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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP üyeleri; 

Herkese tekrar selam ve hürmetlerimizle… Yolumuz ve yolculuğumuz devam ederken, 

her ay olduğu gibi yine önemli günler kapsamında Mart ayının gündemi, konuşulacak 

konular, yapılacak etkinliklerin üst başlıkları belirlendi.  

Bilindiği gibi Mart ayında Yeşilay Haftası, Yaşlılar Haftası ve Kütüphaneler Haftası 

kutlanırken, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmakta. Bu özel 

gün en üst düzey yetkililerden başlayarak, sivil toplum kuruluşları ve halk nezdinde 

kutlanmakta, bu etkinlikler dünya üzerinde kadın merkezli okumalara vesile olmakta-

dır.  

Bizler de bu kapsamda etkinlikler yapıyor, kadın hak ve sorumlulukları merkezli çalış-

malar yürütüyoruz. Kadınların, hayatlarını kolaylaştırmalarına, bilgi düzeylerini yük-

selterek yaşam kalitelerinin hak ettikleri düzeyde olmasına zemin hazırlamaya çalışı-

yoruz.  

Biz, sorunların konuşulmasının/tartışılmasının sadece şikayet merkezli değil, çözüm 

merkezli olması gerektiğine inanıyor, bu inançla tüm etkinliklerimizde bir yol haritası 

belirlemeye özen gösteriyoruz. 

Kadının en önemli vasıflarından biri olarak kabul edilen annelik statüsünün güçlendi-

rilmesini, çocuk ve gençler için hizmet kabul ediyoruz.  

Tüm çalışmalarınızda başarılar dilerken, Kütüphaneler Haftası olması hasebiyle, çocuk 

ve gençlerimize birer kitap hediye edilmesini ve önümüzdeki yıl kütüphaneye ihtiyacı 

olan bir okula el birliğiyle bir kütüphane kurma hayalimizi bildirmek istiyoruz…  

      T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü  
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T-STK ÇOGEP’in sekreterliğini yürüten İKADDER’in 2015 

Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Döneminde 

hibe almaya hak kazandığı “STK’lar ve Kamu Gençler İçin 

Buluşuyor” projesinin ilk toplantısı 9 Şubat 2016’da Sı-

cak Yuva Vakfı’nda gerçekleşti. 

Toplantıya, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü, T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü, T.C. Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, T.C. Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Bahçelievler Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, 

Sancaktepe Belediyesi, İBB Gençlik Meclisi ve STK temsil-

cileri iştirak etti. 

Toplantıda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe-

lenen “STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor/STK-

KAGEP” projesinin uygulama süreci katılımcılara anla-

tıldı. Aynı sahada çalışan kurumların yan yana durmalarının 

önemine değinilerek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 

daha kurumsal bir zeminde ortak çalışmalar yapmalarının 

gerekçeleri vurgulandı; bu konuda T-STK ÇOGEP’in bir 

model olduğunu, toplantılara nitelikli katılımın öneminin altı 

çizildi. STK-KAGEP ile bu süreçte nelerin yapılabileceğine 

dikkat çekildi.  

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, 

bakanlık olarak Türkiye genelinde 2 senede 1500’e yakın 

STK’ya proje desteği verdiklerini söyledi. Yurtiçi ve yurtdı-

şındaki projeler hakkında bilgi verdi ve gençler üzerinde 

projelerin faydalarını gördüklerini ifade etti.  

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardım-

cısı Ali Fuat Karaman, bakanlığın sosyal hizmet faaliyetle-

rinden bahsetti. Diğer bakanlıklar ile birlikte birçok alanda 

hizmet verdiklerini, çocuk bakımı ve rehabilitasyon konu-

sunda STK’lar ile çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 

Fatih Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürü Eşref Gürsül, 

STK’lar ile çalışmaya açık olduklarını, gençleri tanımlama 

kapsamında yürüttükleri çalışmaları aktardı. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi Sevgi Yücel, 

yerel projelerde görev aldıklarını, işbirliği protokollerinin 

olduğunu ve kendilerine sunulduğu takdirde yönlendirme ve 

proje oluşumunda her türlü desteğe hazır olduklarını, mülte-

ciler ile ilgili STK’larla her zaman çalışmalar yapabilecekle-

rini dile getirdi.  

Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Üç-

yıldız, mülteci alanında faaliyetler yürüttüklerini ve mekân 

bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarından bahsetti. İki okulda 

faaliyetlere başladıklarını ve Fatih’te Suriyelilere yönelik 

okul açılması konusunda çalışmalar yaptıklarını ekledi.   

İstanbul Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen toplantıya 

katılan Vildan Uçman, “Güçlü Gençlik Projesi” kapsamında 

“İnsanlık ve Mahremiyet” konulu seminer başlattıklarını, 

Madde ve Teknoloji Bağımlılığı ve Alzheimer ile ilgili semi-

nerler verdiklerini ifade etti. 

Bahçelievler Belediyesi Bilgi Evleri Genel Sorumlusu Sü-

leyman İskender, belediye olarak STK’lar ile çalışma yap-

maya hazır olduklarını, spora önem verdiklerini belirtti ve 

gençlere yönelik faaliyetlerinden bahsetti. Suriyeli mülteci-

lere verdikleri eğitim ve hizmetleri anlattı. Uyum açısından 

belediyecilik hizmeti olarak çalışma yaptıklarını söyledi. Her 

zaman proje yürütmeye açık olduklarını ifade etti.   

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  
ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI  
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Proje Koor-

dinatörü Gökhan Cengiz; Gençlik Meclisi bünyesinde ko-

misyonlarının olduğunu, lise ve üniversitelerle çalışmalar 

yaptıklarını, etkinlik ve organizasyonlarından örnekler vere-

rek faaliyetlerden bahsetti. 7-12 yaş arası gençlere kod yaz-

ma eğitimlerinin olduğunun bilgisini verdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlı-

ğı’ndan Rabia Çevik İnanç, Proje Koordinatörü Daire Baş-

kanlığı altında 5 birimin olduğunu ve gençler özelinde sağlık 

alanında halkın tamamına hitap ettiklerini dile getirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanlığı 

Temsilcisi Feride Kurtulmuş, T.C. Avrupa Birliği’nden hibe-

lenen projeler yürüttüklerini, İBB bünyesindeki müdürlükle-

ri koordine ettiklerini ifade etti. 

Sancaktepe Belediyesi Temsilcisi Kadriye Bayraktar, ailele-

re bağımlılık ile ilgili eğitimler verdiklerini, gençlere ait pro-

je çalışmalarının ve sosyal etkinliklerinin olduğunu aktardı. 

