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GENEL KOORDİNATÖRÜN MESAJI 

Varlığını yüzyıllardır dünyada sürdüren insanoğlu çağın gerekliliklerine göre kendine 
yönetim biçimleri geliştirmiştir. Yönetim süreçlerinin evrimi sonucunda ise 100 yıllık 
süredir Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) etkinliğini artırmış, toplumu, karar verme 
mekanizmalarını ve hayatı doğrudan etkilemeye başlamıştır. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 
sosyal sorumluluk projelerinin ivme kazandığını söyleyebiliriz.  

Projeler yeni dünyaların sihirli anahtarıdır.  

Geleceği şekillendirecek projelerin kalitesini artırmak, projeleri uygulayacak 
STÖ’lerin kapasitelerini geliştirmek için yola çıktık. Sihirli değneğimiz yok, bilginin güç 
olduğu, çalışarak, daha fazla pratik yaparak, sonuçları değerlendirip, üstüne koyarak, daha 
da önemlisi; STÖ’lerin birbirini etkileyerek gelişeceğini düşünüyoruz.  

Peki Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi nedir?  

Konusu sadece sosyal sorumluluk projeleri olan bir kongredir. Temel faaliyetleri 
uygulanmış veya uygulanmakta olan projelerin sunulduğu oturumlar, STÖ Fuayesi ve 
poster sunumlarıdır. Bu faaliyetleri ise gönüllüleri STÖ çalışanları, proje koordinatörleri, 
hibe veren kurum temsilcileri, proje konularına merak duyan ve gönüllü olmak için adım 
atmak isteyen kişiler için organize edilmektedir. Yani konusu projeler olmasına rağmen, 
sspkongre ile projelerin çevresi, büyüyüp geliştiği toprak olan insanlar da kongre hedefleri 
arasında yer almıştır.  

Projelerin kalitesinin artması ise Türkiye’deki STÖ kalitesini artıracak hem de hedef 
kitle üzerindeki etkiyi artıracaktır. Dolayısıyla kongrenin uygulanması bir seçenek değil, 
Sivil Toplum alanı için bir zorunluluktur.  

Projelerin artan önemi ve İtalya gibi ülkelerde 4. Sektör olarak gösterilen bu alanın 
optimize edilmesi, ortak zeminlerde buluşup birlikte yükseltilmesi için bu yıl geniş bir 
gönüllü kitlesi ile 3.sünü organize ediyoruz. SSPKONGRE-III için çalışan; Danışma Kurulu, 
organizasyon ekibi, gönüllü ekibi ve sosyal medya üzerinden destek veren siz değerli 
hayaldaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.  

Projelerin toplumu iyileştirmesi için her yerde ve hep birlikte ‘Dikkat! Proje 
çıkabilir.’ diyoruz. 

Saygı ve sevgilerimle 

 

  

Ümit YARDIM 
SSPKONGRE Genel Koordinatörü 
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KONGE EKİBİ  

Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Nuray KIRDI – Yaşlılık Platformu 

Prof. Dr. Filiz CAN – Geriatri Fizyoterapistleri Derneği 

Prof. Dr. Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ – TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası 
İlişkiler Bölümü 

Dr. Z. Sibel SİPAHİOĞLU – TED Üniversitesi Temel Bilimler Birimi 

Hülya DENİZALP – GENÇTUR 

Ümit YARDIM – SSPKONGRE 

Mehmet ÇETİNKAYA – Gençlik Çalışmaları Derneği / Vopool 

M. Ali ULUCAN – aktiF-İz Gençlik Topluluğu 

Onur ÇİFTCİ – Akıl Oyunları Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi 

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ – Abdullah Gül Üniversitesi Youth Factory 

Murat AKBIYIK – STK Master  

Füsun OKUTAN – TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
 

Koordinasyon Ekibi 

Ümit YARDIM – Genel Koordinatör 

Yağmur BAYINDIR – Sosyal Medya Koordinatörü 

Hatice Merve KORKMAZ ve Sena SARIDEMİR– Gönüllüler Koordinatörleri 

M. Ali ULUCAN – Koordinatör 

Reyhan AÇIKGÖZ – Koordinatör 

Kemal ÇELİK – Koordinatör 

Hasan Enes DOĞAN – Kongre Görselleri Tasarımı 
 

Kongrenin Sesi: Günnur ÖZTÜRK | Kitap Editörü: Ümit YARDIM 
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aktiF-İz GENÇLİK TOPLULUĞU 

Proje temelli düşün, gençler için gençlerle dünyayı değiştir! 

Heyecanlı, samimi, istekli, yetenekli, yoğun 
kafalı, tecrübeli, hayalperest biraz da sorumluluk 
sahibiyiz. Her yeni gün küllerimizden doğarak 
bugüne geldik. Ekipleştik, aktifleştik. Hayata sosyal 
bir iz bırakalım dedik. Ayıptır söylemesi; ama biz 
aslında zor olanı seçtik. Sorumluluk bilinci aşılama, 

gönüllü faaliyetler oluşturma, toplumsal sorunları ele alma, eğitimler uygulama, takım 
ruhu oluşturma  ve daha aklına gelen gelmeyen her türlü sosyal hedefin içine maydanoz 
oluverdik. 

Gençlerin hayatlarını proje mantığı ve yaygın eğitim metotlarıyla şekillendirmesini 
amaçlayan AGT, gençlerin gelişim aşamasında ortaya çıkardığı projeler ve çalışmalarla 
topluma faydalı çalışmaların altına imza atmaktadır. Bugüne kadar pek çok çalışmada 
aktiF-İz’in izleri vardır. Bunlar; 

– SEN GELECEKTEKI BENSIN AB Ulusal Gençlik Girişimleri Eylem 1.2 Projesi  

– Ulusal Ajans tarafından düzenlenen eğitimlere katılım (Youthpass, TCP, Program 
eğitimleri vb.)  

– Bulgaristan’da organize edilen Mountain – A Good Place for Knowing Eachother Eylem 
1.1 Gençlik Değişimleri projesi 

–İşimiz Gücümüz Meslekler Eylem 1.2 Uluslararası Gençlik Girişimileri Projesi 

–BİYÇA (BIR IYILIK YAP, ÇÖPE AT – DO A FAVOR,  THROW BIN! ) Eylem 1.2 uluslararası 
Gençlik Girişimleri Projesi 

–SITOS (STEP INTO OTHERS’ SHOES – ŞIMDI BEN SENIM) Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri 
Projesi 

– Bulgaristan’da THE TRADITIONAL CRAFTS – THOUGH CENTURIES TO CENTURIES 
projesi 

– İspanya’da YESTOYES Training Course Projesine katılım 

– İGM kapsamında İspanya’nın Malaga şehrine, BİYÇA kapsamında Polonya’nın Wroslaw 
şehrine gidildi. 

–GOOD LUCK  Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Projesine katılım 

– Gençlerin Bakış Açılarıyla Yönetim Modeli Eylem 5.1 projesine katılım  

– Ulusal Bilişim Zirvesi‘ne katılım  

- İspanya’daki NEW PROGRAM NEW FUTURE projesine katılım sağlandı. 

– Bosna Hersekte organize edilen IT COMES NATURALLY Training Course 
projesine katılım sağlandı. 

– ULUSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI KONGRESI fikri ortaya atıldı ve 
hayata geçirildi. 

– HAFA (HAPPINESS IS NOT FAR AWAY | MUTLULUK ÇOK UZAK DEĞIL) projesi 
uygulandı 

– Hepimiz Potansiyel Mülteciyiz AB Erasmus+ projesi uygulandı 

www.aktif-iz.org | www.facebook.com/aktifiz | bilgi@aktif-iz.org 

http://www.aktif-iz.org/
http://www.facebook.com/aktifiz
mailto:bilgi@aktif-iz.org
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TED ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ HARİTASI TOPLULUĞU 

TED Üniversitesi 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) 
ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı 
tarafından kurulmuştur. Türk Eğitim Derneği’nin eğitim 
alanındaki 89 yıllık deneyimini yükseköğretime taşımasıyla 2009 
yılında, Ankara’da kurulmuş, genç, dinamik, çağdaş bir şehir 
üniversitesidir. “Önce insan” ilkesi ile küreselleşmenin 
gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıran ‘erkin eğitim’ 

(liberal eğitim) felsefesini benimsemiştir. Eğitim dili tüm bölümlerde İngilizce’dir. Eğitim, 
Fen ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik Fakülteleri ve İngilizce 
Dil Okulu ile bugün kampüsünde yaklaşık 2200 öğrenciyi ağırlayan ve eğitimde kaliteyi 
amaçlayan TED Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından 
biridir. 

Vizyon: 

TED Üniversitesi’nin vizyonu, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve 
Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmaktır.  

Misyon:  

Küresel bilgi ekonomisinin gerektirdiği genişlik-derinlik dengesine sahip diploma 
programları ve yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, 
girişimci, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerin yetişmesini 
sağlamak; kurumsal öncelikli alanlarda araştırma ve yaratıcı çabalarla bilime evrensel 
katkı yapmak, Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlarına hesap ve güven vermeyi ilke 
edinmiş, sürekliliği ve sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir üniversite 
olmak. 

Nerede yaşarsak yaşayalım, 
yaşadığımızın yerin ihtiyaçlarını en iyi biz 
yaşayanlar biliriz. Bu 
ihtiyaçların  karşılanması ise toplumsal 
sorumluluk bilinci ile hem yurttaşlar olarak 
bizlerin hem de ilgili kurumların görevidir. 

TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu olarak Ankara temsilciğini 
üstlendiğimiz ihtiyacharitasi.org, farklı konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri 
ve ihtiyacı karşılamak isteyen kişilerin, kurumların buluştuğu online, imece 
sistemi platformudur. Bu platformda İHTİYAÇ GİR, DESTEK OL, GÖNÜLLÜ OL 
sistemi vardır ve sistem üyelik gerektirmektedir. 

Üniversite topluluğu olarak ilk defa TED Üniversitesi’nde kurulan “İhtiyaç 
Haritası Topluluğu” girişiminin amacı, haritadaki ihtiyaç sahipleri ile bunlara 
destek vermek isteyen destekçileri buluşturmak ve aynı zamanda TED Üniversitesi 
öğrencileri ve İhtiyaç Haritası gönüllüleri olarak sosyal girişimcilik ve sosyal 
sorumluk kavramlarına sosyal fayda sağlamak amacıyla sürdürülebilir projeler ve 
etkinlikler yürütmektir. Bu projeler bağlamında yaşlılar, mülteciler, ekonomik 
olarak dezavantajlı gruplar, yeterli imkanı bulunmayan okullarda öğrenim gören 
öğrencilerle çalışır. 

İletişim: facebook.com/teduiht   |    twitter.com/teduiht  
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GENÇLİK ÇALIŞMALARI DERNEĞİ 

Gençler için alternatif bilgi, beceri ve tutum oluşturmak için buradayız! 

 

Gençlik Çalışmaları Derneği (GENCA) 
kültürel, sanatsal ve spor faaliyetler aracılığı ile 
gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi, gençlerin 
bilgilendirilmesi, gençlik savunuculuğu yapılması, 
gençlik haklarının korunması, kollanması, 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi; bu konuda 

çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurup; uygulanacak olan faaliyetlerde 
yürütücü görevi üstlenmek ve geliştirmek amacı ile 18 Temmuz 2014 tarihinde 
kurulmuştur. 

GENCA; bağımsız, kar amacı gütmeyen, çevresel ve sosyal öncelikleri göz önünde 
bulundurarak ekonomik kalkınma yolunda pratik çözümler üreten bir sivil toplum 
kuruluşudur. Yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ile uygulama ve araştırmalar yaparak 
vatandaşlık bilincinin oluşturulması, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılması ve paylaşılan 
ortak toplum değerlerinin iş dünyası ve politika yapıcılar ile entegre yürümesi için 
çalışmalar yapmaktayız. 

Kuruluş, çalışmalarını 15-30 yaş aralığındaki özellikle sosyal ve ekonomik bakımdan 
dezavantajlı gençlerden oluşan hedef kitleye yöneltmektedir. 

