


KOORDİNATÖRLÜKTEN  

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP üyeleri; 

Yeni bir bülten, yeni etkinlikler, yine etkinlikler diyerek yolculuğumuz devam ediyor. 

Bir araya gelerek yaptığımız çalışmaların etkisi her geçen gün daha da genişliyor. Bu ça-

lışmaların temel mayası insanlara hizmet olunca, getirdiği huzur ve güven,  hem üreteni 

hem de ulaşılanı mutlu kılıyor. 

T-STK ÇOGEP çalışmalarında temel motivasyon olarak tekrarlanabilir, yaygınlaşabilir 

hizmetleri merkeze alarak hareket etmektedir. O nedenle ülkemizin her yerinde uygula-

nabilir, sonuç alınabilir çalışmalar yapmaktadır. 

İKADDER Koordinatörlüğünde T-STK ÇOGEP ve üyelerini kapsayacak şekilde hazırla-

nan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından fonlanan “STK’lar ve Kamu Gençler 

İçin Buluşuyor Projesi” 1 Şubat 2016 tarihiyle başladı. Proje ile gençlere yönelik hizmet 

üreten kurum, kuruluş ve kişiler arasında sürdürülebilir iletişim, istişare ve işbirliği ağı-

nın tesis edilmesi hedefleniyor.  

Bu bültenden başlayarak çocuk ve gençleri yakından ilgilendiren başlıklardan biriyle ilgi-

li bilgi paylaşmaya başlıyoruz. İlgili konuya ilk adım diyebileceğimiz bu bilgilerin genç-

ler için önemine inanıyor, çalışmalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz… 

Yeni çalışmalarda buluşma ümidi ile, insanlığın huzuru için gayret gösteren herkese se-

lam, saygı  ve hürmetlerimizle… 

 

      T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü  
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T-STK ÇOGEP Ocak ayı Meclis Toplantısı STK ve 

kamu temsilcilerinin katılımıyla 12 Ocak 2016 tarihin-

de İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Der-

neği (ÖNDER)’de yapıldı. 

Toplantıda, T-STK ÇOGEP’in kapasitesini geliştirmek 

amacıyla hazırlanan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı-

ğı’ndan hibe alan “STK’lar ve Kamu Gençler İçin Bu-

luşuyor Projesi/STK-KAGEP” görsel sunum eşliğinde 

tanıtıldı.  

Projeyle ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşıldı:  

• Projenin gerekçesi 

• Projenin hedefleri 

• Proje sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetler 

• Proje ortakları 

• Hedeflenen sonuçlar ve çıktılar 

Proje kapsamında gençlerle ilgili bir kamu spotu hazır-

lanacağı, bu çalışma ile gençlere yeni bir perspektif ve 

farkındalık oluşturmanın hedeflendiği belirtildi.  

Proje ile gençlere yönelik çalışma yapan kurum ve ku-

ruluşlar arasında iletişim ve işbirliğinin daha kurumsal 

bir zeminde yürütüleceği belirtildi.  

T-STK ÇOGEP katılımcılarının işbirliği ile kurulan 

Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Platformu/TÜBAM-P 

ve Türkiye Çocuk Evleri Platformu/TÜÇEV-P hakkın-

da bilgi verildi ve bu Platformların son dönem çalışma-

ları aktarıldı.   

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

mültecilerin sosyal uyumunu sağlamak amacıyla çalış-

malar yürüten komitenin mülteci çocuklarla ilgili ha-

zırlamış olduğu sorular üzerinde istişare yapıldı.  

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/

İKADDER’in hazırladığı ve T- STK ÇOGEP ile bera-

ber 117 STK’nın imzaladığı basın açıklaması hakkında 

bilgi paylaşıldı.  

Kader Mahkûmları Derneği Başkanı Necdet Yüksel, 

hükümlülere yönelik yürüttükleri çalışmalarla ilgili 

bilgi paylaştı. Özellikle hükümlü gençlerin kazanılması 

için STK’larla işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile 

getirdi.  

İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği 

(ÖNDER), çalışmaları ve komisyonları hakkında bilgi 

verildi.  

Katılımcılar kendilerini tanıtarak yaptıkları faaliyetler-

den bahsettiler. Yaptıkları çalışmaları ve alanda yaşa-

dıkları sorunları dile getirdiler. 

TÜRK İYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU/T-STK ÇOGEP  
OCAK AYI MECL İS TOPLANTISI  
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T-STK ÇOGEP Eş Genel Sekreterliğini yürüten 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/

İKADDER,  Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 

2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. 

