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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, yeni bir bültenle hepinize merhabalar; 

Her doğan gün yeni bir umut, yeni bir fırsat, yeni bir sorumluluk getiriyor. Dünyanın 

temel gündemi barış ve güven ortamında yaşamak. Özellikle çocuk ve gençlerin 

gelişmelerinde, hayatlarına yön verirken içinde yaşadıkları kaos bir an önce bitsin 

temennisi ile uluslararası birçok toplantı yapılıyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen 

“Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi”de bunlardan biriydi. Tarihte ilk defa ger-

çekleştirilen toplantının İstanbul’da yapılması daha bir umut verici. Bu toplantıların 

ana gündem maddesi olan barış ve güven çağrıları, ne yazık ki çoğunlukla kağıt 

üzerinde kalıyor; temennimiz hızlı, etkili ve sürdürebilir politikalarla vaat edilen orta-

mın sağlanmasıdır.    

Değerli katılımcılar, Ramazan Ayına sayılı günlerin kaldığı bu günlerde; her fert bu-

lunduğu yer, makam ve yetkiyle, gelişen dünyanın güven ve huzura dönük yüzünü 

güçlendirsin, yardımlaşma, yüreklerdeki huzur ve güven beslensin diye gayretleri-

miz.   

Daha çok gencin gönüllülük faaliyetlerinde yer almasının öneminden hareketle, 

önümüzdeki yaz tatili döneminde bu anlayışla hazırlanacak projeler için şimdiden 

başarılar diliyoruz. 

Mülteciler konusunda yaygınlaşan çalışmalarla ilgili, kamu-STK işbirliğinin verimli 

sonuçlarından aldığımız cesaretle, birlikte yaşama kültürünün fert fert hayat bulması 

için tecrübe paylaşımlarıyla olumlu örnekleri arttıralım istiyoruz. 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, birlikten aldığımız güç, en büyük sermaye-

mizdir. Bize bu duygu ve güveni yaşattığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyor, iyi 

ve bereketli Ramazanlar diliyoruz... 

  

 T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü 
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TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI  
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“STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor/STK-

KAGEP” Projesinin 4. toplantısı, 10 Mayıs 2016 

tarihinde Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği ev sa-

hipliğinde yapıldı. Toplantıya T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-

ğı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye ve STK 

Temsilcileri iştirak etti. 

Toplantı İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Der-

neği/İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda 

Akyol’un gündem maddelerini okumasıyla başladı.  

Katılımcıların kendilerini ve kurum faaliyetlerini 

tanıtımının ardından, ev sahibi  kurum Mutlu Aile 

Mutlu Çocuk Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı 

Meryem Terzi dernek faaliyetlerini ve yürüttükleri 

projeleri görsel sunum eşliğinde katılımcılarla pay-

laştı. 

Katılımcılara T-STK ÇOGEP’in kurucularından 

olduğu STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)’nun 

14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Şanlıurfa’da ger-

çekleştirilecek olan  Genel Meclis Toplantısı hak-

kında bilgi verildi.  

 

“Sağlıklı Cinsel Kimlik” alanında ülkemizdeki 

son gelişmeler ve Platform Üyelerinin bu sahadaki 

çalışmaları müzakere edildi.  Platform üyeleri bu 

alandaki çalışmalarını, çözüm önerilerini ve görüş-

lerini paylaştı. 

Sağlıklı cinsel kimlik alanında atılması gereken ilk 

adımın aileyi doğru anlatmaktan geçtiğinin altı çi-

zildi. 

Anne-baba eğitimlerinin üzerinde durularak ailele-

re mahremiyet eğitimi, cinsellik eğitimi ve değerler 

eğitimi gibi önleyici hizmetler verilmesinin ve ülke 

genelinde yaygınlaştırılmasının etkili olacağı vur-

gulandı.  
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TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP IV. GENEL MECLİS TOPLANTISI 

STK Türkiye Aile Platformu/

TÜRAP’ın IV. Genel Meclis 

Toplantısı, 14-15 Mayıs 2016 

tarihlerinde Şanlıurfa’da ger-

çekleşti. 

El Birliği Derneği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye-

si ve Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğin-

de GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü-

ğü’nde düzenlenen toplantıya STK, kamu, yerel 

yönetimler ve basından toplam 114 kişi iştirak 

etti. 

Toplantının ilk günü, TÜRAP Genel Sekreterinin 

TÜRAP tanıtımı ile başladı. Eyyübiye Belediye 

Başkanı Mehmet Ekinci, T.C. Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Ge-

nel Müdürü Yardımcısı Mustafa Nuri Nuruan, 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şanlıur-

fa İl Müdürü Edip Alçelik selamlama konuşması 

yaptılar.  

