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GÜNDEM

1. Saygı duruşu, Đstiklal Marşı, Genel Başkan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın, Genel Başkan
Yardımcıları Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin ve L. Nihal Kızıl’ın açılış konuşmaları, Genel
Kurul toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir başkan ve yeteri kadar yazmanın açık oyla
seçilmesi
3. Dernek Yönetim Kurulunun 2008 - 2009 çalışma dönemine ilişkin raporunun
okunması, görüşülmesi
4. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2008 - 2009 çalışma dönemine ilişkin hesapları ile
bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi
5. Dernek Denetleme Kurulu’nun 2008 - 2009 çalışma dönemine ilişkin raporunun
okunması, görüşülmesi
6. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrasının Genel Kurul oyuna
sunulması
7. Derneğin 2009 - 2010 çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçesinin ve uygulama
yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinin görüşülmesi ve oylanması
8. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin görüşülüp
oylanması
9. 2010 yılına ilişkin dernek üye aidatının görüşülüp belirlenmesi
10. Derneğe, gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması,
ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması
konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
11. Şube ve temsilcilik açılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
13. Dilek ve öneriler
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SUNUŞ
Prof. Dr. Türkan Saylan / Genel Başkan
Çok Sevgili Arkadaşlar,
Birlikte yola çıkalı 20 yıl oldu. 20 yıllık Genel Merkez öykümüzü bir kitapta topladık. Şimdi,
18. Olağan Genel Kurulumuz nedeniyle, son bir yılın (2008 – 2009) raporu ile ilgili
sesleniyorum sizlere.
Bu yıl çok karmaşık, çelişkiler ve acılarla dolu olarak geçti ne yazık ki!
Hepimiz, gencecik ve en verimli yaşında aramızdan ayrılan, ellerimizden, yüreğimizden,
yönetimimizden uçup giden sevgili Prof. Dr. Türkel Minibaş’ın acısıyla doluyuz. Onu asla
unutmayacağız, yazıları, konuşmaları ve tavırlarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam
edecektir.
2008 – 2009 ülkemiz için de son derece karmaşık bir dönem oldu biliyorsunuz. Bir takım
tutuklamalar, onlarca insanın inandırıcı kanıtlar olmadan suçlanmaları, basında ve halkta
yargısız infazlar, telefon ve ortam dinlemeler, kurumlar arası söz düelloları, Sivil Toplum
Örgütleri’nin tam gelişmektelerken ve de öyle olması gerekirken ürkütülmeleri, devlet –
hükümet karşıtı olarak algılanmaları, asılsız ihbarlar, yolsuzluklar, ekonomik çöküş, iflaslar,
işsizlik, iş kazalarından akıl almaz ölümle ve de terördeki tırmanışlar, bombalar 2008 – 2009
yılına damgasını vurdu.
Bunun yanında dünya bir kan gölü halinde var olmayı sürdürüyor. Savaşlar, suikastlar, ABD
seçimleri, ekonomik çöküş ve işsizlik.
Đşte böyle bir dünya ve ülkede, biz insanlar var olma, ayakta durma çabası içinde var
gücümüzle çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki bütün bu belalardan kurtulmak için demokratik ve
laik ortamınızı korumak, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusundaki koşumuzu sürdürmek
zorundayız.
Dünyada ve ülkemizde adaletin ve eşitliğin sağlanması, insanların yargıya, devlete
güvenmesi, buraları dolduracak nitelikte kişilerin yetiştirilmesine bağlıdır.
Yine bir ülkenin kalkınıp sosyal ve ekonomik sıkıntılarından kurtulması, yetenekli ve nitelikli
insan gücünün yetişmesi ve karar mekanizmalarında yer almasıyla doğrudan ilintilidir.
Đşte bu gözlem öngörülerle biz ÇYDD’liler, ülkemizin en önemli sorununun eğitimdeki
yetersizlik, yozlaştırma ve erişebilirlik eksikliği olduğu görüşünde birleşerek, çeşitli projeler
kapsamında çalışmalarımızı ortamdaki tüm olumsuzluklara karşın sürdürdük, sürdüreceğiz
de.
2008 – 2009 yılında, eğitimine katkıda bulunduğumuz Yüksek öğrenim gençlerinin, Đlköğretim
ve Ortaöğretime ulaştırdığımız kızlarımızın burslarının sayısını artırmaya çalıştık. Yine de
hedeflerimizden çok uzakta olduğumuzun bilincindeyiz.
Her çeşit okuldan yağarcasına gelen kitap – kitaplık, projeksiyon aleti, Bilgisayar, onarım ve
giysi isteklerini karşılamak için destek arama çabalarımız sürüyor. Tam 488 yerden kız yurdu
isteniyor. Yüzlerce oyun parkı ve ana sınıfı dileği var. Ne yazık ki gereksinimlerin ardı arkası
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kesilmiyor, delik öylesine büyük ki… yine de katkıda bulunmak isteyenlerin öz verili
yaklaşımları bizleri coşkulayıp duruyor, hem de çok!
Son bir yılda, bunca zorluğa karşın yurt ve köy okulu yapımına, bağışçılarımızla el ele
vererek devam edebildik. Pek çok yeni destekçi kuruluşla, gençlerimiz ve kızlarımız için
verimli projeler yapıldı, yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Sevgili Arkadaşlar, bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak “ yorulduk” ve
“umutsuzum” demek hakkına sahip değiliz diye düşünüyorum. Hiçbir ÇYDD’li “ben artık
yoruldum, biraz da başkaları çalışsın” dememelidir kanısındayım. Bizler “acaba ülkeme ve
kurum ideallerime hizmette daha neler yapabilirim?” sorusunu kendi kendimize
sorduğumuzda, ülkemizi uygarlık düzeyine taşımayı da hak etmiş, görev edinmiş olmuyor
muyuz?
Hepimiz biliyoruz ki, uyguladığımız proje ve programlar, ülkemizdeki fırsat eşitsizliğini biraz
olsun dengeleme yolundaki örnek çalışmalardır. Ne denli artarlarsa o denli etkili olurlar.
Đşte bu nedenle ÇYDD, tüm birimleriyle, birbirinden başarılı şubeleriyle ve büyük, önüne
geçilmez coşkusuyla çalışmalarını eskisinden de hızlı sürdürecektir.
Her şeyi hak eden insanlarımızın, daha iyi eğitimli, çağdaş değerleri benimsemiş bireyler
olabilmeleri, dürüstlük, ilkelilik içinde karar mekanizmalarında yer alabilmeleri aydınlık bir
Türkiye’nin gideceği yoldur ve en başta yapılması gerekendir.
2008 – 2009 yılının tüm olumsuzluklarının olumluya dönüşeceği yeni dönemleri özlemle
beklerken tüm ÇYDD’lileri sevgiyle kucaklar yolumuzun uygarlık yolu olmasını dilerim.
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Yanımızdasınız…
O özeldi, güzeldi, derindi...Birçok konferans, söyleşi, toplantıda konuşmacı oldu ve söyledikleriyle,
sesinin tonuyla dinleyicileri ilk dakikadan itibaren kendine hayran bıraktı...
Aklımızda, kalbimizde taşıyacağımız ve yaşamımızın bir parçası haline getireceğimiz söylemleri
hepimizin yolunu aydınlatmayı sürdürecek, adını taşıyacak proje ile de birçok genç iktisatçı yetişecek.
Sevgili Türkel Minibaş Hocamızın geçen yıl Genel Kurulumuzda yaptığı sunuş konuşmasının tam
metnini aşağıda tekrar sunuyoruz. Okundukça derinleşen, hiç unutulmaması gereken, dolu dolu bir
söylem. Herşey için teşekkürler Türkel Hoca...

SUNUŞ
Prof. Dr. Türkel Minibaş / Genel Başkan Yardımcısı
Değerli Genel Kurul Üyeleri, Çağdaş-Laik-Demokratik Türkiye Yolundaki Uzun Yol
Arkadaşlarım,
Burslar, ana sınıfları, yatılı ilköğretim okulları, yurtlar, kitaplıklarla örülü 19 yıllık
tarihimizin 2008’deki Genel Kurulu’na hoş geldiniz, hoş geldik. Çağdaş Yaşamlı’lar olarak
19 yılın her bir gününü taş taş, ilmik ilmik dokuduk. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken
eğitimden köprüler kurduk.
Son 4 yılda, yani 2003–2007 arasındaki
-

27 ĐLKÖĞRETĐM OKULU

-

4 YÜKSEKÖĞRETĐM YURDU

-

13 ORTAÖĞRETĐM YURDU

-

DANONE ĐLE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN 500 ANASINIFI DONANIMI

-

BĐREYSEL BAĞIŞÇILARLA 130 ANASINIFI , 2 ANAOKULU

-

43 OYUN PARKI

-

959 OKULA GÖNDERĐLEN 100.000 KĐTAP

-

TNT ĐLE 1439 OKULA ULAŞAN 2.700.000 KĐTAP

-

27.635 ĐLKÖĞRETĐM-LĐSE ÖĞRENCĐSĐNE VE…

-

4500 ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐSĐNE VERĐLEN BURSLAR

ulusal eğitimi 21. yüzyıla taşıyan köprünün köşe taşları oldu Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nin üyeleri de gönüllü mimarları.
Ne var ki, 2008 yılı sadece Türkiye’dekiler için değil benzer ülkelerdeki sivil toplum örgütleri
için de bir dönüm yılı olacaktır. Çünkü, küreselleşmenin getirdiği yeni devlet düzeni sivil
toplum örgütlerini :
•

Uzmanlık alanlarını belirlemiş,

•

Üyeleri bilgi işlem ve iletişim teknolojisinin yeniliklerine uyumlu,
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•

Kendi finansman kaynakları yaratma özelliğine sahip,

•

Özel sektör firmalarıyla birlikte proje üretme ve yönetmeye zorunlu kılmaktadır.

Şimdi 28 yıl kadar geriye gidip hatırlamaya çalışalım.
1980’nin 24 Ocak sabahına uyanan hangi şirket ve banka yöneticisinin aklına gelirdi ki
günün birinde dernek, vakıf gibi “örgütler”le kol kola girip… Uluslararası piyasalardan
kredi alabilmek, pazar paylarını genişletmek için bu “örgütler”le konsorsiyumlar
oluşturacaklar.
1980’nin 24 Ocak sabahına uyanan hangi dernek, vakıf ya da sendikanın aklına gelirdi ki gün
gelecek özel sektörle birlikte proje yürütüp… Devletin ekonomik ve sosyal yaşamı düzenleme
görevine ortak olacaklar.
Bugün birbiriyle sıkı dayanışma içinde olanlar da dahil olmak üzere hiçbiri böyle bir olasılığı
düşünmemişti. Çünkü devlet bir yandan üretim ve fiyat politikaları, diğer yandan vergi
politikalarıyla sermaye birikimi ve gelir dağılımını düzenlediğinden her iki taraf için de
ekonomik ve sosyal yaşamın düzenlenmesi rolü devlete aitti. Bu nedenle de bugün “sivil
toplum örgütleri” adıyla anılan bu örgütlerle işbirliğini gerektirecek bir neden
görmüyorlardı.
Ya devleti oluşturanlar? Türkiye adına uluslararası anlaşmaların altına imza koyan bürokrat,
teknokrat ya da siyasi sorumluluk taşıyanlar?
1980’nin 24 Ocak sabahını diğer sabahlardan farklı kılan da bu rol tanımının değiştiğinin
kesinleşmesiydi. Gerek yüksek faize dayalı para politikaları, gerek sınırsız dışa açılma
politikaları, gerekse özelleştirme: Ulus devlete “sosyal devlet” rolü yükleyen bu
yapılanmanın bittiğini… Devletin eğitimden sağlığa, konuttan alt yapı hizmetlerine kadar tüm
alanlardaki planlama ve biçimlendirme görevini özel kesime devrettiğinin ilanıydı.
Kısacası… Yeni bir dünya düzeni oluşurken devlet mekanizması da bu yeni düzene göre
yeniden biçimlendirilmekteydi.
‘Yönetişim’ olarak tanımlanan bu yeni biçimleme: Bürokrasi ve özel kesim olmak üzere iki
temel ayak üzerine oturduğunu artık hepimiz bilmekteyiz. Burada bürokrasi, yani devlet
sadece kolaylaştırıcı görevini üstlenirken özel kesim:
•

Ana hedefi maksimum kâr olan şirketler, yani sermaye ve

•

Toplumsal yararı maksimize etmeyi amaçlayan gönüllü çalışmayı esas alan örgütler

olmak üzere ikili bir yapı içinde üretimdeki yerini almaktadır. Böylelikle, siyasal güç yeniden
paylaşılmaktadır.
Kısacık tarihi, askeri darbelerle bezeli bir ülkede ''sivil toplum"un yönetime dahil edilmesi
her ne kadar akla eşitlik, demokrasi gibi kavramları getirmekteyse de...! Yönetişimin: Şeffaf
yani denetlenebilir; hesap verebilir; sürekli gelişim; hizmetten yararlananların ihtiyaçlarına
cevap verebilen; katılımcı yönetimi hedeflemesi nedeniyle sivil toplumun varlığı yönetişim ile
demokrasiyi özdeşleştirmektedir
Ne var ki, ''yönetişim'' sanıldığı kadar ''eşitlikçi'' bir yönetim biçimi değildir. Özellikle de kâr
amaçlı özel kesimin mali gücü karşısında toplumsal yararı gönüllülük gücüyle maksimize
etmeye çalışan sivil toplumun örgütlü dahi olsa, bağımsız yapılarını koruması çok kolay
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değildir. Sivil toplum örgütleri kâr amaçlı olmadıklarından, hedeflerine ulaşmak için
gereksinim duydukları kaynakların büyük kısmını yine sermaye kesiminden karşılamak
zorundadır.
Bu durumda, ister proje ortağı isterse bağış şeklinde olsun, sivil toplum örgütlerinin: Özel
kesim firmalarının karşısında eşitsiz duruma dolayısıyla müşteri konumuna düşmemesi
öncelikle kurumsallaşmalarını tamamlamalarını ve gönüllü çalışmanın yeniden
tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Çağdaş Yaşamın değerli şube yöneticilerinin birçoğu bu gelişmelerin farkındadır. Bu nedenle
de yeni proje ve kaynak yaratma çalışmalarına ağırlık vermekte ve şube yönetimlerini gerek
teknoloji gerekse insan gücünde gençleştirmektedirler.
2008 Genel Kurulumuzun sivil toplumu düzenleyen yeni oluşumlar karşısındaki konumunu
dikkate alacağına inanarak Kurul çalışmalarımızda başarılar diliyorum.
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SUNUŞ
Prof. Dr. Filiz Meriçli / Genel Başkan Yardımcısı
Değerli Genel Kurul Üyeleri,
Sevgili ÇYDD’li Dostlar,
Kişi başına düşen ortalama eğitim süresi 3.5 yıl olan güzel ülkemizde okuma yazma bilmeyen
6 milyon kadınımız yanında resmi rakamlara göre okula gönderilmeyen 600 bin kız çocuğu
bulunmaktadır. Okula gidemeyen kız çocuklarımızın sayısı resmi rakamların çok üzerindedir.
Annesinin, dolayısıyla kendisinin nüfus cüzdanı olmadığı için sayımlara bile giremeyen,
okumayı öğrenince 2. veya 3. sınıfta okuldan alınıp evde bebeklerin - kardeşlerin bakımını
üstlenen kızlarımız ile ilkokulu bitirince liseye devamına izin verilmeyip başlık parası için
evlendirilen kızlarımız da eklenince okula gidemeyen kızlarımızın sayısı neredeyse 2 milyona
yaklaşmaktadır. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Türkiye, 2020 yılına kadar okullaşmada
kız-erkek eşitliğini sağlayamayacak 20 ülke arasında yer almaktadır. Birçok Avrupa
ülkesinden önce kadınlarına seçme seçilme hakkı veren Atatürk Türkiye’si, kızların
okullaşmasında komşusu ülkeler arasında en alt sırada yer almaktadır; dünya ülkeleri
arasında da Zimbabwe vb ülkelerle birlikte yine en alt sıralardadır. Diğer yandan tüm
dünyada önemi anlaşılan ve pek çok ülkede oranı % 100’lere ulaşan okul öncesi eğitimde de
ülkemiz henüz % 28’lere yaklaşmıştır. Bölgeler arası, kentler arası hatta büyük kentlerde
semtler arasındaki eğitimdeki eşitsizlik ülkemizin tüm sorunlarının temelini oluşturmaktadır.
Đnsan haklarına saygılı, çevreye, sanata duyarlı, ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş
yurttaşlar yetiştirilmesi sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için, demokrasimizin gelişmesi
için çok önemlidir. Bunun için de eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, okul öncesinden
başlayarak zorunlu eğitimin 12 -13 yıla çıkarılması ve mutlaka tüm çocuklara ulaştırılması
gerekmektedir.
ÇYDD olarak 20 yıldır, güzel ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve
yetişkinlerimize çağdaş eğitim olanakları ulaştırarak eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına
destek vermeye çalışıyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup geliştirerek, çağdaş eğitim
yoluyla çağdaş bireye ve topluma ulaşmaya çalışıyoruz. Partiler üstü konumumuzla ülkemiz
için doğru ve iyi olan her şeyi destekleyerek ve yanlışlara “hayır” deme özgürlüğümüzden
vazgeçmeyerek şeffaf ve hesap verebilirlik içinde geldiğimiz noktada; ülkenin en güvenilir ve
en önemli sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Genel Kurulumuza 2 hafta kala yaşadığımız
olumsuzluk, toplumda çok güvenilen ve sevilen bir örgüt olduğumuzu bir kez daha ortaya
çıkardı. Bu zor günlerde örgüt olmanın gücünü birlikte yaşadık ve birbirimizden kuvvet aldık.
Her türlü zorluğun üstesinden birlikte geleceğimizi gösterdik.
Yılmadan yorulmadan çalışarak, projeler üretip gerçekleştirerek derneğimizi 20.yılına getiren
tüm dostlarımızı sevgiyle saygıyla kucaklıyoruz. Sonsuzluğa uğurladığımız dostlarımızı,
Sevgili Türkel Minibaş ‘ımızı özlemle anıyoruz. Derneğimizi gelecek 20 yıllara taşıyacak
ÇYDD’liler, gelişmiş bir Türkiye için ülkemizin her köşesine okullar, yurtlar, kitaplıklar,
kütüphaneler yaptırmaya,
tüm kızlarımızın okula gitmesini sağlamaya, üniversite
öğrencilerini hayata hazırlamaya, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup geliştirmeye
devam edecekler.
Türkiye ilkelerinden taviz vermeden, kavga etmeden, ortak akılla çözüm üreten ÇYDD’lilerin
ve ÇYDD’ye destek verenlerin aydınlığı ile gelişecek.

