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GENEL KOORDİNATÖRÜN MESAJI 

Türkiye’de ve Dünya’da, her yıl binlerce sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmektedir. Bu 

projeler ile toplumsal yaralar sarılakta, kalıcı çözümler üretilmek için başlatıcı rol üstlenilmektedir. 

Projelerin bu denli çok olması ve aynı konu hakkında birbirine benzer projelerin çokça hayata 

geçirilmesi iki türlü sorun doğurmuştur: Projelerin görünürlüğünün yetersizliği ve belirtilen sorunu 

ortadan kaldırmaması 

Eğer algısı sosyal sorumluluk alanına açık bireylerseniz çevrenizde sizi kapsayan projeleri fark 

edebilirsiniz fakat hedef kitleler bu algılarını yaşam mücadelesine yönelttikleri için bir çok 

projeden, hatta kendileri için yapılanlardan dahi, haberdar değillerdir. Etkisi saman alevi gibi olan, 

anlık mutluluk ve ardından sonsuz boşluğa bırakan projeler için artık değişim zamanı, proje 

uygulayıcıları için ise konuşma zamanıdır. 

 “Bir insan niçin değişimden korkar? Değişim olmasaydı, ne olup bitebilirdi ki? Evrensel 

doğanın bu denli hoşuna giden ya da onun yapısına bu denli uyan, değişimden başka en olabilir? 

Yaktığın odun değişim geçirmeseydi banyo yaptığın suyu ısıtabilir miydin? Yiyecekler değişime 

uğramasaydı, yemeğini yiyebilir miydin? Ve eğer değişim olmasaydı, yararlı bir iş yapılabilir 

miydi? Senin de tıpkı odunlar gibi değişmen gerektiğini ve bu değişimin evrensel doğa için aynı 

derecede gerekli olduğu görmüyor musun?“ Marcus Aurelius 

Bizler iyi proje örneklerini bir araya toplayacağımız bir kongre kurguladık. İlki 2014 yılında 

Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nin ikincisini 

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde hayata geçiriyoruz. Bu vesile ile; iyi proje örneklerinin 

yarışmadan, bilgi amaçlı sunulmasını, davetli konuşmacılarla tematik konulara dikkat çekmeyi, 

belirlenen projelerin derinlemesine incelenmesi ile proje kalitesi konusunu işlemeyi, onlarca STÖ 

ve hibe veren kurum temsilcilerini bir araya getirerek ortak dil ve anlayış zemini oluşturmayı, 

gönüllüler ile STÖ’leri buluşturmayı sağlamaktadır.  

SSPKONGRE proje kalitesi, proje literatürü, sürdürülebilir proje ve sosyal fayda için değişim 

öncüsü rolünü üstlenmiştir.  

“Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi sen ol.” Gandhi  

Uygulanan her projenin kaliteli, sürdürülebilir ve belirtilen değişimi yaratması için, etkisinin 

sonuca gidip, sorunu ortadan kaldırması için SSPKONGRE değişim öncüsü olmaya devam 

edecektir. Projelerde ortak dil ve özgünlük için ise, siz değerli sosyal sorumlu bireylerin katılımları 

önem arz edecektir. Çünkü katkılarınızla etki alanını genişletecek çalışmanın bir parçası haline 

geleceksiniz. Tecrübe ve bilgi paylaşımlarınızla ortak dil yaratılmasına olanak sağlayacaksınız.  

Daha iyisi mümkün ve sosyal sorumlu bireyler, değişim öncüleri, ‘biz’, bunu başarabiliriz.  

  

Ümit YARDIM 
SSPKONGRE Genel Koordinatörü 
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KEÇİÖREN BELEDİYESİ 

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE İLKLERİ BİZ YAPTIK 

Vatandaşın kötü gününde yanında olma ilkesi ile 

hareket eden Keçiören Belediyesi, sosyal 

belediyecilikte birçok ilki başardı. Toplumun her 

kesimine özel projeler üreten, iyiliğin 

toplumsallaşması için bireyi davet eden sosyal 

sorumluluk projeleri geliştiren, ihtiyaçları doğru 

tespit ederek çözümler üreten Belediye, her 

bireyin mutlu olmasını hedefliyor. 

Engelli Gündüz Misafirhanesi, engelli çocukların kendi yaşıtlarıyla hayata 

katılmasına vesile oldu.  Gün içinde işlerini takip etmekte, alışveriş yapmakta, 

hastaneye gitmekte, kendilerine zaman ayırmakta zorlanan aileler, engelli 

çocuklarını güvenle emanet edebiliyorlar.  Engelli Danışma Merkezi ile 

engelli vatandaşların  gün içinde hastane, banka gibi yerlere götürülüp tekrar 

evine bırakılmaları sağlanırken, tekerlekli sandalye, bez, beyaz baston gibi 

özel ihtiyaçları da karşılanıyor. 

Osmangazi Şefkat Evi ile sağlık nedenleriyle il dışından gelen maddi 

yetersizlik içinde olan hasta ve yakınlarının Ankara’da bulundukları sürede, 

geçici konaklama ihtiyacı karşılanıyor.  

Yaşlı Oteli ile yaşlısını evde yalnız bırakamadığı için kendine zaman 

ayıramayan, işlerini yeterince takip edemeyen, alışveriş vb. yaşamsal 

etkinliklerini istediği düzeyde yürütemeyen aile bireylerine, profesyonel 

gözetmenler eşliğinde bakılıyor.  Keçiören’in artık yaşlıların evlerinden 

ayrılmadan ve sosyal çevreden de kopmadan yaşamlarını huzur içinde 

sürdürebilecekleri; ailelerin de gözleri arkalarında kalmadan yaşlılarını 

güvenle bırakabilecekleri huzurlu bir oteli var. 

İhtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılayanları buluşturan Toplumsal Gelişim 

Merkezi (Keçiören TOGEM) ise ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını hafifletmek 

ve acının yer ettiği yüzlerine tebessümü yerleştirebilmek için yürek dolusu bir 

çaba sarf ediyor. Ayrıca sosyal politikalar ve yeni yaklaşımlara dair proje 

üretiyor. 
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Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ise 0-18 yaş aralığındaki çocukların aile, 

çevre ve okul gibi ortamlarda yaşadıkları uyum ve davranış sorunlarına 

yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra çocuklara yönelik 

sosyal, tarihsel, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel turistik etkinlikler ve 

geziler gerçekleştiriyor. 

Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi, kadının bilinçlendirilmesi 

hususunda da önemli rol üstleniyor. 

Sevgi Evleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi arasındaki protokol gereği korunmaya 

muhtaç çocukların barınması sağlanıyor ve topluma kazandırılması 

amaçlanıyor. 

Sosyal, fiziksel ve ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle evinde yemek 

yapabilecek imkânı olmayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine, gerekli 

belgelerle başvurmaları dahilinde ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriliyor.  

1000'e yakın üyesiyle çalışmalarını sürdüren Gönüllü Akademisi ise her 

bireyin toplum için birşeyler yapacağı gerçeğiyle hareket ediyor. Öncelikle 

çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve yoksullara yönelik çalışacak Akademi ile 

gönüllüler toplumsal hayatta sorumluluk alarak "iyiliğin yer yüzünde 

yayılmasına" aracılık ediyor. 

Keçiören Belediyesi ayrıca Sosyal Paylaşım Mağazası, İsraf Etme İhya Et, 

Temiz Evler Gülen Yüzler, Gurbette İlk Gün Zordur Gelin Kolaylaştıralım 

gibi projeleri ile toplumun her kesiminin yanında yer almayı sürdürüyor. 
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SİSTEM VE JENERASYON DERNEĞİ 

Sistem ve Jenerasyon 2008 yılında 

kurulmuştur (S&G) . Gençlerin 

toplumla bütünleşmelerini 

kolaylaştırmak, girişimcilik 

ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri 

ve yeterlilik kazanmalarına 

yardımcı olmak, farklı kültürlere sahip gençlerin birbirlerini tanıması, gençler 

arasında karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve 

gençlerin kendilerine ait politikalarının oluşturulmasını, Gençlik alanında Avrupa 

işbirliğini teşvik, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

ekonomik büyümenin üretim artışından, üretimde artışın ise verimliliğin 

sağlanmasından ve üretimin sürdürülebilir kılınmasından, sürdürülebilirliğin ise 

sosyo ekonomik ihtiyaçları dikkate alan ve problemleri iyi analiz eden bir planlama, 

projelendirme sürecinden geçtiğine olan inanç ile, ayrıca grup çalışması kültürünün 

bu hedefe ulaşmada en etkin araçlardan biri olduğunu dikkate alarak, bu konuda 

Avrupa Birliğinde oluşturulmuş sistemler ile ülkemiz insanının yaratıcılığını özellikle 

gençlerden başlayarak birleştirmek gayesi çerçevesinde faaliyet göstermektir 

AMAÇLAR ÇERÇEVESİNDE DERNEĞİN FAALİYETLERİ 

Proje değerlendirme yöntemleri, hazırlanması, yönetimleri konusunda, gençler, sivil 

toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında farkındalılık yaratmak, 

Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını teşvik etmek, 

Avrupa Birliğinde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında karşılıklı 

anlayışı güçlendirmek dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek , 

Girişimcilik konusunda girişimcileri bilgilendirmek, gençleri girişimcilik konusunda 

cesaretlendirici uygulamaları gerçekleştirmek, 

Gençlik alanında Gençlik Ulusal Ajansları, Eğitim, Görsel- işitsel ve kültür Yürütme 

ajansı, Salto Kaynak merkezleri, Eurodesk Ağı, Gençlik alanında Komisyon ve 

Avrupa Konseyi ile işbirliği ve çalışmalar yapmak 

Eurodesk ağı gençlere yönelik Avrupa Bilgi hizmetleri sunmak; bu hizmetler 

Ücretsiz soru yanıtlama-telefonla, ziyaretle, e-posta ile faks ile, v.s.;  

Soru sahiplerine öneri ve yardım;  
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Yayımlar ve kaynaklar ; 

Etkinlikler konferanslar, seminerler v.s.; 

Avrupa bilgisine internet erişimi ; 

Eğitim ve destek hizmetleri sağlamak 

Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeler ile Türkiye arasında diyalogun 

geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla üye ve aday ülkeler temsilcilikleri ile 

Derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği ve müşterek çalışmalar yapmak, 

Yurt içi ve dışında gençlik, girişimcilik, Ülkemiz, AB, Dünya Bankası, UNDP, ve 

diğer kaynaklardan sağlanacak fonlar ile proje hazırlama, değerlendirme, eğitim vb. 

konularda kurulmuş ve kurulacak kurum, kuruluş ve derneklerin faaliyetlerinin 

koordinasyon merkezi, temsilcisi olarak çalışmak, onlarla işbirliği yapmak, 

uluslararası kuruluşların aktarım merkezi olmak  

Entegrasyon sürecinin toplum, KOBİ'ler, STK'lar üzerindeki etkilerine ilişkin 

araştırma, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek, 

Türkiye-AB müzakerelerini izlemek, bu süreçdeki çalışmalara katklı sağlamanın 

mümkün olduğu alanları belirlemek, bu konuda çalışmak, 

Türkiye'nin üyeliği yolunda yurtiçinde ve yurtdışında gerekli tanıtım, bilgilendirme 

çalışmaları yapmak, aynı amaçla yurtiçi ve dışında Derneğin ve/veya şubelerinin 

faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesini sağlamak, 

Gençler, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler, KOBİ'ler ile ilgili Ülkemiz, AB, 

Dünya Bankası, UNDP, ve diğer hibe programlarını takip etmek, bu konuda projeler 

hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak, 

Bölgesel kalkınma projeleri hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi 

olarak katılmak, 

Bölgesel kalkınma projeleri için yurtiçi ve dışındaki teknokentler, üniversiteler, 

sanayi ve ticaret odaları gibi organizasyonlar ile işbirliği yapmak, işbirliklerini 

protokole bağlamak, 

FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILACAK 

YÖNTEMLER 

Araştırmalar ve toplantı, konferans, sempozyum, açık oturum, seminer, panel, eğitici 

kurslar, yetişkinlerin sürekli eğitimi, uzaktan eğitim vb. çalışmaları yapmak, 
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Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

Yurtiçinde AB ile ilgili Kamu (Parlamento ve Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar), 

Sivil Toplum kuruluşları, özel sektör mensuplarını bir araya getirerek çalışma ve 

sosyal ortamlar sağlamak, 

kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, 

Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum, gerçek ve 

tüzel kişiler, benzer amaçlı uluslararası kuruluşlarla (dernek, vakıf, platform, işbirliği 

ağları gibi) işbirliği yapmak ve/veya üye olmak, 

Bölgesel ve sektörel araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu 

amaçla prtokoller hazırlamak, imzalamak, 

Yurtiçi ve yurtdışında her türlü süreli ve süresiz basılı yazılı yayın, internet, 

bilgisayar programı vb. yollarla ilgili konularda çalışmalar yapmak, internet sitesi ve 

iletişim merkezi kurmak, 

Kamu oyu araştırmaları, anketler yapar veya yaptırmak, 

Amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, 

kiraya vermek, satmak,  

İlgili kurallara uygun olarak uluslar arası alanda çalışmalar yapmak, 

İlgili mevzuata uygun olarak her türlü bağış ve yardımı almak ve vermek, vasiyetleri 

kabul etmek.  

MOTTO: 

S&G bugünün ve yarının sosyal sistemlerinden hareketle, yarını oluşturmada 

gençlerin öngörülerine katkıda bulunur.  

VİZYONUMUZ: 

2023'te S&G'yi AB düzeyinde faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşu haline 

getirerek; Gençlerin Öğrenme Odaklı Avrupa Serüvenine katılmalarına 

kolaylaştırmak suretiyle; 

Kişisel Gelişimlerine,  

Mesleki Yeterliliklerine ve İstihdam Edilebilirliklerine katkıda bulunmaktır.  
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MİSYONUMUZ:  

Bugünün sosyal sistemlerinden hareketle daha güzel bir yarının oluşmasına katkıda 

bulunmak için gençlerin hareketliliğini artırarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda 

bulunmak suretiyle hayallerine boyut atlatmaktır.  

DEĞERLERİMİZ & ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ:  

Sürdürülebilir Samimiyet ve Nezaket Değerlerimiz; 

Ertelememek&Vazgeçmemek&Üşenmemek Çalışma Prensiplerimizdir 

SAHA ÇALIŞMALARI:  

S&G Gençlik Karavanı; Vizesiz Avrupa için S&G Gençlik Karavanı ile bir Mobil 

Gençlik Bilgi Merkezi şeklinde Eurodesk AB Gençlik ve Eğitim Bilgilendirmeleri,  

S&G Eğitmen Takımı; Proje Geliştirme, Uygulama ve Eğitimi: Pro-Aktif 

Vatandaşlık, PCM, Görsel Üretimler vs. 

S&G Gençlik Bilgi Ofisimiz; bir öğrenme merkezi ve proje geliştirme kuluçkasıdır.  

S&G Club; Yabancı Dil Öğrenme, Kültürlerarası Hareketlilik, Görsel Sanatlar, 

Fiziksel Aktiviteler ve Nesiller Buluşması Odaklı Faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

S&G Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gönüllü Yönetimi;  

Ev Sahibi-Gönderen-Koordinatör olarak; 2008-TR-30(Öğrenme Odaklı 

Serüvenimize Katıl!),  

Ev Sahibi Koordinatör olarak; 2014-1-TR01-KA110-00038(Nesiller için Gönüllülük),  

Koordinatör olarak; 2013-TR-32(Nesiller Buluşması - NesilFEST) akredite bir 

kuruluştur. 

Yerel ve Uluslararası Ağlarla İlişkiler: Derneğimiz uluslararası ağların üyesi ve 

Türkiye temsilcisidir. 
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AKTİF-İZ GENÇLİK TOPLULUĞU 
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AREL ÜNİVERSİTESİ – ANA SPONSOR 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ile GELECEĞİNİZ PROFESYONEL ELLERDE 

 

Arel Koleji’nin 25 yıllık tecrübesiyle 2007 yılında kurulan İstanbul Arel 

Üniversitesi ile birlikte Arel Eğitim Kurumları, 

anaokulundan üniversiteye köklü bir eğitim kurumu 

olmanın gururunu yaşıyor.  

İstanbul Arel Üniversitesi, Tepekent Yerleşkesi ile 

Büyükçekmece’de eğitim ve sosyal yaşamı birleştiren 

yeni bir kent yarattı. Üniversite, Büyükçekmece 

Tepekent Yerleşkesi ve Küçükçekmece Sefaköy 

Yerleşkesi ile hem şehir hem de kampüs üniversitesi olma özelliği taşıyor. 

Burs ve çift diploma şansı, Bologna süreci ve üniversite sonrası yüksek 

oranda işe yerleştirme olanaklarıyla, İstanbul Arel Üniversitesi, vakıf 

üniversiteleri arasında her zaman fark yaratmaya devam ediyor. 

 

BURS KESİNTİSİ YOK 

Arel’de her 100 öğrencinin 75’i belli oranlarda burslu olarak öğrenim görüyor. 

Burslar, lisans bölümlerinde; eğitim dili zorunlu hazırlık ya da isteğe bağlı 

olarak + 4 yıl, önlisans bölümlerinde; zorunlu hazırlık + 2 yıl süresince geçerli. 

ÖSYM bursunun yanı sıra; onur, spor ve başarı burslarıyla da öğrencilerin 

başarılarını taçlandıracağız.  

ERASMUS İLE DÜNYA ÖĞRENCİSİ OL 

Bugün 20 ülkeden 60 üniversite ile anlaşmasını tamamlayan İstanbul Arel 

Üniversitesi’nin öğrencileri öğrenimlerine Erasmus Programı ile yurtdışında 

devam edebiliyor.  Üniversite, sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmayıp 

Amerika, Kanada, Afrika, Orta Doğu, İran, Japonya, Çin ve Türkiye’nin diğer 

komşu ülkeleriyle de ikili anlaşmalarını sürdürüyor. Erasmus ile Bulgaristan, 

Yunanistan, Macaristan ve Fransa’dan gelen öğrenciler, öğrenimlerinin yanı 

sıra yurt olanakları ve kampüs içerisindeki sosyal imkanlardan yararlanabiliyor. 
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ÖĞRENCİLER VİLLA YURTLARDA YAŞIYOR 

İstanbul Arel Üniversitesi, 1830 villa ile Türkiye’nin en büyük villa kenti olan  

Büyükçekmece Tepekent Yerleşkesi’nde, her biri ortak kullanımlı havuzlara 

sahip 20 villada öğrencilere konaklama imkanı sunuyor.  

Arel Öğrenci evlerinde konaklayan öğrenciler şehir merkezi ve kampüs 

arasında İstanbul Arel Üniversitesi tarafından sunulan ring servisler ile 

ulaşımlarını ücretsiz, rahat, hızlı ve sorunsuz halde gerçekleştirebiliyor.  

DİPLOMA EKİ ÖDÜLÜ  

Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturduğu akademik programları ve 

bununla ilgili yaptığı çalışmalarıyla Avrupa Komisyonu tarafından verilen 

prestijli belge niteliği taşıyan diplomalarının şeffaflığı ve süreçlerindeki 

mükemmelliğini ifade eden DİPLOMA ETİKETİ (DS) ödülünü almıştır.  

Diploma Eki nedir? 

Diploma Eki Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından yükseköğretim 

kurumlarına verilen, yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve saygınlığını 

artıran, kurumlara uluslararası güvenilirlik sağlayan bir belgedir. 

Diploma Eki (DE), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra 

verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne 

anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına 

yardımcı olur. Diploma Eki, İstanbul AREL Üniversitesinden mezun olan tüm 

öğrencimize otomatik ve ücretsiz olarak İngilizce verilmektedir. 

Kariyer Planlama Merkez’nin sunduğu iş ve staj imkanı 

Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezi (ARELKAM) öğrencilerine ve 

mezunlarına yönelik olarak anlaşmalı oldukları ve sektörün profesyonelleri 

içinde yer alan 2500’ün üzerinde çözüm ortağı ile iş ve staj imkanı sağlıyor. 

ARELKAM bünyesinde öğrencilere özel olarak hazırlanan ücretsiz seminer ve 

sertifika programları yoğun ilgi görüyor. İş hayatına hazırlık için yoğun gayret 

gösteren ARELKAM öğrencilerine yalnızca staj ve iş imkanları sunmakla 

kalmayıp kurumların taleplerini göz önünde bulundurarak donanımlı ve 

nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

HAKAN ELBİR 

İstanbul Social Enterprise (ISE) 
daha katılımcı bir toplumsal 

düzen arzusuyla “ölçülebilir” 

sosyal etki yaratma ve bu 

çerçevede “farklı” ve “inovatif” iş 

alanları geliştirme hedeflerini iş 

modelinin merkezine yerleştirmiş 

olan bir sosyal şirkettir. ISE, 

hayata geçirmiş olduğu 

sürdürülebilir iş modelini, iş 

dünyasının gücü ile birleştirerek, toplumsal fayda hedefi ile çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

ISE, toplumsal fayda için iş dünyasının sunduğu fırsatlardan yararlanılmasının 

dünyada olumlu değişimler yaratabilmek adına büyük fırsatlar sunabildiğini 

düşünüyor. Bu çerçevede kar-odaklı özel sektör yatırımların gücünü kullanarak 

sosyal sorunlara çözüm ararken, kar yaratan ve yarattığı kardan ise sürekli olarak 

yeni fırsatlar ve sosyal fayda yaratan yeni projeler tasarlamaya çalışıyor. Buna ek 

olarak, ISE aynı zamanda devletlerin sağladığı finansal destekleri de, geliştirdiği 

inovatif finansman modelleriyle sosyal etki yatırımına çeviriyor.  

Diyalog Sergisi & Sosyal Laboratuar 

ISE, görme engelli bireyler ile görme engelli olmayan bireyler arasında önyargısız 

bir şekilde ilişki kurulmasına hizmet etmek, karşılıklı empati temin etmek ve 

toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla Aralık 

2013 yılından beri Gayrettepe metro istasyonunda Karanlıkta Diyalog Sergisi’ni 

hayata geçirmektedir. İlk olarak Almanya’da 1988 yılında bir sosyal girişim 

modeli olarak ortaya çıkan Karanlıkta Diyalog Sergisi, bugüne kadar 135 kentte 8 

milyonu aşkın ziyaretçi ile buluşmuştur. Türkiye’de de 6 ay gibi kısa bir sürede 

50.000’in üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaşan sergi, istihdam sağladığı 25 görme 

engelli rehber ve ziyaretçilerinden aldığı olumlu yorumların da etkisiyle hızlı bir 

şekilde çalışmalarında devam etmektedir. İlerideki dönemde yine ilk olarak 

Almanya’da hayata geçirilmiş olan Sessizlikte Diyalog ve Zamanda Diyalog 

sergilerini de Türkiye’de ziyaretçiler ile buluşturmayı hedefleyen ISE, aynı 

zamanda tüm bu etkinlikleri aynı çatı altında bir araya getirerek bir sosyal 

laboratuar kurmayı da amaçlamaktadır. Bu sayede, ISE, katılımcı ve inovatif 

yöntemler kullanılarak, bireyler arasındaki diyaloğun arttırılması ve topluma 

sosyal fayda sağlanması için çalışmaktadır.  
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Diğer yandan, ISE, bu gibi sosyal girişimlerin hayata geçirilmesinin önündeki 

darboğazları ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki eğilimleri sürekli olarak 

takip etmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi için ise hem sosyal etki 

yaratmak için çalışan şirketlere hem de potansiyel yatırımcılara veri ve bilgi 

sağlanmasının önemine inandığı için araştırmalar yapmakta ve politika önerileri 

geliştirmektedir. Bunları ise düzenlemekte olduğu etkinlikler aracılığı ile hem 

kamu kuruluşları hem de kamuoyu ile paylaşarak farkındalık yaratmaya 

çalışmaktadır. 

