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Sivil Toplum Diyaloğu ve Sivil Toplum Destek Programı hassas gruplara ve farklı hak 

alanlarına destek vermeye, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ve aday ülkelerdeki sivil 

toplum kuruluşları (STK) arasında diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunmaya 

devam ediyor. Bu sayıda, farklı sorunları ve kaygılarıyla yaşamın üç ayrı dönemine 

odaklanan, yaşlı, gençlik ve çocuk hakları alanlarında geliştirilen diyaloglara, ilham 

veren projelere yakından bakacağız.  

Yaşlı bireylerin toplumun her alanına dahil edilmeleri, istihdam olanaklarından 

yararlanabilmeleri ve güven içerisinde yaşamaları ilkelerini içeren yaşlı hakları, 

kuşaklar arası güçlü bir iletişim ve umutlu yaşlı bir toplumun da güvencesi. Sivil 

Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem projelerinden “İkinci Bahar” ve “65+ İçin Dijital 

Kapsayıcılık”, Türkiye ile Fransa, İspanya ve Yunanistan’dan yaşlıları ve bu alanda 

çalışan STK’ları bir araya getirdi. Dilekleri yaşadıkları toplumlara ekonomik, sosyal ve 

kültürel olarak dahil olabilmek ve dijital dönüşüme uyum sağlayabilmek olan yaşlı 

bireylerin geliştirdikleri diyaloglara göz gezdireceğiz.

İtibar ve güven, gençlerin de farklı bir şekilde toplumsal beklentilerini şekillendiriyor. 

Altıncı Dönem projelerinden “Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için 

Sivil Toplum Diyaloğu” ve “İş’te Gençler”, istihdamın artırılması ile çalışma ve yaşama 

koşullarının iyileştirilmesi üzerine, daha iyi bir gelecek için diyalog kanalları geliştirdi. 

“Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu” Projesi, 

Türkiye-Hollanda ortaklığıyla gençlerin ve gençlik çalışanlarının sosyal politika ve 

istihdam konularında kapasitelerini güçlendirmek, “İş’te Gençler” Projesi ise “Engelli 

olmak engel değildir” sloganı ve Türkiye-Macaristan arasında kurulan köprüyle engelli 

gençlerin istihdamını artırma hedefiyle hayata geçti. Bu sayıda ayrıca AB kurumları 

arasındaki iş birliğine yönelik bir çerçeve oluşturan Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi 

ve bu stratejinin önemli bir parçası olarak geliştirilen Avrupa Gençlik Hedefleri’ne de 

yer veriyoruz.

Sanat, drama, yayıncılık ve tüm dünyada çocuklara ilham veren LEGO® oyuncak 

setleri, Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Döneminde uygulanan ve bu sayıda ayrıntılı 

bakacağımız iki projede çocukların rehabilitasyonu ve çocuk istismarını önlemek 

için kullanılan yaratıcı çözümlerden bazıları. “Çocukça Sanat” Projesi, cezaevinden 

çıktıktan sonra tekrar suça karışan çocukların oranının azaltılması için sanat etkinlikleri 

ile rehabilitasyon programı geliştirdi. “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” Projesi ise 

mahremiyet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için LEGO® interaktif eğitim seti ve 

yaratıcı drama eğitimlerinden yararlandı.

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü 

Dönemi kapsamında, yaşlı, gençlik ve çocuk haklarına odaklanan projeler yalnızca 

bunlarla kısıtlı kalmıyor. Bu üç alanda yürütülen diğer projelere ve bu çerçevede 

geliştirilen diğer diyaloglara da kısaca göz gezdireceğiz.

Her yaş için daha umutlu bir gelecek ve kalıcı diyaloglar diliyoruz.
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“Amacım mümkün olan en yakın zamanda emekli olmak ve mümkün 

olan en zevkli haliyle hayatı yaşamak. Göremediğim tüm güzellikleri 

keşfedebileceğim sakin bir zaman.” Bu sözler, her yaş için bir toplum 

umuduyla yaşlıların sosyal ve ekonomik katılımına yönelik, Yörük-Türkmen 

Vakfı’nın (Yörük-Türkmen Kültürüne Hizmet, İlim, Sağlık Eğitim, Araştırma, 

Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) yürüttüğü “İkinci Bahar” Projesi kapsamında 

hazırlanan belgeselde izlediğimiz yaşlılardan birine ait. 

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem projelerinden “İkinci Bahar”ın tam ismi 

projenin amacını ve yaklaşımını da özetliyor: “AB ve Türkiye STK’ları Arasında 

İKİNCİ BAHAR 
DİYALOGLA YAŞLILARI 
GÜÇLENDİRİYOR
Türkiye, Fransa ve İspanya’da, aktif yaşlanma, yaşlı istihdamı gibi konularda çalışan STK’lar arasında diyalog kanalları oluşturmak 
ve yaşlı bireylerin sosyo-ekonomik olarak topluma katılımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçen ‘İkinci Bahar’ Projesi, 
yaşlıların yaşamdan kopmadığı bir topluma doğru umutla ilerleyen yolculuğunu tamamladı.

