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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP üyeleri; 

Yine bir bültenle tüm katılımcılarımıza merhaba demenin haklı onurunu 

yaşıyor, yapılacak işler için atılan adımların cesaretini motivasyon kay-

nağımız olarak kabul ediyoruz. 

Dünya kurulduğundan beri iyi ile kötü; bireyin algısı, bilgisi ve kararlılığı 

çerçevesinde varlık göstermiş. İyiden yana olan iyilerle, dünyada barış, 

güven, huzur temin edilmiş, insanlar insanlıktan nasiplendiği kadar 

adalet çerçevesinde hareket ederek, dünyada gülen insan yüzlerinin sa-

yısını arttırmıştır.  

Basında yer alan çocuk ve genç merkezli istismar olayları yüreklerimizi 

yaktı. Ülkemizde yaşanan bu ve benzeri olayların yansımalarında mağ-

durlar için ivedilikle çözüm yöntemleri aranması, en az zararla yaraların 

sarılması için gayret gösterdik/göstermeye devam edeceğiz. İhmali 

olanların da hak ettikleri cezalarla cezalandırılması, bir daha yaşanma-

ması için azami gayret gösterilmesi, fert, aile, toplum, stk ve kamu ola-

rak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi için birlikte hareket 

etme mecburiyetimizi bir kez daha gördük. En yakın çevremizden baş-

layarak, doğru bilgi ile bilgilenmeyi, tedbir alma gayretimizde en ufak 

noktanın atlanmamasını, küçük ihmallerin büyük sonuçlar doğurabilece-

ğinin göz ardı edilmemesini önemsiyoruz. Biliyoruz ki, çocuklar bir aile-

ye emanet edilmiş en kıymetli varlıklardır, aynı zamanda toplumun da 

onlara karşı çok ciddi sorumlulukları vardır. Bu bilinçle her gün yeniden 

iyilik adına görevlerimizi yerine getirmek için “daha neler yapabiliriz?” 

sorusuna cevap vermek, her bilgiyi sorumluluk kabul etmek, görevimizi 

yerine getirmek için tüm imkanları seferber etmek zorundayız… 

Daha güvenli bir dünya için gayret gösterenlere selam olsun diyor, ço-

cukların ve gençlerin güvenli bir dünyada yaşamaları için seferber olan-

lara selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz… 

 T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü  
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STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor/STK-KAGEP Pro-

jesinin Mart ayı platform meclis toplantısı Hayat Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Vakfı ev sahipliğinde yapıldı.  

Toplantıya Kamu ve STK Temsilcisi 39 kişi katıldı. 

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın faaliyetlerinin 

tanıtımıyla başlayan toplantı, Çocuk Koruma Soruşturma Uz-

manı Gülhan Şişman’ın  “Çocuk İstismarında Uluslararası 

Önleyici Mekanizmalar ve Ülkemiz İçin Öneriler” konulu 

sunumuyla devam etti. 

Şişman, ülkemizdeki ve dünyadaki çocuk istismarı istatistik-

lerinden bahsederek çocuk istismarının nelere yol açabilece-

ğini anlattı. Ülkemizde çocuk istismarını önleme açısından 

koruyucu önlemler alındığı fakat önleyici önlemler alınması 

gerektiğinin altını çizdi. 

Platform katılımcıları, çocuk istismarının önlenmesi ile ilgili 

soru, görüş ve önerilerini paylaştı.  

T-STK ÇOGEP’in katıldığı “Çocuk Adaletinde Yeni Arayış-

lar Mevzuat ve Yönetim Çalıştayı” hakkında bilgilendirme 

yapıldı. Program, katılımcıların çocuk/gençlere yönelik ger-

çekleştirdikleri, planladıkları etkinlikler ve projeleri aktarma-

sının ardından sona erdi. 

TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  

MART AYI MECLİS TOPLANTISI  

3  



4  

TÜRKİYE ÇOCUK EVLERİ PLATFORMU (TÜÇEV-P) 

MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 
“ÇOCUK ADALETİNDE YENİ ARAYIŞLAR; MEVZUAT VE YÖNETİM ÇALIŞTAYI” 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve 

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, İngiltere Büyükel-

çiliği ve UNICEF işbirliği ile “Çocuk Adaletinde Ye-

ni Arayışlar: Mevzuat ve Yönetim Çalıştayı” düzen-

lendi. Çalıştay Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

ev sahipliğinde 1-3 Mart 2016 tarihleri arasında Mer-

sin Divan Otel’de gerçekleştirildi. 

Çalıştaya,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Selahaddin Menteş, Yargıtay Üyesi Sevil Kartal, 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin 

Kocamaz, Ceza İşleri Genel Müdürü Ayte-

kin Sakarya, Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin 

Özdemir, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 

Yıldırım, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 

Mersin Baro Başkanı Av. Alpay Antmen, Mersin 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İl Em-

niyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı 

Albay Ömer Uyan, Mersin Merkez Komutanı Albay 

Erol Özer, TRT Çukurova Müdürü Sebahattin Kahra-

man, çocuk alanında çalışan akademisyenler, Cumhu-

riyet Başsavcılığı çocuk büro savcıları, aile ve çocuk 

mahkemesi hâkimleri ve sosyal çalışma görevlileri, 

avukatlar, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları-

nın temsilcileri katılım sağlamıştır. Çalıştaya Gülhan 

Şişman T-STK COGEP’i temsilen katıldı. 

