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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

 

Kıymetli T-STK ÇOGEP Katılımcıları, 

Yeni bir bülten ile birlikte yürüdüğümüz yolun izlerini ortaya koymaya çalışarak, 

birliğin oluşturduğu gücün özeti olan etkinliklerimizi dile getirdik/sizlerle paylaş-

tık.  

Her zaman olduğu gibi çocuk ve genç dostu çalışmalarla dünün tecrübesini, gü-

nün azmiyle yarına taşımaya gayret etmekteyiz.  

Çocuk ve gençlerimize borç biliriz; huzur, güven ve barış merkezli bir dünyada 

özgür ve özgün hayaller kurmaları, hedefler belirlemeleri için fırsat elde etmeleri-

ne zemin hazırlamayı. 

Bu kapsamda doğru bilgi, hakikate inanç en büyük dayanağımızdır.  

Nisan ayında çocuk merkezli çalışmalar öne çıkarken, aynı zamanda öğrenciler 

TEOG sınavlarıyla orta öğretime adım atmak için gayret gösterdiler. Biz biliyoruz 

ki ülkemizde sınava sadece çocuk hazırlanmaz, bu ailenin bütününü etkileyen ve 

her aile bireyinin katkı sağlaması gereken bir olaydır. Çocuklara çalışmalarının 

onların geleceklerine doğru önemli bir adım olmasını temenni ederken, Mayıs ayı-

nın anneler günü merkezli kutlamaları kapsamında tüm annelerin ve kendisini an-

ne gibi hisseden tüm güzel yürekli insanların anneler gününü kutluyoruz. 

Daha güzel ve güvenli bir dünya için yola çıkan herkese saygılarımızla… 

 

 T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü  
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“STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor/STK KA-

GEP” Projesinin Nisan ayı toplantısı Asitane Vakfı ev 

sahipliğinde yapıldı. Toplantıya STK temsilcileri, ka-

mu ve belediyelerden katılımcılar iştirak etti. Toplantı 

Funda Akyol’un gündem hakkında kısa bilgilendirme-

siyle başladı. Dernekler Dairesi Başkanlığı hibe prog-

ramı ve T.C. İçişleri Bakanlığı sistemi hakkında bilgi 

verdi. STK KAGEP projesi kapsamında 20 Nisan 

2016 tarihinde düzenlenecek olan yat gezisi programı-

nın duyurusunu yaptı ve Mayıs ayında Şanlıurfa’da 

düzenlenecek olan Türap IV. Meclis Toplantısı ve ka-

tılım şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

ASİTANE Vakfı Başkanı Hasibe Turan sunum eşli-

ğinde faaliyetlerinin tanıtımını yaptı. 2005 yılında der-

nek olarak kurulan ASİTANE Vakfı’nın, 2015 yılında 

vakıf olduğunu ifade etti. Hasibe Turan Vakıf olarak 

yaptıkları çalışmaları ve yürüttükleri projeleri katılım-

cılara anlattı.  

Program katılımcıların kendilerini tanıtıp; faaliyetleri-

ni, planladıkları etkinlikleri ve projelerini aktarmala-

rıyla devam etti.  

Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

(HALİÇ-DER): T.C. Gençlik ve Spor  Bakanlığına 

proje sunduklarını ifade etti. Doğudan göç eden genç-

lerin adaptasyon ve uyum süreçlerine yönelik çalışma-

lar yürüttüklerini dile getirdi. Otistik Engelliler Derne-

ği Başkanı ve Eyüp Belediyesi ile ortak proje içinde 

olduklarını söyledi. 

Yelkenli Huzur Derneği: Her  ay çocuklara yönelik 

düzenli olarak senaryo ve şarkı yazdıklarını ifade etti. 

Toplumsal barışla ilgili senaryo ve şarkı yazmak iste-

diklerini açıkladı. 

Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği 

(EVKAD): Nisan ayında genç buluşmalar ını orga-

nize ettiklerini ve gerçekleştirdiklerini dile getirdi.  

Kadınlara Toplumsal Barış konulu seminerler verdik-

lerini aktardı. 

Bahçelievler Belediyesi: Güneydoğuda yaşamış ve 

büyükşehire göç etmiş ailelere yardım ettiklerini ifade 

etti. Bu ailelerin topluma uyum süreçlerinin iyi değer-

lendirilmesi gerektiğini söyledi.  

Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P): Ço-

cuk evlerinde dezavantajlı çocukların toplumsal haya-

ta kazandırılması ile ilgili faaliyetlerini paylaştı. 

Milli Eğitim Müdürlüğü: Sur iyeli Muhacir lere Via-

land gezisi düzenlediklerini dile getirdi. 

Yeşilay: Akil insanlar ın gençler i eğitmeye yönelik 

çalışmasının olması gerektiğinin altını çizdi.  

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği: Başakşehi’de 

bulunan bir okulda öğleden sonra Suriyeli öğrencilere 

eğitim verdiklerini dile getirdi.   

Ümraniye Sosyal Hizmet Merkezi:  Kurum temsil-

cisi Sosyal Hizmet Merkezi hakkında bilgi verdi. 

Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği: Nec-

mettin Üçyıldız Suriyeli gençlere yönelik Balat civa-

rında spor ve sosyal faaliyetlerinin olduğunu söyledi. 

Bakanlıktan proje desteği aldıklarını aktardı. 

Toplantı, STK katılımcılarının görüş ve önerilerini 

paylaşmalarının ardından sona erdi. 

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 
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T-STK ÇOGEP  

YAT GEZİSİ PROGRAMI 

20 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER ve 

Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP tarafın-

dan yürütülen “STK ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi/STK-KAGEP” kapsa-

mında “Yat Gezisi Programı” düzenlendi. 

Çocuk/Genç alanında çalışan STK ve Kamu Kurum-

larının iletişim, istişare ve işbirliği sağlaması amaçla-

nan programa 50 temsilci katıldı. Katılımcılar sos-

yalleşerek, birlik ve beraberlik duygularının pekişti-

rilmesi sağlandı. Yat Gezisi, Üsküdar’dan başlayıp 

üç saatlik boğaz turunun ardından sona erdi. 

T.C. AİLE BAKANLIĞI 
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE AİLE, ÇOCUK VE KADIN ÇALIŞTAYI 

Yargıtay Başkanlığı ve T.C. Aile ve Sosyal Politika-

lar Bakanlığı işbirliği ile 13-15 Nisan 2016 tarihlerin-

de Ankara-Sheraton Otel’de, “Türk Hukuk Sistemin-

de Aile, Çocuk ve Kadın” konulu çalıştay gerçekleşti-

rildi. Çalıştayın açılış programında; T.C. Aile ve Sos-

yal Politikalar Bakanı Dr. Sema RAMAZANOĞLU, 

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, Yargıtay Başkanı 

Rüştü CİRİT açılış konuşması yaptı.  

Çalıştayda, 25 kişiden toplam 4 grup oluşturulmuş 

olup, grupların ana konuları; Aile Hukuku, Çocuk 

Koruma Sistemi, Adalet Sisteminde Çocuk, Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi. Her 

ana konunun altında alt başlıklar yer aldı. Çalıştayda 

konularına göre her grupta T.C. Adalet Bakanlığı bi-

rim temsilcileri; Çocuk ve aile hâkimleri, çocuk büro-

larında görevli cumhuriyet savcıları, infaz savcıları, 

çocuk mahkemelerinde görevli pedegog, sosyal çalış-

macı gibi görevliler ile diğer kurum ve kuruluşlardan 

temsilciler görev aldı. Çalıştaya Gülhan Şişman T-

STK ÇOGEP’i temsilen katıldı. 
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T-STK ÇOGEP katılımcılarından Hanımlar Eği-

tim ve Kültür Vakfı (HEKVA) ve Türkiye Genç-

ler Arası İletişim Platformu (TÜGAP) ortaklığın-

da hazırlanan “Genç Temsilciler Uluslararası 

Arenada Projesi” (GET-UP), T.C. Gençlik ve 

Spor Bakanlığı-Gençlik Projeleri Destek Progra-

mı kapsamında hibe  almaya hak kazanmıştır. 

Projede yer alan gençler bir STK çatısı altında 

temsilci olmayı ve uluslararası platformda men-

subu oldukları STK’ları nasıl temsil edecekleri-

nin eğitimini almış olacaklardır. Eğitim aynı za-

manda katılımcıların yabancı platformlarda ya-

bancı dillerini de kullanarak sosyal iletişim kur-

ma becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 

Bu proje vesilesiyle gençler temsilci olma bilinci 

kazanacak, sorumluluk hissi yüklenecek, lobi 

çalışmalarını yapabilme uluslararası düzeyde 

diyalog kurabilme özgüveni geliştirecektir. Bu 

proje bir eğitim projesi olarak tasarlanmış, HEK-

VA ve diğer ortaklar ile var olan bir “genç tem-

silci” açığını doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu proje kapsamında 23 Nisan 2016 tarihinde, 

Prof.Dr. Ömer Çaha “Sivil Toplumun Tarihsel 

Gelişimi" ve Doç. Dr. Özlem Ser tkaya Doğan 

"Mülteci Krizi", 

30 Nisan 2016 tarihinde, Afrika Dostluk Derneği 

Başkan Yard. Şemsettin Türkkan, "STK'ların 

Dünya Barışına Etkileri" ve Avrupalı Türk 

Demokratlar Derneği (UETD) Üyesi Asiye Bil-

gin "Avrupa'nın Mülteci Krizi Politikaları ", 

7 Mayıs 2016 tarihinde, Nazife Şişman’ın 

“Feminizm” ve Ayşe Sözen “Yeni Toplumsal 

Hareketler” konu başlıklı seminer ler  sunul-

muştur. 

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 
GENÇ TEMSİLCİLER ULUSLARARASI ARENADA PROJESİ/GET-UP  

T-STK ÇOGEP Temsilcileri, 24 Nisan 2016 tarihinde 

Taksim Point Hotel’de gerçekleştirilen “Çocukça Sem-

pozyumu Küçükler İçin Büyüklerine” programına 

iştirak etti. 