Diyalogla Yaşlıların Güçlendirilmesi”. Yörük-Türkmen Vakfı çalışanlarından 

ve proje ekibinden Mehmet Ali Okan, projenin amacını “Türkiye’de ve 

Avrupa’da aktif yaşlanma, yaşlı bakımı, yaşlı istihdamı gibi konularda çalışan 

sivil toplum örgütleri arasında iş birlikleri ve diyalog kanalları oluşturmak ve 

bunları güçlendirmek” olarak özetliyor.

Fransa’dan Yaşlılar için Yiyecek Araştırma, Çalışma ve Teşvik Derneği ALIM50+ 

ve İspanya’dan Campus Arnau d’Escala Özel Vakfı’nın eş faydalanıcı olarak yer 

aldığı proje kapsamındaki faaliyetler arasında Türkiye, Fransa ve İspanya’daki 

yaşlı bireylerin güçlendirilmesine yönelik çalıştaylar, Yörük-Türkmen Vakfı’nın 
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‘İKİNCİ BAHAR’ BELGESELİ ÜÇ 
ÜLKEDEN YAŞLILARA SES VERİYOR

“İkinci Bahar” Projesi 31 Ağustos 2022’de Ankara’da, Avrupa Birliği 

Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik’in açılış konuşmasını 

gerçekleştirdiği kapanış toplantısıyla yolculuğunu tamamladı. Proje 

sonuçlarının katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, belgeselin ilk gösterimi 

de gerçekleştirildi. Türkiye, İspanya ve Fransa’daki yaşlıların sosyal hayatı ve 

istihdamı üzerine gerçek hikâyelerin derlendiği belgesel üç ülkeden yaşlılara “İkinci Bahar” belgeselinin kısa fragmanı

ses veriyor: “66 yaşındayım ve kendime hep şunu söylerim, hayatta asla 

sıkılmamaya gayret etmeliyim,” ya da “Hayat felsefem sadelik, sevmek, 

sevgi yaymak. Ölene kadar.”

Yaşlıların istihdamı ve çalışma ortamlarını konu edinen politika ve uygulamalar, 

sosyal, ekonomik ve kültürel olarak dışlanmışlık hissine karşı önlemler, aktif 

yaşlanma konusunda hayata geçirilen iyi uygulama örnekleri proje süresince 

tartışılan, paylaşılan, raporlanan konulardan bazıları. Mehmet Ali Okan, 

projenin kendilerine öğrettiklerini ise şöyle özetliyor: “Projemizin faaliyetleri 

esnasında gözümüze çarpan ve insanlarla paylaşmak istediğimiz gerçek, 

Türkiye’nin de ileride yaşlı bir topluma dönüşeceği ve bu konuda çeşitli 

önlemlerin daha şimdiden alınması gerektiğidir.”

yaşlı bakımevinde kurulan hobi atölyesinde gerçekleşen atölyeler ve eğitimler, 

üretilen ürünlerin sergilenmesi, gerçek hikâyeleri ekrana taşıyan belgeselle 

beraber çeşitli araştırma ve raporlama çalışmaları yer alıyordu.

https://www.youtube.com/watch?v=8n0-fW9BSzs
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65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülüstü Salur, derneğin 

kuruluşundan beri öncelik verdiği dijital kapsayıcılık çalışmalarının, pandemi 

süreciyle birlikte bir gereklilikten bir aciliyete evrildiğini belirtiyor. Salur, 

yaşlılık çalışmalarının desteklenmesi ve büyümesinin “bütün kuşakların bir 

arada sağlıklı, verimli, aktif yaşaması için çok önemli bir hedef” olduğunu 

dile getiriyor.

65+ bireylerin dijital ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği “65+ İçin 

Dijital Kapsayıcılık” Projesi, 2021 yılında 65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin 

koordinatörlüğünde, Yunanistan’ın yaşlılık alanında en etkin ve deneyimli 

derneği 50 Plus Hellas iş birliğiyle hayata geçirildi. Dr. Gülüstü Salur, dijital 

dünyanın günlük alışverişten sağlık ve bankacılık hizmetlerine, kamu 

65+ DİJİTAL KAPSAYICILIK 
İLE KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM
‘65+ İçin Dijital Kapsayıcılık’ Projesi, dijital dönüşümün hızla değiştirdiği dünyamızda 65+ bireyleri bu dönüşümün parçası 
yapmak, kuşaklar arası iletişimi güçlendirerek sürdürülebilir iyileşme sağlamak amacıyla hayata geçti.