Üsküdar Belediyesi Eğitim Koordinatörü Kerem Kılıç, 7 

bilgi evi ve 5 çocuk akademilerinin olduğunu, okullarda öğ-

rencilere yönelik eğitim çalışmalarının olduğunu, Gençlik 

Akademilerinde eğitim olanakları ve istihdam sağladıklarını 

anlattı. Verdikleri bütün hizmetlerden Suriyeli ailelerin de 

yararlanabileceğini, ayrıca Suriyeli çocuklara yönelik uygu-

lamalarının da olduğunun bilgisini paylaştı. Türkmenlere 

yaptıkları yardımları aktardı. 

Bağımsız Yaşam Derneği/BAYDER Temsilcisi Mesut Mus-

lu, madde bağımlılığı alanında çalıştıklarını ve madde ba-

ğımlısı gençlerin rehabilitasyon süreçlerinin devam ettiğini 

açıkladı. Yeşilay ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile proje 

yürüttüklerini, obezite ile ilgili kamu spotu ve animasyon 

hazırlayacaklarını söyledi. 

Tarım Gıda Konfederasyonu Temsilcisi Eyüp Altun, 2016 

yılında CRR’de düzenleyecekleri fuarda STK’lara ücretsiz 

stantlar tahsis edileceği konusunda bilgi verdi. 

Türk Kadınları Kültür Derneği/TÜRKKAD Temsilcisi Emi-

ne Ebru Arslan; Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile İslam Ta-

savvuf alanında sertifikalı eğitimlere başladıklarını belirte-

rek, Japonya’da İslam Kürsüsü açılacağının bilgisini verdi.  

Öz Kevser Vakfı Temsilcisi Tuba Kübra Akşahin; Değerler 

Eğitimi verdiklerini, ihtiyaç sahibi gençlere yönelik faaliyet-

lerinin olduğunu aktardı. 

Asitane Vakfı Temsilcisi Nuriye Doğusan; Suriyelilere yö-

nelik yardım faaliyetlerinin olduğunu dile getirdi. 

Yelkenli Huzur Derneği Temsilcisi Nurten Yıldız, sanat ala-

nında çalışmalar yaptıklarını, insanlara güzel ahlakı her ay 

tiyatro yoluyla anlattıklarını ifade etti. Şubat ayında cezae-

vinde hükümlülere tiyatro gösterisi sunacaklarını açıkladı.  

Dünya Hapkido Derneği/DÜHA SPOR-KAD Temsilcisi 

Neriman Kınataş, Hapkido hakkında bilgi vererek spor çalış-

malarının devam ettiğini söyledi.  

Genç Düşün Derneği Temsilcisi Yasemin Çiçek, Suriyeli 

çocuklara 4 yıldır verdikleri hizmetleri anlattı. 

Çapa Fen Lisesi Temsilcisi Özhan Fenerci; Erasmus Projesi 

ile Suriyeli çocuklara imkân vermek istediklerini dile getirdi. 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA Temsilcisi Mü-

leyke Leman, gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları aktardı. 

HEKVA Gençlik Komisyonu’nun YOYO Projesi kapsamın-

da Şanlıurfa’da bulunan ilköğretim ve anaokulu öğrencileri-

ne yapılan yardımları anlattı. Geçen dönem tamamla-

nan Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi kapsamında KA-

REM'de (Kariyer, Rehberlik ve Eğitim Merkezi) çocuklara 

her cumartesi gönüllü öğretmenler tarafından ders verildiğini 

ekledi.   

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/TÜGAP Temsilci-

si Şerife Tuğçe Doğan, “Genç Temsilciler Uluslararası Are-

nada” Projesi hakkında bilgi verdi. Nisan ayında başlayacak 

olan proje ile gençlerin uluslararası platformlarda temsiliye-

tini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. SPORKAD işbirliği 

ile genç kızlara Cuma günleri zumba derslerinin olduğunu, 

talep edenleri zumba derslerine beklediklerini ifade etti. 
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Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) ve Türkiye 

Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP) ortaklığında 

hazırlanan “Genç Temsilciler Uluslararası Arenada” Pro-

jesi  (GET-UP) , T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı-Gençlik 

Projeleri Destek Programı kapsamında finansal destek 

almaya hak kazanmıştır. 

Projenin amacı, Sivil Toplum alanında çalışmalar yürüten 

uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek sivil 

toplum bilinci ve sosyal iletişim kurma becerisi yüksek, 

sorumluluk almaya istekli, lobi çalışmaları yapabilen, 

uluslararası düzeyde diyaloglar kurabilecek gençler yetiş-

tirmek ve bir yurt dışı tecrübesi ile alınan eğitimleri pekiş-

tirmektir. 

Projede yer alan gençler bir STK çatısı altında temsilci 

olmayı ve uluslararası platformda mensubu oldukları 

STK’ları nasıl temsil edeceklerinin eğitimini almış ola-

caklardır. Eğitim aynı zamanda katılımcıların yabancı 

platformlarda yabancı dillerini de kullanarak sosyal ileti-

şim kurma becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 

Bu proje vesilesiyle gençler temsilci olma bilinci kazana-

cak, sorumluluk hissi yüklenecek, lobi çalışmalarını yapa-

bilme uluslararası düzeyde diyalog kurabilme özgüveni 

geliştirecektir. Bu proje bir eğitim projesi olarak tasarlan-

mış, HEKVA ve diğer ortaklar ile var olan bir “genç tem-

silci” açığını doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. 

HEKVA, TÜGAP ve İKADDER ortaklığında yürütülecek 

olan projede yer alacak gençlerin başvuruları Nisan ayı 

itibariyle alınmaya başlayacaktır. 

GENÇ TEMSİLCİLER ULUSLARARASI ARENADA PROJESİ/ 

GET-UP 

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu/

TÜGAP, 27 Şubat 2016 tarihinde Hamilik 

Okulu Vakfı ev sahipliğinde Karar Organı 

Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya T-

STK ÇOGEP Temsilcisi başta olmak üzere 

gençlik alanında çalışan alanında uzman/

öğrenci çok sayıda STK temsilcileri iştirak etti. 

Toplantı, Hamilik Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Barbaros Ceylan’ın Hamilik Okulu’nun çalışmalarından 

bahsetmesiyle başladı. Barbaros Ceylan’ın konuşmasının 

ardından hem katılımcıları tanımak hem de kurumların 

çalışmalarını öğrenmek amacıyla tanışma oyunu oynandı. 

Katılımcılar kurum faaliyetleri ve projelerini aktardılar. 

TÜGAP Eş Genel Sekreteri Şerife Tuğçe Doğan, gerçek-

leştirdikleri etkinlikleri, katıldıkları programları ve gele-

cek etkinlik planlarını katılımcılarla paylaştı. Daha sonra 

katılımcılarla gençlik çalışmaları üzerine istişare yapıla-

rak gelecek dönem etkinlikleri planlandı. 

TÜGAP Üyesi Müleyke Leman, gençlik projeleri ve ça-

lışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. 

Katılımcılarının kurum duyurularıyla program sona erdi. 

