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KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP katılımcıları; 

Yeni bir yılda yeni bir bültenle merhabalar tüm çocuk ve genç dostlarına; 

Saygıdeğer katılımcılarımız; çocuklara, gençlere hizmeti görev bilen gönül dostları. Zamanın 

akışına eşlik ediyor tüm sorumluluklarımız. Dünyada yine istenmeyen olaylar olmaya ne yazık 

ki devam ediyor, insanlar zorluklarla baş etmeye güçleri yetmeyecek şartlarda yaşamaya de-

vam ediyorlar. Bu durum yine bazı insanların eliyle olduğu için bizim canımız insandan yana 

biraz daha farklı yanıyor. Bu nedenle İKADDER öncülüğünde/organizasyonuyla bir bildiri 

yayınladık ve artık dursun kötülük, vazgeçsin kötüyü talep edenler dedik. T-STK ÇOGEP ola-

rak da oradaydık, bildirinin hazırlanmasına ve sunulmasına destek sağladık.  

Yine dünyada çocuklarla ve gençlerle ilgili elde edilen verilere bakarak ümitlendik, iyilik için 

çalışanların sayısının az olmadığını bilmek bizi güçlü kıldı. Daha iyisine talip olanların, diğeri-

nin mutluluğu için de harekete geçebilenlerin sayısı/gayretleri bizleri gerçekten mutlu etti.   

Hepimizin bildiği gibi ifadesi bile bizi yorarken savaşın mağdurları kışın soğuğu ile mücadele 

etmeye gayret ediyorlar. Onların üşüdüklerini, aç olduklarını, üzgün olduklarını bilmenin yü-

küyle ve yaraları sarmanın sorumluluğuyla bir araya geliyor ve ellerinden geleni yapmaya aza-

mi gayret gösteriyorlar. 

Anladıklarını anlatmaya özen gösterenlerin dünyasında okumanın ve yazmanın önemine işaret 

ediyor, tanıklıkların kayıt altına alınmasının, tarihe not düşmek olduğunu kabul ediyoruz. İşte 

bu algı ve anlayışla bu bülteni yayınlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de çalışmalarının belge-

lerini ve bilgilerini biriktirmelerinin yarınlara günün haritasını sunacağınızı bildirmek isteriz… 

İyiliklerin sayısının artması için gayret gösterenlere saygı ve muhabbetlerimizle… 

       T-STK ÇOGEP Koordinatörü 
               Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği 

OKED 
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Bağcılar Belediyesi 
14. Gençlik Şurası 

STK’lardan Kamuoyuna  
Basın Bildirisi 

TÜGAP  
Oda Toplantıları 



T-STK ÇOGEP ARALIK 2015 MECLİS TOPLANTISI 

T-STK ÇOGEP toplantısı 8 Aralık 2015 tarihinde Bilim ve 

İnsan Vakfı  ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Faaliyetler Birimi 

Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Altan “Mülteci Çocukların 

ve Gençlerin Korunması” başlıklı bir  sunum yaptı.  

Suriye’den Türkiye’ye yapılan göçlere dikkat çeken Altan,  

Suriye olaylarının 2011 yılında başladığını ve silahlı çatışma, 

iç çatışma ve devrim mücadelesinin de aynı zamanda başla-

dığını dile getirdi. Yaşanılan göçün ciddi oranda Türkiye’ye 

yapıldığını ifade ederek; Türkiye’nin Suriyeliler konusunda 

stratejik bir planlama yapması gerektiğini vurguladı. Göç ve 

mülteciler ile ilgili alt yapı çalışması oluşturmanın önemli 

olduğunu, sorunun bütününü kapsayan çözüm yollarının üre-

tilmesi gerektiğini söyledi. 

Altan konuşmasının ilerleyen kısımlarında “Muhacir” olarak 

nitelendirdiği Suriyeliler için nelerin yapılabileceğine değine-

rek, özellikle çocukların yaşadığı eğitim sorununa dikkat 

çekti. Türkiye’deki eğitim müfredatının onlar için uygun 

olmadığını, kendi açtıkları okullarda da materyal ve müfredat 

sorunu yaşadıklarını anlattı. Suriyeliler’in eğitim konusunda 

çok gayretli olduklarını, 40 bine yakın çocuğun üniversiteye 

gitmek istediğini, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha 

hassas çalışmalar yapması gerektiğini, Platformların esas 

vazifesinin kamu yönetimi ve kamuoyu nezdinde savunucu-

luk olduğunu vurguladı.  