DIALOGUE IN THE DARK ISTANBUL - KARANLIKTA DİYALOG  

Karanlıkta Diyalog 

 Empati kurun, 

 Farklılıkları takdir edin, 

 Bakış açınızı değiştirin, 

 Önsezilerinizi ve duyularınızı geliştirin. 

Sosyal Amaç 

 Toplumda bir anlamda tecrit edilmiş insanların global düzeyde sosyal 

kapsamda dahil edilmelerini kolaylaştırmak, 

 Eksiklikleri potansiyele çevirerek dezavantajlı insanlara iş imkanları 

yaratmak. 

Yaklaşım 

 DSE, dünya genelinde partnerlerini serginin uygulanması yönünde Sosyal 

franchising sistemi ile destekliyor, 

 Bu sergide ziyaretçiler görme engelli rehberler eşliğinde özel olarak 

üretilmiş bir park ya da kalabalık cadde gibi şehir hayatından kesitlerin 

sunulduğu karanlık odalara ses, rüzgar, sıcaklık, doku gibi unsurlar 

vasıtasıyla sergiyi deneyimliyorlar, 

 Ziyaretçiler görmeden de dünyanın değerini bilmeyi ve ışık olmadan da 

pek çok güzelliğin farkına varmayı öğreniyorlar, 

 Gerek sergi gerekse iş dünyasına yönelik gerçekleştirilen workshoplar, 

katılımcıların bakış açılarını değiştirmelerini provoke etmeyi ve dünya 

genelinde görme engellilere iş imkanı sunmayı hedefliyor. 
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Psikolojik Etki-

Rehberlerin Düşünce 

Yapısına Etkisi 

 

 Yetkilendirme, 

 Yaşam kalitesini 

geliştirme, 

 Bireysellik 

bilincinin artması, 

 Artık sadece “kör 

bir birey” değildir. 

 

Sosyal Etki-Toplumla 

Bütünleşme ve İlişkiler 

Üzerine Etkisi 

 

 Rehberlerin 

körlüklerine dair hislerin 

değişmesi. 

İlişkilerin Gelişmesi: DID 

öyle bir ortam yaratıyor 

ki ziyaretçilerin 

rehberlerin körlüklerine 

dair saygı, anlayış ve 

ilgilerinin gelişmesini 

teşvik ediyor. 

Ekonomik Etki-Beceriler, 

İstihdam Edilebilirlik ve 

Geniş Ekonomi Üzerine 

Etkisi 

 

 Kendine ait gelirle 

birlikte yaşam 

kalitesi ve 

bağımsızlık artıyor, 

Diğer becerilerin gelişimi 

için ön koşul olan özgüvenin 

gelişmesi. 

 

Sosyal Girişim Modeli 

 Kamu 

 STK 

 Özel Sektör 

 

Sosyal Girişim Modeli 

 Yatırım %70’i sponsorluklar 

 %30’u öz sermaye 

 

Sosyal Girişim Modeli 

İşletme Giderleri 

 25 Görme Engelli 

 10 Floor Team 

 PR ve Marketing 

 Printing Material 

 

İşletme Gelirleri 

 Bilet Gelirleri 

 Sürdürülebilirlik 

 Hükümet Politikası 

 Sertifikasyon/Regülasyonlar 

 Access to Capital/Incentives 

Önemli Hususlar/Zorluklar/Dersler 

 Business Workshoplar 

 Okullar 

 Üniversiteler 

 Rehberlerin Eğitimi 

 KOL’s  
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Prof.Dr. ÇİĞDEM ÖZESMİ* 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi 

GÖNÜLÜLÜK YAŞI 

Dünya gönüllüler gününde, gönüllülükle ilgili konuşma yapmayı, tartışmayı 

çok önemsiyorum. Gönüllü faaliyetler projelerin daha iyi oluşmasına 

yürümesine büyük katkı sağlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, 

gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü 

programlara katılımı arttırmak 

amacıyla '5 Aralık' tarihinin her yıl 

dünya gönüllüler günü olarak 

kutlanmasına karar vermiştir. 1985 

yılından bu yana Türkiye'nin de 

aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 

Aralık, dünya gönüllüler günü olarak 

kutlanmaktadır. 

 Gönüllülük, geleneksel yardımlaşma, sosyal hizmetlerin ulaştırılması ve farklı 

sivil katılım yolları gibi çok çeşitli aktiviteleri işaret eder. Bu bağlamda, 

gönüllülük özgür irade ile toplumun genelinin iyiliği için yapılan ve maddi 

menfaat beklenmeyen faaliyettir. En önemlisi, gönüllülük vatandaş olmanın bir 

ifadesi ve içinde bulunduğumuz insani ilişkilerin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Gönüllülük, tüm farklı çeşitleri ile dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok 

uzun  süredir var olmaktadır. Türk toplumu geleneksel olarak gönüllülüğe 

değer vermiş, ancak gönüllülüğün bir topluma sağladığı potansiyel katkıları 

fark edip kullanmayı henüz tam anlamıyla başaramamıştır. Gelişmiş ülkelere 

göre Türkiye’de gönüllü çalışanların sayısı maalesef çok azdır.  

Gönüllülük yaşı ile ilgili yapılan literatür taramasında her yaştan gönüllülere 

rastlanmıştır. Araştırmalar daha çok genç gönüllüler üzerinde yoğunluk 

kazanmaktadır (%5).  Ancak çok değerli çeşitli projelerde çocuk ve yaşlı 

gönüllüler de yer almaktadır. 

Aktif olarak 2008 yılından bu yana gönüllü sosyal sorumluluk projelerinde yer 

almaktayım. Geriye yönelik baktığımda, çocukluk yaşta Yardımseverler 
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Derneği Üyesi komşumuza boncuk dizmesinde yardımcı olmak, okuduğum 

kitapları vermek gibi yardımlarda bulunduğumu anımsıyorum. Gençliğimde ise 

yine komşularımıza tütün kırma, dizme, bamya toplama gibi gönüllü 

yardımlarda bulundum. 

2008 yılından bu yana başlıca Türk Anneler Derneği (TAD) Kayseri Şubesi 

(2008-),  Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV, 2012-), Cumhuriyet Kadınları 

Derneği (CKD, 2013-), Yarımada Sosyal Sorumluluk Derneğinde (YASSOD, 

2013-) gönüllü faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Yer aldığım yada yürüttüğüm 

projelerden başlıcaları: 

 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Çocuk 

Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kızılay iş birliği ile “Anne ve Çocuk 

Sağlığının Korunması” konusunda Köy çalışmaları (TAD Kayseri 

Şubesi, 2008-2009). 

 Bez torba kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili Kayseri Büyük Şehir 

Belediyesi, Çevre İl Müdürlüğü ile iş birliği ile seri konferanslarım 

(TAD Kayseri Şubesi, 2009). 

 Sivil Toplum Örgütlerinin katkıları ile yürütülen “Anne Çocuk El Ele 

Anne ve Çocuk Eğitimine” Projesi (TAD Kayseri Şubesi, 2008-2009).  

 “KADIN DOSTU KÜTÜPHANELER: Aydınlık Bir Geleceğin 

Habercileri” projesinde amaç, kadın ve çocukları internet kullanma ve 

televizyon izleme gibi bağımlılık oluşturan ve sosyal anlamda 

yalnızlaştıran alışkanlıklardan uzaklaştıran kitap ve kütüphanelerle 

tanıştırmaktı. Kayseri il Kütüphanesi ve Huzur Evi’inde yürütülen 

projeye ERÜ, Okullar, STK’lar ve diğer pekçok kişinin katkısı 

olmuştur (TAD Kayseri Şubesi, 2009-2010). 

 Ankara AÇEV’de “Eğitici Eğitimi Seminer Programı 2012”. Edindiğim 

bilgilerden yararlanarak, Wisconsin Üniversitesi/USA Türk Etüdleri 

Merkezi iş birliği ile türk çocuklarına konuşma okuma, yazma eğitimi 

(UW/USA, Şubat-Mart 2013). 

 AÇEV’in “Okumak Eğlencelidir” projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt 

İlkokulu’unda kitap okuma ve etkinlik faaliyeti (Ankara, 2014).  

 CKD faaliyetlerinden paneller, huzurevi ziyareti, Özgecan anısına; 

CKD Ormanına katledilen kadınlarımızdan her birinin adı verilen 

fidanların dikilmesi (08 Mart 2015).  

 STK’lar dışında kişisel gönüllülüklerim, Kadın Hakları Aktivisti ve 

Çevre Aktivisti olarak; Nükleere Hayır ! Orkinos Mezbahalarına Hayır! 

 YASSOD olarak yürüttüğümüz “1.000 Kadına 10.000 Sakız Ağacı” 

Projemiz 2013 yılından beri sürmektedir.  
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 YASSOD, Karaburun Kaymakamlığı ve Belediyesi’nce çevre bilincinin 

oluşturulması amacıyla Halk Eğitim Merkezinde seminer. İki ayrı 

sokak sergisi ile de desteklenmiştir (26 Aralık 2014). 

Gönüllülük kazanımları, TEGV’in araştırmalarında detaylı olarak ele alınmıştır. 

Kendi kişisel kazanımlarım, araştırma sonuçları ile uyumludur. Bu bağlamda, 

kendini işe yarar hissetmek, sürekli yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla 

tanışmak, toplumda saygı görmek ve mutlu olmak gibi kazanımlar edindiğimi 

düşünüyorum.  

KAYNAKLAR: 

1. TEGV Gönüllülük Araştırmaları, Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan, 106 

sayfa, Mart 2012, ISBN 978-975-7125-98-3 

2. TEGV Gönüllük ve Kazanımları Araştırma Projesi Araştırma Raporu, 

Proje Ekibi: Güçlü Atılgan, Dr. Emre Erdoğan, Emir Günim-

18.12.2009, infakto Research workshop 

3. Türkiye’de Gönüllülük-UNDP 

www.undp.org/content/dam/turkey/docs/ 

4. TUSEV www.tusev.org.tr 

  

http://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/
http://www.tusev.org.tr/


 
16 

KENAN ÖNALAN 

SOSYAL SORUMLULUK, SİVİL TOPLUM VE ENGELLİLİK 

 

21. yüzyılda toplumların gelişmişlikleri 

artık insana verdikleri önemle 

belirlenmektedir. Engellilik ve engelliliğe 

yaklaşım artık medeni hizmetin, insanlık 

anlayışının ve gelişmişliğin temel 

göstergelerinden birisi haline gelmiştir. 

Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen 

insan hakları anlayışıyla engellilerin her alandan herkes gibi özgürce ve rahatça 

yararlanabilmesi için her tür imkân sunulmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz de bu 

anlayışı Anayasa ile güvence altına almış ve son yıllarda bu alanda önemli bir 

zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir. 

 

Engellilik alanında dünyadaki gelişmelere bakıldığında görülecektir ki son 

yüzyılda dünya üzerinde engellilik alanındaki evrensel çalışmalar; sivil toplum 

kuruluşlarının öncülüğü ve liderliğinde sosyal sorumluluk temelinde gelişme 

göstermiştir. Dünya çapındaki birçok çalışma ya STK’ların eliyle ya da 

STK’ların sürükleyici etkisiyle gerçekleştirilmiş, engellilik de bugünkü değer 

ve anlamına sosyal sorumluluğun bu anlamdaki gücü sayesinde kavuşmuştur. 

Bu çerçevede sosyal sorumluluk ve STK’ların tüm dünyada engellilik alanında 

birincil öneme sahip olduğu söylenebilir. 

 

Türkiye’de engellilerin topluma katılımlarını ve toplumla bütünleştirilmelerini 

önleyen engeller yasalarla ilgili değil, toplumsal kabuller ile ilgilidir. 

Engellilerin topluma gerçek anlamda bütünleştirilebilmeleri için, onların eğitim 

ortamlarında, çalışma ve iş ortamlarında katılımlarını daha da fazla arttırmamız 

gerekmektedir. Engellilerin toplumsal yaşama tam katılımları ancak engellilere 

yönelik olumsuz tutumlar yok edilebilirse sağlanabilir. Toplumu oluşturan 

bireyler engellileri yaşamlarının birer parçası olarak kabul edip okul arkadaşı, 

iş arkadaşı, çalışanı ya da patronu, öğrencisi ya da öğretmeni olarak görmeye 

başladıkça daha çok tanıyacak, toplum engellilerle daha fazla tanıştıkça birlikte 

daha çok yaşamak, daha çok çalışmak isteyecektir.  Bunun için engellilik 

konusunda tüm toplumda daha çok farkındalık oluşturmaya ihtiyacımız var. 

 



   
17 

Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olmak istiyorsak engellileri 

kalkınmaya katmak zorundayız. Bunun için hem devlet hem de sivil toplum 

olarak hepimizin yapması gereken çok iş var. Engelli vatandaşların önündeki 

sorunlar yalnızca tüm tarafların katkısı ve işbirliği neticesinde çözülebilir. 

Ülkemizde engellilik alanında sosyal sorumluluğun güçlendirilmesi engellilere 

yönelik sorunların çözümlenmesinde ülkemizin belki de en acil ihtiyaçlarından 

biridir. Bu bilinçle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bir taraftan tüm 

engellilerin bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye ve hayata daha 

fazla katılmalarına imkan vermeye çalışırken, diğer yandan engellilik 

alanındaki her sese bir ses daha katarak o sesi güçlendirmeyi amaçlıyor. 

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde tüm kurumlarımız ve sivil toplum 

kuruluşlarımızla birlikte toplumumuz topyekûn el birliği içerisinde, 

engellilerimiz için daha büyük adımlar atabilecek ve engellilere sunulan 

hizmetler de sosyal sorumluluk bilinciyle artarak devam edecektir. 
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ENES KAYA 

sineMASAL 

#SineMASAL, kırsalda yaşayan çocukları sinema başta olmak üzere sanatın tüm 

renkleri ile tanıştıran sosyal girişimdir. 

Açık Hava Sinema Festivali 

''Bir Çocuk Değişirse Dünya 

Değişir'' sözüne yürekten inanan 

SineMASAL ekibi, kırsalda 

yaşayan çocukları sinema başta 

olmak üzere sanatın tüm renkleri 

ile buluşturuyor. Sabahın ilk 

ışıklarıyla köylere giriş yapılarak, 

onlara yaşayacakları masalsı günün müjdesi veriliyor. Gün boyu kukla yapımından 

yüz boyamaya kadar birçok eğlenceli aktivite gerçekleştiriliyor. 

Havanın kararması ile birlikte, festivale gönüllü olarak katılan performans 

sanatçılarının flamenko dansı, jonglör, pandomim, sihirbaz ve kukla gösterileri ile 

devam ediliyor. Gecenin kapanışı ise açık havada, hepimizi farklı hayallere sürükleyen 

filmlerle yapılıyor. 

2013 Güneydoğu Anadolu ve 2014 Karadeniz etapları ile 17 bin çocuğun geleceğine, 

sanatın tüm renklerini kullanarak katkıda bulunan SineMASAL, yoluna ilk günki 

heyecanı ile devam ediyor. 

SineMASAL festivalindeki etkinliklerin tamamı, destekçilerimizin değerli katkıları 

sayesinde ÜCRETSİZ olarak sunuluyor. 

Festival programı ve etkinlik detayları için: www.SineMASAL.org 
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DAVETLİ PROJELER 

SSPK-11 1001 SEVGİ GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ 

PROJENİN AMACI :  

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği 

( DİYED) tarafından 2013 yılında 03 

Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde 

engelliler için yapmayı planladıkları üç 

projeyi maddi destek açısından hayata 

geçirmede yaşadıkları sıkıntı ve projenin 

gerçekleştirilmesinde geniş kitlelere ulaşmada yaşanılan problemlerin aşılarak projenin 

hayata geçirilmesi; 

Üç Temel Hedef Belirlenmiştir: 

1-Engelliler için liftli (Asansörlü) taşıma aracı  

2- Engelliler için park ve kafeterya  

3-Engelliler Derneği hizmet binasının hayata geçirilmesi  

PROJENİN HEDEFLERİ :  

Projemizde yukarıda paylaştığımız tüm hedeflere ulaştık. Ancak hedeflerin büyütülerek 

Didim’de daha geniş bir kitleye ulaşmak ve projenin devamlılığını sağlamak asıl 

hedefimizdir. 

ORGANİZASYON : 

2013 yılında Didim Kaymakamı olan Sn. Ersin Emiroğlu’nun Eşi Sayın Zeynep Emiroğlu 

önderliğinde Didim ve Yöresi Engelliler Derneği, ‘Help in Hands Grubu’ ve gönüllülerin 

oluşturduğu grup tarafından yürütülmüş Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Aydın 

Valiliği tarafından desteklenmiştir. Halen yürütülmeye devam etmektedir.  

BÜTÇE :  

Proje maliyeti olarak mebla yukarı 300 bin TL ye ihtiyaç vardı.  Bir sonraki programda 

davetli olan grup en az bir arkadaşları ile gelerek önce manevi boyutta sorumluluğu olan 

sonra maddi anlamda katkıda bulunacakları bu projeyle ilgili gönüldaş görevlerini 

üstlenmiş oldular. İşin mali boyutu ilk planlamalara göre; 

1-Yıllık 120 TL (tek sefer veya 6 ay taksitle) gönüllü aidatı 

2-Bağışlar, 3-Emek ve Proje Tanıtımına destek olan gönüllüler   
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17 Aralık günü projenin ilk tuğlasını (5000) TL olarak toplanarak fiziki anlamda projeye 

start verilmiş oldu. Derneğin makbuzları kullanılarak Gönüllü listesindeki ilk 70 kişi 

maddi katkılarını sağladılar. Ayrıca internet üzerinden oluşturulan DİYED  

1001 Sevgi Gönüllüleri sayfasından da yapılan her türlü etkinlik ve toplanan bağışlar hem 

kamu oyu, hem halkımız hem de sevgi gönüllüleri tarafından takip edilebilecekti. 

Gönüllüler ve internet sayfası aracılığıyla yeni gönüldaşlarımız olacak ve sevgi halkımız 

git gide büyüyecek aşağıya doğru kök salan bir ağaç gibi gelişip büyüyebilecekti.  

FAALİYETLER :  

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği (DİYED) tarafından 2013 yılında 03 ARALIK 

‘Dünya Engelliler Günü’ öncesi basın mensuplarının da bulunduğu bir toplantıda, 

engelliler için liftli (asansörlü) taşıma aracı, Engelliler için park ve kafeterya ve engelliler 

derneği hizmet binası yapılması planlandığı ancak  maddi sıkıntılar ve özellikle maddi 

destekte bulunacak kitleye ulaşmada yaşanılan problemlerin dile getirilmesi, sonrasında 

Sayın Zeynep Emiroğlu tarafından projenin sahiplenilmesi ile projeye start verilmiştir. 

Diyed tarafından 3 Aralık gecesi yapılan Dünya Engelliler Günü programında konuşmacı 

olan Sayın Zeynep Emiroğlu; tüm katılımcıların önünde projenin ilk gönül elçisi olarak 

“benim” ifadesini kullandıktan sonra ikincisi kim sorusuna İlçe Kaymakamı aynı zamanda 

eşi olan Sayın Ersin Emiroğlu ben ikinciyim diye ellerini kaldırınca birden ben 

üçüncüyüm ben yedinciyim ben onuncuyum diyerek tüm salonda gönüllü olmayı isteyen 

en az yüz kişiyi sahneden gördüğünde projenin adı da ortaya çıkmıştır.  Bin bir gönlü 

güzel insan bir araya gelirse neleri başarabilir düşüncesiyle projenin adı tüm Didim ’e ve 

Kamu Oyuna ‘1001 Sevgi Gönüllüleri’ olarak açıklanmıştır . 

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

Sn. Zeynep Emiroğlu tarafından; ilçede gönlünü çok iyi analiz edebildiği en yakın 

çevresini bu projeyle ilgili haberdar etmek için bir kahvaltı programı düzenlendi. Diyed ’in 

Başkanı Bedri Altıntaş ve dernek üyeleri proje süresince çekirdek çalışma grubu oldu. 

Konuyla ilgili tanıtım kahvaltısına özel davetiye usulü tek tek isme yazılmış 70 davet 

mektubu bayan gönüldaşlarına elden ulaştırıldı ve böylece zincirin en sağlam halkaları o 

gün kahvaltı programında buluşturuldu. Konuyla ilgili olarak neden davet edildikleri ve 

kendilerinden neler beklendiğini ifade eden bir konuşma yapılarak hedeflenen üç ayrı 

proje ile ilgili katkı beklentisini ve bu konuyla ilgili kendilerine olan güvenini açıklayan 

Sayın Zeynep Emiroğlu’nun konuşması ile proje start almış oldu.  

Dernekle birlikte yapılabilecek etkinlik programlarını planladı. Hedef 10-16 Mayıs 

Engelliler Gününe tüm projeyi yetiştirebilmekti. Dernek üç proje içinde çalışmaya başladı. 

Dernek gerekli maliyet analizlerini yaparken Sayın Zeynep Emiroğlu önderliğinde üç 

kahvaltı etkinliği, iş adamlarına proje tanıtımı ve Sevgi Gönüllüleri Yemeği düzenlenerek 

proje için gereken finansal destek makbuz karşılığında toplanıyordu. Yapılan her yardım 

her adım internet sayfasından yayınlanıyordu.  Banka hesap numaraları açtırılarak yurt 

dışından ve yurt içinden destek olmak isteyenlere ulaşıldı. Bu şekilde sosyal medya 
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üzerinden yapılan duyuralar sayesinde il dışından özellikle de İstanbul’dan pek çok 

gönüllü projeye maddi destekte bulundu.  

Ayrıca  Didim de yaşayan İngilizlerin kurmuş oldukları ‘Help in Hands Grubu ’ nun talebi 

üzerine bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda onlarda bize destek olmak için bir çok 

etkinlik düzenlediler ve engelliler dernek binasının prefabrik alımı sağlandı.  

Projenin diğer bir finansal kaynağı  Didim’deki Musiki Cemiyetleri Dimder ve Diksad 

tarafından bilet satışlı konserler sayesinde gerçekleştirildi. Gönüllülerin el emeği olan 

Gıda kermesleri düzenlendi.  

Projenin önemli adımlarından biri olan aracın alımı için gerekli paranın toplanması üzerine 

araç Bursa dan satın alındı ve asansörlü hale getirilmesi için start verildi. Ford Transit 

Marka (13+1) araç alınarak liftli hale getirildi. Minibüs üç akülü aracı arka arkaya 

taşıyabilecek hale gelmişti. Aracın taşımalarda kullanılacak yakıtı ve şoförü Didim 

Belediyesi tarafından karşılanacak şekilde gerekli görüşmeler sağlandı.  

Projenin diğer adımı olan park yeri Belediye’ye aitti. Proje gönüllüsü aynı zamanda Sayın 

Zeynep Emiroğlu’nun eşi Sayın kaymakamımız Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan 

dernek ve belediye aralarında protokol imzalayarak  projenin alt yapı çalışmalarının Didim 

Belediyesi tarafından üstlenilmesi sağlandı.  Parkın özel çocuklarımızın kullanabileceği 

şekilde organize edilmesi için İzmir’den yer kaplamaları Gebze’den oyun grupları alındı. 

Projenin dört köşesine tek tek gönüllülerimizin isimleri mermer plaka üzerine yazılarak 

ölümsüzleştirildi. Parkın çiçeklendirilmesinde 1001 Sevgi Gönüllüleri bir fiil çalışarak 

emek verdiler. Parkın adı oy birliği ile 1001 Sevgi Gönülleri Parkı olarak konuldu.  

Projemizin son adımı olan prefabrik bina inşaatı ile ilgili olarak İngiliz Vatandaşlarının 

oluşturduğu grup tarafından gerekli finansal destek sağlanmış ve 30.000 TL toplanmıştır. 