Çalıştaya açılış konuşmaları ile başlayıp, grup çalış-

maları ile devam edildi. Grup çalışmalarında ceza 

hukuku, ceza muhakemesi hukuku, medeni hukuk, 

medeni usul hukuku ve çocuk koruma hukuku tartışıl-

dı, mevcut uygulamadaki sorunlar tespit edilip çözüm 

önerileri dile getirildi. Çocuk adalet sistemi ve yöneti-

minin de tartışıldığı çalıştay, grup sunumlarının yapıl-

dığı oturumlar ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.  

Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P), Çocuk Evleri sahasında çalışan STK’ların ka-

pasitelerin güçlendirmek, iletişim, istişare, işbirliği zemini sağlamak amacıyla T-STK 

ÇOGEP’in alt komisyonu olarak kuruldu ve çalışmalarına devam ediyor. 25 Mart 2016 tarihinde 

Edirnekapı Suffa Yerleşkesi’nde Mart ayı toplantısı yapıldı. 

Çocuk Evleri ile ilgili çalışmalar yapan  STK temsilcilerinin katıl-

dığı toplantıda, 

• Kuruluşlar son dönem çalışmalarını paylaştı. 

• ÖZKEVSER Vakfı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ile protokollerinin imzalandığını bildirdi. 

• Sahada yaşanan sorunlara yönelik işbirliği kararı alındı.  
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Türkiye Gençler Arası İletişim Platfor-

mu/TÜGAP, Gençlik Buluşmaları’nın 

ilkini 26 Mart 2016 Cumartesi günü 

İBB Gençlik Meclisi ev sahipliğinde 

gerçekleştirdi. 

Toplantıya Kadın Sağlıkçılar Vakfı/KASAV, Ev 

Kadınları Yardımlaşma ve Kültür Derneği/ EV-

KAD, İBB Gençlik Meclisi, İstanbul Kadın ve Ka-

dın Kuruluşları Derneği/İKADDER, Sporcu Kadın-

lar Derneği/SPORKAD, Felakette Acil Yardım 

Derneği/FAYDER, Entelektüel Kadın Hareketi, 

Hanımlar Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Gençlik 

Komisyonu, Yedi Hilal Derneği, İstanbul Büyük 

Şehir Belediyesi, Genç Yeşilay Kulübü, Hanımlar 

Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA ve TÜGAP genç 

temsilcileri başta olmak üzere öğrenci STK temsil-

cileri ve TÜGAP yeni üyeleri iştirak etti.  

EVKAD Yönetim Kurulu Başkanı Habibe Ke-

leş’in  açılış konuşması ile birlikte yapılan kahvaltı-

nın ardından TÜGAP Eş Genel Sekreteri Şerife 

Tuğçe Doğan geçmiş dönem faaliyetleri hakkında 

bilgi paylaştı. Planlanan projeleri aktardı. 

Katılan genç STK temsilcilerinin ve öğrencilerin 

kendilerini ve kurum faaliyetlerini tanıtmalarının 

ardından Habibe Keleş “Birlikte Yaşama Sanatı” 

başlıklı sunumu gerçekleştirdi. 

Birlikte yaşamanın 10 altın kuralından bahseden 

Keleş, gençlerin kaçınması gereken davranış ve 

tutumlara da değindi. 

Gençleri, genç STK temsilcilerini ağına katarak 

büyümeye devam eden TÜGAP yeni çalışmalarına 

devam ediyor. 

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) 

ve Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu 

(TÜGAP) ortaklığında hazırlanan ve T.C. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı-2015 Gençlik 

Projeleri Destek Programı kapsamında haya-

ta geçirilen Genç Temsilciler Uluslararası 

Arenada Projesi (GET-UP)  mülakatları 12 -

16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

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, uluslarara-

sı düzeyde diyaloglar kurabilecek gençler 

yetiştirmeyi amaçlanan projede eğitimler 23 

Nisan’da başlayacaktır. 

Projenin sonunda gençler, yurt dışında ulus-

lararası bir toplantıya katılma hakkını elde 

ederek, aldıkları eğitimi tecrübe etme ve 

uluslararası STK’lar ile network kurabilme 

imkânını elde edecekler. 

Proje ile ilgili gelişmeleri Facebook: Get-Up 

Projesi hesabından ve Twitter: @getupproje  

hesabından  takip edebilirsiniz. 

GENÇ TEMSİLCİLER ULUSLARARASI ARENADA GET-UP PROJESİ  
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TEOG sınavlarının yaklaşması sebebiyle 

öğrencilerde ve velilerde sınav kaygısı ve 

bunun getirdiği strese bağlı davranışlar üze-

rine Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatih Kılı-

çaslan 29 Mart 2016 tarihinde Asitane Vak-

fı konferans salonunda bir buluşma gerçek-

leştirdi. 

Öğrencilerden alınan geri bildirimler, bu 

buluşmanın tek yönüyle yeterli olmayacağı 

kanaatini oluşturdu. 

Bu sebeple öğrencilerin yakın çevresi olan 

anne-baba, büyükbaba-büyükannelerin de 

bu halkaya dahil edilmeleri gerekliliği doğ-

rultusunda 5 Nisan 2016 tarihinde bir buluş-

ma daha gerçekleştirildi. 