Yaşanan yeni olaylar ve iç savaşın şiddetinin artması ile Suri-

yeli mülteci sayısının 3 milyona yaklaştığının bilgisini pay-

laştı. Türkiye’nin Avrupa’ya geçiş kapısı olmasından dolayı, 

Suriyelilerin Türkiye’yi tercih ettiğini, eğer değerlendirilirse 

Suriyelilerin gelmesinin Türkiye açısından önemli bir fırsat 

olduğunu, yabancı ülkelerin zeki çocukları aldıklarını, Türki-

ye olarak bu kaynakları kaybettiğimizi ekledi. Suriyelilerin 

Türkiye’de yaklaşık 10 bin şirket kurduğunu, Türkiye olarak 

ülkemizin bir çekim merkezi olacağını aktardı. 

Eğer Suriyeliler konusunda gerekli tedbirler alınmazsa doğa-

bilecek zorluklardan bahsederek; gelen insanların bazılarının 

dilencilik yaptığını, bu insanlara rehabilitasyon yapılmazsa, 

dışlanırlarsa, çeteleşmelerin olacağını ve hırsızlıkların artaca-

ğını, organ mafyası, fuhşun vb. artacağını söyledi ve bu ko-

nularda çalıştayların ve planlamaların yapılması önerisinde 

bulundu. 

Dr. İbrahim Altan katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak 

konuşmasına son verdi. 

Ocak Ayı Platform Meclisi toplantısında, mülteciler konu-

sunda bir çalıştay yapılmasına karar verildi.  

Ernur Çitim, Bilim ve İnsan Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar-

dan bahsetti. Bilim İnsan Vakfı bünyesinde 200 öğrenci oldu-

ğunu ve akademik olarak İstanbul’da 13 şubede çalışmalarını 

gerçekleştirdiklerinden bahsetti. 

Eski bir bağımlı olan Merve Sıla Ateş, “Bağımlı Danışmanı 

Eğitim Sertifikası” almasını takiben uygulama çalışmalarına 

başlayacakları kadınlara yönelik proje hakkında bilgi verdi.  

Toplantı, Platform katılımcılarının kurumlarının Aralık Ayı 

faaliyetlerini anlatmasıyla sona erdi.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 
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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

T-STK ÇOGEP’in alt komisyonu Türkiye Çocuk Evleri 

Platformu/TÜÇEV-P’nin Meclis Toplantısı, çocuk evleri 

çalışması yapan STK’ların katılımıyla 21 Aralık 2015 tari-

hinde Suffa Vakfı Edirnekapı Yerleşkesi’nde gerçekleşti. 

Toplantı gündem maddelerinin okunmasıyla başladı. Mutlu 

Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nin İSTKA’ya sunduğu 

“Dezavantajlı Çocuklara Hayat Rehberi Yetiştirilmesi” 

projesinin fonlandığı, proje kapsamında uygulamaların Şu-

bat 2016’da başlayacağı bilgisi paylaşıldı. 

TÜÇEV-P’nin faaliyetlerine federasyon olarak devam etme-

si hususu değerlendirildi. Bu noktada federasyonda kurucu 

olarak yer almak isteyen derneklerden ön hazırlıklarını ta-

mamlamaları talep edildi.  

Çocuk Evlerinde görev alan ev sorumlularının devlet memu-

ru olmasından kaynaklanan sorunlar değerlendirildi. 

Bakım elemanlarına değerler eğitimi verilmesi konusu ele 

alındı. Bakım elemanlarına yönelik değerler eğitiminin pro-

jelendirilerek İl Müdürlüğü’ne sunulabileceği vurgulandı. 

Koruyucu Aile sistemi kapsamında Çocuk Evlerinden çocuk 

alınmasının dezavantajları görüşüldü.  

Bir sonraki toplantıya; çocuk evleri sistemindeki bir takım 

sıkıntıların mütalaası için İl Müdürü Önal İnaltekin, Müdür 

Yardımcısı Neslihan Çapar ve Avrupa-Anadolu Yakası Ko-

ordinasyon Müdürlerinin de davet edilmesine ve derinleme-

sine bir istişare ile sorunların ele alınmasına, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanı’nın ziyaret edilmesine karar verildi. 