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 
KARAR ORGANI TOPLANTISI 
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90’lı yıllarda tanıştığımız 

ve hayatımızdaki yeri her 

geçen gün hızla büyüyen 

internetin, sağladığı birçok 

kolaylıkla beraber, kontrolsüz kullanımı dolayısıyla ba-

ğımlılığa yol açtığı ve toplumda, bilhassa gençlerde ve 

çocuklarda hızla yayılmakta olduğu çeşitli araştırmalarla 

ortaya konuldu. 

İnternet bağımlılığı tıpkı sigara, alkol ve madde bağımlılığı 

gibi bir bağımlılıktır ve bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal 

ve zihinsel yönden gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ge-

leceğin teminatı olan gençlerin ruh ve beden sağlığının 

korunması, sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve geliştiril-

mesi, sağlıklı, mutlu, çalışkan, üretken, kendine ve ülkesi-

ne güvenen bireyler olarak, toplumsal yaşama etkin katı-

lımlarının teşvik edilmesi, teknolojik yenilikler, internet ve 

sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesi ile bu kaynakların 

güvenli ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması 

amacıyla “Orta Öğretimde İnternet Bağımlılığını Önleme 

Projesi” hayata geçirildi. 

Proje T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile, pilot okullar seçilen 

Fatih ilçesindeki 4 lisede; Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, 

Çağdaş Yaşam Çok Programlı Meslek Lisesi, Davut Paşa 

Lisesi, Çapa Fen Lisesi’nde uygulandı. 15-18 yaş arası 

yaklaşık 4.000 öğrenciye ulaşıldı. 

KASAD-D uzakları yakın eden, bilgiye ulaşmayı yıldırım 

hızına çıkaran interneti doğru ve güvenli kullanma farkın-

dalığı oluşturmaya çalıştığı “Yüz Yüze İnternet Bağımlılı-

ğını Önleme” projesi kapsamında, eğitim materyali olarak 

hazırladığı 3 kısa metraj film ile topluma hizmet etmeye 

devam edildi. Gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesini 

amaçlayan filmlerin okullarda da gösterilmesi planlanmak-

tadır. 

Proje, 8 Şubat 2014 Cumartesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Cemi Demiroğlu Oditoryumunda, internet ve oyun bağım-

lılığı, sosyal medya ve siber zorbalık temalı üç adet kısa 

filmin galasıyla başladı. Düzenlenen galaya Sayın Başba-

kanın Eşi Sare Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 

Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Fatih 

Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı.  

Proje kapsamında toplumun her kesimini etkileyen, özel-

likle çocuk ve gençlerin olumlu potansiyellerini ortaya 

çıkarmalarını engelleyen "İnternet Bağımlılığını" önlemek 

amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013 yılı Gençlik 

Projeleri kapsamında İstanbul Fatih bölgesinde uygulama-

ya koyulan "Yüz Yüze Orta Öğretimde İnternet Bağımlılı-

ğı Önleme" projesi içerisinde kullanılan eğitim materyalle-

rinin bir bölümü olarak hazırlanan, proje ekibinin senaryo 

aşamasında uzman görüşüyle desteklediği “Hokus Fokus 

Film” tarafından yapılan 3 kısa metraj filmi ile topluma 

fayda sağlamaya devam etmektedir. 

 

KADIN SAĞLIKÇILAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ/KASAD-D 

“ORTA ÖĞRETİMDE İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME PROJESİ”  
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Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 2014 

sonbaharında başlattığı Suriyeli mülteci çocuklara bere örme 

kampanyası 2016 Şubat ayında 40.000 bereye ulaştı. 

“Barış ve Kardeşlik İçin Sevgimizi Dokuduk İlmek İlmek” 

projesi kapsamında bölgeye İstanbul'dan 3 tır yardım ulaştırıldı. Bölgeye gi-

den gönüllüler yardımları dağıttılar. Proje kapsamında örülen bereler Kahra-

manmaraş içinde Suriyeli ailelerin kaldığı evler dolaşılarak gönüllüler eliyle 

dağıtıldı. 6 okuldan 3 bin öğrenciye bere ulaştırıldı. Kahramanmaraş Çadır-

kentinde de 9 bin çocuğa bere dağıtıldı. Mültecilere berelerle birlikte oyuncak-

lar, kışlık giyim, ev ihtiyaçları, yatak, halı, çocuk bezi, temizlik malzemeleri, 

ranzalar ve gönüllülerin yaptığı pasta ve börekler dağıtıldı. Tüm bunların yanı 

sıra evlerdeki beyaz eşya, soba ihtiyaçları da temin edildi. 

Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile Beyoğlu Belediyesi işbir-

liğiyle Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle mülteci durumuna düşen çocuklar 

için toplumdaki duyarlılığı güçlendirmek amacıyla “Mülteci Çocuklarla Daya-

nışma” programı düzenlendi. “Barış ve Kardeşlik İçin Sevgimizi Dokuduk 

İlmek İlmek” projesi kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ger-

çekleştirilen etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Eşi Şeyma Şahin, Beyoğ-

lu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,  AK Parti Beyoğlu İlçe Başka-

nı Avukat Harun Muş, Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan, Kızılay Başkan 

Vekili Kerem Kınık ile siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda isim ka-

tıldı. 

BERELER SURİYELİ ÇOCUKLARA VERİLDİ 

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ve Aile Sosyal Politikalar 

Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun ördüğü bereler Suriyeli çocuklara takdim 

edildi. Beyaz Atkıya İlmek çağrısı ile devam eden program Suriyeli ve Türk 

çocuklardan oluşan Asitane Çocuk Korosu performansıyla katılımcılara unu-

tulmaz bir gece yaşattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğ-

lu’nun video mesajının da katılımcılara izletildiği program, yapılan duanın ve 

Suriye çocukların teşekkürünün ardından son buldu. 

ASİTANE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI  

“SEVGİMİZİ DOKUDUK İLMEK İLMEK” 
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REHABİLİTASYON 

BAYDER; rehabilitasyon sürecindeki bağımlılarla bireysel ve grup terapileri gerçek-

leştirerek, onları değişime hazırlamaya çalışmaktadır. Dernek bünyesinde gerçekleşti-

rilen sanat faaliyetleriyle yeteneklerini keşfetmeleri ve hobi edinmeleri yönünde teş-

viklerde bulunarak destek olmaktadır. Rehabilitasyon sürecini başarı ile tamamlayan 

bağımlılara istihdam sağlamayı hedeflemektedir.  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle birlikte haftanın belirli 

günlerinde gerçekleştirilen eğitimlerle madde bağımlılığı konusunda farkındalık ve 

mesleki beceri kazandırılması hedeflenmektedir.  Bu çalışmalarla birlikte bağımlılık 

alanında yetişmiş mesleki eleman sayısını artırmayı amaçlanmaktadır.   