Beyoğlu Belediyesi ve Ruh Sağlığında Aktif Kadınlar 

Derneği ortaklığında “Bedeni Sağlıklı, Ruhu Güçlü ve 

Ahlakı Gelişmiş temasıyla düzenlenen programa 

“Modern Dünyada Çocuk Olmak” ile ilgili Dünya ça-

pında önemli çalışmalara imza atmış Sue Palmer başta 

olmak üzere; Prof. Dr. Kemal Sayar, Doç. Dr. Şaziye 

Senem Başgül, Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Yrd. 

Doç. Dr. Fırat Erdoğan, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Uzm. 

Klinik Psk. Mehmet Dinç, Uzm., Gelişim Psk. Fatıma 

Tuba Yaylacı, Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, Doç. 

Dr. Huriye Martı, Dr. Melike Günyüz konuşmacı olarak 

katıldı.  

Dünyada sadece ülkemizde kutlanan çocuk bayramı 

münasebetiyle, çocukların dünyasını, onların duygu, 

düşünce ve ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak; soru ve 

sorunları ile ilgili kalıcı çözümler oluşturacak politika-

lar görüşüldü.  

ÇOCUKÇA SEMPOZYUMU / KÜÇÜKLER İÇİN BÜYÜKLERİNE 
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Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 

Beceri Eğitim Uygulaması 

Gençlik döneminde ergen için arkadaş-

larının önemi büyüktür. Arkadaşlar, 

tutum ve davranışları ile birbirlerini etkilerler. Genç 

arkadaş grupları içinde onay görür, takdir görür. Arka-

daşlar arasında gruplar oluşturulur ve bu grupların ken-

dilerine özgü kuralları vardır. Ergende meydana gelen 

fiziksel, ruhsal ve davranışsal değişim ebeveynlerde 

kaygıya yol açabilir, aile içi strese neden olabilir. Ya-

şanan hızlı değişim aile içi krizlere, ebeveynleriyle 

ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Eşler çocukları üze-

rinde otoriter, baskıcı veya koruyucu kollayıcı tutumlar 

sergilemeye çalışabilirler. Bu yaklaşım çocuk üzerinde 

baskının artmasına sebep olur. 

Ergenlikte Madde Kullanımı 

Ergen, onu en iyi anlayan kişilerin arkadaşları olduğu-

nu düşünür. Ergen  kınanma, eleştirilme, beğenilmeme 

kaygılarından dolayı gruptan çıkmaktan çekinebilir. 

Sokakta yaşamayı alışkanlık haline getirir. Sokak onun 

bir parçası olur. Sokakta bir kimlik, güç kazanır. Sokak 

yaşamında arkadaş, merak, ilgi ve çıkar grupları çocu-

ğu madde kullanmaya yöneltir. 

Bağımlı gençte genel olarak merak, sınırları aşma ça-

bası, asilik, farklı olma dürtüsü, arkadaşlarına uyma, 

gruptan kopmaktan çekinme gibi durumlar madde kul-

lanımı nedenlerini oluşturmaktadır. 

Madde bağımlılığının bir anda gelişen bir durum olma-

dığını gösteren, farklı aşamalar içeren, zaman içinde 

gerçekleşen katmanlara sahip olan bağımlılık döngüsü; 

bir kısır döngü halinde sürekli devam etmektedir. 

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Beceri Eğitimi 

Madde bağımlılığı ile mücadelede profesyonel meslek 

elemanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gö-

nüllülerin eğitimini konu alan eğitim uygulamasının 

amacı; madde bağımlılığı ile mücadelede koruyucu, 

önleyici, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında sos-

yal hizmet mesleki becerileri kazandırılması amaçlan-

maktır. 

Eğitim programı; Sosyal Hizmet Alanında Risk 

Gruplarına Yönelik Sosyal Hizmet, Bağımlılara Yöne-

lik Sosyal İnceleme ve Değerlendirme, Koruyucu ve 

Önleyici Sosyal Hizmet Uygulamaları, Bağımlılık Te-

davisinde Sosyal Hizmet Uygulamaları, Bağımlılarla 

Rehabilitasyon Hizmetlerinde Sosyal Hizmet, Bireyle, 

Grupla, Ailelerle Terapötik Çalışma ve Sosyal Hizmet, 

Bağımlılarla Makro Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ba-

ğımlılara Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü alt 

başlıklarını içerir . 

Madde bağımlılığı ile mücadelede temel düzeyde sos-

yal hizmet uygulama becerisi kazanan meslek eleman-

ları, sahip olduğu bilgi ve beceriyle görev aldığı ku-

rumlarında madde bağımlılığının önlenmesinde ve te-

davi sonrası yürütülen rehabilitasyon programlarında 

uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. 

AYIK YAŞAMDA BULUŞALIM DERNEĞİ/AYBUDER 

“BİR ÇARE VAR PROJESİ”  
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İmam Hatipliler Gençlik ve Spor 

Kulübü Derneği, T.C. İçişleri Ba-

kanlığı Dernekler Müdürlüğü tara-

fından hibelenen “Güçlü Anne Ba-

ba” projesinin eğitim ve seminer ler ine devam et-

mektedir.  