11

SUNUŞ
L. Nihal Kızıl / Genel Başkan Yardımcısı
Değerli Arkadaşlarım,
Çağdaş, demokrat, aydınlık düşünceli, ilerici dostlar,
Son Genel Kurulumuzdan bu yana kendimiz, toplumumuz, ülkemiz ve dünyamız için
sorgulayan, çözüm arayan, üreten insanlar olarak emekle örülmüş bir yıl geçirdikten sonra
yine bir aradayız.
Bir kızımızın daha okullu olması için, bir gencimizin daha üniversiteye devam edebilmesi için,
bir yetişkinin daha okuryazar olabilmesi, bir köyün daha okula, uzak bir yöredeki küçüklerin
okuma kitaplarına kavuşabilmesi için, bir ilçeye daha anasınıfı yaptırabilmek için, hiç tiyatro
izlememiş, müzeye gitmemiş bir çocuğumuzu müze ve tiyatroyla tanıştırmak için, kısacası bir
yaraya çare olmak, bir soruna daha çözüm bulmak için birbirimizle ve zamanla yarıştık.
Ortaya koyduğumuz güzellikleri paylaşarak çoğaltacağız bu Genel Kurulumuzda da.
Geçtiğimiz yılda paylaşarak azaltabileceğimiz büyük üzüntüler de yaşadık. Genel Başkan
yardımcımız dostum, arkadaşım Sevgili Türkel Minibaş’ın yeri doldurulamaz boşluğunu,
onun düşünce ve çalışmalarının vefalı takipçileri olarak bir ölçüde de olsa azaltmaya
çalışabileceğimiz hepimizin ortak fikri oldu. Onun adına oluşturulması düşünülen burs
projesi sizlerin de onayı ve katkıları ile gerçekleştirilecek.
Ülkemizin genel durumu, içinden geçmekte olduğumuz dönem, yaşadığımız olumsuzluklar,
haksızlıklar bazılarımızda umutsuzluğa yol açar gibi oldu. Atatürk’ü, Cumhuriyetimizin
kuruluş aşamalarındaki ve sonraki ilerici, bağımsızlıkçı, dürüst vatansever devlet
adamlarımızı özlemle arar olduk. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor ki insanlık tarihi
boyunca ilerlemenin önünde hiçbir şey engel olamamıştır. Küçük geri gidişleri olabilir, buna
karşın sonunda yine engeller aşılır ve ileriye gidiş devam eder. Bizim görevimiz de umuda,
çağdaşlığa ve insanca yaşama doğru yol alışa ivme kazandırmaktır. Birlikte ve örgütlü
olmanın verdiği güçle yapacağımız bu çalışmalar hem bireyler olarak yaşamımızı anlamlı
kılacak, bize mutluluk verecek hem de toplumumuza katkı sağlayacaktır.
Başlangıçta “ben de bir işin ucundan tutayım, hem de boş zamanımı doldurabilirim” diye
yaklaşan gönüllülerimiz bile süreç içinde artan sorumluluk duygusu ve örgüt bilinci ile
uğraşılarını hobi olarak değil, sistemli, düzenli yürütülmesi gereken bir görev olarak görmeye
başladılar.
Sevgili arkadaşlarım,
Biliyorsunuz projelerimizi gerçekleştirirken yapılan çalışmaların birçok boyutu var.
Ekonomik boyut en önemlilerinden birisi tabii ki. Ekonomik açıdan güçlü bir sponsorumuzun
bir yurt yaptırması veya 1000 öğrenciye burs vermesi kadar, iki gönüllümüzün sınırlı
katkılarını birleştirerek bir kızımızı okutmaları da çok değerli. Bazı arkadaşlarımızın
“ekonomik kriz var ve sponsorlarımız bundan etkileniyor, bağış bulmakta zorlanılıyor”
dediğini duyar gibi oluyorum. Bu saptamada gerçeklik payı var ancak tam da bu noktada
diğer önemli boyut akla geliyor. Gönüllü boyutu. Genel Merkezimizde olsun, şubelerimizde
olsun büyük bir alçak gönüllülük içinde, karınca gibi yapılan çalışmalarda gönüllülerimizin
katkılarının değeri çok büyük. Değişik yörelerimizde çocuklarla, kadınlarla, gençlerimizle,
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okutulacak çocuklarımızın aileleri ile yapılan çalışmalardaki emeğin ekonomik karşılığını
tam olarak ölçümleyemememize karşın, hepimizin umduğundan fazla olduğunu düşünüyorum.
Deneyimli gönüllülerimizin alanlarda insanlarımızla iç içe, çağdaşlaşma yolunda eğitim için
verdikleri emeklerin toplamı bizim özgücümüzü oluşturuyor.
Değerli dostlar, lütfen bu büyük gücün farkına varalım. Şubelerimizde her türlü olanağı
kullanarak gönüllülerimizi, üyelerimizi, gençlerimizi çoğaltarak yapılacak her iş,
özgücümüzün daha da büyümesini sağlayacak. Toplumun değişik kesimlerindeki çeşitli
kirlenmelerden nasibini alan birçok kuruluşa karşın, hiçbir çıkar gözetmeden, tüm
insanlarımız için yapılan ve topluma mal olan şeffaf, denetlenebilir çalışmalarımız
derneğimizin diğer bir gücü.
Tüm gücümüzün farkında olarak tüzüğümüze uygun, ülkemiz ve insanlarımız yararına daha
birçok projeyi gerçekleştireceğimize inanıyor hep birlikte başarılı bir Genel Kurul geçirmeyi
diliyorum.
Ek:
Yukarıdaki yazı yazıldıktan sonra sergilenenlere söylenecek sözüm yok! Derneğimize
yapılanlar, başta Genel Başkanımız Sn. Prof. Dr. Türkan Saylan olmak üzere şube başkan ve
yöneticilerimizle, öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, hep birlikte yaşadıklarımız ortada. Her
şey toplumun gözü önünde gerçekleşiyor ve eminim ki sağduyulu insanlarımızca çok iyi
değerlendirilerek demokrasi tarihimize insan hakları ve özgürlükler açısından not düşülüyor.
Bizler ise yıllardır yinelediğimiz söylemimizi vurguluyoruz.
• Laik, demokratik bir hukuk devletinde yaşamak istiyoruz.
• Hukukun üstünlüğüne, Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk ilke ve devrimlerine
inanıyor, her zamankinden daha büyük güç ve özveri ile bu yolda ilerlemeye devam
edeceğimize söz veriyoruz.
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM
ÇALIŞMA RAPORU
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1. YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMALARI
1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri
ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu 2008 – 2009 çalışma döneminde aşağıdaki görev
dağılımına göre çalışmalarını yaptı.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Prof. Dr. Türkan Saylan, Genel Başkan
(Prof. Dr. Türkel Minibaş, Gen. Bşk. Yrd.)
Prof. Dr. Filiz Meriçli, Genel Başkan Yrd.
L. Nihal Kızıl Öztorun, Genel Başkan Yrd.
Perran Yorgancıgil, Genel Sayman
Nur Gerçel, Genel Yazman
Gülsün Kaya, Üye
Prof. Dr. Cihan Demirci, Üye
Ali Gürbüz, Üye
Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Şeyda Ozil
Olcay Yezdani Ekinci
Osman Karaduman
Lale Platin
Sema Murat
Yasemin Keskiner
Nevin Kocaman
Nurcan Bingöltekin

1.2. Denetleme Kurulu Üyeleri
ÇYDD Genel Merkez Denetim Kurulu 2008 – 2009 çalışma döneminde aşağıdaki görev
dağılımına göre çalışmalarını yaptı.
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Oktay Demirkan
Ender Lüleburgaz
Hikmet Đşler
B. Canan Dinçer
Sabahattin Keskin

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Emine Hamret Keçecioğlu
Şükriye Varlık
Meral Saraçbaşı
Mübeccel Çeşmecioğlu
Garip Başakçı

1.3. Onur Kurulu Üyeleri
ÇYDD Genel Merkez Onur Kurulu 2008 – 2009 çalışma döneminde aşağıdaki görev
dağılımına göre çalışmalarını yaptı.
Onur Kurulu Asıl Üyeleri
Prof. Dr. Đbrahim Kaboğlu
Prof. Dr. Yıldız Tümerdem
Av. Saliha Esen
Av. Aykut Vahit Ergil
Perihan Sarıoğlu

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
Zuhal Egemen
Nevin Dürden Gürpınar
Yalçın Tura
Ferda Yaman
Kemal Özdemir

1.4. Yönetim Kurulu Đşlemleri
2008 – 2009 çalışma döneminde Yönetim Kurulumuz 47 kez toplandı, bu toplantılarda
toplam 1776 madde görüşülüp karara bağlandı.
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1.5. Yönetim Kurulu Etkinlikleri
Bu çalışma döneminde aşağıdaki etkinlikler yapıldı.
Duyurular:
22 Nisan 2008

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle
“Ülkemizin tüm çocukları için akla, bilime uygun eğitim,
sağlıklı büyüme ve yaşam sağlamayı görev olarak üstlenmiş
TBMM istiyoruz” basın bildirisi

24 Nisan 2008

1 Mayıs’ta Đstanbul’da yapılacak toplantı nedeniyle Başbakanın
“Ayaklar başları yönettiği yerde kıyamet kopar” sözüne karşılık
“yöneticileri duyarlılığa ve tutarlılığa davet ediyoruz”
açıklaması

12 Mayıs 2008

1 Mayıs’ta çıkan olaylar nedeniyle
Kurulu’nun “DĐSK” yöneticilerini ziyareti

20 Mayıs 2008

Sulukule'de oturan vatandaşların evlerinden çıkartılmak
istenmesi nedeniyle ÇYDD'nin tepkisi olarak basın toplantısı
düzenlendi ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan tüm
ÇYDD adına bir basın açıklaması yaptı. “Kentsel Dönüşüm
Projesi’’ adı altında evlerinden, yaşantılarından ve kültürel
kimliklerinin bir parçası haline gelen semtlerinden kopartılmak
istenen bu insanların toplumumuza zenginlik katan kültürleri,
müzikleri, kısacası yaşantıları asla söndürülmemeli, aksine
bütün renkleri ile yaşatılmaya çalışılmalı ve yaşam koşulları da
iyileştirilmelidir…”

20 Haziran 2008

Tuzla Tersanesi’nde olumsuz koşullarda çalıştırılan işçilerden
bugüne dek 96 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle “96
canımız iş kazasında ölmemiş, işçilik maliyetinin düşürülmesi
ve işçinin sağlığının ve iş güvenliğinin göz ardı edilmesi
nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir”

22 Haziran 2008

Amasya Genelgesinin 89. Yıldönümü nedeniyle “Ulusun
bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır…”

2 Temmuz 2008

Sivas olayları bildirisi: “37 canımızı yitirdiğimiz Madımak
Katliamında yitirilen canları saygıyla anıyor, onları katledenleri
kınıyoruz” basın açıklaması

24 Temmuz 2008

Lozan Barış Antlaşmasının 84. Yıldönümü basın duyurusu

11 Ağustos 2008

Erzincan Kemah’taki askeri araca yapılan saldırı nedeniyle
“Bunlar münferit olaylar” diyen başbakana ve Türkiye’yi geriye
götürmek isteyenlere, “Ne şeriat ne darbe” diyen Atatürk
çocukları olarak “Soruyoruz; Nereye?” başlığıyla basın bildirisi
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Merkez

Yönetim

14 Ağustos 2008

Tuzla Tersanesi’nde yeni işçi ölümleri nedeniyle bu konuyla
ilgili ikinci basın bildirisi

30 Ağustos 2008

30 Ağustos bildirisi: “Yaşamlarını ortaya koyarak bugünlere
gelmemizi sağlayan başta eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor,
laik ve demokratik Cumhuriyetimizi karanlık maceralara
sürükleyecek her türlü girişimin karşısında eylemli olarak
yerimizi alacağımızı duyuruyoruz.”

7 Ekim 2008

Aktütün Karakoluna yapılan hain baskın nedeniyle hayatını
kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve olayların sorumlularına
ve yetkililere kınama

26 Ekim 2008

Terörle mücadelede şehit ya da gazi olmuş ailelerin ilk ve
ortaöğretimde okuyan çocuklarından 100 kız ve 100 erkek
öğrenciye burs vereceğimizin basın açıklaması

29 Ekim 2008

Cumhuriyetimizin
Kuruluşunun
85.
“Cumhuriyetimize sonsuza dek sahip
olduğumuzu” bildiren basın bildirisi

10 Kasım 2008

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü
nedeniyle “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her zamankinden
daha çok özlüyor ve ona layık yurttaşlar olmaya çalışıyoruz”
basın duyurusu

11 Kasım 2008

Basın Toplantısı: Zeytinburnu Halk Kütüphanemizin bir
duvarının belediyeye iş yapan taşeron firmanın inşaat kepçesi ile
resmen yıkılmasına tepki olarak düzenlenen toplantıda Genel
Başkanımızın Kütüphaneyle ilgili “yetkilileri bu hukuk dışı
uygulamayı durdurmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet
ediyoruz…” açıklamaları

24 Kasım 2008

Öğretmenler günü nedeniyle “Öğretmenlerin sesini duymak,
başta bu ülkeyi yönetmek sorumluluğunu üstlenmiş olanların,
çocuklarının geleceğini öğretmenlere emanet eden bütün ana
babaların, ülkenin geleceğinden sorumluluk duyan bütün
yurttaşların baş görevidir…” basın açıklaması

27 Kasım 2008

CHP’nin 180 derece yön değiştirerek temel ilkeleriyle taban
tabana zıt, salt görüntüsel popülist yaklaşımlara girmesiyle ilgili
basın açıklamamız

17 Aralık 2008

Cinsiyet kotasıyla ilgili olarak CHP’ye “temel ilkeleriyle taban
tabana zıt yaklaşımları nedeniyle" tepki
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yılı
nedeniyle
çıkmakta kararlı

31 Ocak 2009

Yeni yıl mesajı: “…2009’da eşitlikçi ve adaletli bir toplumu
oluşturma yolunda devletler, hükümetler ve STÖ’ler var
gücümüzle çalışmayı sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz…”

3 Mart 2009

Devrim yasalarının kabulünün 85. Yıldönümünde “Aydınlanma
devrimimiz, çağdaşlaşma yolunda çağlayarak akan büyük bir
nehirdir ve asla tersine döndürülemez…” duyurusu

Paneller - Toplantılar:
24 Temmuz 2008

Lozan’ın yıldönümü nedeniyle Heybeliada’da ĐKKB, Đnönü
Vakfı, ÇYDD Genel Bşk. Ada Dostları Derneği, Adalar
Belediyesi ve Adalar Kaymakamlığı ile ortak olarak “Sevr’den
Lozan’a Lozan’dan BOP’a” konulu panel düzenlendi.