hizmetlerinden kültürel ve eğitsel faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazeyi 

kapsadığını belirtiyor. Salur’a göre yaşlıların dijital dünyanın dilini öğrenmeleri, 

toplumsal ve kültürel yaşama katılımlarını güçlendiriyor, dönüşümlerini 

hızlandırıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi’nde hayata geçirilen ve 15 ay süren 

projenin ana faaliyetleri arasında dijital bilgi okuryazarlığına yönelik eğitim 

programlarının hazırlanması, dijital kapsayıcılık eğitimleri verecek genç 

gönüllülere eğitimler verilmesi, yaşlı dostu uygulama ve oyunlar geliştirilmesi 

bulunuyordu. Yunanca ve İngilizce sürümleri de olan eğitim materyallerinin 

sürdürülebilir, çoğaltılabilir ve aktarıma uygun bir içerikte olmaları ise proje 

ortağı 50 Plus Hellas desteğiyle gerçekleştirildi.
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“65+ İçin Dijital Kapsayıcılık” Projesinin en büyük destekçileri arasında 

belediyeler ve üniversiteler bulunuyordu. Projenin iştirakçileri arasında 

Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş̧, Şişli ve Zeytinburnu Belediyeleri, Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 

Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yer aldı.

Nisan 2022’de 65+ Yaşlı Hakları Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği iş 

birliğiyle düzenlenen “65+ için Dijital Kapsayıcılık: Belediyelerin Rolü Ortak 

Hareket Çağrısı” etkinliğinde belediyelerin proje kapsamında alabilecekleri 

roller aktarıldı, projede aktif rol alan belediyeler kendi deneyimlerini paylaştı. 

Belediye ve üniversitelerin desteğiyle, projede ‘Dijital Arkadaş’ adı verilen 

genç/akran gönüllülere yaşlılık, yetişkin öğrenme yöntemleri, ölçme-

değerlendirme ve teknolojik öğrenme alanlarında eğitimler düzenlendi. Bu 

DİJİTAL ARKADAŞLAR: PROJEDE BELEDİYE 
VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

eğitimlerle 65+ bireyler akıllı telefon, tablet, bilgisayar, uygulama kullanımı 

konularında bilgi ve deneyim kazandı.

Şişli Belediyesi Gerontolojik Hizmet Sorumlusu Tuğçe Tıngır, “Aslında yaşlıların 

yaşadığı dijital eşitsizlikler her zaman mevcuttu. Ancak pandemide daha 

görünür hale geldi. Bizler de yaşlıların sosyal hayata katılımlarını teşvik 

etmek ve yaşam kalitelerini artırabilmek için ‘Dijital Kapsayıcılık’ Projesine 

dahil olduk,” diyerek projeye ne amaçla katıldıklarını aktarıyor.

Haziran 2022’de Şişli Belediyesi’nin proje kapsamında düzenlediği “Dijital 

Arkadaşlar Buluşması” katılımcılarından İkbal Karamık ise etkinliğe 

dair memnuniyetini dile getirirken şu sözleri kullanıyor: “Bu projeye 

ilk başvuranlardan biriyim. Teknolojiyle ilgili, özellikle telefonla ilgili 

bilmediğimiz hemen hemen her şeyi burada öğrenmiş olduk. Bu projeyi 

hayata geçirenlere teşekkür ederim.”
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Gençlerin ve gençlik çalışanlarının sosyal politika ve istihdam konularında kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan ‘Yerelde 
Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’ Projesi, bir dizi etkinlikle ve kapsamlı bir araştırmayla Türkiye 
ve Hollanda’da gençlik alanında çalışan STK’lar arasında güçlü bir diyaloğa imza attı.

İstihdamın artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş hayatında kadın 

ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gençlerin günümüzde en çok beklenti 

içerisinde olduğu toplumsal konulardan bazıları. Bu konular, aynı zamanda 

“Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı AB Müktesebatı 19. Fasıl’ın da kapsadığı 

konular. 

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem projelerinden “Yerelde Gençlik 

Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu” bu konulara 

odaklanarak Türkiye ile Hollanda arasında oluşturdukları gençlik köprüsü ile 

19. Fasıl ve içerdiği konular üzerine farkındalığın artırılması üzerine çalıştı. 

Projenin ana faydalanıcısı Pi Gençlik Derneği’nden Seda Şahin, projenin 

amacını “AB Müktesebatı 19. Fasıl kapsamında Türkiye ve Hollanda’da gençlik 

YERELDEN AVRUPA’YA 
UZANAN GENÇLİK DİYALOĞU
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Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikler, proje çerçevesinde 

geliştirilen diyaloğun da belkemiğini oluşturdu. Projenin Hollanda ayağında, 

Pi Gençlik Derneği temsilcilerinin ve Hollanda’nın farklı bölgelerinde faaliyet 

gösteren 20’den fazla gençlik çalışanının katılımıyla, proje ortağı Blom 

Vakfı organizasyonunda 23 Haziran 2022 tarihinde çevrim içi bir konferans 

düzenlendi. “Gençlik Hakları ve Sorunları”,”Gençlerin Katılımı”, “Gönüllülük 

Bilincinin Gençler Arasında Yaygınlaştırılması” ve “Gençlik Çalışmalarının 

Güçlendirilmesi” konferansta tartışılan konulardan bazılarıydı. Konferans 

sonrasında, 20’den fazla gençlik çalışanı, 4-7 Temmuz 2022 tarihlerinde Den 

ETKİNLİKLERLE GÜÇLENEN GENÇLİK KÖPRÜSÜ

alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek” 

olarak tanımlıyor.