Çağrı Dönemi kapsamında “STK’lar ve Kamu 

Gençler İçin Buluşuyor” projesi ile hibe almaya 

hak kazandı. 

Projenin amacı; 2010 yılında kurulan ve faaliyet 

gösteren Türkiye STK Çocuk ve Genç Platfor-

mu’nun kurumsal kapasitesini güçlendirerek;  

• Gençlere yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar, 

ilgili ki şi ve kurumlar arasında iletişim, bilgi 

akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırarak 

ortak projeleri hayata geçirmek, 

• Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, gelece-

ğin dünyasını inşa edecek gençlerin yetişmesi-

ne yönelik politika üreterek karar alma meka-

nizmalarını etkileyen Platform modeli yapılan-

dırmak,  

• Oluşturulan bu sistemin ülke çapında model-

lenmesi ve daha çok gencin nitelikli hizmete 

ulaşması için görünürlük faaliyetleri yapmaktır. 

T-STK ÇOGEP’in bu proje kapsamındaki faali-

yetleri: 

• Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan res-

mi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akade-

misyenlerle işbirliği yapmak,  

• İlgili Ulusal/Uluslararası çatı kuruluşlarda yer 

almak,  

• Eğitim programları, konferans, panel, sergi, 

gezi, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, 

düzenlenen etkinliklere gözlemci ve temsilcile-

riyle katılmak, 

• Gençleri etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel 

kurum ve kuruluşların, şahısların gençlerle ilgi-

li çalışmaları, kanun, yönetmelik, tüzük vb. 

hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, rek-

lamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, 

gençlere olumlu etkisi olan çalışmaları destek-

lemek ve ödüllendirmek, zarar veren faaliyet ve 

yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinlik-

STK’LAR VE KAMU GENÇLER İÇİN BULUŞUYOR PROJESİ/ 
STK-KAGEP 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılı “Gençlik Projeleri Destek Programı” 

kapsamında hibe almaya hak kazanan STK’ların temsilcilerine yönelik 20-21 Ocak 

2016 tarihlerinde “Proje Yönetimi ve Raporlama Toplantısı” gerçekleştirildi. Progra-

ma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Bıçkı-

cı, Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, Daire Başkanı Mehmet Bulut, 

ve Proje Kontrolörleri iştirak etti.  

Programın ilk günü; Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzmanları İbrahim Sığın ve Buğra 

Ayan, “Sosyal Medya: Dijital Medya Teknikleri”, “Sosyal Medya: Dijital Medya 

İletişimi” konu başlıklarında seminer sundu.  

Mehmet Bulut; “Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) Tanıtım ve Genel Bilgilendirme” başlıklı sunu-

mu gerçekleştirdi. Erol Taş,  “Bütçe Yönetimi ve Sözleşme Uygulamaları” hakkında bilgi verdi.  

Programın ikinci günü; Proje Kontrolörü Zeliha Parlak, “Harcama 

Süreçleri ve Raporlama”, Mehmet Bulut, “Etkin Sosyal Medya Yö-

netimi ve Görünürlük Standartlarının Uygulanması; GPDP Yazılım 

Uygulaması” konularında STK temsilcilerini bilgilendirdi.  

Program sonunda STK Temsilcilerine katılım sertifikası takdim 

edildi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLI ĞI   
“PROJE YÖNET İMİ VE RAPORLAMA TOPLANTISI” 

lerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak, 

• Çeşitli sebeplerle aile kurumunun dışında kalmış 

çocuk ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirecek, 

onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin 

edecek devletin ve STK’ların gerçekleştirdiği des-

tek programlarını teşvik etmek, katkı sağlamak, 

• Bağımlılıkla mücadele, engelli gençler vb. spesifik 

alanlarda işbirliği modelleri geliştirmektir. 

 9 ay sürecek projede, her ayın ikinci Salı günü Plat-

form toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılarda genç-

lerle ilgili sorunlar, kuruluşların faaliyetleri, çözüm 

önerileri, en iyi uygulamalar vb. bir gündem çerçeve-

sinde ele alınacaktır. Ayrıca bu alanda faaliyet göste-

ren STK’ların, kamu kurumlarının ve belediyelerin 

iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşması ile 

programın diğer hedeflerinin gerçekleşmesine de kat-

kı sağlanacaktır. Platformun çalışma sahası kapsa-

mında konusunda uzman isimlerden bilgilendirmeler 

alınacaktır. 
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HANIMLAR E ĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 
SÖMESTRDE ÖĞRENCİLERİMİZLE HAR İKALAR YARATIYORUZ  

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA, 1-5 Şubat 2016 tarih-

leri arasında, lise öğrencisi genç kızlara yönelik etkinlikler düzen-

ledi. Boncuk atölyesinde gençler, Afrika'daki kardeşlerine hedi-

yeler hazırladılar. Elişi, resim vb. atölyelerle sömestr tatilini ke-

yifli ve verimli geçirme fırsatı buldular. 