Ayrıca kafeterya da dahil edilmiştir. Malın mülkiyeti ile ilgili olarak Kaymakamlık 

kanalıyla Aydın İl Özel İdaresinden 50000 TL nakdi yardım isteği kabul edilmiş bu vesile 

ile Aydın Valiliği projeden haberdar olmuşlardır.  

Altı ayın sonunda tüm proje için gerekli nakdi kısım hiç bir borç olmadan hatta binanın iç 

dekorasyonuna kadar sağlandı. Gönüllü listemiz 660 olarak kayıtlı olsa da bu projede o 

listeye adını yazdırmayan birçok emek sahibi gönüllü sayesinde 07/ 06/ 2014 günü büyük 

bir plaket töreniyle taçlandırıldı. Açılışımıza Aydın Valisi Sn.Erol Ayyıldız teşrif ederek 

yapılan tüm proje tanıtıldı. 

Gönül plaket töreni özenle hazırlandı. Tüm emeği geçenlere yaptıkları katkı 21eblağa21e 

adil bir takiple katkı sağladıkları meblağa göre sırasıyla plaket taktim edildi. 

Bu proje tamamen Devlet Yerel Yönetim ve Gönüllü insanların bir araya gelerek neleri 

başarabileceğinin en güzel örneği olmuştur. 
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PROJE GÖRSELLERİ :  

  

  

Fotoğraflar-1: Etkinlikten kareler 
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Fotoğraf-2: Etkinlikten Kareler 
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SEN GELECEKTEKİ BENSİN PROJESİ 

-Agaç ile Fidanın Buluşması- 

Sunum: M. Ali ULUCAN, bilgi@aktif-iz.org 

PROJENİN AMACI :   

Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençlerin geleceklerine vizyon kazandırmalarını sağlamak. 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

- Yetiştirme Yurtlarında korunma ve bakım altında bulunan gençler ile bu 

yurtlardan ayrılmış gençlerin bir araya gelmesi 

- Kültürler arası etkileşim 

- Gençlerin sosyal hayata aktif katılımı 

- Yaygın eğitim ile belirlenen sorunlara çözüm arayışı ve etkin etkileşim ortamının 

sağlanması 

- Temel sorunun ele alınmasıyla ulusal bazda çözüm üretme,  

- Modelleme yönteminin uygulanması 

- Yaşayarak öğrenme  

- Toplumsal empati ve ön yargıların kırılması 

ORGANİZASYON :  

Sen Gelecekteki Bensin (SGB) Projesi aktiF-İz Gençlik Topluluğu tarafından 31 Mart – 

1 Mayıs 2012 tarihleri arasında organize edilmiştir.  

Projeye Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği (YURT-AY-DER) ve Ankara’da 

bulunan üniversitelerin öğrencileri destek vermiştir.  

HİBE PROGRAMI :  

SGB Projesi AB Bakanlığı Gençlik Programları Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri 

kapsamında destek alan bir çalışmadır.  

HEDEF KİTLE :  

Tokat’taki Yetiştirme Yurdunda kalan gençler ile daha önce Tokat Yetiştirme 

Yurdunda kalmış olup, yurttan mezun olduktan sonra ‘kendi ayakları üzerinde’ duran 

yetişkinler öncelikli hedef kitlesidir.  

Ayrıca yan hedef kitle olarak Ankara’da üniversitede okuyan gençlerin de sorumluluk 

alması için çalışmalar yapılmıştır.  

BÜTÇE :  4900 € bütçe ile gerçekleştirilmiştir.   

mailto:bilgi@aktif-iz.org
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FAALİYETLER :  

 

  

 ” GEÇMİŞE YOLCULUK ”  KONULU ETKİNLİKLER 

 
1. Gün                           2. Gün 

09:00  

09:30 

Tanışma, Buz Kırıcı Oyunlar                       Grup Yapıcı Oyunlar 

09:30  

10:30 

” En Güzel ‘AN’ın” Konulu Resim ve 

Ritim Atölyesi 

             Grup Çalışması ” Köprü Yapımı” 

10:30- 

10:45 

Çay – Kahve Arası   Çay – Kahve Arası 

10:45  

12:00 

Resim ve Ritim Atölyesi ( Yapılan 

çalışmaların tartışılması) 

                   ” Yurtta Kalmanın Artıları-                    

Eksileri, Eksiler Artılara Dönüştürülmesi” 

Atölye Çalışması 

12:00  

13:30 

Öğle Yemeği Öğle Yemeği 

13:30 

14:30 

“Geçmiş Geçmiş midir?” Konulu        

Atölye Çalışması 

“Geçmişte Çözemediğim Sorun” Forum 

Tiyatrosu 

14:30-

14:45 

                Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

14:45  

16:00 

” Ben Senin Yaşındayken” İnteraktif 

Serbest Kürsü – 1. Oturum 

AB Gençlik Programları ve Youthpass 

Hakkında Bilgi Verilmesi 

16:00 

– 

16:15 

Çay – Kahve Arası  Çay – Kahve Arası  

16:15 

– 

17:30 

“Yaşanılanlar ve Etkileri” İnteraktif 

Serbest Kürsü – 2. Oturum 

Etkinliğin Değerlendirilmesi 

17:30 

– 

19:00 

Akşam Yemeği   Akşam Yemeği 
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” KİMİM BEN? ” KONULU ETKİNLİKLER 

 

1. Gün 2. Gün 

09:00  

09:30 
Buz Kırıcı Oyunlar Grup Yapıcı Oyunlar 

09:30  

10:30 
” Geçmiş ve Ben” Bağlantı Oyunu 

“Yaşanılanların Üstesinden Nasıl 

Geldim/Gelirim ” Atölye Çalışması 

10:30 

– 

10:45 

Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

10:45 

– 

12:00 

” Kendini Tanıt”   Atölye Çalışması 
Gezi ( Tokat’ın Merkezindeki Tarihi 

ve Turistik Yerlerinin Gezilmesi) 

12:00 

– 

13:30 

 

Öğle Yemeği 

 

Öğle Yemeği 

13:30  

14:30 
Tabu Oyunun Oynanması 

Gezi ( Tokat’ın Merkezindeki Tarihi 

ve Turistik Yerlerinin Gezilmesi) 
14:30  

14:45 
Çay – Kahve Arası 

14:45  

16:00 
Sıfat Oyunu 

16:00  

16:15 
Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

16:15  

17:30 

Sıfat Oyununun Değerlendirilmesi – 

Sendeki Ben ile Bendeki Benin 

Karşılaştırılması – 

Etkinliklerin Genel Değerlendirmesi 

17:30  

19:00 
Akşam Yemeği Akşam Yemeği 
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SOSYAL FAYDA :  

SGB Projesi, toplum tarafından üzerinde yeterince durulmayan bir konuyu ele almıştır. 

Yetiştirme Yurdunda kalmak bir çocuğun kaderidir ve seçme şansının olmadığı bir kaderdir. 

Bir çok genç, yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra hayata tutunmakta zorluk yaşamakta 

” GELECEKTEKİ BEN ” KONULU ETKİNLİKLER 

 
1. Gün 2. Gün 

09:00  

09:30 
Buz Kırıcı Oyunlar Grup Yapıcı Oyunlar 

09:30 

10:30 

” Bir Hayalim Var ” Atölye Çalışması 

 

 

” Hayal Et, Önündeki Engelleri 

Kaldır, Hayalin Gerçeğe 

Dönüşsün” Atölye Çalışması 

10:30 

10:45 
Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

10:45  

12:00 

” Hayalime Giderken” Atölye 

Çalışması 

 

Açıkalan Aktivitesi ( Olmak 

İstedikleri Meslek Gruplarının 

Fotoğraflarının Çekilmesi 

12:00  

13:30 
Öğle Yemeği Öğle Yemeği 

13:30  

14:30 

” Meslekler ” Oyun ve Bilgilendirme 

Toplantısı 

Çekilen Fotoğrafların Diğer 

Grup Üyelerine Sunulması ve 

Neden Bu Fotoğrafın 

Seçildiğinin Açıklanması 

14:30 

14:45 
Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

14:45  

16:00 

” Meslekler ” Bilgilendirme 

Toplantısı – Devamı 

Etkinliklerin Genel 

Değerlendirilmesi ( Kazanımlar, 

Hayaller, Yapılacaklar) 

16:00  

16:15 
Çay – Kahve Arası Çay – Kahve Arası 

16:15 

17:30 
Günün Değerlendirilmesi Yurda Veda Sürpriz Etkinlik 

17:30  

19:00 
Akşam Yemeği Akşam Yemeği 
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ve daha da kötüsü yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra  kendisini nasıl bir hayatın 

beklediğini bilememektedir.  

SGB projesi halen yetiştirme yurdunda kalan gençlerle daha önce yurtta kalmış olup, hali 

hazırda devlet kurumlarında/özel sektöre iyi pozisyonda çalışan kişileri bir araya getirmiştir. 

Bu sayede gençlerin gelecekte ne olabilecekleri konusunda bir fikir  edinmeleri sağlanmaya 

çalışılmıştır. Proje sonrası yapılan değerlendirmeler ise bu çalışmanın hedeflerine yeterince 

ulaştığını göstermektedir.  

Neden önemli?  

Yetiştirme yurdunda kalan gençlerin toplum tarafından ötekileştirilmeleri ve gelecekte 

potansiyel suçlu gözüyle bakılması bu gençleri zaten suça sürüklemektedir. Suça bulaşan 

bir genç ise toplum huzuru için bir tehlikedir. Bizler gençlerin kendi vizyonlarını 

oluşturarak aslında toplumun huzuruna katkı sağlamayı öngörüyoruz. Şu mesajı vermeyi de 

istiyoruz: ‘ Yarının huzurlu toplumu, bugün sorun teşkil edecek kitlelerin eğitilmesi ve iyi 

bir geleceğe sahip olmasını sağlayarak oluşturulabilir’. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

SGB çalışmasının etkileri halen sürdürülmektedir. Proje faaliyetleri sonrasında yetiştirme 

yurdunda kalan gençlerden bazıları üniversite okumaya karar verdi ve üniversite eğitimine 

başlayanlar oldu.  

Bunun yanı sıra Yetiştirme Yurdunda kalmış kişiler Ankara’da Ankara YURT-AY-DER 

derneğini kurarak hedef kitlesi olarak yetiştirme yurdunda, sevgi evlerinde ve/veya ilgili 

evlerde kalan gençleri belirlemiş ve onlar için çalışmalar yürütmektedir.  

Ayrıca SGB sonrasında İGM (İşimiz Gücümüz Meslekler) Projesi organize edilmiştir. Bu 

proje Yetiştirme Yurdunda kalan gençlerin meslekleri tanımadıklarını ve tanıtılması 

ihtiyacından ortaya çıkmış olup AB Gençlik Programları Eylem 1.2 kapsamında hibe 

alınmış uluslararası (İspanya ortaklı) bir projedir.  

SON SÖZ VE İLETİŞİM: 

Sen Gelecekteki Bensin projesi sonuç odaklı yapılan ve uzun vadede meyvelerini verecek 

olan bir tohumdur. Bizler bir meyve ağacı ekmek değil, meyve bahçesi oluşturmak istedik.  

Şimdi bu çalışmanın devam etmesi için, sizlere çağrıda bulunuyoruz. SGB çalışmasını 

farklı illerdeki yurtlarda/çocuk ve sevgi evlerinde uygulayabiliriz. Bütçe ve izinlerin 

ayarlanması sonrasında organizasyonel anlamda her türlü desteği de vereceğimizi 

belirtmeliyiz.  

Yetiştirme Yurdunda kalan gençlere ise buradan seslenmeyi bir görev biliyoruz:  

‘Asla umudunuzu kaybetmeyin, hedef belirleyin ve onu başarana kadar çalışmaya devam 

edin’ . 

SGB ile ilgili iletişime geçmek isterseniz: bilgi@aktif-iz.org veya hasanuzal@gmail.com 

adreslerine e-mail atabilirsiniz.    

mailto:bilgi@aktif-iz.org
mailto:hasanuzal@gmail.com
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ETKİNLİK GÖRSELLERİ: 

 

 

  

  

  
Fotoğraf  1 : Etkinliklerden kareler 
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DÜŞLERİM GERÇEKLEŞİYOR  YAZ KAMPI 

Nevin Basaran Alkan 

Genctur Istiklal Caddesi No: 108 Kat: 5 Galatasaray / Istanbul | Tel: +90 (212) 244 62 30 | 

Fax: +90 (212) 244 62 33 nevin.basaran.alkan@genctur.com 

 

Gençtur olarak  2009 yılından bu yana  düzenlemekte olduğumuz  Düşlerim 

Gerçekleşiyor Yaz Kampı projemizde  İlk Adım Kadın Kooperatifi, Umut Işığı Kooperatifi, 

SHCEK, Genç Hayat Vakfı,  Nesin Vakfı vb gibi kuruluşlardan gelen 10-14 yaş arasında 18 

farklı grup ve 308 katılımcı yer almıştır.  

Gençtur  projeye katılan tüm gruplarda,   kamp  eğitim kadrosunun konaklama ve 

kamp malzeme  giderlerini üstelenmekte,  katılımcıların  yol ve konaklama masraflarını ise   

kuruluşlarının karşılamasını beklemektedir.  

Fon oluşturma imkanlarımıza  bağlı olarak bazı grupların konaklama masrafları da 

Gençtur tarafından  karşılanmaktadır.  

Amacı : Gençtur  (http://genctur.com.tr/)  bu projesinde; sosyal dezavantajlı, çocuk 

hakları sözleşmesinin şartlarını hiçbir şekilde hak edememiş, sosyal paydaşlarıyla aynı haklara, 

kültürel, sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına sahip olamamış, dinlenme, boş zaman 

değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence vb. etkinliklerde bulunma ve kısaca tatil 

yapma haklarına sahip olamamış 10-14  yaş grubuyla aktif bir yaz programı gerçekleştirerek 

çocukların kişisel gelişimlerini, sorumluluk duygularını ve özgüvenlerini artırmayı, kendi 

yaşıtlarıyla aynı odayı paylaşarak yaşadığı yeri temiz tutmayı öğrenmesine, ekip çalışması 

yapmasına, ailesinden ayrı bir yaz kampında yaşayacağı küçük sorunları kendi kendine 

çözmeyi başarmasına fırsat vererek büyümesine katkıda bulunmak. 

Teması :  Sosyal ve ekonomik konumları itibariyle daha önce hiç tatil imkanı 

bulamamış Türkiye’nin farklı bölgelerinden belli bir kuruma veya bir oluşuma bağlı 10-14 yaş 

grubu çocuklara  yaz kampı düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, uyumlu 

davranış biçimi ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir tatil deneyimi  

yaşatmak. 

Düşlerim Gerçekleşiyor  Yaz Kampında neler yapılır?  

Gençtur,  kamplarında yabancı dil pratiği, yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi 

gibi spor aktiviteleri, fotoğraf atölyeleri ve el becerileriyle bireylerin genç yaşta kendilerini 

tanıyarak, ilgi alanlarını fark edip kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekleri çeşitli  ve renkli 

bir program gerçekleştirir. Kamp süresince eğitmenlerimiz çocuklarımıza İngilizce pratiği 

yapma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulabilecekleri etkinlikler sunar. 

Kamp boyunca sofranın hazırlanması, toplanması, odaların düzenlenmesi, çevre 

temizliği çocukların sorumluluğuna verilerek  kişisel sorumluluklarının farkına varmaları 

amaçlanmaktadır.  

Aynı kurumda kardeşçe yaşamalarını beklediğimiz kurum çocuklarının aslında 

koşulları gereği oldukça zor iletişim ve diyalog içinde olan çekişen, çatışan, sıkıntılı bir grup 

olduğunu gözlemledik.  Çocuklara kendi anlayışımızda sorumluluk vererek ve sınırları içinde 

hoşgörüyle, içten, disiplinli  ve net yaklaşarak , bu kampta kurallı ve programlı olarak 

mailto:nevin.basaran.alkan@genctur.com
http://genctur.com.tr/
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yaşayabildiklerini  ve  mutlu olabileceklerini eğlenebileceklerini ve kendilerini ve becerilerini 

fark etmelerini sağladık.   

Çocuklar  kamp boyunca paylaşmanın, empatinin, kardeşliğin, ekip çalışmasının ve 

takım olmanın  olumlu etkisini hep birlikte yaşayarak öğrendiler. 

Düşlerim Gerçekleşiyor Projesine Kimler Katıldı :  

Projemize  yıllara göre katılım detayları  aşağıdadır.  

2009 : 2 Dönem 

 

-İlk Adım Kadın Kooperatifi   Nurtepe / İstanbul     (10-13 yaş )   15 kampçı+3 lider 

-İlk Adım Kadın Kooperatifi   Nurtepe / İstanbul     (14-15 yaş )   15 kampçı+3 lider 

 

2010 : 1 Dönem  

-Umut Yolcuları Kadın Kooperatifi  Gültepe / İstanbul   (10-17 yaş )    20 kampçı+3 lider 

 

2011 : 1 Dönem  

-Umut Işığı Kooperatifi                   Diyarbakır                      (10-14 yaş )    15 kampçı+3 lider 

 

2012 : 5 Dönem / 5 Grup    

-Umut Işığı Kooperatifi            Diyarbakır                          (10-14 yaş )    20 kampçı+4 lider  

-SHÇEK Küçükyalı çocuklarına  (Dudullu Kad. Koop)         (10-14  yaş )    16 kampçı+3 lider 

-Genç Hayat Vakfı çocukları                                                   (10-14 yaş )    15 kampçı+2 lider 

 

2013 : 4 Dönem / 5 Grup  

-SHÇEK Küçükyalı I. ( yalnızca erkek çocuk)        (10-14  yaş )    14 kampçı+3 lider 

-SHÇEK Küçükyalı II. ( yalnızca erkek çocuk)        (10-14  yaş )    14 kampçı+3 lider 

-SHÇEK Küçükyalı III. ( yalnızca erkek çocuk)        (10-14  yaş )    14 kampçı+3 lider 

 

2014 : 4 Dönem / 6 Grup  

-SHÇEK Küçükyalı I. ( yalnızca erkek çocuk)     (10-14  yaş )    14 kampçı+2 lider 

-SHÇEK Küçükyalı II. ( yalnızca erkek çocuk) (+)         (10-14  yaş )    12 kampçı+2 lider 

- Muş Ortaokulu çocuklarına             (10-14  yaş )     10 kampçı+2 öğretmen 

-SHÇEK Küçükyalı III. ( yalnızca erkek çocuk)     (10-14  yaş )    14 kampçı+2 lider 

 

2015 : 4 Dönem / 6 Grup  

-Nesin Vakfı                     (10-14  yaş )     15 kampçı+3 eğitmen 

-SHÇEK Küçükyalı  ( yalnızca erkek çocuk)       (10-14  yaş )     13 kampçı+2 eğitmen 

-SHÇEK Küçükyalı  ( yalnızca erkek çocuk)         (10-14  yaş )     13 kampçı+2 eğitmen 

-SHÇEK Mardin (kız/erkek karışık)                    (8-14  yaş )       10 kampçı+3 eğitmen 

 

Gençtur olarak Düşlerim Gerçekleşiyor fonunu nasıl oluşturuyoruz?  

 Çeşitli hibe başvurularına proje yazarak, 

 Gençtur’un Afacan Gençlik Evi’ndeki düzenlediği uluslararası gönüllü çalışma 

kamplarında üretilen zeytin, tarhana ve salça gibi doğal ürünlerin satışını yaparak,  
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SSPK-12 BİR FARKINDALIK PROJESİ : AŞHANE 

Sunum : Musfata Fazıl KARAMAN, m.f.karaman@gmail.com  

PROJENİN AMACI :  

Yoksulluk yıllardır var olan 

kimilerine göre toplumsal 

kimilerine göre devletin yapısıyla 

ilgili bir sorun. Yoksulluğun 

literatürde çeşitli alt 

sınıflandırmaları, çeşitli sebepleri 

farklı çalışmalarla, istatistiki 

bilgilerle çeşitli ortamlarda mevcut. 

Yoksulluğun toplumsal bir sorun olduğunu düşünen bizler için, bu yaraya merhem 

olmak için gerek devlet nezdinde gerekse bir takım sivil toplum kuruluşlarınca uygulanan 

politikalar yetersizdir zira çözüm arayışları sorunun kökenine bakılmadan yapılmaktadır. 

‘’Sosyal devlet’’ anlayışının hakim olduğu Batı ülkelerinde bile evsiz insanların varlığı 

ortada iken, ülkemizde de uygulanan politikalara rağmen Kış mevsiminde eksi dereceli 

havalarda sokaklarda insanlar donarak ölür iken, yani var olan çözüm arayışları yetersiz 

iken var olan çözümlere alternatif bir çözüm arayışının elzem olduğu gözükmektedir 

Gerek yazılı ve görsel medyada gerekse üzerinde yaşadığımız yeryüzünde uzaktan, 

yakından, kimi zaman direk içinde olduğumuz yoksulluk olgusu çok kapsamlı, farklı 

alanları olan bir olgu/problem iken, Aşhane Komşum Aç Yatmayacak sivil/gönüllü 

organizasyonumuz öncesinde de kendimizi bu soruna karşı sorumlu hissettiğimiz ve 

düşündüğümüz için elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. En son aile ve arkadaş içinde 

yaptığımız bir battaniye dağıtımıyla1 daha da farkında vardığımız bir sorunla karşılaştık; 

açlık. 

Aşhane projesi sadece evsizlere gece çorba dağıtım projesi değil, bireyi, aileyi, mahalleyi, 

toplumu ihya projesidir. Hırsı, enaniyeti, egoizmi, azgınlığı değil sevgiyi, şefkati, 

merhameti, saygıyı, ahlakı, arkadaşlığı, yoldaşlığı, paylaşma-yayma ve inşa projesidir.  

Aşhane aracı ile biz İstanbul'da yaşayan evsiz insanlarımızın açlık sorunlarına küçük bir 

katkıda bulunmayı amaçlarken asıl amacımız bu olaya dikkat çekerek daha köklü/sağlıklı 

çözüm yollarını birlikte bulabileceğimiz ümidi idi. Köklü/sağlıklı çözüm ise bellidir ve tek 

bir tanedir: sorunu yerinde/mahallinde çözmek. Bunun için öncelikle İstanbul'da bulunan 

evsiz arkadaşların bulunması, sayılarının tespit edilmesi temel şarttır. 
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PROJENİN HEDEFLERİ :  

Ancak bizim için esas olan geçici duygusallıklar değil, devamlı/kalıcı gayretlerdir. 

Şüphesiz insanlık haysiyet ve onuruna yakışmayan her tür olumsuz/kötü yaşam 

örneklikleri için herkes üzülmekte/duygulanmakta ancak pek az kişi eylem düzeyinde 

çözümler geliştirmektedir. Bunun yanında topluma dayanmayan/toplumun 

sahiplenmediği eylemlerin de devamlılığı olamamaktadır.  

Bizim amacımız herkesin üzüntü ve utanç duyduğu bu kanayan yara ile ilgili 

geliştirdiğimiz çözüm tarzının konuya ilgi duyan kararlı arkadaşlar tarafından 

sahiplenilerek kalıcılığını sağlamaktır. Faaliyeti başlatmakla birlikte amacımız bu faaliyeti 

sahiplenmek değil toplumda bir farkındalık uyandırmak ve herkesin kendi bölgesindeki 

yoksullukla ilgilenmesini sağlayacak vazife bilincini sağlamaktır 

ORGANİZASYON : 

Herhangi bir derneğe, belediyeye bağlı olmayan ve henüz bir kurumsallaşmaya 

gitmeyen –gitmeyi de düşünmeyen- organizasyonumuz gönüllü katılımcılarla devam 

etmektedir. 

HEDEF KİTLE :  

 İstanbul'da yaşayan evsiz insanlar. 

