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HEDEFLERİMİZ
1.Türkiye'ye yerleşme, çalışma, eğitim ve uzun müddet konaklama niyetiyle gelen soydaşlarımızdan güç durumda kalanların, kimseye
borçlu kalmaksızın hayata tutunmalarını kolaylaştırmak; en azından kulaklarına yalnız olmadıklarını içtenlikle fısıldayan bir güler yüz
göstermek;
2.Türk dünyasına ait farklı boylara hitap eden STK'ları iş ve güç birliğine yöneltmek,aralarındaki dayanışma ve işbölümünü teşvik ederek
daha etkin ve etkili hale gelmelerine katkı sağlamak;
3.Türk dilini, lehçe ve ağızlarını araştırmak, tanıştırmak, geliştirmek ve asgari müştereklere sahip ortalamalarda ve ortamlarda
buluşturmak, dil birliğinin sağlanmasına çabalamak;
4.Edebiyatımıza yeni bir yönelim, yeni tarz, yeni edebi ürünler, yeni yazar ve şairler kazandırmak;
5.Türk dünyası yazar ve şairlerini tanıştırmak, buluşturmak, dil ve edebiyat araştırma,tartışma ve geliştirilmesi çalışmalarına
yönlendirmek;
6.Türk edebiyatının ve özgün eserlerinin yayınlanmasına, tanıtımına ve çevirilerinin yapılmasına katkı sağlamak;
7.Farklı boylardan, dil ve gruplardan kişilerin apolitik, gayrı ticari ve üretici bir erek çevresinde birleşerek özveriyle çalışabileceği örnek
bir ortam oluşturmak;
8.Diğer STK'larına her biri farklı coğrafyalardan, yaş, düşüncede kişilerden oluşan birlikteliklerin harikulade üretimler yapabileceğini
ortaya koyup anlatarak ve örnek olarak, onları benzeri ve daha ileri projeler gerçekleştirmeye özendirmek;
9.Projemizin benimsenmesini, örnek alınıp taklit olunmasını ve bu yönde dayanışma ve kaynaşma yolundaki uygulamaların tüm Türk 2
dünyasına yayılmasını sağlamak ...

Türk İllerinde
Çocukluk Günleri
Adlı eseri üreten:
20 Yazar
5 Akademisyen
3 Kamuya Yararlı Dernek
259 üyeli TİES (Türk İllerinde Edebiyat ve Sanat
Grubu)
El ve gönül birliğiyle kardeşliğe odaklandık, ayrımcı
ölçülerin tamamını unuttuk. Öykülerimizi ve emeğimizi bu
projeye armağan ettik.Böylece sizlere çoçukluğunuzu
anımsatacak 26 öykü içeren eseri oluşturduk.
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"Siz de bu siyasetten, ticaretten, art niyetten uzak bir sevgi ikliminde
nefes almak istiyorsanız; yoksul öğrencilere, eğitim gördüğünüz
okulların kütüphanelerine ve dostlarınıza armağan etmek üzere
kitaplarımızı satın alarak (40 TL/adet) hem katmerli bir iyilik
yapmış olursunuz, hem de burs bütçemizi artırmış olmakla bu kutsal
yürüyüşümüzde sizin de iziniz olmuş olur."
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Eğitim Gönüllülerimize
Katılabilirsiniz
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Gözetmen Olarak Görev
Alabilirsiniz
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EDEBİYAT ve SANAT GRUBU'na
Katılabilirsiniz
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TİBGY PLATFORMU ETKİNLİKLERİ
1. Türk İllerinde Çocukluk Günleri

Türk dünyasından 20 yazarın kaleme aldığı bu eser 5000 adet basılmış olup, proje tanıtım sayfası ilavesi ile tanıtım ve finans kaynağı olarak değerlendirilmekte; 2019-20 Eğitim yılında 25 öğrenciye 200 TL/ay,
2020-21 Eğitim yılı boyunca 50 öğrenciye 250 TL/ay karşılıksız burs verilmiş; 2021-22 Eğitim yılı boyunca 50 öğrenciye 350 TL/ay karşılıksız burs verilmiş 5 ailenin çeşitli gereksinmeleri karşılanmıştır.