1 – 9 Kasım 2008

27. TÜYAP Kitap
Başkanımız Prof.
Yardımcımız Prof.
konuşmacı olarak
imzalamaları

24 Ocak 2009

Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde onu Beşiktaş Şubemiz ile
ortaklaşa olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlediğimiz
bir etkinlik ile andık. Etkinlikte Prof. Dr. Yakut Irmak Özden
“Laiklik ve Türkiye’de Kadınlar” konulu bir konferans verdi.

28 Şubat 2009

Yerel Yönetimler Paneli: Mimar Yazar Oktay Ekinci’nin
yönettiği panelin konuşmacıları Tarihçi Yazar Necdet Sakaoğlu,
Ekonomist Mustafa Sönmez ve Prof. Dr. Ayşe Yüksel’di. Açılış
konuşmasını Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan’ın
yaptığı panelde kısa bir süre önce yitirdiğimiz Prof. Dr. Türkel
Minibaş anısına Emrecan ve Şevki Karayel kardeşler de bir
piyano dinletisi sundular.

8 Mart 2009

Dünya Kadınlar Gününde, FMV Işık Lisesi Salonlarında Değerli
konuşmacıların olduğu (Prof. Dr. Aysel Çelikel, Doç. Dr. Gülçin
Elçin, Meltem Cumbul) “Kadınca Yaşam ve Hukuk” konulu bir
panel düzenlendi.

10 Nisan 2009

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Cumhuriyetin temel
değerlerine sahip çıkan, laiklik ve çağdaşlık konusunda ilkeli
duruşu ile hukukun üstünlüğünün benimsenmesine ve toplumun
bilinçlenmesine katkıları nedeniyle Onursal Cumhuriyet Baş
Savcısı Sabih Kanadoğlu’na verilmiştir.

Fuarı’na hem standımızla hem de Genel
Dr. Türkan Saylan ve Genel Başkan
Dr. Türkel Minibaş’ın çeşitli toplantılara
katılımı, ayrıca kitaplarını okurları için

Konferanslar:
Genel Merkez adına Yönetim Kurulu üyeleri pek çok panel ve tartışmaya katılmış, çeşitli
konularda konferanslar vermişlerdir.
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ÇYDD’yi tanıtıcı konuşmaların yanı sıra, Genel Başkan Prof. Dr. Türkan Saylan
çoğunlukla eğitim, laiklik, demokrasi, Cumhuriyetin kazanımları, kadın hakları, sivil
toplum örgütleri, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Türkel Minibaş küreselleşme ve
terör, ulus devlet ve sivil toplum, işsizlik ve Türkiye’nin ekonomisi, göç olgusu, kadın
sorunları, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Meriçli bilim, üniversite gençliğinin
sorunları ve çözüm önerileri, sağlıklı yaşam, bitkilerle tedavi vb. Prof. Dr. Cihan Demirci
Derneğimizi tanıtıcı konularda konuşma yapmış, panellerde yer almış, konferanslar
vermişlerdir.
Ödüller:
Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’a yaptığı çalışmalar nedeniyle şu ödüller
verilmiştir:
•
•
•
•
•
•

Türk Hava Kurumu’nca “THK’ye Destek Veren” Ödülü”, Şubat 2009
Wenice’den “Yılın En Đyi Sivil Toplum Örgütü” Ödülü
2008’deki başarılı eğitim çalışmaları nedeniyle “8. Vehbi Koç Vakfı Ödülleri –
Eğitim” Ödülü, 26 Şubat 2009
Efe Güray Vakfı’nca “2008 Cumhuriyet Kadını” Ödülü, 8 Mart 2009
ANAÇEV’ce “Cumhuriyet Erdemlerini Yaşatan” Ödülü, 8 Mart 2009
Türkiye Magazin Gazetecileri Derneği “Sosyal Sorumluluk Projeleri Başarı” Ödülü,
2009

2. ĐDARE BĐRĐMLERĐ
2.1. Yazmanlık Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Nur Gerçel (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Yazman)

Profesyonel Çalışanlar

: Nuran Çakarlı (Birim Sorumlusu), Murat Öner, Tuba Gürler,
Nihat Savaş

Genel Sekreterliğe bağlı olan Yazmanlık Birimi’nin Nisan 2008 – Nisan 2009 tarihleri
arasındaki çalışmaları şöyledir:
•
•
•
•
•

•

2008 – 2009 çalışma döneminde bölümümüze gelen 579 evrağın işlemi yapılmış
ve sonuçlandırılmıştır.
Yanıtlanan 498 yazı ilgili kişi ve kurumlara gönderilmiştir.
Şubelerimizden gelen 646 adet üyelik onayı 787 üyelik iptali ve 12 üyelik nakil
işlemi yapılmış, bilgisayara geçirilmiş ve tüm işlemleri tamamlanmıştır.
Derneğe gelen evraklar ilgili birimlere verilmek üzere ayrılmakta ve bilgisayara
işlenmektedir.
Derneğimizin belirli gün ve haftalarda düzenlediği etkinlikler şubelerimize, ilgili
kişi ve kurumlara duyurulmuş, ilanlarının gazetelerde ücretsiz yayınlanması
sağlanmıştır. (Bu çalışmaların bir kısmı Tanıtım Đletişim Birimiyle ortak olarak
yapılmaktadır.)
Panel, konferans vb. her türlü toplantıda birimimizin sorumluluğunda olan işler
yürütülmüştür.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derneğimizde sürdürülen tüm projelerin ilgili yerlerden izinleri alınmış ve
protokollerinin takibi yapılmıştır.
Her hafta salı günü yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryası
yürütülmüştür.
Derneğimizin yer aldığı basın kesikleri arşivlenmiştir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi
için bkz. Madde 5.
20. Yıl Kitabı hazırlıklarına destek verilmiştir.
Her yıl olduğu gibi Genel Kurul toplantısının Sekreterya işlemleri birimimizce
yürütülmüştür.
Yılbaşı, bayram ve özel günlerde (nikah vb.) bize bağışta bulunan bağışçılarımızın
özel sertifikaları hazırlanarak gönderilmiştir.
Kişi, kurum ve şubelere ait adreslerin güncellenmesi düzenli olarak yapılmaktadır.
Derneğin genel ve Yazmanlık Biriminin elektronik adreslerine gelen ya da
yanıtlanan e-postaların izlenmesi Bilgi Đşlem Birimi ile birlikte yürütülmüştür
Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÜRKÇAĞ) Genel Kurulu’nun
Sekreterya işlemleri Birimimiz tarafından yapılmıştır.
TÜRKÇAĞ’ın ve Đktisadi Đşletme“nin diğer sekreterya (dosyalama, yazışma, evrak
takibi vb.) işlemleri Birimimizce yapılmaktadır.

2.2. Saymanlık Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Perran Yorgancıgil (Yönetim Kurulu Üyesi / Sayman),
Perihan Sarıoğlu (Danışman), L. Nihal Kızıl Öztorun (Yönetim
Kurulu Üyesi)

Profesyonel Çalışanlar

: Ali Ayhan Geceyatmaz (Birim Sorumlusu), Sibel Balcı, Büşra
Öztürk

Saymanlık Birimi geçen yıllarda olduğu gibi bu çalışma döneminde de Genel Merkez’in
hesap ve muhasebe işlerini büyük bir titizlikle yürütmüştür.
(Saymanlık Biriminin çalışmaları için bkz. 2. Bölüm - Mali Raporlar ve Tahmini Bütçe)
2.3. Hukuk Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Nur Gerçel (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Yazman), Ali
Gürbüz (Yönetim kurulu Üyesi)

Hukuk Birimi gerek Genel Merkez gerekse şubelerin kamu ve özel kurumlarla
ilişkilerinin yasal bir çerçeve içinde sürdürülmesine özen göstermekte, çeşitli konularda
ortaya çıkan hukuk sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. Derneğimizin
tüzük, proje protokolleri vb. gibi hukuk temelinde yapılan tüm işlemleri Hukuk Birimi
tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu birim ÇYDD’ye ve Genel Başkan’a karşı yapılan
hakaretlere ilişkin dava açmakta ve bu davaları izlemektedir.
13 Nisan 2009 sabahı Genel Merkezimizde, Şubelerimizde ve bazı Yönetim Kurulu
Üyelerimiz ile Şube Başkanlarımızın evlerinde yapılan arama ve gözaltına alınan
arkadaşlarımızla ilgili hukuksal takipler yapılmaktadır.
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Derneğimiz ile ilgili davalar Karataş Hukuk Bürosu’nca gönüllü olarak takip
edilmektedir.
Đstanbul Valiliği Đl Đnsan Hakları Kurulu’nda Derneğimiz Nur Gerçel tarafından temsil
edilmektedir.
2.4. Bilgi Đşlem Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Lale Platin (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Profesyonel Çalışanlar

: Barış Ateş (Birim Sorumlusu), Ümit Çelik

Bilgi Đşlem Birimi, Genel Merkez’de bulunan 41 bilgisayarın, dört adet sunucunun ve
DorukNet Co-location da bulunan sunucunun her türlü bakım ve onarımına destek
vermekte, Şubelerin elektronik işlemler konusundaki sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.
Birimin bu dönemdeki etkinlikleri:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Çeşitli kurumlar ve bireyler tarafından bağışlanan 91 adet bilgisayar, 40 adet
projeksiyon , bakımı yapılarak Genel Merkez, şubeler ve Anadolu okullarında
kullanılmak üzere ilgili yerlere gönderilmiştir.
Genel Merkez bilgisayarları daha iyi hizmet verebilmemiz için bir bağışçımız
tarafından yenilenmiş ve kapasiteleri arttırılmıştır.
http://www.oradabirokulvar.org sitemizde yenilenme çalışmaları yapılmıştır.
Baba Beni Okula Gönder kampanyası için Otomatik Ödeme Talimatı (PosNet)
sistemi üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bilgi Đşlem olarak ödeme sistemine
desteğimiz devam etmektedir.
Birimlerimizdeki önemli dokümanların yedekleri günlük olarak birimimiz tarafından
alınmaktadır.
ÇYDD Mezunlarını arşivlemek amaçlı bir yazılım geliştirilmiş ve Burs birimizin
gönüllülerinin hizmetine sokulmuştur.
Tüm ÇYDD mezunlarını tek bir portal üzerinde bir araya getirebilmek için Şubat
2008 tarihinde oluşturulan http://www.mezunlar.cydd.org.tr 15 şubelerimizden gelen
verilerin eklenmesiyle birlikte 218 mezuna ulaşmıştır. (Diğer şubelerimizin de konu
ile ilgili desteklerini bekliyoruz.)
Derneğimizin etkinliklerine olan teknik desteğimiz ve katılımımız birim olarak devam
etmektedir.
Genel Merkez web sitesinin güncel tutulması, e-posta ile bilgilendirmeler,
sunucuların bakımı, dernek personelinin teknik sorunlarının çözülmesi, şubelerin
teknik sorunlarına olanaklar el verdiğince destek olunması gibi genel görevler de
gerçekleştirilmiştir.

1.5.Tanıtım Đletişim Birimi
Gönüllü Çalışanlar
: Prof. Dr. Türkan Saylan (Yönetim Kurulu / Genel Başkan),
Nursel Gülter (Birim Sorumlusu), Selmin Hotamışlıgil, Tülin
Okay, Suat Arık, Sarita Avadya, Melahat Balkan, Şadiye
Aytekin (Stajyer)
Profesyonel Çalışanlar

: Öznur Şen, Hatice Köse
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Tanıtım ve Đletişim Birimi geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Genel Merkezin proje
yürütümü, kurumsal sponsorlar ve kişisel bağışçılarla iletişimin sağlanması, projelerin
tanıtımı, proje boyunca süren aktivitelerin organizasyonu, panel, ödül töreni, kermes, fuar
vb. organizasyonların sağlanması, genel başkan ve kısmen yönetim kurulu üyelerinin
toplantı, randevu vb. programlarını takip etmek, Genel Merkezin tek başına veya
Şubelerle ortak yaptığı etkinliklerde duyuru ve iletişimin sağlanması, Genel Merkeze ait
toplantı salonlarında yapılacak çalışmaların mekan, ikram, teknik destek vb.
sorumluluğunu yürütmek, grafik desteği alarak, broşür, afiş gibi basılı malzemelerin
sağlanması, gönüllü çalışmak isteyenleri yönlendirmek, bayram, yeni yıl gibi özel
günlerde kişi ve kurumlara kutlama mesajları göndermek vb. çalışmaları yönetim kurulu
üyeleri, genel merkezde ilgili olan birimler ve ilgili şubelerle ortaklaşa gerçekleştirmiştir.

•

Tanıtım Đletişim Biriminin Mayıs 2008 – Nisan 2009
Döneminde yürüttüğü projeler:
Bin Çiçek Açsın Bin Fikir Yeşersin Projesini desteklemek amacı ile Tepe Nautilus’te
10 Kasım 2007’de düzenlenen Atatürk Resimleri Sergisinde ve sonrasında Genel
Merkezimize getirilen resimlere broşür hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlara
gönderilmiştir. Tablo satışları, saymanlık birimi ile hesap takibi yapılarak
sürdürülmüştür. 500 resimden 325 resim satılmış, elde edilen gelir ile 80 kütüphane
yapılmıştır. Nisan 2009 itibariyle 175 resim satılmak için beklemektedir.

•

ÇYDD / Doğuş Çocuk Müzik Aletleri Projesi: 2006 yılından bu yana devam eden
proje kapsamında 2008 – 2009 eğitim döneminde 8 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne
toplam 162 adet müzik aleti gönderilmiştir. (Bkz. Ek 1: Okulların ve müzik aletlerinin
listesi) Müzik aletlerinin gönderimi yapıldıktan sonra ÇYDD şubelerinin bulunduğu
Niğde, Diyarbakır, Hatay, Denizli illerine gidilerek Güzel Sanatlar Liselerindeki
müzik aletlerinin teslimatı, okul ve Mülki Đdare Amirlikleri ziyareti yapılmıştır.

•

Orada Bir Okul Var, Uzakta Projesi: www.oradabirokulvar.org sitesinde projenin
başlangıcından itibaren toplam 650 okul kayıtlıdır. Son iki eğitim döneminde
başlattığımız bot kampanyasıyla 7734 öğrenciye ulaşılmıştır. Ayrıca 137 okulun
ÇYDD’ye belirtilen tüm ihtiyaçları karşılanırken, bazı okulların da gelen bağışlara
göre muhtelif ihtiyaçları karşılanmaktadır. (Bkz: Detaylı bilgi için Orada Bir Okul
Var, Uzakta… proje yazısı ve Ek 2 liste )

•

YĐBO’ları Đyileştirme:
Eczacıbaşı-VitrA ile yürütülen Hijyen Projesi kapsamında 3 okulun WC, banyo ıslak
alanları yenilenmiştir, 1 okulda da yenileme çalışmalarına başlanmıştır. (Ek3) Bu
proje kapsamında; 2009’da 2, 2010’da 3, 2011’de 3 adet YĐBO daha onarılacaktır.
Hijyen projesi kapsamında Sivas-Ulaş Cumhuriyet YĐBO yenileme çalışmasının
ardından, 28-29 Mayıs 2008’de Türkan Saylan ve Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla
okul ziyaret edilerek ortak bir basın tanıtımı yapılmıştır. Bu tanıtım sırasında
“Eczacıbaşı Gönülleri”nin aynı okulda Nisan ayı içerisinde düzenledikleri resim
yarışmasını kazanan öğrencilere de kol saatleri hediye edildi. Ayrıca, iyileştirilmesi
tamamlanan okullarda, Đpek Kağıt hijyenik ürünler (tuvalet kağıdı, sabun vb.) ve
Hijyen Eğitimi ile katkıda bulunmuştur.
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2008-2009 Eğitim döneminde YĐBO’ların ihtiyaçlarını belirlemek ve daha güncel
bilgilerle destek verebilmek amacıyla anket formları hazırlanmıştır. Bu anketler 132
YĐBO’ya ulaştırılmak üzere 16 Đl Valisine gönderilmiştir.
19 YĐBO’ya kitap gönderimi yapılmıştır. (Bkz. Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin
Projesi)
Filli Boya ile yapılan Filli Okul projesi kapsamında 15 YĐBO’ya iç ve dış cephe
boyası gönderilmiştir.(Bkz. Filli Okul Projesi)
•

Bitam Bir Öğrenci: ĐKSV ile yürütülen projede 2008 döneminde gerçekleştirilen
müzik ve caz festivalleri sırasında düzenlenen konserlerde ÇYDD öğrencileri için
kontenjan ayrılmış ve projenin 2.yılında 12.000 öğrencinin konserlere katılımı ve
sanatla buluşmaları sağlanmıştır.