ASİTANE VAKFI  
“SINAV KAYGISI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ” 

HEKVA Gençlik Komisyonu ve 

Marmara Genç Yeryüzü doktorla-

rının (GYYD) Şubat ayında haya-

ta geçirdiği “DİŞ DOSTUM Sos-

yal Sorumluluk Projesi” kapsa-

mında Hanımlar Eğitim ve Kültür 

Vakfı (HEKVA) bünyesindeki 

ihtiyaç sahibi 4-18 yaş grubundaki 

çocuk ve gençlerin ağız ve diş 

sağlığının korunması bilincini 

oluşturmak ve diş tedavilerini ger-

çekleştirmek için gönüllü genç 

hekimler yola çıktı. 

Tedavi sürecinden ayrı olarak ço-

cuk ve gençlerin diş hekimi kor-

kularının ve "dişim ağrımadan 

hekime gitmiyorum" düşünceleri-

nin önüne geçilmesini amaçlayan 

Marmaralı Genç Diş Hekimleri, 

diş sağlığı konusunda eğitimler 

vermektedir. 

İhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin 

diş tedavilerini gerçekleştirmek 

için çalışmalarına başlayan Mar-

mara Genç Yeryüzü Doktorları 27 

Şubat 2016 tarihinde HEKVA’da 

ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 

Diş fırçalama, diş ipi kullanma 

gibi temel bilgilerin verildiği eği-

timde çocuk ve gençleri teşvik 

etmek amacıyla küçük hediyeler 

takdim edildi. 

“Diş Dostum” projesinin ikinci 

aşaması olan Diş  Tarama bölü-

münde gönüllü diş hekimleri tara-

fından, çocukların ilk ağız ve diş 

muayeneleri gerçekleştirilip ayrıca 

koruyucu flor jel uygulaması ya-

pıldı. 

Projenin üçüncü aşaması olan Te-

davi bölümünde ise gönüllü he-

kimlerin tespitinden sonra tedavi 

süreci başlayacaktır.  

‘Her çocuk sağlıklı dişlerle gül-

meyi hak eder’ düşüncesiyle hare-

kete geçen Marmara Genç Yeryü-

zü Doktorları, DİŞ DOSTUM Pro-

jesine destek olmak isteyen gönül-

lü diş hekimleri aramaktadır. 

HEKVA GENÇLİK KOMİSYONU 
DİŞ DOSTUM 
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Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, 

kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuk-

lar alanındaki uzun yıllar süren çalışmaları ve sahada 

tespit ettiği özel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir eği-

tim programına ihtiyaç duymuştur. Bununla ilgili ola-

rak 2015 yılında İSTKA’ya “Dezavantajlı Çocuklara 

Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi” sunulmuş ve İST-

KA desteği sağlanmıştır. Proje çerçevesinde çocuk 

evlerinde görev alabilecek bakım elemanı adaylarına 

alanın hassasiyetleri ve özel içeriğiyle alakalı 15 aka-

demisyenden oluşan çalışma grubuyla 1280 saatlik  bir 

eğitim programı geliştirilmiş, 54 modülden oluşan 

eğitim müfredatı hazırlanmıştır. 

Modüllerden örnekler:  

• Dezavantajlı Çocuklarla Çalışmak 

• Dezavantajlı Çocuklarla İlişkiler 

• Dezavantajlı Çocukların Temel Gereksinimleri 

• Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakımı ve 

Rehabilitasyonu 

• İhmal ve İstismar Mağduru Çocukların Bakımı ve Reha-

bilitasyonu 

• Engelli Çocukların Bakımı ve Rehabilitasyonu 

• Bağımlı Çocukların Bakımı ve Rehabilitasyonu 

• Çocuklarda ve Gençlerde Dini Gelişim Dönemleri ve 

Dini İletişim 

• Çocuk Ruh Sağlığı 

• Travma 

• Dezavantajlı Çocuklarda Erken Çocukluk Dönemi 

• Dezavantajlı Çocuklarda Ergenlik 

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

• Dezavantajlı Çocuklarda Görülen Beslenme Sorunları 

• Yaş Gruplarına Göre Beslenme ve Menü Planlama 

• Beslenme ve Besin Güvenliği 

• Zaman Yönetimi 

• Oyun ve Çocuk 

DÜNYA HAPKİDO DERNEĞİ/DÜHA 

Dünya Hapkido Derneği’nin seminerleri 

devam ediyor.  

World All Hapkido Associationon 

(WAHA)’nın dönem başkanlığını yapan 

DÜHA, farklı ülkelerde programlar gerçekleştiriyor. 

Fas’ta Casablanka Kadın Futbol Kulü-

bü Başkanlığının organize ettiği toplantıda 

“Kadınlar ve Spor” konusunda sunum yapıldı. Fark-

lı bölgelerdeki antrenörlere yönelik seminerler ger-

çekleştirildi. 

Programlara toplam 45 antrenör ve 600 civarında 

sporcu katıldı. Program sonunda katılımcılara serti-

fikaları takdim edildi. 

DÜHA tarafından 8-9 Nisan 2016 tarihinde Hollan-

da’da, 10-11 Nisan 2016 tarihinde Belçika’da prog-

ramlar gerçekleştirilecektir. 