GENCA’nın genel faaliyetleri şu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir; 

Nefret söylemi, dışlama, etnik merkezcilik ve yabancı düşmanlığı ile mücadele, 

Gençlerin bireysel ve sosyal becerilerini geliştirmek için desteklenmesi, 

Aktif vatandaşlık ve demokrasi değerlerinin gençler arasında yaygınlaştırılması, 

Gençlerin inisiyatif alması ve demokratik hayata katılımlarının sağlanması, 

Göçmen, mülteci ve sığınmacı gençler ile dezavantajlı gençlerin dâhil edilmesine 
yönelik faaliyetler. 

 

İletişim:  

Adres : Atatürk Mah. As Sk.Çınarkent Sit. D Blok No:7 PK:34500 
Büyükçekmece  İstanbul / Türkiye 

Web : youth.org.tr 

Facebook : facebook.com/youthorgtr/ 

Twitter : twitter.com/youthorgtr/ 

Instagram : instagram.com/youthorgtr/ 

E-posta : info@youth.org.tr/ 
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KONGRE DESTEKÇİLERİ VE PAYDAŞLAR 

STK MASTER 

STK Master, Sivil Toplum Kuruluşlarının, sorunsuz, eksiksiz 
ve verimli yönetilebilmesi için, 360 derece hizmet vermek üzere 
kurulmuş bir şirkettir.  

STK Master, 2016 yılı Şubat ayında Dernek Danışmanlığı 
misyonuyla kurulmuş, 6 ay gibi kısa bir sürede sektördeki ihtiyaç 
ve talepler doğrultusunda; hibe fonları projelendirme ve süreç 
yönetimi, kaynak geliştirme danışmanlığı, iletişim danışmanlığı 
gibi çalışmaları da bünyesine ekleyerek 360° hizmet ve 
danışmanlık firması haline gelmiştir. 

STK Master, 1 yıl içinde 70’e yakın STK’yı portföyüne eklemiştir. Bu dernekler, STK 
Mostar’dan hizmet almaya başladıktan sonra bütçelerini yaklaşık %20 arttırmıştır. 
Şirketimiz, dernek yönetim kurulu ve çalışan kadrolarının omuzlarındaki iş yükünü, 
vereceği çok yönlü danışmanlık hizmeti ile hafifleterek onlara projelere odaklanma ve daha 
üretken olma fırsatı sunmaktadır. 

STK Master, dernek danışmanlığı, proje danışmanlığı, kaynak geliştirme danışmanlığı 
ve iletişim danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının hayatını 
kolaylaştıracak çözümler de sunmaktadır.  

Birçok hizmeti aynı anda verebilen Türkiye’nin ilk ve tek Dernek Yönetim Yazılımı 
olan Dernx, rutin olan ve yük oluşturan işleri kolayca çözüme ulaştırır.  

Sivil Toplum Kuruluşlarının birçok açıdan incelenmesini sağlayan Check Up analizi 
eksiklerin tamamlanması, hataların düzeltilmesi ya da çeşitli iyileştirmeler için reçete 
niteliğinde bir raporlama sunar.  

STK Master bünyesindeki 360 derece bilgi birikimi sayesinde kurumların ihtiyacı olan 
başlıklarda eğitimler düzenlenir. 

Kuruluşların toplantılarını ve organizasyonlarını yapabileceği teknik donanıma sahip 
35 kişi kapasiteli STK Master Etkinlik Merkezi mekan ihtiyacını karşılar.   

İLETİŞİM: 

http://www.stkmaster.com/   

http://www.stkmaster.com/
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GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ 

 

DERNEK VİZYONU:  

Fizyoterapi bakış açısıyla, yaşlı bireylerin yaşam 
kalitesini yükseltmeyi hedefleyen eğitim, toplumsal 
hizmet ve sağlık politikalarına katkıda bulunabilecek 
fikir ve projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanda 
lider bir sivil toplum örgütü olmaktır.  

 

DERNEK MİSYONU: 

 Ülkemizde yaşlı bireylerle çalışan fizyoterapistler ve diğer profesyoneller arasındaki 
işbirliğini sağlamak ve geliştirmek,  

 Geriatri alanında özelleşmek isteyen fizyoterapistleri cesaretlendirmek, 
eğitimlerine katkıda bulunarak   rehabilitasyon alanında uluslar arası standartlara 
paralel yaklaşımların hayata geçirilmesini sağlamak, 

 Geriatri Fizyoterapi alanındaki gelişmeleri izleyerek üyelerine aktarmak, 
 Geriatri Fizyoterapi alanında ulusal ve uluslararası seminer, panel,  hizmet içi eğitim 

faaliyetleri, kongreler ve sosyal aktiviteler düzenlemek, konu ile ilgili toplumsal 
bilinci geliştirmek, 

 Geriatri rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslar arası projeler ve bilimsel 
çalışmalar geliştirerek toplum sağlığına ve sosyal politikalara katkıda bulunmaktır. 

DERNEK HAKKINDA:  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayısı gittikçe artan yaşlı nüfusu vardır. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki konuya yaklaşımda getirilen çözüm ve 
uygulamalarda benzer niteliktedir.  Dünyada aktif yaşlanmaya ilişkin farkındalık giderek 
artmaktadır. Gelişmişlik düzeyi arttıkça yaşlılara ilişkin iyileştirmenin tüm toplum için 
iyileştirme anlamına geldiği bilincine varılmış ve bu konuda büyük ilerlemeler 
kaydedilmiştir.  

Dünya da olduğu gibi ülkemizde de bu alanla ilgili çalışmalar fizyoterapi ve 
rehabilitasyonun temel konularından birisi olduğu için yıllardır çeşitli üniversitelerde, 
devlete ya da özele ait kurumlarda bilimsel olarak yürütülmektedir. 

Derneğimiz, Toplumun tüm yaş gruplarına ve yaşlılık dönemine yönelik gerekli 
koruyucu ve destekleyici fizyoterapi hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulusal standartların 
uluslararası çalışmalara düzeyinde geliştirilmesi, bu alanda çalışan meslektaşlarımız 
arasındaki iletişimin sağlanması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla 
derneğimize yönelik ilk çalışmalar Ekim 2002 tarihinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği 
Geriatri Özel İlgi Grubu olarak başlamıştır. Üç yıl devam eden bir sürecin ardından 14 Nisan 
2005 tarihinden itibaren Geriatri Fizyoterapistleri Derneği olarak bugüne kadar 
çalışmalarına devam etmektedir.  

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ GENÇLİK KOMİSYONU:  

Derneğimizin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans öğrencilerinden oluşan 
gönüllü bir oluşumdur. Derneğimize bağlı olarak 13 Şubat 2013’te kurulmuştur. 
Derneğimizin etkinliklerinde rol alır.   
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DİĞER PAYDAŞLAR 

 

  

http://youth.agu.edu.tr/ http://genctur.com.tr/ 

  

https://goo.gl/NaIIzU http://www.vopool.net/ 

 

http://youthart.org.tr/tr/ 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

DR. UYGAR ÖZESMİ 

Kurucu ve Kışkırtıcı 

Good4Trust.org 

 

“İŞLETME MODELI OLARAK SOSYAL SORUMLULUK: 
GOOD4TRUST.ORG ILE TÜRETIM EKONOMISI” 

 Günümüzün ve toplumumuzun en büyük 
sorunlarından biri güven. İçerisinde 
bulunduğumuz "modern" çağ, bildiğimiz 
insanlık tarihinin en kritik dönemecinden 
geçmekte. Bugüne kadar biriktirmiş 
olduğumuz bilimsel, sosyal, ekonomik, ve 
siyasal yetilerin bizi ileriye götürdüğü 
söylenirken, bir taraftan da vicdan 
basamaklarında bir hayli geriliyoruz. İklim 
değişikliği, ekolojik ve sosyal adaletsizlik, 
sürdürülebilirlik, toplumsal ve küresel barış 
gibi konular git gide kangren halini alıyor. 

Bireyler arası ve kurumlara yönelik güven bunalımı buna bağlı olarak artıyor. Bu 
nedenle artık sosyal sorumluluk yaptığımız her işin doğal bir parçası olmak 
zorunda. 

Ekolojik ve sosyal yıkım sürerken her geçen gün içinde yaşadıkları topluma ve 
şirketlere olan güvenleri sarsılan insanlar artık şirketlerin sosyal sorumluluğu bir 
iş modeli olarak benimsemesini bekliyor. İnsanların yaşadıkları dünyada rahat 
etmelerini, başkalarıyla etkileşime girerken kendilerini güvende hissetmelerini ve 
de herhangi bir iş/ticaret faaliyeti içerisindeyken suçluluk duymamalarını nasıl 
sağlarız? Güveni nasıl aşılayabilir ve bunun sosyal, kültürel ve ekonomik kötüye 
gidişi dönüştürecek bir itici güce nasıl dönüştürürüz? 

Good4Trust.org bunun için var. İnsanların sadece birbiriyle etkileşim 
içerisinde olmalarını sağlamak için değil bunun ötesinde etik davranış, 
yardımlaşma, güven, etik ticaret kısa adıyla "iyiliği" sosyal alanda örgütleyici 
kılmak için. Böylelikle insanların ekolojik ve sosyal açıdan adil yaşam tarzı 
kurmalarına yardımcı olur ve bunun etrafında bir topluluk oluşturur. 

Good4Trust.org sosyal olarak aktif profesyonellerin, öğrencilerin, iyiliği ve 
güveni yaymak isteyen herkesin buluştuğu güvenilir, kullanıcı-tabanlı, sosyal, etik 
ticaret ile yaşam tarzı (ekolojik ve sosyal açıdan adil) oluşturan online bir işletme. 
Good4Trust.org'da üyeler yapmış oldukları "iyilikleri" görünür kılar ve bu yolla 
birbirlerine ilham kaynağı olur ve itibar oluştururlar. Good4Trust üyeleri aynı 
zamanda ekolojik ve sosyal anlamda etik olarak sunulan hizmet ve ürünlere 
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kolaylıkla erişebilir ve adil üreticileri ürün ve hizmetlerini satın alarak 
destekleyebilirler. 

Good4Trust iş modelinin 2 bileşeni vardır: (1) Türeticiler, iyilikleri paylaşarak 
güven dolu ilişkilerin kurulmasına öncülük eden ve aynı zamanda insan, toplum ve 
doğanın haklarına saygılı bir şekilde üretilen ürün ve hizmetleri tercih eden 
bireylerdir. (2) Üreticiler ise insan, toplum ve doğanın haklarını kendi üretim ve 
ticaret faaliyetlerine rehber edinen işletmelerdir.  

Yüzbinlerce ekolojik ve sosyal açıdan adil üretici bir araya gelip tedarik 
ağını derinleştirdiğinde ve milyonlarca türetici ile bir araya geldiğinde artık sosyal 
sorumluluk bir iş modeli standardı haline gelecek. Artık sosyal sorumluluk 
eklemlenmiş bir alan olarak güven sarsmak yerine içsel bir özellik olarak toplumda 
güveni tesis ederken, gezegeni koruyacak ve topluma gerçek fayda yaratacak.  
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ONUR ÇİFTCİ  

Akıl Oyunları ve Deneyimsel Öğrenme Tasarım Atölyesi Kurucusu/Eğitmen 

“ PROJELERDE OYUN İLE ÖĞRENME – YAYGIN EĞİTİM”  

 

Amerika’da yaşlı bir adam, boş bir arazinin 
çevrelendiği tahta çitlerinin arasındaki bir 
aralıktan araziye bakmış. Güzel havanın keyfini 
çıkarmak için dolaşan bir grup genç ise yaşlı 
adamın nereye baktığını merak ederek, adamın 
arkasında sıra oluşturup aralıktan bakmak 
istemiş. Yaşlı adam, sıradan sessizce çıkıp, tahta 
çitlerin karşısındaki banklara oturmuş ve sıradaki 
insanları izlemeye başlamış. O aralıktan bakan her 
insan, önce büyük bir şaşkınlık ifadesi ile 
düşünüyor ve sonra tekrar sıraya giriyormuş. 
Yaşlı adam, her insanın tepkisini önce izlemiş, 
sonra elindeki karalama defterine resmetmeye 
başlamış. Birkaç saat sonra, sıra gittikçe uzamış ve 

yaşlı adam da resmini tamamlamış. Sırada yer alan bir genç; yaşlı adamın yanına gitmiş ve 
ne gördüğünü sormuş. 