FAALİYETLER :  

Gönüllü ekibin oluşturulması 

Çorba malzemelerinin tedarik edilmesi 

Çorbanın pişirilmesi 

Çorbanın dağıtılması 

SOSYAL FAYDA :  

Battaniyeleri ulaştırdığımız insanların denilebilir ki hepsinden aç olduklarına 

dair sözler işittik ve zihnimize bugünlerde yaptığımız işin tohumları atıldı.2 ‘’Neler 

yapılabilir?’’ sorusunu kendi içimizde tartışırken, uzun uğraşlar sonucunda 11 Ağustos 

2015 tarihinde İstanbul’da toplamda 420 litre çorba alan iki kazanımızın bulunduğu 

minibüsümüzle, İstanbul’da yaşayan ve ulaşabildiğimiz bütün evsiz insanlarımıza günde 

ortalama 500 bardak ve 1000’e yakın ekmek dağıtıma başladık.  En ufak bir erteleme, 

iptal olmadan o günden bugüne gezici gıda dağıtımı aracımız her gün dağıtımına devam 

etmektedir. 
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İnsani/ahlaki/vicdani vazifelerin devri ile meydana gelecek yabancılaşma süreç 

içinde insan/grup/gruplararası ilişkilerde toplumsal bütünleşmeyi tehdit edecek büyük 

çözülmelere yol açabilir. Toplumsal bütünleşme aynı/ortak değerler üzerinde oydaşma 

sağlamış insanlar topluluğudur. Bu oydaşma yoksa salt mekan birlikteliği toplumsal 

bütünleşmeyi sağlamaz. Şevgiyi, şefkati, merhameti, kısaca bütün iyilikleri ve güzellikleri 

teorik olarak konuşmaktan ziyade doğrudan kalbimizle, gönlümüzle, ruhumuzla, 

yüreğimizle yaşamalı ve yaymalıyız. Bu temel insani değerler konuşma ya da tartışma 

konusu değil, yaşama konusudur.  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : Gönüllülük esasına göre, gönüllülerin katılımı ve katkısıyla 

sürdürülebilir bir çalışma olacaktır.  

SON SÖZ VE İLETİŞİM : http://listelist.com/ashane/ 

PROJE GÖRSELLERİ :  

 

Fotograf . 1 Fatih İtfaiye Parkı’nda dağıtım. (Fotoğrafı çekerken insanların suretlerinin 
belli olmamasına özen gösterildi.)  
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SUNUMLU PROJELER 

SSPK-1 YEMLİHA HAZIRLANIYOR YARINLARA 

Sunum : Asuman Gölgeli, aogolgeli@gmail.com 

PROJENİN AMACI :  

Projenin genel amacı ,kadınların bilinç durumunu yükseltmek, bilmedikleri 

konularda bilgi vermek, kooperatifçilik ve kadın kooperatiflerini tanıtmak, 

tarladan daha çok ve daha sağlıklı ürün alınmasını sağlamak, kadınların 

ekonomik olarak güçlenmesine yardım etmek.  

Projenin özel amacı ise , Patlıcan yetiştiriciliği için doğru tarım bilgilerini vermek, 

kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi vermek, pazarlama ve 

halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, ‘Yemliha Kadın Gelişim Merkezini’ 

kurmak. 

Yemliha’da tarımla uğraşan çifçi kadınlara patlıcan yetiştiriciliği eğitimi ile doğru 

tarım bilgilerinin verilmesi yanı sıra kooperatifçilikten, toplumsal cinsiyet ve 

halkla ilişkilere kadar bir seri eğitim programı uygulanması amaçlanmıştır. 

Ayrıca bu eğitimleri gerçekleştirmek ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak 

için atıl durumda olan  Yemliha Belediyesi eski Ek-Hizmet binasının tadilatının 

yapılarak Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’ne çevrilmesi de amaçlanmıştır. 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

 Projede yer alan eğitim programları ile hedef kitleyi oluşturan kadınların; 

1. Kadın ve kız çocuklarının insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında 

zihniyet değişikliği oluşturup, farkındalık yaratılarak bilinç seviyelerinin 

artırılması, 

2. Satış, pazarlama ve kooperatifçilik konularında eğitim alan kadınların 

çalışma hayatına katılarak ekonomik olarak güçlenmesi, 

3. Patlıcan yetiştiriciliği sertifika programı ile doğru tarım bilgilerini 

edinmesi,  

4.       Eğitim programlarının özet bilgilerini içeren kitapçıkların basılarak ve web 
sayfasında yayınlanarak çok sayıda insanın faydalanmasının sağlanması, 
5.    Erken yaşta evliliğe karşı bilgiler içeren el broşürlerinin Kadın Gelişim 
Merkezine ve sağlık ocağına gelen kadınlara,  lisedeki öğrenci ve öğretmenlere 
dağıtılarak Yemliha halkının konuya ilgisinin çekilmesi, 

mailto:aogolgeli@gmail.com
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6.       Kadın Gelişim Merkezi web sayfası hazırlanarak Yemliha dışındaki yüzlerce, 
binlerce insana web sayfası aracılığı ile ulaşılması, dünya ile iletişimlerinin 
kurulması, 
7.          Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’ne kurulan kitaplık ile bağışlanan kitap, 
dergi ve DVD’lerle çok sayıda kadın ve kız çocuklarının faydalanması 
hedeflenmiştir. 
 
ORGANİZASYON : 

Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi. 

HİBE PROGRAMI :  

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı, 

Sabancı Vakfı Hibe Programı. 

HEDEF KİTLE :  

Yemliha’da yaşayan 17-50 yaş arasında 68 kadın doğrudan, bu kadınların aileleri, 

eşleri, çocukları, akraba ve komşuları dolaylı yönden etkilenerek tüm Yemliha 

Halkı projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

Projenin uygulaması ve sonrasında yerel basında, televizyon programlarında 

haber olması ile Kayseri halkı etkilendi. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri 

kitabında yer alması ve 7. Eylül 2015 tarihinde Ankara’da BM Kadınların İnsan 

Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı ve Sabancı Vakfı organizasyonunda  

Proje Deneyimleri Paylaşım Toplantısında sunulması  ile  sosyal sorumluluk 

projeleri ile ilgilenen Türkiye’deki diğer  Sivil Toplum Kuruluşları etkilendi. 16. 

Ekim. 2015 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilen Coğrafi İşaretler 

Sempozyumu’nda  projede yer alan patlıcan üretiminin iyileştirilme 

çalışmalarının panelde  sunulması ile proje il dışından gelen çok farklı alandaki 

akademisyenlere aktarılmış oldu. Proje, 5-6 Aralık 2015 tarihinde 

gerçekleştirilecek olan 2. Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ndeki sunumu ile 

yurt içi ve yurtdışı kongre katılımcıları ile paylaşılarak çok daha geniş kitlelere 

ulaştırılmış olacaktır. 

FAALİYETLER :  

Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’nin hayata geçirilmesi ile burada gerçekleştirilen 

5 aylık eğitim aktiviteleri: 
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1.Proje Ortağı Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları (Yrd. 

Doç. Dr. Emel Tanyeri, Arş. Gör. Kürşad Gölgeli)  tarafından bir ay süren iletişim 

becerileri ve halkla ilişkiler konularında dersler anlatıldı, tüketici davranışı, ürün 

pazarlama, markalaşma, tanıtım ve reklam, pazarlama, satış teknikleri, Pazar 

araştırması ve mikro kredi konularında bilgiler verildi. 

2.Kadın Emeğini değerlendirme Vakfı/Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek 

Merkezi’nden Sebla Güngören tarafından iki hafta süreli eğitimlerde 

Kooperatifçilik ve Türkiye’de Kadın kooperatifleri anlatıldı, grup çalışmaları 

yapıldı. 

3.Toplumsal cinsiyet ve kadın hakları eğitimi Uzm. Nilgün Zeynep Salmaner 

tarafından 3 hafta verildi, Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın tasfiyesi 

sözleşmesi ve yerel politikalar hakkında bilgi verildi. 

4.Erken Evliliğin tıbbi ve hukuksal sakıncaları seri seminerlerle Prof. Dr. Asuman 

Gölgeli, Dr. Feray İncetan ve Avk. Uğur Seylan tarafından anlatıldı, interaktif 

sunumlar yapıldı. El broşürleri dağıtıldı. 

5.Proje Ortağı Kocasinan Halk Eğitim Merkezi’nin  sertifikalandırdığı, Erciyes 

Üniversitesi Safiye Çıkrıkcıoğlu Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Mustafa Demirkaya tarafından aktarılan, 2.5 ay süren  Patlıcan Yetiştiriciliği 

eğitimleri verildi. 

6. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem 

Güneş Toprak örneklerinin alınması ve analizini teorik ve uygulamalı olarak 

anlattı. 

Eğitim Faaliyetlerinden başka Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’nde Türk Anneler 

Derneği  Kayseri Şubesi tarafından bir kitaplık kuruldu. Ocak, şubat ve mart 2015 

de birer kez eğitim sonrası  toplu yaş günü etkinlikleri yapılarak kadınların 

sosyalleşmesi sağlandı. 

Proje gönüllü danışmanı Prof. Dr. Çiğdem Özesmi iki kez Yemliha Kadın Gelişim 

Merkezi’ni ziyaret etti, proje aktivitelerine katıldı, hatıra bir dikiş makinasını 

merkeze bağışlayarak kadınların kullanımına sundu. Yemlihalı kadınlar kendisine 

minnetlerini teşekkür plaketi sunarak ifade ettiler. 

Proje aktivitelerinin yer aldığı ve beş yıl boyunca açık kalacak bir web sitesi 

kuruldu, sürdürülebilirlik ve duyurular buradan yapıldı. Proje özet kitabı basıldı, 

eğitim alan kadınlara, eğiticilere, proje ortaklarına, deneyim paylaşım 

toplantısında diğer STK’lara, Dernek Genel Merkeze, protokole dağıtıldı. 
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SOSYAL FAYDA :  

Atmış sekiz kadın patlıcan yetiştiriciliği sertifikası aldı, on kadın proje sonrası 

sigortalı işçi olarak çalışmaya başladı, Kadınların bir çok konuda , özellikle de  

kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalıkları artı. 

Sertifika alan 68 kadından onu proje tamamlandıktan sonra sigortalı olarak işe 

başlamıştır. Kadınlar yükselen bilinçleri ve gelişen  iletişim becerileri ile Belediye 

ile iletişimlerini arttırmış, taleplerini daha etkili sunmaya başlamıştır. Proje 

öncesinde Yemliha’ya ulaşım sadece özel minibüslerle yapılırken , projeden sonra 

talepler doğrultusunda Kayseri Merkez’e 35-40 km mesafede olan Yemliha’ya 

Belediye otobüs seferleri hizmeti sunmuştur. Kocasinan Belediyesi Yemliha’da  6. 

Eylül 2015 de Yamula Patlıcanı ve Yemliha Tanıtım Günü düzenlenmiş, o güne 

özel  ücretsiz otobüs seferleri koymuştur, tanıtım  gününün her yıl yapılması 

kararını almıştır. Tanıtım gününde ödüllü patlıcan yemekleri yarışması yapılmış, 

kadınlar kurulan standlarda ürünlerini pazarlamış kazanç elde etmiştir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Eğitim seminerleri beş ay devam etti, sosyal aktivite olarak üç kez toplu yaşgünü 

partisi yapıldı. Yemliha da bir sera kuruldu. Proje sonrası bu serada birçok tarla 

uygulaması yapıldı. Temmuz ayında evde ve tarlada acil yardım uygulaması 

semineri yapıldı. Eylül ayında Yemliha tanıtım günü yapıldı. Beş sene için Yemliha 

Kadın Gelişim Merkezine ait bir web sayfası kuruldu. Bu proje devam eden eğitim 

seminerleri ile diğer kasabalara da model olmaya devam etmektedir. 

Proje kapsamında kurulan Sera da yapılan eğitimleri, proje tamamlandıktan 

sonra nisan ve mayıs ayında yapılan sera çalışmaları izlemiştir. 8 Temmuz 2015 

de Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’nde Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar 

Meslek yüksek okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Şenol tarlada akrep, yılan, 

örümcek sokmasına ve güneş çarpmasın karşı alınacak acil önlemleri teorik ve 

maket uygulamalı olarak aktarmıştır. Kasım 2015 de başlayacak olan Esnaflar 

Derneği Girişimcilik sertifika eğitimi ile eğitimler devam edecektir. Aralık 2015 

de Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim elemanlarından hayvan 

beslenmesi ve hijyeni konuları aktarılacaktır. Yemlihalı kadınların istekleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda  Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri gönüllüğünde her 

ay yeni bir konuda eğitim programları oluşturulmaktadır. 

Böylece projenin en önemli kazanımlarından olan Yemliha Kadın Gelişim Merkezi 

yeni projelere ve aktivitelere ev sahibi, diğer beldeler için de model olmaya 

devam edecektir. 
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ETKİNLİK GÖRSELLERİ: 

Fotograf 1. Tarlada tohum ekimi ve Toplumsal cinsiyet  eğitimleri 

 

 
 

Fotograf 2.  Proje Eğitimlerinin Yapıldığı Yemliha   Fotograf 2. İletişim Fakültesi dersi 

                    Kadın Gelişim Merkezi  
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SSPK-2 GELECEĞİNİZ PARMAKLARINIZIN UCUNDA-3 

Sunum : Erzincan Belediyesi, SODES 2015 Projesi, Erzincan/Merkez, 

ferruherkan@yahoo.com, +90(542)6349007 

PROJENİN AMACI :  

Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3 Projesi, engellerini aşmak isteyenlerin hayatta 

tutunabilmelerine bir etken olabilmek, “Çalışarak Başarılı Olabilirim” düşüncesini 

yerleştirebilmek ve sosyal etkinlik çerçevelerinde bedenlerinden ve zihinlerinden 

kendilerini bir süreliğine uzaklaştırarak ruhlarına hitap etmek, ilkokul öğrencilerimizin 

tiyatro yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak ilerleyen yaşlarında bu sanatı meslek 

edinmek isteyen çocuklara bir altyapı sağlayabilmek, üniversite öğrencilerimizin kendi 

hayatlarını objektif arkasından göstermek ve bu sayede fotoğraflarına kompozisyonlar 

katarak bu sanat dalını hayatları boyunca uygulayabilmelerine etken olabilmek, ev 

hanımlarının zamanlarını paraya dönüştürebilecekleri bir meslek kazandırabilmek, 65 

yaş üstü gençlerin yaşadıkları hayat deneyimlerinden yola çıkarak başlarından geçen 

mutlu-hüzünlü ve durağan anları resmetmek sureti ile resim atölyesinde yaratıcılıklarını 

ispatlatmak ve bunları uygularken yanlarında olabilmek, dezavantajlı çocukları Yüzme 

Kurslarına çekerek onlara hem yüzmeyi öğretmek hem de su terapisi uygulayarak mutlu 

olmalarını sağlamak ve geçim sıkıntısı çeken herkese ihtiyaçları olan kıyafet ve eşya 

seçme lüksünü önlerine sermek amacı güdülmektedir. 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

Projenin özel hedefleri içerisinde , Eğitimlere 2016 tarihinde başlanacak olup proje 

sonunda kursiyerlerdeki gelişmeler, paylaşılan anılar, edinilen deneyimler kayıtlar altına 

alınacak ve daha önceki projelerde olduğu gibi kursiyerlerle sonsuz bir iletişim bağı 

kurulacaktır. 

“Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3” projesinde başarı yöntemlerinin farklı fakat 

ulaşılacak hedefin aynı olduğu yönünde dikkat çekmek istedik. Başarılı olabilmenin bize 

parmaklarımız kadar yakın olduğunu, eğer onları doğru kullanırsak ne olursak olalım 

hangi statüde, hangi yaşta, hangi durumda, hangi düşüncelerde olursak olalım bizi 

başarıya götüreceğini vurgulamak istedik. Bunu yaparken birilerine örnek olmak istedik, 

bedensel engelli bir çocuğun engeli olmayan gençlere, zihinsel engelli bir çocuğun hayat 

sevinci olmayan büyüklerine, minik adımların özgüven eksikliği olan diğer çocuklara, 

zamanını televizyon ve internet başında geçiren ev hanımlarına zamanlarının aslında bu 

kadar değersiz olmadığına, yaşlanmanın sadece ruhun yaşlanması olabileceğini 

göstermek istedik.  

Daha önceki projemizde olduğu gibi, engelli çocuklarımızın hayatlarındaki 

engelleri aşmak için bir basamak olmayı, onların özgüvenlerini ve mutluluklarını 

paylaşmayı istedik. Geçim sıkıntısı çeken çocuklarımızın herhangi bir ücret ödemeden 

yaşam kalitelerini biraz olsun güçlendirerek sosyal statülerinin artmasını, bir kapıyı 

mailto:ferruherkan@yahoo.com
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açmak için mutlaka paraya ihtiyaç olmadığını, en güzel zenginliğin kalpten geçen 

duyguların beyne hükmetmesi ve parmaklara yansıyan başarının sonunda onları mutlu 

edeceğinin planlarını yaptık. 

Proje süresi olan 15 ay sonunda hedefimiz, engelsiz-mantığını ön planda tutan, hala genç 

kalmayı başarabilmiş, yeni hobiler kazanmış, özgüvenleri yerinde, bir mesleği olan ve 

gizli yeteneklerini keşfetmiş kişilere sahip olabilmektir. Erzincan başta olmak üzere 

ülkemiz çapında düşünüldüğünde yaklaşık 150 kişiye verilen bu eğitimler denizyıldızı 

gibi görünse de “birilerine örnek olsun” düşüncesi ile sınırsız bir hedefe sahip olmaya 

devam edecektir. 

           Projenin genel hedefleri içerisinde,  

 Bedensel engeli bulunan çocuklarımıza engellerini unutturmak, 
 Engellerinin üzerlerine giderek yaşadıkları sorunlarla direk alakalı yetenekleri 

eğitimle ve istemeleri ile başarabileceklerini göstermek, 
 Her birinin ailelerini çocuklarına bir kez daha hayran bırakmak, 
 Diğer sağlıklı kişilerin örnek almalarını ve bu gerçeklerden ders çıkarmalarını 

sağlamak, 
 Geçim sıkıntısı çeken çocuklarımızın sıra dışı eğitimlerle statülerini ve pratik 

zekalarını görmelerine destek olmak, 
 Eğitim dışı faaliyetlerde kurduğumuz internet sitesi ve sosyal paylaşım sitesi 

sayfaları ile ilgili-ilgisiz bütün sorunlarını ve sorularına cevap vererek ekip 
olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek 

 İstedikleri zaman çalışabilecekleri sınıflar oluşturmak, 
 Oluşturulan sınıfların proje sonunda da halkın kullanımına açık olacak bir 

yatırım gerçekleştirmek, 
 Mutlu insan sayısını her geçen gün arttırmak… Mutlu Olmak… 

ORGANİZASYON : 

“Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3” Projesi, Sosyal Destek (SODES) 2015 Hibe 

Programı kapsamında T.C. Kalkınma Bakanlığı nezdinde Erzincan Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Proje Ortakları; Erzincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat 

Okulu Müdürlüğü, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan 

Sümer Özel ve Mesleki Eğitim Okulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Erzincan 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erzincan 

İl Müdürlüğü, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi A.B.D. olmak üzere 8 ortağı bulunan bir projedir. 

HEDEF KİTLE :  

Projemizin hedef kitlesi; Resim Kursu için 65 yaş üstü 10 genç, Futbol Kursu için bedensel 

ve zihinsel engelli 30 çocuk, Yüzme Kursu için geçim sıkıntısı çeken dezavantajlı 20 aile 

çocuğu, Fotoğrafçılık Kursu için 30 Üniversite öğrencisi, Çocuk Tiyatrosu için yine geçim 

sıkıntısı çeken dezavantajlı 20 aile çocuğu, Ses Korosu için bedensel engelli 15 kişi, 

Bilgisayar Kursu için bedensel ve zihinsel engelli 20 kişi, Elbise Geri Dönüşüm Merkezi 
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için ihtiyacı olup da kıyafet ve eşya alamayan herkes doğrudan hedef kitle olmakla 

beraber, bu kişilerin aileleri ve yakın akrabaları dolaylı hedef kitleyi oluşturmaktadır. 

Hazırlanan projemizin il ve ülke çapındaki faaliyetleri sonucu oluşturulacak 

farkındalıktan etkilenecek kitle ise çevresel etkiyi oluşturmaktadır.  

FAALİYETLER :  

Erzincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu içerisinde oluşturmuş olduğumuz 

sınıflarımızın içerisine ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklara yönelik “Çocuk 

Tiyatrosu”, her yaş gurubundan oluşan bedensel engelliler için “Ses Korosu”, 60 yaş üstü 

gençlerin bir araya gelerek vakit geçirecekleri “Resim Kursu”, yine her yaş gurubundan 

oluşan bedensel ve zihinsel engelliler için “Bilgisayar Kursu ve Futbol Kursu”, Geçim 

sıkıntısı çeken dezavantajlı aile çocuklarının faydalanacağı “Yüzme Kursu”, Ev 

hanımlarına yönelik “Mefruşat Kursu”, Üniversite gençliğine hitap edecek “Fotoğrafçılık 

Kursu” olmak üzere 8 dalda kurs açılması planlanmaktadır. Bu çalışmaların yanında bir 

mağaza standartlarında oluşturulacak salon içerisinde “Elbise ve Eşya Geri Dönüşüm 

Merkezi” açılması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Tiyatro Kursu (Minik Adımlar Tiyatro Sahnesinde) : Proje kapsamında, Erzincan 

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde projeye tahsis edilen boş bir 

eğitim sınıfı içerisinde öncelikle ahşaptan sahne platformu yapılacak, sahneye tiyatro 

perdesi takılacak, dışarı ortamla bağlantının kesilebilmesi, içerinin karanlık olabilmesi ve 

sadece sahne ışıkları ile odaklanmanın sağlanabilmesi için camlara siyah perdeler monte 

edilecek, sahne ışıklandırması için ters tavan sistem kullanılıp led spotlar 

yerleştirilecektir. Salon oturumları için kolçaklı sandalyelerin alımları yapılacak ve bütün 

bu işlemlerden sonra Erzincan’a başta bu proje uygulaması olmak üzere bütün Tiyatro 

çalışmalarının ve küçük gösterilerin yapılacağı kalıcı bir sınıf kazandırılmış olunacaktır. 

“Minik Adımlar Tiyatro Sahnesinde” alt başlığı ile yapılacak çalışmanın senaryosu usta 

tiyatrocu Metin ZAKOĞLU’nun yazıp oynadığı “Kansız Nigar” isimli tiyatro eseri olacaktır 

ve bu eseri bizlere yine Metin ZAKOĞLU gönderecek, gösteri galasında yine kendisi davet 

edilerek tiyatro ekibi içerisinde yer alacaktır. Toplam 176 saatlik, deneyimli eğitimcimiz 

tarafından yapılacak çalışma sonrası oyun, 2 hafta süre ile Tiyatro sevenlerin gösterimine 

sunulacaktır (Fotoğraf 1). 

Ses Korosu (Engelsiz Şarkılar Notaların Ucunda) : Proje kapsamında, Erzincan 

Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde projeye tahsis edilen boş bir eğitim sınıfı içerisinde 

notaların gösterimi ve öğretimi için akıllı müzik tahtası alınacak, koristlerin şarkıları 

icrasında ergonomik olan nota sehpaları temin edilecek, sınıf içerisinde altyapı müziğinin 

surround olarak hissedilebilmesi için sınıfın her köşesine yerleştirilmiş hoparlörlerin 

olduğu bir ses sistemi ile donatılacaktır.  

Salon oturumları için kolçaklı sandalyelerin alımları yapılacak ve bütün bu işlemlerden 

sonra yine Erzincan’a başta bu proje uygulaması olmak üzere bütün müzik çalışmalarının 

ve küçük konserlerin yapılacağı kalıcı bir sınıf kazandırılmış olunacaktır. Kursiyerler 
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bedensel engelli 15 kişiden oluşacak ve deneyimli müzik öğretmenleri eşliğinde Türk 

Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendirilecektir. “Engelsiz Şarkılar Notaların 

Ucunda” alt başlığı ile yapılacak çalışma eğitimleri toplam 160 saat sürecek ve kurs 

bitiminde konserler verilecektir (Fotoğraf 2). 

