
KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, 

Zaman hızla geçiyor, gündemin yoğunluğu, genç ve çocuk merkezli çalışmaların önemi, onların 
dünyasında değişen olaylar, yeni gereksinimler olası tehlikeler derken geldik ilkbaharın ilk ayı-
na… Önce havaya, sonra suya 6 martta da toprağa düşen cemre ile havalar ısınmaya başladı… 
Bizler de yüreklere düşen cemrelerle çocuk ve genç dostlarına tüm çalışmalarında başarılar dili-
yoruz.   

Aslında T-STK ÇOGEP olarak gördük ki, gençlerden yana birçok gönüllü var, yaraları sarmaya 
kararlı birçok yürekli insan... Yapılan haksızlıkların farkında, hakkı olanın yanında birçok nefer. 
Bildiğiniz gibi sorunların birbirinden farklı sonuçları olsa da, nedenlerinin sayısının sınırlığı 
olduğundan hareketle, uyuşturucu konusunu gündemimizde tutuyor, alınacak tedbirleri yetkilile-
re duyurmaya, ebeveynleri özellikle bu konuda uyarmaya devam ediyoruz.  

Bilmek ve bilinmek sivil hareketler için hem çok kıymetli, hem olmazsa olmaz. Zira birlikte 
hareket edebilmek ancak birbirini bilenler için verimli olabilir. Tekrar keşfe, tekrar denemeye 
ihtiyaç duymadan tecrübelerimizi paylaşacak zeminler olarak görüyoruz Platformlarımızı. Kendi 
yaptığı çalışmaları anlatarak, ortak amaçla çalışan diğer kuruluşların yaptığı çalışmalar konusun-
da bilgi edinmek, riskleri minimize etmek, verimliliği maksimuma çıkartmak için en kestirme ve 
garantili yol olarak görüyoruz platformlarımızı.  

T-STK ÇOGEP şubat ayı toplantısını Öz Kevser Vakfı - Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde ger-
çekleşti. Hem ev sahibi kuruluşa, hem de Belediye yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyoruz… Bir sonraki bültende buluşma temennimizle çocuk ve gencin yanında duru-
şunuz için teşekkür ediyoruz..  

      T-STK ÇOGEP Koordinatör Kuruluşu    
       Özlenen Çocuk Derneği 

AB-Türkiye Siyasette Sivil 
Toplum Ağı Projesi 

Bağımlılıkla Mücadele 
Platformu 

T-STK ÇOGEP  
Şubat 2015 Toplantısı 

Adalet Bakanlığı Mağdur 
Hakları Çalıştayı 
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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

MART 2015 T-STK ÇOGEP MECLİS TOPLANTISI 

T-STK ÇOGEP Aylık Meclis Toplantısı 10 
Şubat 2015 tarihinde Öz Kevser Vakfı-Eyüp 
Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Top-
lantıda, Kamu-STK istişare ve işbirliğinin 
önemi vurgulandı.    

Eyüp Belediyesi Kültür Müdürü İrfan Çalı-
şan, gençlere ve çocuklara yönelik faaliyetle-
ri, Öz Kevser Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye, 
vakıf çalışmalarını tanıttı.   

Katılımcılar, Ocak-Şubat aylarında gerçek-
leştirdikleri faaliyetler ve planladıkları et-
kinlikler konusunda kısa bilgi verdiler.  

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu 
(TÜBAM-P)’nun Mutabakat Tutanağı, Aday 
Katılım Formlarının hazırlandığı, TÜBAM-P 
çalışmalarının yurtiçinde de büyük bir alaka 
ile izlendiği anlatıldı.  

Toplantıda,; 

18 Şubat 2015 tarihinde İKADDER tarafın-
dan düzenlenen “Sağlıklı Cinsel Kimlik ve 
Cinsel Yönelim Bozuklukları” başlıklı bilgi-
lendirme toplantısı, 

Ailemiz-P tarafından yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.  
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AB-Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III. 
Hibe Programı çerçevesinde Kadın ve Demokra-
si Derneği’nin (KADEM) destek almaya hak ka-
zandığı ‘AB-Türkiye Siyasette Kadın Sivil Ağı’ 
Projesi uygulanmaya başlandı. 

Proje, Belçika’dan Avrupa Müslüman Gençlik 
ve Öğrenci Organizasyonları Forumu ve Fran-
sa’dan Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi’nin or-
taklığında 12 ay boyunca yürütülecek. 