BAĞIMLILIK SEMİNERİ 

Bağımlılık alanında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarına yönelik seminerlerle 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ/BAYDER  ETKİNLİKLERİ 

  GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ 
"Genç Türkiye Zirvesi 'Türkiye’nin Geleceği, Bilgi Gençliği' vizyonuyla 6-8 Mayıs 

2016 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 4. kez gerçekleştirilecektir. " 

Çağımızda insan kaynaklarının niteliği küresel rekabetin de odak noktası haline gelmiştir. 

Türkiye genç ve dinamik nüfus gücünü, kalkınmada itici bir güce dönüştürmek mecburiye-

tindedir. Türkiye’nin önündeki “zihinsel eşik” insan kaynağının niteliğini artırmak ve giri-

şimcilik ekosistemi kurmak zorunluluğudur. Bu misyonun başarılması ile teknoloji refah 

ve medeniyet üreten bir Türkiye ortaya çıkacaktır. “Genç Türkiye Zirvesi” bu bağlamda Cumhuriyet tarihinin en dinamik 

gençlik projelerinden biri olarak ortaya konmaktadır.  

Genç Türkiye Zirvesi 2016 yılında 4. kez düzenlenerek  “Türkiye’nin Geleceği, Bilgi Gençliği” vizyonu ile ülkemizi zirveye 

taşıyacak Türkiye Gençliğinin bir araya geleceği, “Güçlü Yarınlar İçin Bilgi Toplumu”, “Bilgi Ekonomisi ve Bütünsel Kal-

kınma”, “Vasatlıktan Kurtulmanın Yolları: Bilgi Gençliği”, “Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Yeni Nesil Üniversiteler” gibi 

konu başlıklarında ortak akıl oluşturacak bir organizasyon olacaktır.  

Ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmanın ve çözüm üretmeye çalışmanın ülke kalkınmasına katkıda bu-

lunacağına gönülden inanan Genç Türkiye Zirvesi Ekibi, evrensel değerlere bağlılığı, uluslararası standartlarda bilgi üretimi, 

gelişime ve değişime ayak uydurması, özgün araştırma ortamı, kaliteli eğitimi, dinamik kadrosu ile güçlü bir gelecek vizyonu 

için hazırlanmaktadır.  

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://gencturkiyezirvesi.org/  
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HAYAT VAKFI 
“HAYAT BAĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJESİ 

Rehabilitasyon Çalışmaları  

Proje çerçevesinde çocukları ve aileleri tanıma amacıyla yürütülen taramalara Şubat 

ayında da devam edildi. Dört haftada toplam 18 çocukla görüşüldü ve hem ebeveyn gö-

rüşmeleri hem de çocuk değerlendirme ölçekleri tamamlandı. Taraması yapılan toplam 

86 öğrencinin değerlendirmeleri yapılarak psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar belirlendi. 

İkisi gönüllü toplam dört psikolog, psikolojik destek amaçlı bireysel görüşmelere başla-

dı. Şubat ayı içerisinde iki gönüllü psikolog ile dört ilkokul çocuğuna oyun terapisi hiz-

meti verilerek çocukların gelişim, konuşma gibi çeşitli problem alanlarında sağaltım sağ-

lanması amaçlanmaktadır. Ocak ayında belirlendiği üzere, haftada bir gün liseli gençlerle 

psikodrama çalışması sürdürüldü. İlköğretim grubu ile yürütülen psikodrama çalışmasına 

da aynı şartlarda devam edildi. Dramalar sayesinde katılımcıların kendini iyileştirme 

davranışları gözlemlendi, ailevi problemler konuşuldu ve sağlıklı aile içi iletişime yöne-

lik adımlar atıldı.  

Annelerle aylık eğitim düzenlendi. 20 annenin katıldığı eğitimde şiddetin ne olduğu ve 

şiddeti uygulamanın ile şiddete maruz kalmanın sonuçları üzerine konuşuldu. Şiddet gö-

ren birinin hangi adımları atacağına dair bilinçlendirme yapıldı. Böylece hem aileler hem 

de çocuklar yaşadıkları problemler karşısında çözüm üretme odaklı bir çalışma gerçek-

leşti. 

HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI/HEKVA 

HEKVA Çocukları, Diş Sağlığı Konusunda Bilinçleniyor!!! 

Marmara Genç Yeryüzü Doktorları ile ortaklaşa gerçekleştiri-

len “Diş Dostum Projesi”nin ilk adımı olan diş sağlığı konu-

sunda bilinçlendirme programı çerçevesinde 27 Şubat 2016 

tarihinde, gönüllü diş hekimleri ilk kez çocuklarla bir araya geldiler. 

Şenlik havasında geçen ve çocuklara doğru diş fırçalamanın anlatıldığı prog-

ramda diş fırçası, diş macunu ve süt hediye edildi. Diş fırçalamalarını teşvik 

etmek ve alışkanlık kazandırmak amacıyla çocuklara birer takip çizelgesi ve 

kum saati verildi. 
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Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesi ile İstanbul Marmara Eğitim Vak-

fı’nın ortaklaşa düzenlediği Aile Okulu 

Seminerlerinin 13.sü Sancaktepe Beledi-

yesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.  

Mart ayının Cumartesi günlerinde (5, 12, 19 ve 26 Mart) dü-

zenlenecek olan Aile Okulu’nun bu yılki konusu; “Evlilik ve 

Aile Yaşam Döngüsü”. 

Evliliğe hazırlananlara, aile kurmuş olanlara ve anne-baba ol-

mak isteyenlere güncel konularda yardımcı olmayı amaçlayan 

Aile Okulunda, evliliğe hazırlanma, yakın akraba ilişkileri, 

anne-baba olmaya hazırlanma, çocuğun okula hazırlık serüve-

ni, ergenlik ve yetişkinlik dönemi, dede-nine olmanın ne anla-

ma geldiği hakkında bilgiler aktarılacak. Evlilik ve aile yaşam 

döngüsüyle yola çıkan Aile Okulu Seminerlerinde Maltepe 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin deneyimli akademis-

yenleri, görüşlerini öğrenmeye her yaşta açık yetişkinlerle pay-

laşacak. 

Not: Seminerlere katılan dinleyicilere 26 Mart Cumartesi günü 

katılım belgesi takdim edilecektir.  

SANCAKTEPE BELEDİYESİ 
AİLE OKULU / EVLİLİK ve AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ 

“Suriyeli Kardeşim” yardım kampanyası tırları Eyüp’ten dualarla uğurlandı. 

Eyüp Belediyesi ve STK´ların işbirliği ile düzenlenen “Suriyeli Kardeşim” 

Yardım Kampanyasında toplanan 10 tırlık gıda ve ihtiyaç maddesi Eyüp mey-

danında düzenlenen törenle dualarla yola çıktı. 

Törene Vakıf Başkanımız Ferhat Çalışye, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-

dın´ın yanı sıra Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti Eyüp İlçe Baş-

kanı Süleyman Aykaç ile kampanyaya destek veren STK´ların temsilcileri 

katıldı. 