Yaşlı adam; “ bak, gördüklerimi resmettim” demiş ve gence çizim kağıdını göstermiş. 
Genç; yaşlı adama dönmüş ve “ben, sizden hemen sonra o aralıktan baktım. Siz bir kere 
baktınız ve bu banka geçtiniz, ben sizden sonra en az 10 defa baktım ve moloz yığınları ile 
dolu, kurak bir arazi gördüm. Siz nasıl, bu resimdeki gibi ağaçlarla dolu bir park gördünüz” 
demiş.  

Yaşlı adam, gülümsemiş ve “ ben görmek istediğimi insanlardan resmettim. Her 
şaşkınlık, her hayret ifadesi, benim için o parkın güzelliğine duyulan bir hayranlıktı, ben o 
aralıktan bakarken, öğrenmek istediğimi aldım, siz ise; sadece size sunulanı almak 
istediniz. Bu nedenledir ki; ben uçsuz bucaksız bir orman görürken; sizler kurak bir arazi 
gördünüz” demiş. 

 Herkesin öğrenme yöntemi ve öğrenme amacı farklıdır. Herkes, her bilgiyi doğru 
yöntem ve algı aracı kullanılırsa öğrenebilir. Yeter ki; bireysel öğrenme ilgisini keşfetsin… 

Bilgi kişide bir değer oluşturmuyorsa öğrenme gerçekleşmemiştir. “Öğrenmeyi 
Öğrenme”deki asıl amaç: kişinin kendini ve yeterliliklerini tanıması, en etkin öğrenme 
yöntemini keşfetmesi, bilgiyi nerede ve nasıl kullanabileceğini bilmesi, duygularını ve 
duyularını öğrenme sürecinde kullanmasıdır. 

Sosyal sorumluluk projelerinin temel amacı; hedef kitlede ve proje sürecinde yer alan 
gönüllü ve proje ekibinde öğrenmenin gerçekleşmesidir. Sosyal projelerin daha etkin ve 
kaliteli yürütülmesi için mutlaka ve mutlaka öğrenme planı ve araçlarının proje hazırlık 
aşamasında oluşturulması ve bu öğrenme sürecinin tüm aktörlere yönelik kişisel 
farkındalığın kazandırılması gerekmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmediği hiçbir proje etki 
yaratmaz.  

İnsan hayatında 3 öğrenme yaklaşımı vardır: Örgün Öğrenim (formal); belli bir 
müfredata dayalı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında belirli süreli, 
öğretmen-öğrenci ilişkili, tanınırlığı diploma ile sağlanan öğrenme yaklaşımı; Yaygın 
Öğrenim (non-formal); deneyimsel öğrenme temelinde, gönüllü esasına dayalı, planlı ve 
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belli bir süreyi kapsayan, katılımcı odaklı, grup çalışmaları, hareketlendiriciler, buz 
kırıcılar, tartışma grupları, simülasyonlar gibi interaktif metotlarla bireyin konu ile ilgili 
fikirlerini paylaşarak, gerçek hayatta uygulamasını kolaylaştıran öğrenme yaklaşımı; 
Sargın Öğrenim (informal); bireyin doğduğu andan öldüğü ana kadar deneyimleyerek 
hayatın içinde plansız olarak öğrendiği öğrenme yaklaşımıdır. 

Yaygın Öğrenimin temel dayanağı ise; Deneyimsel Öğrenme Kuramıdır. Bireyler farklı 
yollarla öğrenmektedir. Öğrenmenin farklı düzeylerde gerçekleşmesinin tek etkeni olmasa 
da en önemlilerinden birisi olan öğrenme stilleri, öğrenme - öğretme sürecinin en öncelikli 
bileşenlerindendir. Öğrenme stilleri çok boyutlu bir kavramdır. Farklı boyutlara 
odaklanılarak birçok öğrenme modeli ve envanteri geliştirilmiştir. Öğrenme alanında 
önemli bir yere sahip olan D. A. Kolb Deneyimsel Öğrenme Kuramında; öğrenme sürecinin 
etkinliğine yönelik akademik çalışmalar yürütmüştür.  Deneyimsel Öğrenme kuramı 
çerçevesinde; öğrenme 4 aşamadan 
oluşmaktadır: 

1. Birey, konu hakkında yapay veya 
gerçeğe çok yakın bir deneyim yaşar. 

2.Bu deneyim birey/grup 
tarafından analiz edilir ve duygusal 
yansımaları paylaşılır. 

3. Elde edilen çıkarımlarla gerçek 
hayata dair genelleme yapılır. 

4. Gerçekle ilişkilendirilen 
deneyimin verdiği bilgi, farkındalık daha 
sonra gerçek durumda uygulama imkanı 
bulur. 

Deneyimsel Öğrenme Kuramı çerçevesinde, sosyal projelerde hedef kitlenin ve proje 
ekiplerinin en etkin öğrenme süreci için farklı eğitim araçları kullanılabilmektedir. Bunlar; 
kısa süreli grup dinamiği ve dikkat toplamak için hareketlendiriciler; hedef kitlede ortak 
çalışma kültürü geliştirmek için buz kırıcı aktiviteler; kişilerin birbirini daha yakından 
tanımalarına imkan sağlamak için isim uygulamaları; hedef kitlenin gerçeğe yakın deneyim 
kazanmaları için simülasyonlar; farklı değerlere ve bilgi donanımına sahip hedef kitle ile 
farklı fikirlerin paylaşımına imkan tartışma grupları, sunum grupları, beyin fırtınaları; 
belirli tematik konuların kısa sürede öğrenmesine imkan sağlayan oyunlar olarak 
sunulabilir. 

Bu amaçla; hazırlanan eğitim programları; hedef kitlenin aktif yer almasını 
amaçlayan; grup çalışmaları, beyin fırtınaları, salon dışı aktiviteler, tartışma grupları ve 
simülasyonlar gibi farklı metotlarla kendisini sorgulamasına imkan veren platformlarda 
planlanmaktadır.  

Öğrenme süreci; parmak izi gibi kişiye özgüdür. Her bireyin öğrenme yöntemi, şekli, 
hızı ve kapasitesi farklıdır. Eğer uygun öğrenme imkanları sağlanırsa bireyin 
öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebiliriz. 

Yeni ve yaratıcı araçlarla, en etkin öğrenme sürecinin gerçekleştirildiği sosyal projeler 
yürütmenizi temenni ederim. 
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DAVETLİ PROJE 

AGÜ YOUTH FACTORY 

Zeynep Tugce Ciftcibasi Guc, tugce76@gmail.com  

 
Gençlik Fabrikası gençleri 

eğiten, yaşama dair beceriler 
kazandıran, uluslararası vizyon 
katan, yaratıcı ve girişimci olmaya 
teşvik eden, gençlerin toplumsal 
hayata katılımını sağlayan ve bir 
arada öğrenmenin ve üretmenin 
keyfine vardıran öğrenen odaklı 

bir gençlik merkezidir.. 
 
AGÜ, diğer üniversitelerden farklı olarak, gençliği kuruluşunun temeline koymuştur. 

Bu sebepten dolayı, AGÜ, gençlik çalışmalarına ve yaygın eğitime odaklanarak, üniversite 
içerisinde "Gençlik Fabrikası" adı verilen bir gençlik yapısı kurmuştur ve Yüksek Öğretim 
Kurulu tarafından resmi olarak Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 
tanınmıştır. Bu yapı, sadece öğrencilere hizmet vermeyi değil ayrıca yereldeki gençlere,  
ulusal ve uluslararası gençlik çalışması alanlarına da hizmet vermeyi hedeflemektedir. 

 
AGÜ Gençlik Fabrikası; gençlik çalışanlarının, liderlerinin, eğitmenlerin ve gençlerin 

sosyal ve kişisel gelişimleri için bir yaygın eğitim ve kaynak merkezidir. AGÜ Gençlik 
Fabrikası, gençlik ile ilgili çeşitli konuları kapsayan eğitim kursları sağlamaktadır ve bu 
kurslar yaygın eğitim araçları ve yaklaşımları ile tasarlanmaktadır. 

 
 
İletişim: http://youth.agu.edu.tr/ 

  

mailto:tugce76@gmail.com
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EMPHATY, WE ARE POTANTIAL REFUGEES! – EMPATİ, 

HEPİMİZ POTANSİYEL MÜLTECİYİZ PROJESİ 

Melis ÖZPINAR, Ali Ulucan, Ümit YARDIM 

bilgi@aktif-iz.org 

 

Amnesty International verilerine göre dünya genelinde 19,5 milyon insan mülteci 
olarak yurtdışında yaşıyor.  Bu rakam birçok ülke vatandaşının sayısından bile fazladır ve 
halen mültecilerle ilgili efektif çözümler uygulanmamaktadır.  

Ortadoğuda yaşanan karışıklıklar nedeniyle Türkiye'deki mülteci sayısı 4 milyonu 
aşmıştır. Birçok mülteci ise Türkiye'yi göç yolu olarak kullanarak diğer ülkelere 
gitmektedir.   

Günlük hayatımızda sürekli etkileştiğimiz mültecilerin farkında mıyız? Ne kadar 
bilgiye sahibiz?  

W'eRE (Empati: Hepimiz Potansiyel Mülteciyiz! - Empathy: We are All Potential 
Refugees!) projesi yaygın eğitim metotlarını kullanarak (simülasyon, söyleşi, atölye 
çalışmaları oyunlar, yaşayarak öğrenme ve kültürlerarası etkileşim) gençlerin mülteciler 
ve mülteci sorunu konusunda farkındalığını artırmaya yönelik bir projedir.  İşlenen temel 
konular: Bence Mülteci Olmak,  İnsanları Göçe İten Nedenler, Mültecilere Yerel Halkın 
Bakış Açısı, Göçmen ile Mülteci Arasındaki Farklar, Mülteciler ve Medya, Farklı Ülkelerdeki 
Mültecilere Yönelik İyi Uygulamalar, AB Erasmus+ Programında Mülteci Sorununun 
İşlenmesi, AB Vatandaşlığı ve aktif vatandaşlık, Sosyal İçerme 

Proje dünya üzerinde birçok insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir soruna 
dikkat çekmek, sonucunda ise STÖ'lerin, yerel yönetimlerin, daha da önemlisi yerel halkın 
ve gönüllülerin yardımıyla mülteci sorununa çözüm bulmak hedeflenmiştir. Çözüm ise 
önce anlamakta, sonra bilgilendirmekte ve en son aşamada etkin çalışmalar üretmekte 
saklıdır.  

Bir AB Erasmus+ Programı projesi1 olan W’aRE projesine 5 farklı ülkeden 18-30 yaş 
aralığında toplamda 32 genç katılım sağlamışt ve aktiF-İz Gençlik Topluluğu tarafından 

organize edilmiştir. 
  

                                                                    

1 Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu 
tutulamaz. 
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AMAÇ 

Gençlerin empati yoluyla mültecilerle ilgili ön yargılarını yıkmak ve mülteciler 
konusunda bilgilenmesini sağlamaktır. Kısaca mültecilerin sosyal bütünleşmesini (sosyal 
içerme) sağlamaktır.  