Protokol konuşmalarının ardından “Toplumsal 

Barış Sürecinin İnşasında Sivil Toplum Kuru-

luşlarının Rolü” başlıklı panel düzenlendi. 

Panelde, El Birliği Derneği Yönetim Kurulu Baş-

kanı Handan Karataş, “Toplumsal Barışta En-

sar-Muhacir Kardeşliği”, 

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Ekinci,  

“Toplumsal Barışın İnşasında İnsan Olmak”, 

İnsani Yardım Vakfı/İHH Şanlıurfa Şube Başkanı 

Behçet Atilla, “İnsani Diplomasının Önemi” 

konularında tebliğ sundu.  
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TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP IV. GENEL MECLİS TOPLANTISI 

Genel Koordinatörlük Raporu ve ekleri görsel 

sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği/ÖZLENDER 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Pehlivan, TÜRAP 

Birimi Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu (T-

STK ÇOGEP) çalışmaları, Umut Çatısı Derneği 

Başkanı Yakup Memiş, T-STK Engelli ve Aile 

Platformu (T-STK ENAP) çalışmaları, EVKAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Habibe Keleş, TÜRAP 

Kadın ve Aile Birimi/T-STK KAP çalışmaları, Ba-

ğımsız Yaşam Derneği/BAYDER Koordinatörü 

Regaip Bostan, TÜRAP Bağımlılıkla Mücadele 

Platformu (TÜBAM-P) çalışmaları, Mutlu Yuva 

Mutlu Yaşam Derneği Koordinatörü Mukadder 

Bahadır, Türkiye Çocuk Evleri Platformu 

(TÜÇEV-P) çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜ-

RAP Birim ve Komisyonlarının gelecek dönem 

etkinlikleri ile ilgili müzakere yapıldı. 

Sağlıklı cinsel kimlik alanında ülkemizdeki son 

gelişmeler ve TÜRAP üyelerinin bu sahadaki 

çalışmaları müzakere edildi. TÜRAP Üyeleri bu 

alandaki çözüm önerilerini ve görüşlerini katılım-

cılarla paylaştı.  

TÜRAP Genel Koordinatörü, Genel Koordinatör 

Vekilleri, Genel Sekreter, Genel Merkezi Üstle-

nen STK ve DDG seçimleri, TÜRAP’a yeni üyelik 

başvurusunda bulunan STK’ların tanıtımları ya-

pılarak oylamaya sunuldu.  

Bu oylama sonucunda Ayık Yaşamda Buluşalım 

Derneği/AYBUDER, İstanbul Gençlik ve Düşün-

ce Kulübü Derneği/GENÇDÜŞÜN ve Nil Eğitim 

ve Yardımlaşma Derneği/NEYAD TÜRAP üyesi 

oldu. 

Toplantının ikinci günü Şanlıurfa şehir turu ile 

sona erdi.  
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Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP’ın 27 Mayıs 

2016 tarihinde Dilruba Restaurant’ta “GENÇ STK Buluşma-

ları Tanışma Toplantısı” yapıldı. Toplantıya, gençlik alanın-

da faaliyet gösteren 19 STK’dan toplam 25 kişi iştirak etti.   

Toplantı, TÜGAP Genel Sekreteri Nehir Akbulut’un katılımcı-

ları selamlaması ve gündem hakkında bilgi vermesi ile başladı. Açılış 

konuşmasının ardından TÜGAP Eş Genel Sekreteri Şerife Tuğçe Do-

ğan, TÜGAP tanıtımını görsel sunum eşliğinde gerçekleştirdi. Doğan; TÜGAP’ın vizyonu, misyonu, 

faaliyet alanları, projeleri ve gelecek dönem planlarını aktardı. 

Toplantı katılımcıların kurum tanıtımları ile devam etti. İlk defa yapılan 

kurumsal toplantıda genç temsilciler kendilerini daha detaylı tanıtma fırsa-

tı buldu.  

Aylık devam edecek olan “Genç STK Buluşmaları”yla ortak projeler, stra-

tejiler üretmek için zemin oluşturulması, gençlik sorunları, gündemde olan 

konuların gençlerin gözünden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

TÜGAP GENÇ STK BULUŞMALARI TANIŞMA TOPLANTISI  

ÖZLENDER / İFTAR SOFRASINDA KARDEŞLİK ELİ… 

Yardım en çok kullandığımız kelime-

lerden biri. “Yardıma ihtiyacım var”, 

“Yardım edebilir miyim?”, “Kimse yar-

dım etmiyor”, “Yardımcı olur musunuz.” Böyle 

uzar gider örnekler... 