‘SURİYELİ KARDEŞİM’ YARDIM KAMPANYASI / ÖZKEVSER VAKFI 
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Her birimiz hayallerimizle büyürüz, hayallerimizi büyütürüz.  

Olmasını istediklerimizin listesi beynimizde ve onları temin 

etmenin gayreti içinde oluruz. Sonra bir  sürü anı kendiliğin-

den birikiverir orada… Sonra bir gün hiç tanımadığımız biri 

hiç tanımadığımız diğer birine, kendisinin olmayanları almak 

için savaş açar… Kendi çıkarı için; hayallerin, bağın, bahçen 

evin ne ki, hayatını hiçe sayar… Birden filmlerde izlediğin, 

kitaplarda okuduğun, aklına gelince “yok canım” dediğin şeyler 

yaşamının bir parçası haline geliverir… 

Gitmek iyidir bir yanıyla ama kaçmak her zaman zordur… 

Kaçmak zorundasınızdır, hem de arkanıza bakmadan, arkanız-

da bıraktıklarınıza bakamadan… Sırf yanınızdakiler için, yaşa-

mın devamı için, enkaz altından çıkabildiğiniz için kaçarsı-

nız… Gitmek başkadır kaçmak başka… Ziyaret etmek başka-

dır, sığınmak başka… Ziyarette seçenek vardır, gerekirse dö-

nersin… Sığınmakta seçenek sığmaya çalışmaktan ibarettir…  

Nedenini tam anlamadığınız bir savaşın sonuçlarına katlanmak 

zorundasınızdır artık. O demde tüm cümleler virgülle biter, 

zira biraz sonrası meçhuldür. Hüzün, korku, endişe konuk olur 

da yüreğe, ümit filizlenirken gelir keser birisi, izin vermez mey-

ve vermesine… 

Aslında rakamların tarif edemediği şeyler vardır. Bazı şeyleri 

sayıyla anlatamazsınız. Zira bir her zaman sadece bir değildir. 

Mısırla ilgili idam kararları verildiğinde de hissettiğimiz buydu, 

rakam bir şey ifade etmiyordu, zira bir kişi; onun ailesi, çevresi, 

sevenleri, ümit besleyenleri ile büyük bir kalabalıktır. Bu konu 

iyilik yaparken de, acı dindirirken de, yüreklere ümit serperken 

böyledir… O nedenle savaş mağduru şu kadar insan diyerek 

nokta koymak yerine, kayıtlara geçen bilgilere göre deyip, savaş 

mağdurlarıyla ilgili kısa bir hatırlatma; 

15 Mart 2011 ilk direniş başladı ve nisan ayında ülkenin tama-

mına yayıldı.  Tarihi kayıtlara baktığımızda da 1920 yılından 

1946 yılına kadar Fransa Yönetiminde kalmış, 1946 yılında 

bağımsızlığını ilan ettikten 3 yıl sonra bir darbe yaşanmış. 1954 

yılında yine bir devrim olmuş ve bunu 1963 yılında darbe takip 

etmiş. 1966 yılında yeni bir darbe olmuş ve 1970 askeri darbesi 

ile Hafız Esad iktidara gelmiş, 1971 yılında Başkanlığını ilan 

etmiş, 2000 yılına kadar başkan olarak tek parti iktidarını Suri-

ye halkı yaşamıştır. 2001 yılında özgürlük ve insan hakları için 

yeni ümitler doğmuş ancak süreç beklenenin olmayacağını 

göstermiştir. 

Yaşanan savaşta yine kayıtlardan elde edilen verilere göre;  

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) AA'ya yaptığı yazılı açık-

lamada, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana 

180 bin 455'i sivil olmak üzere, 215 bin 834 kişinin öldüğü 

bildirildi. Bunlardan 18 bin 437'si çocuk, 18 bin 627'si kadın 

178 bin 491'inin sivil olduğu belirtilen açıklamada, 11 bin 491 

kişinin ise işkence sonucu cezaevlerinde hayatını kaybettiği 

ifade edildi. 

Açıklamaya göre, rejime ait güçlerin kara ve havadan çeşitli 

kentlerde düzenlediği saldırılarda, hastane, okul, cami, kilisenin 

aralarında bulunduğu 2 milyon 900 bin yerleşim yeri hasar 

gördü, 920 bin yerleşim yeri rejimin bombardımanı sonucu 

yıkılarak, kullanılmaz hale geldi. 

Rusya'nın havadan, Esat rejimine bağlı Suriye ordusu ile İranlı 

militanlarının karadan bombaladığı Halep'te de büyük bir in-

sanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin son 

verilerine göre, Halep'teki son çatışmalar nedeniyle 50 bin kişi 

şehirden kaçtı. 

Şehirde yaşayan 300 bin kişinin ise su ve gıda sıkıntısıyla karşı 

karşıya olduğu belirtildi. Su-gıda sorununun çözülmemesi ha-

linde halkın önemli bir kısmının şehirden kaçacağı belirtiliyor.  

Bir yandan acı bu kadar anlaşılması zor ve derin iken, diğer 

yandan ifadeler üzerinden tartışmaları sürdürenler de var; mül-

teci mi diyelim, yoksa muhacir mi? Haydi karar versin isteyen-

ler ama biz onlar için demekteyiz ki, “siz savaşınızla sınanıyor-

sunuz, biz de size gerekli yardımı yapıp yapamamakla…” 

Kıymetli T-STK ÇOGEP üyeleri, hayat sadece karın doyur-

mak, sırtı giydirmek, ikamet edecek bir yer temin etmekle de-

vam edemez… Düşünceler hücum edince beyne, o yorgun ve 

kırgın yürekler zorlanır hayata tutunmaya. O nedenle diyoruz 

ki, gelin bir adım daha ileri gidelim, birlikte yaşama kültürünü 

öğrenmeye çalışalım, yardım etme-yardım almayı da fırsat bile-

lim, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var, azla yetinmeye-

lim… 

SURİYE’DE YAŞANANLARA DAİR... 