2. Köy Okulları Kitaplıklarını Armağan 100 Eser (YTB Desteği ile)
3. Türk İllerinin Yakınlaştırılması Toplantıları (Moderatör: Türkyaşar YANIK)
3.1. Türk Dünyasında Kültürel Hayat ve Edebiyat Panel - 09.01.2021 Prof.Dr. Hakan Kırımlı Prof.Dr. Ahmet GÜNŞEN Dr. Cansu D. GÜRBULAK
3.2. Çanakkale Zaferi Söyleşisi - 18.03.2021 Faruk AMBARCIOĞLU (22. Dönem MV)
3.3. Türkistan Gezi ve Gözlemleri Söyleşisi - 21.03.2021 ProfDr. Ramazan DEMİR (Genç Tarihçiler Gr. İle müşterek)
3.4. Kültür ve Sanat Ülkesi Özbekistan Konferansı - 11.04.2021 Prof.Dr. Ramazan DEMİR
3.5. Türk Dünyası ve Doğu Türkistan Konferansı - 18.04.2021 Prof.Dr. Salih AYNURAL
3.6. Mitolojiden Destana Türk EdebiyatıKonferansı - 05.05.2021 Prof.Dr. Ali YAKICI
3.7. Kırım SürgünüKonferansı - 17.05.2021 Prof.Dr. Sezai ÖZÇELİK – Zafer KARATAY (Genç Tarihçiler Gr. İle müşterek)
3.8. Türkmenistan Tanıtım Toplantısı - 14.05.2021 (Dovran GAZAKOV – Bahar NURBERDIYEVA – Sapargul NAZAROVA)
3.9. Özbekistan Tanıtım Toplantısı - 19.06.2021 Surayo KHODJOEVA
4. Türk Dili Lehçe ve Ağızları Çalışmaları
4.1.Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile müştereken yürütülmekte olan bu projenin ilk bölümünde; kaybolmaya yüztutmuş dillerden “Kırım Tatar Türkçesi Kursu”
açılmış, Türk dünyasının çeşitli yörelerinden 10 öğrenci ve 10 proje katılımcısına anılan bu ağız haftada 2 saatlik derslerle tanıtılmıştır. (Süleyman GENCE önderliğinde), Yeni dönemde; proje ortağı
derneklerimizle diğer lehçe ve ağızlar için de kurslar açılması ve öğrencilerimizin özendirilmesi planlanmıştır.
4.2.İstanbul Türkistanlılar Kültür ve Sosyal yardım Derneği tarafından Özbekçe kursu açılmış olup şimdilik 2 öğrencimiz bu kursu izlemektedir.
5. Modern Çağın Âşıkları Çalışma Grubu
5.1Türk dünyasındaki kültürel yaşamın giderek zayıflayan ögelerinden Aşık Edebiyatı alanında 13 katılımcıyla başlayan çalışmanıngelecekte bursiyerlerede tanıtılması ve
benimsetilmesi ile üretilen ürünlerin kitaplaştırılması planlanmaktadır.
6. Türk Kültürüne Ait Çok Yazarlı Eserler Üretme Projesi
6.1. Anılarımızla Türk illeri Çalışma Grubu (Metin EREN – Ayşe ÖZKILIÇ önderliğinde)
Türk dünyasının çeşitli yörelerine ilişkin anıların kitaplaştırılması çalışmaları sürmektedir.
6.2. Masal İlleri Çalışma Grubu (Mehmet KUM – Alaattin KANDEMİR önderliğinde)
Türk dünyasının çeşitli yörelerine ilişkin masalların kitaplaştırılması çalışmaları sürmektedir.
6.3. Öykülerimizle Türk İlleri Çalışma Grubu (Nuran Uzun TURAN – Selma AYHAN önderliğinde)
Türk dünyasının çeşitli yörelerine ilişkin öykülerin kitaplaştırılması çalışmaları sürmektedir.
6.4. Türk İllerinin Şiirleri Çalışma Grubu (Ali EZGİ - Selma AYHAN önderliğinde)
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Türk dünyasının çeşitli yörelerine ilişkin şiirlerin kitaplaştırılması ve dinleti günleri çalışmaları sürmektedir.
7. Sanat İlleri Çalışma Grubu
(Meryem Buhari - Tekin SARIÇAM önderliğinde) Türk dünyasının çeşitli yörelerine ilişkin sanat eserlerinin kitaplaştırılması çalışmaları sürmekte olup Türk dünyasının çeşitli yörelerinde

