 

Koruyucu Aile 
(KOREV) 



T-STK ÇOGEP 
EYLÜL 2015 MECLİS TOPLANTISI 

T-STK ÇOGEP Eylül Ayı Meclis Toplantısı, 8 Eylül 2015 
tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı / HEKVA’da 
yapıldı. 

Toplantı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı 
Nesrin Çelik, İl Müftülüğü, Emniyet Müdürlüğü, Beledi-
yeler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.  

Açılış konuşmasını T-STK ÇOGEP Koordinatörü Ayşe 
Pehlivan yaptı. Pehlivan, gündem hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, 
bakanlığın aile ve aile bireylerine yönelik politikalar üret-
mek için kurulduğunu dile getirdi. Bakanlık olarak, top-
lumdan alacakları desteğin zaruri olduğunu belirterek; bu 
tarz toplantılarda STK’lar ile bir araya gelerek sorun alanla-
rında mesafe alındığını söyledi. Bakanlık ve STK’lar olarak 
sorunların önüne geçerek çözüm üretmenin önemini vur-
guladı. 

Katılımcılar kendilerini tanıtarak Haziran-Eylül aylarında 
yaptıkları faaliyetlerinden bahsettiler. Yaptıkları çalışmaları 
ve alanda yaşadıkları sorunları aktardılar.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, 
çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi için devletin 
çocuk bakımına ayırdığı devasa bir bütçenin olduğunu dile 
getirerek koruyucu aile konusuna dikkat çekti.  

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nden Mukadder Baha-

dır T-STK ÇOGEP bünyesinde kurulan Türkiye Çocuk 
Evleri Platformu/TÜÇEV-P hakkında bilgi verdi. Ünal, 
TÜÇEV-P’nin amacından bahsederek, platform toplantıla-
rını her ayın son Perşembesi gerçekleştirdiklerini, platform 
bünyesinde İstanbul, Bursa, Yozgat, Ankara illerinden üye 
STK’ların yer aldığını, Platforma bireysel başvuruların da 
alındığının duyurusunu yaptı.  

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Kurtoğlu ve Bağımsız Yaşam 
Derneği/BAYDER Koordinatörü Regaip Bostan, her ay 
katılarak takip ettikleri İstanbul Valiliği Uyuşturucu ile 
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantıları hakkında 
bilgi aktardı.  

Madde Bağımlılığı ile ilgili İSTKA tarafından hibe desteği 
sağlanan projelerin başlıkları değerlendirildi. Bu projeler ile 
elde edilecek kazanımların tüm Türkiye’yi kapsayacak şekil-
de genişlemesi için katkı sağlama hususu ele alındı.  

Avrupa Gençlik Konseyi kapsamında ülkemizde de yapı-
lanma süreci devam eden “Ulusal Gençlik Konseyi” hak-
kında katılımcılar bilgilendirildi.  

Çocuk ve genç kızlara yönelik spor faaliyetleri yürütecek 
olan “Ömür Boyu Hareketli Yaşam Grubu (HAY)”nun 
kuruluşu ile ilgili bilgi aktarıldı.   

Toplantı, T-STK ÇOGEP Bülteninde yer alan faaliyetler 
hakkında bilgi paylaşımıyla sona erdi.   
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Türkiye genelinden 83 STK ve T-STK 
ÇOGEP’in imzasıyla yayınlanan aşağıdaki 

bildiri medyada geniş yer buldu.  

Bizler İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan sesleniyo-
ruz sizlere. Samsun’dan, İzmir’den, Malatya’dan, Ada-
na’dan… Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi dik, İstan-
bul’un kadim tarihi gibi köklü, Ege’nin bereketli toprakları 
gibi umutluyuz. Güneydoğuyuz, güneşi ilk karşılayan ve 
yudum yudum ailemizin üstüne serpen… 