P r o j e  i l e  T ü r k  S i v i l  T o p -
lum Kuruluşlarının Avrupa Birliği siyasi arena-
sında sivil toplum kurumlarının rolü ve yetkin-
liğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Projenin ilk ayağı olan Çalışma Ziyareti ve Sivil 
Ağ Kurma Faaliyetinin amacı Avrupa’da bulu-
nan STK’larla iletişimi güçlendirmek ve kuru-
lan iletişim ağının sürekliliğini sağlamaktır. 

23-27 Şubat tarihleri arasında ilk toplantı 
Brüksel/Belçika’da gerçekleştirildi. Türkiye 
ayağı KADEM tarafından yürütülen bu proje-
nin Brüksel’deki ilk toplantısına Türkiye Genç-
ler Arası İletişim Platformu/TUGAP üyesi Şeri-
fe Tuğçe İKADDER adına katıldı. Katılımcılar 
arasında GİKAP, HAZAR Derneği, UKADDER, 
AKDER, Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar 
Dayanışma Derneği temsilcileri yer aldı. Çeşitli 
AB kurum/kuruluşları ve STK’lar ziyaret edildi. 

AB‐TÜRKİYE SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI PROJESİ 

FAYDER AFET EĞİTİM SEMİNERLERİ 

Ülkemizde afete hazırlık alanında kurulan ilk dernek olma 
özelliğini taşıyan Felakette Acil Yardım Derneği (FAYDER), 2015 yılında Toplum Afet Gönül-
lüsü Eğitim Seminerlerine devam ediyor. 
28 Şubat 2015’te İKADDER Merkezinde yapılan FAYDER/TUGAP işbirliği ile uygulamalı eği-
tim semineri gerçekleşti. Temel Afet Bilinci, Toplum Afet Gö-
nüllüsü (TAG), Afette İlk Yardım, Yaralı Kurtarma Teknik-
leri, Depreme Karşı Yapısal Bilinç (DKYB), Yapısal Olmayan 
Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Eğitimleri verildi.  
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştır-
ma Enstitüsü sertifikalı eğitmeni Saadet Alıcı talep eden 
gençlere ve okullara eğitimleri gönüllü olarak sunmaya de-
vam ediyor.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 



4  

KATILIMCILARIMIZDAN 

 SICAK YUVA VAKFI 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllü Kültür Elçileri Projesi devam edi-
yor. 28 Şubat 2015 Cumartesi günü Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım 
Kültür Merkezi’nde ilköğretim öğrencilerinin düzenlediği, “Türkiye'ye 
Vefa” konulu programa Gençlik Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcı-
sı M. Ecevit Çarti ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yanar katıldı. 

Program Türkiye ve Suriye milli marşlarının okunmasıyla başladı. 200 
Suriyeli İzcinin katıldığı etkinlik; bando, tiyatro gösterisi, halk oyunla-
rı, marşlar ile devam etti.  

“KUTU KUTU ELBİSE MUŞ OKULUNA GİTSE” KAMPANYASI / HEKVA/ 

Hanımlar Eğitim Ve Kültür Vakfı (HEKVA) Gençlik Komisyonu, 
ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek veriyor. Muş Savaşçılar 
Köyü İlköğretim Okulu’ndaki 36 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardı-
mında bulundu. 

Üniversite öğrencilerinden oluşan Gençlik Komisyonu üyeleri Muş 
Savaşçılar ilköğretim okulunda bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için Şubat ayında yardım kampanyası düzenledi. 

Eşit şartlarda eğitimi önemseyen HEKVA Gençlik Komisyonu, 
”Kutu Kutu Elbise Muş Okuluna Gitse” sloganıyla başlattığı yardım 

kampanyası, Savaşçılar Köyü öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7 Şubat 2015 tari-
hinde vakıf merkezinde hayır yemeği organize etti. Hayır yemeği sonucunda ihtiyaç sahibi 36 öğrencinin 
kırtasiye ihtiyaçları giderildi. Öğrencilerin kış şartlarında okula rahat gidebilmelerini sağlamak amacıyla 
mont ve bot yardımı yapmak isteyen HEKVA Gençlik Komisyonu sosyal medya üzerinden de  
#paylaskiüsümesinler hashtagi ile kampanyanın duyurusunu yaptı. Eğitimlerine devam etmekte zorlanan 
öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için Muş Savaşçılar Köyü ilkokuluna giyim ve kırtasiye 
yardımının yanında projeksiyon yardımında bulunuldu. 