Ayşe Pehlivan / ÖZLENDER Yönetim Kurulu Bşk. 
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ULUSLARARASI KORUMA KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE  0-17 YAŞ GRUBU 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM İMKANLARI: SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Türkiye Cumhuriyeti, 1923- 1924 yıllarındaki mübadeleden 
itibaren çeşitli sebeplere bağlı olarak başta Balkanlar'dan ol-
mak üzere bir çok kez göç hareketine maruz kalmıştır. (Doğan 
Sertkaya Ö, 2015:105) 

Göç, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişmelere eşlik eden 
ve nüfusun mekânsal dağılımını yeniden şekillendiren bir di-
namiktir (Sirkeci İ., Yüceşahin M.,2014:2). Belki de, Cumhu-
riyet tarihi boyunca hiçbir başka toplumsal olgu Türkiye top-
lumunu dolaylı ya da dolaysız olarak iç ve dış göçler kadar 
etkilememiştir (İçduygu A., Sirkeci İ.,1999:249). Ancak bu 
nüfus hareketleri içinde kitlesel olarak da nitelendirebileceği-
miz en büyük akım, Suriye'den ülkemize yapılan göçtür. Suri-
ye’de son beş yıldır süren çatışmalı ortamdan kaçan 4,3 mil-
yon  insan, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakıldı ve komşu 
ülkelere sığındı. Sığınılan bu ülkelerin başında Suriye ile 877 
km. sınırı olan Türkiye gelmektedir. Suriye’den Türkiye’ye 
gelenlerin sayısı Birleşmiş Milletler verilerine göre 2,291,900 
kişidir. Türkiye dışında Lübnan'da 1.070.189, Ürdün'de 
633.466, Irak'da 244.527 ve Mısır'da 123.585 Suriyeli bulun-
maktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK), ilerleyen dönemde bu sayıların daha da artacağını 
öngörmektedir.  

Grafik-1: Suriyeli Sığınmacıların bulunduğu ülkeler. 

Türkiye’de Suriyeliler Uluslararası Koruma kapsamında 
“Geçici Koruma” statüsünde barınmaktadır (http://
www.goc.gov.tr). Geçici Koruma: Kitlesel akın olaylarında acil  
çözümler bulmak üzere geliştirilen bir koruma  biçimidir. Ge-
çici koruma, devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri  

çerçevesinde kitleler halinde ülke sınırlarına ulaşan kişilere 
belirli haklar sağlamayı hedefleyen pratik ve tamamlayıcı bir 
çözüm yoludur. Mevcut mevzuatımızda kanuni düzeyde yer 
almayan geçici koruma rejimi, Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununun “Geçici Koruma” başlıklı 91. maddesinde 
şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara 
geçici koruma sağlanabilir. 

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de  kalışı, hak ve 
yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, 
kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle, ulusal ve uluslara-
rası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, 
merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve 
yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarıla-
cak yönetmelikle düzenlenir.” (http://www.goc.gov.tr/icerik6/
turkiye’de-gecici koruma_409_558_1097_iceri) Bu bağlamda; 
geçici korumanın üç temel unsuru; güvenli topraklara erişime 
izin verilmesi, geri gönderme yasağının uygulanması, temel ve 
acil insani ihtiyaçların karşılanmasıdır. 

Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi verilerine göre, Suri-
ye’li sığınmacıların %52’si Türkiye’de ikamet etmektedir. 
Türkiye'de 10 ilde yaklaşık 300 bin Suriyeliye ev sahipliği 
yapan 25 kamp kurulmuştur. Bu kamplar; Şanlıurfa, Kilis, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Osma-
niye, Malatya ve Mardin'de yer almaktadır. Kamplarda yaşa-
yan Suriyelilerin %39'u Şanlıurfa'da, %18'i Gaziantep'te, % 
12'si Kilis'te,  %7'si Kahramanmaraş'ta, %5'i Hatay'da, % 5'i 
Mardin'de, %4'ü Adana'da, %4'ü Adıyaman'da, % 3'ü Malat-
ya'da ve kalan  %3'lük kısmı da Osmaniye'de yer alan geçici 
barınma merkezlerindedir. Tablo-2: Türkiye'de yer alan geçici 
barınma merkezleri ve kapasiteleri. (https://www.afad.gov.tr/) 

Son dönemde hem kamplarda hem de kamp dışında yaşayan 
Suriyeliler için sağlanan sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimin 
yanı sıra gıda, barınma, eğitim ve kamplarda mesleki eğitimler 
de sağlanmaktadır. Kamplardaki Suriyelilerin ihtiyaçları Vali-
lik ve AFAD (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Doç. Dr. Özlem Sertkaya Doğan 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
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İl Geçici Barınma Merkezi Mevcut Toplam 
Mevcut 

Hatay 

Altınözü 1 Çadırkenti Suriyeli 

15.280 
Altınözü 2 Çadırkenti Suriyeli 
Yayladağı 1 Çadırkenti Suriyeli 
Yayladağı 2 Çadırkenti Suriyeli 
Apaydın Konteynerkenti Suriyeli 

Gaziantep 

İslahiye 1 Çadırkenti Suriyeli 

51.203 
İslahiye 2 Çadırkenti Suriyeli 
Karkamış Çadırkenti Suriyeli 
Nizip 1 Çadırkenti Suriyeli 
Nizip 2 Konteynerkenti Suriyeli 

Şanlıurfa 

Ceylanpınar Çadırkenti Suriyeli 

108.558 
Akçakale Çadırkenti Suriyeli 
Harran Konteynerkenti Suriyeli 
Viranşehir Çadırkenti Suriyeli 
Suruç Çadırkenti Suriyeli 

Kilis 
Öncüpınar Konteynerkenti Suriyeli 

33.730 
Elbeyli Beşiriye Konteynerkenti Suriyeli 

Mardin 
Midyat Çadırkenti Suriyeli 

13.738 Nusaybin Çadırkenti Iraklı 
Derik Çadırkenti Suriyeli 

Kahramanmaraş Merkez Çadırkenti Suriyeli 18.108 
Osmaniye Cevdetiye Çadırkenti Suriyeli 9.317 
Adıyaman Merkez Çadırkenti Suriyeli 9.934 

Adana Sarıçam Çadırkenti Suriyeli 10.737 

Malatya Beydağı Konteynerkenti Suriyeli 7.919 Formun 
Altı 

Toplam     278.524 

Başkanlığı) tarafından karşılanmaktadır.  

Türkiye geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 300 bin 
Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanısıra, geçi-
ci barınma merkezleri dışındaki yaklaşık 2 milyon Suri-
yeliye de sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlanmaktadır. 
Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların % 13'ü geçici 
barınma merkezine, % 87'si ise, İstanbul başta olmak 
üzere, çeşitli kentlere yerleşmiştir. İstanbul'da Suriyeli 
sığınmacı sayısının 500 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir.  

0-17 YAŞ GRUBU SURİYELİ ÇOCUKLARIN  

MEVCUT EĞİTİM HAKLARI 

Kamplarda, okul öncesi de dahil olmak üzere, okul ça-
ğındaki tüm çocuklar için eğitim hizmetleri mevcuttur. 
Ancak esas önemli nokta büyük çoğunluğu oluşturan  
kamplar dışında yaşayan Suriyeli çocukların durumudur.  
AFAD verilerine göre; kamplarda yaşayan çocukların 
yaklaşık % 83’ü ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığın-

macı çocukların ise, sadece % 14’ü okula devam etmek-
tedir. Kamp dışında yaşayan çocukların okula devam 
oranlarının çok düşük olması, üzerinde dikkatle durul-
ması gereken bir konudur. 