TÜRKİYE ÇOCUK EVLERİ PLATFORMU/TÜÇEV-P  
ARALIK AYI TOPLANTISI  

OKED, Kalem Vakfı Eğitim Kurumları işbirliği ile 19 Aralık 2015 tarihinde “Okulöncesi Eğitimi II. Öğretmen Eğitimi Se-

mineri” düzenledi. Çalıştayların da yapıldığı seminer yoğun bir katılım ile gerçekleşti. 

Seminere Okul Öncesi Öğretmenleri, Okul Öncesi Eğitimi Uzmanları, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Psikologlar, Pedagoglar, 

Psikolojik Danışmanlar, Okul Öncesi Kurumları Yöneticileri, Eğitim Fakülteleri mezunları, öğrencileri ve bu uzmanlık alan-

larına yönelik bölümlerde okuyan öğrenciler katıldı. 

Doç. Dr. Ayşın Satan “Okul Öncesinde Empati Gelişimi ve Eğitimi”,  

Doç. Dr. Osman Sezgin “Öğretmenin Nitelik ve Sorumlulukları” konulu sunumla-

rını yaptılar. 

“İnsanî Erdemlerde Saygı: Örnek Bir Ders”,   

“Bir Erdem Olarak Saygı: Farklılıklara Saygı ve Özel Eğitim”,  

“Toplumsal Saygı: Farklılıklara Saygı İçin Örnek Bir Uygulama”,   

“Kardeş Aile”,  

“Çocukluğa Saygı: Çocukluğun Yok oluşu”,  

“İletişimde Saygı”,  

“Kutsallara Saygı” konular ında çalıştaylar  yapıldı. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ 
II. Öğretmen Eğitimi Semineri 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

Ağustos 2015 itibariyle Antalya’da saha çalışmalarına başlayan AYBUDER. Antalya’da resmi olarak temsilcilik açma 

çalışmalarını sürdürüyor.  

AYBUDER, iyileşmekte olan bağımlılar için 23 Ekim 2015 tarihinde Antalya 

ORFE Binicilik Kulübünde at terapisi gerçekleştirdi.  

14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da Vali Yardımcılarından Canan Hançer 

Baştürk ile 17 Kasım 2015 tarihinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 

ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü  Mehmet Burak Semetey Yanar  

ile görüşüldü.   

Dernek Genel Sekreteri Seyyide Yörük, 18-19-20 Aralık 2015’de Malatya 

Bağımlılıkla Mücadele Platformu (BAM) koordinatörlüğünde Malatya’da 

düzenlenen “Uluslararası  Madde Bağımlılığı Sempozyumu”nda saha çalışma-

ları ve madde bağımlılığı ile mücadelede yeni yöntemler kapsamında bir su-

num gerçekleştirdi.  

AYIK YAŞAMDA BULUŞALIM DERNEĞİ/AYBUDER 
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HAYAT VAKFI 
“HAYAT BAĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJESİ 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrencileri 

Hayat Vakfı’nda! 

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğrenci Kulübü 10 Aralık Per-

şembe günü 20 kişilik öğrenci ekibiyle Hayat Vakfı’nı ziya-

ret etti. Kahvaltının ardından Hayat Vakfı ve Hayat Çocuk 

Merkezi’nin faaliyetlerinin anlatılması ile program devam 

etti. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen 

“Hayat Bağımlılık Kabul Etmez” projesi öğrencilerin olduk-

ça ilgisini çekti. Hayat Vakfı’nı ve Çocuk Merkezini gezen 

öğrencilerin gönüllü başvurularını gerçekleştirmeleri ile 

program sona erdi. 

Suriye Vatandaşlarına Yönelik  

Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı 

Türkiye’de başta geçici koruma altındaki çocuklar ve gençler 

olmak üzere Suriye vatandaşlarına yönelik sosyal ve psiko-

sosyal destek çalışmaları koordinasyon ve planlama çalıştayı 

7-8-9 Aralık 2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı ve UNICEF işbirliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen 

çalıştaya Hayat Vakfı’nı temsilen Proje Koordinatörü Hatice 

Şen katıldı. Sürece dair bilgi aktarımları yapılan programda, 

çocukların korunması konusu da derinlemesine ele alındı.  

Drama Atölyesi 

5 Aralık günü projeye yeni katılan öğrencilerin diğer öğren-

ciler ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla ısınma oyunlarıyla 

başlayan drama atölyesi, kaynaşma oyunları ile devam etti. 

