TÜRK İLLERİNDE BİR GÜLER YÜZ PLATFORMU

İstanbul
Türkistanlılar Kültür ve
Sosyal Yardım Derneği

Yalova
Balkan Göçmenleri Eğitim
Kültür ve Dayanışma Derneği

Bursa
Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği

KIRGIZISTAN’DAN KOSOVA’YA, TÜRK DÜNYASINDAN KONUK OLARAK
YURDUMUZA GELMİŞ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR, BURSİYER
SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ.
SİZ DE DESTEK OLMAK İSTERSENİZ «TÜRK İLLERİNDE ÇOCUKLUK GÜNLERİ» ADLI KİTABI SATIN ALINIZ.
ADEDİ 25 TL OLAN ESER TÜRK DÜNYASINDAN 25 YAZARIN İMZASINI TAŞIYAN, 25 ÖYKÜ İÇERİYOR.
Ayrıntılı bilgi: www.turkillerinde.com

Kitap İstemek İçin: Halkbank Yalova Şubesi IBAN No: TR29 0001 2009 36 20 0001 0588 58 Meryem
BUHARİ hesabına kitap başına 25 TL gönderdiğinize ilişkin dekontun veya ATM fişinin fotoğrafını ve
ADRESİNİZİ WHATSAPP'tan +90532 614 0340 telefon numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.
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Türk İllerinde
Bir Güler Yüz
Platformu
1. Göçmen Ve Konuk Kardeşlerimize, Kendi Ayakları
Üzerinde Durabilmeleri İçin Bir Güler Yüz Projesi
2. Yok Olmakta Olan Kültürümüze Sahip Çıkalım - Kırım Tatar
Türkçe Kursları
3. Köy Ve İlk Öğretim Okullarına "Türk İllerinde Çocukluk
Günleri’’ Kitabımızın Armağan Edilmesi .
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PROJE
HEDEFLERİ

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 benzer organizasyonlar geliştirilmesini ve bu
yönde dayanışma ve kaynaşma yolundaki uygulamaların tüm Türk dünyasına yayılmasını
sağlamak ...
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TÜRK İLLERİNDE
BİR GÜLER YÜZ PLATFORMU

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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"TİBGY PLATFORMU YÖNETİM KURULU"