Dernek deyince, vakıf deyince de akla gelen ilk 

şeydir “yardım”. Tanımadığın kişinin tanıdık 

sancısına çözüm üretme gayreti. Yardımla, yan-

gınını söndürmeye, acısını dindirme çabası... 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği olarak dün-

yaya çocuk ve genç gözüyle bakan bizler, 

“Bayramdan Önce Bayram” etkinliğiyle İstanbul-

Esenyurt’ta ikamet eden mültecilere yardım et-

meyi temel görevlerimizden bildik. 

Bu yıl da “İftar Sofrasında Kardeş Eli” diyerek 

yola çıktık. Destek olan herkese gönülden te-

şekkürlerimizle… 

Dünyadaki büyük haksızlıkları, kocaman gönlü 

olan insanlarla bertaraf etme ümidimizi besle-

yen herkese muhabbetlerimizle… 

Bu bayram da “Bayramdan Önce Bayram” diye-

rek çocukların ve gençlerin harçlıklarını cebine 

koyduğumuz kıyafetler hediye etmeyi planladık. 
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MAVİ HALİÇ  GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü, havacılığı sevdir-

mek ve el becerilerini geliştirmek amacıyla Suriyeli ço-

cuklara model uçak dersleri vermektedir.  

Yelkenli Huzur Derneği, Mayıs ayında Okçular Vakfında, 

“Kardeşlik ve Barış” programını gerçekleştirdi. “Türk, Kürt, Lâz, 

Zaza... Hangi ırktan olursak olalım, aynı ülkede yaşadığımız için, 

hepimiz Türk vatandaşıyız” dedik ve hep beraber “Kardeşlik ve 

Barış Şarkısı söylendi. Program istiklal marşının ardından sona 

erdi. Haziran ayında Okçular Vakfı'nda  “Tekne Orucu” adlı program gerçekleş-

tirilecektir. 

YELKENLİ HUZUR DERNEĞİ 

Beyaz El Dayanışma Derneği’nin gerçekleştir-

diği “Biz Bir Aileyiz” pikniği Sevgi Evlerinde 

yaşayan çocuklarla aileleri bir araya getirdi. 

Kemerburgaz’daki Güngören Aziz Paşa Mesire alanında Beyaz El Daya-

nışma Derneği’nin bu yıl 1.’sini düzenlediği ‘Biz Bir Aileyiz’ pikniğinde, der-

neğin Sevgi Evlerinde yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ile Kuran eğitimi 

gören öğrenciler bir araya gelerek gönüllerince eğlendi. 

Derneğin kurucu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Öz-

lem Zengin, Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman, İlçe Müftüsü 

Yunus Bıçakçı, Beyaz El Derneği yönetim kurulu üyeleri ve yardım eden 

gönüllüler, pikniğe aileleriyle birlikte katılarak güzel bir dayanışma örneği 

sergiledi. 

BEYAZ EL DAYANIŞMA DERNEĞİ / “BİZ BİR AİLEYİZ PİKNİĞİ”  

28. Uluslararası Waha Semineri ilk grubu Polisler İçin Asayiş Taktik Eğitici Yetiştirme Kursu 

olarak Bolu'da Yapıldı.  

Düha Antrenörleri Ahmet Korkmaz ve Mehmet Ali Dağlı, Türkiye’nin çeşitli illerinden Asayiş 

Daire Başkanlığı’nca seçilmiş ve ismen çağrılmış polis Eğitmenlerine Bolu’da 2 hafta sürey-

le Asayiş Taktik Eğitimi verdiler. Eğitimi başarı ile bitiren Polis Eğitmenlerine WAHA ve DÜHA 

Hapkido Başkanı Şükrü Kınataş tarafından Eğitici sertifikası verildi.  

DÜNYA HAPKİDO DERNEĞİ / POLİSLERE ASAYİŞ TAKTİK EĞİTİMİ 
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LİSE ÖĞRENCİLERİ HAYATA DOKUNDU 

23 yıldır eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren Hazar Derneği'nin düzenlediği 

"Hayata Dokun Yaz-Çek-Yönet!" projesi tamamlandı. Proje kapsamında röportaj, 

kısa film ve fotoğraf alanlarında verilen eğitimlerin ardından düzenlenen yarışma-

nın ödül töreni 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 

Türkmen ve İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın katılımıyla Üsküdar Bağlarbaşı 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

 

AMAÇ GENÇLERİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK 

Projenin amacı, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan sağla-

mak; öğrencilerin sosyal duyarlılıklarını geliştirmek adına onları sosyal sorumluluk projelerine yönlen-

dirip sivil toplum kuruluşları ile tanışmalarını temin etmek; öğrencileri boş zamanlarını geçirecekleri 

sahici ilgilere yönlendirerek zararlı alışkanlıklar edinmelerine engel olmak idi.  