HEDEFLER 

-Mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek 

-Gençlerin ve farklı ülkelerin mültecilere bakış açısını ortaya koymak 

-Katılımcıların mültecilerin sorunlarını deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak 

- Farklı ülkelerde uygulanan mülteci sorununa yönelik çözümlerin toplanması ve 
Türkiye'ye uygulanabilecek çözümlerin toparlanması 

-Farkındalık kampanyası ile geniş kitlelerin dikkatini çekmek, farkındalık yaratmak 

- Gençler arasında kültürel (kültürlerarası) etkileşimi sağlamak 

- Gençlere kendini ifade etme olanağı sağlamak 

- Yaygın eğitimin öğrenme aracı olarak kullanılmasını sağlamak ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmak 

- Yabancı dilde iletişim konusunda katılımcıların kendilerini geliştirmesini sağlamak 

- Ekip çalışmalarıyla farklılıkların zenginlik olduğunu göstermek, ön yargıları yıkmak 

- Hoşgörü ortamında sorunlara çözüm bulmak 

- AB vatandaşlığı ve insan haklarına dikkat çekmek 

- Erasmus+ projelerinin yerelde ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlamak 

- İmkanı kısıtlı bireylerin (sosyal veya ekonomik engeller) projeye katkısını sağlamak  

- Kaliteli ve sürdürülebilir proje üretmek 

İLETİŞİM:  

www.aktif-iz.org 

facebook.com/aktifiz  

 

 

 

  

http://www.aktif-iz.org/
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SÖZLÜ SUNUM PROJELERİ 

SSPK-1  

ENGELSİZ YARINLARA DÖRTNALA 

Funda KARGIN, funda_kargin@hotmail.com 

 

UYGULAYAN KURUM / KURULUŞ : 

Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu 

PROJENİN AMACI : 

Projenin ana amacı sosyo – ekonomik düzeyi düşük ailelerin gelişme çağındaki 
bedensel engelli çocuklarını atla terapinin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak, 
atlarla birlikte zaman geçirebilmeleri, ata yaklaşma ve atla iletişim kurmalarını sağlamak 
gibi alanlarda yardımcı olurken aynı zamanda onların kas gelişimlerine yardımcı olmak ve 
onların sosyal anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak. 

PROJENİN HEDEFLERİ : 

- Rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören gelişme çağındaki bedensel engelli 
çocuklarımızın kas gelişimlerine yardımcı olmak, onlara at sevgisini aşılamak  

- Üniversite öğrencilerine, kurum ve kuruluşlara sosyal sorumluluk kavramına 
duyarlı olmalarına ve bu konularda çalışmalar yapmalarına sebep olmak 

- Birim, birey, kuruluş ayırt etmeksizin herkesin böyle bir konuda yapabileceği bir 
şey olduğunu hatırlatmak ve bunu yapabilmelerine örnek olmak 

- Üniversite öğrencilerinde grup bilincini, ortak hareket etmeyi, sorumluluğu 
öğreterek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak 

ORGANİZASYON : 

‘Engelsiz Yarınlara Dörtnala’  Projesi Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu 
tarafından         1 Nisan – 13 Mayıs 2017 tarihlerinde organize edilmiş ve 2017 yılı itibariyle 
projenin 10. Yılına girilmiştir. 

Proje  Dr. Ayten Bozkaya  Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon  Merkezinden 
gelen bedensel engelli çocuklarımız ve Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu üyeleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

HEDEF KİTLE : 

Dr. Ayten Bozkaya  Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon  Merkezinde  tedavi 
gören bedensel engelli çocuklar öncelikli hedefimizdir. 

Ayrıca yan hedef kitle olarak Uludağ Üniversitesinde  öğrenim gören gençlerde de 
sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasını sağlamak ve onların bu projede yer almasını için 
çalışmalar yapılmıştır. 

BÜTÇE :  

Proje kapsamında çocukların ve ailelerin 7  hafta boyunca  kahvaltı masrafları ve proje 
bitişinde düzenlenen kapanış gecesinde 120 kişilik gala yemeğinin toplamda maliyeti  
2.000 TL bütçe ile gerçekleştirilmiştir. 
  

mailto:funda_kargin@hotmail.com
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FAALİYETLER : 

 

 1.Hafta 2. Hafta3. Hafta4. Hafta5. 
Hafta6. Hafta 

7. Hafta 

 

 

09.00 
10.00 

 

Kahvaltı, Çocuklar Ve 
aileler ile tanışma 

Kahvaltı 

Ve Çocuklarla 

sohbet 

 

 

 

 

 

 

10.00 

12.00 

 

Çocukların At 
Binişlerinin Yapılması 
, Çocuklarla Atların 
iletişimleri sağlamak 
amacıyla birlikte ata 
yaklaşma , atla iletişim 

kurmaya çalışma 

Çocukların At Binişlerinin Yapılması, 
Çocuklarla birlikte Atları Beslemek Ve onların 

atla olan iletişimlerini arttırmak 

 

 

12.00 

13.00 

 

Çocuklarla birlikte 
şarkı söyleme ve 

vedalaşma 

Çocuklarla birlikte şarkı söyleme ve 
vedalaşma 

 

 

 

Çocuklarla 
birlikte şarkı 
söyleme, 
birlikte el 
baskısı 
yapmak ve 
vedalaşma 

 

SOSYAL FAYDA :  

       Engellilik, normal yaşına göre vücut fonksiyonlarında veya yapısında herhangi bir 
kayıp olarak tanımlanmaktadır.   

       Hayatın bir gerçeği olan engellilik ülkemiz nüfusunun % 12,29’ unu 
oluşturmaktadır.  Biz çoğu zaman bu durumun farkına varamayız fakat ‘Uludağ 
Üniversitesi Öğrencileri’ ve ‘ Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu Üyeleri’ olarak bizler, 
bu konudaki  sosyal sorumluluğun bilincinde olmak, bu konuyla ilgili sosyal farkındalığı 
sağlamak  ve bu konuda fiili olarak çaba göstermek düşüncesindeyiz. 

         Dünyanın bir çok yerinde uygulanan atlarla tedavi uygulamasını imkanlarımız 
dahilinde en iyi şekilde uygulamaya ve bu uygulama sırasında engelli çocuklarımızla sosyal 
ilişkiler kurup daha mutlu ve  ‘Engelsiz Yarınlara Dörtnala’  koşmayı hedefliyoruz. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK : 

 ‘Engelsiz Yarınlara Dörtnala’ projesi etkileri hala devam etmekte olan bir projedir. 
Projenin başlangıç dönemi sırasında tekerlekli sandalye kullanan ve 7 haftalık proje süresi 
sonrasında tekerlekli sandalyeden kalkıp   yürümeye  başlayan çocuklarımız olmuştur. 

 Bunun yanı sıra Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu tarafından başlatılmış olan 
bu proje üniversitenin ulusal nitelikte projeleri arasında yerini alarak her sene devam eden 
bir proje niteliği kazanmıştır. 

SON SÖZ VE İLETİŞİM : 

‘Engelsiz Yarınlara Dörtnala’ Projesi Uludağ Üniversitesinin geleneksel projelerinden 
biri olup her sene olumlu sonuçların alındığı bir projedir. Uludağ Üniversitesi Atlı Spor 
Topluluğu olarak bu projemizin topluluk üyeleri başta olmak üzere  üniversitemizde 
bulunan  öğrencilere  sosyal sorumluluklarının bilincinde olmayı öğretmesinden dolayı ve 
bedensel engelli çocuklarımıza  imkanlarımız doğrultusunda katkı sağlamış olmak ve 
onların gelişimlerine biraz olsun katkı sağlayan bir proje ortaya koymuş olmanın 
mutluluğuyla  çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

Engelsiz Yarınlara Dörtnala’ Projesi ile ilgili iletişime geçmek isterseniz Uludağ 
Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı  Funda KARGIN ( e-mail: 
karginfunda@gmail.com ) ile iletişime geçebilir ve aynı zamanda  ‘Engelsiz Yarınlara 
Dörtnala’ Projesi facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. 

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI: 
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SSPK-2 

SAĞLIKTA TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ PROJESİ 

Sunum: Enis Kazım SEZGİN, eksezgin@hotmail.com 

Ali MUMCU, dralimumcu@gmail.com 

PROJENİN AMACI : 

Dezavantajlı grup içerisine giren bedensel engelli bireylere yönelik sağlık ve sosyal 
alanlarda altyapının güçlendirilerek oluşturulan yeni bir hizmet modeli çerçevesinde bu 
bireylere pozitif ayrımcılık yaparak, devletin sunduğu sağlık hizmetinden normal 
vatandaşlarla eşit şartlarda yararlanması amaçlanmıştır.  

PROJENİN HEDEFLERİ : 

• Sağlık sistemine destekleyici hizmet vermek. 

• Sağlıkta kaliteli bir hizmet sunumuna katkıda bulunmak. 

• Bedensel engelli bireylerin sağlık kurumlarına erişim sorunlarını çözmek. 

• Bedensel engelli bireylerin sağlık kurumlarında muayene süreçlerinde yardımcı 
olmak. 

• Bedensel engelli bireylere refakatçi personel desteği sağlamak. 

• Muayene sonrası gerekli ilaç ve ortopedik malzemenin temin edilmesini sağlamak. 

• Bedensel engelli bireylere sağlık danışmanlığı yaparak doğru branşlara 
yönlendirmek. 

• Muayene sonrası tedavi sürecinin takibini yaparak hasta memnuniyetini artırmak. 

• Kamunun sunduğu sağlık hizmetinden tüm vatandaşlarımızın eşit şartlarda 
yararlanmasını sağlamak. 

• Bedensel engelli birey bulunan ailelerin günlük yaşamlarındaki olumsuz yönde 
etkilenmeyi azaltarak hayat standartlarına katkıda bulunmak. 

• Toplumundaki engelli vatandaşlara devlet tarafından gerekli yardımın ve 
kolaylıkların sağlanmadığı düşüncesini olumlu yönde değiştirmek. 

• Sosyal Devlet Anlayışı içerisinde engelli vatandaşlarımızın aldıkları sağlık 
hizmetlerini ayaklarına kadar götürerek verilen sosyal hizmet vurgusunu güçlendirmek. 

• Bedensel engelli vatandaşlarımıza verilen bu hizmetle devlete ve topluma olan 
güvenlerinin artmasını sağlamak. 

ORGANİZASYON : 

Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Projesi Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından 
03.12.2014 – 02.12.2015 tarihleri arasında organize edilmiştir. Projenin 
sürdürülebilirliğini bu güne kadar Sağlık Bakanlığı bünyesinde Eskişehir Sağlık Müdürlüğü 
devam ettirmektedir. 

Projeye BEBKA (Eskişehir Bursa Bilecik Kalkınma Ajansı), Eskişehir Valiliği Türk 
Dünyası Başkenti Ajansı, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, özel hastaneler, engelli sivil toplum kuruluşları destek vermiştir. 

HİBE PROGRAMI : 
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Proje için BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı)'nın 2014 yılı sosyal 
kalkınmaya yönelik küçük ölçekli alt yapı mali destek programından yararlanılmıştır.  

HEDEF KİTLE : 

Eskişehir bölgesinde yaşayan dezavantajlı sınıf içerisine giren bedensel engelli tüm 
vatandaşlar proje hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

BÜTÇE :  

BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Ajansı) Hibe             : 571.029,39 TL 

Eskişehir Valiliği Türk dünyası Başkenti Ajansı Hibe   :136.000,00 TL 

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü                                            :  54.000,00 TL 

TOPLAM                                                                         :761,029,39 TL  

FAALİYETLER : 

Proje faaliyet süresi 18 aydır. Proje uygulaması 2 dönem halinde ele alınmıştır.  İlk 6 
aylık dönem  “hazırlık süreci”, ikinci 12 aylık dönem ise  “Uygulama Süreci”nden 
oluşmaktadır.  

Proje Hazırlık Süreci Faaliyetleri : 

Hazırlık süreci uygulama faaliyetlerine başlanması için yapılması gereken işlem ve 
faaliyetleri kapsamaktadır.  

Hazırlık sürecinde; 

• Proje bilgilendirmesi için şehrimizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel 
hastane yöneticileri ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır. 

• Proje uygulaması için gerekli araç, mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. 

• Bedensel engelli bireylerimizin üye oldukları veya faaliyet gösterdikleri STK lar ve 
kuruluşlar ziyaret edilerek bilgilendirme yapılmıştır. 

• Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ziyaret edilerek bilgilendirme yapılmıştır. 
Müdürlüklerinde bulunan bedensel engelli vatandaşlarımızın kayıtları alınmıştır. 

• STK lardan ve kurumlardan alınan listelerde bulunan 1500 engelli vatandaşımızla 
telefon görüşmesi yapılarak engel durumları, sağlık konusunda sıkıntıları, rahatsızlıkları 
konularında bilgi alınmış ve engelli hasta portföyü oluşturulmuştur. 