Proje, Türkiye’deki 40 gençlik derneğinin birlikte ve birbirlerinden öğrenmek 

için oluşturdukları bir sivil toplum ağı olan Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) 

çatısı altında Pi Gençlik Derneği ve Hollanda’daki Blom Vakfı ortaklığı ve İzmir 

Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile hayata geçirildi.

Haag’da düzenlenen “Ayrımcılıkla Mücadele” temalı yerel eğitimlere katıldı.  

Projenin Türkiye ayağında ise, “Gençlik Çalışanları için Sosyal Politika ve 

İstihdam Konferansı” kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışmalar 

yapan 40’tan fazla gençlik çalışanı 28-30 Haziran tarihlerinde Ankara’da bir 

araya geldi. Konferansa, AB Başkanlığı’ndan Uzman Dr. Begüm Güler, AB 

Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Mehmet Caner Demir ile Blom Vakfı 

Kurucuları Nathalie Feitsma ve Jorinevan Egmond katılım sağladı. Sosyal 

politika ve istihdam üzerine yeni bilgiler edinmek, ağ kurmak ve iş birliği 

geliştirmek amacıyla düzenlenen konferansta “Gençlik Çalışanlarının Sosyal 

Politika ve İstihdam Algısı” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. 

Seda Şahin, sonrasında İzmir, Ankara ve Gaziantep’te düzenlenen eğitimlerin 
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Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA), Türkiye’deki gençlik derneklerinin 

karşılıklı öğrenme deneyimlerini güçlendirmek için oluşturdukları bir sivil 

toplum ağı. Gençlik hakları alanında faaliyet gösteren Pi Gençlik Derneği, 1 

Ocak 2020’de Türkiye genelinden 40 gençlik kuruluşunun bir araya gelmesiyle 

YGDA’nın kurulması için ilk adımı attı. YGDA çatısında gençlik derneklerini 

hak temelli çalışmalar konusunda güçlendirmek, daha kapsayıcı olmalarını 

sağlamak ve birbirleri ile iş birliğini artırmak için eğitim, toplantı, konferans, 

saha çalışmaları gibi birçok faaliyet yürütüldü. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren gençlik derneklerinin 

çalışmalarının daha görünür hale getirilmesi ve gençlerin bunlara 

kolay erişebilmesi için tasarlanmış olan YGDA’nın web sitesini https://

genclikdernekleri.org/ adresinden ziyaret edebilirsiniz. 

YGDA’nın kuruluş hikayesini Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler 

ve Proje Koordinatörü Seda Şahin’den dinlemek için: https://youtu.be/

oTLoWoxVB34

YEREL GENÇLİK DERNEKLERİ AĞI HAKKINDA

başlıklarının araştırmanın sonuçlarına göre belirlendiğini dile getiriyor ve 

araştırma sonuçlarına çok yakında projenin web sitesinden ulaşılabileceğini 

belirtiyor. “Yerelden ulusala” sloganıyla yolculuğuna başlayan proje, Türkiye 

ve Hollanda arasında geliştirilen gençlik diyaloğuyla uluslararası boyutu da 

eklemiş bulunuyor.

https://genclikdernekleri.org/
https://genclikdernekleri.org/
https://youtu.be/oTLoWoxVB34 
https://youtu.be/oTLoWoxVB34 
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AB Gençlik Stratejisi, AB Konseyi’nin 26 Kasım 2018’de kabul edilen kararına 

dayanarak, AB’nin gençlik politikası alanında 2019-2027 yıllarını kapsayan 

AB kurumları arasındaki iş birliğine yönelik bir çerçevedir. Stratejinin temel 

amacı, gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olarak belirlenmiştir. 

Avrupa gençlik politikaları ve temel hedefleri; gençlerin demokratik hayata 

katılımını teşvik etmeyi, genç kadın ve erkeklerin sosyal ve toplumsal katılımını 

desteklemeyi ve tüm gençlerin topluma katılmak için gerekli kaynaklara sahip 

olmasını sağlamayı amaçlıyor.

AB Gençlik Stratejisi, sektörler arasında iş birliğini ve bütüncül bir yaklaşımı 

teşvik ederken, katılım, entegrasyon, güçlendirme olmak üzere üç temel 

eylem alanına odaklanıyor: Engage (Katıl), Connect (Bağlan) ve Empower 

(Güçlendir). Bu üç eylem alanı ile neler hedefleniyor? Engage (Katıl) ile 

gençlerin sivil, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımı destekleniyor. 