Av. Ahmet BUHARİ

Öğr. Ali EZGİ

Dr. Mehmet KUM

Kültür Bakanlığı Çini
Sanatçısı Meryem
BUHARİ

İstanbul Türkistanlılar Kültür ve
Sosyal Yardım Derneği Başkanı
Ekber YASSA

Kimya Müh.
Metin EREN

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Lütfi ÖZGÜR

SMMM Nuran
UZUN TURAN

Çevre Müh. Uğur
DABAN

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı
Yunus GÜNERİ
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YÖNETİM KURULU İŞ VE GÖREV BÖLÜMÜ VE
ÇALIŞMA ESASLARI
KURULUŞ: Yönetim Kurulu kurucu üyeler Ahmet BUHARİ, Ali EZGİ, Mehmet KUM, Meryem BUHARİ, Metin EREN, Nuran UZUN TURAN ve
Uğur DABAN ile katılımcı derneklerin Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur. Boşalan üyelikler Türk İllerinde Çocukluk Günleri adlı eserin
öykü yazarları arasından kurulca seçilir.
TOPLANTILAR: Kurul herhangi bir üyenin WHATSAPP grubuna göndereceği çağrıyı izleyen üç gün içinde ve on günden önce üye tam
sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Toplantıya bizzat katılamayanlar, elektronik araçlarla bağlanarak veya oylarını 72
saat içinde TİÇG Proje Yönetimi Whatsapp grubuna ileti göndererek kul lanabi I iri er.
KARARLAR: Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 72 saat içinde oyunu
kullanmayan üyenin oyu çekimser sayılır. Projenin sonlandırılması, yeni bir dernek ve benzeri kuruluşla işbirliği yapılması ve bir üyenin
kuruldan ihracı ve yeni katılımcı alınması yolundaki istemler için üye tam sayısının 3/4 çoğunluğunun lehte oy kullanmış olması ve
yazarlar kurulunun salt çoğunluğuyla onaması şarttır.
GÖREV BÖLÜMÜ: Kurulu Başkan, yokluğunda Başkan Vekili temsil eder. Proje Yönetim Kurulu'nun işbölümü, görev ve sorumlulukları
aşağıdadır. Tüm görevlerin hep birlikte tasarlanması, icrası, gözetimi ve denetimi esas olmak kaydı ile:
1. BAŞKAN AHMET BUHARİ:
1.1. Kurulu temsil etmek,
1.2. Kurulun çalışmalarını düzenlemek,
1.3. Üyeler arasında eş güdüm sağlamak,
1.4. Hukuksal iş ve işlemlerle ilgilenmek,
1.5. Türk dünyası ile ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek,
1.6. Teşkilatlanma ve ilerleme için plan ve öneriler oluşturmak,
1.7. Destek verilenlerle ilgilenecek emektarları planlamak.
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2. BAŞKAN VEKİLİ ALİ EZGİ:
2.1. Başkanın yokluğunda onun tüm görevlerini üstlenmek,
2.2. Hedef gruplara adaletle erişimi izlemek ve aksaklıkları düzeltme önerilerinde bulunmak,
2.3. Katılımcı derneklerle ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek,
2.4. Yazarları yarışmalara katılmaya teşvik etmek,
2.5. Proje emektarlarıyla ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek,
2.6. Proje yönetiminin birlikteliğini perçinleyecek moral çalışmalar yapmak.
3. BASIM VE YAYIN İŞLERİYLE GÖREVLİ ÜYE MEHMET KUM:
3.1. Basım ve yayın işlerinin düzenlenmesi ve eşgüdümünü sağlamak,
3.2. Fuarlara katılım planlamaları yapmak,
3.3. Sosyal yardım kuruluşları ile iletişimi sağlamak ve sürdürmek,
3.4. Kafkas Göçmenleri ile iletişimi sağlamak ve sürdürmek,
3.5. Benzer projeleri izlemek.
4. DESTEK VERİLENLERLE İLETİŞİM VE DAĞITIM İŞLERİYLE GÖREVLİ ÜYE MERYEM BUHARİ:
4.1. Dağıtım ve muhasebe işlerini icra ve takip etmek;
4.2. Dağıtım biçimine ilişkin önerilerde bulunmak,
4.3. Sarf ve tahsisata ilişkin önerilerde bulunmak,
4.4. Geleneksel sanatçılarla iletişimi sağlamak ve sürdürmek.
5. OKUR KİTLESİ VE GÖZETİM İŞLERİYLE GÖREVLİ ÜYE METİN EREN:
5.1. Okur kitlesi ile ilişkileri düzenlemek ve izlemek,
5.2. Proje amaçları doğrultusunda bir dergi çıkarmak üzere planlamalar yapmak;
5.3. Şeffaflık önlemleri almak ve geliştirmek,
5.4. Yeni yazar ve sanatçılarla tanışmak ve kaynaşmayı teşvik etmek,
5.5. Öykü Yazarlarıyla iletişim ve eşgüdüm sağlamak ve sürdürmek.
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6. DESTEK VERİLENLERİ İZLEMEK VE TANITIM İŞLERİYLE GÖREVLİ ÜYE NURAN UZUN TURAN:
6.1. Tanıtım ve reklam işleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
6.2. Sosyal medyada paylaşımları düzenlemek ve sürdürmek,
6.3. Destek sağlanacak adayları incelemek ve kurula uygulama önerilerinde bulunmak,
6.4. Yazarlarımızın tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,
6.5. Projenin tanıtım WEB sayfa ve sitesini düzenlemek,
6.6. Destek sağlanan kişileri incelemek ve proje amaçlarına uygunluk denetimi yapmak.
7. DIŞ DÜNYAYLA İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME İŞLERİYLE GÖREVLİ ÜYE UĞUR DABAN:
7.1. Projenin tüm aşamalarını izlemek ve rasyonel uygulama önerilerinde bulunmak,
7.2. Bürokrasi ile ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek,
7.3. Basın yayın organlarıyla iletişimi sağlamak ve sürdürmek.
8. KATILIMCI DERNEK BAŞKANLAR!:
8.1. Mensubu ve komşusu oldukları gruplarla iletişimi sağlamak ve sürdürmek,
8.2. İmza günleri düzenlemek, düzenlenen günlere grubunu ve grup mensubu bir akademisyen ve bir sanatçı ile bir
tanınmış kişisini davet etmek,
8.3. Kurulu bulunduğu kentteki derneklerle ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek,
8.4. Kurulu bulundukları kentte bulunan gereksinim sahibi kişileri belirlemek,
8.5. Her ayın 23. Günü düzenleyip gönderecekleri -EKTEKİ FORMA UYGUN BİÇİMDE
DOLDURULMUŞ- raporda ayrıntılarıyla:
8.5.1. İhtiyaç sahibi göçmenleri;
8.5.2. Onlara iş vermek isteyen firma ve kişilere ilişkin bilgileri,
8.5.3. Göçmenlere iş eğitimi vermeye gönüllü firma ve kişileri bildirmek,
Ehemmiyet taşıyan kararlar görevli üyenin önerisi ile kurulca kararlaştırılır ve projenin whatsapp grubunda Öykü Yazarları ve katılımcılara
duyurulur. Uygulamaya itirazlar başkanlıkça Öykü Yazarları Kuruluna intikal ettirilir, anılan kurulun kararı kesindir. Uyuşmazlık halinde
İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. İşbu esaslara dair düzenleme sekiz maddeden ibaret olup üyelerin imza ve oluru ile yürürlüğe girer.
Ahmet BUHARİ, Ali EZGİ, Ekber YASSA, Lütfi ÖZGÜR, Mehmet KUM,, Meryem BUHARİ, Metin EREN Nuran UZUN TURAN Uğur DABAN Yunus GÜNERİ