Biz Anadolu’yuz. Bu toprakları emeği ile yurt yapan, yur-
duna kardeşliği azık yapan kadınlarız. Doğurduğu, büyüt-
tüğü çocuğuyla; eş olduğu, emek verdiği yuvasıyla Türki-
ye’yi aile yapan kadınlarız. 
Biz şehit annesiyiz,  eşiyiz,  çocuğuyuz. Hepimiz yüreği-
mizde nice ölümlerin üzüntüsünü taşıyoruz. 
Sesimize kulak verin. Çığlığımızı duyun! 
Toprağa düşen her şehitle yüreğimizden bir parça kopup 
gidiyor, Gazeteler her gün bayraklara sarılı şehit cenazeleri-
nin fotoğraflarıyla doluyor. Ağzından nefret saçarak felaket 
senaryosu üretenlerden yorulduk! 
“Analar ağlamasın” diye başlayan, çocuklarımızın geleceği-
ne daha güvenle bakmamızı sağlayan o güzel yolculuk bit-
mesin. Biz o yolda yürümek, köprüleri sağlamlaştırmak 

istiyoruz. Kardeşi kardeşle buluşturan dostluk köprülerini 
yıkmayalım! 
Ortadoğu yanıyor, tüm dünya bu yangına benzin döküyor, 
sonra da seyrediyor. Bir coğrafyanın çocukları sorgusuz 
sualsiz denizde, terörde, çöllerde hayata veda ediyor. Türki-
ye de adım adım benzer bir tuzağa çekiliyor. Buradan terö-
rü destekleyen, propagandasını yapanlara sesleniyoruz: 
Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman yapan terör 
sizi de imha edecektir. Binlerce tonluk patlama gücüne 
sahip bombalarınız kardeşliğimizin, gençlerimizin, gelece-
ğimizin üzerinde patlıyor. 
Tüm kamuoyuna sesleniyoruz: 
Huzur ve barış istiyoruz. Şehit haberlerinin gelmediği, 
kimsenin burnunun kanamadığı, işyerlerinin taşlanmadığı, 
otobüslerin yakılmadığı bir ülke olsun Türkiye. Siyaset 
kurumunu çözüm üretmeye, Sivil Toplumu, üniversiteleri, 
medyayı, sanat camiasını ve bu ülkenin aydınlarını çözü-
mün bir parçası olmaya davet ediyoruz. 
Gençleri kışkırtan, toplumu bölen, sokağa çağıran söylem-
lerin acilen durdurulması lazım. Sosyal medya düşmanlık 
üretiminin, kışkırtıcılığın merkezi haline dönüştü. Oto-
kontrolünü kaybeden, önüne gelen bilgiyi doğruluğunu 
araştırmadan yayan herkes bu yangını körüklüyor. 
Sorumluluklarımız ve yapabileceğimiz şeyler var. Toplumu 
kuşatan barış, huzur ortamı eğer talip olursak ve emek ve-
rirsek zor değil, uzak değil. Bizler bu toprağın kadınları, 
Türkiye’nin farklı illerinden sesleniyoruz sizlere. Türk, 
Kürt, Ermeni, Çerkez, Süryani ve Romanız. Bizler Türki-
ye’yiz. Bir takım karanlık eller kardeşliğimizin bağlarını 
koparmaya uğraşıyor, ancak bizler sivil kadınlar olarak bir-
lik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin kadınlarını 
buluşturan bir inisiyatif olarak barış, huzur ve kardeşlik 
için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize kamu-
oyunun önünde söz veriyoruz. Konuşmaya, dinlemeye, 
anlamaya, anlatmaya ve istişareye hazırız. Bu sorumlulukla 
çıktık yola. Sürecin içinde yer alacak ve takipçisi olacağız.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…  

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) 

KADINLARDAN KAMUOYUNA DUYURU! 

SESİMİZE KULAK VERİN, ÇIĞLIĞIMIZI DUYUN! 
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52 ülkeden 500’ü aşkın katılım-

cının iştirak ettiği C20 Zirvesi, 

15-16 Eylül tarihlerinde Boğaziçi 

Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Programa T-STK ÇOGEP Genel Sekreteri de iştirak etti. 

Farklı alanlardan sivil toplum temsilcilerini bir araya geti-

ren Zirve, C20 Türkiye’nin bugüne kadar sürdürdüğü 

politika geliştirme ve istişare sürecinin son etkinliğiydi. 

Türkiye’nin önemli yüksek öğrenim kurumları arasında 

yer alan Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen C20 Zirve-

si, dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara hoşgel-

din oturumu ile başladı. C20 Zirvesi, yenilikçi ve interak-

tif metodolojiler kullanarak katılımcıların hikayelerini 

paylaşmaları, önemli verileri sunmaları ve ortak savunucu-

luk stratejileri geliştirmeleri için önemli bir platform oluş-

turuldu.  