Connect (Bağlan) gençlerin değişim, iş birliği ve sivil katılım ilkelerini 

yaşamalarına yönelik fırsatların desteklenmesini öngörüyor. Empower 

(Güçlendir) ise gençlik çalışmaları ile gençlerin temel yeterlilikler ve beceriler 

edinmelerine odaklanıyor.

AB GENÇLİK STRATEJİSİ
KATIL, BAĞLAN VE GÜÇLENDİR

AB Gençlik Stratejisi’nin önemli bir parçası da 2017-2018 yıllarında Avrupa’nın 

birçok ülkesinden gencin katılımıyla geliştirilen Avrupa Gençlik Hedefleri. Bu 

hedefler, gençlerin yaşamlarını etkileyen sektörler arası alanları tanımlayarak 

zorluklara işaret ediyor ve gençlerin tam potansiyellerine ulaşmalarını 

sağlayan bir Avrupa vizyonunu temsil ediyor. 

AB Gençlik Stratejisi ve Avrupa Gençlik Hedefleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için: https://youth.europa.eu/strategy_tr

1.

2.

3.

4.

5.

AB’yi Gençlerle Buluşturmak

Cinsiyet Eşitliği

Kapsayıcı Toplumlar

Bilgi ve Yapıcı Diyalog

Akıl Sağlığı ve Refah

AB GENÇLİK HEDEFLERİ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kırsal Gençlik için İleri bir Adım 

Herkes için Kaliteli İstihdam

Kaliteli Öğrenme

Herkese Alan ve Katılım

Sürdürülebilir Yeşil Avrupa

Gençlik Örgütleri ve Avrupa Programları

https://youth.europa.eu/strategy_tr
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Anadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) koordinatörlüğünde Macaristan’dan 

PUSULA Avrupa Gençlik Ortak Yardım Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen 

“İş’te Gençler” Projesinin iştirakçileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve 

Engelli Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (EN-KAMU-

DER). Proje, Türkiye ve Macaristan’daki gençlik STK’ları arasında güçlü ve 

sürdürülebilir bir diyalog kurma yoluyla engelli gençlerin istihdamına katkıda 

bulunmak üzere yürütüldü.

ANGEF Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Mesut Karaağaç, kapanış 

İŞ’TE GENÇLER
“ENGELLİ OLMAK 
ENGEL DEĞİLDİR”

toplantısında yaptığı konuşmada proje kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmalara ve proje çıktılarına değinirken, projenin çıkış noktasına ve 

hedeflerine de şu sözleriyle açıklık getiriyor: “Engelli gençlerin nitelikli 

eğitim alamamaları, engellerinin olmasından kaynaklı dışlanmalara ve ön 

yargılara maruz kalmaları, erişilebilirlik noktasında kısıtlı imkanlara sahip 

olmaları nedeniyle istihdam edilme konusunda problemler yaşadıklarının 

farkındayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz ‘İş’te Gençler’ Projesinin temel 

hedeflerinden birini engelli gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak 

olarak belirledik.”

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi’nde engelli gençlerin istihdamını artırmak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini 
desteklemek hedefiyle yola çıkan ‘İş’te Gençler’ Projesi 2022 Haziran ayında gerçekleşen kapanış toplantısı ile başarıyla 
tamamlandı.
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Proje sürecince 15-29 yaş aralığındaki engelli gençlerin Türkiye ve Avrupa 

Birliği’nde istihdam edilebilmeleri için hangi yetkinlik ve becerilere sahip 

oldukları ve bunları nasıl geliştirileceği belirlenmeye çalışıldı. Bunu yaparken 

genç engelli bireylere, stratejik bir yaklaşım çerçevesinde kariyer rehberliği 

hizmeti verildi. Ayrıca proje kapsamında, mentörler ve akademisyenler 

tarafından geliştirilen kaynaklar ışığında genç engelli bireylere ulaşılarak 

mentörlük hizmeti verildi. Buna ek olarak, engelli gençlerin istihdamına ilişkin 

iyi uygulama ve deneyim paylaşımını sağlamak için Macaristan ve Türkiye 

arasında karşılıklı olarak çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Engelli gençlerin 

günlük yaşamda edindiği deneyimleri paylaşabilecekleri bir çevrimiçi forum 

ve kendilerini ilgilendiren içeriklerin paylaşıldığı erişilebilir kaynak merkezi ise 

projenin bir diğer önemli kazanımı oldu.

PROJE KAZANIMLARI NELER OLDU?