•

Filli Okul Projesi: Yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar sonunda Türkiye’nin dört
bir yanında yer alan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kriterlerine göre
belirlenen toplam 51 okul “Filli Okul” projesiyle 2008 – 2009 eğitim ve öğretim yılına
hazır hale getirildi. 72 ton Filli Boya iç cephe, dış cephe ve astarları kullanılarak boya
ihtiyaçları karşılanan okullar, 2008 -2009 eğitim ve öğretim yılına sevinçle
başladı.(Ek4: Filli Okul projesi kapsamında boya desteği verilen okulların listesi)

•

Bilgili Ol, Bağımlı Olma: Devam eden proje kapsamında toplantı organizasyonları
takip edilmektedir.

•

Hakkari Kilimleri: Hakkari Valiliğince üretilen Hakkari Kilimleri’nin pazarlanması
konusunda destek verilmektedir. (Genel Başkan Prof.Dr. Türkan Saylan’ın
yönlendirmesiyle ilgili kişi ve kurumlara numuneleri gönderilmekte, gelen siparişler
Hakkari Valiliğine iletilmektedir)

•

Köy Okulları Yapımı: 2008 – 2009 eğitim döneminde Kuzuculu 125.Yıl Đ.Ö.O. ‘na
(Hatay-Dörtyol) 3 ek derslik ve öğretmen lojmanı, Sarıgül Đ.Ö.O.’na (AğrıDoğubeyazıt) okulun bakım – onarımı, 1 ek derslik, 1 öğretmen lojmanı ve WC’ların
onarımı, Yaygılı Çağdaş Yaşam Hasan Orhan Đ.Ö.O.’na (Şanlıurfa-Siverek) 3
derslik,1 öğretmen lojmanı, 2 idare odası yapıldı. Tüm bu okulların yapım aşamasında
protokol sürecinden itibaren okulun bitimine kadar takibi yürütülmüştür.

2.6. Teknik Destek Birimi
Profesyonel Çalışanlar

: Özden Erkan (Ön Büro Sorumlusu), Muharrem Çınar (Teknik
Eleman) Birol Kapucu (Güvenlik – Giriş), Muhsin Erdoğan
(Şoför)

Çalışmalarımız Şimal Sokak’taki 10, 12 ve üç katında kiracı olduğumuz 6 numaralı
binalarda sürmektedir.
Derneğimize gelen konuklar ilk olarak bu birimimizce karşılarak, ilgili birimlere
yönlendirilirler.
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Derneğimizin güvenliği profesyonel anlaşma yaptığımız firmaca sağlanmaya devam
etmektedir.

3. PROJE BĐRĐMLERĐ
3.1. Kırsal Alan Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Sema Murat (Birim Başkanı), Ayşe Kuruoğlu, Jilda
Ulumeriç, Hikmet Đşler, Maral Ansen, Nazmiye Gündüz, Şaziye
Kurtoğlu

Profesyonel Çalışanlar

: Olgay Kocatepe, Güler Yağcı, Mesude Ketmen, Ebru Zeytinci,
Ece Öcal

Kırsal Alan çalışmalarının amacı, ülkemizin eğitim, kültür ve sosyal olanaklarının yetersiz
olduğu öncelikle Doğu ve Güney Doğu illeri başta olmak üzere kırsal bölgelerine,
oluşturulan projelerle, hizmet sunmak, özellikle kız çocuklarının eğitimine katkıda
bulunmaktır. Yürüttüğümüz projeler çeşitli kuruluş ve kişilerin destek ve katkılarıyla
sürdürülmektedir.
Bu amaç doğrultusunda ulaşılması istenen sonuçlar:
•

Kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması,
Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeleri ve anne olmaları yerine, burs ve ders
aracı sağlayarak ailelerine yük olmadan eğitimlerini tamamlamaları
Meslek liselerine ya da üniversiteye devam etme olanağı tanınarak kız
çocuklarının meslek sahibi olmaları
Verilen eğitimler sonunda yurttaşlık bilincine sahip bireylerin yetişmesini
sağlamak.

Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları - Kardelenler
Proje başlangıç yılı
Proje ortakları

:
:

2000
ÇYDD – Turkcell

Turkcell’in sponsorluğunda yürütülen Kardelenler Projesi kapsamında her yıl 10000
kız öğrenciye burs verilmektedir.
2008–2009 eğitim ve öğretim yılında 9000 ilköğretim ve lise öğrencisine,
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen öğrenci sayısı toplam
19870’tir.
Proje devamında üniversiteyi kazanan öğrencilerin bursları yine aynı proje
kapsamında devam etmektedir.
2008–2009 eğitim ve öğretim yılında 1000 üniversite öğrencisine burs verilmiştir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 1902’dir.
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Yönderlik Programı:
Eğitimlerini (4 yıllık) üniversitede sürdürmeye hak kazanan Çağdaş Türkiye’nin
Çağdaş Kızları- Kardelenler sosyal davranış becerilerinin gelişimine katkıda bulunan
ve üniversite eğitimine paralel bir destek süreci olan Yönderlik programı 2003-2004
döneminde başlayarak Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları- Kardelenler projesinin bir
parçası olarak” süre gelmektedir.
Türkiye’de ilk defa uygulanan Gençlik Yönderliği programı, yönder-öğrenci
ilişkisinin gücünden yararlanarak, öğrencilerin eğitim sürecinde ve sonrasında
karşılaşacakları sorunları aşmalarına, fırsat ve olanakları, değerlendirmelerine
yardımcı olmayı amaçlıyor. Hayata atıldıkları andan başlayarak, hem kendi yaşamları
hem aileleri, hem de yaşadıkları bölgeler ve ülkemiz için üstlenecekleri etkin sorumlu
bir birey olarak her süreçte başarılı olacaklarına güveniyor.
Aday belirleme, eğitim ve destek, eşleme, değerlendirme, sonlandırma olmak üzere 5
süreçten oluşan programda TURKCELL sponsorluğu, MENTOR DANIŞMANLIK
eğitim, destek ve eşleme süreçlerini, ÇYDD öğrenci adaylarını belirleme ve tüm
süreçlerde destek ve danışmanlık görevlerini üstlenerek ekip çalışmasında yer alıyor.
2004 yılında Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları - Kardelenler projesinin alt projesi
olarak Turkcell yöneticileri ve basının önde gelen kadın gazeteci-yazarlarından oluşan
“yol gösterici” rolünü üstlenen 46 gönüllü Yönder ile başlayan YÖNDERLĐK
PROGRAMI 150 öğrenciyle devam etmektedir.
Turkcell çalışanı, basından, öteki sektörlerden iş kadınları ve ÇYDD gönüllülerinden
oluşan yönderler (150) grubu ile yürütülen Kardelenler projesiyle bağlantılı olarak
Turkcell’in kendi çalışanları için uyguladığı iş geliştirme eğitim programlarının yer
aldığı TURKCELL AKADEMĐ olanaklarından Đstanbul’daki bir üniversitede okuyan
Kardelenler yararlanmaktadır. Bu program da 2003-2004 yılından başlayarak üçer
aylık dönemler halinde sürdürülmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan yönder sayısı 241, öğrenci sayısı
da 241’dir.
•

TED Koleji’ndeki Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları
Proje başlangıç yılı: 2003
Proje Ortakları: ÇYDD – Turkcell – TED Đstanbul Koleji
Projenin amacı, TED Đstanbul Koleji’ndeki deprem sonrasında yapılmış olan yurda,
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden yetenekli kız çocuklarını burslu yerleştirip bu
öğrencilerin üst düzey eğitim almalarını sağlamak ve sonuçları değerlendirmektir.
2003-2004 ders yılında Van, Batman, Siirt, Şanlıurfa ve Bolu illerimizden 3.,4. ve 5.
sınıf öğrencileri arasından başarılı, ancak ailelerinin ekonomik gücü yetersiz olan 26
kız öğrenci, uzmanlarca seçilerek TED Đstanbul Kolejinde burslu okutulmaya başladı.
2008 Haziran ayında, okul birincisi olarak bir mezun verilmiştir. Halen 25 öğrencinin
öğrenimi başarıyla sürmektedir.
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•

Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak *
Proje Başlangıç Yılı : 1997
Proje Ortakları:
ÇYDD – Bireysel ve kurumsal burs verenler
Projenin amacı, Anadolu’da ilk ve ortaöğretime maddi olanaksızlar nedeniyle devam
edemeyen kız öğrencilere destek sağlamaktır.
2008 – 2009 öğretim döneminde 1200 öğrenci burs almıştır. Her ders yılı sonunda
burs verenlerle toplantılar yapılmakta, projenin gelişimi hakkında bilgi verilmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 3265’tir.
2008 – 2009 öğretim döneminde proje kapsamında üniversiteyi kazanan 10 öğrencinin
bursları devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen üniversite öğrenci sayısı
toplam 10’dur.

•

Oriflame’nin Çağdaş Kızları
Proje başlangıç yılı
Proje ortakları

: 2005
: ÇYDD – ORĐFLAME

2008-2009 öğretim yılında başlayan bu projeyle Mardin ve Şanlıurfa illerinde öğrenim
gören 500 kız öğrenciye burs verildi, bu öğrenim döneminde de burslar devam
etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 568’dir.
•

Her Kızımız Bir Yıldız *
Proje Başlangıç Yılı : 2004
Proje Ortakları
: ÇYDD – Mercedes Benz Türk A.Ş.
Bu projenin amacı, Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde otomotiv sanayinde
çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmek ve kız öğrencilere burs vererek onları bu
alana yönlendirmektir.
2004 – 2005 öğretim yılında 202 kız öğrenciye verilen burs ile başlayan bu proje
çerçevesinde burs alan öğrenci sayısı 2008-2009 öğretim yılında 850’ye ulaşmıştır.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 1159’dur.
Üniversiteyi kazanan 25 öğrencinin de bursu devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen üniversite öğrenci sayısı
toplam 25’dir.

•

Bilgi Toplumu Kızları *
Proje Başlangıç Yılı : 2005
Proje Ortakları
: ÇYDD – Ericsson Türkiye
Projenin amacı, Türk telekomünikasyon sektörüne eğitimli insan kaynağı
kazandırmaktır. Bunun için Đstanbul ve Ankara illerindeki meslek liselerinin elektrik-

26

elektronik bölümlerinde okuyan, ekonomik açıdan desteğe ihtiyacı olan 60 kız öğrenci
seçilmiş ve öğrencilere burs verilmeye başlanmıştır.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 109’dur.
Üniversiteyi kazanan 18 öğrencinin de bursu devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen üniversite öğrenci sayısı
toplam 18’dir.
•

Geleceğin Aydınlık Kızları *
Proje Başlangıç Yılı: 2005
Proje Ortakları:
ÇYDD – Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bu proje 2005 yılında endüstri meslek liselerinde okuyan 50 kız öğrencimize burs
verilerek başlamıştır. Bu dönemde de öğrencilerin bursları devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 50’dir.
Üniversiteyi kazanan 15 öğrencinin de bursu devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen üniversite öğrenci sayısı
toplam 15’dir.

(*) Yanlarında yıldızla belirtilen projeler Prof. Dr. Cihan Demirci sorumluluğunda
sürdürülmektedir.
•

Geleceğin Güvencesi Kızlarımız
Proje Başlangıç Yılı : 2005
Proje Ortakları
: ÇYDD – Anadolu Hayat Emeklilik
Bu projenin amacı, kız öğrencilerin sigortacılık eğitimi alarak meslek sahibi
olmalarına katkıda bulunmaktır. Bunun için ticaret turizm meslek
lisesi ya da çok programlı liselerin sigortacılık bölümlerinde okuyan öğrencilere burs
verilmektedir.
2008 – 2009 öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 268’i bulmuştur.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 500’dür.
2008 – 2009 öğretim döneminde proje kapsamında üniversiteyi kazanan 6 öğrencinin
bursları devam etmektedir.
Projenin başlangıcından bugüne kadar burs verilen üniversite öğrenci sayısı
toplam 6’dır.

•

Baba Beni Okula Gönder
Proje başlangıç yılı
Proje Ortakları

: 2005
: ÇYDD – Milliyet

9 Nisan 2005 tarihinde, ÇYDD – Milliyet işbirliği ile “Çağdaşlaşma yolundaki
Türkiye’de kız çocuklarının okullaşmasındaki sorunlar ve çözümler” konulu 32 Mülki
Đdare Amirinin katıldığı bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda “Baba Beni Okula
Gönder” kampanyası başlatıldı.
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Bu kampanya kapsamında ilk ve orta öğretim öğrencilerine burs desteği sağlamak için,
-

illerden öğrencilerin belirlenmesi,
yazışmalar,
bursların gönderilmesi

ÇYDD tarafından yürütülmektedir.
2008 – 2009 öğretim yılında bu pojeyle 81 ilde 6656 öğrenciye burs sağlanmıştır.
Projenin başlangıcından bugüne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 7769’dur.
Projeye bağışta bulunan kuruluşlar:
-

TEB – 1350 öğrenci “TEB’in Eğitimli Kızları“
Metro Group Türkiye – 1000 öğrenci
Petrol Ofisi A.Ş. - 500 öğrenci
Zürih Sigorta – 145 öğrenci
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş – 100 öğrenci
Garanti Bankası – 100 öğrenci
Sunexpres – 100 öğrenci
Enka Holdig - 100
Doğuş Holding – 50 öğrenci
Gönen Bilgi Teknolojileri – 50 öğrenci
Ece Banyo Gereçleri A.Ş.- 40 öğrenci
Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.- 25 öğrenci
Balnak Nakliyat – 20 öğrenci
Enka Spor – 20 öğrenci

2008-2009 öğretim yılında tüm projeler kapsamında toplam 20 bin 428 öğrenciye burs
sağlamıştır.
2000 yılından bu güne kadar ulaşılan öğrenci sayısı toplam 36 bin 036’dır.

3.2. Bir Işık Da Siz Yakın Üniversite Burs Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Prof. Dr. Cihan Demirci (Yönetim Kurulu Üyesi) Raziye
Beşiktepe, (Birim Sorumlusu), Emine Gönüllü, Gülşen
Tunakan, Filiz Tarım, Saadet Şahinkaya, Safiye Parıltı, Şahver
Duraçe, Nedret Toker, Zeynep Turhangil,

Profesyonel Çalışanlar

: Filiz Çelebi (Birim Sorumlusu), Tülay Elradi, Seval Karakurd,
Didem Turan.

Burs Birimi çalışmalarının amacı, üniversitede maddi desteğe ihtiyaç duyan Atatürk
Đlkelerine bağlı öğrenciler ile toplumsal duyarlılık sahibi kişi ve kuruluşları bir araya
getirmek, burs bağışı yapmak isteyenlerle burs ihtiyacı olan öğrencileri buluşturmak, bu
amaç doğrultusunda gelen bağışların ilgili öğrencilere aktarılması yönündeki
organizasyonu yürütmek. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine katkıda
bulunmak adına çeşitli eğitim ve sosyo-kültürel etkinlik düzenlemek, öğrencilere
tam/yarızamanlı iş imkânlarını duyurmak. Üniversite burs bağışlarını takip etmek, burs
talebinde bulunan öğrencileri ÇYDD Burs kriterleri doğrultusunda yönlendirmek. Öğrenci
Bursveren eşleştirmesi yaparak, öğrencilere aylık olarak burs ödemeleri yapmak.
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Bağışçılara öğrenci bilgilerini aktarmak. Mayıs 2008 – Mayıs 2009 döneminde yapılan
çalışmalar aşağıda verilmiştir.
•

2008 yaz aylarında, ĐKSV ile yürütülen “Bir Tam Bir Öğrenci” Projesi kapsamında,
öğrencilerimizin birçok etkinliğe ücretsiz katılımı sağlandı.

•

2008 yaz aylarında kurumsal burs verenlerimizin desteği ile öğrencilerimize okuduğu
dallarla ilgili staj olanakları sağlanmaya devam edildi.