Resim Kursu (Senin Hikayen Kaleminin Ucunda) : Proje kapsamında, Erzincan 

Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde projeye tahsis edilen boş bir eğitim sınıfı içerisinde 

resim atölyesi oluşturulacaktır. Karakalem, yağlıboya, ebru sanatı ve vitray çalışmalarının 

yapılacağı kurs için bütün malzemeler proje kapsamında alınacak olup kursiyerlerden en 

ufak bir masraf talep edilmeyecektir. Salon oturumları için 2,5 metre uzunluğunda ve 80 

santimetre genişliğinde 4 eğitim ve çizim masası, 10 adet şovalye ve konforlu sandalyeler 

alınacaktır.  

Bütün bu işlemlerden sonra yine Erzincan’a başta bu proje uygulaması olmak üzere 

bütün resim çalışmalarının yapılacağı kalıcı bir sınıf kazandırılmış olunacaktır. 

Kursiyerler 65 yaş üzeri gençlerden oluşacak ve resim öğretiminin yanı sıra terapi 

sağlamak amacını güdecektir. “Senin Hikayen Kaleminin Ucunda” alt başlığı ile yapılacak 

çalışma eğitimleri toplam 168 saat sürecek ve kurs bitiminde Sanat Merkezi içerisinde 

Resim Sergileri düzenlenecektir (Fotoğraf 3). 

 
Fotoğrafçılık Kursu (Geleceğin Objektifin Ucunda) : Proje kapsamında, Erzincan 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde projeye tahsis edilen boş bir 
eğitim sınıfı içerisinde Fotoğrafçılık Atölyesi oluşturulacaktır. Sınıf içerisinde 3 renk 
perde, flashlar, yansıtıcılar, projeksiyon cihazı, fotoğraf makinesi ve eğitim sandalyeleri 
alınacaktır. Dersler iç mekan ve dış mekan çekimleri olarak 2 aşamada tasarlanmış olup 
proje sonunda Fotoğrafçılık Kulübü kurulması için faaliyetler başlatılacaktır.  
 
Bütün bu işlemlerden sonra yine Erzincan’a başta bu proje uygulaması olmak üzere 
bütün Fotoğrafçılık çalışmalarının yapılacağı kalıcı bir sınıf kazandırılmış olunacaktır. 
Kursiyerler üniversite öğrencilerinden oluşturulacak ve 30 kişi olacaktır. “Geleceğin 
Objektifin Ucunda” alt başlığı ile yapılacak çalışma eğitimleri toplam 96 saat sürecek ve 
kurs bitiminde Fotoğraf Sergisi düzenlenecektir (Fotoğraf 4). 

Bilgisayar Kursu (Geleceğin Teknolojinin Ucunda) : Proje kapsamında Erzincan 

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde projeye tahsis edilen Bilgisayar 

Laboratuarı içerisinde bilgisayar dersleri verilecektir. Kursiyerler zihinsel engelli olup 20 

kişiden oluşacaktır. Yine proje kapsamsında kursiyerlere ders esnasında bilgisayar 

kullanımının temel özellikleri, resim programında resim yapabilmek, mouse kullanımı, 

klavye tuşları gibi özellikler anlatılacak, film seyretmek ve müzik dinlemek için yapmaları 

gerekenler anlatılacaktır.  

Dersler eğitimin yanı sıra hayatı paylaşmak ağırlıklı olacaktır. “Geleceğin Teknolojinin 

Ucunda” alt başlığı ile yapılacak çalışma eğitimleri toplam 160 saat sürecek ve kurs 

bitiminde çocuklara katılım ödülleri verilecektir. (Fotoğraf 5). 
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Mefruşat Kursu (Geleceğin Hünerlerinin Ucunda) : Proje kapsamında, Erzincan 

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde projeye tahsis edilen boş bir 

eğitim sınıfı içerisinde Mefruşat Atölyesi oluşturulacaktır. Sınıf içerisinde 4 adet 

bilgisayarlı dikiş makinesi, ütü ve ütü masaları yer alacaktır.  

İçerik olarak ev hanımlarına mefruşat bilgileri ve uygulama dersleri verilecek olup, 

toplam 10 ev hanımı kendilerinde var olan yetenekleri ortaya çıkarabilmek için 

eğitimlere tabi tutulacaktır. “Geleceğin Hünerlerinin Ucunda” alt başlığı ile yapılacak 

çalışma eğitimleri toplam 90 saat sürecek ve kurs bitiminde elde edilen ürünler için 

sergiler düzenlenecektir (Fotoğraf 6). 

Yüzme Kursu (Geleceğin Havuzlarda)  : Projekapsamında eğitimler, proje 

ortağımız olan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri bünyesinde bulunan 

Olimpik Havuzda verilecektir. Kursiyerler, geçim sıkıntısı çeken dezavantajlı ailelerin 

çocuklarından oluşacak ve 5-17 yaş arasındaki 20 çocuğa yönelik olacaktır. Proje 

kapsamsında bütün kursiyerlere mayo-bone-terlik-havlu-gözlük verilecektir. “Geleceğin 

Havuzlarda” alt başlığı ile yapılacak çalışma eğitimleri toplam 216 saat sürecek ve kurs 

bitiminde bir turnuva düzenlenecektir (Fotoğraf 7). 

Futbol Kursu (Geleceğin Yeşil Sahalarda) : Proje kapsamında eğitimler, proje 

ortağımız olan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri bünyesinde ve Erzincan 

Belediyesi bünyesinde bulunan çim-sentetik çim ve halı sahalarda verilecektir. 

Kursiyerler zihinsel engelli olup 30 kişiden oluşacaktır. Yine proje kapsamsında 

kursiyerlere bütün spor kıyafetleri verilecek, eğitimler için bütün futbol malzemeleri 

alımı yapılacak ve uygulamalar daha samimi ve yenilikçi olarak yapılacaktır. “Geleceğin 

Yeşil Sahalarda” alt başlığı ile yapılacak çalışma eğitimleri toplam 321 saat sürecek ve 

kurs bitiminde bir turnuva düzenlenecektir (Fotoğraf 8). 

Elbise-Eşya-Kitap-Oyuncak Geri Dönüşüm Merkezi (Sıcak Bir Kış, Soğuk Rafların 

Ucunda) : Proje kapsamında, Erzincan Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde 

oluşturulacak bir atölye içerisinde, kullanılmayan elbise-ev eşyası, okunmuş kitaplar ve 

oyuncak doyumuna ulaşmış çocuklardan toplanan ürünlerin tamirleri-bakımları-

dikimleri-yıkamaları ve ütülemeleri yapılarak askılarda ve raflardaki yerlerini alacak, 

ihtiyacı olanların gelip seçip alabileceği bir merkez oluşturulacaktır. Mağaza kalitesinde 

oluşturulması planlanan merkezde giyinme kabinleri, aynalar, müzik sistemi yer alacak 

ve bütün ürün akışları kayıtlar altında tutulacaktır. Ürünler, getirenlerin kabulünün yanı 

sıra bağlantıya geçildiği taktirde evlerinde alınacaktır. “Sıcak Bir Kış Soğuk Rafların 

Ucunda” alt başlığı ile yapılacak çalışma sürekli olarak devam edecek ve gerek Erzincan 

içerisinde gerekse ülke çapında yaygınlaştırılarak herkesin kullanımına sunulacaktır 

(Fotoğraf 9). 

Her kurs faaliyetinin görevli personelleri belirlenmiş, eğitimcilerle anlaşmalar yapılmış, 

kursiyer ön kayıtları %80 oranında tamamlanmıştır. Kurslar için tefrişat malzemeleri 

alım aşamasında ve alım yöntemleri dahilinde piyasa araştırmaları yapılmaktadır.  
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SOSYAL FAYDA : 

“Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3” Projesi, bugün itibari ile proje serisinin 

sonuncusudur. Her bir çalışma artan etki ve ilgi doğrultusunda daha da çeşitlendirilerek 

bugünkü kapasitesine ulaşmıştır. Daha önceki projeler, şehrimizin ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarınca devam ettirilmektedir.  

Proje süresince yoğun tanıtım programları ile farkındalık ortaya çıkarılması ve yurt 

çapında dezavantajlı insanların değer kazanmaları en güzel değişim ve yaygınlaştırma 

çalışması olacaktır. Proje sonunda bütün kursiyerlere katılım ve teşekkür sertifikaları 

verilecek, ayrıca kursun durumuna göre plaket-madalya vb. hediye ve ödüllendirilmeleri 

yapılacaktır. Her kursun gelişim yönündeki her süreci yazılı ve görsel basın ile paylaşılıp 

yerel ve ulusal çapta bilgilendirmeleri yapılacaktır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

 Aralık 2015 tarihinde sona erecek projemizde, Erzincan başta olmak üzere ülkemiz 

çapında düşünüldüğünde toplamda 135 kursiyere verilen bu eğitimler denizyıldızı gibi 

görünse de “birilerine örnek olsun” düşüncesi ile sınırsız bir hedefe sahip olmaya devam 

edecektir.  

      Elbise-Eşya-Oyuncak ve Kitap Merkezinde ise yapılacak yardımlar ile herkes evlerinde 

mutlu ve sağlıklı olarak yaşaması, annelerin-babaların çocuklarına mahçup olmadan dik 

durabilmesi, daha gururlu ve onurlu bir hayat sürebilmelerine destek olabilmesi tek 

isteğimizdir.  

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

Hazırladığımız internet sitesi olan “www.geleceginizparmaklarinizinucunda.com” 

adresinde ve ayrıca yaygın sosyal paylaşım sitesinde projemizin çalışmaları sürekli 

eklenmekte ve yenilenmektedir. 

               Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan Belediyesinin yürütmüş olduğu ve 

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) 2015 kapsamında 

finanse edilen “GELECEĞİNİZ PARMAKLARINIZIN UCUNDA 3” İsimli Proje, bedensel ve 

zihinsel engellilere, çocuklara, ev hanımlarına, üniversite gençliğine ve 60 yaş üstü 

gençlere yönelik olarak 7 farklı gruba 9 farklı dalda eğitim ve hizmet verecek, ülkemiz 

çapında yayılması ve örnek teşkil etmesi hedeflenen, bu anlayışla projenin her alanına 

ayrı birer projeymiş gibi itina gösterilen ve 209.923,00 TL proje bütçesi olan bir sosyal 

sorumluluk ve farkındalık projesidir. 

          “Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda” ismi, başarının da başarısızlığın da bizlere 

parmaklarımız kadar yakın olduğu, eğer onları kalbimiz ve beynimizle beraber doğru 

kullanabilirsek bizleri başarıya götüreceği, yanlış kullanırsak ise başarısızlığa 

sürükleyeceği gerçeğini aşılamak üzere verilmiştir. 
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          İlk Projemiz, internetin zararlı kullanımına ilişkin bir çalışmaydı. 2011 yılı içerisinde 

bu kapsamda 9 ay süren ve 840 ilköğretim ve lise öğrencisine “internetin zararlı 

kullanımı” ile ilgili üçer günlük psikolojik ve bilgisayar eğitimleri verildi. Toplam 42 

okuldan 20’şer öğrencimiz Erzincan Belediyesi’ne ait servisler ile okullarından alınarak 3 

gün boyunca süren eğitimlere tabi tutuldu. Vermek istediğimiz mesaj: “Teknolojiyi doğru 

kullanmak başarıyı getirir, bu yüzden Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda” idi. 

           Projemizin ikinci serisi olan “Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 2” projesinde de 

ters bağlantı kurarak çocuklarımızın yapamayacaklarını düşündükleri işleri eğitimle 

yapabileceklerini kendilerine ve çevredeki topluma göstermelerini istedik. Bizlerin ve 

onların isteği ile başarıya adım adım yaklaşacağımızı düşündük ve gördük. Bu kapsamda 

10 bedensel engelli gence piyano eğitimleri, 10 zihinsel engelli çocuğa halk oyunları 

eğitimleri, geçim sıkıntısı çeken 50 miniğe mental matematik dersleri ve 36 üniversite 

öğrencisine konuşmaya dayalı İngilizce dersleri verildi. 

Bütün bu çalışmaların akabinde sanat eğitimleri ağırlıklı projemizin 3. serisi 

şekillenmiş oldu. Daha fazla dezavantajlı guruba daha farklı eğitimler verebilmek ve 

onlarla hayatı paylaşarak doğru zaman geçirebilmek, aynı zamanda insanlar üzerinde 

farkındalık ortaya çıkararak hayatlarının ne kadar değerli olduğunu anlatabilmek amacı 

ile “Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3” Projesi ortaya çıkmış oldu.  

           “Geleceğiniz Parmaklarınızın Ucunda 3” Projesinde eğitim dallarımız; Tiyatro, Ses 

Korosu, Resim, Bilgisayar, Futbol, Yüzme, Mefruşat, Fotoğrafçılık olmak üzere 8 daldır. 

           Erzincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve Erzincan Belediyesi Kültür 

Merkezi bünyesinde oluşturmuş olduğumuz sınıflarımızın içerisine ilk ve orta dereceli 

okul öğrencilerinin yer alacağı Çocuk Tiyatrosu, bedensel engellilerden oluşturulacak bir  

ses korosu, 65 yaş üzeri gençlere hem eğitim hem de terapi niteliği sağlayabilmek amacı 

ile verilecek Resim Kursu, üniversite gençliğine sosyal ortam ve sosyal aktivite sağlayacak 

Fotoğrafçılık Kursu, zihinsel engelli çocuklarımız için Futbol Kursu, geçim sıkıntısı çeken 

çocuk gurupları için Yüzme Kursu, ev hanımlarının hünerlerini keşfedeceği Mefruşat 

Kursu ve yine zihinsel engelli çocuklarımızla hayatı paylaşıp teknolojiyi 

gösterebileceğimiz bir Bilgisayar Kursu yer alacaktır. 
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PROJE GÖRSELLERİ :  

Fotoğraf-1: (Çocuk Tiyatrosu)             Fotoğraf-2: (Ses Korosu) 

Minik Adımlar Tiyatro Sahnesinde           Engelsiz Şarkılar Notaların Ucunda 

 

  
Fotoğraf-3: (Resim Kursu)   Fotoğraf-4: (Fotoğrafçılık Kursu) 

Senin Hikayen Kaleminin Ucunda   Geleceğin Objektifin Ucunda 

 

 

  

Fotoğraf-5: (Bilgisayar Kursu)Geleceğin          Fotoğraf-6: (Mefruşat Kursu) : Geleceğin        

Teknolojinin Ucunda            Geleceğin Hünerlerinin Ucunda 
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  Fotoğraf-7: (Yüzme Kursu)    Fotoğraf-8: (Futbol Kursu) 

Geleceğin Havuzlarda    Geleceğin Yeşil Sahalarda 

                                         

 
Fotoğraf-9: (Elbise-Eşya-Kitap-Oyunacak Merkezi)   

Sıcak Bir Kış Soğuk Rafların Ucunda  
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SSPK-3 BAĞIMSIZ HİKAYELER 

Sunum: Furkan Bardak – Proje koordinatörü , furkan.bardak@hotmail.com 

 

PROJENİN AMACI :  

Bağımlılık alanında yapılan projelerde önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta 

uygulanan projelerin bu tehlikeye karşı hangi yöntem ya da yöntemler kullanarak 

nasıl çözüme ulaştırıldığıdır. Bu konuda dünya üzerinde yapılan çalışmalarda önemli 

ve etkin olan 2 yöntem ortaya çıkarılmıştır. Birincisi bağımlılık ile mücadelede 

bağımlılığın tehlikelerin ve ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların, yıkımların, 

ölümlerin ve meydana getirdiği zararların anlatılması ve bu konuda farkındalık 

sağlanmasıdır. İkincisi ise var olan bağımlılarda ya da bağımlılık tehlikesi altında 

olanlar üzerinde uygulanan mevcut bilişi değiştirmek ya da boş olan bilişi 

doldurmaktır (buna manevi boşlukta diyebiliriz), bunun da sanatsal, kültürel ve 

sosyal yöntemler kullanarak yapılması yöntemi etkili hale getirmektedir. Bu projede 

ağırlıklı olarak ikinci yöntem seçilmiş ve uygulanmıştır. Bir sonraki bağımlılık 

temasındaki projelerde daha temel sorunların çözülmesi ve yeni yöntemlerin 

geliştirilerek uygulanması dileği ile, bağımsız ve özgür hikayelerde buluşmak için... 

Projede,  Ankara’nın Altındağ ilçesinde ikamet eden, bağımlılık riski taşıyan 14-15 

yaş grubunda bulunan gençleri sanatsal aktiviteler ve uygulama çalışmaları risk 

altında olan gençleri, bu tehlikeden uzaklaştırıp, bilinç ve farkındalık kazandırarak 

bağımlılık riskine karşı neden “hayır” demeleri temel amaç olarak planlanmıştır.  

Proje içerisinde yer alan katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine destek sağlamak, 

Proje içerisinde yer alan katılımcı gençlerin akran gruplarına rol model olmalarını 

sağlamak, 

Projeyi yürüten ekibin proje uygulama, geliştirme ve sürdürme konularında deneyim 

kazanmasını sağlamak,  

Kamuoyunu bilinçlendirmek ve toplumsal fayda sağlamak, 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

1- Projenin ana hedefi katılımcı gençlerin bağımlılık tehlikesinin farkına 

varmaları ve bu konuda bilinç sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda 

gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde çekilen kısa film temalarının bağımlılık 

tehlikesine dikkat çekmeyi amaçlayan filmler olması ve bu filmleri 

mailto:furkan.bardak@hotmail.com
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kendilerinin yazıp yönetmesi, gittikleri liselerde edindikleri bilgiler ve 

deneyimler ışığında kulüplere katılıp faaliyetler gerçekleştirmeleri, projenin 

sürdürülebilirlik kısmanda da yeni gelecek öğrencilere mentörlük yapmak 

istemeleri ve bu konudaki heyecanları projenin ana hedefine ulaşmasını 

sağlamıştır. 

 

2- Amaç doğrultusunda belirlenen hedeflerden katılımcı gençlerin akran 

gruplarına rol model olmaları ve projenin çarpan etkisini artırmak 

hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef doğrultusunda yeni dönemde 

gerçekleştirilecek eğitimlerde yardımcı olmaları, orta okul son sınıfta projeye 

dahil olmaları ve proje süresince liseye başlamaları lise kulüplerinde projeyi 

anlatıp faaliyetler gerçekleştirmeleri de projenin hedefine ulaşmasına katkı 

sağlamıştır.  

 

3- Proje yönetiminde yer alan üniversite öğrencilerinin proje uygulama ve 

geliştirme konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak bir diğer 

hedeflerimiz arasında yer almaktadır, bu doğrultuda yaklaşık 10 ay süresince 

projenin her adımında yer alıp faaliyetlerde, proje içerisinde kolaylaştırıcı 

misyonu üstlenmeleri ve öğrencilerle birebir iletişim kurarak onlara rol 

model olmaları iletişim becerilerini geliştirmeleri sağlanarak projenin bu 

hedefinin başarı ile gerçekleştiğinin kanıtıdır. 

ORGANİZASYON : 

Motivasyon Derneğİ 

HİBE PROGRAMI :  

2012 yılından itibaren yılda iki kere hibe çağrısına çıkılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Desteklenmektedir. 

HEDEF KİTLE :  

Ankara’nın Altındağ İlçesinde ikamet eden 14-15 yaşlarında, bağımlılık riski taşıyan 

geçler. 

           FAALİYETLER :  

Faaliyet -1: Proje Yönetiminin ve Koordinasyonunun belirlenmesi 

Proje 01 Şubat 2015 tarihinde başlamıştır. Proje de kolaylaştırıcı olarak yer alacak 

kişiler belirlendi ( proje ekibi oluşturuldu), bu kişilerin üniversite öğrencilerinden 

oluşmasına ve rol model olabilecek kişilerin seçilmesi sağlandı. Daha sonra bu 

kişilerle proje yönetim şekli konuşulup kararlar verildikten sonra; eğitimlerin 
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yapılacağı yer, eğitimleri verecek uzmanlar, eğitimde kullanılacak araç ve gereçler ile 

ulaşımın nasıl sağlanacağı belirlendi.  Projenin koordinasyon ve yönetim biçimi 

oluşturuldu. 

Faaliyet -2: Projenin Yol Haritasının Belirlenmesi 

Proje içerisinde verilecek olan eğitimlerin ve uygulama çalışmalarının nasıl olacağı, 

hangi periyotlarla nasıl gerçekleştirileceği, eğitimlerin ideal sürelerinin ne kadar 

olacağı eğitmenler ve proje ekibi ile konuşulup gerekli revizeler yapıldıktan sonra 

projenin yol haritası belirlenmiştir. 

Faaliyet -3: Projenin Hedef Kitlesi ve Katılımcıların Belirlenmesi 

Projenin eğitim takvimi ve diğer hazırlıklar tamamlandıktan sonra sıra projenin 

katılımcıları belirlendi. Bu aşamada Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Örnek Atıf 

Bey İlköğretim Okulunda okuyan en çok ihtiyaç duyan öğrencilerin belirlenmesi için 

rehberlik servisi öğretmenleri ve okul müdürü ile ortak hareket edilerek gerekli 

çalışmalar 2 hafta boyunca devam etti. Gerekli araştırmalar, risk ve ihtiyaç analizleri 

yapıldıktan sonra ve Altındağ Çocuk Kulübü ile de ortak hareket edilerek katılımcı 

grup (öğrenciler) belirlendi.  

Faaliyet -4: Bağımlılığa Karşı Neden “Hayır” Demelisin İsimli Seminerin 

Gerçekleştirilmesi  

Projede bağımlılık ana tema olarak belirlendi için bu noktada toplum ve kamuoyu 

tarafından yeterliliği kabul edilmiş bir kurum olan Yeşilay ile ortaklaşa hareket 

edilerek katılımcı grubun bağımlılık tehlikesi ile karşılaştıklarında neler yapmaları 

gerektiği, bu tehlikeden nasıl uzaklaşmaları gerektiği konusunda alanında uzman 

eğitmen eşliğinde bilgilendirici ve farkındalık geliştirici  seminer düzenlendi. 

Faaliyet -5: Kısa Film Atölyesi 

“Bağımsızlığa giden yolda sen de hikayeni yaz !” sloganı ile hareket edilerek katılımcı 

gruba yaklaşık 10 hafta süren teorik eğitim verildi. Bu aşamada öğrencilerin yaş ve 

gelişim sürecini dikkate alarak hareket edilip eğitim seviyesi onlara göre 

ayarlanmıştır. Eğitim boyunca proje ekibinin hem teoride hem de uygulamada 

katılımcı gruba destek olması sağlanmıştır. Teorik eğitimler tamamlandıktan ve 

öğrencilerin gerekli bilişsel alt yapısı hazırlandıktan sonra senaryolarını yazmaları 

istendi ve ortaya çıkan senaryolardan elemeler yapılarak çekilebilecek hale getirilen 

4 adet senaryo belirlendi. Sonraki aşamada ise hazırlanan senaryolar çekilebilecek 

hale getirildi ve öğrenciler kameranın başına geçti. 4 adet kısa filmin çekilip 

montajları tamamlandıktan sonra kısa film atölyesi sona erdi. 
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Faaliyet -6: Fotoğrafçılık Atölyesi 

Kısa film atölyesi ile ortak yürütülen fotoğrafçılık eğitimi yaklaşık 6 hafta sürdü. 

Eğitim boyunca katılımcılara temel düzeyde fotoğrafçılık eğitimi verildikten sonra 

uygulamam çalışmaları için yaklaşık 2 hafta süren uygulama çalışmaları ile eğitim 

devam etti. Ayrıca bu atölyeden sonra öğrencilerden çekilen kısa filmlerin 

fotoğrafları çekmeleri istendi ve projenin hikayesi resimlerle anlatılmaya çalışıldı. 

