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Genç nüfus gücü dünya ülkeleri arasında hatırı sayılır nitelikte olan ülkemizde ne yazık 

ki bu potansiyeli değerlendirme noktasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu 

sıkıntıların başında suça bulaşma, maruz kalma gibi önemli bir sorun gelmektedir.  

TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2011 suça karısan çocuk istatistiklerine göre; 2008 

yılında yaklaşık 62 bin; 2009'da yaklaşık 69 bin; 2010'da yaklaşık 83 bin; 2011'de 

yaklaşık 85 bin çocuk suça karışmıştır. Yine TÜIK raporlarına göre; 2011 yılı içinde 

toplam 205040; 2012 yılında ise toplam 245080 çocuk mağdur, şüpheli ve/veya suç 

fiiline bulaşmış durumda getirilmiştir. Benzer şekilde TÜIK 15-24 yas arası genç nüfus 

istihdam raporları incelendiğinde; işsizlik oranının 2011 yılında %18,4; 2012 yılında 

%17,5 ve 2013 yılında ise %19,3 olduğu görülmüştür. 

  

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI 
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İstanbul dünyanın sayılı metropollerinden biri olarak hem genç nüfusun hem de suçun 

çeşitli bölgelerde yoğun ve farklılaşan nedenlerle gözlendiği, aynı zamanda büyük bir 

girişimcilik ve inovasyon potansiyelini barındırmaktadır. Özellikle suç oranı yüksek 

ilçelerde yasayan, geleceğin girişimcileri çocukların ve şimdininin girişimcileri gençlerin, 

çeşitli destek ve yol gösterme faaliyetlerinden faydalanabilmeleri için, suça eğilimlerinin 

önüne geçilmesi, tespit ve tedavi içerikli çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

Projenin temel amacı; Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yasayan, istihdam edilememiş 

8-29 yas arası 1000 çocuk, ergen ve gencin; suça eğilimlilerini ve önleyici tedbirleri 

belirleyerek, terapi, sanatsal ve spor aktivitelerini içeren atölyeler, mesleki eğitim ve 

girişimcilikte kapasiteyi arttırma faaliyetleri ile topluma yeniden kazandırarak 

"İstanbul’un Kazanılmış Girişimcilerine" dönüştürmektir. Bu amaç doğrultusunda her 

biri farklı bir değişim ve gelişme sağlayacak 8 farklı atölye ve 3 farklı eğitim 

tasarlanmıştır. 
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 ALBATROS MERKEZİ: 

 Çocukların kendini güvende ve huzurlu hissedebileceği bir ortam oluşturma 

 Gençlerin iş fikirleri oluşturabileceği ve bu fikirler konusunda destek verebilecek bir 

uzman ile görüşme 

 Rehabilitasyon ihtiyacı olan çocukların tespiti ve uzman psikolog, çocuk gelişimcilerle 

gerekli tanı ve tedavi hizmetlerinin verilmesi 

 Çocuğun suç fiiline bulaşmasını engellemek amaçlı güvenli bir çevre kurma 

 Anne-baba-çocuk, öğretmen-çocuk ilişkilerinin geliştirilebileceği ve danışmanlık 

hizmeti alınabilecek bir başvuru merkezi oluşturma 

 

 FİZİKSEL VE RUHSAL GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ ATÖLYELER: 

 Buz Pisti Atölyesi  

 Jonglörlük Atölyesi  

 Grafiti Atölyesi  

 Kürek Atölyesi  

 Dalış Atölyesi  

 Peyzaj Atölyesi  

 Tarih Dede Atölyesi  

 Drama ve Terapi Atölyesi  

 

 MESLEKİ EĞİLİM DANIŞMANLIĞI: 