12 Aralık’ta haftanın teması olan engelliler ile ilgili canlan-

dırma yaparak empatinin önemi vurgulandı. 30 öğrencinin 

katılımı ile gerçekleştirilen çalışma ısınma oyunları ile başla-

dı. Drama atölyesi ile öğrencilerin kendini ve bedenini keş-

fetmesi ve duyu organlarının harekete geçmesi sağlandı.  

Çalışmanın devamında öğrenciler THY‘nin her ay düzenli 

göndermiş olduğu Heroes Dergisini okudu ve  Evliya Çele-

bi’yi canlandırdılar. Aralık ayının üçüncü haftasında düzen-

lenen drama dersinde de çocuklar ile tuvalet eğitimi ve hij-

yen konusu ele alındı. Sağlığın önemi konusunda öğrenciler-

le çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Böylece temizlik konu-

sunda çocuklar arasında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. 

Güzel Sanatlar Atölyesi 

Kız öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri için düzenlenen 

Güzel Sanatlar Atölyesi Betül Kaymaz Hoca ile Aralık Ayı 

içerisinde de devam etti. Öğrenciler 12-19-26 Aralık tarihle-

rinde renkli vakıfta sergilenmek üzere renkli iplerden bilek-

lik yaptı.  

Özellikle kız öğrencilerin ilgisini çeken Güzel Sanatlar Atöl-

yesi, farklı çalışmalarla her hafta çocuklara renk katmakta-

dır. El Sanatları atölyesinde öğrencilerin el becerileri ve ha-

yal güçlerinin geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
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BİSEG ÇOCUKEVLERİ 

BİSEG 2011 yılında, ilk çocuk evini Esenkent’te Gönül Çocuk Evi ismiyle açtı. 2016 yılı itibariy-

le üçü Avrupa yakasında, ikisi Anadolu yakasında beş çocuk evi bulunmaktadır. Turkuvaz Erkek 

Çocuk Evi, Gönül Çocuk Evi, Pembe Gönül Evi, Yeşil Gönül Evi ve Akide Şekeri Çocuk Evi 

faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

BİSEG, Aralık 2015 tarihinde 19. Nijer Sağlık Seyahatini tamamladı. Seyahatte Doktor, Hemşire, 

Teknisyen ve Gönüllülerden toplam 48 kişiden oluşan gruba TİKA, Sağlık Bakanlığı, THY ve 

BİSEG, Kutup Yıldızı, Adana Dosteller, Dost Gönüller, Almanya Umut, TADD, İNSANDER, 

Bizim Çocuklar, İyilikder Dernekleri, İhsan Vakfı, Rabve Vakfı, Tuzla Belediyesi’nin katılımı sağlandı. 

Hastane ortamında mikroskopla Afrikalı doktorlara Uz. Dr. Selim Genç katarakt ameliyat eğitimi vermeye başladı. 4 ameli-

yat masası ile doktorlar günde 75 katarakt ameliyatı ile 200 poliklinik yapar hale geldi.  

Bu faaliyete Çocuk Evindeki çocuklar resim yaparak katıldılar.  

HEKVA GENÇ KOMİSYONU’NUN KAMPANYASI 
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP 

TÜGAP-HEKVA-İKADDER İŞBİRLİĞİ: GET-UP 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı “2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında proje başvu-

rularının sonuçları açıklandı. Bu çerçevede TÜGAP-HEKVA-İKADDER işbirliği ile hazırlanan “Genç 

Temsilciler Uluslarası Arenada Projesi-GET-UP” destek kazanma hakkı elde etti. Sivil Toplum Kuruluşla-

rını uluslararası arenada temsil edecek gençleri yetiştirmek amacıyla düzenlenen projede 20 genç kız he-

def kitle olarak belirlendi. Toplamda 48 saat eğitim alacak gençler uluslararası temsil kabiliyeti kazanma 

fırsatı yakalayacak. Projede adayların üniversitede öğrenciliği devam eden, en az bir yabancı dile hakim, 

sivil toplum alanında çalışan, 20-30 yaş arasından olması bekleniyor. Nisan 2016'da mülakatları başlaya-

cak projenin tanıtım afişleri yayınlanması ile başvurular kabul edilecektir. 