•

2007 yılında başlayan, burslu öğrencilere Yaşam Koçluğu desteği 2008 yılında da devam
etti. Bedelsiz olarak verilen bu danışmanlık desteği, bu sene eğitim fakültelerinden mezun
olan öğretmen adaylarının, meslek hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra koçluk eğitimi
verebilmeleri doğrultusunda uygulandı.

•

“Bir Işık da Siz Yakın” üniversite burslarının 125,00 TL ye çıkartılmasına ve burs
tutarlarının standart hale getirilmesine çalışıldı. Bu amaçla ayda 100,00 TL ve altında burs
bağışı yapan tüm bursverenlere Mayıs ayında birer mektup ulaştırılarak öğrenci bilgileri
yanında artırım kararımız iletildi, Ağustos ayında da bağışçılar tek tek aranarak teyit
edildi.

•

2008-2009 eğitim-öğretim dönemi burs başvuruları için öğrenciler bağlı bulundukları
üniversitelere en yakın şubelere yönlendirildi. Bu dönemde burs verme yöntemi şubeler
arasında farklı biçimlerde gerçekleşti, bazı şubelerimiz bu yıl ekonomik nedenlerden
dolayı burs başvurusu almadı. Üç şube internet üzerinden başvurularını alırken diğer
şubeler öğrencilerin doğrudan şubeye başvurmasını istedi. Bu bilgiler, şube adres ve
başvuru yöntemleri www.cydd.org.tr adresinden duyuruldu.

•

Burs başvuru işlemleri ve mülakatların değerlendirilmesi sonucu Genel Merkez
kontenjanı doğrultusunda 265 yeni öğrenciye şubeler kanalı ile burs bağlanarak burs
verilen toplam öğrenci sayısı 2676 olarak gerçekleşti. 2007-2008 döneminde burslu
öğrenci sayısı 3042 olarak tespit edilirken, 2008-2009 döneminde 366 kontenjan kaybı
yaşandı.

• Üniversite öğrencilerine burs veren çeşitli kurum ve kuruluşların öğrenci listeleri
karşılaştırılarak, başka kurumlara da başvuru yapan öğrenciler tespit edildi. Mükerrer
işlemler engellendi.
•

2006-2007 yılında başlayan ve bütçesinin Genel Merkez tarafından sağlandığı 15
öğrencilik “Geleceğin Siyasetçileri” projesi kapsamında öğrencilere kariyer hedefli
seminerler yanında bireysel gelişimlerini destekleyecek koçluk hizmeti, Đngilizce,
diksiyon gibi eğitimler verilmeye devam edildi. Bu öğrencilerin Bahçeşehir
Üniversitesi’nin “Hükümet Liderlik Okulu” programına katılmaları ve eğitim sertifikası
almaları sağlandı.

• Günümüze kadar burs verdiğimiz ve mezun olan öğrencilerimize yönelik bir mezunlar
çalışmasına başlandı. Bilgi Đşlem Birimi ile birlikte yürütülmekte olan çalışmada bütün
mezunlarımızın güncel bilgilerine erişilerek mezunlar bilgi bankası oluşturmak
hedeflendi.
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•

2008-2009 döneminde başarılı olarak bir üst sınıfa geçen 687 öğrencinin ulaştırmış
olduğu evraklar kontrol edilerek kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Haziran sonunda
eğitimlerini tamamlayan 774 öğrencinin de mezuniyet işlemleri yapıldı.

• 2006 yılında başlattığımız ÇYDD Genel merkezince ve şubelerimizin kendi yarattıkları
kaynaklarla burs verilen öğrencilerin toplam sayısını tespit etme çalışmamız 2008 yılında
da devam etti. Bu amaçla tüm şubelerden kendi kaynakları ile burs verdikleri öğrencilerin
bilgileri endi. Yürütülen bu çalışma sonucunda 2008-2009 yılında ÇYDD tarafından burs
verilen toplam öğrenci sayısının 7383’e ulaştığı tespit edildi. Bu öğrencilerin istatistiksel
dağılımları da tablo haline getirildi.
•

HSBC Bankasının Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında hazırladığı kitapçık, burs
verdiği 760 öğrencisine tarafımızdan ulaştırıldı. Öğrencilerin kitapçık ile ilgili fikirleri
alınarak HCBS Bankası yetkilileri ile paylaşıldı.

Projeye bağışta bulunan kuruluşlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HSBC Bank – 760 öğrenci
Anel Elektirik -200 öğrenci
Garanti Bankası – 150 öğrenci
Crow Beycan Türkiye -60 öğrenci
Geleceğin Doktorları- Glaxo Smith Kline -32 öğrenci
Geleceğin Siyatçileri-15
SIF JCB Makine Öğrencileri-51
Aroma Meyva Suları-Gıda Mühendisliği Öğrencileri-50
Orjin Deri- 31 öğrenci
Beymen -19 öğrenci
Tekpol A.Ş -18 öğrenci
Türk Pediatri Derneği -15 öğrenci
Ulusoy -15 öğrenci
Bireysel bursverenler -1260 öğrenci

(Burs sayıları için bkz. Ek 5 Bir Işık da Siz Yakın Burs Birimi)
3.3. Okul Öncesi Birimi
Gönüllü Çalışanlar

: Gülser Alpaslan (Birim Sorumlusu), Leyla Gencer

Profesyonel Çalışanlar

: Olgu Karaman

Okul Öncesi Biriminin çalışmaları; okul öncesi eğitim oranının önemli ölçüt olduğu
çağımızda, eğitim kalitesini arttırmayı, çocukların geleceğine ve topluma yatırım yapmayı
amaçlamaktadır. Zeka gelişiminin %70’inin okul öncesi çağında tamamlandığı
bilinmektedir. Eğitim eşitliği sağlayabilmek amacıyla öncelikle anasınıfına ihtiyacı olan,
yoksul bölgelere yönelen ÇYDD, yürüttüğü proje sayesinde anasınıfının önemi ve eğitim
eşitliği konusundaki bilinci toplumun her kesimine yaymayı hedeflemektedir.
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Anasınıfları ve Oyun Parkları Projesi
“Anasınıfları ve Oyun Parkları Projesi” ile ülkemizin ilköğretim okullarının hepsinde en
az bir anasınıfı açılması amaçlanmıştır. 1997 yılından bu yana sürdürülen bu proje ile
2008 – 2009 döneminde birçok kişi ve firmadan destek alınarak 1 anaokulu binası, 17
anasınıfı donanımı ve 4 oyun parkı yapıldı.
Derneğimiz ile Danone Firması ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel
Müdürlüğü arasında gerçekleştirdiğimiz “Gülümseyen Gelecek Anasınıfları Projesi” 2008
yılında son buldu. Bu öğretim yılında Gülümseyen Gelecek Anasınıfları Projesi
kapsamında daha önceki yıllarda donanımı yapılan 500 anasınıfına Danone Firması
tarafından oyuncak ve kırtasiye desteği verildi.
Bugüne kadar bu proje çerçevesinde toplam 707 anasınıfı donanımı, 555 oyun parkı
yapıldı.
Şubelerimiz, bulundukları bölgelerde yapılan bu çalışmalarla Milli Eğitim Müdürlükleri,
Mülki Đdareler ve bölge insanları ile kaynaşmakta, projeyi içselleştirerek kendi projeleri
olarak çalışmalarına devam etmektedir.
(Anasınıfı ve oyun parklarının açıldığı il ve ilçe sayıları için bkz. Ek 6 Okul Öncesi
Birimi)
3.4. Gençlik Birimi
Genel Merkez Gençlik Birimi olarak değerli hocamız Prof. Dr. Türkel Minibaş’ı saygı ile
anıyoruz.
Gönüllü çalışanlar: Genel Merkez Yönetim Kurul Üyesi Av. Ali Gürbüz, Volkan Düzenli
(Kolaylaştırıcı)
ÇYDD 12. GENÇLĐK KURULTAYI
16 – 19 Mayıs 2008 tarihlerinde, Đzmir Şubesi ev sahipliğinde ÇYDD 12. Gençlik
Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultayda “21. Yüzyılda Türkiye’yi yaratmak” konusu ÇYDD
gençlerinin sunumları ile ele alındı. Türkiye çapında en örgütlü demokratik kitle
örgütlerinden birisi olan ÇYDD’nin tüm şubelerinden gelen, 200 gençle toplanan
kurultayın ilk gününde Şirince, Efes ve Meryem Ana gezileri gerçekleştirildi. Gezilerden
sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Gümüldür’de bulunan öğrenci kampına yerleşen
gençler, çeşitli organizasyon ve aktivitelerle birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.
Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilen oturumlar; Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan
Saylan, ÇYDD Đzmir Şube Başkanı Gönül Kaya, Kurultay Organizasyon Komitesi
Başkanı Garip Yılmaz ve Gençlik Komisyonu Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Volkan
Düzenli’nin konuşmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Erdal
ATABEK’in söyleşisiyle başladı. Erdal ATABEK’in söyleşisinden sonra çeşitli kuş
gruplarının hazırladığı sunumlar gösterildi. Konularla ilgili olarak hazırlanan skeçlerle
zenginleştirilen sunumlar büyük ilgi topladı. 17 Mayıs Cumartesi akşamı Prof. Dr.
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Türkan SAYLAN ve Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL, kamp ateşi etrafında Çağdaş Yaşam’lı
gençlerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.
18 Mayıs 2008 Pazar günü gerçekleştirilen çeşitli sunumların hemen ardından hazırlanan
Sonuç Bildirgesi, genç kurultay delegelerine okundu ve bildirge coşkulu alkışlar eşliğinde
oy birliğiyle kabul edildi.
19 Mayıs Pazartesi günü Đzmir’e dönen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gençleri,
Cumhuriyet Meydanı’na çelenk koyduktan sonra Đzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis
ettiği vapurla körfez turu attılar. Körfez turunun hemen ardından Dokuz Eylül Üniversitesi
Sabancı Kültür Merkezi’ne giden gençler, burada Prof. Dr. Türkan Saylan, Yargıtay
Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından
Ümit Zileli’nin konuşmacı olduğu “21. Yüzyılda Türkiye’yi yaratmak” konulu panele
katıldılar. Panelin ardından çeşitli illerden gelen gençler dört gün boyunca edindikleri
tecrübe, içlerinde kabaran umut ve yeni edindikleri arkadaşlardan ayrılmanın verdiği
hüzünle birlikte şehirlerine uğurlanarak ÇYDD 12. Gençlik Kurultayı fiilen sona ermiş
oldu
ÇYDD 3. GENÇLĐK YAZ KAMPI
4-9 Ağustos tarihleri arasında, Mersin Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleşen ve
Türkiye’nin dört bir yanından gelen otuz dört “Çağdaş Gence” ev sahipliği yapan,
“ÇYDD 3.Gençlik Kampı” bu yıl da amacına ulaşmıştır.
Düşünmeye ve sorgulamaya yönelik forumlarda, hem günceli değerlendirirken, hem de
çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunup neler yapılması gerektiğine dair çözümler
üretilmeye çalışıldı. Bunların yanı sıra, çeşitli meslek gruplarından gelen, alanında uzman
kişilerden katılımcıların bilgi hazinelerini zenginleştirmelerine katkı sağlandı.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi az zamanda çok işler yapılmaya
çalışılarak, kampta kazanılan birikimleri yurdun dört bir yanına yayılmasını sağlayacak
ortak bilincin oluşturulmasına ve şubeler arası yeni güzel dostlukların kurulmasına katkı
sağlanmıştır. Çağdaş gençlik içerisinde dayanışma bilincine ve ÇYDD ruhuna sahip
gençlik gurupları yaratmada önemli adımlar atılmıştır. Nice ÇYDD Gençlik Kamplarında
nice yeni arkadaşımızla görüşmek, buluşmak dileğiyle…
ÇYDD Gençlik Anıtkabir Ziyareti
9 Kasım 2008 tarihinde Ankara Şubesi ev sahipliğinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.
Genel Merkez Gençlik Biriminin organizasyonuyla Anıtkabir’e toplam 6 şubeden 250
genç katıldı. Anıtkabir içindeki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gezildi. Katılımcılarla
birlikte yenilen yemeğin ardından, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Farabi Salonu’nda
yapılan anma etkinliğine konuk olarak çağırılan Mühendis sanatçı Çetin Gül’ün günün
anlam ve önemine yönelik olarak gerçekleştirdiği program dinlendi. Program vedalaşma
ile son buldu.
ÇYDD 3. ÇANAKKALE GENÇLĐK BULUŞMASI
15 Mart 2009 tarihinde Çanakkale Şubesinin ev sahipliğinde Genel Merkez Gençlik
Birimi ile birlikte 3.Çanakkale Gençlik buluşması gerçekleştirildi. 15 şubeden toplam 650
kişinin katılımı ile Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
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Şehitlikler ziyaret edildi, Abide önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının
ardından devam eden ziyaret vedalaşma ile son buldu.
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞĐ GENEL MERKEZ GENÇLĐK
BĐRĐMĐ(GMGB)ĐLETĐŞĐM ÇALIŞMALARI
ÇYDD Genel merkez gençlik birimi olarak, şubeler arası iletişimi ve bilgi paylaşımını
sağlamak için çeşitli projeler ürettik.
Đletişim projelerimiz;
Şube gençlik komisyonları için web mail adreslerinin oluşturulması
Çağdaş düşünce denizi forumu kurulması
Radyo çağdaş düşünce denizi açılması
Şube Gençlik iletişim listelerinin oluşturulması
12. gençlik kurultayı sonrası tüm şubelerimizin daha rahat iletişime geçmeleri için tüm
şube gençlik komisyonlarına birer web mail adresi oluşturuldu. (örn:
eskisehirg@cydd.org.tr) Oluşturulan bu adreslerle şube gençleri arasında iletişim önemli
ölçüde geliştirildi.
Şubeler arası iletişimi ve bilgi paylaşımını sağlamak için www.cagdasdusuncedenizi.com
adresi ile bir forum kuruldu. Toplam 316 kullancısı bulunan forumumuzda güncel
konulardan, şubeler arası haberleşmeye, kurultay konularından, sağlık ve spora kadar
birçok konu üzerinde bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca şubelerin etkinlik
duyuruları ve yaptıkları projeleri bu forumdan yayınlanmaktadır.
Radyo Çağdaş düşünce denizi forum sayfasından hizmet vermektedir. Çeşitli şubelerden
gençlik komisyonu gençleri tarafından yapılan radyo yayınları ile, müzik eşliğinde şube
tanıtımları yapılmaktadır. Son derece verimli olan radyo yayınları her seferinde ortalama
20-30 kişi tarafından dinlenmektedir. Radyo yayınlarımızın organizasyonunu Isparta Şube
gençliği üstlenmiş olup, programları daha verimli kılmak adına çalışmalar sürmektedir.
Şubeler arası iletişimi daha etkin kılabilmek adına tüm şube gençlik komisyonlarından
etkin olarak çalışan en az bir Gençlik Komisyonu üyesinin ad, soy ad, telefon ve mail
adres bilgileri istenmiş ve bu bilgileri içeren bir liste oluşturulmuştur.