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ 

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA HAYAT REHBERİ YETİŞTİRME PROJESİ 

Mart ayında “Haram Lokma” adlı tiyat-

ro oyunu Okçular Vakfı’nda gerçekleş-

ti.  

“Keloğlan ile Anası” ve “Küçük Meh-

metçik” adlı tiyatro gösterisi yapıldı. Ayrıca fıstıkla-

rın vücudumuza faydalı yönleri anlatıldı ve çıkışta 

herkese fıstık dağıtıldı. Programa, yaklaşık 250 kişi 

katılım sağladı.  

Nisan ayında yine aynı sahnede “Gözümün Nûru 

Namaz” konulu tiyatro oyunu gerçekleştirilecektir. 

YELKENLİ HUZUR DERNEĞİ 
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Nijer; betondan, çelikten bir çöl.. Bu az 

gelişmiş ülkenin %92 si çöl ve nüfusu-

nun yarısı güvenli sudan yoksun. 12 

ayın 3 ayında yağan yağmurlar ölçüsüz 

ve dengesiz olunca kuru iklim ve kuraklık suya erişi-

mi sınırlandırmaktadır. 

Özellikle kırsal bölgelerdeki insanların güvensiz kay-

naklardan 'kirli suyu toplayarak' kullanmaktan başka 

çareleri yok... Temel parametre İNSANLIK olunca 

pembe dileklerden daha öteye geçip çözüm odaklı 

projelere katkıda bulunmak şart.  

Güvenli su noktalarının eksikliği yanında ülkede her 

10 kişiden 1'inden daha azı hijyenik standart bir tuva-

lete erişebilmektedir kırsalda hiç yok...  

Nijer özellikle suya hiç ulaşamayan yada hijyenik 

olmayan su sebebiyle bebek ölümlerinin yüksek oldu-

ğu ülkelerden biridir.... 

17 milyon insanın Nijer'de yeterli sanitasyona erişimi 

yok. Türk dernekleri dünyanın her tarafında olduğu 

gibi Nijer'de de su sorununa çözüm odaklı yapılan 

bağışlarla su kuyuları açmaktadır. 

BİSEG, önce medeniyetin ölçeği olan temiz suya ula-

şımı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  

Sonrasıyla Afrikalıya bir şeyler yetiştirmeyi, üretmeyi 

daha doğrusu el açan değil, el açana yardım eden hale 

getirmeyi hedeflemektedir. 

Katkı sağlamak isteyenler 3.000 $’dan başlayan tutar-

larla kuyu açabilir, 100 dolar karşılığı bir kuyuya his-

sedar olabilir.  

BİSEG 

AFRİKA’DA MEDENİYETE ATILAN ADIMIN BİRİNCİ BASAMAĞI:  

SU 

SICAK YUVA VAKFI 

Sıcak Yuva Vakfı’nın, T.C Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Proje Destek kapsamında 

“Suriyeli Gençlerin Eğitim Yuvası Proje-

si” resim eğitimleri ve dersler ile devam 

ediyor. Suriyeli öğrencilerin kendi yaptık-

ları resimlerin güzelleri seçilip sınıf du-

varlarında asılıyor. 
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HAYAT VAKFI 
“HAYAT BAĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJESİ 

Güzel Sanatlarda Mart Ayı  

Faaliyetleri 

Güzel sanatlar dersinde farklı mater-

yalleri kullanarak öğrenciler kolaj ça-

lışması yaptılar. 

Okulun bize kattıkları, spor, seyahat 

ve teknoloji konularında karar kılan 

öğrenciler bu konular üzerinden çalış-

mayı gerçekleştirdiler. 

Gazete, dergi gibi malzemelerden kes-

tikleri küçük parçalarla belirledikleri 

konuyu anlatan büyük bir resim ortaya 

çıkardılar. Küçük malzemeleri bir ara-

ya getirerek büyük bir resim ortaya 

çıkaran öğrenciler bu çalışmayla sen-

tez yeteneklerini geliştirdiler. 

 

Hayat Bağımlılık Kabul Etmez 

Projesi Haliç Üniversitesi 

Haliç Üniversitesi, farkındalık günleri-

nin 3.sünü düzenledi. 

Tema olarak çocuklara dair her şey 

olan sempozyum kapsamında, çocuk-

larda sağlık, beslenme, engelli çocuk-

lar, sokakta çalışan çocuklar ve ihmal 

konusu ele alındı. 

Dezavantajlı çocuklara yönelik olan 

oturumda, proje koordinatörü Hatice 

Şen, Hayat Bağımlılık Kabul Etmez 

projesini anlattı. 

Spor Hayattır! 

Sporun hayatımızdaki öneminin far-

kında olan ve bu konuda çalışmalar 

yapan Hayat Bağımlılık Kabul Etmez 

Projesi Ekibi mart ayında da spor faa-

liyetlerine devam etti. Savunma spor-

larında ilerleyen öğrenciler, masa teni-

si turnuvası, halı sahada futbol maçı 

faaliyetleriyle mart ayı tamamlandı.  

 

Etüt Desteği Devam Ediyor 

Okul derslerinin yoğunlaştığı Mart ayı 

boyunca öğrencilerin  etüt programları 

da artırıldı. Sınav dönemleri olması 

dolayısıyla hafta içi Türkçe ve Mate-

matik derslerine yoğunluk verilerek 

okul dersleri desteklendi.  