Etkili Anne-Baba Eğitimi, ebeveynlerin aileleri ve 

tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı 

olan kanıtlanmış iletişim becerileri sunar. Bu beceri-

leri kullandıklarında, ebeveynler ailenin her bir üye-

sini onların görüş açısından anlamaya, ailede oluşan 

çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeye baş-

layacaktır.  

Güçlü Anne-Baba Eğitimi, 3 günlük yoğun eğitim 

programı çerçevesinde ‘yaparak öğrenme’ modeli 

temellidir. Eğitmen, eğitimin yapısını ve amacını 

sunacaktır. 

Üç günlük oturumlar süresince eğitmen, Güçlü Anne 

Baba Eğitimi içeriğini ve becerilerini sunacak, pratik 

öğrenmeye olduğu kadar; uygulamaya, tartışmaya ve 

sorulara da zaman ayıracaktır. 

Eğitim oldukça deneyimseldir. Her katılımcının eği-

tim esnasında uygun bir biçimde örneklerini aktar-

masına gerek duyulmaktır. Ayrıca kişiler becerilerini 

küçük grup çalışmaları ile geliştirecektir.  

Eğitmen, eğitim boyunca geri bildirim ve koçluk sağ-

layacaktır.  

Güçlü Anne-Baba Eğitimi ebeveynlere, çocukları ve 

hayatlarındaki diğer önemli kişiler ile ilişkilerini ge-

liştirecek bir felsefe ve iletişim becerileri öğretmek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

İMAM HATİPLİLER GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ/İMHAD 

“GÜÇLÜ ANNE-BABA PROJESİ” 

Yelkenli Huzur Derneği, her ay olduğu gibi Nisan ayında da Okçular Vakfı’nda, 

“GÖZÜMÜN NÛRU NAMAZ” tiyatro oyununu gerçekleştirdi.  

20 Nisan 2016 tarihinde, Bakırköy Kadın Kapalı Ce-

za İnfaz Kurumunda, 0-6 yaş çocuklara ve annelere 

Kutlu Doğum Programı yapıldı. Programda, Pey-

gamberimiz’in, helâl ve harama çok dikkat ettiği katılımcılarla paylaşıldı.. 

Mayıs 2016’da, Okçular Vakfı’nda ve Üsküdar Gençlik Merkezi’nde 

“Kardeşlik ve Barış” adlı programın gerçekleştir ilmesi planlanmakta-

dır..  

YELKENLİ HUZUR DERNEĞİ 
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Özellikle Nijer’de yaşanan fakirlik 

ve doğal kaynakların yetersizliği ne-

deniyle bölge insanı büyük bir yaşam 

savaşı veriyor. Hatta bu kimi zaman 

hayatta kalma mücadelesi şeklinde 

bile kendini gösterebiliyor. Türkiye’den Gönüllüler 

kanalıyla bölgeye ulaştırılan yardım kampanyalarının 

önemli ayaklarından biri de uzun soluklu projelerden 

biri olan hayvancılık içerikli. Bu projenin bir ayağı; 

bölgedeki doğal koşullara uyum sağlayabilecek ekono-

mik potansiyeli olan hayvanların tespiti ve bu hayvan-

ların Sahra altı ülkelerde yetiştirilerek Afrikalıya bir 

gelir kapısı olmasıdır. 

Diğer ayağı ise mevcut hayvancılığın geliştirilmesi, 

daha verimli hale gelmesi ve yöre insanına keçi dağıta-

rak onları hayvancılığa özendirmesi şeklindedir. Bu 

amaçla Türkiye’de toplanan yardımların önemli bir 

kısmı Afrika’ya gönderilmekte olup, şu ana kadar bin-

lerce aileye keçi yardımında bulunularak geçim şartla-

rının iyileştirilmesine katkı sağlanmıştır. Farklı yerle-

şim yerleri seçilerek her seyahatte 1200 civarı keçi 

dağıtılmaktadır. 

Doğal ortama en çabuk uyum sağlayabilecek nitelikte-

ki keçilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Gö-

nüllülerin özel ekibi ayrı bir çalışma yürütmektedir. 

Yetim, dul ve kimsesiz kadın ve çocukların geçimleri-

ni sağlamaları amaçlanarak dağıtılan keçiler bölge 

şartlarına en kolay uyum sağlayan hayvanlar arasında 

yer almaktadır. 

 Keçi yardımına finans desteği olan Türkiye’deki aile-

yi, Nijerli aile ile kardeş aile yazısı ile fotoğraflayarak, 

ülkeler arasında dostluk köprüsü oluşturulmaktadır. 

 2015 Yılı itibarı ile dağıtılan keçi sayısı 14.731 e ulaş-

mıştır. 8 yıldır devam eden proje kapsamında toplam-

da 80 bin keçi sayısına ulaşılmıştır.  