DENĐZ YILDIZI
Deniz Yıldızı projesi Gençlik Biriminin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Birçok Şubemiz, bu projenin ruhuna uygun olarak yaptıkları verimli çalışmalarla
gençlerde farkındalık, ekip ruhu ve araştırma bilinci yaratmaya çalışmaktadır.
Bu projenin uygulandığı şubeler aşağıda belirtilmiştir.
Maltepe
Şişli
Bahçeşehir
Ankara

Alanya
Bandırma
Balıkesir
Çanakkale
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Denizli
Diyarbakır
Edremit
Edirne

Eskişehir
Đzmir
Đzmit
Mersin

Muğla
Samsun
Sivas
Tekirdağ

Van
Kars

3.5. Çocuk Kulübü
Gönüllü Çalışanlar: L. Nihal Kızıl (Genel Başkan Yardımcısı / Birim Sorumlusu)
Geçen Genel Kurulumuzun yapıldığı 2008 Mayıs’ından bu yana Çocuk Kulübü’müz hem
şubelerimizde yöre çocuklarıyla hem de Genel Merkez’in ortak etkinliklerinde Đstanbul
şubelerinden katılan çocuklarla çalışmalarına devam etti. Öğretim yılı içinde devam eden
çalışmalara bazı şubelerimizce yaz aylarında ara verildi. Kimi şubelerde ise yaz okulları
uygulamaları ile devam edildi.
Bu çalışma döneminde gerçekleştirilen ortak etkinlikler şöyle;
•

•
•
•
•

•

•

24 Mayıs 2008 Cumartesi günü Merdivenköy-Halis Kurtça Salonu’nda Ataşehir Şb. Çocuk
Kulübü oyuncuları, tiyatro eğitmeni Kamuran Đnselel yönetiminde çalışarak ortaya
çıkardıkları “Yağmur Sirki” adlı oyunu sergilediler. Diğer şubelerimizin çocuklarının da
izlediği oyun iki kez sahnelendi. Oyun, doğanın yok edildiği bir yere yağmurun
gelmemesini konu ederek çocuklarımızın çevre sorununa duyarlı hale gelmelerine katkı
veriyordu.
Şişli Şb. Çocuk Kulübü gönüllülerimiz Şişli Belediyesi’nin 23 Nisan şenliğinde stand
açarak derneğimizi ve etkinliklerini tanıttılar.
Beşiktaş Şb. çocuklarımız kukla sanatçısı Cengiz Özek’in kukla gösterisini izlediler.
Üsküdar Şb. geleneksel uçurtma şenliğini yine Validebağ Öğretmen Evi’nde düzenledi.
Şenlikte çevre okullar arasında açılan şiir, öykü, resim dallarındaki yarışmalarda dereceye
giren çocuklara ödüller verildi.
1 Haziran 2008 Pazar günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde Kadıköy Şubesi
evsahipliğinde düzenlenen Çevre Günü etkinliğinde değişik şubelerimiz çocuklarının ilginç
gösterileri izlendi. Kadıköy Şubemizin, çocuklarımız arasında açmış olduğu resim
yarışmasının ödüllerinin de dağıtıldığı şenlikte dereceye giren resimler yanında, Avcılar
Şubemizin “Atmadan Önce Düşün” projesi kapsamında atıklardan hazırlanan eserler de
sergilendi. Değişik şubelerden çocuklarımızın flüt dinletisi, Latin dansları, Đstanbul
posterleri defilesi, modern dans gösterileri birbirini izledi. “Dilek ağacı konuşuyor”
bölümünde ise çocuklarımızın ağaca astıkları yaşama, eğitime, eşitliğe, kardeşliğe, barışa,
çevreye, oyuncaklara, kitaplara ve diğer gereksinimlerine ait dilekler büyükleri de
düşündürecek cinstendi. Çocuklarımız için çalışmamız gereken daha birçok alan olduğunu
hepimiz bir kez daha düşündük.
7 Haziran 2008 Cumartesi günü Park Orman’da düzenlenen Minifest Çocuk Festivali’ne,
festival düzenleyicilerinin sponsorluğu ile 400 kişilik kontenjan sağlandı. Çocuklarımız
açık havada grup çalışmaları, drama uygulamaları yaptılar, oyunlar oynayıp eğlenerek
güzel bir gün geçirdiler.
15 Kasım 2008 günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum alt salonunda düzenlenen
etkinlik, çocuklarımızda şu iki konuda farkındalık ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlıyordu:
20 Kasım Uluslararası Çocuk Hakları Günü ve Çocuk Kitapları Haftası (Kasımın 2.
haftası). Kitap panayırı ile başlayan etkinlik Doğuş Eğitim Kurumları rehberlik servisi
koordinatörü, psikolojik danışman Serhat Uzun’un çocuk hakları konusundaki konuşması
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ile devam etti. Đstanbul Şehir Tiyatrosu orkestrasından Đnci Gonca Beker ile Đstanbul Devlet
Opera ve Balesi’nden Mehmet Tıknaz’ın müzik dinletisini ve enstrüman tanıtımlarını
çocuklarımız büyük bir heyecanla izledi. Daha sonra, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nden çocuk kitapları yazarı Doç. Dr. Necdet Neydim çocuk kitapları, kitap seçimi
ve okumak üzerine çocuklarımızla söyleşti. Onlara küçük sorular sordu ve kitaplarından
armağan etti. Çocuklarımızın soruları, öneri ve katkıları için kaldırdıkları parmakları “Bu
çocuklar da bir türlü dinlemeyi bilmiyorlar.” diyen büyükler görmeliydi. Etkinlik, çocuk
hakları konusunda Küçükçekmece Şubemizden Sibel Atmaca’nın yazdığı metnin
çocuklarımızca canlandırılmasından sonra ikramla bitti.
•

2004-2005’te başlayan “Okul Müze Günleri-Müzelerin Eğtim Amaçlı Kullanımı” projesi
devam ediyor. Hedef kitlesi ilköğretim çocukları olan proje Đstanbul Arkeoloji Müzesi’nin
Çağlar Boyu Đstanbul Sergi Salonu’ndaki nesneler ve müze ortamı aracılığı ile farklı
kültürleri tanımayı, günümüzle benzerlik ve farklılıklarını sorgulamayı, nesne ve belgeleri
koruma bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Lisans
Programı ve Đstanbul Arkeoloji Müzesi koordinatörlüğünde ÇYDD, TEGV, ÇDD’ce
yürütülmekte olan projenin 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ofisi’nden destek alınarak
geliştirilmesi planlanıyor. Projede derneğimizi çocuk kulübü gönüllümüz Asuman
Çataltepe temsil ediyor ve bu konuda sertifika alan otuzu aşkın gönüllümüz çalışıyor.
Yarıyıl tatilinde müze gezilerimiz yoğunlaşıyor.

•

28 Aralık 2008 günü Beşiktaş Şubemiz evsahipliğinde bir yeniyıl şenliği düzenlendi. Kukla
gösterisi ile başlayan etkinlik Fatih Şubesi Çağdaş Müzik Topluluğu’ndan bir gurubun
dinletisi sonrasında dans yarışmaları ve değişik oyunlarla devam etti. Program, imece usulü
hazırlanan açık büfe ikramdan sonra tüm çocuklarımıza birer armağan dağıtılması ile son
buldu. Çocuklarımız yaşamakta oldukları ve haketmedikleri bir yığın olumsuz koşula
karşın umutla, sevgiyle, birarada, barış içinde yeniyıla başlamanın coşkusunu yaşadı.

•

8 Şubat 2009 Pazar günü Aksaray-Su Gösteri Merkezi’nde Mask-Kara tiyatrosunun
sergilediği Velev-ki Tartüf adlı oyun çocuk kulübü gönüllülerimizce izlendi. Geçmişten
günümüze göndermeler de yapan oyun sorgulayıcı ve eğitici yanıyla da ilgi ve beğeni
topladı.

•

28 Mart 2009 Cumartesi günü Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Bakırköy Şubemiz
evsahipliğinde Ataköy-Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Bakırköy
Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarınca oynanan “Denizkızı ve Korsanlar” adlı çocuk oyunu
izlendi. Değişik şubelerimizden, yaklaşık 300 çocuğumuzun katıldığı etkinlik sonrası
sanatçılarla tiyatro konusunda söyleşi yapıldı. Çocuklarımız tiyatro sanatçısı Üstün Asutay
ve oğlu, tiyatro yönetmeni Mert Asutay’la tanıştılar. Dünya Tiyatro Günü Bildirgesi’nin
okunmasından sonra ikram bölümüne geçildi.

•

11 Nisan 2009 günü Fatih ve 18 Nisan 2009 günü Şişli Şubelerimizde diğer şubelerin
çocuklarının da katılımıyla mini çalıştaylar düzenlendi. Çocuklarımız ortaklaşa
belirledikleri konularda guruplar halinde fikir ürettiler, sunum yaptılar ve diğer
arkadaşlarıyla paylaştılar.

Đstanbul’da ortaklaşa üretilen ve değişik şubelerden toplu katılımlarla gerçekleştirilen bu
etkinliklerin dışında gerek Đstanbul gerek diğer illerden birçok şubemizde de çocuk
kulübü çalışmaları devam ediyor. Şubelerin kendi olanaklarına ve çalışan gönüllülerinin
durumlarına göre yaptığı çalışmalar genel merkeze çocuk kulübü raporu olarak iletiliyor
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ve dosyalanıyor. Bazı şubelerimiz de, doğrudan, kendi çalışma raporlarında bu
çalışmalarını anlatıyorlar. Tüm çocuk kulübü gönüllüleri ve sorumluları olarak
çocuklarımız için daha fazla çaba harcamamız gerektiği bilinci ile çalışmalarımıza devam
ediyoruz.
3.6. YĐBO’ları (Yatılı Bölge Okullarını) Đyileştirme Projesi
Proje Başlangıç Yılı

: 2003

Proje Ortakları

: ÇYDD – Kurumsal ve Kişisel Bağışlar – MEB

Gönüllü Çalışanlar

: Prof. Dr. Türkan Saylan, Selmin Hotamışlıgil, Nursel Gülter,
Ferhat Şenatalar ve tüm Kırsal Alan Birimi

YĐBO’lar bilindiği gibi, kırsal alanın, köylerin yoksul çocuklarının 8 yıl bakılıp eğitildiği
Yatılı Bölge Okullarıdır.
•

YĐBO’ları Đyileştirme:
Eczacıbaşı-VitrA ile yürütülen Hijyen Projesi kapsamında Şanlıurfa / Birecik –
Birecik YĐBO, Sivas/ Ulaş – Cumhuriyet YĐBO, Bilecik / Pazaryeri – Pazaryeri YĐBO
ve Mardin / Dargeçit – Gazi YĐBO’nun WC, banyo ıslak alanları yenilenmiştir. Bir
okulda da yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında; 2009’da Đki,
2010’da üç, 2011’de üç adet YĐBO daha onarılacaktır. Hijyen projesi kapsamında
Sivas-Ulaş Cumhuriyet YĐBO yenileme çalışmasının ardından, 28-29 Mayıs 2008’de
Türkan Saylan ve Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla okul ziyaret edilerek ortak bir
basın tanıtımı yapılmıştır. Bu tanıtım sırasında “Eczacıbaşı Gönülleri” nin aynı okulda
Nisan ayı içerisinde düzenledikleri resim yarışmasını kazanan öğrencilere de kol
saatleri hediye edildi. Ayrıca, iyileştirilmesi tamamlanan okullarda, Đpek Kağıt
hijyenik ürünler (tuvalet kağıdı, sabun vb.) ve Hijyen Eğitimi ile katkıda bulunmuştur.
2008-2009 Eğitim döneminde YĐBO’ların ihtiyaçlarını belirlemek ve daha güncel
bilgilerle destek verebilmek amacıyla anket formları hazırlanmıştır. Bu anketler 132
YĐBO’ya ulaştırılmak üzere 16 Đl Valisine gönderilmiştir.
Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin Projesi kapsamında 19 YĐBO’ya kitap gönderimi
yapılmıştır.
Filli Boya ile yapılan Filli Okul projesi kapsamında 15 YĐBO’ya iç ve dış cephe
boyası gönderilmiştir.

3.7. Okul / Yurt Yapımı Projesi
Gönüllü çalışanlar

: Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Filiz Meriçli

Profesyonel çalışanlar

: Olgu Karaman, Nuran Çakarlı

Bu proje çerçevesinde kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağışlarla okul, yurt, rehabilitasyon
ve kültür merkezleri yapılmakta, hasarlı olanlar onarılmaktadır. Daha önce yapılanlara ek
olarak bu çalışma döneminde bitirilen ya da onarılan ilköğretim ve köy okulları, yurt,
rehabilitasyon ve kültür merkezleri şunlardır:
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Anaokulu
•

Edirne / Đpsala Karpuzlu Çağdaş Yaşam Ülker Ali Oğuzman Anaokulu
Đlköğretim Okulu

•

Edirne / Đpsala Esetçe Çağdaş Yaşam Suzan Demirci Đlköğretim Okulu (8 sınıf)
2008
Köy Okulları

•

Şanlıurfa / Merkez Boydere Köyü Đlköğretim Okulu’na bir sınıf Çağdaş Yaşam AyşeYakup Yağcı Dersliği 2007

•

Şanlıurfa - Siverek Yaygılı Köyü’ne Baba Beni Okula Gönder Kampanyası
kapsamında /Çağdaş Yaşam Hasan Orhan Đlköğretim Okulu 2008

•

Ağrı – Doğubeyazıt Sarıgül Đlköğretim Okulunun bakım onarımı, bir sınıf, öğretmen
odası ve WC’lerin Şeref Emiroğlu bağışıyla Emin Emiroğlu adına onarımı 2008

•

Hatay – Dörtyol Kuzuculu Köyüne eski okulun yanına 3 derslik, bir toplantı salonu,
bir öğretmen odası, nöbetçi öğretmen odası ve kantinden oluşan Kuzuculu 125.Yıl
Đlköğretim Okulu Çağdaş Yaşam Ek Binası 2008

•

Mardin – Merkez Yukarı Esentepe Köyü’ne ÇYDD Zekeriyaköy ve Güneydoğu CocaCola Bayilerinin katkılarıyla 3 sınıf ve 1 öğretmen lojmanlı Çağdaş Yaşam
Đlköğretim Okulu
Yurtlar

•

Van / Çaldıran Dr. Gülen Kıray’ın bağışıyla, Çağdaş Yaşam Gülen Kıray Kız
Öğrenci Yurdu 2007

•

Kars’ta Yadigar ve Mehmet Binal’ın bağışıyla, Çağdaş Yaşam Yadigar ve Mehmet
Binal Kız Öğrenci Yurdu, 2007

•

Đstanbul / Davutpaşa’da Sennur – Selçuk Öztap bağışıyla, Çağdaş Yaşam Sennur –
Selçuk Öztap Kız Öğrenci Yurdu

•

Muğla / Fethiye Üzümlü’de Çağdaş Yaşam Öğretmen Demir Ferit Saydam Kız
Öğrenci Yurdu, 25 Şubat 2010

•

Artvin / Ardanuç’da Zeynep Sohtorik bağışıyla Çağdaş Yaşam Sabire ve Necati
Gençsoy Kız Öğrenci Yurdu

•

Kahramanmaraş / Çağlayancerit, Çağdaş Yaşam ĐTÜ Đnşaat 55’liler Kız Yurdu –
2008
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•

Kahramanmaraş / Andırın, Çağdaş Yaşam Mirat Akkaya Kız Öğrenci Yurdu –
2008

•

Kars – Merkez’de Dr.Şefika Yıldız Onar’ın bağışıyla Çağdaş Yaşam Dr. Muhtar
Yıldız – Dr. Şefika Yıldız Onar Kız Öğrenci Yurdu (Yapım aşamasında)

•

Bursa – Gemlik’te Çağdaş Yaşam Nevin Bedizci Kız Öğrenci Yurdu (Yapım
aşamasındadır.)

Kitaplık
•

Kars Merkez’de bir grup bağışçımızın desteğiyle 5.000 kitaplık, Çağdaş Yaşam
Prof.Dr. Jale Baysal Güncel Çocuk ve Gençlik Kitaplığı

3.8. TNT Ekspres Bilgi Ve Kültür Taşıyor Projesi

Proje Başlangıç Yılı

: 2000

Proje Ortakları

: ÇYDD – TNT EKSPRES TÜRKĐYE

Bu proje Zeytinburnu Şubesi Başkanı Sema Murat tarafından Genel Merkezle birlikte
yürütülmektedir. 2000 yılında başlayan projenin amacı, öncelikle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi olmak üzere, “Kalkınmada Öncelikli Kırsal Bölgelerdeki” kütüphanesi
olmayan ya da kütüphanelerinde çok az sayıda kitap bulunan okullara kitap yardımı
sağlamaktır. Kitapları toplamak ve okullara ulaştırabilmek için ÇYDD Zeytinburnu
Şubesi Üyeleri, TNT Ekspres gönüllüleri ve firmanın ulaşım ağından yararlanılmaktadır.
Kampanya süresince Türkiye'nin neresinde olursa olsun kampanyaya katılmak
isteyenlerin adresinden TNT Express Türkiye kuryeleri tarafından ücretsiz olarak teslim
alınan kitaplar daha sonra TNT Express Türkiye çalışanları tarafından gönüllü olarak
tasnif edilmekte ve depolanmaktadır.
2008 yılı - Kampanya başladığından bugüne kadar 5,200 kişiden 800 bin kitap, 264 okula
ulaştırıldı.
Her yıl Kütüphaneler Haftası'nda start alan 'TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor' isimli
kampanyamız sayesinde, dokuz yıl içinde 1703 okula yaklaşık 3.500.000 adet kitap
bağışlanmıştır. Kitap gönderilen okullara yazılan mektupla okullar gönderilen kitapları
tekrar elden geçirmiş seviyelerine uygun kitapları kütüphanelerine koyarken yaş
guruplarına göre ayırmış oldukları kitapları ise illerinde ya da ilçelerinde bulunan lise,
halk kütüphanesi ve ceza evlerinin kütüphaneleri ile paylaşarak derneğimize yazılı olarak
bilgi vermişlerdir.
Bu yıl “Kütüphaneler Haftasında” onuncusu başlayan proje 30 Eylül 2009 tarihinde sona
erecek ve istekte bulunan okullarımıza kitapları ulaştırılacaktır.