“İş’te Gençler” Projesi kapanış toplantısında görüşlerine başvurduğumuz proje 

mentörü Gizem Polat, yapılan anket çalışmaları ve SWOT analizleri sonucunda 

engelli gençlerin güçlü yanlarını keşfedip beceri ve yetkinliklerine göre onları 

doğru kaynaklarla buluşturmak için çalıştıklarını belirtirken sözlerini şu şekilde 

sonlandırıyor: “Engelli olmak engel değildir.”
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ÇOCUKÇA SANAT 
SANAT ETKİNLİKLERİ 
YOLUYLA İYİLEŞTİRME
Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suça karışan çocukların oranının azaltılmasına yönelik hayata geçirilen ‘Cezaevindeki 
Çocuklar için Sanat Etkinlikleri Yoluyla Rehabilitasyon Programının Geliştirilmesi’ ya da kısa adıyla ‘Çocukça Sanat’ Projesi, 
Türkiye’de çocuk cezaevlerinde uygulanacak alternatif bir rehabilitasyon programı geliştirilmesine katkıda bulundu.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHUDER) İzmir şubesi tarafından 

başlatılan “Çocukça Sanat” Projesi, Romanya’dan ortakları Hayat Boyu 

Öğrenmeyi Destekleme Derneği Merkezi’nin (CPIP) desteğiyle ceza infaz 

kurumlarındaki çocukların iletişim ve kendini ifade etme becerilerinin 

güçlendirilmesi, çatışma çözme gibi konularda yaşadıkları problemlerin 

çözümüne yönelik bir program geliştirdi.

Proje Koordinatörü Ezgi Baltalı, proje kapsamında ceza infaz kurumlarıyla 

bu amaca yönelik çeşitli çalıştaylar gerçekleştirdiklerini ve psikososyal servis 

uzmanlarına yönelik geliştirdikleri iyileştirme programına yönelik uygulayıcı 

eğitimleri verdiklerini belirtiyor. Programın verimliliğinin ölçülmesiyle ilgili bir 

de akademik araştırma yürütüldü. Türkiye, Romanya ve diğer AB ülkelerinin 

alternatif rehabilitasyon programlarının karşılaştırmasını içeren bu akademik 

araştırma, proje sonunda tamamlanarak sonuçları paylaşılacak.

İYİLEŞTİRME İÇİN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBILİR DİYALOG 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir Çocuk ve Gençlik 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Urla Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun katılımıyla 
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Proje sonunda SHUDER ve CPIP arasında kurulmuş olan ortaklığın yanı sıra 

AB üye ülkelerdeki STK’lar ile yeni diyaloglar kurulması bekleniyor. Böylelikle, 

devam eden akademik araştırmalarla birlikte, AB üye ülkelerindeki en iyi 

uygulamalar incelenerek Adalet Bakanlığı’na politika önerileri sunulacak. 

Proje bitiminde alternatif rehabilitasyon programında çocuk cezaevlerindeki 

16 personelin becerilerinin yüzde 100 artırılması ve tekrar suça karışan çocuk 

oranında yüzde 10 azalma sağlanması hedefleniyor.

PROJE KAZANIMLARI NELER OLACAK?

yürütülen projenin açılış toplantısı 2021 Kasım ayında gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Türkiye’de çocuk ceza infaz kurumları, çocuk eğitimevleri ve 

denetimli serbestlik müdürlüklerinde çocuklara yönelik uygulanan eğitim ve 

iyileştirme çalışmaları ve sanat terapisi uygulamalarıyla ilgili bilgi paylaşıldı, 

ortaklarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

2022 Nisan ayında proje ortağı CPIP’in ev sahipliğinde Romanya’nın Timisoara 

kentine düzenlenen çalışma ziyaretinde Romanya – AB Yetişkin ve Çocuk 

Adalet Sistemi üzerine detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Romanya’daki 

çocuk ceza infaz kurumlarının tanıtıldığı ve alanda yürütülen çalışmaların 

aktarıldığı ziyarette ayrıca Türkiye – AB Çocuk Ceza Sistemi arasındaki farklar 

ve benzerlikler üzerine görüşüldü.

2022 Mayıs ayında ise projenin tüm paydaşlarıyla birlikte “Çocukça Sanat” 

eğitmenleri İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun misafiriydi. Burada, 

Kurum İşyurdu Tekstil ve Seramik Atölyesi ve kurs alanları ziyaret edildi, 

çocukların ürettikleri ürünler sergilendi.
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GÜÇLÜ UCİM 
İLE GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

1949 yılından beri dünyanın birçok ülkesindeki çocuğun hayal gücünü ve 

yaratıcılığını tetikleyen LEGO® oyuncak setleri, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk 

İstismarı ile Mücadele Derneği ile bir ilke imza atarak çocukların mahremiyet 

ve çocuk hakları kavramlarını yakından tanımasına destek oldu.

Türkiye’de 55 ilde, yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren 

UCİM’in, Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi kapsamında yürüttüğü 

“Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” Projesi kapsamında, LEGO® Education Türkiye 

ve Teknokta ortaklığında geliştirdiği “Bedensel Söz Hakkım” eğitimleri projede 

yer alan farklı illerdeki okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine 

verildi. Dünyada bu yaş grubu için oluşturulan ilk interaktif eğitim seti olan 

“Bedensel Söz Hakkım”, projede yer alan faaliyetlerden yalnızca birisi.