Türkiye’de sığınma başvurusu sahiplerinin eğitim görme-
leri genel hükümlere tabidir. Bu bağlamda; ilköğretim 
çağında olan, 6- 13 yaş arasındaki her çocuğun eğitim 
görmesi zorunludur. 1-8. sınıflarda eğitim görecek bu 
çocuklar için ebeveynlerinin Milli Eğitim Müdürlükleri-
ne yapacakları müracaatlar esas alınmaktadır. Ancak 
kamp dışında yaşayan aileler arasında ilgili birimlere mü-
racaat edenlerin yüzdesi oldukça düşüktür. Bu nedenle 
kamplarda yaşayan ve yaşamayan Suriyeli sığınmacıların 
durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.  
Kamplarda yaşayanların faydalandığı öncelikli hak, tüm 
temel ihtiyaçlara ulaşma imkanlarıdır. Bunların başında; 
barınma, gıdaya ve suya ulaşım, sağlık hizmetleri, eğitim 
olanakları ve çeşitli sosyal yardımlar gelmektedir. Kamp 
dışındakiler ise,  valilikler aracılığıyla kayıt yaptırmamış-

1 3  



1 4  

larsa, sunulan haklardan faydalanamamaktadırlar. Kamp 
dışında yaşayan, fakat valiliklerde kayıtlı olanlar ise, sağlık 
hizmetine ücretsiz erişme hakkına sahiptirler ancak çocukla-
rını zorunlu eğitim yaş grubu (6-17) arasında dahi olsa eği-
tim kurumlarına kayıt ettirmemektedirler. Bu durum özellik-
le kız çocuklarında daha da belirginleşmektedir. Toplumsal 
ve sosyo-kültürel yapı, gelenek vs. gibi etkenler kız çocukları-
nı toplumdan soyutlayıcı bir anlayışı geliştirmiştir. Bu du-
rum başka bir ifadeyle izole yaşam tarzı çocukların dil öğre-
nimini  de olumsuz etkilemektedir.  Yaşadıkları lisan sorunu 
sebebiyle eğitime ulaşımları da çok sınırlı kalmaktadır. Dola-
yısıyla kamp dışında yaşayan kız çocukları adeta bir kısır 
döngü içindedir.  

9-12. sınıfları kapsayan orta öğretim kurumlarında eğitimle-
rine devam etmek isteyen 13-17 yaş grubundaki çocuklar ise, 
ülkelerinden aldıkları diplomaları yanlarındaysa diploma 
denkliği yaptırarak Türkiye’de eğitim ve öğretimlerine de-
vam edebilirler. Diplomaları yanlarında değil ise beyana isti-
naden, belirttikleri sınıfın bilgi düzeyini ölçen bir sınava tabi 
tutularak sınıfları belirlenmektedir.   

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kamp dışında yaşayan zorunlu eğitim yaşındaki Suriyeli 
çocukların eğitime dair en önemli sorunlarının başında dil 
problemleri gelmektedir. Ani yaşam koşulları ve çevre değişi-
mi ile dil farkı daha çok çocuklar ve kadınlar için travmatik 
bir etkiye neden olmuştur. Özellikle de kız çocuklarının za-
manlarının büyük kısmını kapalı alanlarda geçirmesi travma-
yı artırıcı bir durumdur. Bu sorunu aşmak amacıyla, eğitim 
sürecinin desteklenmesi için psikolojik yardım destekli eği-
tim aktivitelerinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulu-
nulmalıdır. Suriyeli çocukların eğitim sürekliliğinin sağlan-
ması önemlidir ve eğitim sürecinin tüm unsurlarının dahil 
edileceği  çok yönlü çalışmalar yapılabilir. Dikkat çeken ikin-
ci önemli sorun ise, Suriye eğitim müfredatı ile Türk eğitim 
müfredatı arasındaki farklılıklardır. Özellikle ara sınıflarda 
öğrencinin bilgi eksikliği veya kendini ifade edemediği için 
yaşadığı sorunlar oldukça önemlidir.  

Bunların yanı sıra ekonomik yoksunluk, finansal ihtiyaçlar, 
okul masraflarının (kırtasiye, kıyafet, yiyecek vb.) karşılan-
masında yaşanan zorluklar, barındıkları saha ile okul arasın-
daki ulaşım masrafı (Dorman S., 2014:46), çalışma ve aile 

bütçesine katkı sağlama zorunluluğu gibi etkenler kamp dı-
şında yaşayan çocuklarda eğitim alma nispetinin oldukça 
düşük olma sebepleridir. Sığınmacıların eğitim aldıkları 
okullarda özellikle Suriyeli çocukların ana dillerine hakim 
öğretmenlerin bulunması, hem sosyal ve fen derslerinde hem 
de rehberlik ve psikolojik destek konularında çok büyük 
katkı sağlayacaktır. Farklı illerde bu çocukların eğitim göre-
bilecekleri pilot okulların tesbit edilmesi,  buna göre öğret-
men atamalarının sağlanması ve çocukların bu okullara ulaşı-
mının ücretsiz servislerle sağlanması eğitime katılma oranını 
da arttıracaktır. Ek olarak belirtebileceğimiz başka bir husus 
ise, sınıflara belli bir sayıyı geçmemek kaydıyla kaynaştırma 
öğrencisi olarak kabul edilmeleridir. Bu durum çocukların 
eğitimlerinin yanı sıra sosyo-kültürel gelişmeline de katkı 
sağlayacak önemli noktalardandır.  

Suriyeli çocukların eğitimlerini daha sağlıklı sürdürebilmeleri 
için UNICEF'in önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bunların 
başında; kamplarda ve kamp dışında prefabrike sınıflar ku-
rulması, mevcut okulların veya diğer uygun binaların onarıl-
ması ve yenilenmesi yoluyla geçici eğitim ortamları oluştu-
rulması, okul çağındaki çocuklar arasındaki okula kayıt oran-
larının arttırılması amacıyla ilgili makamların söz konusu 
alanda farkındalık yaratma ve sosyal yardım ulaştırma çalış-
malarına destek sağlanması, çocukların okula gitmelerini 
teşvik etmek amacıyla kitap, kırtasiye malzemeleri ve okul 
çantası gibi okul malzemeleri temin edilmesi, ergenlik çağın-
daki çocuklara ve gençlere yönelik mesleki eğitim verilmesi, 
MEB işbirliğiyle öğretmenler ve öğretmen kadrosunda yer 
alan diğer çalışanlara belirli aralıklarda ihtiyaca yönelik ve 
yapılandırılmış eğitim verilmesi, destek ve rehberlik sistemi 
oluşturulması, MEB ve ASPB ortaklığında okullarda engelli 
çocuklara uygun sınıflar oluşturulması ve bu sınıflar için 
gerekli donanım ve personel yardımı sağlanması, MEB ile 
işbirliği yaparak alınan derslerin akreditasyonu sorunun çö-
zülmesi, Suriyeli çocukların aldıkları derslerin sertifikalandı-
rılması hususunda MEB ile istişareler yürütülmesi ve sertifi-
kasyon araçları geliştirme çalışmalarına destek sağlanması, 
okullardaki müfredat dışı etkinliklere destek sağlanması, 
Türkçe veya diğer konularda telafi derslerinin yanı sıra üni-
versiteye giriş için dil hazırlık dersleri verilmesi, çocukların 
korunması ve okula devam sağlamaları amacıyla dezavantajlı 
ailelere şartlı ve liyakata dayalı nakit transferi yapılması, 
kamp dışındaki okullara giden çocukların refahını ve okula 
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devam oranlarını arttırmak için okullarda çocuklara yemek 
verilmesi (http://unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=73) gibi husus-
lar gelmektedir.  