“ĐŞTE BENĐM ÖYKÜM” (mini öykü yarışması)
ÇYDD - TNT Ekspres - Deneme Bilim Merkezi Vakfı işbirliğinde yürütülen yarışma
2009 yılında ÇYDD - TNT Ekspres ortaklığında yürütülmektedir. Türkiye genelinde
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kitap gönderilen okullar arası “Đşte Benim Öyküm” isimli (gönderilen kitaplardan
okuyarak, kendi hikâyelerini yazmaları istendi) mini öykü yarışması düzenlendi. 2007
yılında başlayan yarışmada 7-10 yaş, 11-14 yaş guruplarında ödül alan 8 öğrenci ve
öğretmenleri Đstanbul’a getirilerek Deneme Bilim Merkezi’nde yapılan ödül törenine
katıldı. Ülkemizin çeşitli illerinden yarışmayı kazanan öğrenci ve öğretmenlerine Đstanbul
gezisi yaptırıldı. Yarışmada derece alan öğrenciler eğitimleri süresince burs almaya hak
kazandı, ayrıca birinci olan öğrencilerin okullarına tercihlerine göre bilgisayar ve
fotokopi makinesi armağan edildi.
2008 döneminde ikincisi tekrarlanan yarışmaya 245 öğrenci katıldı.Bu güne kadar
ülkemizin çeşitli illerinden yarışmaya katılarak ödül alan 16 öğrencinin bursu devam
etmektedir. 2009 yılında üçüncüsü tekrarlanan yarışmanın ön elemesi 15 Mayıs 2009
tarihinde “büyük jüri”nin değerlendirmesiyle sonuçlanacak aynı program ve ödül
içeriğinde öğrenciler Đstanbul’a getirilerek ödülleri verilecektir.
3.9. Kitaplıklar Oluşturma Projesi
Proje Başlangıç Yılı

: 2005

Proje Ortakları

: Yayıncılar Birliği, Literatür Yayınları,– Gönüllü Kişi ve
Kuruluşlar

Gönüllü Çalışanlar

: Prof. Dr. Türkan Saylan, Gülsün Kaya (Yönetim Kurulu
Üyesi), Ayşe Kuruoğlu Lale Platin, Kerim Erhan, Tuğba Yaşar

Profesyonel Çalışanlar

: Olgu Karaman

2007 yılında Yayıncılar Birliği ile yapılan işbirliği, 2008 yılında da sürdürüldü. “Bin
Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin” adıyla yürütülen okullara kitaplık yapma projesi
kapsamında 7 okula tam donanımlı kütüphane yapıldı. Tepe Naitulus’la 2007 de
gerçekleştirilen Yer Gök Atatürk Sergisi'nden kalan tabloların satışı alınan izin ile bu yıl
da devam etti. 2008 yılında satılan tablolardan gelen bağışla 13 ilköğretim okuluna daha
kitap gönderimi yapıldı. Đyi Matbaa’nın desteğiyle gerçekleşen “Đyi Ajanda Projesi”
kapsamında 40 köy okulu için hazırlanan kitaplar ve kitaplık yerlerine gönderildi.
TÜYAP Fuarcılık A.Ş.’yle yapılan sözleşme gereği toplam 19 YĐBO’ya yaklaşık 1100’er
adet kitap gönderildi.
Birecik Çağdaş Yaşam Güncel Çocuk ve Gençlik Kitaplığının 3 Şubat 2009 tarihinde
açılışı yapıldı.
Kerim Erhan desteğinde Kars Merkez’de açılması kararlaştırılan üçüncü ilçe kitaplığının
(Çağdaş Yaşam Prof. Dr. Jale Baysal Güncel Çocuk ve Gençlik Kitaplığı) bütün
hazırlıkları tamamlandı. Yıl boyunca derneğimiz aracılığıyla okul, cezaevi, halk
kütüphanesi ve okullara 49.000 kitap gönderildi.
(Kitap gönderilen okullar için bkz. Ek 7 Kitaplıklar Oluşturma Projesi)
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3. 10. Orada Bir Okul Var Uzakta Projesi
Proje Başlangıç Yılı

: 2005

Gönüllü Çalışanlar

: Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD Genel Başkanı), Prof. Dr.
Şeyda Ozil (Yedek Yönetim Kurulu Üyesi)

Profesyonel Çalışanlar

: Öznur Şen, Hatice Köse

Tanıtım ve Đletişim Birimi tarafından yürütülen Orada bir Okul Var Uzakta Projesi ile
öncelikle kırsal bölgelerdeki okulların bina, bakım, onarım, ek derslik, bilgisayar,
öğrenciler için giysi, ayakkabı, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.
Proje kapsamında, çeşitli okullardan gelen istekler,
ÇYDD web sitesindeki
www.oradabirokulvar.org sayfasına işlenmektedir. Bağış yapmak isteyen kişi ya da
kuruluşlar web-sayfasından bir okul seçip o okulun ihtiyaçlarının tümünü ya da bazılarını
karşılamaktadırlar. Kimi destekçilerse yapmak istedikleri bağış miktarını ya da bağış
türünü bildirerek okul seçimini ÇYDD’ye bırakmaktadırlar. Verilen destekler
doğrultusunda karşılanan ihtiyaçlar okullara ulaştıktan sonra projenin web sayfasına
yapılan desteğin türü işlenmekte, istediği taktirde bağışcı kişi ya da kuruluşun adı da
yazılmaktadır.
2005 yılından bu yana sürdürülen projeyle 137 okulun tüm, 263 okulun bazı ihtiyaçları
sağlanmıştır. Listemizde yer alan daha pek çok okul ihtiyaçlarının karşılanması için
beklemektedir.
Bu proje çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kişi ve kuruluş ile ortak
çalışmalar sürdürmekteyiz. Bunlar arasında örneğin ABD’de yaşayan Türklerin bir
kuruluşu olan BTF (Bridge to Turkiye) ile öncellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde
pek çok okul için ortak çalışmalar yapmaktayız. Bu yıl BTF ve diğer destekçilerimizle
ile birlikte yürüttüğümüz bot kampanyasıyla 7734 öğrencinin soğuk kışgünlerinde
sağlam botlarla okullarına gitmelerini sağladık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı10.000’lere
ulaştırmayı hedefliyoruz. Bir başka çalışmamızı yaz aylarında Filli Boya ile birlikte
gerçekleştirdik. “Filli Boya” adını verdiğimiz projeyle Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki
51 okul boyanarak 2008-2009 öğretim yılına hazırlandı.

3.11. Bilgili Ol Bağımlı Olma
Proje Başlangıç Yılı

: 2007

Proje Ortakları

: Đstanbul Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, YENĐDEN(Yeniden
Eğitim ve Sağlık Derneği , Genel Yaşam Sigorta, Bluechip
Đletişim Organizasyon A.Ş.

Gönüllü Çalışanlar

: Prof. Dr. Filiz Meriçli (Proje Yürütücüsü),

Profesyonel Çalışanlar

: Hatice Köse
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen bir sorun olan madde bağımlılığı
konusunda anne ve babaları bilgilendirerek madde bağımlılığının önlenmesini hedefleyen
proje kapsamında geçen yıl eğitilen 27 formatör eğitmen ile Đstanbul’da 32 okulda velilere
/ yetişkinlere, film ve sunumlarla interaktif eğitimler yapılmıştı. SKYTURK Tv ile
planlanan teleton programı ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi. 2008/2009 eğitim
öğretim yılında Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonunda Đstanbul’daki
okullarda 300 rehber öğretmene eğitim verilmesi ve projenin eğitim malzemelerinin de
verilerek öğretmenlerin kendi okullarında eğitim yapmalarının sağlanması kararı alındı. 13 Aralık 2008 tarihlerinde 300 rehber öğretmene eğitim verildi. Rehber öğretmenlerin
görevli oldukları okullarda vermekte oldukları eğitimler ile ilgili ön ve son test çalışmaları
proje ekibince izlenmektedir. Projenin 2009 yılı çalışmaları, proje paydaşı Genel Yaşam
Sigorta’nın yeni yönetim yapılanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden
planlanarak devam edecektir.
3.12. Ulusal Eğitime Destek
Prof. Dr. Filiz Meriçli (Proje Yürütücüsü)
Birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları yanında kadınlara bilgi ve beceri
kazandırarak onları üretime katmayı ve toplumun eğitim düzeyini arttırmayı hedefleyen
Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamında şubelerimizce yürütülen okuma - yazma
kurslarının devamına destek verilmiştir. Đstanbul Valiliği bünyesinde 2001’de kurulan Đl
Koordinasyon Kurulu, 2008 yılından itibaren “Türkiye Okuyor “ kurulu olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulun haftalık toplantılarına ÇYDD adına Prof. Dr. Filiz
Meriçli ve/veya Bahçelievler Şubesinden Cahide Yabaş veya Yasemin Ersoy
katılmışlardır.
Göçle gelen ailelerin yoğun olduğu Đstanbul ilçelerinden olan Esenler’de geçen yıl açılan
Melek Erman Köni Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, Melek Erman Köni’nin sürekli ve
düzenli maddi katkıları ve ÇYDD Bahçelievler Şubesi’nin desteğiyle annelere okuma
yazma öğretilmekte ve aynı zamanda 3-6 yaşındaki çocuklarına da (toplam 40 çocuk)
okul öncesi eğitimi verilmektedir. Annelerin ilköğretim okuluna devam eden çocuklarına
da etüt çalışmalarıyla destek verilmekte ve okul başarılarının artması sağlanmaktadır (130
öğrenci).
Merkezin yönetim kurulunda Prof. Dr. Filiz Meriçli, Melek Erman Köni, Cahide Yabaş ve
Yasemin Ersoy görev almaktadır.
Merkezde kadınlara ve çocuklara yönelik sağlık, iletişim, kent yaşamına uyum eğitimleri
verilmektedir. Lale Erkal’ın yönetiminde Anneler Yarışıyor, Anneler Gününu Kutluyoruz
projeleri yanında tiyatro vb sanat etkinlikleri ve kültür gezileri yapılmaktadır. 7 Haziran
2008’de düzenlenen Yıl Sonu etkinliğinin ardından 23 Haziran - 22 Ağustos 2008
tarihlerinde Yaz Okulu Etkinlikleri yapılmıştır. Bu etkinliklerde Kültür Üniversitesi Sanat
ve Tasarım Fakültesi Öğretim elemanları drama, dans, müzik vb konularda eğitmenlik
yapmışlar, çocuklar haftada iki gün TEGV Ferit Aysan Eğitim Parkı Tesislerine
götürülmüşler ve hayal gücü, bilimsel araştırma ve kendilerini ifade becerilerini
geliştirmelerine fırsat yaratılmıştır. 2008/ 2009 Öğretim yılında çccuklardan oluşturulan
MEK Tiyatro Ekibi BARIŞ ĐSTĐYORUZ adlı Lale Erkal’ın yazıp yönettiği oyunu
Đstanbul’daki özel okullarda ve Fatih ÇYDD Kocamustafapaşa Çağdaş Tiyatro Salonunda
Çocuk Kulübü etkinliklerinde sergilemektedirler. Merkeze devam eden öğrencilerin gittiği
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okullardan Cumhuriyet Đlköğretim okuluna TARGET Firması katkısıyla Fen Bilgisi
Laboratuvarı kurulmuş ve okul öğretmenlerine 23-25 Haziran 2008 tarihlerinde Đstanbul
Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyelerince EĞLENEREK
ÖĞRENĐYORUM-ÖĞRETĐYORUM eğitimi yapılmıştır. Merkeze devam eden
öğrencilerin gittiği Cumhuriyet ve Esenler Đlköğretim Okullarına 24 Şubat 2009 da
Planetaryum-Yıldız Evi kurulmuş ve öğrencilere uzay tanıtılarak uzay bilimlerine ilgileri
sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca ailelelerin gelişimi ve kent yaşamına uyumlarına destek
için sağlık, hukuk vb çeşitli konularda eğitim seminerleri yapılmış ve aile içi şiddeti
azaltmak ve aile içi iletişimi iyileştirmek üzere babalara da AÇEV ile işbirliği yapılarak
Baba Destek Projesi kapsamında eğitim verilmektedir. 2009 yaz etkinlikleri için
hazırlıklar yürütülmektedir.
EYOP (Evden Yeniden Okula Projesi): Türkiye’de kişi başına düşen ortalama eğitim
süresi 3.5 yıldır. Bu sayının uygar ülkelerde olduğu gibi zorunlu eğitim seviyesine 11-12
yıla çıkartılması gereklidir. Ulusal eğitime destek kampanyası kapsamında ortalama
eğitim süresini yükseltme amacıyla eğitimini yarım bırakan herkesin bıraktığı yerden
eğitimine devam etmesini sağlamak üzere geliştirilen EYOP projesi pilot olarak
Büyükçekmece sınırları içinde uygulanmaya başlanmıştır. Büyükçekmece Belediyesi,
Büyükçekmece’deki öğretmenler ve üye oldukları dernekler ile ÇYDD Büyükçekmece
Şubesi’nin katkılarıyla yürütülen projede 702 kişiye ulaşılmıştır. Proje Şubat - Mart 2009
da Şişli Belediyesi ile Şişli ÇYDD Şubesi’nin de katılımıyla yapılmıştır; halen pilot olarak
seçilen mahallelerde kayıtlar devam edilmektedir.
Proje Prof.Dr. Filiz Meriçli ve Đ.Ü.BESYO tarafından geliştirilerek yürütülmektedir..
3.13. Özel Okullu Çağdaş Kızlar
Gönüllü çalışanlar

: Yasemin Keskiner, Sema Murat, ÇYDD Kadıköy Şubesi,
ÇYDD Şişli Şubesi

TED Kolejinde okuyan Kardelen kızlarımızın üstün başarısı bu projeye ilham kaynağı
oldu. 2008 Temmuz ayında Đstanbul'daki özel okul idarecilerine gönderdiğimiz mektupta,
Đstanbulun göç almış semtlerinden zeki, çalışkan ancak maddi olanaklardan yoksun kız
çocuklarını, okullarına tam burslu olarak almalarını ve seçkin eğitimlerinden
faydalandırmalarını istemiştik. 3 özel okul hemen cevap verdi. Dördüncüsü ise Şubat
ayında bu projeye katıldı. Göç almış bölgelerden, öğretmenlerin yardımıyla seçilen
çalışkan kız öğrenciler kendilerini kabul edebilecek okullarda, çok sıkı eleme
sınavlarından geçtiler. Bu öğrencilerden 9'u tam burslu olarak kabul edildiler ve çok
başarılı bir şekilde eğitimlerini sürdürüyorlar.
3.14. Đngilizce Dil Eğitimi
Gönüllü çalışanlar

: Şaziye Kurtoğlu, Lale Onur

Avrupa Gönüllü Hizmet (AGH) projesi kapsamında bir STK'da çalışmak üzere Avrupa'ya
gönderilecek gençlere dil desteği verilmektedir. Gönüllü iki Đngilizce öğretmeni (Esra
Tuncay ve bir Avustralya'lı öğretmen) tarafından Đngilizce konuşma grupları
oluşturulmuştur. Haftada ikişer gün saat 18.00-20.00 arasında iki seviyede yapılan bu
çalışmadan yaklaşık olarak 20 öğrencimiz yararlanmaktadır.
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3.15. AB Eğitim ve gençlik Projeleri
Gönüllü Çalışanlar