BİSEG 

KEÇİ BAĞIŞI, KARDEŞ AİLE PROJESİ 

AFRİKALI’YA BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK 

HEKVA GENÇLİK / HAYAT BAYRAM OLSA 

46 Türkmen çocuğu, anayurt ve atayurttan gönüllü gençleri 

ve Türkmen anneleri ile beraber Validebağ Korusunda 

“Hayat Bayram Olsa Çocuk Şenliği” gerçekleştirildi. Türk-

meneli Kadınlar Derneği (TEKAD), Hanımlar Eğitim ve 

Kültür Vakfı (HEKVA), Marmara Üniversitesi Genç Yeryü-

zü Doktorları ve Üsküdar Gençlik Merkezi ile birlikte dü-

zenlenen şenlikte Türkmen çocuklarla 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. 
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HAYAT VAKFI 
“HAYAT BAĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJESİ 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ha-

yat Bağımlılık Kabul Etmez Projesi, Hayat Sağlık Ve 

Sosyal Hizmetler Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordina-

törlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında 

dezavantajlı öğrencilerle ilgilenilmektedir. 

Miniatürk Gezisi 

2 Nisan 2016 tarihinde kültürel gezi olarak Minia-

türk’e gidildi. 90 öğrencinin  katıldığı gezi oldukça 

eğlenceli ve eğiticiydi. Miniatürk’de yer alan eserleri 

tek tek gezen çocuklar, maketler ve maketlerin orijinal 

hali hakkında öğretmenlerine ve gönüllülere sorular 

sorarak eserler hakkında bilgi sahibi oldular. Eserlerin 

gezilmesinin ardından Miniatürk’ deki parkta enerjile-

rini boşaltmalarıyla gezi sona erdi. Miniatürk gezisi 

sayesinde bildikleri ve bilmedikleri tarihi eserler hak-

kında yeni bilgiler öğrenen çocuklara kültürel bir katkı 

sağlanmış oldu.  

Boğaziçi Çocuk Şenliği 

9 Nisan 2016 tarihinde 57 çocukla Boğaziçi Üniversi-

tesi’ne gidildi. Şenlikte görev alan gönüllüler çocukla-

rı girişte karşılayarak etkinlik boyunca onlarla ilgilen-

diler. Şenlikte çocukların hem aktif olarak öğrenmele-

rini hem de eğlenmelerini sağlayacak deney, yüz bo-

yama, not defteri yapma, çanta boyama, uçurtma uçur-

ma gibi çeşitli stantlar vardı. Stantlara yoğun ilgi gös-

teren çocuklar stant görevlilerinin gözetiminde kendi 

hayal güçlerini ve el becerilerini kullanarak bez çanta-

lara resimler çizdiler. Kendi el emeklerini kullanarak 

not defteri ve günlük yaptılar. Bu tür aktivitelere ilave-

ten halat çekme, yumurta taşıma, ip atlama gibi gele-

neksel oyunlar oynandı. Şenliğin sonunda müzik eşli-

ğinde dans eden, halay çeken çocuklar şenlik boyunca 

kendilerine eşlik eden şenlik gönüllülerinin ilgilerin-

den ve eğlenceli aktivitelerden dolayı çok memnun 

kaldıkları bir gün geçirdiler. 

Tiyatro’da Bir Palyaço 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut-

lanması amacıyla, Zübeyde Hanım Kültür Merke-

zi’nde Palyaço Bobo adlı çocuk tiyatrosuna katılım 

sağladı. Palyaço Bobo’nun başından geçen olayları 

sergileyen tiyatro gösterisinde paylaşmanın ve birbiri-

mizi sevmenin önemi vurgulandı. 

Baba Okulu Tamamlandı. 

Her ay annelerle düzenlenen buluşmaların yanında 

projede bu ay ilk defa “Baba Okulu” gerçekleştirildi. 

Zeytinburnu Belediyesi Aile-Kadın Destekleme ve 

Engelli Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirilen etkinlik-

te, babalarla aile içi iletişimi, öfke kontrolü ve çocuk-

ların dünyası üzerine konuşuldu. Babaların aktif katı-

lımda bulunduğu toplantı, ileriki dönemlerde yapıla-

cak çalışmalar için güzel bir başlangıç oldu.  
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Hiç şüphe yok ki Nisan ayı baharın gelişinin gözle gö-

rülür derecede fark edildiği zamanları bahşeder bize. 

Cemrelerin düştüğü Mart ayından sonra toprağın uya-

nışına, suyun ağaçlara yürüyüşüne, ılık rüzgara, baha-

rın fırtınasına, çiçeklerin tozlaşmasına şahitlik etmek 

gerekir bizim için. Doğanın şifalı elinden devşirilecek 

malzemeler bizi beklemektedir dalların ucunda.  

Çocuklar piknik heyecanına yakalana dursun, tabiat; 

beyazlı, sarılı, pembeli, morlu elbiseleriyle hazırlanır-

lar minik ayakların ona koşuşuna. Yakan top çığlıkları, 

salıncağın tatlı neşesi, örümceğe tırmanmanın heyeca-

nı içinde sekerken minik bedenler; İstanbul, erguvan 

desenli bir tuvale döner.  Erikler, kirazlar, şeftaliler bir 

sihirbaz gösterisindeymişçesine dönüşerek çiçeklenip 

gülümser. Dereler bahar şarkısını söylerken kıvrım 

kıvrım, kuşlar heyecanlı, toprakta saklı soğanlar açan 

sümbülleriyle kurumlu, rüzgar daha bir yaramaz, daha 

bir çocuksudur sanki. 