6-17 yaş grubu çocukları ilgilendiren zorunlu eğitimin yanı 
sıra 0-6 yaş grubu çocukların eğitimi de son derece önemli-
dir. Bu bağlamda; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, 
sosyal ve dil yönünden yeteneklerine göre gelişmelerini 
sağlayacak eğitim ortamının sağlanması, dilin gelişmesine 
ve doğru kullanılması ortamının yaratılması, öz bakım be-
cerileri (temizlik, giyinme vb.) kazandırmak, bedensel bece-
rilerini geliştirmek, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, 
bağımsız bir birey olabilmesi için destek olmak, yaratıcı 
yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak, oyun oynama 
ve arkadaşlık ihtiyacını gidermek ve özellikle zorunlu eğiti-
me hazırlamak maksadıyla eğitim uzmanları tarafından 
tavsiye edilen okul öncesi hazırlık sınıfları özellikle sığınma-
cı ailelerin çocuklarının yaşadıkları topluma daha kolay 
entegre olabilmeleri bakımından önemlidir. Türkiye'de 
nüfus politikaları 1960 yılında Devlet Planlama Teşkila-
tı'nın kurulmasıyla birlikte daha önem kazanmıştır (Doğan 
Sertkaya Ö., 2015:1908). Sosyo-ekonomik göstergelerden 
nüfusun eğitim durumu, ülkelerin nüfus politikalarının 
belirlenmesinde etkilidir (Doğan, 2010:296). Buna göre, 
Suriyeli çocukların eğitim ve öğretimleri konusunda yapıla-
cak planlama çalışmaları, Türkiye ulusal nüfus politikaları-
na da uyumlu bir şekilde yürütülmelidir.  

SONUÇ 

Birçok bölgede sığınmacılara dair yapılan araştırmalardan 
ortaya çıkan en somut sonuç şudur: Eğer sığınmacılara ve 
özellikle onların çocuklarına insanca yaşayacakları bir or-
tam sunamazsanız, çocuklar şiddet sarmalına kapılıp karşı-
nıza daha büyük bir toplumsal sorun olarak çıkarlar. O 
nedenle, Suriyeli çocukları Türkiye’nin potansiyel meselesi 
olarak ele almak gerekir. Her dört çocuktan üçünün aile-
sinden birisini kaybettiği, her üç çocuktan birinin fiziksel 
şiddete uğradığı ve her üç çocuktan ikisinin ailesinden biri-
sinin fiziksel şiddete uğradığını gördüğü vahim bir tabloyla 
karşı karşıyayız. Bu nedenle öncelikli olarak, bu çocukların 
rehabilite edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Bu çok 
kapsamlı konuyu özellikle Türkiye'ye adapte ederek çeşitli 
yönleriyle ele almak gerekmektedir. Her şeyden önce şu 

husus bilinmeli ve kabul edilmelidir ki, dünyada en verimli 
ve kazançlı yatırım insana yapılanıdır. Bu yatırımın ülke-
mizin iktisadi ve toplumsal kalkınmasında dolaylı ve dolay-
sız pek çok etkisi olacaktır. Kuşkusuz bu etkilerin bazısı 
kısa sürede, bazısı da özellikle sosyal ve kültürel alandakiler 
uzun vadede ortaya çıkacaktır. 0-17 yaş grubunda yer alan 
Suriyeli çocuklar maalesef yeterli eğitimden yoksun büyü-
mektedir. Şehirlerimizde hemen her trafik lambası kenarın-
da, aynı ailenin veya akraba ailelerin çocuklarının okul 
saatleri yanı sıra gece geç saatlere kadar dilenciliğe vb. du-
rumlara yöneltildikleri, adeta teşvik edildikleri bir vakadır. 
Bu çocuklar dikkatle incelendiğinde büyük bir bunalım 
içinde oldukları, çocukluklarını yaşayamadıkları,  başta 
savaşlar olmak üzere çeşitli travmaların içinden geldikleri ve 
bu ruhsal durumdan henüz kurtulamadıkları yüz hatları ve 
vücut dillerinden derhal fark edilmektedir. Bu çocukların  
sokaklardan uzaklaştırılarak, Türkçe yanında kendi ana 
dillerinde de çok kaliteli eğitim ve öğretimden geçirilmesi 
gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, çocuklar kaybedi-
lecek, başta terör örgütleri olmak üzere, uyuşturucu, fuhuş 
ve organ mafyası gibi çetelerin ellerine düşecek memleketi-
mizin çok yakın geleceğinde çok daha büyük ve acımasız 
kriminal olayların yaşanmasına zemin hazırlanacaktır. Ço-
cukların sokaklardan çekilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti'nin koruması altında yetiştirilmeleri, potansiyel insan 
kaynağının yönetilmesi ve yönlendirilmesi açısından olduk-
ça önemlidir. Bu çocukların eğitimi, eski bir ifadeyle talim 
ve terbiyesi için başta devletimiz olmak üzere; yurt içi ve 
yurt dışı çeşitli resmi ve özel örgütlerin kapsamlı plan ve 
programları uygulamak üzere katkılarına mutlaka ihtiyaç 
vardır. Başta Birleşmiş Milletler'in çeşitli kuruluşları, UNI-
CEF, UNESCO, FAO ve AB gibi çeşitli kuruluşların, bu 
çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu gibi son derece insani 
bir göreve iştiraklerini sağlamalıyız. Ülkemizde büyümekte 
olan sığınmacı çocukların, ülkemizi ve ülkemiz insanlarını 
severek ve saygı duyarak yetişmeleri,  gelecekte bu ülkenin 
aktif iş gücüne çeşitli sektörlerde ve hizmet kademelerinde 
sağlayacakları katkı, bugün onlara sağlayacağımız imkanlar-
la şekillenecektir. Bu nedenle yukarıda da belirtildiği gibi 
'en önemli yatırım, insana yapılanıdır' felsefesinden hare-
ketle, geleceğe dair sağlıklı ve uygulanabilir planlamalar 
yapılmalıdır.  