TÜGAP HUKUK KOMİSYONU KAHVALTI PROGRAMI 

TÜGAP yılın son programı olarak 27 Aralık 2015 tarihinde Ha-

nımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA'nın ev sahipliğinde genç-

lere yönelik bir kahvaltı programı düzenledi. TÜGAP Hukuk 

Komisyonun katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe  çeşitli meslek 

dallarından olmak üzere  30’u aşkın mezun ve öğrenci katılım 

gösterdi. Avukat Figen Şaştım'ın anlatımıyla kadın ve müslüman 

hukukçu kimliği üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Yıllar içinde 

edindiği tecrübeyi anlatan Şaştım, eğitim hayatını, başörtüsü ile 

avukatlık yapmak için geçirdiği zorlu süreci, toplumsal farkında-

lıkların ve değişimlerin sağlanması amacıyla içinde bulunduğu 

sivil toplum çalışmalarını paylaştı. Bu bağlamda, toplumsal ha-

yatta müslüman olarak etkili rol oynamanın, görev dağılımının ve 

uzlaşmanın önemini vurguladı. İnsan hakları alanında özgün bir 

dil ve söylem oluşturmanın gerekliliğini ifade etti. Aday meslek-

taşlarına ise özellikle akademik hayatı tavsiye eden Figen Şaştım 

özgün eser vermenin eksiliğinden bahsetti.  

TÜGAP PSİKOLOJİ ODA TOPLANTISI  

TÜGAP periyodik olarak düzenlediği gönüllülerinin mesleki gruplarına göre katılım gösterdiği oda toplantılarına devam edi-

yor. İlahiyat, Psikoloji ve İşletme başlıklarında gerçekleşen aylık toplantılarda alanında uzman kişiler misafir ediliyor. Bu kap-

samda  9 Aralık 2015 Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet Üni-

versitesi'nde "Psikoloji Oda Toplantısı" gerçekleşti. 15 öğrencinin 

katılımıyla yapılan toplantıda Psikolog Esra Oras "Psikolojiye 

Farklı Bir Pencere’den Bakmak" adlı bir sunum yapıldı. 

“Varoluşçu Terapi”nin ve “Bilişsel Davranışçı” Terapinin dina-

miklerini anlatan Oras, bu yaklaşımın çıkmazlarını gösterdi. 

Ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlam temeli üzerine kurulan Varo-

luşçu Terapi  bir insanın bu ihtiyaçlarını giderdiği için bir dine 

ihtiyacının olduğunu belirtti. Varoluşçu terapiyi yakından tanıma-

yı sağlayan ve bu yaklaşımın din ile ilişkisini ortaya koyan Esra 

Oras toplantının sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.  
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ASİTANE KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 

Şapka Örerek İyiliğe Çağırıyorlar 

Asitane Kültür ve Sanat Vakfı, “Sevgimizi 

dokuduk ilmek ilmek” sloganıyla Türki-

ye'de yaşayan mülteciler için harekete geçti. 

Bu çalışma kapsamında mültecilere şapka örerek katkı sağ-

lanması hedeflemektedirler.  

İlk önce ailelerine daha sonra da yakın çevrelerine dağıttık-

ları bir çift şiş ve iplikle herkesi mülteciler için şapka örme-

ye çağıran bu harekete destek verenler arasında Cumhurbaş-

kanı Eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Baka-

nı Sema Ramazanoğlu'nun yanı sıra erkek gönüllüler de yer 

almaktadır.   

Geçtiğimiz yıl Suruç'taki mülteci kampı ziyareti sırasında 

karşılaşılan manzaraya kayıtsız kalamayan Asitane Vakfı 

“Neler yapabiliriz?” sorusu ile başlayan bu hareket şimdi 

ördükleri binlerce şapkayı Kahramanmaraş'taki mülteci 

kamplarında yaşayan çocuklara götürmek için gün sayıyor. 

Proje Çığ Gibi Büyüyor 

Aynı zamanda Zeytinburnu ve Başakşehir Belediye Başkan 

Yardımcıları ve belediyeler aracılığı ile halk projeye destek 

vermektedir. 

Projenin duyulmasının ardından kısa bir süre içerisinde gö-

nüllüler şapka, atkı ve bebek kıyafetleri örerek yine beledi-

yenin katkılarıyla vakıf binasına ulaştırdı.  

Bunların yanında kamplarda ihtiyaç duyulan çeşitli erzaklar 

ve kışlık kıyafetler Kahramanmaraş'a hareket etmek üzere 

vakıf binasında toplanmaya devam ediyor. 