Yeryüzünün bahar penceresinde izlenecek çok manza-

ra, saklanacak çok hatıra, belleklerimizin derinliklerine 

atıp düşüncemizi besleyeceğimiz çok şifa olduğunu 

düşünen bizler, nisan ayının gösterisini kaçırmayı hiç 

istemedik. 

Bu sebeple, insanın en iyi arkadaşlarından biri kuşku-

suz doğadır düşüncesiyle Mutlu Yuva Mutlu Yaşam 

Derneği olarak çocuk evlerimizde kalan çocuklarımızı 

doğa arkadaşımızın sihirli kutusuyla tanıştırmak için 

geziler düzenledik. Ev sorumlularımız, öğretmenleri-

miz, psikologlarımız ve bakıcı personelimizin de işti-

rakiyle, kah Ballıkayalar’da derenin çağlayışını dinle-

dik, kah orman kaşifi olup yeşilin gizemini keşfettik. 

Suya da değdirdik ayaklarımızı, toprağa da. Kimimiz 

lalelere merhaba demek için Emirgan’ı seçtik, kimimiz 

Doğa Park’ı. Kırmızının en can alıcısını, pembenin 

endamlısını, sarının göz kamaştıranını, siyahın lale 

olanını paletlerimize ekledik.  

Nisan ayını biz çocuklarımızın doğayla göz göze gel-

diği o aralıkta yaşamayı çok sevdik.  

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ 

NİSANDAN İNSANA HEDİYELER YAĞARKEN 
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Bağımsız Yaşam Derneği’nin, Türkiye Yeşi-

lay Cemiyeti ortaklığı ile  ‘’ Bağımsız Yaşam 

Projesi’’  ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç-

lik Projeleri Destek Programları Kapsamında 

yürütülen ‘’ Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu ‘’ 

projeleri devam ediyor. Projeler kapsamında nisan ayı 

içerisinde, yaklaşık 30 bağımlı birey ve yakınlarına ücret-

siz danışmanlık, yaklaşık 10 bağımlı bireye ise ücretsiz 

rehabilitasyon ve tedavi hizmetleri sağlanmıştır. Rehabili-

tasyon sürecindeki bağımlı bireylerle birlikte 07 Nisan 

2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Emir-

gan Korosunda Lale Festivali’ne katılım sağlandı. Aynı 

gün içerisinde Hz. Yuşa Peygamber kabristan ziyareti 

gerçekleştirildi. 

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu” çalışmalarına 

ağırlık vermeye devam ediyor. Kamu Kurumlarından, 

Yerel Yönetimlerden, STK‘lardan, Akademisyenler ve 

gönüllülerden oluşan 40 kişilik üye sayısına ulaşıldı. 

Platform;  Aile, Tedavi, Rehabilitasyon, Yasal Çalışma-

lar, Koruyucu Önleyici Çalışmalar, olmak üzere 5 komis-

yondan oluşuyor. Platform toplantıları ayda bir kere ger-

çekleştiriliyor. 

Bağımsız Yaşam Derneği’nin  ‘Alkol ve Madde Bağımlı-

lığı’ ile ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri 

ve yeni proje çalışmaları devam etmektedir. Yeni proje-

lerle ilgili İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı 

ve İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çağrılarına başvurula-

rını gerçekleştirdi. 

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ/BAYDER 

Sıcak Yuva Vakfı, Suriye’deki iç savaştan kaçarak İstan-

bul’a gelen sığınmacı ailelerin çocuklarına 2 yıldan bu 

yana Arapça ve Türkçe dillerinde eğitim veriyor. 

Vakfın Çapa’daki merkezi Suriyeli çocukların eğitim 

almaları için okula dönüştürüldü. Suriyelilere ait İLAF 

Derneği’nin vakfın merkezini ortak kullanmayı kabul 

etmesi sonucu savaştan kaçan çocuklara Suriye müfreda-

tına uygun Arapça ve Türkçe dillerinde eğitim veriliyor. 

Okulda şu anda 8-16 yaş arası 650 çocuk eğitim görüyor. 

Mendil satan ve trafik ışıklarında cam silen çocuklar 

okula yönlendiriliyor. Bu çocukların kıyafetlerinin tama-

mını vakıf tarafından temin ediliyor.  

Okulda çocuklara eğitim vermenin yanı sıra birçok sos-

yal faaliyete de katılımları sağlanıyor. Çocuklar, başta 

İstanbul olmak üzere birçok şehirde gezilere götürülüyor. 

24 Nisan 2016 tarihinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı-

nın desteklediği “Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası Pro-

jesi” kapsamında öğrenci ve velilerin katılımı sağlanarak 

Rumeli Hisarı ile Emirgan Korusuna gezi düzenlendi. 

Okulun yaklaşık 50 mezunu üniversiteye yerleştirildi. 

4’ü Türk Hava Kurumu Üniversitesinde, geri kalanlar ise 

devlet üniversitelerinin mühendislik ve diğer bölümlerde 

eğitim görüyor.  