HEKVA GENÇL İK KOM İSYONU’NUN KAMPANYASI  

Ocak ayı içerisinde “Kardeş Payı” projesi kapsamında HEKVA Gençlik 

Komisyonu bir yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya fon sağlamak 

amacıyla Komisyon üyelerinin organize ettiği ve ikramlarını hazırladığı bir 

hayır yemeği gerçekleştirildi. Hayır yemeğinden elde edilen gelirle,  

Şanlurfa Eyyübiye’de bulunan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu’na, kışlık mont, 

ayakkabı ve kırtasiye materyalleri gönderildi.   

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde 

yer alacak Temsilci Genç başvuruları, 1 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında yapı-

lacak. 

18-25 yaş arası üniversitelerin lisans veya lisans üstü programlarında okuyan 

öğrenciler, temsilci genç olarak 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 

Gençlik Haftası etkinliklerine katılacak. 

Temsilci Genç olmak için başvuru yapmak isteyenler, Bakanlık resmi internet 

sitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra formun çıktısını ala-

rak en yakın Gençlik Merkezine teslim edecek. Gençlik Merkezine teslim 

edilmeyen başvurular geçerli sayılmayacak. Başvuru sahipleri, en yakın Genç-

lik Merkezi adresine (http://genclikmerkezi.gsb.gov.tr/Site/

Genclikmerkezi.aspx)  Bakanlık resmi internet sayfasından ulaşabilir. 

Temsilci Gençler Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haf-

tası etkinlikleri kapsamında birçok farklı programda yer alacak. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLI ĞI 
“TEMS İLCİ GENÇ” BAŞVURULARI 1 ŞUBAT’TA BA ŞLIYOR 
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MERİDYEN GENÇ KULÜBÜ 

Meridyen Genç, gençlerin aktif 

olarak katılabilecekleri ve so-

rumluluk üstlenebilecekleri pro-

jeler üretmek, Türkiye’de ve 

dünyada İslam dünyasını yakın-

dan ilgilendiren sosyo-politik 

konu ve kavramların sahih bir itikadi bakış açısıyla ele 

alınabileceği platformlara ev sahipliği yapmak, sana-

tın evrensel dilini kullanarak, Hz. Peygamber (sav)’i 

dünyaya anlatmak gayesiyle çalışmalarına sürdürmek-

tedir. 

Meridyen Münazara Kulübü 

Türkiye’nin akademik ve entelektüel birikimini buluş-

turan Meridyen, lise ve üniversite öğrencilerini fikirle-

ri seri ve etkileyici biçimde ifade etmek ve eleştirel 

düşünme yeteneklerini geliştirmek üzere bir araya 

getiriyor. 

İkna kabiliyetini güçlendirmek, hitabet yeteneğini ge-

liştirmek, genel kültür ve özgüvenini arttırmak isteyen 

gençler, 6 aylık bir eğitim alma imkânının yanısıra 

yurtiçi ve yurtdışında münazara turnuvalarına da katıl-

ma fırsatı elde ediyor. 

Kurmaca Kısa Film Atölyesi 

Bir kısa filmin senaryo yazımından prodüksiyonuna 

kadar her aşamasının tecrübe edileceği, lisans öğrenci-

lerine yönelik bir atölye çalışmasıdır. Atölye Temel 

Senaryo Eğitimi, Senaryo Yazımı ve Prodüksiyon aşa-

malarını içerir. 

Meridyen Genç, Sosyal Medya’da!  

Facebook:/meridyengenç, Youtube:Meridyen Genç, 

Twitter: @meridyengenc, Sonpeygamber Çocuk Sitesi  

Meridyen Derneği çatısı altında, 2007 yılından bu ya-

na Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm dünya çocukları 

için yayın yapan Sonpeygamber Çocuk Sitesi, onlarca 

farklı ülkeden tıklanarak milyonlarca çocuk tarafından 

ilgiyle takip ediliyor. Peygamber Efendimiz’i tanıma-

nın en eğlenceli yolu olma hedefiyle 7 ila 12 yaş gru-

buna hitap eden web portalı, çocukların anlam ve duy-

gu dünyalarına hitap eden renkli, müzikli, interaktif ve 

eğlenceli çalışmalara imza atıyor.  