İlk etapta bin şapka diye yola çıkılan projede şu an on bin-

lerce şapkaya ulaşıldı. Yaz aylarında da devam edilmesi 

planlanan projenin hedefi 50 bin olarak belirlendi.  
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MAVİ HALİÇ SPOR KULÜBÜ 
MODEL UÇAK YARIŞMASI 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibelenen, “İSTANBUL UÇUYOR PROJESİ” kapsamında, T.H.K. İstanbul Sportif 

Havacılık Kulübü, T.H.K. Fatih Şubesi ve Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde Model Uçak Yarışması 

düzenlendi. 

Suriye’deki iç savaştan kaçarak İstanbul’a yerleşen ailelerin Mavi Haliç Kulübü ve Sıcak Yuva Vakfı’nda eğitim gören ço-

cuklarına yönelik yapılan “MODEL UÇAK KURSU” tamamlandı.  

Tamamlanan kursun sertifika ve ödülleri 27 Aralık 2015 

tarihinde Fatih Saraçhane Anıt Park’ında saat: 13.00’de 

yapılan törenle teslim edildi. Katılımcılar kendi el emekle-

ri ile yaptıkları uçaklarını uçurarak yarıştırdılar. 4 ayrı 

kategoride yapılan yarışlara katılımcılar ve ailelerinin yanı 

sıra orada bulunan halk tarafından da ilgi büyüktü.  
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Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği 

olarak çocuktan yana politikalar üret-

meye gayret göstererek, kulis çalışma-

larına devam ediyoruz. Çocukla ilgili 

konuşulacak, gençlere ulaşılarak söyle-

necek o kadar çok söz var ki, anlamaya 

ve anlaşmaya kararlı olanların ortaya koyacakları şüphesiz 

daha iyi bir dünya için elzem.  

Bu çalışmalar devam ederken diğer yandan da, mevcut du-

rumda ciddi sıkıntı yaşayan, acil çözüm bekleyen sorunlar 

için de harekete geçiyoruz. Bayramdan önce bayram etkin-

liği ile Suriye’den gelen mülteciler ile bir araya geldik, 

oyunlar oynadık ve birbirimizin yüzündeki tebessümü güç-

lendirdik, derinleştirdik. İşte böyle bir huzur ortamının de-

vamı için ikinci bir etkinlik yaptık, Suriye’den gelen kar-

deşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu gıdaları temin etmeleri 

için hediye çekleri verdik.  

Zamana geldi kış, etrafta duyduğumuz “herkes yardım edi-

yor” sözlerinin ötesine geçmek istedik. Öyle ya, herkes yar-

dım etse bile çadırların dışı dediğimiz yerlerde ulaşmamızı 

bekleyen çok insan var. Üşüyen el, korkan yürek, endişe ile 

yarınların planlarını erteleyen insanlar var. O nedenle yeni 

bir etkinlik başlattık. Çorap, Eldiven, Bere, Atkı ve Tatlı 

paketi hazırlayalım dedik. İyisini hediye etmenin sorumlu-

luğuyla yaptığımız araştırmada paketin 30 TL. olabileceğini 

gördük. Çok şükür etkinliğimize duyarlı davranan dostlar, 

birlikte yapacağımız bu etkinlik için destek oluyorlar, siz de 

etrafınızdaki kişilere duyurabilirseniz ÖZLENDER ile bir-

likte yapmaları gerekmiyor ancak birileri yapıyor diyerek 

kenara çekilmek mümkün değil… Zira soğuktan üşüyen 

tırnaklar çok sızlıyor… İnsan üşüyorsa korkusu büyüyor… 

İnsan üşüyorsa karnını doyurmakta bile zorlanıyor… İnsan 

üşüyorsa, insanlık üşüyor demektir… Tüm çocuk dostlarına 

selamlarımızla… 

ÖZLENEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ 
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T– STK ÇOGEP’İN DE KURUMSAL OLARAK İMZALADIĞI  
BASIN AÇIKLAMASI 

STK’LARDAN KAMUOYUNA DUYURU 

Bizler Türkiye’nin 19 farklı ilinden 117 Sivil Toplum Kuruluşu olarak 

ülkemizin ve dünyanın karanlığa sürüklenen gündemini endişe ile takip 

ediyoruz. “Erdemsizler İttifakı”nın politik manevraları ile maalesef 

çocuk, kadın, yaşlı demeden bir coğrafyanın kültürel değerleri ile bir-

likte yok edilmesi hedefleniyor. 