8

YÜRÜTME KURULU

Başkan - Türkyaşar YANIK

Etkinlikler - eğitim gönüllüleriyle
ilişkilerden sorumlu üye
Selma AYHAN

Yayınlar - TİES üyeleri ile
ilişkilerden sorumlu üye
Alaattin KANDEMİR

Dil kursları - bursiyer ve ailelerle
ilişkilerden sorumlu üye
Tekin SARIÇAM

Tanıtım ve gözetmenlerle
ilişkilerden sorumlu üye
Ayşe ÖZKILIÇ
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YÜRÜTME KURULU İŞ VE GÖREV BÖLÜMÜ VE
ÇALIŞMA ESASLARI
1. Platformun uygulama kurulu olup Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2. Görevini Platform ilke ve hedefleri doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dairesinde yerine getirir.
3. Gönüllülük esasına tabidir, ücret almaz.
4. Uygulamalarını, başkanının gözetiminde, ilgili üyenin sorumluluğunda ve yapılan işin nev’inden anlaşılan Yönetici ile iletişim halinde gerçekleştirir.
5. Bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Görevlendirme ve görev bölümü yönetim kurulu tarafından işbölümü ve gözetim işlevleri İcra Kurulu Başkanı tarafından
gerçekleştirilir.
6. Platform hedeflerine ulaşmak için etkinliklerin planlanması, programlanması, finansman sağlanması ve diğer hususlarda Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunur.
7. Uygulamadan doğan özellikleri, güzellik ve sorunlar hususunda en geç üç ayda bir gerçekleştirilecek ortak toplantılarda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
8. İşlevini sürdürürken TİES, Eğitim Gönüllüleri ve Gözetmenler ile bursiyerler içinden yeteri kadar yardımcı seçer ve görevlendirir.
9. Ödül ve takdirnameler bu kurulun önerdiği kişiler arasından Yönetim Kurulunca belirlenecek kişilere tevdi olunur.
10. Bir başkan ve dört üyeden oluşur.
11. Görev süreci ilgili whatsapp grubunda yayınlanmakla başlar ve bir takvim yılı dolmakla sona erer. Görevi sona eren üyeler yeni görevlendirme yapılana
kadar göreve devam ederler.
12. Tamamı 12 madde olan bu çalışma esaslarını değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu
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Türk İllerinde
Çocukluk Günleri
adlı eseri üreten:

●
●
●
●
●

20 Yazar
5 Akademisyen (sunumu gerçekleştiren)
7 Öykücü (Proje Ortağı)
3 Dernek
200 üyeli TİES (Türk İllerinde Edebiyat ve
Sanat Grubu)
El ve gönül birliğiyle kardeşliğe odaklandık, ayrımcı
ölçülerin tamamını unuttuk. Tüm imkanlarımızı bu
projeye armağan ettik, Kosova'dan Doğu
Türkistan'a doğru yürüdük, 58 kardeşimizin elinden
tuttuk ...
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Göçmen ve Konuk Kardeşlerimize,
Kendi ayakları üzerinde durabilmelerine, iş ve meslek sahibi
olmalarına, eğitim almalarına katkı sağlamak yolunda
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Siz de bu siyasetten, ticaretten, art niyetten uzak
bir sevgi ikliminde nefes almak istiyorsanız;
- Projemizi Çevrenize Tanıtarak,
- Eserimizi Dağıtarak,
- Güç Durumda Olan
- Öğrenci ve Aileleri Bildirerek
- Burs Vererek,
- İş Görerek,

Aramıza Katılabilirsiniz
Arayınız tanışalım, İçtenlikle konuşalım…
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Bu yürüyüşümüzde sizin de iziniz, iyilik
denizinde tuzunuz olsun

1

2

3

4

Kitap Satın
Alabilir

Burs Verenlere
Katılabilir

İş veya Eğitim
Verebilir

Tanıtım ve
Dağıtım

" Yoksul öğrencilere
veya okullara armağan
eder, katmerli bir iyilik
yapabilirsiniz
(25 TL/adet)"

Güç durumda olan
öğrenci ve aileleri
bildirerek, IBAN
numarasını bildireceğimiz
bir öğrenciye burs
verebilirsiniz
(250 TL/9 ay)

İşletmenizde
eğitim ve/veya iş
verebilirsiniz.

Tanıtım, dağıtım
ve izleme
programlarında
görev alabilirsiniz
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İletişim
WhatsApp – SMS Tel: 0532 614 0340
ahmetkemal75@gmail.com
www.turkillerinde.com
Turk illerinde çocukluk günleri
info@turkillerinde.com

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
Kitap istemek için: Halkbank Yalova Şubesi IBAN No: TR29 0001 2009 36 20 0001 0588 58
kitap başına 25 TL gönderdiğinize ilişkin dekontun veya ATM fişinin fotoğrafını ve
ADRESİNİZİ WHATSAPP'tan yukarıdaki 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 kahramanı yöresinin şivesi ile
konuşuyor,

●

Okurlar Türkçemizin enfes çeşitliliği ile
tanışıyor

● Niçin sizde böyle bir öykü

yazıp bize göndermiyorsunuz?

● İkinci baskıda iziniz çorbada
tuzunuz olsun

KEYİFLİ OKUMALAR
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"TÜRK İLLERİNDE ÇOCUKLUK GÜNLERİ"
HİKAYELERİNİN HİKAYESİ:
Bundan dört yıl kadar önce Uygur Göçmenlerinin yaşadıkları vahim sorunları gözlemlemekle depreşen duygusallığımızda, birkaç çaresize
kişisel yardımda bulunmanın yeterli olamayacağı kanısına varmakla bir arayış içinde idik. Bu süreçte, Doç.Dr.Didem BUHARİ'nin buluşu
ve yönlendirmesi ile Aykut KAYA, Ali U. ŞAHİN ve Ahmet BUHARİ üçlüsünden yayılan "Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ve
ömrümüzün en masum yılları olan çocukluk anılarımızı içeren bir hikaye kitabı oluşturmak ve bunun geliri ile Uygurlar ve benzeri
güçlükleri yaşayan mazlumlara bir ilk hız, bir devinim sağlayacak, umutlarını ve özgüvenlerini artıracak yaklaşımlarda bulunmak" arzusu
çevreye yayıldı.
Bu düşüncemizi açtığımız eğitimli kişiler hararet ve heyecanla destek olmaya çalıştılar, birer ikişer yazdıkları hikayelerini gönderdiler.
Ahmet BUHARİ bu hikayelerden aradığımız özellikleri içerenleri ayırıp, gerek yazarları ve gerekse diğer teknik bilgi sahibi kişilerle işbirliği
yaparak bir eserde topladı. Değerlendirmelerini almak istediğimiz uzmanlar Prof.Dr. Ali YAKICI, Prof.Dr. Hakan KIRIMLI, Prof.Dr. Salih
AYNURAL, Doç.Dr. Didem BUHARİ GÜLMEZ ve Aykut Basım ve Matbaacılık Ynt. Krl. Bşk. Aykut KAYA da onay verince basım gerçekleşti.
Başlangıçtan bu yana görüşmelerde bulunduğumuz; İstanbul Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği, Yalova Balkan Göçmenleri
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Uygur göçmenleri gibi mağdur soydaşlarımızı
ve bunlara iş ve iş eğitimi verebilecek iş insanlarını araştırmak görev ve sorumluluğunu üstlendiler.
Şimdi el birliğiyle bu kitapları dağıtarak okuyan gönüllere kültürel birlikteliğimizin oluşturduğu doğrultuyu, çeşitliliklerimizin meydana
getirdiği zenginliği hissettirmek; edebiyatımıza içtenlikli, yöresel ağızları tanıtan, çocukluğumuzun tertemiz duygularıyla yoğrulmuş
öyküler kazandırmak; projemize ereğimize ulaşmaya yeter bir finansal birikim sağlamak üzere, tüm katılımcılar el ele, gönül gönüle hep
birlikte çalışıyoruz. Bunun için yazarlarımız arasından 7 kişinin ve dernek başkanlarının önderliğinde bir yönetim, tüm yazarlarımızın ve
grafikerimizin içinde bulunduğu bir Üst Kurul oluşturduk. Akademisyenlerimize danışmayı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bizim
sağduyumuzdur, öncülerimizdir.
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Siz de Aramıza Katılmak İsterseniz;
• Anılan mağdurları ve
• Onlara iş ve iş eğitimi verecek potansiyel ve gönüllülükte iş
insanlarını belirlemek ve
• Nihayet proje kapsamında onlara hangi dönemlerde, ne
ölçüde yardımlar yapmamız gerektiğini önermek gibi işlevler
sizi bekliyor. Doğal olarak,
• Kitabımızın dağıtımına ön ayak olmak işbu gönüllüler
kervanına katılmanın ilk basamağı…