• Telefonla aranan Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunumunda sorun ve 
sıkıntılarını tespit amacıyla ankete dâhil olmak isteyen 450 vatandaşımıza anket 
yapılmıştır. 

• Görünürlük ve tanıtım amacıyla 15.000 adet broşür, 100 adet afiş, 10 adet bez afiş 
bastırılmış, şehrimizde bulunan AVM lerde stant açılarak broşürler dağıtılmış, tüm sağlık 
kuruluşlarına ve şehrin merkezi yerlerine afişlerimiz asılarak bilgilendirme yapılmıştır. 

• Refakatçi olacak personele “ilk yardım, güvenli hasta taşıma, işaret dili” eğitimleri 
alması sağlanmıştır. 

• Engelli Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş ve irtibat için 220 60 60 nolu telefon 
bağlanmıştır. Ayrıca konuşma ve duyma engelli vatandaşlarımızın müracaatlarını 
sağlamak amacıyla www.sagliktaengelyok.net.tr  adresli web sitesi kurulmuştur.  

• Uygulama sürecinde faaliyet göstermesi amacıyla aşağıdaki birimler kurulmuştur;  

*Çağrı Merkezi      *Sağlık Danışmanlığı Birimi      *Ulaşım Merkezi Birimi                         

*Yönlendirme ve Yardımcı Personel Desteği Birimi *Görünürlük, Tanıtım ve Anket 
Birimi       *Sağlık Kurumları Engelli Birimleri  
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Proje Uygulama Süreci Faaliyetleri : 

Uygulama aşaması için engelli vatandaşlarımızın rahatsızlandığında “220 60 60 nolu” 
çağrı merkezimizi telefonla aramaları veya www.sagliktaengelyok.net.tr internet 
adresinden müracaat etmeleri sağlanmıştır.  

Şehrimizde bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri, tedavi merkezleri ve aile 
sağlığı merkezleri proje kapsamına dâhildir. Bu bağlamda 03.12.2014 – 31.01.2017 
tarihleri arasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir; 

• Toplam 6862 engelli hasta sağlık kurumlarına götürülerek muayene ettirilmiştir.  

• Toplam 3276 engelli hastanın ilaç ve tıbbi malzemeleri alınıp evlerine geri 
götürülmüştür.  

• Toplam 162 engelli hastanın muayene sonrası süreçlerini takip için evlerine 
ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

• Toplam 839 engelli hasta muayene sonrası süreçlerini takip için telefonla 
aranmıştır.  

• Toplam 87 engelli bireye seçimlerde oy kullanmasını sağlamak için taşıma ve 
refakat hizmeti verilmiştir.  

• Sosyal etkinlikler düzenlenerek; 35 engelli birey tiyatroya, 19 engelli birey 
basketbol maçına, 45 engelli birey futbol maçına, 32 engelli birey piknik ve yemeğe, 19 
engelli birey cuma namazı ve mevlitlere, 2 engelli birey mezarlık ziyaretine ve 27 engelli 
birey diğer sosyal etkinliklere götürülmüştür.  

Ayrıca engelli bireylerin demografik özellikleri ile ilgili veri bankası oluşturulmuştur. 
Bu sayede aşağıda adı geçen değişkenlerle ilgili veri toplanmakta, farklı istatistikî analizler 
yapılabilmekte ve böylece engelli bireylerle ilgili farklı çözüm yolları üretilebilmektedir.  

Bu değişkenler şunlardır; 

• İlde yaşayan engelli bireylerin sayısı, 

• Hizmet almak için başvuruda bulunan toplam hasta sayısı, 

• Projeden yararlanan engelli bireylerin evlerine gerçekleştirilen ziyaret sayısı, 

• Engel grubuna göre dağılım, 

• Engel nedenine göre dağılım, 

• Fiziksel ihtiyaçları karşılayabilme durumuna göre dağılım,  

• Ailede kronik hastalık durumu, 

• Engelli bireylerin konumunun sağlık kurumlarına uzaklığı, 

• Yaş gruplarına göre dağılım, 

• Aylık gelir durumuna göre dağılım, 

• Öğrenim durumuna göre dağılım, 

• Projeden yararlanan bireylerin gelir durumuna göre dağılımı, 

• Aylara göre hizmete başvuru sayısı,  

• Aylara göre projeden yararlanan bireylerin evlerine ziyaret sayısı,  

• Projeden yararlanan bireylerin başvuru sıklığıdır.  

 

SOSYAL FAYDA: 
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 Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, 
fiziksel çevre ve konut sorunudur.  Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip 
oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar 
yüzünden çok büyük sıkıntılar çekebilmektedirler. Yaşadıkları sıkıntıların başında hayati 
önem taşıyan sağlığa eriş gelmektedir. Sağlığa erişim koşullarının engellilerin yaşamını 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi, eşit katılım açısından yaşamsal değerde kabul 
edilmektedir. Kurum olarak proje ile belirtilen sıkıntılara çözüm yolunda katkıda 
bulunularak sosyal fayda sağlanmıştır. Sağlanan sosyal faydalar aşağıda belirtilmiştir.                                                                                                                                                                                                             

• Engelli bir vatandaşla normal vatandaşın sağlık hizmeti sunumundan eşit 
şartlarda yararlanması sağlanmaktadır.  

• Sağlık sistemini destekleyici kaliteli bir hizmet sunumuna katkıda bulunmaktadır. 

• Sağlık kurumlarında engelli kişilere sağlanan refakatçi personel desteği ile 
öncelikli kayıt yaptırmaları, poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmelerine,  muayene, 
tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli olmaları sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır. 

• Uygulamayla ayaktan tedavi olan ve ailesinin refakati olmadan hastaneye 
gidemeyen engelli bireyler personel desteği ile bu imkânı elde edeceklerdir. Dolayısıyla 
tüm sosyal yaşantısını evinde yaşayan engelliye göre dizayn eden diğer aile bireyleri 
personel desteğimiz ile rahatlamaktadır.  Ailesine bir ömür boyu yük olduğunu düşünen 
engelli hasta ise kendisini daha rahat hissetmektedir. Engelli bireylere verilen destek 
kendilerindeki öz güveni artırarak, sosyal hayatına aynı zamanda sağlıklı yaşamasına 
pozitif etkide bulunmaktadır.  

• Engelli vatandaşlarımıza verilen bu hizmetle devlete ve topluma olan güvenlerinin 
artması sağlanarak toplumla kaynaşmaları kolaylaştırılacaktır.  

• Projede sürecinde verilen sağlık hizmeti tüm kamu, özel ve üniversite 
hastanelerini kapsamaktadır.  Muayene için çağrı merkezimize müracaat eden engelli 
bireylere tüm kurumlarda görev yapan hekim ve ihtisas alanlarının bilgisi verilerek 
randevu alınmaktadır. Bu da vatandaşın hekim seçme hakkını daha kapsamlı kullanmasına 
katkıda bulunmaktadır. 

• Hizmet verilen engellilerin demografik bilgilerinden hastalık bilgileri dâhil, tedavi 
sorası takipleri yapıldığından sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar 
düzenlemede katkı sağlayacaktır. 

SÜRDÜREBİLİRLİK : 

01.07.2014-03.12.2015 tarihleri arasında proje yukarıda bahsi geçen hibe ortakları 
tarafından desteklenerek Eskişehir Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile 
gerçekleştirilmiştir. 03.12.2015 tarihinden itibaren ise projenin sürdürülebilirliği Sağlık 
Bakanlığı onayıyla Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.  

İLETİŞİM VE SON SÖZ : 

Ülkemizde engelli bireylere yönelik yeni bir hizmet modeli olarak Eskişehir ilinde 
uygulanan “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” projesi sonuç odaklı yapılan ve çarpan 
etkisi oluşturarak yayılacak olan bir çalışmadır. Bizler bu çalışma ile engelli bireylerin 
yaşamlarındaki zorlukları bir nebze olsun azaltmak istedik. Çalışmanın devam etmesi için 
sizlere çağrıda bulunuyoruz. “Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz” projesini farklı illerde 
bütçe ve izinlerin sağlanmasıyla uygulayabiliriz.  

 

Her birey bir engelli adayı olup, buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmeyi görev 
biliyoruz:  
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“En büyük engel sevgisizliktir. Engelli bireylere yapılan her türlü yatırım aslında 
kendimize yatırımdır”  

İletişim için; eksezgin@hotmail.com veya eniskazim.sezgin@saglik.gov.tr adreslerine 
e-mail atabilirsiniz. 

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI:  

 

 

  

 

 

  

Fotoğraf 3: Evinde Asansör Olmayan 
Hastamızın 4. Kattan İndirilerek Sağlık Kurumuna 
Götürülmesi 

Fotoğraf 4: Engelli Hastamıza Muayene 
Sırasında Refakatçi Personelimiz Tarafından 
Yardımcı Olunması 

Fotoğraf 2: Engelli Hastamıza 
Röntgen Çekiminde Refakatçi Personel 
Tarafından Yardımcı Olunması   

Fotoğraf 1: Engelli Hastamızın Engelli 
Taşıma Aracı İle Evinden Alınarak Sağlık 
Kurumuna Götürülmesi 
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Fotoğraf 5: Refakatçi Personel Tarafından 
Engelli Hastamızın İlaçlarının Eczaneden Alınması 

Fotoğraf 6: Refakatçi Personel Tarafından 
Alınan İlaçların Görme Engelli Hastamıza 
Teslim Edilmesi 

Fotoğraf 7: Engelli Hastamızın İlk 
Tiyatro Etkinliği 

Fotoğraf 8: ALS Hastamızın İlk Doğum 
Günü Kutlaması                     

 Fotoğraf 9: Engelli Hastamızla Eskişehirspor Maçı 
Fotoğraf 10: 2 yıldır Ölen Eşinin 
Mezarına Engeli Nedeniyle 
Gidemeyen Hastamızın Mezarlık 
Ziyareti 
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SSPK-3 

ÜREME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMLERİ PROJESİ (ÜSAEP) 

Sunum: NİLAY BODUR, nilaybodur@sagliktagencyaklasimlar.org 

BERAT CAN ERDOĞAN, beraterdogan@sagliktagencyaklasimlar.org 

 

PROJE ORTAK KURUMLARI  

Proje, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde, 

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) - Türkiye 

ortaklığı ile uygulanmaktadır. 

HİBE PROGRAMI 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye - Hibe Programı 

TEMA 

Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 

PROJE AMACI 

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP), 2006 yılından beri 17-25 yaş arası 

gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalıklarını ve bilgilerini 

artırarak, gençlere yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık 

hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa 

yönelik tutum değişikliği oluşturmayı amaçlamaktadır. 

PROJE HEDEFLERİ 

 17-25 yaş grubundaki gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık ve hakları 

konularında bilgi düzeylerini artırmak ve bu konularda kendilerini daha rahat ifade 

edebilmeleri için onları desteklemek, 

 Gençleri, üreme sağlığı ve cinsel  sağlık  konularında  uzman  desteğine  ihtiyaç  

duyacakları  durumlarda başvurabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirmek ve 

bu kurumların sağladığı hizmetlerin kullanımı hususunda cesaretlendirmek, 

 Güvenli ve bilinçli davranışa  yönelik  tutum  değişikliğini  sağlamak  için,  “akran  

eğitimi”  modelinden faydalanarak  gençlerde  üreme  sağlığı  ve  cinsel  sağlık  

konularındaki  bilginin  içselleştirilmesini  kolaylaştıracak metotları 

yaygınlaştırmak, 

 Gençlerin, HIV ve AIDS’e ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı 
mücadelenin küresel boyutunu kavramalarına destek olmak ve bu mücadele içinde 
aktif rol oynamaları için onları cesaretlendirmek, 

 HIV ve AIDS ile yaşamak durumunda olanlara karşı önyargıları aşabilmek için, 
HIV’in bulaş yolları ve korunma yöntemleri konusunda gençlerin bilgi düzeyini 
artırmak, 

 Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelimler ve ayrımcılık konularına dair kavramların ve 
bunları çevreleyen değer yargılarının çeşitliliği ile bunların yaşam boyu üreme 
sağlığı ve cinsel sağlığa etkileri üzerine gençlerin farkındalığının arttırmak. 