Türkiye de bu oyunun odağında! Yoğun bir dış baskı ülkemizi tehdit 

ediyor. Bu baskıları emelleri doğrultusunda kullanmaya çalışan, destek-

leyen sorumsuz siyaset, sivil toplum ve medya aktörleri bilinçli veya 

bilinçsiz olarak ülkemizi büyük bir tuzağa doğru itiyor. 

Tüm bu kuşatılmışlıklara karşı Sivil Toplum Kuruluşları olarak diyoruz 

ki: 

Ülkemizin bütünlüğü, huzurumuz ve kadim değerlerimiz her türlü siya-

si çekişmenin ötesinde tartışılmaz kırmızıçizgimizdir. Ortaklaştığımız, 

taviz vermediğimiz bu kırmızıçizgi en önemli kutsallarımızın başında yer almalıdır. 

Doğalgaz sorunu, ticari hayatımızı tehdit eden sıkıntılar, konforlu hayattan mahrum olma korkusu bizlere büyük bir tehdit 

olarak dayatılmak isteniyor. Bizim inanç sistemimiz, geleneğimiz ve tarihimiz fedakârlık örnekleriyle doludur. Çanakkale 

ruhu ve potansiyeli toplumumuzda ve özellikle de kadınlarımızda dipdiri yaşamaktadır. 

Bu baskılar, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Rum, Roman, Ermeni vb. yani tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Biliyoruz ki 

ancak bu ülke güvendeyse hepimiz güvendeyiz. 

Bütün tehdit ve engellemelere rağmen yaşadığımız süreçte ülkemizin tarihi misyonunu, istiklal ve istikrarını korumaya çalı-

şan devlet yetkililerimize, canları pahasına mücadele veren silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimize şükranlarımızı sunu-

yoruz. 

Bizler STK’lar olarak üzerimize düşen her türlü göreve ve fedakârlığa hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

 

        İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 
        (İKADDER) 
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BAĞCILAR BELEDİYESİ 14. GENÇLİK ŞURASI 

26 Aralık 2015 tarihinde Bağcılar 

Belediyesi tarafından Bağcılar 

Halk Sarayı’nda “14.Gençlik 

Şurası” düzenlendi. Programa 

öğrencilerin yanı sıra Belediye 

Başkanı Lokman Çağırıcı, Baş-

kan Yardımcısı Cemil Şahin, İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik Meclisi Baş-

kanı Ömer Faruk Taş iştirak etti. 

Programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Lokman Ça-

ğırıcı yaptı. Çağrıcı, gençlerin aydınlık Türkiye’nin teminatı 

olduğunu ve Bağcılar’ı 2023 vizyonuna hazırlamanın heyeca-

nını yaşadıklarını anlatarak; “Sizler de ülkemizi 2071 yılına 

hazırlayacaksınız. Bir sonraki nesle güzel bir ülke emanet 

edeceksiniz.” dedi. 

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi 14.Gençlik Şurası’nda 

sunum yapan öğrenciler, kültürel yozlaşma, değerler eğitimi 

ve şiddet konularıyla ilgili yaptıkları çalışmaları sinevizyon 

eşliğinde anlattılar.  

Evlatlar Yaşlı Anne ve Babalarını Sokağa Terk Ediyor 

Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik Mesleki Lisesi’nden 

Büşra Öztürk, Buket Kazal, Beyza Üstündağ ile Devrim Ça-

pak ise “Değerler Eğitimi ve Gençlik” konulu sunumlarında 

merhamet ve yardımseverliğin evrensel değerler olduğunu 

vurguladılar. Milli ve dini bayramların birlik ve beraberlik 

duygusunu geliştirdiğini anlatan öğrenciler, ancak çoğu yaşlı 

anne ve babaların evlatları tarafından sokağa terk edildiğini 

belirttiler. Toplumda şiddetin arttığını da anlatan öğrenciler, 

“Değerlerimiz yozlaşıyor, sahtekarlık artıyor, iş ahlakı düşü-

yor ve toplumsal bilinç azalıyor.” uyarısında bulundular. Öğ-

renciler, TV, bilgisayar oyunları, sosyal çevre, internet, sine-

ma ve reklamlarda şiddete karşı bilinç oluşturulması gerekti-

ğini anlattılar.  