Hanımlar Eğitim Ve Kültür Vakfı bünyesinde kurulan “HEKVA 
Gençlik Komisyonu” sivil toplum alanında çalışmalar yapmak 
isteyen gençlerden oluşmaktadır. Sosyal sorumluluk kampanya-
ları, kültürel etkinlikler ve seminerler gerçekleştiren HEKVA 
Gençlik Komisyonu, faaliyetlerine 2014 yılında başlamıştır. Daha 
çok toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmak amacıyla çalışan 
HEKVA Gençlik Komisyonu yeni kampanya ve projelerle faali-
yetlerine devam etmektedir. 
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ADALET BAKANLIĞI MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI  

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Gül-
han Şişman Mağdur Hakları çalıştayına katıldı. Çalıştay-
da, kadın hakları, mülteci hakları, trafik mağdurları, en-
gelli mağdurlar ve cezaevi hakları gibi alanlarda çalışan 
STK ve kamu temsilcileri hazır bulundu 
Bakanlık; kırılgan kesimlerin mağduriyetlerinin önüne 
geçmek üzere bir kanun tasarısının hazırlandığından bah-
setti. Ayrıca bu amaçla bazı derneklere gelir sağlamak ve 
mağdur hakları hususunda hizmet devamlılığını oluştur-

mak istediği belirtildi. 
Bu çerçevede tüm katılımcıların fikir ve önerileri alındı. T-STK ÇOGEP adına şu tavsiyelerde 
bulunuldu: 
1. Çocuk istismarında ihbar zorunluluğu: Zorunlu ihbarcı kanunu modeli.  
2. Cinsel suç isleyen kişilerin emniyet tarafından kayıtla ikamet ve faaliyet takibi yapılması. 
Çocuklara yakın bölgelerde (hastane, park, okul, spor alanları) çalışma ve ikamet yasağı getiril-
mesi. 
Sunulan öneriler incelenmesi bir sonraki toplantıya ertelendi.  

GENÇLERLE SÖYLEŞİ / GÜLEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ  

GÜLDER’in yaptığı çalışmalardan “Genç Meryem’ce Yusuf’ça 
Söyleşiler” şubat ayı etkinliği, Avcılar Anadolu İmam Hatip Lise-
si seminer salonunda gerçekleşti. 
Seminerde İnsan ve Medeniyet Hareketi’nden Orhan Demiral 
liseli gençlere “Durağan Gençlikten Hareketli Gençliğe” konulu 
bir sunum yaptı. Hem güldüren, hem de düşündüren güzel ve 
etkileyici sunum, gençler tarafında büyük ilgi gördü. 

Beyza Akyüz’ün anlatıcılığında OKED bünyesinde Boğaziçi 
eğitim kurumları tarafından Masal Atölyesinin birinci cemre-
si 14-15 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi...  

OKED / MASAL ATÖLYESİ 

KATILIMCILARIMIZDAN 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

ÖZ KEVSER VAKFI/BASIN AÇIKLAMASI 

Öz Kevser Vakfı, 20 Şubat 2015 tarihin-
de Eyüp Sultan Camii Cuma namazı çı-
kışında çeşitli STK temsilcisinin de katıl-
dığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Özgecan Aslan cinayetini kınayan ve 
çözüm önerileri içeren basın açıklaması;

ÖZ KEVSER VAKFI / TEMATİK GENÇLİK KAMPI 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen, Manisa Şehzadeler Kam-
pı’nda 3-7 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşen kampta turistik geziler, 
manevi değerler içerikli sosyal aktiviteler ve eğitimler yapıldı. 

Ayrıca 215 kişilik bir grup da Kırşehir kampında benzer aktiviteler gerçekleş-
tirdi.  

Haseki Kadın Vakfı Hanımlar İlim ve Kültür Derneği 
işbirliği ile 7 Mart 2015 tarihinde Bayrampaşa Medrese-
si’nde Genç Kızlara Özel Kahvaltı Programı düzenledi. 

Program konuğu Senaryo Yazarı Ayşe Karaköse rehberli-
ğinde “Dünyalar Savaşı” filmi izlendi. Filmdeki süblimi-
nal mesajların okunmasıyla filmin aslında 11 Eylül sonra-
sı ölenlere ağıt ve olay sonrası Amerika’nın güvenlik pa-
ranoyalarını ifade ettiği anlaşıldı. Ayşe Karaköse filmdeki 
bu mesajlara dikkat çekti ve birçok sahneyi derinlemesine 
inceleyip nasıl okumak gerektiğini anlattı. İzlenilen fil-
min ışığında Batının Doğuya bakış açısı ve İslamafobi 
hakkında gençlerle sohbet edildi. 