BÜTÇE (HİBE MİKTARI) 

Bu projenin 2016 yılındaki bütçesi 71764 TL’dir.  

mailto:nilaybodur@sagliktagencyaklasimlar.org
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HEDEF KİTLE 

17-25 yaş arası tüm gençler 

PROJE UYGULACILARI 

Proje kapsamında İleri Düzey Eğitmen Eğitimi’ne veya Akran Eğitici Eğitimi’ne 

katılmış 17-25 yaş arasındaki gönüllü üniversite öğrencileri 

FAALİYETLER 

 

 

Eğitmen Eğitimi  

18-25 Nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen eğitmen eğitimi ile birlikte 9 

farklı şehirden 22 üreme sağlığı akran eğitmeni eğitmen havuzuna dahil oldu. 

 

 

 

               

Akran Eğitimleri: 

İki günlük Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri, HIV/AIDS Temalı Akran Eğitimleri, 

HIV/AIDS Atölyeleri ile birlikte gençten gence bir aktarımın olduğu akran eğitimi modeli 

ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılarak üreme sağlığı konuları gençlere aktarıldı. 

2016 yılında 15 ilde (Ankara, Edirne, İstanbul, Adana, Denizli, İzmir, Eskişehir, Bursa, 

Gaziantep, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Gaziantep, Bursa) gerçekleştirilen 35 

oturumla birlikte 601 gence ulaşıldı. 

HIV ve AIDS Eğitsel Kutu Oyunu: ‘’Kendine İyi Bak’’ 

Gençlere HIV/AIDS ile ilgili temel bilgileri eğlenceli bir şekilde aktarmayı amaçlayan 

Kendine İyi Bak HIV ve AIDS Eğitsel Kutu Oyunu, üreme sağlığı eğitmenleri tarafından pek 

çok kişiye oynatıldı. 

Gerçekleştirilen kutu oyunu oturumları ile birlikte 2016 yılında, 150 oturumla 775 
gence ulaşıldı.  

1 Aralık Dünya AIDS Günü Çalışmaları 

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye)’nin 

yürütücülüğüyle ÜSAEP akran eğiticileri, Toplum Gönüllüleri Vakfı 

örgütlenmeleri öncülüğünde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 

ortaklığıyla 2016 yılında 27 il, 48 yerelde on gün boyunca 92 
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etkinlik düzenlendi. Konferanslar, atölyeler, film gösterimleri, Kendine İyi Bak Atölyeleri 

ve üniversite bilgi stantları vb. Gibi çeşitlenen bu etkinliklerde gençler HIV ve AIDS ile 

yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek, konuyla ilgili bilgi edinme ve eğitim 

hakkının ve gençlik katılımının altına çizmek amacıyla bir araya gelindi.  

SOSYAL FAYDA 

Türkiye’de gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
etkin ve bütüncül bir sistem bulunmadığı gibi gençler, karar alma süreçlerine katılımda 
siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlu birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bununla birlikte 
eğitim müfredatı içinde kapsamlı ve yaşa uygun cinsel sağlık eğitiminin yer almayışı da 
gençler açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kapsamlı ve bütüncül bir sağlık politikasının yoksunluğu ile birçok doğrudan ve 
dolaylı problemle birlikte gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında da ciddi 
problemler yaşamaktadır. Gençlerin kolay ulaşabildiği, mahremiyet konusundaki 
hassasiyetlere duyarlı, alanında bilgili ve gençlere ayrımcı muamele göstermeyen, bu 
konuda uluslararası standartlara uygun şekilde, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış sağlık 
personellerinin bulunduğu kapsamlı bir sistemi ifade eden “genç dostu sağlık hizmet 
modelleri” nin tekrar kullanılması gerektiği gençler tarafından savunulmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı alanında yürütülen ulusal anlamdaki 

ilk ve tek akran eğitimi projesi olan ve 13. yılına giren Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri 

Projesi’nin deneyimi; gençlerin gençlerden öğrendikleri bir öğrenme yönteminin hem 

daha etkili hem de daha kalıcı hem de daha sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır.  

13 yılı aşkın süredir, Türkiye’nin her yerinden üreme sağlığı eğitmenlerinin aynı 
havuzda buluştuğu bir proje olan ÜSAEP’te, gerçekleştirilen güçlendirme ve koordinasyon 
çalışmalarıyla birlikte bu eğitmen ağı aktif tutulmaya çalışılmaktadır. 

İLETİŞİM VE SONSÖZ 

Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi olan Türkiye’nin eğitim sisteminde kapsamlı 

ve yaşa uygun yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi yok. Birleşmiş Miletler Nüfus Fonu 

Türkiye ve Nüfus Bilim Derneği ortaklığında 2007 yılında gerçekleştirilen ‘Gençlerde 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması’na göre Türkiye’deki her 10 gençten yalnızca 1’i 

HIV ve AIDS konusunda doğru bilgiye sahip ve sadece 4 genç kadından biri gebelik oluşma 

ihtimalinin olduğu zamanı doğru bilmektedir. Aynı gençlerin %97’si ise cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı hizmeti sunulmasını olumlu karşılamaktadır.  

Gençlerin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin 
yeni yaşam becerileri kazanmasının önünü açmak, gençleri kendi hakları ve hayatları 
konusunda sorumluluk almaya hazır hale getirecektir. 

Proje ile ilgili iletişime geçmek için sagliktagencyaklasimlardernegi@gmail.com veya 
nilaybodur@sagliktagencyaklasimlar.org adreslerini kullanabilirsiniz. 

   

 
  

mailto:sagliktagencyaklasimlardernegi@gmail.com
mailto:nilaybodur@sagliktagencyaklasimlar.org
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ETKİNLİK GÖRSELLERİ:  
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SSPK-4 

 

Sivil Toplumun Medya Gücü 

Sunum: Murat Akbıyık, muratakbiyik@stkmaster.com  |  www.muratakbiyik.net 

Özet: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi, YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim 
Derneği tarafından hayata geçirilen, 2014 yılından bu yana sürüdürülmekte olan, 
uluslararası ve yerel faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu 
proje, YOUTHART’ın 2012’de dahil olduğu European Youth4Media Network adlı 
uluslararası ağın çalışmalarını yürüttüğü merkez olan Almanya – Münster’de bulunan 
Burgerhaus Bonnehaus adlı toplum medyası merkezinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi 
fikriyle ortaya çıkmıştır.  

Amaç ve Hedefler: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi, ücretsiz eğitim kursları, atölyeler, bilgilendirme 
toplantıları, birebir ve grup çalışmaları, seminerler ve konferanslar gibi yerel ve 
uluslararası yaygın öğrenme eksenli faaliyetler gerçekleştirerek; videolar, broşürler ve 
bültenler yayınlayarak imkanı kısıtlı bireylerin ve özellikle gençlerin medya 
okuryazarlıklığı ve dijital becerilerinin geliştirilmesini, böylelikle gençlerin istihdam 
edilme ve hareketlilik fırsatlarının arttırılmasını, sivil toplum kuruluşlarına özellikle 
medya çalışmalarında destek verilmesini, genel itibariyle toplumun farklı kesimleri 
arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan uzun soluklu bir projedir.  

Uygulayan Kuruluş: 

YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği’nin 2014 yılından bu yana 
uygulamakta olduğu 2 farklı projenin temel unsuru olarak aktif bir şekilde çalışmalarına 
devam eden İstanbul Toplum Medyası Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında sağlanan fonla, Almanya ve 
Yunanistan’dan ortak kuruluşların katkılarıyla sürdürülmektedir. Dernek merkezi İstanbul 
– Bahçelievler’de bulunan YOUTHART, Beyoğlu – Taksim’de mukim bulunan İstanbul 
Toplum Medyası Merkezi’ni “proje ofisi” olarak kullanmaktadır. STK Master şirketinin de 
desteği ile paylaşılarak kullanılan mevcut alanda sivil topluma yönelik birçok faaliyet de 
gerçekleştirilmektedir. 

YOUTHART, Nisan 2008’den bu yana “gençlerle ve gençlik için” kültürel odaklı, yerel 
ve uluslararası faaliyetler yürüten bir sosyal girişimdir. Kasım 2011’de dernek statüsü 
kazanan YOUTHART, demokratik, laik, bağımsız, gençlik odaklı ve politikalar üstü sosyal 
bir girişim olarak, sanat, araştırma, eğitim, medya ve proje yönetimi alanlarında bilgi-
birikimi ve motivasyonu yüksek, aktif gençlik çalışanları, gönüllüler, öğrenciler, 
eğitmenler, akademisyenler, koordinatörler ve proje uzmanları ekibi tarafından 
başlatılmıştır ve tüm Türkiye’den geniş bir üye ve takipçi kitlesine hitap etmektedir. 
Kurulduğundan bu yana yüzlerce genci Avrupa Fırsatları ile tanıştıran derneğin 
halihazırda Türkiye genelinden 300’e yakın üyesi, toplamda 50.000’den fazla takipçisi 
bulunmaktadır.  
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Hedef Kitle: 

Projenin öncelikli hedef kitlesi imkanı kısıtlı gençlerdir. YOUTHART’ın üyeleri 
merkezin en aktif yararlanıcılarıdır. Gerçekleştirilen faaliyetler herkesin katılımına açık 
olarak ve ücretsiz olarak organize edilmektedir. Yeni beceriler kazanmak, kendisini dijital 
olarak geliştirmek, bilgi ve birikim paylaşımı yapmak isteyen herkes İstanbul Toplum 
Medyası Merkezi’nin hedef kitlesini oluşturmaktadır. “Sivil Toplumun Medya Gücü” 
sloganıyla çalışmalarını görünür kılan merkez bünyesindeki insan kaynağı ve ekipman 
imkanları, diğer sivil toplum kuruluşlarına da medya desteği vermek için kullanılmakta, 
sivil toplum diyaloğunun ve işbirliğinin arttırılması için ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

Hibe ve Bütçe: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi, kendisi bizzat bir proje değildir, ancak farklı 
projeler kapsamında sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmekte olan projelerin temelini 
oluşturmaktadır. Kasım 2014 – Ocak 2016 arasında uygulanan “Citizens Media for 
Intercultural and Political Dialogue – Kültürlerarası ve Siyasi Diyalog için Vatandaş 
Medyası“ başlıklı proje ile kuruluş ve açılış süreci tamamlanan İstanbul Toplum Medyası 
Merkezi, Şubat 2016 – Mayıs 2017 arasında uygulanmakta olan “Lifelong Learning for 
Digital Inclusion through Media Literacy - Dijital Dahil Etme için Medya Okuryazarlığı ile 
Hayatboyu Öğrenme” kısaca “Medya Öğreniyorum” başlıklı proje ile aralıksız faaliyetlerine 
devam etmektedir. Bu iki projenin de hibesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından fonlanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında sağlanmaktadır. 
Toplamda yaklaşık 260.000 Euro’luk hibesi olan bu iki proje kapsamında İstanbul Toplum 
Medyası Merkezi için yaklaşık 10.000 Euro direkt, ekipman ve diğer kaynaklar için de 
toplam 20.000 Euro dolaylı bütçe kullanılmıştır.  

Devam etmekte olan proje tamamlandıktan sonra YOUTHART, başta Avrupa Birliği 
Erasmus+ Programı bünyesinde geliştirilecek projeler olmak üzere, dernek öz kaynakları 
ve sponsorluk destekleriyle İstanbul Toplum Medyası Merkezi sosyal sorumluluk projesini 
devam ettirecektir. 