 

Çocuk Hakları İzleme ve Değer-

lendirme Kurulu Toplantısı 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Sn. Sema Ramazanoğlu’nun başkanlı-

ğında gerçekleştirilen Çocuk Hakları 

İzleme ve Değerlendirme Toplantısına 

proje koordinatörü Hatice Şen katıldı. 

Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Ey-

lem Planı üzerine değerlendirme yapıl-

dı. Önümüzdeki günlerde  tekrarlan-

ması planlanan toplantı, iyi dilek ve 

temennilerde bulunularak tamamlandı.  
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İki Kıta Bir Ada; Şimdi de Japonya 

ABD ve Çin’deki İslam Araştırma-

ları Kürsülerinden sonra Japon-

ya’da da Tasavvuf Araştırmaları 

Merkezi kuruldu. Türk Kadınları 

Kültür Derneği ve Kerim Vak-

fı’nın girişimleri ile Japonya’nın 

Kyoto Üniversitesi’nde kurulan 

Kenan Rifai Tasavvuf Araştırma-

ları Merkezi'nin açılışı 6 Mart 

2016 tarihinde yapıldı.  

Kenan Rifai Tasavvuf Araştırma-

ları Merkezi’nin açılışı Kyoto Üni-

versitesi üst düzey temsilcileri ile 

birlikte Tokyo Türkiye Büyükelçi-

si, Türkkad, Kerim Vakfı üyeleri, 

Türkiye’den gelen tasavvuf alanın-

da uzman olan akademisyenler ve 

basının da hazır bulunduğu kalaba-

lık bir tören ile gerçekleşti. TÜRK-

KAD İstanbul Şube Başkanı, Ke-

rim Vakfı kurucu üyesi ve tasav-

vuf araştırmaları ile tanınan Ce-

malnur Sargut’un girişimleriyle 

Japonya’daki merkezin açılış töre-

ninde önemli mesajlar verildi.  

Kyoto Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Kayo İnoba 2006 yılından beri 

İslami İlimler alanında araştırma-

lar yapıldığını, kurulan merkezle 

alandaki çalışmalara önemli katkı-

lar sunulacağına inandığını söyle-

di. Protokol konuşmalarında sıra-

sıyla yer alan Tokyo Büyükelçisi 

Ahmet Bülent Meriç ise Japon-

ya’nın kanaat dünyasına önemli bir 

katkı yapacak olan bu merkeze her 

türlü desteği vereceklerini söyledi. 

Cemalnur Sargut konuşmasında, 

"Ahlakın dili İslam tasavvufudur" 

diyerek Hz. Peygamber’in söyledi-

ği gibi ilmin arandığı doğu ülkele-

rinde tekrar bir arada olmaktan 

dolayı şükrünü ifade ederek 

"Dünyanın ortak lisanının güzel 

ahlak olduğunu ve insanlık alemi-

nin ortak noktayı bulması için ya-

ratılmışı yaratıcıdan dolayı sev-

mekle mümkün olacağını" sözleri-

ne ekledi. Daha sonraki konuşma-

larda Kyoto Üniversitesi Dekanı 

Prof. Dr. Yasushi Kosugi ve Kyoto 

Üniversitesi Asya ve Afrika Çalış-

maları Fakültesi öğretim üyesi, 

aynı zamanda Üniversitenin İslam 

Araştırmaları Merkezinde araştır-

macı olarak görev yapmakta olan 

Prof.Dr. Yasushi Tonaga iyi dilek-

lerini sundukları birer konuşma 

yaptılar. Türkiye’den gelen tasav-

vuf üzerinde çalışan akademisyen-

lerin de konuşma yaptıkları açılış-

ta, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç 

Anadolu tasavvufunun Japonya’da 

tanıtılacak olmasının büyük bir 

aşama olduğunu kaydetti. Konuş-

maların ardından imzalar TÜRK-

KAD adına genel başkan Emine 

Bağlı, Kerim Vakfı adına kurucu 

üye Cemalnur Sargut ile Japonya 

Kyoto Üniversitesi adına Dekan 

Prof. Dr. Yasushi Kosugi ve mer-

keze yönetici olarak atanan Prof. 

Dr. Yasushi Tonaga tarafından 

atıldı.  

Daha sonra temsili bir tören olan 

kurdele kesme merasimine Tokyo 

Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç 

ve diğer protokol katıldı. TÜRK-

KAD ve Kerim Vakfı tarafından 

başlatılmış olan girişimle kurulan 

Kyoto Üniversitesi’ndeki Kenan 

Rifai Tasavvuf Araştırmaları Mer-

kezi ile Japonya’da İslam alanında 

yapılan çalışmaların derinleştiril-

mesi ve tasavvuf araştırmalarının 

artırılması hedeflenmektedir. Mer-

kezin eğitim alanında iki ülke ara-

sında karşılıklı kurumsal anlayış 

ve kültürel ilişkilerin geliştirilme-

sine de katkı sağlaması beklen-

mektedir.  

TÜRKKAD ve Kerim Vakfı tara-

fından 2009 yılında ABD North 

Carolina Chapell Hill, 2011’de Çin 

Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bi-

limler Enstitüsünde Kenan Rifai 

İslam Araştırmaları Kürsüleri ku-

rulmuştu. Kyoto Üniversitesi’nde 

açılan bu merkez üçüncü olma 

özelliğini taşımaktadır. 