 Küçük yaşlardan itibaren mesleki eğilimlerin belirlenmesi ve bireylerin bu yönde kendilerini 

geliştirmelerine destek sağlanması 

 Gençlere istihdam alanları sağlayacak şekilde kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı 

olma 

 Okullarla elde edilen bilgilerin paylaşılarak destek ve gelişim hizmetlerinin oluşturulmasına 

destek verme 

 

 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ve DANIŞMANLIĞI: 

 Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçesinin girişimcilik potansiyelinin arttırılması 

 Yeni iş fikri oluşturma, iş planı hazırlayarak KOSGEB girişimcilik sertifikası alma ve KOSGEB 

desteğine başvurma 

 Gençlere yeni istihdam alanı sağlama 

 Suç yerine girişimcilik alternatifi ile gençlerin toplumun pozitif üretken bireylerine 

dönüşümüne destek verme 

 KOSGEB ve İŞKUR destek ve çalışma programları konusunda yardımcı olma 

 

 CAD-CAM EĞİTİMİ: 

 Gençlere bilişim alanında istihdam sağlama 

 

 CANKURTARAN EĞİTİMİ: 

 Denizlerle çevrili şehrimizde bu ekolojik üstünlüğü iş ve istihdam üstünlüğüne çevirme 

PROJE FAALİYETLERİ 
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PROJE SAHİBİ 

 

 

 

 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
 

   
ORTAKLAR 

   

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 
İÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA 

ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 
İÜ TEKNOLOJİ TRANSFER 

MERKEZİ 
   

İŞTİRAKÇİLER 

  

 

TC FATİH KAYMAKAMLIĞI TC GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMLIĞI 
TC FATİH İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
  

ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TC FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TC AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANLIĞI 

FATİH TOPLUM MERKEZİ 

 

 

 
 

İSTANBUL ESNAF ve SANATKARLAR 
DERNEĞİ 

GENÇLİK SPOR ve EĞİTİM 
POLİTİKALARI DERNEĞİ 

YAVUZ SULTAN SELİM SPOR 
KULUBÜ DERNEĞİ 

   

   

NOVEMANTAL DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ A.Ş. 

OKUL YAPI SAN. Ve TİC. A.Ş. 
GNF BAHÇEŞEHİR WİSSEN 

AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ 
LTD A.Ş. 

 

PROJE ORTAK ve İŞTİRAKÇİLERİ 
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ATÖLYELER 
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Spor dallarının tüm avantajlarının yanı sıra estetik bir yanı olan ve sanatsal bir yetkinlik 

kazandıracak olan etkinliklerden biri de buz patenidir. Çocuklar buz pateni yaparken 

denge duyularıyla birlikte yine koordinasyon, dikkat, konsantrasyon ve zihinsel 

dinginlik özelliklerini de geliştirmiş olacaklardır. Onlara ilgilenebilecekleri yeni bir alan 

sunmanın yanında sporla estetiğin, keyif alarak gerçekleştirilebilecek bir etkinlik 

olduğunu ve bunu başarıyla taçlandırabileceklerini göreceklerdir. 

Öncelikle denemenin, düşüp kalkarak pes etmemenin ve sonunda başarmanın keyfini ve 

güvenini hissedeceklerdir. Bu fiziksel egzersizdeki gösterilen çaba ve elde edilen 

başarılar çocukların kendilerine olan güvenlerinin yanı sıra hayata, denemeye, 

çalışmaya ve başarmaya olan inançlarını de besleyecektir. 

 

  

Buz Pisti Atölyesi 
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Jonglörlük yaratıcılık, eğlence ve sporu bir araya getiren bir egzersiz türüdür. Jonglörlük 

egzersizi aynı anda birçok duyu organın aktif bir şekilde çalışmasını ve fiziksel ve 

zihinsel koordinasyon becerisini gerektirir. Bu bakımdan devamlı hale geldiğinde 

kişideki dikkat, odaklanma, koordinasyon ve bedenini kontrollü bir şekilde yönetebilme 

yetkinliklerinin gelişmesini sağlar. 