4 Nisan 2015 Cumartesi günü gerçekleşen Genç Kızlara 
Özel Kahvaltı’nın konuğu Feyhan Heper’di. Sayın Heper, 
beden dili ve hitabet konusunda katılımcılara bilgi verdi. 

HASEKİ KADIN VAKFI / GENÇ KIZ PROGRAMI 

“Kamuoyunu derinden sarsan Özgecan Aslan cinayetini işleyenleri ka-
muoyu vicdanını rahatlatacak adaletin ivedilikle tecelli etmesini talep 
ediyoruz. 

Yaşam hakkına yönelik bu türden saldırıların olmaması için eğitim siste-
mimiz ve dini eğitim daha etkin ve yaygın hale getirilmelidir. İyilik mele-
kelerini erozyona uğratıp, ifsat eden, insanları kul ve toplum hakkı tanı-
maz hale getiren tüm sebepler üzerine ciddi olarak eğilmelidir. İnsanla-
rın çevrelerine ve kendilerine zarar vermesini önlemek için binlerce yıllık 
kültür ve medeniyet mirasımızın kazanımları olan manevi dinamiklerimiz 
ve kul hakkı bilinci eğitim yoluyla topluma aktarılmalıdır. 

Ülkemizde işlenen cinayetleri bir polisiye ve adli vakalar olmasının ya-
nında bir sosyal problemin hayata aksetmesi olarak da görmeli, önleyici 
ve engelleyici tedbirler alınmalıdır. 

Bu konuda ÖZ KEVSER Vakfı olarak tüm kamu, resmi ve sivil kuruluşla-
rımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."    
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KATILIMCILARIMIZDAN 

 

Türkiye Aile Platformu/TURAP’ın üyelerinden Bilgi Yolu Eği-
tim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği 
(BİLSAM)’ın da içinde olduğu Bağımlılıkla Mücadele Platfor-
mu/BAM kuruldu. 

Malatya'da eğitim, kültür, sosyal ve yardımlaşma alanlarında 
aktif olarak faaliyet gösteren ABİGENÇ, ANKA PSİKİYATRİ, 
BİLSAM, ENSAR VAKFI, HAYAT VAKFI, İLİM YAYMA 
CEMİYETİ, TİMAV, MEŞALE DERNEĞİ öncülüğünde kısa 
adı BAM olan Bağımlılıkla Mücadele Platformu 4 Ocak 2015 
tarihinde kuruldu. Bağımlılıkla Mücadele Platformu Malatya 
Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve 70 farklı STK 
tarafından desteklemektedir. 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLATFORMU/BAM 

 Bağımlılıkla Mücadele Platformu; çocuklarımızı, başta madde bağımlılığı olmak üzere, onları tüketen her türlü ba-
ğımlılıkla mücadeleyi amaçlamaktadır. Amacımız; çocuklarımızın zehir tacirleri tarafından, insanlığı tükenişe götü-
ren alışkanlıklara sürüklenmesine mani olmaktır. 

Son dönemlerde giderek artış gösteren; özellikle okul önlerini ablukaya alarak, kendi sermayeleri için gençlerimizi 
hedef tahtası yapan, aslında kendi nesillerinin de geleceğini karartan çevrelere karşı, insanlık adına insanca bir du-
ruş sergilemek gerekiyor. Bu sebeple çocuklarımızın sahipsiz olmadığını duyurmak, ocaklara ateş düşürmek isteyen 
kirli senaryolara “hayır” diyecek bir ses çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Çocuklarımız zehir tacirlerinin insafsız ellerine terk edilmemelidir. Onları çeşitli bağımlılıklarla esir alacak kirli 
tezgâhlara “dur” denilmelidir. Ülkemizin geleceğine kastetmek isteyen, kazanmak istedikleri kirli parayla, gençleri-
mizi tüketmek isteyen her kim varsa, “girdiğiniz yanlış ve tehlikeli yoldan dönün” diye haykırmalıyız. Bunu hep 
birlikte yapmalıyız. Kimse bu konuya bigâne kalmamalıdır. Bilinmelidir ki; bu konuda hangi ocağa ateş düşerse, 
diğer ocaklara sirayet eder ve yayılır. Ocakların hepsini sarar ve bütün bir şehri, bütün bir ülkeyi tükenişe sürükler. 
Bu mesele “bana ne” denilerek sırt dönülecek bir mesele değildir. 