“Fotoğraf çekmek zamana hükmetmektir” 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Proje tamamlandıktan sonra bir proje içerisindeki en önemli adımlardan birisi olan, 

projenin sürdürülebilirlik aşaması ve yaygınlaştırılması için projenin ana faaliyetleri 

fotoğrafçılık ve kısa film alanındaki eğitimlerin proje ekibi tarafından yeni 

öğrencilerle devam ettirilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Ankara Altındağ 

Çocuk Kulübü ile eğitimin yapılacağı yer ve ulaşım için anlaşmaya varıldı. Daha sonra 

projenin katılımcı grubu ile liselerde de bu eğitimlerin yaygınlaştırılması için 

hazırlıklar yapılmaya başlandı. Diğer lise ve orta okullara da yayılabilmesi için 

ilerleyen aşamalarda bu konularda bizlere destek olabilecek kurum ve kuruluşlarla 

anlaşmak için hazırlıklara başlandı. 

Projenin görünürlük aşamasında projenin, ulaşılmak istenen hedef kitleye 

iletilmesi ve yaygınlaştırmayı artırmak adına her anı ve proje içerisinde geçen her 

süreç fotoğraflarla kayıt altına alındı. Çekilen bu fotoğraflar proje adına açılan sosyal 

medya hesaplarında ve projenin web sitesinde yayınlandı. Böylece projenin her 

adımı kamuoyu ve toplum ile paylaşıldı. Görünürlüğü daha da fazla artırmak için 

içerisinde katılımcı gençlerin çektiği kısa filmlerin ve fotoğrafların, tanıtım  

broşürünün, proje için hazırlanmış promosyon malzemelerinin yer aldığı 200 adet 

set oluşturuldu. Bu setler projenin daha da fazla kişiye ulaşması ve 

sürdürülebilirliğini geliştirmek için ilgili kurumlara iletilmek için hazır hale getirildi. 

Ayrıca projenin sonunda düzenlenen GALA gösterimi ile de yine kamuoyu ve topluma 

proje lanse edildi. 

    Ayrıca proje için tasarlanan afiş, broşür, kırlangıç bayraklar, örümcek stand 

ve tişörtlerde yine projenin görünürlük kısmında kullanılmak üzere hazır hale 

getirildi. 

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

Proje 1 Şubat 2015 tarihinde başladı ve 1 Aralık 2015 tarihinde sona erdi (10 ay). 

Projenin gerçekleştirildiği bölge Ankara’nın Altındağ ilçesi, eğitimlerin yapıldığı yer 

Ankara Altındağ Çocuk Kulübü. Belirtilen e-mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 
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PROJE GÖRSELLERİ :  

 
 

Fotograf . 1                                                               Fotograf. 2 

 
 

Fotograf 3.                                                   Fotograf 4.  

 

Fotograf 5.  
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SSPK-4 LEYLA’DAN SONRA 

Sunum: Elif Söylemezoğlu , İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi 

PROJENİN AMACI :  

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, sadece hastalık halinin olmayışı değil; bir bütün olarak 

fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak tanımlar. Biyopsikososyal bir varlık 

olan insanın tam iyilik haline ulaşmasının hızlanması adına sosyal ve ruhsal açılardan 

beslenmesi gerekmektedir. 

Leyla'dan Sonra Projesi kronik hastalık tanısı almış çocuklarla tanışıp iletişim 
kurarak iyileşme süreçlerinde onlara manevi destek olup, iyilik haline ulaşmaları için 
geçen süreyi kısaltmayı hedeflemektedir. Amaç sadece hediye ulaştırmak değil; çocuk 
ile üyeler arasında iletişimi sağlayıp, bir bağ kurulmasıdır. Başlangıç Tarihi Ocak 2014’ 
tür. 

           PROJENİN HEDEFLERİ :  

Çocukların zorlu hastane günlerinde; 

 Hayatta en çok istedikleri birer dileklerini gerçekleştirmek 

 Onlara abi/abla, dost, dert ortağı olabilmek 

 En az çocukları kadar zorlanan ailelere de psikolojik destek olmak 

 Hastanede de olsalar güzel anılar bırakabilmek 

 Hastalıkları ile başa çıkabilme gücü verebilmek 

 Kan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak 

 Olası bir kayıp durumunda ailenin yas sürecini atlatmasını kolaylaştırmak 

 Olabildiğince çok çocuğa ulaşmak 

 

Biz öğrenciler için; 

 Hekimlik hayatına atılmadan çocuk hastalarla iyi ilişkiler kurabilmeyi 

öğrenmek 

 Hasta yakınlarıyla iletişim kurmayı öğrenmek 

 Çocukluk çağı kanserleriyle ilgili toplumda farkındalık oluşturmak 

 Grup organizasyonlarında yer alabilmek 

Proje dışı insanlar için: 

 Bir çocuğun mutluluğuna vesile olabilmek 

 
ORGANİZASYON : 

Onkoloji servisi ziyaretlerinden birinde tanıştıkları Leyla'nın minicik dileğini 

gerçekleştirmek ve daha nice çocuğun tebessümüne aracı olmak parolasıyla yola 
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çıkan üç tıp öğrencisinin temel adımlarını attığı, Leyla’nın vefatıyla arkalarında daha 

fazla pişmanlık bırakmamak adına süreci hızlandırarak başlattığı, şimdi ise  

Türkiye’nin birçok yerindeki tıp fakültesinde aktif olarak ziyaret yapan, kronik 

hastalıklı çocuklarla kaliteli vakit geçiren ve dileklerinin gerçekleşmesine aracı 

olmaya çalışan tıp öğrencilerinden oluşan bir ekibiz. 

Projemiz İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nde başlamış olup şu an 18 fakültede aktif 

olarak ilerlemekte, 30 tıp fakültesinde ise başlaması için çalışmalar devam 

etmektedir. Çocuklarımızın bizler için belki çok küçük ama onlara bir hayal dünyası 

ifade eden en büyük dileklerini öğrenip, bu dileklerini gerçekleştirmek isteyen 

gönüllülerimizle beraber miniklerimizin tebessümü için çalışmaktayız. 

HEDEF KİTLE :  

Kronik hastalıklara sahip tüm çocuklar.  

Başlıca onkoloji, hematoloji ve nefroloji servisinde uzun süreli yatış yapan çocuklar. 

BÜTÇE :  

Herhangi bir bütçemiz mevcut değil, para bağışı kabul etmiyoruz. Çocukların 

dileklerini gönüllülerimiz, proje adına alınmasını istediğimiz materyalleri 

sponsorlarımız direkt olarak karşılıyor.  

FAALİYETLER : 

Tıp öğrencilerinden oluşan iki – üç kişilik ekipler oluşturuyor,  düzenli olarak 

servislere gidip çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Sohbet ederken en sevdiği renk, 

izlediği filmler, hayalindeki meslek gibi çocuğumuzu daha iyi tanımamızı sağlayan 

sorularla arkadaşlığımızı ilerletmeyi ihmal etmiyoruz. Muhabbet sırasında hayatta 

gerçekleşmesini en çok istediği dileğini öğreniyoruz. Bu çok istenen bir oyuncak, 

öğrenme hayalleri kurulan bir enstrüman ya da okunmayı bekleyen bir kitap 

olabildiği gibi bir ünlüyle tanışıp imzasını almak, bir gezi, bazen de sadece patates 

kızartması yemek gibi minik bir istek olabiliyor. Çocuğumuzu tanıtan ufak bir 

hikayeyle birlikte dileğini internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla, 

tabii ki çocuklarımız ve ailelerinden onay alarak yayımlıyoruz. 

Bu hayali gerçekleştirmeye istekli gönüllülerimiz paylaşılan yazıların altında 

belirtilen mail adresimize yazarak bizimle iletişime geçiyor. Arkadaşımızın dileğini 

bizzat ziyarete gelirken getirerek, ya da dileğine yolculuğunda ona eşlik ederek veya 

kargo yoluyla oyuncak, kitap ya da enstrümanını göndererek gerçekleştiriyor. 

Hediyesini teslim edince teslim anını fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarımızda 
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paylaşıyoruz. Bu şekilde gönüllülerimiz de gönderdikleri hediyelerin teslim 

edildiğinden emin oluyor. 

Dileğin gerçekleştirilmesi ile bizim görevimiz ve çocuklarımızla iletişimimiz sona 

ermiyor. Çocuğumuzla duygusal bir bağ kurmuş olup her fırsatta onu ziyaret 

ediyoruz. Birlikte oyun oynuyor, sohbet ediyor, doğum günleri gibi özel günlerini 

unutmuyor; onlara abi, abla veya arkadaş oluyoruz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Toplamda 18 fakülteden 1072 çocukla tanışıldı ve 862sinin dileği gerçekleştirildi, 

diğer çocuklarımızın da hediyeleri hastaneye ulaşmış olup kendilerinin yatış 

yapmaları bekliyor. (15.11.15 tarihindeki veriler). Sadece dilekleri 

gerçekleştirilmekle kalmayıp çocuklarla bağ kurulmuş olması ailelerin ve çocukların  

gözünde önemimizi arttırdı. Bizim bile nasıl gerçekleşeceğini düşündüğümüz dilekler 

beklemediğimiz yerlerden gelen desteklerle gerçekleştirildi. Ünlülerle ile düet 

yapmak isteyen, itfaiyeci olmak isteyen, maça gitmek, futbolcularla tanışmak isteyen 

çocuklarımızın dilekleri mail veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirildi. 

           SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

Facebook sayfası: 25.972 beğeni 

Twitter sayfası: 3.768 takipçi 

Instagram sayfası: 10.7k takipçi 
 
PROJE GÖRSELLERİ: 
 

 

Fotoğraf 1: Abilerini misafir eden arkadaşımız 
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Fotoğraf 2: Ebru Gündeş ve O Ses Türkiye ekibiyle tanışan çocuğumuz Tarık Emir 

Fotoğraf 3: Gökhan Töre ile tanışan çocuğumuz Kerim Erem 

 

  

Fotoğraf 4: Uçağa binen miniklerimiz     Fotoğraf 5: Yiğit ve su tabancası 

 

  
Fotoğraf: Logomuz  
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SSPK -5 SAMSUN İLİ TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ’NDE GÜVENİN 

PERFORMANSA ETKİSİ 
Sunum : Araş.Gör. Bakiye KILIÇ TOPUZ* , Doç.Dr.Mehmet BOZOĞLU 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 55139, 

SAMSUN. 

*e-mail: bakiye.kilic@omu.edu.tr 

PROJENİN AMACI :  

Araştırmanın temel amacı, Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Birlikleri (TÜB)’ne üye 

çiftçilerin birlikleri, birlik yöneticileri ve diğer üyelere duydukları güven düzeyleri ve 

güvene etkili faktörlerin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın ana materyalini, Samsun 

ilindeki 14 TÜB üyeleri arasından tesadüfi olarak seçilen 420 çiftçiden anket 

yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmaktadır.  

Üyelerin birlikleri, yöneticileri ve birbirlerine güveni, güven endeksi oluşturularak 

belirlenmiştir. Güveni etkileyen faktörler ise En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Model tahmini; bölgeler, girdi temini, ürün pazarlama, 

birliği ziyaret sıklığı, genel kurula katılma ve birliğin performansı üyelerin güvenini 

istatistiksel olarak pozitif yönde etkilerken, tarımsal deneyim, ihracat yapma, yabancı 

işgücü kullanma, birlik-işletme arası mesafe ve bal üretiminin üyelerin güvenini 

negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Üyelerin güvenlerinin artırılabilmesi 

için; birliklere projeye dayalı belirli bir dönem için finansal ve teknik yardımların 

sağlanarak birliklerin üyelerine verdiği hizmetlerin artması, üyelerin güvenlerinin 

artmasını sağlayabilecektir.   

Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Birlikleri’ne (TÜB) üye çiftçilerin güveninin birlik 

performansına etkisinin ortaya konulmasıdır. Alt amaçlar ise:  

- TÜB’ne üye çiftçilerin ürün gruplarına göre birliklerine, birlik yöneticilerine ve 

diğer üyelere güvenini belirlemek, 
- TÜB’nin performansını belirlemek, 

- Birlik üyelerinin güvenlerinin performansa etkisini ortaya koymak, 

- Güveni etkileyen faktörleri belirlemek, 

- Güven eksikliğine neden olan faktörler tespit edilerek ve birliklerde güveni 

artırmaya yönelik öneriler sunmaktır. 

- Türkiye’de büyük çoğunluğu küçük aile işletmelerinden oluşan tarım 
sektöründe, lobi yetersizliği, güncel ve düzenli kayıt sisteminin olmaması, üretim 
planlamasının yapılamaması, üretim maliyetlerinin yüksekliği, pazarlama 
sorunları, üreticinin düşük fiyatla ürünü pazarlamasına karşılık tüketicinin 
yüksek fiyatla satın alması ve kırsal göç gibi önemli sorunlar bulunmaktadır. 
Ayrıca, kırsal kesimde yaşayan insanların gelirleri ve yaşam standartları kentsel 
alanda yaşayan insanlara göre düşüktür.  Bu sorunların çözümünde üreticilerin 
örgütlenmesi etkili bir araç olarak görülmektedir.  
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- Türkiye’de tarım sektöründe çiftçilerin etkili bir şekilde örgütlenememesinin 

nedenlerinin başında ise güven eksikliği gelmektedir (Şafaklı, 2003; Özüdoğru, 
2004; Gülse Bal ve Karkacier, 2005; Akın ve Özdemir, 2010; Kılıç, 2011; Aydoğan 
ve Yulafcı, 2013). Gerek ekonomik gerekse de sosyal alandaki her sorunun 
temelinde ilgili taraflar arasındaki güven eksikliği yatmaktadır (Özsağır, 2007). 
Başarılı örgütlerin temelinde güven vardır. Güven düşük seviyede ise örgüt 
üyelerinin, örgüt faaliyetlere katılımı ve bağlılıkları da düşüktür (Lasley ve 
Baumel, 1996). Güven, bir tarafın karşı taraftan kişisel olarak yarar göreceğine  
veya en azından istismara ya da zarara uğramayacağına yönelik olumlu beklenti 
içinde olma özelliği olarak tanımlanmaktadır (Rousseau ve diğ., 1998). Basitçe 
güven, kişinin hassasiyetini istismar etmeyeceği davranışlar yapan birilerine 
inanma derecesidir (Sabel, 1993; Barney ve Hansen, 1994; McAllister, 1995).  

 

- Türkiye, 2005-2014 döneminde yapıldığı 29 ülke içinde yapılan Dünya Değerler 
Araştırmasına göre en düşük güven düzeyine sahip üçüncü ülke konumundadır 
(WVS, 2015). Güven düzeyinin çok düşük olduğu bir ülkede ekonomik faktörler 
dikkate alındığında güven daha da azalmaktadır. Tarımsal örgütlerde de 
ekonomik çıkarlar ön planda olduğundan güven oldukça önem arz etmektedir.   

 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

- Kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin örgütlerine karşı güvenleri artırmak 

- Güvenleri artan çiftçilerin etkili olarak örgütlerinin çalıştırılmasını sağlamak 

- Birliklerin performansını artırarak üye çiftçilere verilen hizmetlerini artırmak 
- Çiftçilerin gelir düzeyleri ve yaşam standartlarını artırmaktır. 

ORGANİZASYON : 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 

HİBE PROGRAMI :  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP ve TUBİTAK’ın kaynakları ile finanse edilmiştir. 

HEDEF KİTLE : 

- Samsun İlinde 6 farklı ürün grubunda (1.Süt sığırcılığı, 2.kırmızı et, 3.bal, 

4.organik fındık, 5.sebze, 6.elma) faaliyet gösteren 14 adet Tarımsal Üretici 

Birliği  

- Samsun İlinde faaliyet gösteren 14 adet Tarımsal Üretici Birliği’ne üye olan 420 

çiftçi 

BÜTÇE : 30.000 TL 
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FAALİYETLER :  

Yöntem olarak :  En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmıştır.  

  XY 10  

Güven=β0+bölge β1Sosyo-ekonomik özellikler+β2Tarım+β3 Birlik ile ilgili 

özellikler+β4 Ürün/ürün grubu+ β5Birlik performansı+u 

Sosyo-ekonomik özellikler: Cinsiyet, yaş, medeni hal, sosyal güvence, nüfus, eğitim, 

çiftçi, tarımsal deneyim, toplam gelir, ihracat 

Tarım: Yabancı işgücü, aile işgücü, mevsimlik işgücü, ÇKS, HKS, AKS, tarım sigortası 

yaptırma 

Birlik ile ilgili özellikler: Üye olunan örgüt, giriş sermayesi ödeme, girdi temini, ürün 

pazarlama, eğitime katılma, birliğe uzaklık, birliği ziyaret, genel kurula katılma, 

yönetim deneyimi 

Ürün/ürün grubu: Süt sığırcılığı, kırmızı et, bal, organik fındık, sebze, elma 

Güveni Etkileyen Faktörler: Model Sonuçları 

Güven=β0+β1Sosyo-ekonomik özellikler+β2Tarım+β3Birlik ile ilgili 

özellikler+β4Ürün/ürün grubu+β5Birlik performansı+u 

Sosyo-ekonomik özellikler: Bölge1, bölge4, cinsiyet, yaş, medeni hal, sosyal güvence, 

nüfus, eğitim, çiftçi, tarımsal deneyim, toplam gelir, ihracat 

Tarım: Yabancı işgücü, aile işgücü, mevsimlik işgücü, ÇKS, HKS, AKS, tarım sigortası 

yaptırma 

Birlik ile ilgili özellikler: Üye olunan örgüt, giriş sermayesi ödeme, girdi temini, ürün 

pazarlama, eğitime katılma, birliğe uzaklık, birliği ziyaret, genel kurula katılma, 

yönetim deneyimi 

Ürün/ürün grubu: Süt sığırcılığı, kırmızı et, bal, organik fındık, sebze, elma 

Birlik performansı 
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Çizelge 1. Proje kapsamında görüşülen birlik üyeleri 

İlçe 
 

Tarımsal Üretici Birliği Ürün adı 
Ürün 
grubu 

Örnek 
sayısı 

Terme Bal Üreticileri Birliği Bal Hayvansal 40 

Bafra (19 Mayıs, 
Alaçam  
Yakkakent,Çarşamba,T
erme,Salıpazarı, 
Ayvacık,Tekkeköy,Can
ik,İlkadım ve Atakum) 

Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği 

Kırmızı Et Hayvansal 52 

Havza (Vezirköprü, 
Ladik,Kavak ve 
Asarcık) 

Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği 

Hayvansal 15 

Bafra Süt Üreticileri Birliği Süt Hayvansal 54 

Ladik Süt Üreticileri Birliği Hayvansal 43 

Alaçam ve Yakakent Süt Üreticileri Birliği Hayvansal 24 

Terme Süt Üreticileri Birliği Hayvansal 14 

Vezirköprü Süt Üreticileri Birliği Hayvansal 9 

Havza Süt Üreticileri Birliği Hayvansal 8 

Çarşamba Organik Fındık 
Üreticileri Birliği 

Organik 
Fındık 

Meyve 61 

Ondokuz Mayıs Fındık Üreticileri Birliği Meyve 17 

Terme Organik Fındık 
Üreticileri Birliği 

Meyve 14 

Terme Elma Üreticileri Birliği Elma Meyve 12 

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Sebze Sebze 57 
Toplam      420 

 

 1. Yıl  2. Yıl  
Faaliyetler Aylar 
İş Paketi Ad/Tanım  0-3 3-6 6-9 9-12 0-3 3-6 6-9 9-12 

Literatür Taraması ■■■ ■■   ■ ■■ ■■  

Araştırma Dizaynı  ■■■ ■■      

Pilot Çalışma   ■■      

Araştırma Metodu   ■■■      

Alan Çalışması   ■■■ ■■■     

Verilerin Analizi     ■■■ ■   

Proje Yazımı      ■■■ ■■  

Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

       ■■■ 

■ düşük derecede çalışma               ■■ orta derecede çalışma                       ■■■ yoğun çalışma 

Çizelge 2. Çalışma takvimi 
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Şekil 1. Hedef kitle 

 

 

Şekil 2. Proje süresinde izlenen yol 
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Şekil 3. Birlik üyelerinin ürün grupları       Şekil 4. Birlik üyelerinin bölgelere göre dağılımı 

 

 

Şekil 5. Ürün gruplarına göre üyelerin birliklere, yönetime ve üyelere güveni 
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64 

 
Şekil 6. Güvenin performansa etkisi 

YG: Yönetime güven; BG: Birliğe güven; ÜG: Üyeler arası güven 

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

- Üyelerin güvenini bölgeler, girdi temini, ürün pazarlama, birliği ziyaret 
sıklığı, genel kurula katılma ve birliğin performansı istatistiksel olarak pozitif 
yönde etkilerken, tarımsal deneyim, ihracat yapma, yabancı işgücü kullanma, 
birlik-işletme arası mesafe ve bal üretimi negatif yönde etkilemektedir.  

- Süt ve kırmızı et ürün grubu birlik üyelerinde birliğe ve yönetime güven daha 
düşük iken, bal ürün grubu birlik üyelerinde üyeler arası güven oldukça 
düşük düzeydedir. Birliğe karşı güveni en düşük kırmızı et ürün grubu birlik 
üyeleri iken sebze ürün grubu birlik üyelerinde en fazladır. Yönetime güveni 
en düşük olan ürün grubu yine kırmızı et iken en yüksek ürün grubu organik 
fındık birlik üyeleridir. Süt ve kırmızı et ürün grubunda birliğe ve yönetime 
güven oldukça düşük olmasına rağmen, üyeler arası güven düzeyi bal ve elma 
grubu üyelerinden daha fazladır.  

- En yüksek performansa sahip birlikler bitkisel ürün grubunda yer alan 
birliklerdir. Güven ile birlik performansı arasında anlamlı, güçlü ve pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

- Üyelerin güvenlerinin artırılabilmesi için; birliklere projeye dayalı belirli bir 
dönem için finansal ve teknik yardımların sağlanarak birliklerin üyelerine 
verdiği hizmetlerin artması, üyelerin güvenlerinin artmasını 
sağlayabilecektir.   
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PROJE GÖRSELLERİ :  

Fotoğraf 1-Birlik üyeleri ile alan çalışması aşaması esnasında çekilen fotoğraflar 

 

 Fotoğraf 2-Birlik üyeleri ile alan çalışması aşaması esnasında çekilen fotoğraflar 
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SSPK- 6  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ K.Ö.Y PROJESİ 

Sunum : Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu , ruyamk@uludag.edu.tr , Yaşar Temiz   

yasartmz@gmail.com 

PROJENİN AMACI :  

Uludağ Üniversitesi’nde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve üniversitenin 

gönüllü öğrencilerinin, toplumsal kalkınmanın hedef noktası olduğu düşünülen 

köylerin kırsal kalkınmasına destek olmak ve geleceğin liderlerini ortaya çıkarmak. 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

Kadın erkek ve çocuklara yönelik 

 Eğitim etkinlikleri düzenlemek 

 Sağlık alanında farkındalık yaratamak ve bilgilendirme toplantıları 

düzenlemek 

 Kırsal kalıkınma ile ilgili ziraat ve hayvancılık ile ilgili bilgilendirmeler 

yapmak 

 Arıcılık  

 Meslek edindirme etkinlikleri  

ORGANİZASYON : Uludağ Üniversitesi 

HİBE PROGRAMI: Özkaynak 

HEDEF KİTLE : Başta kırsal bölgeler (Bursa özelinde dağ köyleri) olmak üzere tüm 
dezavantajlı bölge ve gruplar 

BÜTÇE :  

FAALİYETLER :  

Bilim Sanat Ekibi, müfredata uygun, anlaşılabilir, yapımı basit, tehlikesiz deneyler, 
robot yapımı, , astronomi çalışmaları ve gözlemleri, belgesel izleme ve tartışma,  
bilimsel sohbetler ve gözlemler gibi çeşitli etkinliklerle çocukların doğayı daha iyi 
anlayıp; farklı bilim dallarını keşfetmelerine destek olmanın yanı sıra yaratıcı drama 
çalışmaları, şiir atölyesi, oratoryo çalışmaları,  maket yapımı, Karagöz ve Hacivat 
gölge oyunu, resim,  heykel gibi çalışmalarla sanat dallarına ilgilerini arttırmaya 
amaçlamaktadır.  
 