YARATICI DRAMA VE ÇOCUK DOSTU YAYINCILIK

UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Pelin Uzun, proje ile “UCİM’in 

kapasitesinin güçlendirilmesi, daha fazla farkındalık yaratılması ve daha 

fazla çocuğa ulaşılmasını” hedeflediklerini belirtiyor. Uzun, “Bedensel Söz 

Hakkım” eğitimleriyle beraber farklı yaş gruplarına drama yoluyla da eğitimler 

verdiklerini ekliyor. UCIM eğitimci ve psikologlarının Çağdaş Drama Derneği 

ile birlikte geliştirdikleri “Çocuklara Yaratıcı Drama ile Mahremiyet Eğitimi” 

teatral dramatizasyon yöntemini kullanıyor.

“Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetler 

arasında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliği ile düzenlenen Çocuk 

‘Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar’ Projesi; mahremiyet ve çocuk haklarına odaklanan LEGO® interaktif eğitim seti, yaratıcı 
drama eğitimleri, Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı ve eğitici eğitimleri ile savunuculuk ve ortaklık kapasitesini artırarak çocuk 
istismarının önlenmesine dikkat çekti.
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Çocuk istismarının herkesin başına gelebileceği, istismarın eğitimlerle 

ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğuna sosyal medya 

kampanyalarıyla da dikkat çeken UCİM, projenin açılışını 23 Nisan 2022’de 

oyuncu ve sunucu Uraz Kaygılaroğlu’nun öncülüğünde Instagram canlı yayını 

ile gerçekleştirmişti. 

Kaygılaroğlu, “Herkesin çocuğunun başına gelebilir” çağrısıyla kampanyaya 

Ezgi Mola, Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Gülse 

Dostu Yayıncılık Çalıştayı, UCİM eğitmenlerine ve gönüllülerine yönelik eğitici 

eğitimleri, kuruluşundan bu yana yaşanan deneyimleri anlatan bir belgesel 

ve sosyal medya kampanyaları bulunuyor. Pelin Uzun, eğitimler sonrasında, 

eğiticilerin kendi illerinde daha fazla UCİM gönüllüsüne bu eğitimleri vererek 

bir kelebek etkisi yarattıklarını söylüyor.

“Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak,” sloganıyla faaliyetlerine 

devam eden UCİM çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk 

hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar yüzlerce 

okulda, pek çok üniversitede eğitim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi 

ve halen çalışmalarına devam ediyor. UCİM, aynı zamanda istismar davalarında 

ve ihbar hattına gelen dosyalarda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor 

ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor. Türkiye’nin her yerinde çocuk 

istismarı ile mücadele eden UCİM, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” Projesi ile 

daha da güçlenerek sürdürülebilir fayda sağlamayı amaçlıyor.

UCİM ÇOCUKLARIN YANINDA

Birsel gibi tanınmış isimlerin de katılımını sağlamıştı. Ünlü isimlerle beraber 

katılımcıların da destekte bulunduğu kampanya, önleme merkezlerinin 

kurulmasına önemli bir katkıda bulundu.

INSTAGRAM CANLI YAYINIYLA AÇILIŞ
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YAŞLI, GENÇLİK VE ÇOCUK 
HAKLARINA YÖNELİK DİĞER PROJELER
Engelli çocukların aktif katılımından aile birleşmesi sürecinin iyileştirilmesine, yaşlı bakımında ortak çözümler geliştirilmesinden 
gençlik STK’larının kapasitelerinin güçlendirilmesine, Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönemi ve Sivil Toplum Sektörü Üçüncü 
Dönemi’nde, yaşlı, gençlik ve çocuk hakları alanlarında hayata geçen diğer projelere göz atalım.

AİLEYE DÖNÜŞÜ BİRLİKTE GÜÇLENDİRELİM

BENİM YANIMDA OL

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen proje, devlet 

koruması altındaki çocukların ailelerine dönüş sürecinin iyileştirilmesi için “Aile 

Birleşmesi” alanında çalışan STK’lar arasında ortak bir strateji geliştirilmesini 

ve bu STK’ların politika ve karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamasını 

amaçladı. Bu kapsamda STK’ların savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin 

güçlendirilmesi ve aile birleştirme uygulamaları ile ilgili kapasitelerinin 

artırılması hedeflendi. 

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere yeterli ve erken 

müdahalenin sağlanmasına katkıda bulunmak için Türkiye ve AB ülkelerindeki 

STK’lar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen proje İlgi Otizm 

Derneği tarafından yürütüldü. Bulgaristan’dan Natsionalna Asotsiatsia Na 

Resursnite Uchiteli (Ulusal Kaynak Öğretmenleri Derneği) ve Hırvatistan’dan 

Hrvatska Udruga Za Ranu Intervenciju U Djetinjstvu (Erken Çocukluk 

Müdahalesi Hırvat Derneği) ortaklığında yürütülen proje ile Türkiye’de OSB’li 

çocukların okul öncesi ve ilkokul eğitiminde gölge öğretmen uygulamasına 

yönelik mekanizmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlandı. 