Gençlerin sosyal sorunlara ilgisini artırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan prog-

ramda üç ayrı dalda verilen eğitimlerin ardından yarışma düzenlendi. Yaşlılık ve huzurevi konulu rö-

portaj yarışmasının jürisi Cihan Aktaş, Meryem İlayda Atlas, Yıldız Ramazanoğlu; engelli insanların 

günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları konu alan kısa film yarışmasının jürisi Ayşe Böhürler, Sevda 

Noyan, Tülin Tezel; Üsküdar’daki tarihi yapıların konu edildiği fotoğraf yarışmasının jürisi Aras Neftçi, 

Hilal Korucu, Olcay Aydemir'den oluştu. 

 

ÜÇ LİSE UYGULAMA ALANI OLDU 

Gençlerin toplumsal olaylara duyarlı, sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak ve yeteneklerini geliştire-

cek imkanları oluşturarak kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına zemin hazırlamak amacıyla 

hazırlanan “Hayata Dokun Yaz- Çek- Yönet!" projesinin uygulama alanları Üsküdar ’da bulunan 

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 

Üsküdar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çamlıca Kız 

Anadolu İmam Hatip Lisesi, Üsküdar Anadolu İmam 

Hatip Lisesi olarak belirlendi. Bu toplumsal duyarlılık 

ve farkındalık projesinin hedef kitlesi, dokuzuncu ve 

onuncu sınıf öğrencileri oldu. 

HAZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ 
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AYIK YAŞAMDA BULUŞALIM DERNEĞİ 

İSTANBUL AYBUDER 

AYBUDER; sağlık, eğitim, 

sosyal hizmet alanı profesyo-

nelleri, öğrencileri ve sivil top-

lum kuruluş temsilcilerine, madde bağımlılarına 

temel düzeyde sosyal hizmet, müdahale ve bece-

ri kazandırmaya yönelik 2 ay sürecek olan eğiti-

me başladı. Eğitimler, AYBUDER Exuser Reh-

berleri, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan 

ve birçok ünlü eğitimcinin katılımıyla 16 Nisan 

2016 tarihinde başlayarak 18 Haziran 2016 tarihi-

ne kadar devam edecektir. 

Eğitim içeriği; 

 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Beceri 

Eğitim Uygulaması 

 Ergenlikte madde kullanımı 

 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Beceri 

Eğitimi 

Eğitim; Sosyal Hizmet Alanında Risk Gruplarına 

Yönelik Sosyal Hizmet, Bağımlılara Yönelik Sos-

yal İnceleme ve Değerlendirme, Koruyucu ve Ön-

leyici Sosyal Hizmet Uygulamaları, Bağımlılık Te-

davisinde Sosyal Hizmet Uygulamaları, Bağımlı-

larla Rehabilitasyon Hizmetlerinde Sosyal Hiz-

met, Bireyle, Grupla, Ailelerle Terapötik Çalışma 

ve Sosyal Hizmet, Bağımlılarla Makro Sosyal 

Hizmet Uygulamaları, Bağımlılara Yönelik Sivil 

Toplum Kuruluşlarının Rolü konulu alt başlıkları 

içermektedir.  

Öte yandan Önleme çalışmaları kapsamında; 

AYBUDER kontrolünde, Beylikdüzü Belediyesi ve 

Beylikdüzü Kültür Merkezi işbirliği ile 7-12 yaş 

arası çocukların televizyon, telefon, tablet gibi 

sanal bağımlılığını önlemek ve daha sağlıklı bir 

gelecek oluşturmak adına aylardır devam eden 

önleme çalışmaları finalleri gerçekleştirildi. Tek-

vando eğitimi alan çocuklar sarı kuşağa geçerek 

sezonu başarılı bir şekilde sonlandırdı. Yüzme 

bilmeyen çocuklarımız yüzmeye geçerek belge 

ve madalyalarını aldılar. Bu  çalışmada yapılan 

gözlemler sonucunda spor ile tanıştırılan ve sağ-

lıklı bir çevrede yetişen çocukların sanal bağımlı-

lığa ihtiyaç duymadığı gözlemlendi.  

Beylikdüzü Kültür Merkezi’nin sunmuş olduğu 

imkanlar doğrultusunda ücretsiz olarak gerçek-

leştirilen hizmetler için spor hocalarına, Kültür 

Merkezi çalışanlarına ve Kültür müdürüne AYBU-

DER tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 

ANTALYA AYBUDER 

“BİR ÇARE VAR” Projesi kapsamında bahçe dü-

zenlemesi, spor alanı, dinlenme köşeleri, bisiklet 

desteği, yol çalışması gibi birçok eksiği tamamla-

nan AYBUDER YAŞAM MERKEZİ, yıllardır mü-

cadelesi verilen örnek bir yaşam merkezi haline 

getirilmektedir. 
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Bezmialem Çocuk Şenliği 