Faaliyetler: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi bünyesinde açıldığı Kasım 2014’ten bu yana 
gerçekleştirilmiş olan faaliyetler şunlardır: 

 Uluslararası Medya Eğitim Kursu, 13-21 Kasım 2014, 20 katılımcı 
 Uluslararası Açılış Konferansı, 15 Kasım 2014, 80 katılımcı 
 21 adet Yerel Atölye ve Eğitim, Aralık 2014 – Aralık 2015, 320 katılımcı 
 Uluslararası Medya Eğitim Kursu, 09-16 Kasım 2015, 22 katılımcı 
 Uluslararası Konferans, 14 Kasım 2015, 65 katılımcı 
 Uluslararası Medya Eğitim Kursu, 01-07 Mart 2016, 23 katılımcı 
 Uluslararası Konferans, 05 Mart 2016, 55 katılımcı 
 14 adet Yerel Atölye ve Eğitim, Mart 2016 – Şubat 2017, 218 katılımcı 
 Projeksiyon etkinliği, 11 Şubat 2017, 90 katılımcı 
 Uluslararası Medya Eğitim Kursu, 04-10 Nisan 2017, 28 katılımcı 
 Uluslararası Konferans, 09 Nisan 2017, 70 katılımcı 
 STK Fuarı, 09 Nisan 2017, 70 katılımcı 
 Film gösterimleri ve film okumaları, 200 katılımcı 
 Projeler, faaliyetler ve işbirlikleri kapsamında 40’tan fazla video, 30 civarı kitapçık 
 Web çalışmaları: Proje websitesileri www.citizensmedia.eu  ,  

www.learningmedia.eu,  kurumsal websiteler youthartmedia.com  ve 
youthart.org.tr ile 200.000 ziyaretçi 
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 Eurodesk Temas Noktası olarak Erasmus+ Programı ve Avrupa Gönüllü Hizmeti 
hakkında bilgilendirme toplantıları, birebir ve grup görüşmeleri ile toplam yaklaşık 
1800 genç merkezi ziyaret etmiştir. 

Sürdürülebilirlik: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi, sürdürülebilir bir proje olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. Bundan sonra da gerek uluslararası hibe programları, gerek 
sponsorluklar, gerekse de derneğin öz kaynakları ile, gençlerin etkin bir şekilde 
kullanacakları bir ortam olarak çalışmalara devam edilecektir. Sürdürülebilirlik için 
yapılan çalışmalar şunlardır: 

• Erasmus+ Programı kapsamında medya eğitim kursları gerçekleştirmek 

• Diğer hibe programları kapsamında projeler geliştirerek başvurular yapmak 

• Canon, HP, FijiFilm, Xerox, Google gibi sivil topluma destek veren dijital-medya 
şirketlerinden sponsorluk yoluyla maddi ve ayni destekler almak 

• Derneğin öz kaynakları ile merkezin faaliyetlerini sürdürmek 

Sosyal Etki Analizi: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi’nde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin katılımcı 
listesi ve ziyaret listesi kaydedilmekte, katılımcılarla bilgilendirme ve paylaşımlarla 
iletişim kurulmaya devam edilmektedir. Başta uluslararası etkinlikler olmak üzere 
gerçekleştirilen birçok etkinlikten sonra geri bildirim anketleri uygulanmakta ve 
katılımcı/ziyaretçilerin memnuniyetlerini artıracak tedbirler alınmaktadır. Açılıştan bu 
yana toplam fiziki ziyaret sayısı 3.000’den fazladır. Sosyal etkiyi ölçmek için analiz 
ettiğimiz bir diğer gösterge de web, online ve sosyal medya ortamlarında İstanbul Toplum 
Medyası Merkezi ile ilgili yapılan paylaşımlardır. İstanbul Toplum Medyası Merkezi, 
YOUTHART’ın görünen yüzü olarak algılanmaktadır ve bu nedenle aslında derneğin tüm 
sosyal etki analizi bu projeye atfedilebilir. Web, online ve sosyal medya ortamlarında 
toplam takipçi sayısı 50.000’in üzerinde, ziyaretçi sayısı 200.000 civarındadır. Parçası 
olduğu projeler kapsamında üretilen medya içerikleri, İstanbul Toplum Medyası 
Merkezi’nin sosyal etkisini arttıran en önemli unsurlardandır. Videolar, broşürler, 
kitapçıklar, bültenler, web ve sosyal medya içerikleri, gençlere ve imkanı kısıtlı bireylere 
ulaşmak, onların medya okuryazarlığı ve dijital becerilerini arttırmak için çok önemlidir.  

Son Söz ve İletişim: 

İstanbul Toplum Medya Merkezi’nin kurulumuna öncülük eden ve bünyesinde aktif 
çalışmalara devam eden bir gençlik çalışanı, bir eğitmen ve akademisyen olarak ben ve bu 
merkezde aktif görevler alan tüm yönetici ve gönüllüler olarak inanıyoruz ki, Türkiye ve 
Avrupa Birliği'ndeki vatandaşların aktif katılımcılar olmaları, ifade özgürlüğünü ve 
kültürel çeşitliliği gerçekten uygulayabilmeleri için yaratıcı medya sistemlerinin 
geliştirilmesi, özellikle gençlerin medya okuryazarlığı ve dijital becerilerinin arttırılması 
gerekmektedir. 

Murat Akbıyık - 0536 717 0451 muratakbiyik@stkmaster.com  

www.muratakbiyik.net  

YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği 

Katip Mustafa Çelebi Mh. Hasnun Galip Sk. No:15 Giritli Apt. D:3 Taksim Beyoğlu 
34433 İstanbul   0212 243 6223 

youthart.org.tr@gmail.com   |  www.youthart.org.tr  |  www.learningmedia.eu 

facebook.com/IstanbulCommunityMediaCenter #ITMM #YOUTHARTMedia 

 

mailto:muratakbiyik@stkmaster.com
http://www.muratakbiyik.net/


3
0 

30  
 

  

Görseller: 

İstanbul Toplum Medyası Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda üretilen video 
içerikleri için tıklayınız: 

vimeo.com/learningmediaeu 

vimeo.com/citizensmediaeu  

youtube.com/user/youthartorgtr  

youtube.com/youthartmedia 
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SSPK-5 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI 

ÜNİVERSİTE VE KADIN DOSTU KAMPÜS 

Sunum: O ğr. Go r. Damla Songur / Ar. Go r. Erhan Ku çu k / O ğr. Go r. Dr. Aslı Şimşek 
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Lisans Araştırma Projesi 

Projenin Amacı  

Uzun vadede Atılım U niversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
üniversite ve kadın dostu kampüs olması ile daha güvenli ve eşitlikçi bir u niversite 
ortamının sağlanması, bo ylece u niversitelerin toplumsal işlevi bakımından bir çarpan 
etkisi (multiplier effect) yaratmak ve diğer u niversitelere o rnek model oluşturmak.  

Projenin Hedefleri  

1. Nitel ve nicel veri toplanarak Atılım U niversitesi’nin gu çlu  ve geliştirilmesi gerek- 
en yo nlerinin tespit edilmesiyle mevcut durum analizi yapılması ve buna bağlı olarak 
Atılım Üniversitesi özelinde bir eylem planı hazırlanması  

2. Hazırlanacak bu eylem planını uzun vadede gerçekleştirecek KASAUM’un Atılım 
U niversitesi içinde ve dışında tanınırlığını artırmak; feminizmin olumsuz imajını 
değiştirmek ve genel bir farkındalık yaratmak  

Bu kapsamda, bu proje uzun vadeli amacın ilk basamağını oluşturmakta; hem Atılım 
Üniversitesi içinde hem de dışında etki go stermekte; hem Atılım U niversitesi’ni 
gu çlendirmekte hem de bir yandan u niversite bu nyesindeki o ğrenci ve personel diğer 
yandan diğer u niversiteler nezdinde fark yaratmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda çarpan 
etkisine sahip olan proje o ğrenci, u niversite ve toplum olmak u zere u ç ayaklı bir etki ve 
faydaya sahiptir.  

Hedef Kitle  

Bu projenin hedef kitlesi, Atılım U niversitesi kampu su nde yer alan ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı olup kampu su  kadın dostu ha le getirmeye uğraşan o ğrenciler 
başta olmak u zere, akademik ve idari personel dahil kampu s içerisinde faaliyette bulunan, 
konu üzerinde zaten bilinçli olan ya da bilinçlendirilme gereksinimi görülen herkestir.  

Bütçe  

13.000,00 Türk Lirası  

Faaliyetler  

1. Proje yüru tu lme su recinde Kasım 2015’te du zenlenen Cinsel Tacize ve Saldırıya 
Karşı Birimler (CTS) I şbirliği periyodik Çalıştayı ve Nisan 2016’da du zenlenen Kadın 
Merkezleri Ulusal Kongresi ile CTS I şbirliği Çalıştayı’nda bu araştırmanın konu, yo ntem, 
kapsam, içeriği ve işleyiş su reci konusunda katılımcılar bilgilendirilmiş olup, benzer 
çalışmalarla karşılaştırıldığında alanında ilk araştırmalardan olduğu tespit edilmiştir. Bu 
noktada proje tamamlandığında Dokuz Eylu l U niversitesi, Hacettepe U niversitesi ve ODTU  
gibi çeşitli u niversitelerle işbirliği ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılması kararı alınmıştır.  

2. VIII. ve IX. U niversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı I şbirliği ve I letişim 
Grubu Çalıştayı’na ve III. Ulusal Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi’ne KASAUM ve 
Atılım U niversitesi’ni temsilen katılım ve proje tanıtımı (O ğr. Go r. Damla Songur, O ğr. Go r. 
Dr. Aslı Şimşek)  

3. Songur, Damla: “Bilimsel Araştırma ve Proje” Seminer Çalışması, 22.12.2015, Atılım 
Üniversitesi.  
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4. O ğrenci Raporları (Kitap halinde basılmış, şenlik standına incelemeye 
sunulmuştur.): 

 a. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı U niversite ve Kadın Dostu 
 Kampüs” Türkiye Raporu 

 b. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı U niversite ve Kadın Dostu 
 Kampüs” Dünya Raporu  

 c. “U niversitelerde Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezleri ve  
 Faaliyetleri” Analiz Raporu  

 d. “U niversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Yu ru rlu kte Olan  Mevzuat” 
Analiz Raporu  

 e. “Cinsel Taciz ve Saldırı Eylemlerine I lişkin Yargı Kararları”   Analiz 
Raporu f. “Atılım Üniversitesi KASAUM ve Faaliyetleri”   Analiz Raporu  

5. Şimşek, Aslı: “Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yo netimi 
Bağlamında Bir I maj Çalışması” Seminer Çalışması, 03.03.2016, Atılım Üniversitesi.  

6. BM HeForShe Kampanyasıyla iletişim ve işbirliği kurulması  

7. Yenimahalle Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile iletişim ve işbirliği kurulması  

8. Yenimahalle Belediyesi Sığınma Evi Yardım Kumbarası Etkinliği, 1- 8 Mart 2016, 
Atılım Üniversitesi Kampüsü.  

9. 8 Mart Kadınlar Elele Şenliği  

 a. Yiğitcan Çankaya, “Notalar Arasında Kadın: Müzik Endüstrisinde  Cam 
Tavan”, Konferans,  

 b. Av. Çiğdem Ceylan, “Kadınların Adalete Erişiminde Yargı   
 Organlarının Yaklaşımı”, Konferans  

 c. 8 Mart Korteji (Hukuk Fakültesi’nden Atılım Meydan’a)  

 d. Kadınlar Elele Şenliği (Tu m u niversite o ğrencilerine açık, Atılım 
 Meydan)  

 e. Stand Sunumları (KASAUM Standı, AKADEM Standı, Proje  
 Standı, HeForShe Standı, Yenimahalle Belediyesi Standı vd.)  

 f. Ato lye Çalışması: O zge Gu roğlu liderliğinde Toplumsal Cinsiyet  Eşitliği Yaratıcı 
Drama Çalışması  

10. Çankaya, Yiğitcan: “Notalar Arasında Kadın: Mu zik Endu strisinde Cam Tavan”, 
Konferans Tebliği (Proje Araştırmacı O ğrencisi), 8 Mart 2016, Atılım Üniversitesi  

11. Kalkan, Ekrem: “Stata’ya Giriş” Eğitimi, 19.03.2016, SAEL – Atılım Üniversitesi 

12. U naldı, Zeliha: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Eğitimi, 06.05.2016, Birleşmiş 
Milletler, Ankara.  