İletişim
WhatsApp SMS
Tel: 0532 614 0340

www.turkillerinde.com

Turkillerinde çocukluk gunleri

info@turkillerinde.com
alatcocuk20@gmail.com

Kitap istemek için: Halkbank Yalova Şubesindeki IBAN No: TR29 0001 2009 36 20 0001 0588 58
Meryem BUHARİ

hesabına kitap başına 40TL gönderdiğinize ilişkin dekontun veya ATM fişinin fotoğrafını ve KENDİ POSTA
ADRESİNİZİ WHATSAPP'tan yukarıdaki 0532 614 0340 telefon numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.
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Manisa’dan Ardahan’a, Gazi Magusa’dan Uçturpan’a Türk
Dünyasının 26 ilinde yaşanmış ÇOCUKLUK ANILARI ...
Bu öyküleri okuyan:
Önde kuşaklar çocukluk yıllarını anımsayacak;
Çocuklar dedelerinin idealizmini benimseyecek;
Her öykünün kahramanının yöresinin şivesi ile
konuştuğunu görecek;
Okurlar Türkçemizin enfes çeşitliliği ile tanışacak.

İkinci baskıda izinizin ve çorbada tuzunuzun olması
için niçin siz de böyle bir öykü yazıp bize
göndermiyorsunuz?
KEYİFLİ OKUMALAR
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YÖNETİM KURULU

Ahmet BUHARİ
Başkan, Avukat

Meryem BUHARİ
İktisatçı

Ali EZGİ
Öğretmen, Yazar

Metin EREN
Kimya Müh.

Ekber YASSA
Lütfi ÖZGÜR
Elk. Müh
İktisatçı
İstanbul Türkistanlılar Kültür ve Yalova Balkan Göçmenleri
Sosyal Yardım Derneği Başkanı Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı

Nuran UZUN TURAN
SMM

Uğur DABAN
Çevre Müh.

Mehmet KUM
Doktor, Yazar

Yunus GÜNERİ
İş İnsanı
Bursa Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
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YÜRÜTME KURULU

Türkyaşar YANIK
E. Sb., Şair
Başkan

Alaattin KANDEMİR
E. Sb., Yazar
Yayınlar -TİES üyeleri ile
ilişkilerden sorumlu üye