Bezmialem Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Ku-

lübünün 7 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği 

Çocuk Şenliğine ilköğretim düzeyinde olan öğ-

rencilerle katılım sağlandı. Çocuklara yönelik 

atölye çalışmaları, oyunlar ve sağlık taraması 

gerçekleştirildi. Eğlenceli oyunlarla günü dopdo-

lu geçiren çocuklar, atölye çalışmalarında  ma-

ket arabalar, bileklikler ve resimler yaparak be-

cerilerini ortaya koydular. Öte yandan sağlık ta-

ramasından geçirilen çocuklar çuval yarışı, yu-

murta taşıma gibi geleneksel oyunlarla renkle-

nen şenlik, çocuklar için unutulmaz bir gün oldu.  

Kelebek Kahvaltısı 

Hayat Çocuk Merkezi öğrencilerine yönelik gö-

nüllüler ve çocukların kaynaşmasının sağlanma-

sı amacıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’nden ge-

len öğrencilerle 19 Mayıs Perşembe günü ger-

çekleştirildi. Gönüllülerin hazırlamış olduğu ik-

ramlarla enerji toplayan öğrenciler, oyunlarla 

günü tamamladı.  

Gençlik Bayramı’nda Gençler Üsküdar’da  

Liseli kız öğrencilerimizin keyifli bir gün geçirme-

si amacıyla 19 Mayıs Perşembe günü Üsküdar 

sahilde kahvaltı planlandı. 

Buluşmada gelecek planları ve projeler üzerine 

konuşuldu. 

Sahilde yürüyüş ve yakın çevredeki tarihi yapıla-

rın ziyareti ile program sona erdi. 

Sokağın Riskleri ve Çocuk: Bütüncül Politika 

Geliştirme Çalıştayları-1  

14 Mayıs Cumartesi günü “Sokağın çıkmazı: 

Riskler ve Çocuk” başlıklı bütüncül politika geliş-

tirme çalıştayının ilki gerçekleştirildi. Sokakta 

çalışan çocuklar ve risk grupları hakkında  Ço-

cuk Psikiyatristi Yrd. Doç Serhat Nasıroğlu, Eski 

İstanbul Çocuk Şube Müdürü Dr. Murat Koçak 

ve Psikolog Ebrar Yenice Kanik'in çocuk istis-

marı hakkındaki bildirilerinden sonra düzenle-

nen çalıştayda Türkiye’deki toplum düzeninin 

sokağın riskleriyle ilişkisindeki olumlu-olumsuz 

yönleri, risk ve fırsatları ele alındı. 40 katılımcı 

ile gerçekleştirilen programda T.C. Aile Sosyal 

Politikalar Bakanlığında bağlı Sosyal Hizmet 

merkezlerinden katılımcılar konu, mevzuat ve 

saha bilgisi hakkında bilgi verdi. 

HAYAT VAKFI 

“HAYAT BAĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJESİ 
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BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 

EĞLENCELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 

Bahçelievler Belediyesi Bil-

gi Evleri, Maslak QNIQ Mü-

ze ve Sergi alanındaki eğ-

lenceli Matematik şenliğine 

katıldı. Eğlenceli Matematik 

gezisinde Bilgi Evi üyeleri, 

hazırlanan birçok farklı istasyonda matematiğin 

eğlenceli dünyasını keşfederek oldukça eğlen-

diler. 

Öğrenciler, Pİ (π) sayısının doğum günümüz-

den telefon numaramıza kadar günlük hayatı-

mızdaki tüm sayıları nasıl kavradığını, tek bir 

çubuğun dans ederek nasıl bir koniye dönüştü-

ğünü, çubukların döndükçe 3 ışık yardımı ile 3 

boyutlu cisimlerin nasıl çıkmaya başladığını, 

farklı kesir oranlarına bölünmüş pizza parçaları-

nın bir araya getirilerek nasıl bir bütün yapıldığı-

nı, farklı boyut ve şekildeki parçalardan bir kare-

nin nasıl oluşturabildiğini büyük bir keyifle öğ-

rendiler. 

Korsanların saldırısına uğrayan geminin üstüne 

farklı ağırlıkları yerleştirerek gemiyi batmaktan 

kurtarmaya çalışan öğrenciler, diğer taraftan 

farklı renklere ayrılmış davullara vurarak, renk-

lere göre yeni ritim yapmaya çalıştılar. Aynı za-

manda da ritimlerin renkleri ekranda çıktıkça 

müziği de görsel olarak gördüler. 

Matematiğin gizemli eğlencesine kendisini kap-

tıran çocuklar aynada ilk normal hallerini gör-

dükten sonra ipleri çekerek büktükleri aynalarda 

görüntüleri farklı formlara sokarak yansımalar-

daki eğlendirici değişiklikleri görerek aynalarda 

sihirli bir yolculuk yaptılar.  