“Onbeş Dilde Peygamberin İzinde”, “Bana O’nu An-

lat” “Kestane Animasyonları” ve “Tematik albümler” 

gibi alt projeler ile ‘Çocuk Gözüyle Peygamber’i anla-

ma ve anlatma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 

www.sonpeygambercocuk.info 

Meraklı Çocuk Hayy Çocuklarla Buluştu  

“Kıyıya Vuran Tüm Çocuklara” ithaf edilen tiyatro 

oyunu konusunu, İslam dünyasının tanınmış filozofla-

rından Endülüslü İbn Tufeyl (ö.1186) tarafından kale-

me alınan Hayy bin Yakzan isimli klasik İslam eserin-

den almaktadır. Bu isimde bir başka kitabın İbn Sina 

(ö. 1037) tarafından da yazıldığı düşünülürse eser, 

1000 yıllık geçmişiyle birçok düşünüre ilham olmuş 

klasik bir eserdir. 

Bilge Baykuş’un eşliğinde hikâyeye tanık olacak ço-

cuklar, Anaç Ceylan, Korkusuz Aslan, Şakacı Eşek, 

Tuzak Kurucu Yılan ve daha birçok karakterle tanışa-

caklar, Hayy’ın bitmek bilmeyen sorularına hep bera-

ber cevap arayacaklar.  

Hayy Meraklı Çocuk Oyunu 40 günde 40 oyun oyna-

mış ve 20.000 seyirciye ulaşmıştır. 
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MUTLU YUVA MUTLU YA ŞAM DERNEĞİ  
SÖMESTR ETKİNLİKLER İ 

SATRANÇ TURNUVASI 

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneğine  bağlı 44 evdeki 

216 çocuk arasında 25 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen 

satranç turnuvasına, Anadolu Yakasından 28, Avrupa 

Yakasından 20 çocuk katıldı. Eğlence ve rekabetin bir 

arada olduğu turnuvada çocuklar dikkat ve becerilerini 

ortaya koydukları gibi; yenilgiyi hazmedebilmeyi ve ga-

libiyeti vakarla karşılamayı öğrendiler. İki yakada dere-

ceye giren çocuklara ödülleri derneğin psikologları tara-

fından verildi. 

KARNE ŞENLİĞİ VE KONULU RESİM YARI Ş-

MASI 

Çınar Koleji ile 16 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

karne şenliğine 90 çocuk katılım gösterdi. Şenlikte çeşitli 

etkinliklerin yanı sıra “Hayallerini Çiz” temalı bir resim 

yarışması düzenlendi ve dereceye giren çocuklara ödüller 

verildi. 

RESSAM İSMAİL ACAR İLE RÖPORTAJ 

29 Ocak 2016 tarihinde, 10 çocukla birlikte dünyaca ünlü 

ve ödüllü ressam İsmail Acar atölyesi ziyaret edildi. Ay-

nı zamanda Birleşmiş Milletler Gönül Elçisi olan Acar’-

la; insan, dünya ve sanat üzerine Mutlu Çocuk Dergisi 

için bir röportaj gerçekleştirildi. 

KARANLIKTA D İYALOG 

26 Ocak 2016 tarihinde 20 çocuk ile 90 dakikalık Karan-

lıkta Diyalog etkinliği gerçekleştirildi. Görme engelliler-

le empati kurulabilmesi için kurgulanmış olan mekan 

gezisinin ardından çocuklar bu konuda farkındalıkları ve 

hassasiyetleri oluşmuş bireyler olarak programdan ayrıl-

dılar. 
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AYSİT 
“ADALET, HUZUR VE GÜVEN İÇİN LA” 

Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları/GENÇ AYSİT-P’nin organize 

ettiği “Adalet, Huzur ve Güven için LA” temalı eğitim kampı gençler tara-

fından yoğun ilgi gördü. 300’e yakın 11-25 yaş arası gencin iştirakiyle 25-

26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen programa Ömer Turan, Adem 