Kültür Erozyonu Geleceği Karartır 

Orhan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İlknur Okur, 

Başak Özhan ve Fatma Nur Tosun da “Kültür Erozyonu ve 

Gençlik” konulu sunum yaptılar. Kültürün erozyona uğrama-

sının dini ve ahlaki duyguları olumsuz etkileyeceğini söyle-

yen öğrenciler, Türk kültürünün erozyona uğratıldığını söyle-

diler. Görgü kurallarına uyulmasının önemini anlatan öğrenci-

ler, “Peygamberimiz (s.a.v), ‘veren el alan elden evladır’ di-

yor. Yapılan yardım gizli kalmalıdır. Komşularımıza ikramda 

bulunmalıyız. Sadakamızı yerine ulaştırmalıyız.” diye konuş-

tular. Kitle iletişim araçlarının faydalı kullanılması gerektiği 

uyarısında da bulunan öğrenciler, kültür erozyonuna uğrayan 

toplumların gençliğini ve geleceğini kararttığını kaydettiler.  

Kız Çocuklar Daha Çok Şiddet Görüyor 

Erkeklerin kızlara göre daha çok şiddet uyguladığını belirten 

öğrenciler, çocukluk döneminde şiddet gören çocukların eşine 

ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediler. Yapılan araştır-

mada üniversiteli gençlerin çoğunluğunun ailesinden şiddet 

gördüklerini belirttiklerini kaydeden öğrenciler, son yıllarda 

ateşli silahla işlenen cinayet ve yaralama olaylarının artması-

na da dikkat çektiler. Öğrenciler, çocuk ıslahevlerindeki ço-

cukların da değişik sebeplerle fiziksel ve zihinsel şiddete ma-

zur kaldıklarını sözlerine eklediler. 
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İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul 

Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son baş-

vuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu programların Başvuru Rehberleri ve taslak sözleşme-

ye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. http://www.istka.org.tr/ 

Program adı 
Program bütçesi 

(TL) 
Proje başına asgari-azami 

destek tutarları (TL) 
Azami des-

tek oranı Son başvuru tarihi 

Çocuklar ve Gençler Mali Destek 
Programı 

30.000.000 
200.000 

90% 21.03.2016 

İSTKA/2016/ÇGE 1.000.000 

Girişimcilik Mali Destek Programı 
30.000.000 

200.000 
90% 22.03.2016 

İSTKA/2016/GRM 1.000.000 

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali 
Destek Programı 

50.000.000 

200.000 

90% 23.03.2016 

İSTKA/2016/YNY 1.500.000 

İSTKA 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 

“GÖÇ DANIŞMA KURULU”NA SEÇİLECEK  
SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİNE İLİŞKİN İLAN 

 

 
 

I. GENEL BİLGİLER 

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanununun 114. maddesi “Göç Danışma Kuru-

lu”nu düzenlemektedir. Kurulun görevleri; 

1. Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak, 

2. Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri 

değerlendirmek, 

3. Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslara-

rası gelişmeleri değerlendirmek ve bu gelişmelerin Türki-

ye’ye yansımalarını incelemek, 

4. Göçle ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını de-

ğerlendirmek, 

5. Göç alanında çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar 

kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak 

raporları değerlendirmek şeklindedir. 

Göç Danışma Kurulu’nda görev yapmak üzere, göç alanın-

da çalışmalarda bulunan beş asil ve beş yedek sivil toplum 

kuruluşu üç yıl süreyle belirlenecektir. 

II. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. Sivil toplum kuruluşunun en az 1 yıldan beri faaliyette 

bulunması, 

2.  Sivil toplum kuruluşunun faaliyet konusunun göç alanına 

ilişkin olması, 

3. Son iki yıl içinde kendi üyeleri dışında ulusal ve uluslara-

rası alanda göçle ilgili faaliyet konularına ilişkin yaptığı en 

az 3 proje ve faaliyetini belgelendirmesi 

4.Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teş-

kil eden faaliyetlerde bulunmamış olması, 

5. Yöneticilerinin sivil toplum kuruluşunun iş ve işlemlerin-

den dolayı son beş yıl içinde herhangi bir hapis veya adli 

para cezası almamış olması, 

6.  Başvuruda bulunan sivil toplum kuruluşları arasında en 

çok üyeye ve şube sayısına sahip olması. 