Oran ve orantının sadece sayılar arasında değil 

tüm bedenimizde var olduğunu öğrenmek için 

çok yoruldukları fakat bir o kadar da eğlendikleri 

trambolinli bölümde doyasıya zıplayarak enerji-

lerini tüketen öğrenciler, vücutlarındaki var olan 

inanılmaz matematiği büyük bir keyifle eğlene-

rek öğrendiler.  
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BM İNSANİ ZİRVESİ  

Ttarihte ilk kez düzenlenen Dün-

ya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs 

2016 tarihlerinde İstanbul’un ev 

sahipliğinde gerçekleşti. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekre-

teri Ban Ki-moon’un girişimiyle 

ve UNOCHA’nın organizatörlüğünde gerçekleşti-

rilen zirve, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara-

yı’nda yapıldı. 

173 farklı ülkeden katılım sağlanan zirveye 55 

devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, uluslara-

rası örgüt ve insani yardım STK’ları, özel sektör 

temsilcileri, krizden etkilenen topluluklardan tem-

silciler ve çok sayıda akademisyen ve T-STK 

ÇOGEP temsilcileri iştirak etti. Yaklaşık 10 bin 

kişinin katıldığı zirveye ulusal ve uluslararası 

medyanın da ilgisi yoğun oldu. 900 medya men-

subunun takip ettiği zirve, uluslararası medyada 

geniş yankı buldu. 

Son yıllarda artış gösteren doğal afetler, iklim de-

ğişikliğinin yarattığı sorunlar ve silahlı çatışmalar-

dan kaynaklanan insani krizlerin küresel insani 

yardım sisteminde meydana getirdiği değişim ihti-

yacı zirvede ele alınan en önemli konu olarak dik-

kat çekti. Küresel insani yardım sisteminin günü-

müz krizleri karşısında yaşadığı tıkanıklığın aşıl-

ması adına zirvede liderlerin bir araya geldiği 7 

üst düzey yuvarlak masa toplantısı ve 15 özel 

oturum gerçekleştirildi. Zirvede ayrıca küresel 

insani sistemin paydaşları tarafından, sistemin 

aksayan yönlerinin tartışıldığı ve çözüm önerileri-

nin getirildiği panel, brifing, çalıştay ve konferans 

niteliğinde yaklaşık 120 yan etkinlik gerçekleştiril-

di. Bunun yanı sıra insani yardım sisteminin ge-

liştirilmesi ve çağın teknolojilerinden daha iyi ya-

rarlanmasını sağlamak için yenilikçi ürün sergileri 

ile iyi uygulama örneklerinin sunulduğu bir fuar 

da zirvenin dikkat çeken yönlerinden birisi oldu. 

Zirveye, katılan liderler arasında Almanya Başba-

kanı Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte, Azerbay-

can Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri 

Al Tani yer aldı. 

Zirvede, küresel insani yardım sistemi masaya 

yatırılırken, sorunlara çözüm yollarının bulunması 

amaçlandı. Zirvenin ilk gününde, İnsani Yardım 

Finansmanı, Çatışmaları Önlemek ve Bitirmek 

İçin Politik Liderlik, Zorla Yerinden Edilme, İnsani 

Yardımlar, Afet ve İnsani Yardım Lojistiği, Kadın 

Hakları, 5 Kıtadan 10 Çorba, Çölleşme ve İnsan, 

Suriyeli Mültecilerin Krizine Çözüm Bulunması 

Bakımından İnsana Yakışır İşlerin Merkezi Rolü: 

ILO Deneyimleri adlı özel oturumlar, yuvarlak 

masa toplantısı, yan etkinlikler ve panel gibi et-

kinlikler yapıldı. 
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BM İNSANİ ZİRVESİ / YAN ETKİNLİKLER 