C20 Zirvesi’nin en önemli çıktısı, 16 Eylül’de zirve katı-

lımcıları tarafında finalize edilen ve onaylanan C20 Bildi-

risi oldu.  

Zirve boyunca katılımcılar, C20 2015 öncelikli konuları 

arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcı bü-

yüme, yönetişim ve sürdürülebilirlik üzerine görüşlerini 

paylaşma fırsatını yakaladılar. Zirvenin ikinci gününde 

katılımcılar, uzman misafir konuşmacılarla beraber fikir 

yürütme ve tartışma olanağı buldular.  

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğlu, 

16 Eylül’de yaptığı sunumda mülteci sorunuyla beraber 

küresel sorunlar hakkındaki görüşlerini katılımcılarla pay-

laştı. Zirve’ye katılan dünyaca ünlü ekonomist Profesör 

Daron Acemoğlu ise ‘Demokrasi, Sivil Toplum ve Ekono-

mik Büyüme’ üzerine hazırladığı sunumla beraber katılım-

cılarla fikir alışverişinde bulundu. Sunumu takiben ger-

çekleşen oturumda ise Ufuk Akcigit (Pennsylvania Üni-

versitesi), Hilal Elver (BM İnsan Hakları Yüksek Komiser-

liği Gıda Hakkı Özel Raportörü), Shelly Inglis (Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı), Sol Picciotto (BEPS Moni-

toring Group) ve Gönenç Gürkaynak (Avukat) C20 Bildi-

risi hakkında geri bildirimde bulundular. 

Finalize edilen C20 Bildirisi, C20 Yürütme Kurulu Başka-

nı tarafından hükümet temsilcilerine sunuldu. 

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin G20 

Sherpa’sı Ayşe Sinirlioğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan, sivil toplum tarafından öne sürülen sonuç odaklı 

ve somut politika önerilerini memnuniyetle karşıladıkları-

nı belirttiler. 

C20 2015 ZİRVESİ 
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Y20 Zirvesi Sonuç Bildirisi G20 Liderlerini genç işsizliği-
nin azaltılmasına yönelik somut bir hedef belirlemeye ça-
ğırdı. Gençlik-20 (Y20) Zirvesinin yayınlanan Sonuç Bil-
dirisinde G20 Liderleri genç işsizliğinin azaltılmasına yö-
nelik “somut, ölçülebilir ve kolektif bir hedef” belirleme-
ye davet edildi. 

16-19 Ağustos tarihleri arasında, Boğaziçi Üniversitesinin 
ev sahipliğinde düzenlenen Y20 Zirvesi’nin açılışı Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan, G20 Sherpası Büyükelçi Ayşe 
Sinirlioğlu, Y20 Türkiye Başkanı Dr. Emre Cenker ve 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbaro-
soğlu’nn katılımıyla yapıldı. 24 ülkeden 94 gençlik temsil-
cisinin katıldığı üç gün süren Zirve’de THY Genel Müdü-
rü Doç. Dr. Temel Kotil ve TİKA Başkanı Dr. Serdar 
Çam da katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. Zir-
ve’ye ayrıca Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkeleri 
(LIDC) temsilen Afganistan, Madagaskar, Moğolistan ve 
Vietnam’dan da birer gençlik temsilcisi davet edildi. 

İnternet üzerinden canlı yayınlanan panelde, Y20 delege-
leri İş-20 (B20), Emek-20 (L20), Sivil Toplum-20 (C20), 
Düşünce Kuruluşları-20 (T20) ve Kadın-20’den (W20) 
oluşan diğer G20 açılım gruplarının temsilcileriyle etkile-
şimde bulundu. Y20 Başkanı Dr. Emre Cenker, kapanış 
konuşmasında “G20’ye üye olan ve olmayan ülkelerden 
gelen genç katılımcılar küresel önem taşıyan konulardaki 
görüşlerini ve taleplerini açık bir şekilde ifade etti. Şimdi 
sıra G20 Liderlerinin bu talepleri yerine getirmesinde,” 
dedi. 