Özköse,  Abdullah Yıldız, Bilal Eren, Ayten Özyayla, İrem Çokokumuş, 

Füruzan Çetin,  Ferda Kürün seminerleriyle, Zeliha Gün “Bahar Film Atöl-

yesi” ile, Mehmet Gökçe verdiği konserle katkıda bulundu. Ayrıca progra-

mın sonunda tüm seminerlere katılan gençler arasında yapılan çekilişle 

bisiklet, Kudüs ziyareti, yaz kampları hediye edildi. Şiddete, ırkçılığa, ada-

letsizliğe, kin ve nefrete, bencilliğe, bireyselliğe, israfa, harama,  şirke, 

yalana, dolana “LA” demenin önemi konusunda farkındalıkları artan genç-

ler,  geleceğin inşasında önemli rol oynayacaklarının bilinciyle program-

dan ayrıldı 

HAYAT VAKFI 
“HAYAT BA ĞIMLILIK KABUL ETMEZ” PROJES İ 

DOLU DOLU YARIYIL TAT İLİ 

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Hayat Bağımlılık Kabul Etmez 

Projesi kapsamında, 23 Ocak 2016 tarihinde okulların tatile girmesiyle bir-

likte, öğrencilerin karne sevinci paylaşıldı. 

Karne sonuçları ile bir dönem boyunca yürütülen ders destek çalışmalarının 

oldukça faydalı olduğunu  görüldü. 110 öğrenciden 33 öğrencinin aldığı 

takdir ve teşekkür belgeleri projenin somut çıktısı olarak veri sağlamaktadır. 

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocukları için tatile özel faaliyet ve 

ders programı hazırlandı. Yaş gruplarına göre sınıflandırma yapılan eğitim 

programında Matematik, Türkçe, Spor, Güzel Sanatlar, Değerler Eğitimi 

dersleri yapıldı. Çocuklar bu programa uygun olarak derslere katılım göster-

di.  
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TÜRK İYE GENÇLER ARASI İLET İŞİM PLATFORMU/TÜGAP 
TASAM BA ŞKANI İLE TANI ŞMA TOPLANTISI 

Gülberenk Değerler Eğitimi Derneği ile Altın 

Çocuk Dergisi’nin ortak çalışması olan 

Gülberenk Eğitici Çocuk Programları devam 

ediyor. Bu kapsamda, “Vakitliyim, Çünkü Na-

maz Kılıyorum” konulu program gerçekleşti.   

“ www.gulberenk.com 

Türkiye Judo Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafın-

dan 29.01.2016 tarihinde Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu 

Spor Salonu'nda Ümitler Judo Şampiyonası seçmeleri yapıl-

dı. Mavi Haliç Kulübünden 12 sporcunun katıldığı yarışma-

ya sporcularımızın tamamı ilk üçe girdiler. Sporcular 04-07 

Şubat 2016 tarihlerinde Alanya'da yapılacak olan Türkiye 

Judo Ümitler Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. 

 MAV İ HAL İÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ  /  JUDO      

GÜLBERENK DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ 
“VAK İTL İYİM ÇÜNKÜ NAMAZ KILIYORUM” 

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu /TÜGAP, 3 Şubat 2016 tarihinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar 

Merkezi/TASAM Başkanı ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. TÜGAP adına Dilara Ataseven, Hanımlar Eği-

tim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Gençlik Komisyonundan Pınar Bıyıklı, Zehra Özküçük ve Burçak Yıldırım, 

Türkiye Entelektüel Kadın Hareketi’nden (TEKH) Ayşe Nur Koç katılım sağladı.  

Bu görüşmede 19 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi Hazırlık toplantı-

sına dair notlar konuşuldu ve sorulara cevap arandı. 

Yönetimi ve Sekretaryası TASAM tarafından sürdürülen Dünya İslam 

Forumu ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi işbirliğiyle 25-27 

Mart 2016 tarihinde Kuala Lumpur’da gerçekleşecek Uluslararası 

Müslüman Kadınlar Zirvesi için STK’ların katılım göstermesinin 

önemi vurgulanırken maliyetlerin STK’lar tarafından karşılanacağı 

ayrıntısı da verildi. 

Genç STK’ların bir komite oluşturup yurtdışı/yurtiçi kadın kuruluşları-

nın envanterini çıkararak katkı sağlayabileceği belirtildi.  
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İMHAD 
MÜLTEC İLERE YÖNEL İK ETK İNLİKLER 

İmam Hatipler ve Mezunlar Derneği/İMHAD ile  İmam Hatipliler 

Gençlik Spor Kulübü Derneği, İzmir Koleji ve Yağmur Dağıtımın 

sponsorluğunda 150 Suriyeli mülteci çocuğa yönelik bir etkinlik düzen-

lendi.  