 İnsani Yardımdan Sürdürülebilir Kal-

kınmaya-TİKA 

 Kadın ve Çocuk Ekseninde Türkiye'nin 

İnsani Yardım Perspektif i-AFAD 

 Savaş Mağduru Kadınlar ve Çocuklar -

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

 Türkiye ’deki Suriyelilere Sunulan Sağ-

lık ve Eğitim Hizmetleri  

 Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yurt-

dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-

ğı, Yükseköğretim Kurulu 

 Türkiye ’deki STK ve USTK ’ ların İnsani 

Faaliyetleri ve Kırılgan Gruplara Yöne-

lik Çalışmalar  

 Türk STK’ları İnsani kriz mağdurları ve 

çalışanlarının tecrübe paylaşımı-AFAD 

 Türkiye ’nin İnsani Yardım Perspektif i-

AFAD-TİKA-Kızılay 

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü/AFAD 

 İnsani Yardım: Örnek Uygulamalar ve 

Sınamalar-Edirne Valiliği, Gaziantep Valili-

ği, Kilis Valiliği, Mardin Valiliği, Şanlıurfa Va-

liliği 

 DİZ Gençlik Yan Etkinliği-İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 

 Türkiye ’de Sivil Savunma Faaliyetleri 

(KBRN ve İkaz Alarm) -AFAD 

 Çatışma Bölgelerinde İnsani Yardım 

ve Zorluklar-İHH 

 Türkiye ’de Bulunan Suriyelilerin Hu-

kukî Durumu ve Suriyelilere Sağlanan 

Hak ve Hizmetler  

 Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsa-

mında Çocuk Koruma Projesi -Türk Kı-

zılayı 

 Belediye Başkanları Odak Oturumu: 

Kentlerin Göçe Cevabı-İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi 

Dünya İnsani Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin düzenlediği ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayın-

da gerçekleştirilen zirvenin yan etkinlikleri aşağıdaki gibidir.  
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GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ  

T.C Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek, T.C. 

Enerji Ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Berat Albayrak, 

Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekçi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsmail Yüksek, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyük Ekşi, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Cihat Vardan, İBB Genel Sekreteri Dr Hayri 

Baraçlı’nın ve çok sayıda alanında uzman, üst düzey 

bürokrat, yönetici ve akademisyenlerin konuşmacı 

olarak yer aldığı Genç Türkiye Zirvesi; 6-8 Mayıs 

2016 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merke-

zi'nde Türkiye’nin 81 ili ve 165 ülkeden seçilmiş 

3000'den fazla öğrenci ve genç profesyonelin katılı-

mıyla 4. kez gerçekleştirildi.  

“Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Yeni Nesil Üniversite-

ler” panelinde İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Faruk Yiğit, Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Dalgakıran ve Mental İnsan Kaynak-

ları Kurucu Ortağı Melih Ecertaş konuşmacı olarak 

yer aldı. 

Dr. Hayri Baraçlı, gençlere tavsiyelerde bulunarak; 

“Dinamik olmamız ve yaşlansak bile kendimizi genç 

hissedecek bilgi ve birikime sahip olmamız önemli. İz 

bırakanlarla aramızda bir fark var” diyen Dr. Baraçlı, 

Mehmet Akif Ersoy’un “Onlar ömür boyu gayret 

ediyorlar sen ömür boyu hayret ediyorsun” sözle-

rini hatırlatarak, “Bunun için ömür hayret etmeden 

ömür boyu gayret eden tarafta olmalıyız” şeklinde 

konuştu. 

Prof. Dr. Faruk Yiğit ise “Her şey yapılabilirdir” diye-

rek sözlerine başladı ve “Bunu bilmeli ve bu bilinçle 

hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dalgakıran, 

“Yeni nesil üniversitelere neden ihtiyaç duyuyoruz? 

Çünkü toplumcu hedeflerimiz var, hep el birliği ile 

bakıyoruz. Ama tek tek birey olarak kabiliyetli olur-

sak, bireysel hedeflerimizi arttırabilirsek ileride Türki-

ye daha zengin ve daha farklı bir ülke olacak” ifade-

lerinde bulundu.  

Melih Ecertaş da, “Biz öğrenciler olarak kendi çalış-

malarımızı çok iyi yapıyor olmalıyız. Mutlaka ama 

mutlaka alanımız ile ilgili network edinmemiz lazım. 

tavsiyelerinde bulundu.  

Diğer oturumlar sırasıyla: 

1 .Gün-6 Mayıs 2016 

Güçlü Yarınlar İçin Bilgi Toplumu Oturumu 

Bilgi Ekonomisi Ve Bütünsel Kalkınma Oturumu 

Dördüncü Sanayi Devrimi Dünyayı Nasıl Değiştire-

cek? Oturumu 

2. Gün-7 Mayıs 2016 

Türkiye'nin Yeniden İnşaası: Bilgi Toplumuna Dönü-

şüm Oturumu 

Teknoloji Ve İnovasyon Odaklı Yeni Nesil Üniversite-

ler Oturumu 

Bilgi Teknolojileri Ve Dijital Gelecek Oturumu 

Başarının Yeni Paradigması: Tasarım Odaklı Düşün-

me Oturumu 

GTZ Akademi Ödülleri Ödül Töreni Oturumları yapıl-

dı. 
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T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE 

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

Gençlik Değişimleri 

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kül-

türleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında 

Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu eylem ile yurt dışındaki projelere katıla-

bildikleri gibi, yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Değişimine 

katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.  

•    Katılımcılar 13-30 yaş arasındadır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur.  

•    Esas faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 21 günde gerçekleştirilir.  

•    Grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.  