Zirve toplantılarında Y20 delege-
leri, genç işsizliği, 21. yüzyılda 
eğitim ve gençliğin barışa katkısı 
olmak üzere küresel önem taşıyan 
üç konuyu ele aldı. Hararetli tartışmaların ardından dele-
geler 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleş-
tirilecek G20 Zirvesi’nde Liderlere iletilmek için bir dizi 
tavsiye üzerinde anlaşmaya vararak Sonuç Bildirisinde 
bunlara yer verdi.  

Y20’nin genç liderlerinin belirlediği diğer önerilerden ba-
zıları ise genç ve yenilikçi girişimciler ile KOBİ’lerin des-
teklenmesi için uygun ekosistemlerin geliştirilmesi, başta 
dezavantajlı ve ötekileştirilmiş olanlar olmak üzere gençle-
rin işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması için diji-
tal eşitsizliklerin giderilmesi, eğitim sistemiyle işgücü piya-
sasının gerektirdiği beceriler arasındaki farklılıkla-
rın azaltılması, nitelikli staj ve mesleki eğitim olanakları-
nın artırılması, öğrencilerin uluslararası dolaşımı-
nın önünün açılması ve mülteciler ile göçmenlerin  

Y20, G20 ülkeleri tarafından hükümetlere G20 günde-
minde yer alan konulara ilişkin olarak çeşitli paydaşlardan 
geribildirim sağlamak için G20 ülkeleri tarafından kurul-
muş olan altı açılım grubundan biridir ve başkanlığını 
G20 Dönem Başkanlığını o yıl yürüten ülkeden bir genç-
lik kuruluşu üstlenmektedir. Y20’nin bu yılki Başkanı, 
faaliyetlerine 2012 yılında başlamış olan ve kar ama-
cı gütmeyen Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu 
(YCDC) isimli kuruluştur. 

Y-20 ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. 
Dr. Ayşen Gürcan, 6 Haziran 2013 tari-

hinde Yavuz Tufan Koçak başkanlığında kurulan bağım-
lılıkla mücadele konusunda çalışmaları ile ülke genelinde 
adından çokça söz ettirmeyi başaran ve rehabilite anla-
mında %95’lik bir başarı elde eden Ayık Yaşamda Bulu-
şalım Derneği AYBUDER’de, bağımlılar ve aileleri ile bir 
araya geldi. İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in de ka-
tıldığı ziyarette dernek yöneticileri, üyeleri ve ailelerin 
taleplerini dinlendi. 

Bakan Gürcan, durumun insanlık meselesi olduğunun 
altını çizerek, konunun takipçisi olacağını ifade etti. 
“Türkiye’de spesifik STK hareketi çok nadir görülür. 
Damdan düşenlerin dernekleri derim ben onlara. Bizzat 
yaşadıkları için onların hali diğerlerine model olur. Bu 
anlamda başarı da çok önemli” dedi. 

AYBUDER Genel Sekreteri Seyyide Yörük’ün, dernek 
merkezinin 80 metre kare olmasından ve kendilerine ayrı-
lan bir bütçe olmamasından kaynaklı, faaliyetlerini sür-
dürmekte zorlandıklarını söylemesi üzerine, Bakan Gür-
can yer tahsisi konusunda çözüm sözü verdi, asgari koşul-

larda ilkesel olarak anlaşma neticesinde rehabilitasyon 
merkezi tahsis edilebileceğini belirtti. 

AYBUDER'in hizmetlerini merak ettiğini ve bundan do-
layı ziyarete geldiğini söyleyen Ayşen Gürcan, bağımlılık-
tan kurtulmada ailenin önemine işaret ederek, 
“Bağımlılıktan kurtulmada aile ilk etapta çok önemli. 
Aile bizim yanımızda olmazsa bu sorunun çözümünde 
yetersiz kalabiliyoruz. Madde bağımlığı, Sağlık Bakanlı-
ğı'nı, Adalet Bakanlığı'nı ve bizim bakanlığımızı ilgilendi-
riyor. Çalışmalarınıza destek konusunda elimizden geleni 
yaparız. Buraya gelmem de size destek olmak içindir. Siz-
leri merak ettiğim için ziyaretinize geldim. Bakanlıktan 
ayrılsam dahi sizlere destek olmayı sürdüreceğim. Neler 
yapabileceğimizi önümüzdeki hafta dosyanızı inceledik-
ten sonra belirleyebiliriz. " dedi. Madde bağımlılığı konu-
sunda yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması gerektiği-
ne dikkati çeken Gürcan, madde bağımlılarının kendileri-
ni sosyal hayata yönlendirecek motivasyona ihtiyaçları 
olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan 
bağımlı ise, bir tek kendisi isterse bağımlılıktan kurtulabi-
lir. Bunu sağlayacak her sistemi hayata geçirdiğimiz za-
man, çok yol kat edeceğimize inanıyorum” dedi. 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI 
PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN AYBUDERİ ZİYARET ETTİ 