Türk İllerinde Çocukluk Günleri'nde ülkemizde, Bulgaristan'da,
KKTC'nde, Azerbaycan'da, Özbekistan'da ve Doğu Türkistan'ın
çeşitli yörelerinde yaşamış 20 yazara ait 26 öykü var.
Keyifli okumalar…
Proje Yönetimi
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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; koşut sorunlara sahip 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 kurulu ifade
etmekte olup 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. PROJE YÖNETİMİ: 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.
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:
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;
2. Üyeleri ve çevresinden muhtaç ve mağdur bireyler ile meslek edinmeleri yolunda gereksinimlerini belirlemek ve Proje Yönetimine
rapor etmek;
3. Üyeleri ve çevrelerinden hedef mağdurlara çare olabilecek kişi ve olanakları araştırma ve Proje Yönetimine rapor etmek;
4. Çalışmaların güvenli, saydam ve verimli sonuçlar verecek biçimde sürmesi için gerekli özeni göstermek;
5. Katılımcı diğer derneklerle yakın bir iletişim ve işbirliği temini yolunda çaba göstermek vd ... 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 diğerlerin indir.
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.
TAHMİNİ BÜTÇE: Aşağıda Ek 1 de sunulmaktadır. Dönemsel olarak ekte yayımlanacaktır.
PROJE BİTİMİ: İşbu proje Proje Yönetiminin 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" adlı Whatsapp ve facebook gruplarında Proje Yönetimi tarafından katılımcılara yapılan duyurular
muhataplarına yayınından itibaren beş gün içinde tebliğ edilmiş sayılır. Katılımcılar aşağıda imzaları altında belirtilen adres, telefonu ve eposta 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 tarafından kesin olarak karara bağlanır. Adli başvurulara ve itirazlara bakmaya İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