İMHAD mültecilere yönelik çalışmalar kapsamında, 5 tane geçici eği-

tim merkezi ve 2 tane de kız ve erkek olmak üzere İmam Hatip Lisesi 

açmayı hedeflemektedir.  

“Suriye'de çocuk olmak ne demektir, bilir misin?  

Cehennemin ortasında sen yaşayabilir misin?  

Ne demektir bir düşünün, Suriye'de çocuk olmak;  

Sonu olmayan savaşın tam da ortasında kalmak,  

Suriye' de çocuk olmak, savaşa açmak gözünü,  

Ne olduğunu bilmeden savaşa dönmek yüzünü,  

Suriye'deki çocuklar; gözler yeşil, mavi, kara,  

Üzgün, ürkek ve çaresiz; boş boş bakar sokaklara...'' 

Kadın Sağlıkçılar Vakfı (KASAV) ve Ev Kadınları Derneği (EVKAD)’ın ortaklaşa düzenledikleri Manisa Kırka-

ğaç Şehzadeler Kampı Programı 26 Ocak-31 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleşti. İlk gün gençlerin birbirini 

tanıması ve etrafı keşfetmek için serbest zaman geçirildi. Güne sabah sporuyla başlandı. Okçuluk, el sanatları ça-

lışmaları ile devam etti. Kampta bulunan diğer genç gruplarla/

DÜNYEV ve Tenzile Erdoğan Sevgi Evi'nden gelen genç kız-

larla tanışıldı.  

Rehber eşliğinde Manisa'nın, Soma Maden Şehitliği ve tarihi 

Manisa Mevlevihanesi ziyaret edildi.  

Akşam yemeğinden sonra müzik eşliğinde oyunlar oynandı ve 

sohbet edildi.  

6 günlük yoğun kamp programı yeni dostlular ve yeni 

farkındalıkların inşasına vesile oldu.  

KASAV VE EVKAD 
MAN İSA KIRKA ĞAÇ ŞEHZADELER KI Ş KAMPI 
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GÜNÜMÜZDE İNTERNET 

Her yenilik bir başlangıç, bir gelişme, bir sorumlu-

luk, bir tehlikedir diğer bir yanıyla. Aslında dünya 

kurulalı beri devam eden sürecin yeni bir parçası tek-

nolojik gelişimler, buna paralel internet…  

Teknolojinin gelişmenin faydaları ile ilgili birçok 

araştırma yapıldı, uzmanların düşüncelerini paylaştı-

ğı birçok makale kaleme alındı. Bu bakış açısıyla 

teknolojik gelişmelerin faydalarına katılmamak 

mümkün değil. Hatta teknolojik gelişimin olumlu 

yanlarından faydalanmamak insanoğlunun en büyük 

hatalarından biri olacaktır. Ancak doğru/yararlı/

ihtiyaç kadar/gereği gibi noktaları önemseyerek.  

“Silah çıktı mertlik bozuldu” diyen atalarımızın ne-

denlerini ciddiye alarak söylemek isteriz ki, hız her 

sorunun çözümü gibi görülmemeli, bazı hızlı hareket 

edenlerin, düşünme fırsatı yakalayamadıkları için 

hemen cevap verenlerin, pişmanlık için ayırdıkları 

zaman bir hayli çok olabiliyor.  

Özellikle olumsuz yönleriyle ilgili yapılan araştırma-

lar, konunun birden çok boyutuyla ele alınmış, bire-

yin hayatındaki etkisi, çevresiyle iletişimde girdiği 

zorluklar, yaşam kalitesindeki değişim, derslerinde 

başarılar, aile birlikteliğine etkisi ve benzeri yanla-

rıyla değerlendirilmiştir. Hatta bu konuda; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki tüm partilerin 

verdiği önergeler çerçevesinde 21 Şubat 2012 tari-

hinde “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektö-

ründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta 
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Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak 

Üzere Sosyal Bilişim Ve İnternet Araştırma Komis-

yonu”,  “Bili şim Ve İnternet Araştırma Komisyonu 

“ kurulmuş, konu tüm detaylarıyla incelenerek kap-

samlı bir rapor hazırlanmıştır.  

Yapılan araştırmaların birçoğunda aşağıdaki husus-

ların altı çizilmiştir:   

Günümüzde İnternet’in eğitim, alışveriş, eğlence, iş 

ve iletişim gibi birçok alanda hizmet sunması haya-

tın ne kadar içinde olduğunun bir göstergesi sayıla-

bilir. İnternet’in yoğun kullanımı özellikle dijital 

çağda doğup büyüyen çocuklarda bir problem ola-

rak karşımıza çıkmaktadır (Leung & Lee, 2012). 