: Şaziye Kurtoğlu, Lale Onur , Prof.Dr.Şeyda Ozil

Avrupa Gönüllü Hizmeti
Avrupa Gönüllü Hizmeti, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa sivil toplum örgütleri
arasında uygulanan 18-30 yaşlarındaki gençlere yönelik gönüllü değişim programıdır. Bu
kapsamda 750.000 genç çeşitli Avrupa ülkelerine giderek çeşitli programlara katılmıştır.
AB’ye giriş sürecinde bulunan ülkemizin AB havuzuna aktardığı para, kendi
gençlerimizin de gençlik programlarından yararlanmasına olanak sağlamıştır.
2007 yılında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı tarafından Derneğimize, gençlik değişim programlarını yürütmek
üzere üç yıllık akreditasyon verilmiştir. Böylece 2008 yılında ÇYDD Genel Merkezi’ne
Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) için birçok başvuru olmuştur. ÇYDD burslularının yanı
sıra AGH sitesinden bizi bulan birçok genç, gönderen kuruluş olarak ÇYDD’yi tercih
etmiş ve programa katılmak için bizimle çalışmak istemiştir.
2008 yılından bu yana dört kişi söz konusu programdan yararlanmıştır. Bir kişi
Romanya’daki bir değişim programına katılmış ve programını tamamlamıştır. Diğer üç
gençimiz farklı programlar kapsamında halen Polonya, Slovakya ve Đtalya’da
bulunmaktadır. Program, yalnızca gençlerimizin çeşitli ülkelere gitmelerine ve buralarda
belirli süreler yaşamalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Derneğimizin
Avrupa’daki STK’ları ve diğer gençlik programlarını tanımasını da olanaklı kılmaktadır.
Proje Birimi olarak yukardaki projeden başka Derneğimizin yurtdışı işlemlerinde
yardımcı olmak, öncelikle yurtdışından karşılıksız hibe bulma konularında yapılan
çalışmalarımız özetle şöyledir:
● Viyana ‘da bulunan UN Women’s Leageu (Birleşmiş Milletler Kadınlar Birliği) adlı bir
kuruluştan 3600 Euro tutarında bir bağış sağlanmış ve bununla Mardin Yeşilli ilçesinde
bir okula kütüphane yapılmış, bin adet kitap satın alınmış ve bu okula devam eden 267
öğrencinin ayaklarına uygun yeni botlar alınmıştır.
● Mattel Children’s Foundation’dan 25.000 $ tutarında hibe sağlanmış ve bununla
Anadolu’nun maddi imkanları az olan beş ayrı okulunda ana sınıfları kurulmuştur. Bu
okulların üçü Kahraman Maraş’ın Andırın ilçesinde Kızıklı Şehit Atilla Kurt, Tokmaklı
Şehit Erdal Kama ve Mehmet Akif Ersoy Đlk öğretim okulları ile, Sivas’ın Ulaş kazasında
Baharözü ve Sivas Merkezde Uzuntepe Đlk öğretim okullarının ana sınıflarıdır.
● ABD’de faaliyet gösteren perakende mağazacılık zinciri Target Internetional’dan
10,600 $ temin edilmiş ve bu para ile Esenler Cumhuriyet Đlk öğretim okulunda bir
astronomi laboratuarı kurulup orada bulunan ilgili öğretmenlerin bu konuda
bilgilenmelerini sağlayan bir proje gerçekleştirilmiştir.
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3.16. Yayınlar
Üretkenliğiyle hepimize örnek olan Genel Başkanımız Prof.Dr. Türkan Saylan’ın dört
kitabı 2008-2009 Mayıs döneminde çıktı:
•

“Türkiye’nin, çağdaş- laik- demokratik bir hukuk devleti olabilmesi, var olanı koruyup
yeniliklere açılabilmesi için örgütlü bir sivil toplumun varlığı şart” görüşünün çok
ayrıntılı açılımlarının yer aldığı 100 soruda Sivil Toplum *

•

Çocuklar için kaleme aldığı ama büyüklerin de hayranlıkla okuduğu Hayvanlar ve
Çocuklar *

•

2009 Ocak ayında yayımlanan ve ilk baskısı çok kısa zamanda tükenen
Çağdaşlaşma Yolunda * kitabının ikinci baskısı yapıldı.

•

Öğrencileriyle birlikte kaleme aldığı Yer Gök Dört Duvar adlı kitabı da yayınlandı. *

•

ÇYDD’nin 20. Yıl Kitabı - Tüyap 'ın destekleriyle yayımlanmaktadır (baskıda).

•

Genel Başkanımızın eserlerinin yanında ÇYDD burs projelerine destek veren METRO
Group’un yayımladığı ve gelirini derneğimize bağışladığı Đmkansız Periler… *
kitabı da bu döneme ve verilen emeklere damgasını vurmuştur.






100 Soruda Sivil Toplum –Türkan Saylan – Cumhuriyet Kitapları
Hayvan ve Çocuklar –Türkan Saylan – Özyürek Yayınevi
Çağdaşlaşma Yolunda – Türkan Saylan – Doğan Kitap
Yer Gök Dört Duvar – Türkan Saylan ve Öğrencileri – Cumhuriyet Kitapları
Đmkansız(!) Periler... Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Şebnem Sayıl, Ersan Açıkay,
Nurdan Ataolur, Onur Bilir- Bilge Maden, Seda Sunat, Şule Çevik – Doğan Kitap

4. ÖRGÜTSEL DAĞILIM
4.1. Şubeler
Aşağıda Derneğimiz Şubelerinin ve başkanlarının adları sırayla verilmiştir.
ĐSTANBUL ŞUBELERĐ
1. Ataşehir
2. Avcılar
3. Bahçelievler
4. Bahçeşehir
5. Bakırköy
6. Beşiktaş
7. Beyoğlu
8. Büyükçekmece
9. Erenköy
10. Fatih
11. Kadıköy

Gülsen Akbulak
Şükriye Varlık
Nurhan Taşdöndüren
S. Zuhal Egemen
Gülser Alparslan
Fisun Göncü
Oya Ediz Kaynak
Fatmagül Durmuş
Altan Erarslan
Olcay Yezdani
Seyhan Đsfendiyar
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12. Kağıthane
13. Kartal
14. Küçükçekmece
15. Maltepe
16. Merter
17. Pendik
18. Sarıyer
19. Silivri
20. Şile
21. Şişli
22. Tuzla
23. Ümraniye
24. Üsküdar
25. Zekeriyaköy
26. Zeytinburnu

Dr. Ali Naci Kılıç
Meliha Çağlayan
Zeynep Firuzan Cengiz
Oya Çakmakçı
Güner Minkari
Şeyda Eşsiz
Gül Çağlayan
Mübeccel Çeşmecioğlu
H. Đnciser Sayın
Ersin Aşlamacı
Halil Özen
Zeynep Özkan
Canan Şener
Nihal Ovacık
Sema Murat

ĐSTANBUL DIŞI ŞUBELER
1. Ondokuzmayıs
2. Adana
3. Afyon
4. Akşehir
5. Alanya
6. Altınova
7. Amasya
8. Ankara
9. Antakya
10. Antalya
11. Ayvalık
12. Balıkesir
13. Bandırma
14. Bodrum
15. Bolu
16. Burhaniye
17. Bursa
18. Çanakkale
19. Çankaya
20. Çerkezköy
21. Çeşme
22. Çorlu
23. Çorum
24. Çururova
25. Değirmendere
26. Denizli
27. Diyarbakır
28. Düzce
29. Edirne
30. Edremit
31. Eskişehir
32. Fethiye

Osman Demiröz
Cumhure Mülazımoğlu
Sıdıka Çakan
Murat Sabri Ak
Nilgün Özcan
Suna Kocaman
Ülker Batır
Ülkü Günay
M. Nabi Đnal
Yurdanur Balaban
Lütfiye Seçer
Dr. Yalçın Günay
Fulya Kanur
Meral Saraçbaşı
Nesrin Đşlin
Mefharet Yakar
Kadriye Uysal
Ersin Gin
Bülent Đlik
Dr. Ayhan Akbıyık
Ufuk Aksoy
A. Selma Taner
Meral Özduran
Filiz Güllüler
Nuriye Demirel
Hopan Aysun Moralı
Prof. Dr. Seçkin Gündüz
Fatma Karaüç
Ayten Durmuş
Nedret Gürdal
Mehmet Yeşilaydın
Saliha Cesur
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33. Gelibolu
34. Đskenderun
35. Isparta
36. Đzmir
37. Đzmit
38. Kandıra
39. Kars
40. Kdz/Erğlisi
41. Kırklareli
42. Konya
43. Körfez/Yarımca
44. Kuşadası
45. Marmaris
46. Mersin
47. Muğla
48. Niğde
49. Osmaniye
50. Sakarya
51. Salihli
52. Samsun
53. Silifke
54. Sinop
55. Sivas
56. Söke
57. Susurluk
58. Şanlıurfa
59. Tarsus
60. Tavşanlı
61. Tekirdağ
62. Torbalı
63. Trabzon
64. Uşak
65. Ümitköy
66. Van
67. Yalova
68. Zonguldak

Gönül Poyraz
Emine Kurbal
K. Tamer Tokuç
Gönül Kaya
Gülşen Müstecaplıoğlu
Sevim Deren
Vedat Akçayöz
Günay Sevim
Rafet Seçkin
Tevfik Sözen
Serap Baykurt
Kemal Özbey
Đmdat Özgündüz
Macide Uluğ
Neşe Torun Usanmaz
Suna Özmen
Metin Önal
Sevgi Kaya
F. Sumru Uysal
Nilüfer Alptekin
Vesalet Ravanoğlu
Bilgin Bekiroğlu
Süreyya Akar (YENĐ KURULDU)
Nimet Đncedal
(NĐSAN AYINDA KAPANDI)
Türkan Đnce
Perihan Oran
Necla Dosdoğru
Gömeç Göçmen
Tanzer Boğan
Kenan Koç
Naile Akçay
Nuray Köken
Armağan Bayraktar
Cihan Aras
Gülderen Ar

4.2. Üyeler
ÇYDD üyelerinin şubelere göre sayıları aşağıda verilmiştir.
Şube Adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adana
Afyon
Akşehir
Alanya
Altınova-Subaşı
Amasya

Üye Sayısı
155
84
70
105
43
94
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7. Ankara
8. Antakya
9. Antalya
10. Ataşehir
11. Avcılar
12. Ayvalık
13. Bahçelievler
14. Bahçeşehir
15. Bakırköy
16. Balıkesir
17. Bandırma
18. Beşiktaş
19. Beyoğlu
20. Bodrum
21. Bolu
22. Burhaniye
23. Bursa
24. Büyükçekmece
25. Çanakkale
26. Çankaya
27. Çerkezköy
28. Çeşme
29. Çorlu
30. Çorum
31. Çukurova
32. Değirmendere
33. Denizli
34. Diyarbakır
35. Düzce
36. Edirne
37. Edremit
38. Erenköy
39. Eskişehir
40. Fatih
41. Fethiye
42. Gelibolu
43. Isparta
44. Đskenderun
45. Đzmir
46. Đzmit
47. Kadıköy
48. Kağıthane
49. Kandıra
50. Kars
51. Kartal
52. Kdz. Ereğli
53. Kırklareli
54. Konya
55. Körfez Yarımca
56. Kuşadası

901
72
125
93
91
140
98
94
279
136
95
366
85
171
122
138
234
151
173
81
64
76
73
71
152
113
188
54
100
108
130
121
257
108
107
73
68
144
695
110
653
86
34
48
100
139
46
127
92
72
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57. Küçükçekmece
83
58. Maltepe
313
59. Marmaris
78
60. Mersin
139
61. Merter
84
62. Muğla
103
63. Niğde
177
64. Ondokuzmayıs
43
65. Osmaniye
97
66. Pendik
103
67. Sakarya
51
68. Salihli
50
69. Samsun
223
70. Sarıyer
204
71. Silifke
72
72. Silivri
126
73. Sinop
66
74. Sivas
(Yeni kuruldu)
75. Söke
95
76. Susurluk
72
77. Şanlıurfa
51
78. Şile
64
125
79. Şişli
80. Tarsus
90
81. Tavşanlı
38
82. Tekirdağ
100
83. Torbalı
197
84. Trabzon
95
85. Tuzla
139
86. Uşak
94
87. Ümitköy-Çayyolu
239
88. Ümraniye
109
89. Üsküdar
218
90. Van
36
91. Yalova
83
92. Zekeriyaköy
89
93. Zeytinburnu
138
94. Zonguldak
147
_______
Toplam
13.266
4.3. Temsilcilikler
Aksaray
Erzurum
Kahramanmaraş
Kayseri
Batman

Đsmail Hakkı Açıkalın
Prof. Dr. Güray Okyar
Hikmet Alparslan
Dr. Zeynep Pınar
Ali Tarhan
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4.4. Kuş Grupları
•

Atmaca Grubu:
Ali Gürbüz (Genel Merkez), Şubeler: Ataşehir, Erenköy, Kadıköy, Şile, Ümraniye,
Üsküdar

•

Bülbül Grubu:
Gülsün Kaya (Genel Merkez), Şubeler: Avcılar, Bahçelievler, Bahçeşehir, Bakırköy,
Büyükçekmece, Fatih, Küçükçekmece, Merter, Silivri, Zeytinburnu

•

Çayka Grubu
Prof. Dr. Cihan Demirci (Genel Merkez), Şubeler: Çerkezköy, Çorlu, Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ

•

Güvercin Grubu:
Prof. Dr. Şeyda Ozil, Nur Gerçel (Genel Merkez), Şubeler: Beşiktaş, Beyoğlu,
Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Zekeriyaköy

•

Đspinoz Grubu:
Yasemin Keskiner (Genel Merkez), Şubeler: Afyon, Eskişehir, Tavşanlı, Uşak

•

Kartal Grubu:
Ali Gürbüz (Genel Merkez), Şubeler: Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla

•

Keklik Grubu:
Nihal Kızıl (Genel Merkez), Şubeler: Akşehir, Alanya,
Antalya, Fethiye, Isparta, Konya,

•

Kelaynak Grubu:
Ayşe Yüksel (Genel Merkez), Şubeler: Kars, Van

•

Kuğu Grubu:
Gülsün Kaya (Genel Merkez), Şubeler: Samsun, Samsun Ondokuz Mayıs, Sinop,
Trabzon

•

Leylek Grubu:
Prof. Dr. Türkel Minibaş Nihal Kızıl Öztorun (Genel Merkez), , Şubeler: Đzmir,
Bodrum, Çeşme, Denizli, Kuşadası, Marmaris, Muğla, Salihli, Söke, Torbalı

•

Martı Grubu:
Lale Platin (Genel Merkez), Şubeler: Altınova/Subaşı, Bursa, Değirmendere, Đzmit,
Kandıra, Körfez, Sakarya, Yalova
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•

Saka Grubu:
Ali Gürbüz (Genel Merkez), Şubeler: Adana, Antakya, Çukurova, Đskenderun, Mersin,
Osmaniye, Silifke, Şanlıurfa, Tarsus, Diyarbakır

•

Serçe Grubu:
Prof. Dr. Filiz Meriçli (Genel Merkez), Şubeler: Ayvalık, Bandırma, Balıkesir,
Burhaniye, Çanakkale, Edremit, Gelibolu, Susurluk

•

Şahin Grubu:
L. Nihal Kızıl (Genel Merkez), Şubeler: Amasya, Ankara, Bolu, Çankaya, Çorum,
Düzce, Kdz. Ereğli, Niğde, Ümitköy/Çayyolu, Zonguldak

4.5. Đktisadi Đşletmeler
Derneğimizin iktisadi işletmesi olan şubeleri aşağıdadır.
1. ALANYA ŞUBESĐ
ÇYDD Alanya Şubesi / Çağdaş Đpek Đktisadi Đşletmesi
Faaliyet alanları :
A) ÇYDD Ana Okulu/ Çocuk Yuvası Đşletmesi
B) Đpekçilik
2. ANTALYA ŞUBESĐ
ÇYDD Antalya Şubesi/Çağın Đktisadi Đşletmesi
Faaliyet alanları :
A) Yavuz Özcan Parkının Đşletmesi
3. ANKARA ŞUBESĐ
ÇYDD Ankara Şubesi / Çağla Đktisadi Đşletmesi
Faaliyet alanları ;
A)MEB ÇYDD Ankara Şubesi Kilisli Öğretmen Lütfiye Kışlalı Yüksek Öğrenci Kız
Öğrenci Yurdu
B) Panayır 2. El Mağazası
4. KADIKÖY ŞUBESĐ
ÇYDD Đktisadi Đşletmesi
Faaliyet alanları :
A) 2.El Mağazası
5. ÜSKÜDAR ŞUBESĐ
ÇYDD Üsküdar Şubesi Đktisadi Đşletmesi
Faaliyet alanları:
A) Đkinci El Mağazası
B) Kermes
6. BAKIRKÖY
ÇYDD Üsküdar Şubesi / Çerçi Đktisadi Đşletmesi
A) Đkinci El Mağazası

5. BASINDA ÇYDD
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ÇYDD bu dönemde Cumhuriyet’te 162, Milliyet’te 101, Hürriyet’te 84, Radikal’de 53,
Birgün’de 17, ve diğer gazeteler ile yerel basında 1213 olmak üzere Türkiye genelinde
basında 1.630 kez yer almıştır.
Aylara ve basın kuruluşlarına göre dağılım aşağıdaki gibidir.
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM
MALĐ RAPORLAR
TAHMĐNĐ BÜTÇE
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETLEME RAPORLARI
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EKLER
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