
• 18-31 Ağustos 2006 tarihleri arasında dünyada barışın hakim olması için 
     “BEYAZ GÜNLER KAMPANYASI” yürütülmüştür. 

Ortadoğu’da özellikle Lübnan’da olup bitenlere karşı  TÜRKKAD Türk 
Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi olarak,  Zulme ses 
çıkarmamanın,  zulme iştirak olacağı düşüncesiyle,  sivil halkın ve 
bilhassa da çocukların öldürülmesinden duyulan  üzüntü ve acıyı dile 
getirmek amacıyla, bu vahşetin bitmesi, Ortadoğu’yu kaplayan Kara 
Günler’ in biran önce aydınlanması için “Beyaz Günler” adı altında bir dizi 
faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

               

1) 18-31 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy'deki Eminönü İskelesi Önü, Bağdat 
Caddesi'nde Çarşı Mağazası önü ve Taksim'de Galatasaray Lisesi Önünde 
saat 10.00-15.00 arası standlar kurulacak ve beyaz kurdeleler ücretsiz 
dağıtılmıştır 
18 Ağustos 2006 Cuma günü Galatasaray Lisesi önündeki standımıza ses 
sanatçısı Deniz ARCAK beyaz kurdele dağıtarak barış kampanyamıza 
destek vermiştir. 
2) 17-18-19 Ağustos günleri saat 10.00-12.00 arası motor ile Boğaz’da ve 
Haliç’de Beyaz balonlar uçurulmuştur. 
3) 16/08/2006 günü, çocuklardan ve gençlerden oluşan bir heyet ile sabah 
saat 11.00'de, Lübnan Konsolosluğu’na beyaz çiçeklerden bir çelenk 
bırakılmış, barış beyanatımız Konsolosluk önünde  okunmuş ve 
Konsoloslukla görüşülerek, barış kampanyamız konusunda bilgi 
verilmiştir. 
4) 18-31 Ağustos günleri arası duracak şekilde İstiklal Caddesi’nde dev 
“Beyaz Günler” afişi asılmıştır. 
5) 23 Ağustos 2006 Çarşamba günü, SKYTÜRK Galatasaray Lisesi önünde 
kurulan standımızda çekim yapmıştır, halk ile, stand sorumlusu Zümrüt 
ERDUR ve basın danışmanımız Ümit CAN ile “BEYAZ GÜNLER” 
kampanyamız, etkisi, halkın katılımı hakkında söyleşi yaparak aynı gün 
ana haberinde vermiş,  24 Ağustos 2006 Perşembe günü başkanımız 
Cemalnur SARGUT ile 23.00-24.00 saatleri arasında canlı yayın programı 
sırasında da çekimi vermiş ve başkanımız ile BEYAZ GÜNLER 
kampanyamız hakkında ayrıntılı olarak söyleşi yapmıştır, dünyaya, dünya 



barışının egemen olması, gençlerin ve insanların duyarlılığının artması, 
çocukların, insanların ölmemesi   konusundaki kampanya ve  çabalarımız 
ile ilgili geniş bilgiler vermiştir. 
6) 28 Ağustos Pazartesi günü çocuklar ve gençlerden oluşan bir heyet 
sabah saat 10.00'da 4. Levent’ten İsrail Konsolosluğu’na kadar beyaz 
tişörtler giyerek ellerinde beyaz balonlarla “Barış İçin” yürüdüler. 
SKYTÜRK televizyonu yürüyüşü çekerek, Ana Haberlerde ve her gün, gün 
içinde haberlerde ara ara vermiştir, 
7) 01 Eylül 2006 tarihinde, “Dünya barış” günü nedeniyle SKYTÜRK, 
başkanımız Cemalnur SARGUT ile canlı yayın programı yaparak, “ BEYAZ 
GÜNLER”  kampanyamıza geniş bir yer verilmiştir.  

Dernek olarak ulaşabildiğimiz bütün sivil toplum kuruluşlarına 
kampanyaya destek vermeleri için çağrı gönderilmiştir.  

 