İnternet sahipliği ve teknoloji erişimi bulunan çok 

sayıda çocuk interneti hem uzun süreli hem de bi-

linçsiz/kontrolsüz bir şekilde kullanmaktadır. 

Çocukların internetin yoğun kullanımında 

Facebook gibi sosyal paylaşım ortamlarının etkisi 

olduğu söylenebilir. Hatta internet bağımlılığı üze-

rinde etkili olan değişkenler incelendiği bazı araş-

tırmalarda internet bağımlılığı ile Facebook gibi 

sosyal paylaşım sitelerinin ve sohbet ortamlarının 

kullanımının bağlantılı olduğu belirtilmektedir 

(Huang, 2006; Kittinger, Correia & Irons, 2012; 

Kuss, Griffiths & Binder, 2013; Leung & Lee, 

2012). 

İnternet bağımlılığının araştırmacılarca üzerinde 

ortak bir kanıya varılmış bir tanımı ve kapsamı bu-

lunmamaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından pato-

lojik rahatsızlık olarak ele alınan internet bağımlılı-

ğı (Griffiths, 2006; Morahan-Martin & 

Schumacher, 2000), bazı araştırmacılar tarafından 

ise patolojik rahatsızlık olarak görülmemektedir 

(Yılmaz, 2010). Bu farklı bakış açılarının bir sonu-

cu olarak bazı araştırmacılar internetin sunduğu 

hizmetlerin neden olduğu bağımlılığa odaklanırken 

bazı araştırmacılar durumu klinik bir vaka olarak 

yorumlamaktadırlar. 

Araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımla-

nan internet bağımlılığı incelendiğinde “internet 

bağımlılığı (internet addiction) (Young, 1998); si-

ber bağımlılık (cyberspace addiction), çevrimiçi 

bağımlılık (online addiction), Net bağımlılığı (Net 
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GÜNÜMÜZDE İNTERNET 

addiction); yüksek İnternet bağımlılığı (high Internet 

depen-dency) (Byun vd, 2009); sosyal ağ bağımlılığı 

(social networking addiction) (Kuss & Griffiths, 

2011); patolojik internet kullanımı (pathological in-

ternet use) (Mora-han-Martin & Schumacher, 2000); 

problemli internet kullanımı (problematic in-ternet 

use) (Davis, Flett & Besser, 2002; Thatcher & 

Goolam, 2005) gibi farklı birçok kavramın kullanıl-

dığı görülmektedir. Bu kavramlardan en sık kullanı-

lanı Young tarafından 1996 yılında ortaya atılan 

“ İnternet bağımlılığı” kavramıdır. Bu çalışma kapsa-

mında da incelenen durumu anlatmak üzere “İnternet 

bağımlılığı” kavramı kullanılacaktır. 

İnternet bağımlılığının sebepleri farklı değişkenlere 

bağlanabilir (Young, 1998; Byun vd., 2009; Kuss & 

Griffiths, 2011).  İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan 

araştırmalarda üstünde durulan en önemli nokta  

“sosyalleşme” isteğidir (Andreassen, Torsheim, 

Brunborg & Pallesen, 2012; Karaman & Kurtoğlu, 

2009). İnsanlar istedikleri kişilerle iletişime geçmek, 

kendilerini özgürce ifade etmek, eski tanıdıklarıyla 

sürekli iletişim kurmak gibi gerekçelerle sosyal pay-

laşım sitelerinde bulunurlar. Sosyal paylaşım siteleri-

nin kullanım yoğunluğunu, bazı araştırmacılar inter-

net bağımlılığının sebebi hatta eş anlamlısı olarak 

görmektedirler (Kuss & Griffiths, 2011; Kuss, 

Griffiths & Binder, 2013; Leung & Lee, 2012). Öyle 

ki bazı araştırmacılar tarafından internet bağımlılığı 

kavramı için sosyal ağ bağımlılığı (social networking 

addiction) kavramı kullanılmıştır (Kuss & Griffiths, 

2011; Kuss, Griffiths & Binder, 2013). Buradan yola 

çıkılarak günümüzde Facebook gibi sosyal paylaşım 

sitelerinin kullanım yoğunluğu sosyalleşme arzusu-

nun bir sonucu olarak gösterilebilir ve de İnternet 

bağımlılığıyla ilişkilendirilebilir. Bu yüzden de inter-

net bağımlılığı kavramı ele alınırken çocukların in-

ternet ve Facebook kullanımının gözden geçirilmesi-

nin önemli olduğu düşünülmektedir. 