Bağımlılıkla Mücadele Platformu (BAM) bu amaçla kurulmuştur. Bu oluşumun bir faaliyeti olarak, 1 Mart 2015 
Pazar günü saat 13:00’te yapılan "Bağımlılığa Hayır" yürüyüşü ile gençlerimizin sahipsiz olmadığı haykırılmıştır. 
Sizlerden de, giriştiğimiz bu insanlık mücadelesine ve toplumsal seferberliğe destek istiyoruz. Çocuklarımızı yak-
mak isteyen her bağımlılığa birlikte “dur” diyelim. Unutmayalım, her gün biraz daha gecikiyoruz, geciktikçe ocak-
lara ateş düşüyor. 

BAM'ın gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalardan bazıları şunlardır.: 

•Bağımlılıkla ilgili tüm paydaşlarımızın katılacağı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlemek. 

• Toplumumuzda ki madde bağımlısı bireyleri tespit ederek bu kişilere yönelik “bireysel tedavi planları” oluşturmak 
ve uygulamak. 

• Bağımlı bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik olarak sportif, kültürel, sosyal, sanatsal çalışmalar yapmak 
ve meslek edindirme kursları düzenlemek. 

• Bağımlı bireylerin tedavilerinin yapılacağı rehabilitasyon merkezleri oluşturmak. 



AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE DUYURULARI 

• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu 
Serbestisi Hibe Programı 

• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe 
Programı 

• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Eğitim Hibe Programı 
• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe 

Programı 
• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Enerji Hibe Programı 
• AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çevre Hibe Programı 
     Projenin detayları; http://www.yereldeab.org.tr/  adresinde devam eden projeler 
bölümünde bulabilirsiniz... 

Bakanlık birimlerinin arşivleri-
nin tek bir platformda toplan-
masını sağlayan elektronik kü-
tüphane (e-kütüphane) internet 
üzerinden bilgisayarlarda, akıllı 

telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. 
E-kütüphane ile Bakanlık birimlerinde üretilen bilgiye 
kurum içinden veya dışından tüm internet kullanıcıları 
ulaşabilmektedir.  
Ayrıca bakanlığın çalışma alanlarıyla ilgili binlerce kitap 

ve makaleye ulaşım imkanı sağlayan veri tabanları temin 
edilmiş, bütünleşik arama motoruyla birden fazla akade-
mik ortamda arama imkanı sunan kullanıcı dostu bir ara 
yüz hazırlanmıştır. Erişim kütüphane 
www.aile.gov.tr adresinden sağlanmaktadır. 
E-kütüphane kullanıcılar tarafından üye olmadan kulla-
nılabilmektedir. Materyalleri bilgisayarına ya da telefo-
nuna indirmek isteyen kullanıcıların çok kolay bir üyelik 
işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ekranın sağ üst 
köşesinde yer alan “Kayıt Ol” bölümündeki bilgileri dol-
durarak onaylaması üyelik işlemi için yeterlidir. 

ASPB ELEKTRONİK KÜTÜPHANESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR 

İBB Gençlik Meclisi 5.Dönem 
itibari ile Gençlik Meclisi tanıtım 
toplantıları yapmaya başladı. İs-

tanbul’un 39 ilçesinden gelen gönüllü üyelik başvuruları-
nı değerlendiren Gençlik Meclisi, gönüllü üyelik formu 
dolduran herkesi oryantasyon programına davet ediyor.   

29 Ekim 2014’den itibaren 5. dönem çalışmalarına başla-
yan İBB Gençlik Meclisi geçtiğimiz hafta 39 ilçenin 
gençlik meclisi başkanlarını bir araya getirmişti.  

Gençlik Meclisinin yapısının ve yeni dönem çalışmaları-
nın anlatıldığı oryantasyon programları haftada iki seans 
halinde meclis binasında yapılıyor. Oryantasyon sonra-
sında Gençlik Meclisi tarafından oluşturulan gönüllü ha-
vuzuna dâhil olan üyeler tüm çalışmalara katılabiliyor. 

Ayrıca talep etmeleri durumunda komisyonlara da dâhil 
olabilen yeni gönüllü üyelere tanışma ve sohbet toplantı-
larında gençlik meclisinin ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veriliyor.   

İBB GENÇLİK MECLİSİ'NDEN YENİ ÜYELERİNE ORYANTASYON 