Ayşe ÖZKILIÇ
İş İnsanı, Yazar ve
Çevirmen

Selma AYHAN
İktisatçı, Banka Müdiresi,
Tiyatrocu, Şair, Yazar

Tanıtım ve gözetmenlerle
ilişkilerden sorumlu üye

Etkinlikler - eğitim gönüllüleriyle
ilişkilerden sorumluüye

Tekin SARIÇAM
Elk. Müh.
Dil kursları -bursiyerve ailelerle
ilişkilerden sorumlu üye
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TÜRK İLLERİNDE GÖÇMEN KARDEŞLERİMİZE, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE
DURABİLMELERİ İÇİN BİR GÜLER YÜZ PROJESİ
AMAÇ: Ülkemize son beş yıl içerisinde göçmen ve sığınmacı olarak gelen soydaşlarımızdan mağdur ve muhtaç bireylere iş bulmak, mesleki ve
teknik eğitim almalarının önündeki engelleri kaldırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak suretiyle; onlara yöremize, yanımıza konuk gelen bir
akrabamıza gösteregeldiğimiz kadar yakın; sağlıklı ve huzurlu bir yaşam kurmalarına, yasa dışı işlerden uzak durmalarına, başkalarının eline,
insafına gereksinme duymadan güvenli bir yaşam sürmelerine; benzer sorunları olan kardeşlerimizle daha güçlü, yakın ve içtenlikli bir işbirliği ve
eşgüdüm ortamı oluşturmalarına, özetle göçten doğan yaralarını sarmalarına elverişli bir yol açmak, bu uğurda çabalara yönelebilecek kişi ve
kuruluşlara örnek olmaktır.
KAPSAM: Bu proje ayırımcılık gören, öz kültürünü sürdürme olanağından mahrum ve bu yüzden yaşam alanını terk etmek zorunda
kalan soydaşlarımız topluluklar mensubu bireyleri, onları temsil eden ülkemizde etkinlik gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını, proje
amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen özel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşları kapsamakta, gerek çıktıkları ülkede ve gerekse
ülkemizde yasal mevzuatımıza aykırı yöntem ve amaçlara yönelmiş kişi ve kuruluşları dışlamaktadır.
UYGULAMA YÖNTEMİ: Türk coğrafyasının çeşitli yörelerinden öykü yazarlarının birer-ikişer öykülerini armağan ettikleri bu proje uygulaması;
1. "Türk İllerinde Çocukluk Günleri" adlı eserin öykülerinin Öykü Yazarları tarafından kaleme alınması ve gönderilmesi.
2. Hazırlayan tarafından eserin redaksiyonu ve dizaynı.
3. Proje Yönetimi tarafından:
3.1. Eserin basımı;
3.2. Katılımcı Derneklerin belirlenmesi, bilgilendirilmesi;
3.3. Eserin gözetim, denetim ve şeffaflık esaslarına göre dağıtım biçiminin belirlenmesi.
4. Katılımcı Derneklerin:
4.1. Eserin tanıtımı ve dağıtımı çalışmaları;
4.2. Mağdur ve muhtaçlar ile onlara proje esasları doğrultusunda ilgi ve yardım olanaklarının belirlenmesi;
4.3. Çalışma sonuçlarının her ayın 20'sinde dönemsel bildirimlerle Proje Yönetimine rapor edilmesi;
5. Proje Yönetimince gelen raporların değerlendirilmesi, uygulama, planının duyurulması, desteklenmesi ve takibi uygulamalarını içermektedir.
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1.ÖYKÜ YAZARLARI: Türk İllerinde Çocukluk Günleri adlı eserde yazar ve takdimci makamında adları geçenlerden oluşan kuruldur. Proje Yönetiminin
Danışma Meclisi ve projenin en yetkili kuruludur. Kararlarını internet ortamında, oylamaya açılış gününü izleyenden başlayan üç günlük zaman
aralıklarında tamamlanacak oylamalarla ve oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Projedeki köklü değişiklik kararlarının onay makamıdır.
2.YÖNETİM KURULU: Ahmet BUHARİ, Ali EZGİ, Mehmet KUM, Meryem BUHARİ, Metin EREN, Nuran UZUN TURAN ve Uğur DABAN
ile Katılımcı Dernek Başkanlarından oluşan bu kurul; projenin planlama, tanıtım, uygulama, yönetim ve denetimi hususlarında tam yetkili ve sorumlu
yolbaşçısıdır. Tüm kararlarını Öykü Yazarlarının bilgisine sunar. Her aşamada Projenin uygulanması kapsamındaki kişi ve kuruluşları belirleme ve
değiştirme, adı geçen eserin telif haklarını koruma ve savunma, katılımcı derneklerden gelen raporları değerlendirme ve uygulamayı yönlendirme hak ve
yetkilerini haizdir. Katılımcıları belirler. Uygulamaların şeffaflığı için gerekli önlemleri alır, aldırır. Projenin tüm aşamalarının planlanma ve
uygulamasında başat kuruluş olarak görev yapar. Katılımcıların çalışmalarını etkin ve düzeyli bir eşgüdümle uyumlu ve verimli hale getirir. Bu uğurda;
2.1. Katılımcı Derneklerle birer sözleşme yaparak onların çalışmalarını yönlendirir;
2.2. Katılımcı dernekler arası eşgüdümü sağlar;
2.3. Bireysel başvuruları ilgili derneklere yönlendirir.
2.4. Bu görevleri platform üyelerinden seçecekleri beş kişilik YÜRÜTME KURULU vasıtasıyla yürütür.
3.KATILIMCI DERNEKLER: Projedeki eserin tanıtımı, dağıtımı ve proje hesabına yapılacak bağışların teşvik olunması, hedef bireylerin belirlenmesi,
onlara destek olabilecek kişi ve kurumlarla temasın temini ve sürdürülmesi işlerini üstlenecek mağdur soydaş toplulukların temsilcisi derneklerden Proje
Yönetiminin seçtikleridir. İşlevi:
3.1. Projenin, öncelikle mensubu olduğu gruba bağlı dernek ve vakıflara, ardından sair kişi ve kuruluşlara duyurulması ve tanıtılması suretiyle geniş bir
katılım sağlanması, eserin dağıtımı için üyelerini ve potansiyel kitleleri bilgilendirmek, imza günleri ve tanıtım toplantıları düzenlemek;
3.2. Üyeleri ve çevresinden muhtaç ve mağdur bireyler ile meslek edinmeleri yolunda gereksinimlerini belirlemek ve Proje Yönetimine rapor etmek;
3.3. Üyeleri ve çevrelerinden hedef mağdurlara çare olabilecek kişi ve olanakları araştırma ve Proje Yönetimine rapor etmek;
3.4. Çalışmaların güvenli, saydam ve verimli sonuçlar verecek biçimde sürmesi için gerekli özeni göstermek;
3.5. Katılımcı diğer derneklerle yakın bir iletişim ve işbirliği temini yolunda çaba göstermek vb ... görevlerin başarılmasıdır.
Bu projede adları geçen katılımcı dernekler aşağıdaki gibidir:
İstanbul Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği
Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
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ÖNCELİKLER: Proje uygulamasında öncelik; sosyal ve ekonomik durumu itibariyle ilgi ve yardım gereksinimi aciliyet taşıyanlardan katılımcı dernek
mensupları ve soydaşlar tercihi ile:
1. Çocuklar;
2. Engelliler;
3. Öksüz ve yetimler;
4. Kadınlar;
5. Yaşlılar ve diğerleridir.
Bu sıralamaya yardım ve yaklaşım tarzı öncelikle:
1. İşe yerleştirme;
2. İş arama;
3. Eğitim katkısı sağlama tarzında cereyan edecektir.
YASAKLAR:
1. Proje yönetici katılımcılarının ücret, aidat ve huzur hakkı isteminde bulunmaları;
2. Bir dış ülkede de olsa terör suçları ile suçlanmış kişilerin proje ile her türlü teması;
3. Açıklık ve şeffaflık politikasına aykırı uygulamaların tamamı yasaktır.
PROJE BİTİMİ: İşbu proje, Yönetim Kurulunun sonlandırıcı kararı ile son bulur. Bu bağlamda, varsa projeye ait varlıklar proje amaçları için
kullanılmak koşulu ve kaydını kabul eden - katılımcılara öncelik tanınarak - hedef kitle derneklere devr'olunur.
İLETİŞİM: "Türk İllerinde Bir Güleryüz Platformu" adlı Whatsapp ve Facebook grupları ile turkillerinde.com web sitesinde Yönetim Kurulunca
katılımcılara yapılan duyurular muhataplarına yayınından itibaren beş gün içinde tebliğ edilmiş sayılır. Katılımcılar aşağıda imzaları altında belirtilen
adres, telefonu ve e-posta adresleri değiştiğinde bunu derhal Proje Yönetimine bildireceklerdir. Aksi halde belirtilen adreslere gönderilen yazılı
bildirimler muhataba ulaştığı gün tebliğ edilmiş sayılır.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Katılımcılar arasında çıkması olası uyuşmazlıklar Proje Yönetimi tarafından çözümlenir, itirazlar Öykü Yazarları
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tarafından kesin olarak karara bağlanır. Adli başvurulara ve itirazlara bakmaya İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