2004 yılında hanelerde internet erişimi 7,0 iken 2015 

yılında 69,5 olmuştur. Bu gelişime yönelik bir sonuç 

olmakla birlikte, beraberinde birçok sorumluluk ge-

tirmekte, ebeveynler için bilinçli bir yönlendirme 

zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Kolay 

ulaşım bir imkan olurken, beraberindeki riskli konu-

lara da hızlı ulaşımı beraberinde getirmektedir.  
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Bilgisayar kullanımında çocuk ve gençlerin önemli 

bir kullanım alanı olan bilgisayar oyunlarının, ço-

cuklar ve gençler üzerinde; sakinleştirici, kontrol 

edici, gergin anlarda bile soğukkanlı kalmayı sağla-

yıcı etkiler ile düzenleyicilik, tasarlayıcılık, güzeli 

bulma, rekabet  duygusu ve iç motivasyonu arttır-

ma, özgüven ve diğer bilgi sistemleri kullanımını 

iyi olarak algılama gibi etkileri olduğu belirtilmek-

tedir. Ölçülü ve paylaşımcı bilgisayar oyunları ço-

cukların ve gençlerin kişisel gelişimine ve problem 

çözme metotları ile çocuğun eğlenerek eğitilmesine 

katkı sağlamaktadır.  

Ayrıca, bilgisayar oyunlarının zekâyı ve yabancı dil 

öğrenme yeteneğini geliştirici etkileri de söz konu-

sudur. Ancak, bilgisayar oyunları için zaman ayır-

makta dengenin korunamaması, kişiyi bu oyunlara 

karşı bağımlılık derecesine götürebilmektedir. Bil-

gisayar oyunları, özellikle şiddet oyunları, öğrenme 

çağındaki genç beyinleri kolaylıkla dejenere edebil-

mekte ve zamanla bilgisayar oyunları tutkuya dönü-

şebilmektedir. 

Bilgisayar oyunları içerisinde en tehlikeli olarak 

kabul edilenleri, filmlerde olduğu gibi insanın aklı-

na, şehvet ve öfke duygusuna hitap eden, içerisinde 

yoğun olarak çözülmeyi bekleyen problemlerin bu-

lunduğu, müstehcenlik ve şiddetin işlendiği oyun-

lardır. Bu oyunlarda, “ırkçılık”, “savaş kültürü oluş-

turma” ve “din çatışmaları” gibi gizli propaganda 

unsurları da sıkça yer almaktadır. Bu oyunlar ço-

cukları bağımlı hale getirmektedir. Saatlerce bu tip 

oyunları oynayan çocuklar ve yetişkinlerin, zihin-

sel, ruhsal ve bedensel fonksiyonları da alt-üst olup 

stres, saldırganlık, sürekli endişe, korku ve gergin-

lik hali (anksiyete), içe kapanıklık ve anti sosyal 

davranışlar sergiledikleri gözlemlenmektedir. Bilgi-

sayar oyunlarının, insanın tabiatında bulunan ger-

çeklik sınırlarını bozmak, yanlış model oluşturmak, 

şiddet ve saldırganlığı özendirmek, iletişim ve algı 

bozuklukları ile kişilik bozukluklarına sebep olmak 

gibi sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. 

Zamanının büyük kısmını şiddet içerikli oyunlarla 

geçiren çocuklar, öncelikle aileleriyle iletişim prob-

lemi yaşamaktadırlar. Zamanla okul müfredatına 

uyum sağlayamayan bu çocuklar, öğretmen ve ar-

kadaşlarıyla ilişkilerinde de sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

Aşırı ve uygunsuz bir biçimde mobil telefon, bilgi-

sayar oyunları ve internet kullanımının, çocukların 

ve gençlerin biyopsikososyal sağlıklarını olumsuz 

etkilediğine dair birçok bilimsel çalışma bulunmak-

tadır. Burada yanıtlanması gereken soru “çocuk 

veya genç hangi gereksinimini karşılamak için bu 

teknolojiye, yaşamlarını etkileyecek boyutlarda 

ihtiyaç duymaktadır?” Bu sorunun en önemli yanıt-

larından birisinin, “sevgi, ilgi ve doyum gereksini-

mini karşılamak” şeklinde olabileceği değerlendiril-

mektedir. 

Sonuç olarak; her imkan bir sorumluluktur, sorum-

luluğu yerine getirilemeyen her nimet insana, çev-

reye zarar vermektedir. 