Kuruluş amacı sokakta yaşayan veya sokağa düşme riski 

olan madde bağımlısı çocuklarla ilgilenmek olan vakıf 

bugüne kadar amacı doğrultusunda çocuklara yaz spor 

okulları, etüt dersleri, etkinlikler ve çeşitli kurslar organi-

ze etti. Vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki 

olan Spor A.Ş’nin ve İstanbul’daki tüm belediyelerin 

spor merkezlerini kiralayarak çocuklara spor yapma 

imkânı da sağlıyor. 

SICAK YUVA VAKFI 
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• Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29-30 

Nisan 2016 tarihlerinde “Uluslararası Öğrenci 

Gençlik Çalıştayı” düzenledi. Mercure Hotel İs-

tanbul Altunizade’de gerçekleşen çalıştaya yerli 

ve yabancı 70 öğrenci ve T-STK ÇOGEP temsil-

cileri katıldı. Çalıştayın ilk gününü, KADEM 

Gençlik Komisyonu Başkanı Safa Koçoğlu’nun 

açılış konuşmasıyla başladı.  

• Bağımlılık, İslamofobi, Medya ve İletişim, Eko-

nomi, Mülteci, Kimlik ve Şiddet konu başlıkları 

altında gruplara ayrılan katılımcı gençler, gün 

boyunca 5 oturuma katıldı ve ait oldukları jene-

rasyonların karşı karşıya kaldığı sorunları tespit 

ederek çözümleri tartıştı. Çalıştayın ilk günü, 

22:30 ile 24:00 arası düzenlenen serbest kürsü 

etkinliğiyle sona erdi. Serbest kürsüye çıkan 

gençler, çalıştay hakkındaki düşüncelerini dile 

getirdi. 

• 30 Nisan Cumartesi günü sabah 9:00’da başlayan 

oturumlarda, gençler önceki gün tartıştıkları ko-

nular ile ilgili sonuç bildirgelerini hazırladı. Öğ-

leden önce 2 oturum olarak gerçekleşen prog-

ramda hazırlanan sonuç raporları, öğleden sonra 

13:30’da başlayan Kapanış Programı’nda katı-

lımcılara sunuldu. 

• Basına açık gerçekleşen ve katılım durumunu 

önceden bildiren herkesin davetli olduğu Kapa-

nış Programı’nda yer alan yuvarlak masa sunum-

larının başlıkları aşağıdaki şekildedir: 

•  Şiddet ve Gençlik 

•  Mülteci Sorunu ve Gençlik 

•   İslamofobi ve Gençlik 

•   Bağımlılık ve Gençlik 

•   Ekonomi ve Gençlik 

•  Kimlik ve Gençlik 

• · Medya-İletişim ve Gençlik 

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ/KADEM 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GENÇLİK ÇALIŞTAYI 
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Gençlik dönemi, çocuğun bireyselleşme, bağımsızlaşma 

ve ailesi dışında akran gruplarıyla ilişkiye geçme döne-

midir. Ergenin duyguları inişli çıkışlıdır, fiziksel özellik-

leri değişim geçirir. Akran grupları içerisinde yer edin-

me, saygı görme çabası gösterir. Artık ailesi dışında, ar-

kadaşları ergen için önemlidir. Yaşanan hızlı değişim 

aile içi krizlere, ebeveynleriyle ilişkilerde çatışmalara yol 

açabilir. 

Uyum ve davranış sorunu yaşayan gençler! 

Uyum ve davranış güçlükleri yaşayan ergenler, içe kapa-

nabileceği gibi aşırı hareketlilik öfke, kızgınlık patlama-

larının yanı sıra yalan söyleme gibi tutumlar gösterebilir. 

Çocuğun ders kalitesinde düşme, sınıfta kalma ya da 

okulda öğretmenleri tarafından sürekli uyarı cezaları al-

dığı gözlenir. Bedeninde belirgin değişiklikler ortaya 

çıkar. Arkadaş grubu değişir, giyim tarzı değişir. 

Gençler insanlara güvenilmeyeceğini düşünüyor! 

Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi tara-

fından (SEKAM Türkiye Gençlik Raporu, 2013) 81 ilde, 

5541 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, önce-

likle gençlerin insanlara güvenip güvenmediği araştırıldı. 

Katılımcılardan “İnsanlar hakkındaki genel düşünceniz 

nedir” sorusuna “çok güvenilir”, “güvenilir”, 

“güvenilmez”, “hiç güvenilmez” seçeneklerinden birini 

seçmeleri istendi. Bu soruya verilen cevaplara göre, 

gençlerin yüzde 58,6'sının insanlara güvenilmeyeceği 

cevabını verirken, yüzde 29,3'ü güvenilir, yüzde 10,7'si 

de hiç güvenilmez cevabını verdi. İnsanlara toplam gü-

venmeme oranının yüzde 69,3 düzeyinde olması ülke 

geleceği açısından ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkı-

yor. 

Gençlerin yüzde 36'sı babasına bile güvenmiyor! 

Güven sorunu başka bir boyutta incelenerek, katılımcı-

lardan “Bugünün dünyasında insan babasına bile güven-

memelidir” yargısını değerlendirilmeleri isteniyor. Alı-

nan cevaplara göre gençlerin yüzde 36'si babaya güveni-

lemeyeceğini ifade ederken, yüzde 21'lik bir kesimi de 

bu konuda kararsız kalıyor.  