Eğitim Ekibi,  öğrencilerin derslerine yardımcı olmayı, sınavlara hazırlıkta onlara 
destek olmayı amaçlamıştır.  Çocukların kişisel ve eğitsel gelişimlerine katkı 
sağlayarak, onların sosyal yaşamda aktif birer birey haline gelmelerine yardımcı 
olmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak da temel hedeflerdendir.  
 

mailto:ruyamk@uludag.edu.tr
mailto:yasartmz@gmail.com
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Sağlık Ekibi, sağlık alanında bilinçlendirme ve doğru yönlendirme amaçlarına 
yönelik hazırladıkları görsel ve uygulamalı sunumlarla çocuk ve yetişkinlere birçok 
sağlık alanında eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerle kırsal bölge halkının genel 
sağlık sorunlarını belirleyerek, yaptıkları bireysel uygulamalar konusunda 
bilinçlendirmek ve onları uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirerek sağlık düzeylerini 
yükseltmeyi amaçlamaktadır. Temel el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, temel ilk yardım 
bilgisi, diyabet ve hipertansiyon hastalığı, eklem ve romatizmal rahatsızlıklar, sigara 
kullanımı gibi birçok konuda gerçekleştirdiği eğitimler köylerde sağlık bilincini 
oluşturmaya ve temel koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmayı hedeflemektedir.  
 
Sosyo - Kültürel Ekip, çocuklarla gitar, bateri, keman, bağlama, ney, şan eğitimleri, 
koro, tiyatro çalışmaları, öncelikle Bursa yöresi olmak üzere halk oyunları eğitimleri 
ve heykel yapım atölyeleri ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 
  
Kırsal Kalkınma Ekibi,  çiftlik hayvanlarının kontrolü ve kayıtlarının tutulması, 
çiftlik hayvanlarının resmi kurumlarca kayıtlı olup olmadığı, yetiştiricilerin hayvan 
bakım besleme alışkanlıkları ve doğru uygulama yöntemleri, hayvanların bakım ve 
büyütme ortamlarının iyileştirilmesi alanlarında hizmet sunmaktadır.  Ayrıca 
koşulları uygun olan köylerde arıcılık çalışmalarına başlamış, arıcılığa ve bal 
üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Öte yandan yapılan toprak analiz 
sonuçları ışığında toprağın bitki besin elementi çizelgesini çıkararak uygun 
gübreleme yöntemleri belirlemiştir. Çalışılan bölgede yaygın olan bitki 
hastalıklarından korunma yöntemleri üzerine bilgilendirme eğitimleri yapılmıştır.  

 
Ayrıca ekip köyde yaşayan kadınlara yönelik atık ya da kullanılmayan 

kâğıtlarla (dergi, broşür vb.) çeşitli takı ve süs eşyası yapma sanatı olan  Paper Art a 
başlamıştır. Kadınlarla birlikte yapılan bu faaliyetlerle, kadınlara ek gelir imkanı 
sağlayarak dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini göstermek 
amaçlanmaktadır. 
 
K.Ö.Y. ŞENLİKLERİMİZ  
Sene içinde yürütülen etkinlikleri sergilemek ve etkinlikleri yaygınlaştırabilmek için 
şenlik düzenlenmektedir.  
 
AKADEMİK.Ö.Y. KONGRESİ  
K.Ö.Y. Projesinin gerçekleştirdiği ve plladığı çalışmaları akademik birimlerce 
tartışmak, projeye yön vermek, projenin ulusal anlamda tanıtımını yapmak, projenin 
diğer bölgelerdeki üniversitelerde de başlamasını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Bunun dışında sosyal medya ve kongreler aracılığıyla da projeyi yaygınlaştırmaya 
çabalanıyor.  
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PROJE GÖRSELLERİ :  
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Fotoğraf1: Etkinlikten kareler  
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SSPK- 7 AÇIK OKUL PROJESİ 

Sunum: Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN3, Murat AĞAR4, Levent YAZICI5 

 

PROJENİN AMACI :  

Çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen, öz değerlerine sahip çıkan nesillerin 

yetişmesi için eğitim alanında yerel ve ulusal olarak gerekli uygulamaların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Türk Milli Eğitimi’nin Temel İlkeleri bölümü Madde 

11- (Değişik: 16/06/1983-2842 S.K/3. Md.)’a göre “Güçlü ve istikrarlı, hür ve 

demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip 

olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve 

davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim 

çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır” ifadesi ile yasal 

temellere dayandırılmış demokrasi eğitimi; küreselleşen bilgi toplumlarında nitelikli 

bireyler yetiştirilmesi ve böylece güçlü toplumların inşa edilmesi için gelişmiş ve 

gelişmekte olan tüm toplumların milli eğitimlerinin temeline koydukları bir eğitim 

stratejisidir.  

 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda devam eden 

küreselleşme, bilgi toplumu ve postmodernizm olarak adlandırılan değişimlerin, 

eğitime çok önemli yansımaları olmuştur. Eğitime yeni bakış açıları ve kavramlar 

getiren bu yaklaşımların özü, çok kanallı esnek eğitim ve yaşam boyu eğitim şeklinde 

özetlenebilir (Akpınar&Gezer, 2010: 2). Bu tür yenilikçi bakış açılarının 

benimsenmesi kalıp yargılara bağlı eğitim yaklaşımlarının değiştirilmesi için oldukça 

önemlidir. Günümüzde öğretmenlerin geleneksel yaklaşımlardan vazgeçmemeleri, 

birçok ülkede büyüyen bir eğitim sorunu olarak ele alınmaktadır (Patrick, 2003: 12). 

Ülkemiz de kalkınma ve güçlü bir toplum olma yolunda emin adımlar atarken, bu tür 

eğitim sorunlarını aşmak için en önemli unsur olan milli eğitiminde demokratik ve 

çağdaş bir anlayışı benimsemektedir. Geleneksel kalıp yargıların yerine yenilikçi 

uygulamaları yerleştirmek gayesindedir. Dolayısıyla amaçlarına ve hedeflerine uygun 

                                                           
3
 Öğretmen, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge/ Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 

(nurhandemirhan_@hotmail.com) 
4
 Şube Müdürü, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi/ Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

(agarmurat@gmail.com) 
5
 Tokat İl Milli Eğitim Müdürü (leventyazici@meb.gov.tr) 
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olarak gerçekleştireceği tüm uygulamalarla bu anlayışı ortaya koyması 

beklenmektedir. Uygulanacak bu projede okullar tüm velilerin katılımına açık olacak 

şekilde düzenlenerek, kalıplardan sıyrılan yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyulacaktır. 

 Yapılan birçok bilimsel araştırma öğrencilerin okul başarılarında ailenin 

rolünün gittikçe arttığını göstermektedir. Ailenin, çocuğun eğitiminde etkisi bulunan 

en önemli informel oluşum olduğu söylenebilir (Erdoğan&Demirkasımoğlu, 2010: 

402). Bu bağlamda eğitimin kalite ve başarısının arttırılması yönünde atılacak 

adımlar okul-aile işbirliği ile kurgulanmalı ve uygulanmalıdır.  

Bununla birlikte projenin temel gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir; 

1- Kamu kurum ve kaynaklarının verimli kullanılması. 

2- Birlikte yaşama ve farklılıklara saygının küreselleşen dünya modelinde bir 

zorunluluk olması. 

3- Eğitim kurumlarının her yaştan bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

durumda olmasının önem teşkil etmesi. 

4- Gelişmiş bir toplum olabilmek için kendini çok yönlü geliştirebilen bireylere 

ihtiyaç duyulması. 

5- Okul-aile ve çevre işbirliğinin eğitime yapılabilecek önemli bir yatırım olarak 

görülmesi. 

6- Bir kamu kurumu olarak okulların şeffaflık ve saydamlık ilkeleri 

çerçevesinde hesap verilebilirliğinin artmasının sağlanması. 

7- Ailelerde “benim okulum” kavramının oluşturulması ve okulun aileler 

tarafından sahiplenilmesinin, eğitimin nitelikli olarak sağlanmasında önemli 

bir etken olması. 

           PROJENİN HEDEFLERİ :  

Böyle bir uygulama amacıyla gerçekleştirilecek bu projede temel hedefler şunlardır;  

1- Öğrencilerde demokrasi kültürü oluşturmak. 

2- Öğrencilerin bireysel gelişimlerinde eleştirel bakış açısını kazandırmak. 

3- Kişiler arası saygı ve hoşgörü değerlerinin toplumsal yaşam içerisinde  

uygulanmasına olanak sağlamak. 

4- Farklılıklar ile bir arada yaşamayı benimseyen bireyler yetiştirmek. 

5- Topluluk karşısında kendini ifade edebilen proaktif bireyler yetiştirmek. 

6- Düşüncelerini sesli dile getirmek yoluyla kendini tanıyan öz benliği ve öz 

saygısı gelişmiş bireyler yetiştirmek. 

7- Öğrenme ortamlarında öğrencilerin dönüt verme oranlarını arttırmak ve 

girişimci bireyler yetişmesini sağlamak. 
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8- Farklı eğitim ve öğrenme ortamlarıyla öğrencilerde hayat boyu öğrenme 

yaklaşımını geliştirmek. 

9- Eğitim ortamlarının toplumsal hayata katılımın ve sosyal sorumluluğun 

öğrenildiği en önemli kanallarından biri olduğunu göstermek. 

10- Okulların çevreyle bütünleşmesini sağlayarak, toplum hizmetinde olan 

kurumlar olduğunu göstermek. 

11- Proje 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılında Tokat il merkezinde görev yapan 
tüm öğretmenler 6.887; öğrenciler 111.155, ve velilerle birlikte yaklaşık 
350.000 kişi projenin nihai yararlanıcısını oluşturmaktadır.  

ORGANİZASYON :  

Proje ekibi oluşturulması ile başlangıç yapılmıştır. Proje görev ve sorumlulukları 

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Proje Yürütme, İzleme ve Değerlendirme  

Ekibi olarak ayrılmıştır.  TC Anayasası, 1789 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik 

Planı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı. 

FAALİYETLER: 

Proje Ekibinin Oluşturulması ve Görevleri  

 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Levent YAZICI (Tokat İl Milli Eğitim Müdürü) 

 Projenin yazım ve onay sürecinin yönetilmesi. 

 Projede görev alacak personelin resmi görevlendirmelerinin sağlanması. 

 Gerektiğinde projeye katkıda bulunabilecek kurumların devreye sokulması. 

Proje Yürütme, İzleme ve Değerlendirme Ekibi 

Murat AĞAR (Strateji Geliştirme Birimi-Şube Müdürü) 

 Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN (Proje Koordinatörü, Strateji Geliştirme 

Birimi, Ar-Ge) 

 Proje ile ilgili görsel materyallerin hazırlanması, proje ortaklarının ve 

paydaşların bilgilendirilmesi. 

 Projenin koordinasyonunun sağlanması, proje ile ilgili tüm planlama ve 

duyuruları yapmak. 
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 Okullarda uygulanan faaliyet adımlarını takip ve etkinlikleri organize etmek. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yapılan çalışmaları duyurmak. 

 Projeyi izlemek ve değerlendirmek, yılsonu il geneli proje raporunu 

hazırlamak. 

Proje uygulamasından önce ve sonra Tokat ilinde bir ilkokul, bir ortaokul ve 

iki lise olarak belirlenen pilot okullardaki toplam 227 öğrenciye üç farklı tutum ölçeği 

uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan tutum ölçekleri şunlardır; “Okula İlişkin Tutum 

Ölçeği- OİTÖ” (Adıgüzel, 2012); “Okula Yönelik Tutum Ölçeği- OTÖ” (Alıcı, 2013); 

“Utangaçlık Ölçeği” (Güngör, 2001). Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 16.0 

(Statistical Packet for Social Sciences) programı yoluyla analiz edilmiştir. 

 

Proje kapsamında proje faaliyet takvimine göre belirlenen okullarda açık okul olarak 

derslerin işlenmesi sağlanmıştır. Açık okul; sınıfın kapıları kapanmadan velilerin de 

derse iştirak edebileceği şekilde dersin geleneksel kalıplardan sıyrılıp yenilikçi bir 

uygulama ile işlenmesidir. Okullarda ayda bir gerçekleştirilen bu uygulamaya; 

Serbest Kürsü modeli eşlik etmektedir. Her ay her kademe için farklı temalarda 

gerçekleştirilen Serbest Kürsü Modeli’nin uygulama adımları şu şekildedir; 

a) Sınıflarda Serbest Kürsü Panosu oluşturulacak veya sınıfta bulunan panolarda 
Serbest Kürsü Köşesi oluşturulacaktır. Panoda önceden belirlenen temalar ve 
öğrencilerin sınıfta tartışmak istediği güncel konularla ilgili materyaller 
asılacaktır. Etkinliklerde U sıra düzeni yapılacaktır. Öğretmen masası kürsü 
işlevinde kullanılabilecektir. 

b) Etkinlik süresince öğretmen de öğrencilerin yanına oturacaktır. Konuşmak isteyen 

öğrenciler sırayla kürsüye gelerek fikir, görüş ve önerilerini sunacaklardır.  

 

c) Öğretmen bu görüş ve problemlerle ilgili görüşülen çözüm önerilerini not etmeli 

ve ders sonunda genel değerlendirmeleri de içeren bir rapor hazırlamalıdır.  

 

Projede genel olarak yürütülen temel faaliyetler şunlardır; 

 

 Derslerin Açık Okul Modeli ile İşlenmesi;  

 

Proje kapsamında faaliyet takvimine göre belirlenen okullarda ayda bir gün tüm 

dersler açık okul modeli ile gerçekleştirilmesi. Açık okul ile okulun hem velilere hem 

de bir alt kademe okullardan bir üst kademedeki okullara hazırlanan öğrencilere açık 

olması. 
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Serbest Kürsü Uygulaması; Açık okul olan okullarda Serbest Kürsü uygulanması. 

Serbest Kürsü uygulanacak okullarda “Serbest Kürsü Panoları” oluşturulması. 

(Dileyen öğrenci, veli ve öğretmenlerin duygu/düşünce paylaşımları yapabilecekleri 

platformlar olarak oluşturulmuştur.) 

Derslerin Halka Açık Mekanlarda İşlenmesi;  

Kent meydanında Resim/Müzik gibi sanatsal bazı derslerin proje faaliyet takvimine 

göre halka açık olarak işlenmesi. 

Okul Bahçelerinde Veli-Öğrenci-Öğretmen Katılımlı Tematik Sohbetler; 

Okulların bahçelerinde veliler için belirlenen temalar ekseninde çeşitli sohbetler, 

birlikte resim yapma ve kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirilmesi.  

Okul-Aile Spor Müsabakaları;  

Veli-öğretmen ve öğrencilerin katıldığı spor faaliyetleri-maçlar düzenlenmesi. 

 

Okul Pansiyonlarında Velilerin Ağırlanması;  

Yemekhanesi olan okullarda velilere yemek ikramı ve pansiyonlu okullarda 24 saat 

boyunca ağırlanması. 

 

Velilere Yönelik Semilerlerin Uygulanması;  

Açık okul uygulandığı günlerde velilere, öğrencilerin yaş dönemleri ve ilgileri 

kapsamında daha iyi yaklaşımlar geliştirebilmeleri için seminerler düzenlenmesi. 

 

Öğrenciler Arası Resim Yarışmaları ve Sergiler; “Farklılıklar”, “bir arada yaşamak” 

ve “demokrasi” gibi konularda öğrenciler arası resim yarışmaları düzenlenmesi, 

dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve sergilenmeye değer görülenlerin halka açık 

bir resim sergisi şeklinde sergilenmesi. 

 Farkındalık Yaratıcı Materyaller; Proje amaçlarına uygun olarak belirlenen 

konularla ilgili farkındalık yaratacak tanıtıcı broşür ve el ilanları dağıtılması. 

Yaratıcı Proje Teşvikleri; Öğrencilerde demokrasi bilincini oluşturmak ve değerler 

eğitimine katkı sunmak için yaratıcı proje ödevleri verilmesi. (Bu projelerin sadece 

literatür tarama ile değil, insanlar arası iletişim süreç ve becerisi gerektirecek şekilde 

tasarlanması önemlidir.) 

Fotoğraf Yarışmaları; Liseler arası “özgürlük” temalı fotoğraf yarışması 

düzenlenmesi. 
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Tematik Film Gösterimleri; Proje amaçlarına uygun olarak her ay belirlenen tema 

çerçevesinde velilerin de katıldığı film gösterimleri yapılması. 

Tematik Öykü Yarışmaları; “Demokrasi” ve “adalet” konularında velilerin de 

katıldığı öykü yarışmaları düzenlenmesi. 

     SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Proje Özkaynaklarla sağlandığından sürdürülebilirliği yüksek bir proje olup, değişen 

öğrenci kitlesi ve velilerle devamlılığı sağlanabilecektir. 

Proje diğer illerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince uygulanabilir. Bununn dışında İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve valilikler projenin 

yüürtülmesinde önderlik ederek; yaygınlaştırılmasını sağalayabilir. Sivil toplum 

kuruluşları ve üniversitelerce geliştirilerek destek sağlanabilir. 

 
SON SÖZ VE İLETİŞİM :  

Proje faaliyetlerinin uygulanmasından sonra tekrar uygulanan ölçeklerden alınan 

puanlar ile öncesinde alınan puanlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının pozitif yönlü değişiklik göstermesinin yanında, 

özellikle “Utangaçlık Ölçeği” ile test edilen maddelerde pozitif yönlü değişim 

derecesinin oldukça fazla olduğu görülmüştür. Proje uygulamalarından sonra 

öğretmenler ve velilerle yapılan görüşmelerden alınan sonuçlara göre; öğrencilerin 

hem okula ilişkin olumsuz tutumları olumlu yönde değişmiş; hem de topluluk önünde 

konuşmalarının sağlandığı Serbest Kürsü Modeli kendilerini ifade edebilecekleri 

önemli bir platform sağlanmıştır.  

 

Öğrencilerin; proaktif bir birey olmaları, sosyal girişimcilik becerilerinin 

geliştirmeleri gibi toplumsal sorumluluk almalarını sağlayacak niteliklerinin 

geliştirilmesi sağlanmıştır. Okullardan alınan dönütler ve raporlara göre proje 

faaliyetlerinin %90’ının uygulanabilir ve başarılı olduğu görülmüştür. Projenin 

geldiği aşamada ise proje hedeflerinin %85’inin gerçekleştiği tespit edilmiştir.  
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PROJE GÖRSELLERİ : 

  

Fotoğraf 1. : Proje uygulamalarından 
Serbest Kürsü’de bir öğrenci velisi 
topluluk önünde konuşmaktadır. 

Fotoğraf 2. : Proje uygulamalarında 
veliler ve İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Serbest Kürsü konuşmalarını 
dinlemektedir. 

 

Fotoğraf 3. : Proje etkinliklerinde öğrenciler ve veliler, herkese açık olarak 
işlenen derse, Serbest Kürsü etrafında katılmaktadır.  
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Fotoğraf 4. : “Özgürlük” temalı 
proje uygulamaları 
yapılmaktadır. 

Fotoğraf 5. : Serbest Kürsü’de 
öğrencilerimiz düşünce paylaşımı 
yapmaktadırlar. 

  

Fotoğraf 6. : Proje etkinliklerinde 
veliler öğrencilerle birlikte sınıf 
içinde etkinliklere katılmaktadır. 

Fotoğraf 7. : Proje etkinliklerinde veliler 
öğrencilerle birlikte sınıf içinde 
etkinliklere katılmaktadır. 
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Fotoğraf 8. : Strateji Geliştirme Şube 
Müdürümüz bir Açık Okul 
etkinliğinde veliler ve öğrencilerle 
sohbet etmektedir. 

Fotoğraf 9. : İl Milli Eğitim Müdürümüz, 
Kültür ve Turizm İl Müdürü ve İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcımız Açık Okul’u 
ziyaret etmektedir. 

 

Fotoğraf . 10: Açık Okul, Açık Zihin, Proaktif Nesiller... 
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SSPK – 8 ROBERT LİSESİ TOPLUMA HİZMET PROGRAMI 

Sunum: Biz Amerikan Robert Lisesi Topluma Hizmet Programı ( THP) Koordinatörleri , 

Güler Karabatur (gkarabatur@robcol.k12.tr), Elif Sönmez (esonmez@robcol.k12.tr), 

ayrıca THP ofisimizde şu an yanımızda olmayan Jennifer Sertel ve İzzet Şengel’le beraber 

4 kişi olarak çalışmalarımızı 9 yıldır sürdürüyoruz. 

PROJENİN AMACI :  

2005-06 yılında Okul İdaresi ve THP koordinatörleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Şubat 2005 tarihli 2569 sayılı Tebliğler Dergisi Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği  doğrultusunda çalışmalar yaparak okulumuzdaki THP çalışma 
programını tamamladık.    

Robert Lisesi’nde Topluma Hizmet Programı (THP) akademik programın bir 
parçasıdır. Bir öğrenci Robert Lisesini bitirebilmek için diğer tüm derslerinin yanı 
sıra toplum hizmetini de tamamlamış olmalıdır. THP dahilindeki tüm proje ve 
faaliyetler öğrenciyi merkeze alır. Öğrencilerimizden gelen tekliflerden yola çıkarak 
bir projeyi oluştururuz ve öğrenci liderleri ekiplerindeki diğer arkadaşlarıyla ve 
danışman öğretmenleriyle birlikte projeyi tamamlar. Faaliyetlerin içeriğine 
gerektiğinde çalışılan konudaki uzmanlardan gerektiğinde ise kendi akademik 
kadromuzdan destek alarak karar veririz. THP faaliyetleri okul dışı saatlerde okul 
sonrası, yaz tatili, ara tatiller ve hafta sonları gerçekleştirilir.   

Öğrencilerimizin Türkiye’de ve Dünyada yaşadıkları çevrelerde sorumluluk sahibi bir 
yurttaş olmalarını, etkileşim içinde bilgi ve becerilerini paylaşarak ve üreterek 
toplumsal gelişimi sağlamayı amaçlıyoruz. 

           PROJENİN HEDEFLERİ :  
1. Öğrencilerimizin kendilerini ve yaşadıkları çevreyi tanımaları. 
2. Öğrencilerimizin hem fiziki hem de sosyal çevreleri ile etkileşim halinde 
olmaları. 
3. Öğrencilerimizin yaşadıkları çevrelerdeki sorunlar hakkında çözüm 
üretmeleri ve uygulamaları. 

HEDEF KİTLE :  

Topluma Hizmet Programı kapsamında şimdiye kadar devlet okulları, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtları, huzurevleri, engelli dernekleri, 
hayvan barınakları ve sahada çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
yapıyoruz. Bu işbirlikleri sayesinde Robert Lisesi Öğrencileri; çocuklar, gençler, 
yaşlılar, engelli bireyler, kimsesizler, sokak hayvanları ile çalışma fırsatı buluyor.  

BÜTÇE: 

THP Ofisi için gerekli olan malzeme, eğitim, basım, iletişim, ulaşım gibi masraflar okul 
bütçesinden karşılanmaktadır. 
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Ayrıca sponsorluklardan  projelerimiz için destek almaya çalışmaktayız. 

Her Proje kendi faaliyeti doğrultusunda bir bütçe yapmaktadır. Bu projeler için 
yapılan bütçelerde ulaşım, konaklama, yemek ve faaliyetin mahiyetine göre alınacak 
malzemeler yer almaktadır. Proje fon oluşturabilmek için okul etkinliklerinde ev 
yapımı yiyecek satışı yapar. Ayrıca tüm projeler için ortak oluşturulan bir fon için 
ikinci el eşya ve kitap toplanıp, yıl içinde iki kere gerçekleşen ikinci el kermesinde 
öğrencilerle birlikte satış yapılır. 