21

PROJE YÖNETİMİ İLE KATILIMCI DERNEKLER ARASI PROTOKOL
Bu sözleşmede Ali EZGİ, Mehmet KUM, Meryem BUHARİ, Metin EREN, Nuran UZUN TURAN ve Uğur DABAN ile ekip adına imzaya salahiyetli temsilci
olarak görevli Ahmet BUHARİ'den oluşan PROJE YÖNETİMİ ile aşağıda imza hanesinde adı yazılı Dernek kısaca "KATILIMCI" arasında, kısaca "Türk
İllerinde" olarak adlandırılan "Göçmen kardeşlerimize, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, İş ve meslek sahibi olmalarına, eğitim
almalarına katkı sağlamak yolunda bir ışık, bir güler yüz, bir yoldaşçılık projesi" adlı proje tatbikatı hakkında aşağıdaki maddelerde yer alan
hususlarda mutabakata varılmıştır:
A.PROJE YÖNETİMİ:
1. Yukarıda adı geçen proje konusu "Türk İllerinde Çocukluk Günleri" adlı eserin basım işlemlerini gerçekleştirecek;
2. Eserin tanıtımı, dağıtımı ve paraya tahvili suretiyle proje bütçesine gelir sağlayacak;
3. Katılımcıdan gelecek bilgi, sunum ve istemleri eşitleri ve koşutları ile birleştirerek ve karşılaştırarak yayınlayacak; katılımcılarla eşgüdüm, tanıtım ve
bilgilendirme toplantıları düzenleyecek; gereksinimleri, olanakların toplamını belirleyecek, hangi ihtiyaçlara nasıl ve ne ölçüde katkıda bulunulacağı
hususlarını belirleyecektir.
B.KATILIMCI:
1. Başkanı Proje Yönetimi'nin doğal üyesidir.
2. Bir yöneticisini "Projenin uygulama görevlisi" olarak belirleyecek ve iletişim bilgileri ile birlikte Proje Yönetimine bildirecektir.
3. Eserin dağıtımı yolunda toplantılar düzenlemek başta gelmek üzere, yol ve yöntemler önerecek, üzerinde mutabık kalınanları uygulayacaktır.
4. Hitap ettiği grubun diğer temsilcileri ile de temas ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ne 23 NİSAN 2015'ten sonra gelen üyeleri ve çevresinden ailelerin iş ve
eğitim gereksinimi olanları belirleyip, bunları Proje Yönetiminin uygulama toplantılarında alınacak kararlarda belirlenecek- hususi bilgileri ile
birlikte ve aciliyet sırasına koyarak her ayın 15'inci günü rapor edecektir.
5. Hitap ettiği grubun diğer temsilcileri ile de temas ederek, yurdumuzda faaliyet gösteren üyesi mesleki kişi ve kuruluşları tetkik edecek, Proje
Yönetimince yayınlanan hedef kitleye ait gereksinimlerin karşılanmasını temin ve takip edecektir. Bu husus da her ayın 15'inci günü sunulacak rapora
derç olunacaktır.
6. Proje gelirlerinden ilgililere tahsis ve teslim olunanların Proje Yönetiminin kararları doğrultusunda kullanılması hususunu izleyecek ve anılan
raporunda açıklayacaktır.
7. Diğer katılımcılarla, proje tatbikatı hususunda yakın ve sürekli bir iş ve güç birliği yapacaktır.
SON HÜKÜMLER:
1. Uygulamaya itirazlardan bireysel nitelikli olanlar Proje Yönetimi tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır; toplu uygulamalara ve usule ilişkin
olanlar Öykü Yazarlarının onayına sunulur.
2. Uygulama ilke ve esaslarının neden gösterilmeksizin tadil ve tatiline her zaman ve tek başına Proje Yönetimi yetkilidir.
3. Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Ahmet BUHARİ Proje Yöneticisi

22

İletişim
WhatsApp – SMS Tel: 0532 614 0340
ahmetkemal75@gmail.com
www.turkillerinde.com
Turk illerinde çocukluk günleri
info@turkillerinde.com

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
Kitap istemek için: Halkbank Yalova Şubesi IBAN No: TR29 0001 2009 36 20 0001 0588 58
kitap başına 25 TL gönderdiğinize ilişkin dekontun veya ATM fişinin fotoğrafını ve
ADRESİNİZİ WHATSAPP'tan yukarıdaki telefon numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.
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TİES TURK İLLERİNDE EDEBİYAT ve SANAT
Grubumuz edebiyat ve sanat hayatına yaklaşmak ve ayrıştırıcı konulardan uzaklaşmak isteyenlere; birbirini
teşvik ederek, iş ve gönül birliğiyle bilgi ve deneyim paylaşmak, düşünen ve duyumsayan ve üretken
entelektüellerle söyleşmek, torunlarımıza, ulusumuza ve insanlığa karınca kararınca olsun eserler bırakma
arzusu taşıyanlara açıktır. Amaçsız ve düzeysiz söylemlere, ayrıştırıcı eylemlere, adındaki iki konu dışı
istemlere kapalıdır. Türk İllerinde Projesinin destek gücüdür.

24