AYBUDER VALİ YARDIMCI SAYIN AHMET ÖNAL’I ZİYARET ETTİ 
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Tufan Koçak, 06.10.2015 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ahmet 
Önal’ı AYBUDER’in yaptığı çalışmalar ile bilgilendirdi. Çalışmaları dinleyen Önal, AYBUDER’in Bağımlılıkla Müca-
dele Koordinasyon İl Kurulunda üye statüsünde kabulünü sağladı. Düzenlenecek ilk toplantıda, İstanbul Kalkınma 
Ajansından hibe alan kurumlara AYBUDER’in kullandığı sistemin sunumunun yapılmasını istedi. Aynı zamanda İST-
KA’dan Valiliğinin de hibe  aldığını ve projede AYBUDER ile birlikte çalışmak istediğini belirtti.  



KATILIMCILARIMIZDAN 

7  

PROJENİN AMACI  
Erdemli toplumun inşası için; eğitimli, bilinçli, öz güve-
nini kazanmış, sorumluluklarının farkında, ihlaslı, edepli, 
ilme ve hizmete talip aktif bireyler yetiştirmek. 
PROJENİN HEDEFLERİ 
 İslami İlimlerden sosyal bilimlere kadar birçok alan-

da okuma ve araştırmalar yapmak, 
 Eğitim, araştırma, tarihi ve turistik amaçlı geziler 

yapmak, 
 Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı çağımızda tekno-

lojiyi klasik yöntemlere hizmetkar ederek ruberu eği-
tim metodunu uygulamak, 

 Terbiyeye dönüşmeyen bilginin hiçbir şey ifade et-
mediği gerçeğinden yola çıkarak bilginin hayata akta-
rılması yönünde bilinç oluşturmak, 

 Bilginin sahih kaynaklardan öğrenilmesi bilincini 
yaygınlaştırmak, 

 Doğru bilgiye ulaşarak doğru davranış biçimleri ser-
gileyen bireyler yetiştirmek, 

 Ülke ve dünya gündemini yakından takip ederek 
sosyal sorumluluk projelerine destek vermek, 

 Erdemli toplumun inşası için “düzeltmeye kendin-
den başla” bilincini yaygınlaştırmak, 

 Maddi-manevi anlamda bireye yatırım yaparken, 

bencilliğin, bireyselciliğin toplumda oluşturduğu 
zararlara dikkat çekmek, 

 Birlikte hareket etme, paylaşma, yardımlaşma ve  
ekip çalışması yapabilme becerileri geliştirmek, 

 Gönüllülük bilinci ile hareket ederek STK çalışmala-
rında aktif görev alacak etkin kadrolar yetiştirmek. 

Proje kapsamında belirlenen başlıklar haftada beş tam 
günlük  eğitim seminerleri ve okumalar şeklinde işlene-
cektir. Katılımcıların işlenen konular dahilinde verilen 
ödev, araştırma ve benzeri sorumlulukları yerine getirme-
leri gerekmektedir. 
Proje katılımcılarının iki yılın sonunda bir yabancı dili 
konuşuyor olmaları sağlanacaktır. (İngilizce ya da Arap-
ça) Proje hedefleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı gezi-
ler ve farklı sosyal etkinlikler yapılacaktır. 

             ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE 
             DAYANIŞMA DERNEĞİ/ERDEMDER 

ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ 

Özlenen Çocuk Derneği hizmet alanını genişletmek için ismine ve hedeflerine ilaveler yaptı… 

Özlenen Çocuk Derneği 1999 yılından bu yana yürüdüğü yolculukta, birlikte etkinlikler dü-
zenlediği, hayatında yeri ve imzası olan gençlerin de talepleriyle Olağanüstü Genel Kurul Top-
lantısında isim değişikliği yaparak amaçlarını genişletti. 20 Eylül 2015 itibariyle Özlenen Çocuk 
ve Gençlik Derneği olarak yolculuğuna devam edecek. İsimde yapılan değişiklikle hareket nok-

tasında ve hassasiyetlerine gençleri de katan dernek gönüllüleri, süreçte yaptığımız bu işi, tüzüğümüzle de kayıt altı-
na alarak yolculuğumuza devam etmenin daha anlamlı olacağını düşündüklerini söyledi…  
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ/OKED  
GÜZ DÖNEMİ SEMİNERİ 

Güz Dönemi OKED Öğretmen Eğitimi Semineri, 5 Eylül 2015 tari-
hinde Boğaziçi Eğitim Hizmetleri organizasyonuyla 100 kadar eğitimci 
ve Öğretmene verildi.  

Eğitimin Başlıkları 

 Okulöncesi Eğitimde Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Oyunları 

 Çocukta İstenmeyen Davranışlar ile Baş Etme Yolları 

 Ödül Ceza Sistemine Alternatif Bir Yaklaşım Pozitif Psikoloji ve 
Adlerian Kuramı Işığında Cesaretlendirme 

 Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevrenin Önemi 

 Okul Öncesi Eğitimde Değerler ve Önemi gibi başlıklarla sunum 
yapıldı. 

Program katılımcılara sertifika takdimi ile sona erdi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde Nisan 2015 yılında kurulan dernek şu an 5 

şehirde (İstanbul, Ankara, Bursa, Yozgat ve Erzurum) 64 çocuk evi ile hizmetine devam etmektedir. 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların, toplum içerisinde manevi ve ana-

nevi değerlerini içselleştirmiş sağlıklı ve huzurlu bireyler olarak topluma kazandırılmaları temel saiki ile çalış-

maktadır.  

Dernek, 4 Ekim 2015’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Aysen Gürcan’in açılışını yaptığı 5 evle birlikte 

İstanbul’daki çocuk evi sayısını 44 e çıkarmıştır.  

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ /ÇOCUK EVİ AÇILIŞI 
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SICAK YUVA VAKFI/İSMEM ZİYARET 

Kuruluşunda Sıcak Yuva Vakfının katkıları olan İSMEM, 15.09.2015 tarihinde Vakıf Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Ertemel, Yönetim Kurul Üyeleri Hüseyin Sevim ve 
Necmettin Üçyıldız tarafından ziyaret  edilmiştir.  

Korunmasız Çocuklara Yönelik Meslek Edindirme Merkezi (İSMEM) Hizmetleri   
İSMEM; sokakta korunmasız yaşayan, toplum ve aile tarafından ihmal ve istismara uğramış, 
16-20 yaş grubu erkeklere  hizmet vermektedir. Hedef kitlesine normal eğitimlerini  tamamlamaları için eğitim deste-

ği imkanı sağlamakta ve  kalifiye eleman vasfı kazanmaları için  meslek 
eğitimleri düzenlemektedir.  

İstanbul  Korunmasız  Çocuklara Meslek Edindirme Merkezi 
(İSMEM), Tuzla'da hizmet vermektedir.  
Sıcak Yuva Vakfı, İSMEM  tesislerinin içinde, depo olarak kullanılan 
bir mekanı,  projenin eğitim ve uygulamaların yapılabileceği 300 metre-
karelik bir ünite haline dönüştürerek kullanıma hazır hale getirmiş ve 
daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretmiştir. 
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Gönüllüler için, “Dünya Görme Günü” ayrı bir an-

lam taşıyor. Fedakar Gönüllü Doktor ve Hemşireler, 

malzemelerini yanlarında götürmek suretiyle Afrika 

kırsalında gün başına 80-90 Katarakt ameliyatı sayısı 

ile 6 yıldır DÜNYA BİRİNCİLİĞİ’ni göğüslüyor.  

“Bir Göz de Siz Açın” kampanyasına siz de destek 

olun.  