TÜRK KADINLARI DERNEĞİ/TÜRKKAD 
KYOTO ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
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ERDEMDER Gençlik Komisyonu 

14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile der-

nek merkezini bir laboratuar ve has-

taneye çevirerek sağlık çalışanlarını anlamaya çalıştı, 

mikroskopla hücreleri inceledi, deneyler yaptı. Üniversi-

tede sağlık bölümlerini tercih etmek isteyenler düşünce-

lerini paylaştı. Etkinlik “İnsanın Yaradılış Mucizesi” 

belgeselinin seyredilmesi ile sona erdi. 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik 

Projeleri Destek Programı kapsamında 

desteklenen “Bir Çare Var Projesi” devam ediyor.  

İstanbul AYBUDER; Sağlık, eğitim, sosyal hizmet 

alanı profesyonelleri, öğrencileri ve sivil toplum kuru-

luş temsilcilerine, madde bağımlılarına temel düzeyde 

sosyal hizmet, müdahale ve beceri kazandırmaya yö-

nelik 2 ay sürecek olan bir eğitime imza atıyor. Exu-

ser Rehberleri, Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçars-

lan ve birçok ünlü eğitimcinin katılımıyla eğitimler 16 

Nisan – 18 Haziran tarihleri arasında devam edecektir.  

Antalya AYBUDER ’ de ise kurmuş olduğu yaşam 

merkezi ile eski ve yeni gelen bağımlılarla sosyal en-

tegrasyon, perküsyon eğitimleri, detox çalışmaları, 

aile danışmanlık hizmetleri hız kesmeden devam eder-

ken, “Bir Çare Var Projesi” kapsamında bağımlı ve 

aileleri ile yapılan çalışmalar sonrasında % 85 oranın-

da olumlu geri dönüş sağladı. 

Önleme çalışmaları kapsamında; Beylikdüzü Beledi-

yesi ve Kültür Merkezi işbirliği ile 7 - 12 yaş arası 

çocukların televizyon, telefon, tablet vs. gibi sanal 

bağımlılığını önlemek ve daha sağlıklı bir gelecek 

oluşturmak adına Beylikdüzü Kültür Merkezinde üc-

retsiz olarak, drama, tekvando, yüzme gibi sosyal en-

tegrasyon çalışmalar ile devam etmektedir. 

AYIK YAŞAMDA BULUŞALIM DERNEĞİ/AYBUDER 
“BİR ÇARE VAR PROJESİ”  

Toplumun bilinçlenmesi için Hz. Mu-

hammed (s.a.v)’i tanıtıcı kitabın genç 

nesillere, okullarda, cezaevlerinde ve 

toplumun her kesiminde dağıtımı yapılıyor. Kitabın 

içeriğinde, adaletten emniyete, cömertlikten gönül 

zenginliğine kadar önemli değerler işlenmektedir. 

Nisan ayının sonuna kadar 1.000.000 adet kitap dağı-

tılacaktır. 

ERDEM KÜLTÜR AHLAK VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ/ERDEMDER 

ÖZ KEVSER VAKFI 
MANEVİ DEĞERLERİMİZE DÖNÜŞ 

PROJESİ 

Bağımsız Yaşam Projesi kapsamında Topkapı Sarayı gezisi yapıldı. 

Gençlerin manevi değerlerini kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar 

sürdürülmektedir.  

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ/BAYDER 
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Dünyanın en önemli sivil toplum buluşma-

larından biri olan Uluslararası Sivil Toplum 

Haftası (ICSW) 2016, “Active Citizens, 

Accountable Actions” ana teması ile 25-28 

Nisan tarihleri arasında Kolombiya’nın Bo-

gota şehrinde gerçekleştirilecek.  

SİVİL TOPLUM HAFTASI 2016 (KOLOMBYA: BOGOTA )  

BAŞVURULARI AÇILDI 

İsveç Başkonsolosluğu bünyesinde 2001 

yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini 

güçlendirme amacıyla faaliyet göstermekte 

olan Türk-İsveç İşbirliği Birimi; cinsiyet 

eşitliği alanında çalışmalar yürüten sivil 

toplum örgütleri için özel bir çağrıda bulu-

nuyor. 

Çağrı ile, kadınların ve kızların toplumdaki 

pozisyonunu geliştireceği, güçlendireceği, 

siyasi aktör olarak görünürlüğünü arttıracağı ve kendi sesle-

rini duyurabilecekleri projelerin desteklenmesi hedeflenmek-

tedir. Ayrım gözetmeksizin cinsel hakları teşvik etmeyi ve 

kadına karşı her türlü tacizi ve şiddeti sonlandırmayı amaçla-

yan proje başvuruları da kabul edilecektir. 

Proje başına verilecek maksimum tutar 100.000 Türk Lirası-

dır ve proje süresi bir yılı geçmemelidir. 

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2016 olan çağrı hakkında detay-

lı bilgiye ve başvuru kriterleri ile başvuru formuna bu bağ-

lantıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Istanbul/Current

-affairs/News/Special-Call-for-Project-Applications-on-Gender-

Equality-and-Womens-Rights-sys/ 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI PROJELERİ İÇİN  

ÇAĞRI YAYINLANDI 

Küresel Sivil Toplum İttifakı CIVICUS ve Confederación 

Colombiana de ONG (CCONG) tarafından organize edilen 

ICSW 2016’da; barış, kapsayıcılık, elverişli ortam ve katı-

lım temalarında STK’lar tarafından 20’den fazla etkinlik 

düzenlenecek. 