Öğrencilerimiz şahsi harcamalarını (ulaşım, konaklama, yemek gibi) kendileri 
karşılar. 

FAALİYETLER: 

Proje konularını, 

İlk ve ortaokul öğrencilerine akademik ve sosyal destek, 

Kimsesiz çocuklara sosyal destek, 

Engellilere destek, 

Doğanın korunması konusunda farkındalık çalışmaları, 

Kütüphane oluşturma ve keyifli okuma saatleri, 

Çocuklarla drama, dans, müzik ve spor etkinlikleri, 

Okul boyama, 

Ve huzur evlerine destek olarak özetleyebiliriz. Projenin konusu ve alanı hedef 
kitlenin ihtiyaçlarına göre şekillenir.  

- Hizmet ederek öğrenme: Yıllık Ödev ve THP 

 Öğrencilerimiz hizmet ederek öğrenme (service learning) metodu olarak 
yıllık ödevleri topluma hizmet projesi olarak seçebiliyorlar. Herhangi bir dersten 
aldıkları konuyu bir topluma hizmet projesi ile birleştiriyorlar veya ödeve uygun bir 
uygulama planlıyorlar.  Bu metodun hem kendi öğrencimizin hem de birlikte 
çalıştığımız öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracağını biliyoruz. Yıllık ödevlerin 
topluma hizmet projesi ile birleştirilmesi  anlamlı, verimli ve etkin bir öğrenmenin de 
yolunu açmaktadır.  

 - Kulüpler ve THP: 

Okulumuzda çok yaygın olan sosyal kulüpler yıl içindeki amaçları arasına THP 
projelerini de eklemeye başladılar. Böylece gerek bir kulübün bir başka okulda 
oluşturulup yürütülmesine destek olmak gerekse başka illerde kulübün faaliyet 
alanını hayata geçirme çalışmalarıyla hem öğrencilerimiz hem kulüp danışmanları 
hem de hedef kitlenin büyük bir ihtiyacı giderilmiş olmakta.  
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 - Programın yaygınlaştırılması:  

 Robert Lisesi olarak bir lisede sosyal sorumluluk projelerinin nasıl 
sürdürülebileceğine dair edindiğimiz deneyimi paylaşabilmek için sadece bize gelen 
destek tekliflerinde yol gösterici olmuyor aynı zamanda 2012 yılından beri “Liselerde 
Sosyal Sorumluluk Sempozyumu”nu sürdüyoruz. Sempozyumun da yayılmasını 
istediğimiz için geçen yıl ENKA Okullarının yönetiminde gerçekleşmesine destek 
verdik.  

 Programın yaygınlaşması için yürüttüğümüz diğer bir proje ise “Topluma 
Hizmet Uygulamaları” müfredatı hazırlamak. Yazmaya başladığımız müfredatı 
Boğaziçi Üniversite Eğitim Fakültesi “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersinde 
uyguluyor ve geliştiriyoruz. 

 - Program için geliştirilen içerikler:  

Acil durum 

planı, 
Formlar,  Kontratlar,  Tez ve günlük 

formatları,  

Proje başvuru 

formları. 

Öğrencilere projelerinde öğretmenler, idareciler, okul çalışanları, veliler ve mezunlar 

danışman olarak eşlik ederler. Danışmanlar, Robert Lisesi öğrencilerini ve çalıştıkları 

grupları proje esnasında gözlemleyerek proje sonunda bir rapor hazırlar. Bu rapor 

projenin değerlendirilmesi için kullanılır. 

Tez ve günlükler 

      Proje çalışmaları sürecinde öğrenciler her çalışma günü sonunda grup toplantısı 

yapar ve kısa bir günlük yazarak hem gün içinde yaşadıklarını yansıtırlar hem de 

ileriki çalışmalarına yön verirler.  

      Proje bitiminde formatı belirlenmiş olan bir tezi yazıp teslim ederler. 

    Günlük ve tezini teslim etmemiş öğrencilerin projeyi tamamlamış oldukları kabul 

edilir, ve daha sonra müracaat edecekleri proje çalışmalarına kabul edilmezler. 

      Günlük ve tezler danışmanlar tarafından değerlendirilerek , öğrencilerle paylaşılır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Geçen Mayıs ayında Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan iki araştırmacı ile 
programımızın etkisini ölçmek için bir işbirliği kurduk. Kendileri programımızın 
öğrencilerimiz üzerindeki etkisini ölçecek araçlar geliştirecek ve yaz projelerinde 
uygulamaya başlayacağız. 
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SSPK – 9 TOPLUMSAL CİNSİYETTE ADALET, BİR YÜREK BİRLİĞİ 
PROJESİ 

Sunum:  Rukiye YİĞİT SARGUT, yigitrukiye@gmail.com , Murat AĞAR, 

agarmurat@gmail.com , Levent YAZICI, leventyazici@meb.gov.tr 

 

PROJENİN AMACI :  

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projeyi hazırlamaktaki ana amacımız, 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, paydaşlarımız ve tüm Tokat halkı ile yürek 

birliği yaparak il genelinde farkındalık oluşturmaktır.  Böylece kurumumuz, ülke 

politikası haline gelmiş olan, toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması çalışmalarında 

üzerine düşen sorumluluğu yerine getirilmiş olacaktır.       

           PROJENİN HEDEFLERİ :  

1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında diyalog kurulması 

ve geliştirmesi  

2. Projede paydaş olarak yer alan kurum kuruluşların projeyi sahiplenmeleri 

3. Hedef gruplarda yer alan bireylerin,  toplumsal cinsiyette adalet ile ilgili 

sorumluluk bilinci oluşturmaları ve bu eşitliğin korunmasına yönelik olumlu tutum 

geliştirmeleri  

4. Proje kapsamında düzenlenen etkinliklere, öğrenci velileri tarafından yüksek 

düzeyde katılım sağlanması   

5. Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, cinsiyet eşitliği kapsamına 

giren konuları okul içi etkinliklerine dâhil etmelerini sağlamak. 

6. Kadınlara atfedilen kalıplaşmış meslek algısını yıkmak ve özellikle kız öğrencilerin 

meslek edinme konusunda ufuklarını açmak. 

7.  Kadınların yasal hakları konusunda tüm öğrencilerimiz ve velilerinin 

bilinçlenmesini sağlamak.  

8.  Kız öğrencilerimizde ve ailelerinde örgün eğitimin gerekliliği konusunda 

farkındalık oluşturmak.  

 

  

mailto:yigitrukiye@gmail.com
mailto:agarmurat@gmail.com
mailto:leventyazici@meb.gov.tr
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ORGANİZASYON : 
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulayıcısı olduğu projede işbirliği yapılan 
kurumlar şunlardır: T.C. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Müftülüğü, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Tokat Barosu, Tokat’ta faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluşları ve 
kadın dernekleri. 

HİBE PROGRAMI : Öz Kaynak 

HEDEF KİTLE :  

Müdürlüğümüze bağlı 731 kurumda çalışan 6.887 eğitimci ve bu okullarımızda 

öğrenim gören 111.155 öğrencimiz projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Etkinliklerimize katılan öğrenci velilerimiz ve etkinliklerimizden yerel basın yoluyla 

haberdar olan tüm Tokat halkı proje faaliyetlerinden etkilenmektedirler. 

FAALİYETLER: 

1- ‘Aile İçi Şiddet ve Kadın’ Ana Temalı Kadınlar Günü Programı: Farklı 

kesimlerden kadınların konuşmacı olarak katıldığı programda Otizmli bir çocuğu 

olan anne Songül SAVAŞ ve kendisi fiziksel engelli olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde 3. Sınıf öğrencisi olan Sare AYDIN engelleri aşan kadınları 

anlatmışlardır.  

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Sportif Eğitim Uzmanı Belma 

EZGİN, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gözde Nur TETİKÇOK 

YAVUZ ve Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Psikolog Doktor Merve 

Emine GÖNEN kendi alanlarında kadınları ilgilendiren konularla ilgili bilgilendirme 

konuşmaları yapmışlardır. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi kız öğrencileri de bağlama 

eşliğinde Anadolu kadınını anlatan türküler seslendirmişlerdir. 

2- Liseler Arası “Kadına Şiddete Hayır” Konulu Poster Tasarım Yarışması:  

Kadınlara ve kız çocuklarına şiddet konusuna dikkat çekmek, her türlü şiddetin 

(duygusal, fiziksel, sözlü)  insanlık dışı bir muamele ve hiçbir koşulda kabul edilemez 

bir davranış olduğu gerçeğini vurgulamak ve öğrencilerimizin bu konudaki duygu ve 

fikirlerinin paylaşılmasını sağlamak amacı ile ilimiz genelinde, liseler arası poster 

yarışması düzenlenmiştir. Güzel Sanatlar ve Liseler olmak üzere 2 kategoride ilk 3 

belirlenerek öğrencilerimiz ödüllendirilmiştir.  

3- Belediye Başkanımız ile Tokat’ta Kadın Sorunları Programı: Tokat Belediyesi 

tarafından kadınlar için yapılan Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nde, kadın 

sorunlarının görüşüldüğü bir program organize edilmiştir. Programa Sivil toplum 

kuruluşları, siyasi partiler, sendika temsilcileri, eğitim yöneticileri, kamu 

kurumlarının aile ve kadın konusunda çalışan komisyonları ve birimleri, yerel ve 
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ulusal basın mensupları davet edilmiştir.  Belediye Başkanı Av. Eyüp EROĞLU’nun 

katılımcılara hitap ederek istek ve taleplerini dile getirmelerini istemesinin üzerine; 

kadınlara ve kız öğrencilere yasal haklarının öğretilmesi gerektiğinden, el sanatı 

ürünlerin satışının yapılabileceği yerlere, çocuk kültür merkezi ve engelli çocuklara 

yönelik kreşlerden, erkeklerin de eğitimlere davet edilmesi gerektiğine kadar geniş 

bir yelpazede pek çok soru ve görüş sunulmuştur. 

4- “Gençlik ve Aile” konulu konferans:  Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı, Yazar 

Sıtkı ASLANHAN, Proje kapsamında 17 Mart 2015 Salı günü saat 14:00 da 

Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans salonunda lise öğrencilerine konferans vermiştir. 

5- Benim Madam Curie’m Projesi Pilot Uygulaması:  Uçan Süpürge Kadın İletişim 

ve Araştırma Derneği’nin, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Milli Eğitim Bakanlığı 

desteğiyle Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin "Demokratik Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi (HRE) Hibe Programı" kapsamında yürüttüğü Benim Madam 

Curie’m projesinin, İl Merkezindeki 5 İlköğretim okulunda pilot uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Kadınlara atfedilen kalıplaşmış meslek algısını yıkmak ve 

özellikle kız çocukların meslek edinme konusunda ufuklarını açmak için tarihte iz 

bırakmış, yol açan dört bilim kadınının başarı hikâyesini kısa canlandırma filmleri ile 

anlatan proje sonunda öğrencilerimizde olumlu tutum değişiklikleri gözlemlenmiştir. 

Yeni eğitim-öğretim yılında da proje uygulamasına devam edilmektedir. 

6- Yasalarda Kadın Hakları Seminerleri:  Tokat Barosu işbirliği ile okullarda 6284 

sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 

getirdiği haklar konusunda seminerler düzenlenmektedir. Konuşmacı olarak Tokat 

Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin görev aldığı programlar 

şimdiye dek il merkezinde 8 lise 2 ortaokul ve 1 Halk Eğitim Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama her hafta düzenli olarak devam ettirilmektedir. Ayrıca 

ilçelerde, ilçe MEM’ler koordinasyonunda, ilçede görevli avukatlar tarafından 

seminerler yapılmıştır. Köylerde açılan halk eğitimi kurslarına aile içi şiddet 

konusunda kadın haklarını anlatan metinler hazırlanarak Usta öğreticiler tarafından 

kursiyerlerle paylaşılması sağlanmıştır.  

7- “İslam'ın Kadına Verdiği Değer” Konulu Paneller: Tokat Müftülüğü işbirliği ile 

okullarda, İslam’da kadın hakları, İslam’ın kadına verdiği değer ve Hz. Peygamber 

zamanında kadınların toplumdaki yeri konularını kapsayan eğitimler 

düzenlenmektedir. Uygulama her hafta düzenli olarak devam ettirilmektedir. 

8- Spor Olanaklarının Kız Öğrencilerimize Tanıtılması: Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile sportif eğitim uzmanı Belma EZGİN tarafından kız 

öğrencilerimize Tokatta var olan spor olanakları tanıtılmış ve Gençlik Merkezi 
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ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaya ilerleyen zamanlarda devam edilmesi 

planlanmaktadır. 

9- Okullarda Yapılan Faaliyetler: İl genelindeki tüm okullarımız ayrıca kendi 

bünyelerinde proje kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bütün 

ortaöğretim kurumlarında kadına şiddeti yeren okul içi etkinlikler düzenlenmektedir.  

Eğitim alanında rol model olabilecek kadınların il genelindeki lise öğrencileri ile 

buluşması sağlanmakta, kız öğrencilerin lise ve üniversite düzeyinde örgün öğretime 

devam etmeleri için aile ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.  

           SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin bir 

kısmı yalnızca il merkezinde uygulanmış olup, bir kısmı da pilot uygulama olarak 

gerçekleştirilmiştir. 2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle bütün proje faaliyetleri 

geliştirilerek il geneline yaygınlaştırılmaktadır. Proje faaliyetleri sonucunda alınan 

geri dönütlerde, hedef gruplarda olumlu tutum değişiklikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 

il genelinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projelere katılım ve 

memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir. Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin 

görüş bildirdiği ankette Toplumsal Cinsiyette Adalet “Bir Yürek Birliği Projesi” 

uygulanmasına devam edilmesi istenen projeler arasında yer almıştır. 

PROJE GÖRSELLERİ : 

 

 
 

Fotoğraf . 1: Kadınlar Günü Programı, Tokat Barosu Kadın ve Çocuk Hakları 

Komisyonu Başkanı avukat Gözdenur Tetikçok Yavuz sunumu. 

Fotoğraf . 2: Kadınlar Günü Programı, Üniversitesi GOP Tıp Fakültesi öğrencisi Sare 

AYDIN 
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Fotoğraf . 3: Liseler arası “Kadına Şiddete Hayır” Konulu Poster Yarışması 

Güzel Sanatlar Kategorisi 1.si. Eser sahibi: Gamze ÇAKIR. 

 

  

Fotoğraf . 4: Liseler arası “Kadına Şiddete Hayır” Konulu Poster Yarışması Liseler 

Kategorisi 1.si. Eser sahibi: Semanur KILIÇ. 
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Fotoğraf . 5: Okullarda gerçekleştirilen Yasalarda Kadın Hakları Seminerleri     
Fotoğraf . 8: Okullarda gerçekleştirilen İslam’ın Kadınlara Verdiği Değer konulu Paneller 
 

 
Fotoğraf . 7: Benim Madam Curie’m Proje uygulaması sonunda yazılan öğrenci 

kompozisyonlarından iki örnek. 



 
88 

SSPK -10 SESLİ KALEMLER 

Sunum : Ersin Hoşgenç, e_hosgenc@hotmail.com  

PROJENİN AMACI :  

Engel, çoğu zaman motomot fikirlerimizle yaşanagelen, fizyolojik ya da 

duyusal kısıtlılık değildir. Bir çok sağlıklı insanın bile, kendileri için bir 

şeyleri yapmasına mani olan ama bunun nedenleri olarak  dikkat 

çekmeyen, dış etkenler ya da ruhsal değişimlerinden kaynaklı değişken 

engelleri vardır.  Bu engeller de manevi dinginliğe ve açlığa ihtiyaç duyan 

insanlar yığar toplumda. 

Duyusal bir proje merkezi sorumluluğu ile uzun yıllar faaliyetlerini 

sürdüren Sesli Kalemler dikkatlerden kaçan bu ayrıntıya farkındalık 

yaratmakla birlikte, aslolan fizyolojik ve duyusal engelleri yüzünden 

hayata tutunmakta zorluk çeken bireylerin yaşamlarına küçük ama 

anlamlı dokunuşlarda bulunmak için bu projeyi hayata geçirmiştir. 

Dolayısıyla Sesli Kalemler, ismindeki ironiden daha realist bir yaklaşımla 

tam da isminin hakkını vermeyi amaçlayan projelere imza atmış bir 

sorumluluk hareketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 

Söz konusu projenin amacı başta görmek engelliler ve toplumun okuma 

yazma bilmeyen kesimine  sesle edebiyatı sunmak, edebiyatı 

sevmeyenlerde algı yaratarak kültür grafiğini yükseltmek,  ilgi duysa bile 

buna zaman ayıramayan kişilerin bu eksikliklerini gidermesinde katkıda 

bulunmaktır.  

Bu bağlamda alanlarında profesyonel isimler ile şiir, deneme, edebi yazı 

vb… kavramları tam da anlaşılması gereken hali ile seslendiren bir ekip 

çalışmasıdır. 

ORGANİZASYON : 

Projenin oluşumundan bugüne, hiçbir ticari kaygı güdülmediğinden dolayı,  

ticari herhangi bir unvanı olmayan, ortaklık mantalitesinden ziyade 

gönüllüler topluluğu olarak hareket eden Sesli Kalemler bağımsız ve sosyal 

bir oluşumdur. 

mailto:e_hosgenc@hotmail.com
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HEDEF KİTLE :  

Oluşumun hedef kitlesi amaç bölümünde de belirtildiği üzere öncelikle 

görme engelliler ve hemen akabinde de edebiyata uzak olan herkesi 

kapsar. 

FAALİYETLER :  

Edebiyatta özellikle şiir; çok üretilmesine rağmen, yazın dünyasının üvey 

çocuğu, kül kedisi masalında üvey anne ve üvey kardeşler ile eşit şartlara 

sahip olamayan kül kedisinin bizzat kendisi gibidir. Kitap reyonlarında son 

çıkanlar, en çok satanlar, polisiye romanlar, kişisel gelişim, aktüel-mecmua 

gibi popüler yayınların yanında rafının tozu dahi en az alınan tür olarak 

ötekileştirilmiştir.  

Edebiyatın bazı türleri,  sadece okunarak anlaşılamayacağı için, bir ressam 

gibi tuale can vermesi gereken sanatçılara ihtiyacı duyar. Biz Sesli 

Kalemler olarak stüdyolarımızda yaptığımız seslendirmelerle,  gönüllülük 

esas alınarak katkıda bulunduğumuz konser vb. faaliyetlerde, dinletilerde 

bu eksikliği yıllardır gidermeye çalışmaktayız. 

Tüm bu süreç içinde, kısıtlı imkanlarla yaptığımız çalışmaların geri 

dönüşümleri bizleri son derece mutlu etmiştir.  Sesli Kalemler ekibi olarak, 

bu çalışmalarını artık daha büyük kitlelere ve daha kapsamlı 

organizasyonlarla sürdürmek arzusundayız. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

Sesli kalemler sitesi içerisinde onlarca güzel sesli insanları barındırmayı 

ve özel çaba, emek, özveri ile edebiyata ses olmayı hedeflemektedir. 

Her ay milyonlarca şiir yazılmasına, edebi kitaplar yayınlanmasına rağmen 

aslında hepimiz OKUMA engelliyiz. 

Yaşadığı bir sağlık sorunundan dolayı yatağına bağımlı olan kişi; Okuma 

engellidir. 

Trafikte kalan, kitabını yanına alamamış kişi, okuma yazma bilmeyen, eşi 

yanan ışıktan rahatsız olmasın diyen herkes; Okuma engellidir. 
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Dijital platformun ve sosyal medyanın her geçen gün gelişmesi ve 

hayatımızı kaplamasından dolayı bizler bir araya gelerek, edebi metinler, 

şiirler başta olmak üzere böyle bir sosyal sorumluuk projesine imza atmak 

istedik. 

Sesli Kalemler çatısı, edebiyata gönül veren ve seven herkesin çok uğrak 

bir yeri olmaya kısa bir sürede başlamıştır. 

Ekibimiz ile birlikte şiir gösterileri düzenledik. İlginin ne kadar fazla 

olduğunu, ücretli katılım yerine ''giriş ücreti bir kitaptır'' diyerek 

katılımcıların taktirini topladık. Bunlar gibi düzenlediğimiz gösteri ve 

yaptığımız söyleşiler ile toplanan kitapları da duyma engelli kuruluşlar 

başta olmak üzere tüm ihtiyacı olan okullar ile paylaştık. 

Sesli Kalemler iletişim bölümünden bizlere gönderilen şiirlere ses olarak, 

yüzlerce şair arkadaşımızın şiirlerine ses olduk ve sanal alem olarak 

bilinen sosyal medyaya GERÇEK olan eserler kazandırdık. Ayrıca 

seslendirilmiş olan bu eserler de aylık olarak Görme engelliler kuruluşları 

ile paylaşılarak, bir çok görme engelli arkadaşlarımızın da edebiyata uzak 

kalmamasını sağladık. 

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

Hedefimiz; Sesli Kalemler çatısı altında Türkiye’nin her yerinden Sesleri 

güzel olan kişileri barındırarak ve tüm illerimiz de birer şube oluşturarak, 

edebiyata sesimiz yettiğince ses olmaya çalışmak olacaktır. 

Sitemiz içerisinde yapmayı planladığımız Seslendirilen eserlerin 

videosunda işitme engelliler dili olarak bilinen işaret dilinde videolar ile 

sunum yaparak, sadece okuma engellilere değil aynı zamanda da duyma 

engellilere de destek olmak ve onları da Sesli Kalemler çatısında 

bulundurmayı istiyoruz. 

Gelecek zaman da sadece Türk edebiyatını değil, Dünya edebiyatına da yer 

vermek İsteyen Sesli Kalemler sitesi, içerisinde Dünya ülkelerinden de 

Seslerine ve eserlerine yer vermeyi hedefleyerek kültür elçisi olmak için 

tüm enerjisini sarf etmeyi düşünmektedir. 
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SON SÖZ 

SSPKONGRE’ye başlarken proje literatürünü yasmak ve geleceğe not düşmek 

için çaba harcamayı amaç edindik. Kapsayıcı bakış açımız ile siyaset üstü 

faaliyet yürüterek her rengin var olmasına ve dahil olmasına çaba harcadık. İyi 

proje örneklerine ulaşmak için zaman harcadık ve bir şekilde dikkatlerini 

kongreye çekip, davet ettik.  

Ortaya ise 5-6 Aralık 2015 tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 

uygulanan SSPKONGRE-II kongresi ve bu kitap çıkmıştır. 

Bu kitap II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ne katkı sağlayan 

projeler, davetli konuşmacılar, danışma kurulu ve organizasyon ekibi sayesinde 

oluşmuştur ve iyi proje örneklerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan gönüllülere, STÖ 

temsilcilerine ve ilgi duyan herkese armağan edilmiştir.  

SSPKONGRE-II fikrini paylaştığımız ilk günden itibaren desteklerini bizden 

esirgemeyen Keçiören Belediyesine,  

Kongre fikrine güvenerek Ana Sponsor olan İstanbul Arel Ünviersitesine,  

Fikirleriyle zenginlik katan Danışma Kurulu üyelerine,  

Konuşmalarıyla bakışaçımızı genişleten değerli davetli konuşmacılara,  

İyi proje örneklerini katılımcılarla paylaşan Sunumlu Proje temsilcilerine,  

Kongre’de görev alan koordinatör ve gönüllülere,  

Organizasyonu yürüten Sistem ve Jenerasyon Derneği ile aktiF-İz Gençlik 

Topluluğu temsilcilerine  

Katkılarından dolayı TEŞEKKÜR EDERİZ.  

 

 

Ümit YARDIM 
SSPKONGRE Genel Koordinatörü 
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