100 Dolar Karşılığı TL ile kampanyaya katılabilir, 20 

yıldan fazladır görmeyen gözlerin Fako tekniği kulla-

nılarak açılmasına vesile olabilirsiniz.  

bagis@gonulluler.info adresimize mail göndererek, 

veya aşağıdaki linkten Web sitesi üzerinden de bağış 

yapabilirsiniz.   

https://www.gonulluler.info/SetDonation.aspx?id=-1  

BİSEG/BİR İNSAN DÜNYAYA BEDELDİR  
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ÇOCUK VAKFI  
TÜRKİYE 2015 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ BİLDİRİSİ 

 Çocuk Vakfı, her yıl dünyada Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle 
şairlerin yazdığı bildirileri yayınlıyor. Bu yılın Türkiye Bildirisini şair Mehmet Aycı yazdı. 

1- Yüzümüz ana yasa! 
Nerede yangın varsa bizden değil. 
Bizden değil zehirlenen kuşlar, balıklar. 
Bizden değil oyuncak olmayan hiçbir silah. 
Bizden değil kıyamet ve senaryoları... 
Bizden değil kanayan memesi annelerin 
Babaların alnındaki uçurumlar. 
İsyanlar, toplu ölümler, toplu öldürmeler 
Gerçek kurşun sesleri, gerçek bıçak yarası 
Gerçek dünya yarası, kanla oynanan poker 
Çöplerdeki ekmekler 
Ekmeğin Kaf dağına kaçtığı Afrikalar... 
Yahut uzak Asyalar... 
Kaçmak nereye kadar? 
Ve insan neden kaçar adı güzel Allah'ım! 
Gökyüzü çöktüğünde, ülkeler çöktüğünde, 
Çöktüğünde evlerimiz, bahçelerimiz 
Annemizin gözbebeklerinde bir çukur 
Dünyanın dibine kadar, İsa'nın doğumuna 
Tam 2015 sene öncesine kadar bir çukur: 
O çukurda hiç bize sorulmadan kavgalar 
Hiç bize sorulmadan altınlar 
Hiç bize sorulmadan sırtlanlar. 
Şimdi bu gün, bu saatte, bu saniyede 
Teknelerde boğulan, tekneleri boğulan 
Göçüklerde boğulan, kolsuz kanatsız kalan 
Diri diri yakılan, bizler, akranlarımız 
Kanadından tutuşan annelerimiz 
Saatleri her döndükçe akrep doğuran 
Zamanı geri sarıp öyle ölmek isteyen 
Gibi karışık şeyler, 
Gibi çok korkunç şeyler, 
Gibi çok acı şeyler. 
Sahi nereye kadar? 
Yalnız esenlik varsa yüzümüzün ülkesi 
Yüzümüzün yasasında ne varsa esenlik 
Göçülecek tek ülke 
Sığınacak tek ada! 
 
2-Doğurulduğumuz gibi doğruluğumuz. 
Ay doğar, güneş doğar, yıldızlar doğar. 
Her gün bizim günümüz, Âdem'den beri 
Cennette oynamasından, dünyaya gelişinden 
Dünyanın bir oyun yeri olmasından bu yana 

Her gün bizim, ay gibi, gün gibi, yıldız gibi 
Bizden alınan günler, bizden çalınan güneşler 
Öyle çok borçlu ki bize büyüklerimiz 
Kurumlar, kuruluşlar, devletler 
Ortak akıl sahipleri, ortak akıllar 
Bir çiçeğin kaç yaprak olduğunu bilmeyenler 
Karıncanın yolunu, arının şarkısını 
Toprağın renklerini, 
Rüzgârın bir esişte bir milyon öptüğünü 
Gün batarken, gün doğarken dağların giysisini 
Her ırmağın bir mavi çizgiden daha fazla... 
Bilmeyenler hepsinin annesi olduğunu 
Bilip de bilmeyenler, düşünmeyeneler 
Düşünüp de hemen unutuverenler 
Doğurulmuş olduğunu ve doğru olduğunu! 
Öyle çok borçlu ki bize, ödeyebilmez! 
Alacaklı kalıyoruz rüyalarımız kadar! 
 