BİRLİKTE GELİŞELİM, BİRLİKTE GÜLELİM
Proje, Türkiye’de kanserli çocuklara psikososyal destek sağlamak için çalışan 

sivil toplum aktörleri için bir kaynak merkezi görevi gören Gülmek İyileştirir 

Derneği’nin kurumsal kapasitesini geliştirmek için yürütüldü. Bu çerçevede 
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ENGELLİ ÇOCUKLARIN KATILIMI
Türkiye Spina Bifida Derneği’nin Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ortaklığıyla 

yürüttüğü proje ile engelli çocukların politika ve karar alma süreçlerine daha 

aktif demokratik katılımının sağlanması ve engelli çocukların haklarına yönelik 

sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda, çocuk 

katılımı alanında çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılması, engelli çocukların 

katılımı konusunda farkındalık yaratılması ve STK’lar arasında bir iş birliği 

mekanizmasının geliştirilmesi hedeflendi.
ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE
Devlet koruması altındaki çocuklar için çalışan STK’ların politika ve karar 

alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımını sağlayarak sivil toplumun 

gelişiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan proje, Denizli Koruyucu Aile 

Derneği tarafından Samsun Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, 

İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği 

ortaklığında yürütüldü. Proje çerçevesinde Türkiye’de koruyucu aile konusunda 

çalışan STK’ların bir araya gelmesiyle bir federasyonun oluşturulması, ilgili 

STK’ların iletişim ve savunuculuk yeteneklerinin iyileştirilmesi ve kurumsal 

kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi. 

ORTAK MÜCADELE: İKİ FARKLI KÜLTÜREL PERSPEKTİF
Stichting Nederland Kennisland (Hollanda Kennisland Vakfı) ile Güven Eğitim 

ve Sağlık Vakfı ortaklığında yürütülen proje ile Türkiye ve Hollanda arasında 

yaşlı bakımı konusundaki sosyal sorunlarla başa çıkmaya yönelik bir diyaloğun 

geliştirilmesi hedeflendi. Bu diyalogla yaşlı bakımı odağında iki farklı kültür 

bir araya getirildi ve farklı kültürel perspektiflerden konuya odaklanılarak bu 

zorluklara dair çözümler üretildi. 

SOBE ELÇİLERLE DAHA GÜÇLÜ
SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje, 

Konya’nın merkez ve ilçelerinde, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) konusunda 

aktif vatandaşlığı teşvik etmek, ilgili kurumlar arasında iş birliğini geliştirerek 

SOBE’nin ağ kurma becerilerini güçlendirmek ve otizm konusunda halkın 

mevcut gönüllülerinin desteğiyle farklı çalışma alanlarına yönelik komiteler 

oluşturulması, etkili eğitim, izleme ve denetim programları hazırlanması ve 

iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi. Proje faaliyetleri arasında akran STK’ların 

haritalanması, bir destek araç kutusu hazırlanması, gönüllü eğitimleri ve 

ebeveyn danışmanlığı bulunuyordu. 
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YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKTİF SİVİL TOPLUM
Akademisyenler Derneği’nin Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma 

Derneği ortaklığı ile yürüttüğü proje, yüksek öğretim alanında çalışan STK’ların 

yüksek öğretim sistemindeki modernleşme çalışmalarına aktif katılımlarını 

sağlamak amacıyla uygulandı. Bu çerçevede ilgili STK’ların kurumsal 

kapasitelerinin artırılması ve örnek bir STK iş birliği modeli geliştirilmesi 

hedeflendi. Ana faaliyetler arasında kapasite geliştirme etkinlikleri 

düzenlemek, araştırma raporları hazırlamak ve yüksek öğretim STK ağları için 

bir yönetim ve iş birliği modeli geliştirmek bulunuyordu. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN POLİTİKA UYUMU
Türkiye ve Avrupa’dan gençlik örgütleri arasında politika uyumu ve aktif 

demokratik katılıma yönelik becerilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir iş 

birliği inşa etmek için uygulanan proje Polonya’dan Fundacja Europejski Instytut 

Outsourcingu (Avrupa Dış Kaynak Enstitüsü Vakfı) tarafından yürütüldü. Proje 

kapsamında STK yöneticilerinin karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve 

yapılandırılmış diyalog kurma sürecini geliştirmeye yönelik gençlik STK’larının 

kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflendi. 

farkındalığını artırmak amacıyla uygulandı. Proje ile otizm spektrum bozukluğu 

olan bireyler için “gönüllü elçiler” yöntemini kullanarak etkin bir gönüllülük 

sistemi oluşturulması hedeflendi.
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Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’ın sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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