Çocukların jonglörlük egzersizleri yapması bir nefes egzersizi görevi görerek kan 

dolaşımlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine, bu sayede beyne giden dengeli 

oksijen miktarıyla daha sağlıklı düşünme ve zinde olma gibi pozitif etkiler yaratacaktır. 

Yasları gereği sürekli dışa vurmak istedikleri fiziksel ve zihinsel enerjileri sağlıklı bir 

egzersize kanalize olarak, okul ve derslerinde daha zinde bir zihin ve daha kolay 

konsantre olma becerileri kazandıracaktır.  

 

  

Jonglörlük Atölyesi 
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Grafiti bir kendini ifade seklidir. Bu sanatla uğrasan kişiler duygu ve düşüncelerini 

duvarlara yazdıkları yazılar veya yaptıkları çizimler aracılığıyla ifade ederler. Bu çalışma 

sayesinde çocukların normal hayatlarında olumsuz deneyimler yasadıkları, bir kaçış gibi 

görüp saklandıkları ve belki de suça karıştıkları sokaklar, kendilerini ifade 

edebilecekleri, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşabilecekleri apayrı bir anlam 

kazanacaktır. Bu sayede hem açık havada, herhangi bir kısıtlama hissetmeden keyifli 

vakit geçirmenin sanatsal bir yolunu deneyimlemiş olacaklar hem de kendilerini ifade 

etmenin verdiği özgüven ve benlik değerini deneyimlemiş olacaklardır. 

  

Grafiti Atölyesi 
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Kürek çekmek birçok takım sporu gibi kişiler arasında etkileşim ve iletişimi sağlamakta 

ve işbirliğini geliştirmektedir. Kürekçiler teknede bir bütün olmak zorundadırlar. 

Zamanlamanın çok önemli olduğu bir branş olan kürek takım arkadaşlarıyla yapıcı bir 

şekilde sürekli iletişim halinde olma zorunluluğu getirmektedir. İletişim becerisini 

geliştirmeyi ve bireyin özgüveninin arttırmayı hedefleyen bu atölyenin en önemli 

özelliklerinden birisi de yukarıda doğal anti-depresan özelliği göstermesidir. Düzenli 

kürek çeken insanlarda depresyon görülme oranı yok denecek kadar azdır. Sistemli ve 

düzenli yapılan kürek çekme faaliyeti endorfin, melatonin, dopamin gibi beyin 

dalgalarını düzenleyici ve mutluluk hormonlarını artırıcı bir role sahiptir. Su sporlarının 

dahil edilmesindeki en önemli etki bu sporlarının en önemli özelliklerinden biri olan 

yatıştırıcı özelliğidir. Aynı zamanda bu etkinliklerle 3 tarafı denizle çevrili İstanbul’da 

yasayan dezavantajlı grupları arasında Haliç kıyılarının bu sporlara olan yatkınlığının ve 

su sporlarının farkındalığının sağlanmasıdır. Bu kapsamda Kürek Takımının kurulması 

için gençlerin fiziksel gelişimlerinin sağlanması, düzenli beslenme bilincinin verilmesi, 

sağlıklı yasam için madde bağımlılığından uzaklaştırılmalarının sağlanacaktır. 

  

Kürek Atölyesi 
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Su sporları hem realite etkisi hem de fiziksel ve bilişsel fonksiyonları güçlendirmesi ile 

çok önemli bir işleve sahiptir. Normal Sartlarda ulaşmaları oldukça güç olan dalış 

egzersizlerini yapma sansı bulacak olan çocuklar hayatla ilgili uğrunda yasamak 

isteyebilecekleri bir uğraşla tanışacaklardır. Bu uğraş onları hem fiziksel hem de ruhsal 

olarak eğlenceli ve rahatlatıcı bir faaliyet yaparken disipline edecektir. Kendi 

bedenlerini ve zihinlerini disipline etmeyi öğrenecek, bunun aslında yaşamlarında çok 

önemli kazanımları olabileceğini birinci elden deneyimlemiş olacaklardır. 