3-Bir anlaşma anıtı dilimiz! 
İnsanla konuşuruz her dilden, eşyayla 
Doğayla konuşuruz, oyunlarımız 
Kentlerin damarında biraz insanlık varsa 
Biraz sıcaklık varsa gülüşümüzden 
Biraz hatırlatma varsa nasırlaşan gözlere 
Her şeyle konuşuruz, metalsiz, plastiksiz 
Her masalın daha bir gerçek olduğuna 
Her rüyanın korkusuz, saf, ışıklı 
Dünyanın yorgunluğunu, kederini, yasını 
Silebilmek için daha pıtraksız kelimeler 
Kumdan, ahşaptan, topraktan kurduğumuz bahçeler 
O bahçeler içinde kumdan, topraktan evler 
O evlerin yüzünde dünyada kaç çocuk varsa, 
O kadar pencereler! Ve o kadar kapılar! 
Temizle yeryüzünü bütün pasaklarından 
Kalbimizle birlikte 
Bir dil, bir anıt çıkar! 
 
4-Yargı cümlesi! 
Öyle sahipsiz duruyor çocukluğun çağrısı! 
Ve biraz aşk kaldıysa, biraz hayret, temizlik 
Ve peygamber sözleri dilimizdeyse hala 
İnsan kalabilmek için, bir ümit, bir ışıltı; 
Bizde adres tarifi!  

Mehmet AYCI  
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Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği, 25 Temmuz 
2005'de Prof. Dr. Neşe Erol önderliğinde farklı meslek 
grupları ve ailelerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 
KOREV'in başlıca dört amacı bulunmaktadır.  

1. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modelinin top-
lumda doğru şekilde algılanmasını sağlamak için far-
kındalık artırıcı çalışmalar yapmak,  

2. Koruyucu aileler ve evlat edinenler arasında tecrübe 
aktarımının yapılmasını sağlayarak çocuk ve ailelerin 
refahının artırılmasına katkıda bulunmak, 

3. Koruyucu ailelerin ve evlat edinenlerin sorunlarını ve 
taleplerini lobi ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla 
ilgili kurumlara ulaştırmak,  

4. Koruyucu ailelik, kurum bakımı, evlat edinme konula-
rında kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapmak.  

Kurulduğu günden bu yana KOREV, bir çok seminer, 
toplantı, iki uluslararası sempozyum düzenlemiş ve birçok 
kitap yayınlamıştır.  

Ayrıca KOREV, sadece koruyucu ailelerin değil, evlat edi-
nen, evlat edinmeyi düşünen veya kendisi evlat edinilmiş 
olan bireylerin yer aldığı, birbirine destek verdiği, tecrübe 
aktardığı bir merkez olmak için çalışmaktadır.  
KOREV, kurulma çalışmaları devam eden Yürek, Emek, 
Sevgi (YES) Koruyucu Aile, Evlat Edinme Platformunda 
öncü rol oynamaktadır. 

KORUYUCU AİLE / KOREV 

Birinci Aşamada 100 Köy Okulu 

Çocuk Vakfı, Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı çerçevesinde 100 köy 
ilk ve ortaokuluna kalem, defter, kitap göndermeye başladı.  

Her Köy Okuluna Gönüllü Danışman 

Çocuk Vakfı’nın başlattığı program çerçevesinde talepte bulunan her köy okuluna 
birer çocuk sağlığı, çocuk eğitimi ve çocuk hakları uzmanı gönüllü destek verecek. 

Niçin Köy Okulları Tercih Ediliyor? 

Türkiye’de köy okullarında okuyan çocukların sosyal ve kültürel desteğe ihtiyacı var. 
Köy çocukları, ders kitabı ve televizyon dışında medyaya erişme imkânlarından yarar-
lanamıyor. Taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle köy okulları geleneği ortadan kalk-
mak üzere. Açık olan köy ilkokul ve ortaokullarında öğrenci sayısı da giderek azal-
makta. Bu nedenle, sınıf kitaplıklarından ve okul kütüphanelerinden yoksun olarak 
eğitim gören köy çocuklarının sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi gerekiyor. 

Çocuk Vakfı’nın Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı bir tarihle sınırlı 
olmayacak. Program, Nisan 2016’da çocuk edebiyatı yazarlarının köy okullarında 
öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşmalarıyla devam edecek. 

ÇOCUK VAKFI 



http://www.internationalstudentsymposium.com/ 

http://www.konya.edu.tr/ilahiyat/haber/206/islam-dunyasinda-din-hizmetleri-ve-dini-kurumlar-sempozyumu 