Hafta boyu sürecek etkinlikler kapsamında CIVICUS Genel 

Kurulu ve Nelson Mandela-Graça Machel Inovasyon Ödül 

töreni de gerçekleştirilecek. 

Programı incelemek ve başvuruda bulunmak için bakınız:  

http://civicus.org/ICSW/index.php/en/programme 

http://civicus.org/ICSW/index.php/en/registration 
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OKUMAK / KİTAP / KÜTÜPHANE 

Okumalı insan, okumak geliştirir, değiştirir, anlama-

yı kolaylaştırır, doğru şekilde anlatmayı mümkün 

kılar. İnsanoğlu çevresinde yaşanan olaylardan başla-

yarak, yaşananları doğru okumak zorunda… Okuma-

lı ki, doğrunun gösterdiği yolda güvenle ilerleyebil-

sin… 

Aslında alışkanlık ifadesini aşıp, sorumluluk ifade-

siyle hareket edilir, kitap okumanın getirdiği faydala-

rın yanında okumamanın zararları hatırlatılsa belki 

de durum değişecektir. Aynı zamanda bilinir ki, ço-

cuk ve gençler için ifadeden güçlü olan örnek olmak-

tır. Bizler çocuk ve gençlere bir şeyin ne denli iyi ve 

güzel olduğunu anlatırken, onu kendimiz yapmıyor-

sak, doğal olarak bizden duyduklarının üzerinde şöy-

le bir yaklaşımları olacaktır, “Eğer o denli önemli ve 

faydalı ise sen neden yapmıyorsun?” 

Dolayısıyla tavsiyeyi lisan-ı hal ile yapmak, eylemin 

hayatımıza katkısını anlamalarını sağlar, bu eylemde 

çocuk ve gencin de faydasına olanları ortaya koyma-

yı başarabilsek, çocuk ve gençler bu eylemi tekrarla-

mayı görev bileceklerdir.  

“Oku” emrinin muhatabı olan bizlere okumanın öne-

mini anlatmak kolaydır ancak bir şeyin gerekliliğini 

anlamak ve inanmak, sonra da devamında bir yol 

haritası çıkartmak bizlerin temel görevleridir. 

Şöyle düşünelim, kitap oku diyoruz, okumazsa kızı-

yoruz, okursa ödülden bahsediyoruz. 

Konuşmalarımızda kitaplardan örnek-

lerimiz yoksa, aslında biz tavsiye etmi-

yor, sadece ısrar ediyoruz demektir. 

Dünya genelinde okuma konusunda yapılan araştır-

maların sonuçlarında ülkemizin durumunu görmek, 

harekete geçmek için yeterli olacaktır.  

Okumak isteyen için üretilen mazeretlerin biri de 

“Okuyacağım ancak kitaplar pahalı”. Söylenende 

doğruluk payı olabilir ancak niyetini gayrete dönüş-

türenler için ülkemizdeki kütüphane durumu; 

Türkiye İstatistik Kuırumu (TÜİK), 2014 yılı Kütüp-

hane İstatistikleri’ne göre; 

Türkiye genelinde 2014 yılında 1 milli 

kütüphane, bin 121 halk kütüphanesi, 

559 üniversite kütüphanesi ve 27 bin 

948 örgün ve yaygın eğitim kurumu 

kütüphanesi olmak üzere toplam 29 

bin 629 kütüphane bulunmaktadır.  

Milli kütüphane kayıtlı üye sayısı 28 bin 356, halk 

kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 1 milyon 209 bin 766 

ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 

870 bin 112. 

Ayşe Pehlivan / ÖZLENDER Yön.Kur.Bşk 
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Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2014 yılında 2013 

yılına göre yüzde 12,8 artarak 1 milyon 629 bin 

496’ya ulaştı. 2014 yılında, Milli Kütüphanedeki di-

ğer materyal sayısı 2013 yılına göre yüzde 4,8 arttı. 

Son beş yılda yüzde 1,3 azalan halk kütüphanelerinin 

sayısı, bir önceki yıla göre ise yüzde 0,3 artarak bin 

121 oldu. Buna karşılık, halk kütüphanelerindeki ki-

tap sayısı son beş yılda yüzde 17,8 arttı; kitap sayısı 

2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 6,3 artarak 17 

milyon 111 bin 825‘e ulaştı. 

Halk Kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı son beş yılda 

yüzde 79,1 arttı. Bu sayı 2014 yılında 2013 yılına 

göre yüzde 17,9 artarak 1 milyon 209 bin 766 oldu. 

Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı 2014 yılın-

da 2013 yılına göre yüzde 2,7 artarak 20 milyon 787 

bin 765 oldu. 

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı son beş 

yılda yüzde 32,6 artarak 10 milyon 837 bin 368 ‘den 

14 milyon 365 bin 326‘ya yükseldi. Üniversite kütüp-

hanelerinde kayıtlı üye sayısı son beş yılda yüzde 

96,6 arttı. Bu sayı 2014 yılında, 2013 yılına göre yüz-

de 33,6 artarak 3 milyon 870 bin 112 oldu. 