  

Dalış Atölyesi 
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Peyzaj etkinliğinde çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak bir park tasarlamaları 

sağlanacaktır. Belki de hayatında eğlenmek için parka gitmemiş çocuklar 

çocukluklarının farkına vararak, kendilerinin de vakit geçirmek isteyebileceği bir park 

alanı tasarlayacaklardır. Bu sayede fikirlerine değer verilen, yasamak istedikleri oyun ve 

eğlence alanını tasarladıkları bir deneyim yasamış olacaklardır. Bu egzersizin en önemli 

faydalarından biri çocukların birlikte bir proje üretecek olmalarıdır. Yaşıtlarıyla ve 

arkadaşlarıyla hepsini ilgilendiren ortak bir konuda birlikte bir şey üretmenin sevincini 

ve başarısını yasayacaklardır. Bu da çocuklarda birlikte üretme, fikirlerini gerçeğe 

dönüştürme, hem kendisi hem de çevresindekiler için, toplumdaki diğer kişiler için bir 

şeyler düşünüp üretebilme becerisini geliştirecektir. 

  

Peyzaj Atölyesi 
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Birçok araştırma masalların çocukların gelişimine, hayal güçlerine ve hayatla ilgili ilk 

fikirlerini edinmelerine olan katkısını göstermektedir. Çocukların ilk yaslarında 

öğrenmelerinin büyük bir bölümü dinledikleri hikâye ve masallarla zihinlerinde 

yaptıkları canlandırmalar ile şekillenebilmektedir. Bu şekilde dinlenen ve okunan 

öykülerin büyükler için bile meditatif bir etkisi olduğu belirtilmektedir. Tarih Dede 

Atölyeleri de bu kapsamda hem çocukların okullarda sıkıcı buldukları ve uzaklaşmak 

istedikleri ders ortamından farklı bir şekilde onlara tarihle ilgili bilgi vermek hem de 

sözel becerilerinin gelişmesini desteklemek amacı gütmektedir. Bu atölyeler sonucunda 

çocuklar tarihlerini ve kültürlerini geleneksel kalıpların dışında bir yolla öğrenmiş 

olacaklardır. Bu da hem okul derslerine farklı bir gözle bakmalarını sağlayacak hem de 

okuldaki başarılarına katkıda bulunacaktır. 

  

Tarih Dede Atölyesi 
Tarih Dede Atölyesi 
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Dünyanın farklı bölgelerinde yasayan gençlerin suça karışmalarını önlemek amacıyla 

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların gerçekleştirdiği programlardan 

edinilen deneyimlerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Dünya genelinde yapılan 

uygulamalardan alınan derslerin yanı sıra Türkiye’ye özgü değerler ve kültürel etmenler 

de göz önünde bulundurularak uyarlamalar yapılacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek 

etkinlikler, çeşitli sanat ve spor faaliyetlerinin çocukların yas grubuna uygun olarak 

seçilecek alt alanlarından oluşmaktadır. Burada belirtilen her bir faaliyet alanı 

çocukların toplumla ve hayatla olan bağlarını güçlendirerek, terapötik (tedavi edici, 

iyileştirici) etki yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Sanat alanında gerçekleştirilecek 

faaliyetler tiyatro, resim, dans gibi geleneksel yöntemleri içerirken, müzik atölyeleri, 

sokak sanatları altında toplanan grafiti ve jonglörlük atölyeleri gibi duygu ve 

düşüncelerin dışa vurumunum sağlayan alternatif yöntemleri de içerecektir. Bu sayede 

çocuklara hayatlarında belki de ilk defa kendilerini ifade etme, yani ‘duyulma ve 

görülme’ sansı verilmiş olacaktır. 

 

 

Drama ve Terapi Atölyesi 