•    Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır. 

•    Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir ka-

tılımcı ile yapılabilir (istisna olarak biri genç olmak şartıyla iki katılımcı da olabilir). 

Kimler Başvurabilir?  

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkelerde (ülkeler listesi) yer alan tüm kuruluş-

lar (STK, Kamu Kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden ku-

ruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir.  

Başvuru Ne Zaman Yapılır? 

Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son 

başvuru tarihlerinden birine kadar (2 Şubat, 26 Nisan veya 4 Ekim, en geç Türkiye 

saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir. 

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI FONU 

Toplum Gönüllüleri Vakfı 

ve İstanbul Bilgi Üniversi-

tesi Gençlik Çalışmaları 

Birimi ortaklığıyla kurulan 

Gençlik Araştırmaları Fonu,  gençlik alanında yüksek 

lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde akade-

mik araştırmalara destek oluyor. Fon için öncelik 

alanları, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve 

örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal 

cinsiyet konuları olarak belirlendi.  

Gençlik Araştırmaları Fonu, Ağustos 2015’te İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Top-

lum Gönüllüleri Vakfı’nın imzaladığı işbirliği protokolü 

kapsamında kuruldu ve yürütülüyor. 

Öncelik alanları: 

Gençlik Araştırmaları Fonu, 2015-2016 döneminde, 

Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlen-

me özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet 

konularını öncelik alanı olarak belirlemiştir; bu konu-

ları ele alan araştırmalar desteklenmektedir. 

Detaylı Bilgi İçin: 

http://www.genclikcalismalari.org/#!blank/e6k7v 



Sanat, insanı ve toplumu 

olumlu yönde etkileyen 

en önemli araçlardan 

birisidir. Toplumun ve 

insanın daha çağdaş medeniyetlere ulaşması 

sanat ile olacaktır. Sanat çocuklardan yetişkin-

lere kadar herkes için faydalı ve gerekli olmakla 

birlikte, insanın kendisini anlatma yollarından 

birisidir. Kişisel ve toplumsal sorunları ya da 

gereksinimleri çok büyük kitlelere sanat saye-

sinde anlatmak mümkündür. Her insan bir sa-

nat dalına yetenekli olarak yaratılmıştır.  

Sanat, gençler için çok daha önemlidir. Gençle-

rin kendilerindeki yeteneği keşfetmeleri daha 

mühimdir. Çünkü o yetenekleri keşfetmek ve 

uygulamak elbette gençlik yıllarında daha bir 

ihtiyaçtır. Gençlik yıllarında keşfedilmeyen ve 

gerçekleştirilmeyen kabiliyetlerin, sanat dalları-

nın sonraki zamanlarda keşfi ve gerçekleştiril-

mesi çok daha güçtür. Özellikle de zor dönem-

den geçen gençlerin herhangi bir sanat dalında 

maharet sahibi olmaları, o zor dönemi çok da-

ha rahat ve daha az sıkıntılı geçirebilmek için 

bir aracıdır.          

“Şimdi Gençlik Zamanı’’ yarışması düz yazı, 

şiir, resim, karikatür, takı tasarımı, moda tasarı-

mı, söz-müzik, kısa film-video, grafiti 

ve fotoğraf olmak üzere toplam 10 

alanda gerçekleştirilecektir. Proje bu 

özelliği ile daha önce yapılmış olan 

yarışmalara ek olarak gençlerin her 

tarzdaki ilgi alanlarına ulaşma amacı 

taşımaktadır. Amatör ve profesyonel 

sanatçıların çalışmalarını desteklemek, eserle-

rini sergilemek, sanat ortamına canlılık kazan-

dırmak ve buna bağlı olarak da sanatsal aktivi-

telerin yaygınlaşmasını sağlayarak ulusal ve 

uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek 

sergiler oluşturulacaktır.          

 “Şimdi Gençlik Zamanı’’ projesi ile, gençlerin 

sanat ve sanat dalları hakkındaki bilgi ve dene-

yimlerini paylaşıma sunmak, bunu yaparken de 

ortak etkinliklerde buluşturmak,  estetik duyum 

ve beğenilerini geliştirmek, kültürel değerlerine 

ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiş-

tirilmelerine katkıda bulunmak, duygu ve dü-

şüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile 

sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmak-

tan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,  ders 

dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı 

ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, ortak 

üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, 

hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama 

aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin 

gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların 

sağlanması amaçlanmıştır.  

Detaylı Bilgi İçin: 

http://www.ibbgenclikmeclisi.com/Kurumsal/

Makaleler/Ayrinti/1141-Yaris-Basliyor-Simdi-

Genclik-Zamani 

YARIŞ BAŞLIYOR! ŞİMDİ GENÇLİK  ZAMANI! 