TÜRK İLLERİNDE EDEBİYAT VE SANAT(TİES) WHATSAPP GRUBU
TİBGY Platformu projelerinin oluşturulma, izlenme ve destek grubudur.
Platforma Eğitim Gönüllüsü, Gözetmen, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi yetiştirir.
Platform politikaları için seçenekler sunar, uygulamayı takviye eder.
Edebi ve sanatsal eserler üretir.
Üyeleri arası dostluk ve dayanışmayı sağlar ve pekiştirir.
Bu iletişimde şu kuralları gözetilir:
- Günün 10:00 - 22:00 saatleri arasında paylaşımlar yapılabilir.
- Güncel siyaset, ticaret, nefret söylemleri ve ayrıştırıcı konular ile sıradan temenniler ve
futbol paylaşılmaz.
- TİBGY PLATFORMU Program ve projeleri ile Edebi ve Sanatsal konular konuşulur.
Üyeler, kendi ürettikleri ya da edebi ve sanatsal kıymette olduğuna inandıkları ürünleri
paylaşırlar.
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-İkili görüşme, tartışma, nezaketsiz, yargılayıcı ve yaralayıcı beyanlar ile
huzurda olumsuz eleştiriler ve hizip oluşturmaktan; internette sürüklenen
kaynağı belirsiz ve kuşkulu paylaşımlardan kaçınılır.
- Üyelik herhangi bir üyenin tavsiyesinin yöneticilerden biri tarafından
kabulü ile ve ilgiliye kuralların tebliği sonrasında gruba dahil edilmesi
şeklinde gerçekleştirilir.
- Kurallara uymayan üyeler bir Grup Yöneticisi tarafından ÖZEL
İLETİŞİMLE uyarılır, izleyen süreçte üyeliğin devam edip etmeyeceğine
TİES'ten sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi karar verir, itiraz ve yakınmalar adı
geçen kurul başkanınca değerlendirilir.
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