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini 

kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin 

sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 9,4 azala-

rak 27 bin 948 oldu. 

Son beş yılda ise örgün ve yaygın eğitim kütüphane-

lerinin sayısı yüzde 6,6 arttı. Örgün ve yaygın eğitim 

kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2014 yılında 2013 

yılına göre yüzde 10,9 azalarak 27 milyon 861 bin 

210 oldu. Son beş yılda ise bu kütüphanelerdeki kitap 

sayısı yüzde 15,5 azaldı. 

DÜNYANIN EN İLGİNÇ KÜTÜPHANELERİ... 

Japon Resim Kitapları Kütüphanesi / 
İvaki Japonya 

Japonya’daki okul öncesi yaştaki 

çocukların yararlanması için kurulmuş 

ve Tadao Ando adlı bir mimar 

tarafından tasarlanmış bir çocuk resim 

ve boyama kitabı kütüphanesi. 

Okuma Kulübü 2000 / Manila Filipinler 

Hernando Guanlao adlı kişinin kurduğu 

kütüphane, Manila kenti sokaklarında 

halka hizmet ediyor. Guanlao ömrü 

boyunca, ailesinin ve kendisinin sahip 

olduğu bütün kitapları bu kütüphanede 

halkın hizmetine sunuyor. 

Trinity Koleji Uzun Oda Kütüphanesi 

Dublin İrlanda 

İrlanda’nın en eski üniversitesi olan 

Trinity Koleji’nde yer alan bu kütüphane 

200.000 kitapla ülkenin en büyük 

kütüphanelerinden birisi durumunda. 
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Trinity Koleji Uzun Oda Kütüphanesi 

Dublin İrlanda 

İrlanda’nın en eski üniversitesi olan Trinity 

Koleji’nde yer alan bu kütüphane 200.000 

kitapla ülkenin en büyük kütüphanelerinden 

birisi durumunda. 

Boston Halk Kütüphanesi / Boston ABD 

1848 yılında kurulan bu kütüphane 

kuzey Amerika’nın en büyük ikinci 

kütüphanesi konumunda. 24 milyon 

kitaptan oluşan arşiviyle Boston Halk 

Kütüphanesi ülkenin en büyük 

kütüphanelerinden birisi olarak biliniyor. 

Kenya Develi Kütüphane / Kenya 

Kenya’nın ulusal bir politika olarak 

belirlediği ve yasa taslağı hazırlayarak 

hayata geçirdiği gezici kütüphane programı 

çerçevesinde, 1985 yılından bu yana 

develerle ülkenin kırsal bölgelerine kitap 

taşınıyor. 

Stuttgart Şehir Kütüphanesi / Almanya 

Resimdeki Eun Young Yi adlı Kore’li 

mimarın tasarladığı bu kütüphane 

2011 yılından beri hizmet veriyor. 

Kimi çevrelerce kütüphanenin şekli 

Rubik küplerine benzetiliyor.   

Biblioburro Kütüphanesi / Kolombiya 

Luis Soriano adlı bir öğretmenin fikri 

olan bu kütüphane, aynı öğretmen 

tarafından kırsal kesimde okuma 

oranını artırmak üzere hizmet ediyor. 

Stockholm Halk Kütüphanesi / İsveç 

Gunnar Asplund adlı bir mimarın 

tasarladığı kütüphane 1928 yılında 

kurulmuş. Kütüphane ayrıca İsveç’in 

ilk açık raf sistemiyle oluşturulmuş 

kütüphanesi konumunda. 

Çoruh Üniversitesi 
Kütüphanesi 

DÜNYANIN EN SIRADIŞI KÜTÜPHANELERİ... 

Designcoholic Halk 

Kütüphanesi/Kansas  
Açık Hava Kütüphanesi 



Proje Yardımlarının Amacı ve  

Dayanağı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı; toplum-

sal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasi-

nin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak 

benimsemiştir. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, ku-

rumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan 

ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmala-

rına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla 

derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 

Bu kapsamda, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Der-

neklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çer-

çevesinde, derneklere hazırladıkları projeleri ger-

çekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır. 

Proje yardımlarından yararlanmak için: “Bir Fikrim 

Var!” diyorsanız, Başvuru Rehberini incelemenizi 

ve hayallerinizin gerçekleşmesi için bir adım atarak, 

proje başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Hayalleriniz projelerle gerçek olsun… 

Bakanlığın 2010 yılında başlattığı "Dernekler ve 

Üst Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı 

için, 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır.  

2016 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri 

Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve gelişti-

rilmesine yönelik projeler, 

b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması 

ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, 

c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil 

toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık 

konulu projeler, 

d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere 

farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve 

etkileşimi artırmaya yönelik projeler, 

e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliği-

ni, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yö-

nelik projeler, 

f) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi du-

rumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara 

yönelik projeler, 

g) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunma-

sı, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler, 

h) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik proje-

ler, 

i) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler, 

j) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sos-

yal içerikli projeler, 

k) Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yöne-

lik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren 

projeler.. 

Proje başvuruları 16 Mart - 29 Nisan 2016 tarihleri 

arasında, 

www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Des-

tek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak 

yapılacaktır.  
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