Gençlerin yüzde 66,4'ünün psikolojik desteğe ihtiyacı 

var! 

Ayrıca araştırma kapsamında gençlere psikolojik bir des-

teğe ihtiyacınız oldu mu, eğer olduysa bu desteği kimden 

aldınız şeklinde bir soru yöneltilmiş, bu soruya alınan 

cevaplara göre katılımcıların ancak yüzde 33,6'sının her-

hangi bir psikolojik desteğe ihtiyacı olmadığı tespit edil-

di. Buna göre gençlerin yüzde 66,4'ünün psikolojik bir 

desteğe ihtiyaç hissetmiş veya hissetmekte olduğu sonu-

cu ile karşı karşıya kalıyoruz.  

Araştırma raporu ile ilgili Prof. Dr. Burhanettin Can; 

Türkiye'de gençlerde genel olarak sigara, alkol ve uyuş-

turucu kullanımı ile kumara eğilimi olduğunu söyledi. 

Can, şiddete eğilim belirtilerinin de olduğunu aktararak, 

“Özellikle bilgisayar ve internet bağımlılığında bir artış 

söz konusu. Yalnızlaşma, sanallaşma, internet üzerinden 

sanal kahraman olmak gibi bir davranış bozukluğu 

var. Kimlikte bir parçalanmışlık hali ve melez kim-

lik oluşumu söz konusu. En ciddi meselelerden birisi, 

korkunç bir kavramsal kargaşamız var” diye belirtti. 

Gençlerin sorunlarına yaklaşım 

Anne babalar çocuklarının en yakınındaki rol ve model-

leridir. Çocuk duyduğunu değil, gördüğünü öğrenir ve 

uygular. Ebeveynlerin çocuklarıyla kuracağı güvenli iliş-

ki, çocuklarının birçok sorunu çözmesinde en etki-

li yaklaşımı oluşturur.  

Uyum ve davranış sorunları karşısında genci anlamaya 

çalışmalı gencin kendi duygularını ifade edebilmesine 

yardımcı olmalıdır. Anne babasının kendisine güvendiği-

ni ve onu takdir ettiğini gören çocuğun, kendine olan 

saygısı ve güveni de artar. 

GENÇLER BABASINA BİLE GÜVENMİYOR! 
Fatih Kılıçaslan 
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Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında 

aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uz-

manlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra 

uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların 

oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destek-

ler.  

• Yaş sınırı yoktur. 

• Esas faaliyet seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay 

arasında gerçekleştirilir.  

• En fazla 50 katılımcı dahil edilir.  

Kimler Başvurabilir ? 

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de 

(ülkeler listesi) yer  alan tüm kuruluşlar  (STK, Ka-

mu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif 

kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve başvurabi-

lir. 

Kaç Ortak Gerekir? 

Proje başvuru aşamasında en az toplam 2 ortaklı yapı 

oluşturulmuş olmalıdır. 

Proje Süresi Ne Kadardır? 

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 

ay ile 2 yıl arasındadır. 

Proje Nerede Gerçekleşir? 

Proje ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekle-

şir. 

Başvuru Nereye Yapılır? 

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına 

koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına ya-

pılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu gön-

dermesine gerek yoktur. 

Başvuru Ne Zaman Yapılır? 

Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koor-

dinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden 

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

Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir. 

Bu faaliyet hakkında daha fazla bilgi için Program 

Rehberini ve ilgili Başvuru Doldurma Rehberini 

inceleyebilirsiniz.  

Başvuru Nasıl Yapılır? 

Başvuru formunu (Gençlik Değişimleri, Avrupa Gö-

nüllü Hizmeti ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

için ortak form) TURNA sistemin-

den indirebilirsiniz. Ancak TURNA sistemine girme-

den önce mutlaka "Nasıl Başvurulur" sayfasından 

tamamını dikkatlice inceleyiniz. 

Bilgi için: http://www.ua.gov.tr/distance 

GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ 
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ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 

Ülkelerin geleceklerinin garantisi niteliğinde olan gençlerin, 

başta eğitim hayatları olmak üzere, gelişimleri boyunca yaşa-

yabilecekleri sorunların ve bu sorunlara yönelik çözümlerin 

üzerinde son yıllarda daha sıklıkla durulduğu ve disiplinler 

arası çalışmaların da ilgi alanına giren genç nüfusa yönelik 

araştırmalara daha fazla yer verildiği görülmektedir. 

Gençlik Araştırmaları üzerine yapılan çalışmaların ve sonuç-

larının paylaşılması amacıyla her yıl yapılması planlanan 

“Gençlik Araştırma Kongresi”nin bir incisi Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Gençlik Çalışmaları Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi ve MSKÜ, Marmaris Turizm Mes-

lek Yüksekokulu işbirliği ile 27 - 31 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Marmaris'te düzenlenecektir. 

Kongre konuları oldukça geniş kapsamlı olarak belirlenmiş 

olup, Gençlik Çalışmaları alanında çalışan her araştırmacının 

bu kongrede çalışmalarını sunabilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için: http://genclikkongresi.mu.edu.tr /tr  



TÜRKİYE STK 
ÇOCUK VE GENÇ 

PLATFORMU 