13. I sveç Başkonsolosluğu Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Çalışmaları Hibe Çağrısı 
Başvurusu (Başvuru Tarihi 15.04.2016): Agenda - Action for Gender Equality by 
Empowering Women in Decision Making Mechanisms in Atilim University  

Sosyal Fayda  

Birleşmiş Milletler’in bir insan hakkı olarak ele aldığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, tu m 
bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve kendini gerçekleştirmesi bakımından o nem arz 
eden ve o zellikle kadına yo nelik şiddet boyutuyla gu ncel bir toplumsal sorundur (Şimşek 
ve Öner, 2013, s. 370). Kadın Dostu Kampu s ortamının sağlanması ise, kadınların eğitim ve 
çalışma hakkının teminat altına alınması bakımından bir zorunluluktur.  



33 

 

Aynı zamanda, Geleceğin teminatı olan u niversiteler nezdinde toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile kadın dostu kampu su n hayata geçirilmesi ve bo ylece tu m katılanlar bakımından 
bilgi ve bilinç du zeyinin gu çlendirilmesi, sorunun ço zu mu nde gerek u niversitelerin 
misyonu gerek YO K’u n aldığı son kararlar bakımından da bir yu ku mlu lu ktu r. 
(Yu kseko ğretim Kurulu Genel Kurul Kararı, 28.05.2015)  

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı U niversite” ve “Kadın Dostu Kampu s” olmak ile 
daha gu venli ve eşitlikçi bir u niversite ortamının sağlanması; bo ylece u niversitelerin 
toplumsal işlevi bakımından bir çarpan etkisi (multiplier effect) yaratılması, u niversite 
ortamından sosyal hayata katılan bilinçli bireylerin, toplumda toplumsal cinsiyet 
rollerinden dolayı yer alan sorunların ço zu mu nde etkin rol almalarını sağlar. Tartışmasız, 
insan haklarının tam anlamıyla gereğinin yerine getirilmesi için de her tu rlu  katmanda 
eşitsizliğin yok edilmesinden geçer ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin mikro-
evren olarak u niversitelerde sağlanması, makro-evrende toplumun geneline etki eder.  

Su rdu ru lebilirlik Çalışmaları  

Atılım U niversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (Hazırlık su recindedir.)  

O ğrenci- U niversitede Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı 
Araştırması Sonuç Raporu (Veri Giriş ve Analizi tamamlanmış; raporlanmaya 
başlanmıştır.)  

Akademik Personel - U niversitede Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Cinsel Taciz ve Cinsel 
Saldırı Araştırması (Anket hazırlıkları devam etmektedir.) I dari Personel - U niversitede 
Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Araştırması (Anket hazırlıkları 
devam etmektedir.)  

SAEL- KASAUM Kadın Araştırmaları Çalışma Grubu ve Bilgi Bankası (Go ru şmeler 
tamamlanmış, KASAUM toplantısında karar alınması beklenmektedir.)  

Atılım U niversitesi için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı U niversite” ve “Kadın 
Dostu Kampu s” proje ve yu ru tu len çalışmaların fikrı  mu lkiyetinin resmi tescili (ARGEDA 
ile birlikte go ru şmeler yu ru tu lmektedir.)  

Sonso z ve I letişim  

Hem teorik çalışmalar hem de saha çalışmaları u niversitelerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasında etki ve yetki sahibi birimler olarak gerek u niversitelerin misyonu 
gerek YO K’u n aldığı son kararlar bakımından yu ku mlu  olduğu sonucunu ortaya 
koymaktadır. Nitekim u niversiteler bu konuda o rnek teşkil ederek çarpan etkisiyle tu m 
toplumda değişimin kaynağı ve parçası olabilecektir. Atılım U niversitesi bu kapsamda nicel 
verilerle ortaya konduğu u zere gu çlu  yo nlere sahip olmakla beraber Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Duyarlı U niversite ve Kadın Dostu Kampu s olma yolunda geliştirilmesi gereken 
yönleri de bulunmaktadır.  

Birçok üniversite tarafından takdir go ren ve uygulama temeli o rnek alınan bu 
projenin benzerlerinin yu ru tu lmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın dostu kampu s 
veya kent meseleleri u zerinde çalışılması, kadınların insan haklarının gereğinin yerine 
getirilmesi bakımından olmazsa olmazdır. Bu minvalde, bu çalışmalara destek verilmesi ve 
aktif bir şekilde uygulamaya yo nelik sağlam adımların atılmasının yolunun açılması 
elzemdir.  

Proje hakkında iletişim için: yigitcan.cankaya@atilim.edu.tr  

              damla.songur@atilim.edu.tr 

       asli.simsek@atilim.edu.tr   
  

mailto:asli.simsek@atilim.edu.tr
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Uygulama Fotoğrafları: 
 

  
Fotoğraf 1: Uygulamalı SAEL Eğitimi ve yapılan anket 
sonuçlarının girilmesi  

 

Fotoğraf 2: 8 Mart Şenliği  

 

  

Fotoğraf 2, 3: 8 Mart Şenliği Fotoğraf 4: 8 Mart Şenliği Yenimahalle Kadın 
Sığınmaevi Yardım Kumbarası  

 

  
Fotoğraf 5: Lisans Araştırma Projesi HeForShe stant sunumu  Fotoğraf 6: Lisans Araştırma Projesi En I yi Serbest Poster Sunum O du lu  
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SSPK-6 

ÇOCUKLAR ÜLKESİ  

“Misafir Odasından Çocuklar Ülkesine” 

Seda Vural 

havlucuseda@gmail.com 

PROJENİN TEMASI 

Çocuk Gelişimi 

PROJENİN AMACI 

Sosyokültürel dezavantajlı çocuklara ‘yaparak öğrenme’ alanı oluşturarak onların 
hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek 

PROJENİN HEDEFLERİ 

• Çocukların okul eğitimlerinin yanında oyun, yaratıcı drama, masal ve kitap okuma 
gibi etkinlikler sayesinde yaratıcılıklarını geliştirmek 

• Montessori metodu kullanılarak çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor ve 
bireysel gelişimlerini desteklemek 

• Farklı yaştaki çocukların birlikte yaşamı deneyimleyerek sorumluluk alma 
becerilerine katkı sağlamak  

• Ailelerle işbirliği içinde hareket ederek çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı 
sağlamak 

• Gönüllülük temelli ücretsiz öğrenme metotları uygulayarak eğitimde fırsat eşitliği 
yaratmaya çalışmak 

• Çocukların bireysel, sosyal ve kolektif gelişimlerinin birlikte gelişmesini sağlamak 

• Uygulamalı etkinliklerle yaşayarak ve yaparak öğrenmeyi sağlamak 

BÜTÇE 

Bu proje toplam 205,87 TL tutarında tarafımdan yapılan bütçe harcaması ile projeye 
destek olmak isteyen kişilerin bağışları ile oluşturulmuştur. 

Alınanlar: 

- 12’li sulu boya, 6’lı sulu boya, 12’li pastel boya, 2 adet 6’lı kuru boya, 6’lı keçeli 
kalem, 2 adet 6’li parmak boya (72,92 TL) 

- Farklı renklerde keçe ve fon karton, el işi kağıtları, 3 adet yapıştırıcı, 1 adet stick, 
2 adet resim defteri (48,75 TL) 

- 20’li pet bardak, 10’lu pet tabak, 1 paket pipet (3,20 TL) 

- 32 adet çocuk kitabı (77,50 TL) 

- Türkiye haritası yap-bozu (3,50 TL) 

Bağışlar:  

- 2 adet tangram, 2 adet jenga, domino, mikado ve tahta top oyun materyalleri 

- 13 adet peluş oyuncak, 6 adet oyuncak araba, 2 adet ahşap yap-poz, ahşap 
matruşka seti, araba yolu seti, 1 adet blok set, 3 adet 1000 parçalık puzzle, santraç takımı, 
çeşitli dergi, ansiklopedi ve çocuk kitapları 
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- Renkli iplikler, cetvel, ahşap takvim, şapka, mercek, ayna, pamuk, alüminyum 
folyo, cam ve kutu kavanozlar, mukavva kağıtları, flüt ve yan flüt 

HEDEF KİTLE 

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki İmam Bakır Mahallesinde 3-12 yaş ağırlıklı ilkokul 
öğrencilerinden oluşan 22 kişilik karma grup 

FAALİYETLER 

Günlük Faaliyetler:  

Hafta içi 5 gün, sabahçı ve öğlenci gruplara 2 saatlik dilimler halinde 2 ayrı program 
uygulanmaktadır. 

Sabahçı Grup İçin; 

1. Zaman dilimi: 10:00-11:00 arası 

Montessori materyalleri çerçevesinde fen, matematik, sanat, drama, blok, dil ve çocuk 
kitaplığı merkezleri ile bireysel gelişimi destekleyen serbest çalışmalar 

2. Zaman dilimi: 11:00-12:00 arası 

Oyun, masal, yaratıcı drama ve temalı etkinlikler ile yaratıcılıklarını gelişmelerini 
destekleyen çalışmalar 

Öğlenci Grup İçin; 

1. Zaman dilimi: 13:00-14:00 arası 

Montessori materyalleri çerçevesinde fen, matematik, sanat, drama, blok, dil ve çocuk 
kitaplığı merkezleri ile bireysel gelişimi destekleyen serbest çalışmalar 

2. Zaman dilimi: 14:00-15:00 arası 

Oyun, masal, yaratıcı drama ve temalı etkinlikler ile yaratıcılıklarını gelişmelerini 
destekleyen çalışmalar 

Eğitmenler ile Faaliyetler: 

Misafir eğitmenler ile Yaratıcı Düşünme, Astronomi ve Dünya, Poi Çevirme, Gemi 
Yapma Atölyesi gibi uzman alanına göre değişen etkinlikler uygulanmaktadır. 

- Yaratıcı Düşünme: 11 Mart 2017 tarihinde İngilizce öğretmeni Ayşe Pınar Böke 
tarafından 2 saatlik atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

- Astronomi ve Dünya: 9 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Astronomi ve 
Uzay Bilimleri öğrencisi Halil Bağış tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik etkinliktir. 

- Poi Çevirme: 24 Ekim 2016 tarihinde Çocuk Psikoloğu Gülnihal Dursun tarafından 
gerçekleştirilen 2 saatlik etkinliktir. 

- Gemi Yapma Atölyesi: 21 Ekim 2016 tarihinde Çocuk Gelişimci Şengül Gazi 
tarafından kağıttan gemi yapımı atölyesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Gezi Faaliyetleri:  

Pilot çalışma olarak farklı yaştaki 3 çocuk ile 31 Aralık 2016 tarihinde Şanlıurfa 
Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ziyaret edilmiştir. 

Planlanan Faaliyetler: 

- Açık hava oyunları oynama 

- Müze gezileri ile tiyatro ve sinemaya gitme gezileri 

- Ailelere yönelik tiyatro oyunu gösterimi 

- Resim sergisi 
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Genel Uygulamalar: 

- Birlikte yaşamanın gerektirdiği kurallar birlikte oluşturulup ‘davranış panosu’ 
şeklinde duvara asıldı.  

- Ekip çalışması ve sorumluluk bilincini geliştirmek için temizlik, düzen, güvenlik ve 
aktivite geliştirme sorumlulukları dönüşümlü olarak oluşturuldu. 

- Çocuk kitaplığından emanet sistemi ile çocukların kitap alabilmeleri sağlandı. 

SOSYAL FAYDA 

Çocuklar Ülkesi projesi evimin misafir odasında 3 çocukla başlayan ve şu an itibariyle 
22 çocukla devam eden bir projedir. 

 Bir çocuğun okuldan aldığı eğitimin yanında oyun, yaratıcı drama, masal ve kitap 
okuma gibi etkinlikler sayesinde öğretmen odaklı yerine çocuk odaklı bir anlayışla, özgür 
ve demokratik bir ortamda oyun oynayıp çeşitli materyallerle kendini ve hayatı 
keşfedebildiği bir alana sahip olabilmesi ön görülmüştür.  

Çocuğun beraber büyüdüğü arkadaşlarıyla birlikte ailesinin de tanıyıp güven duyduğu 
bir öğrenme ortamına evden çıkıp yürüyerek ulaşması pedagojik olarak çocuğun 
gelişimine katkı sağlayacaktır.  

Böylelikle kendini ve dünyayı yeterince tanıyabilen bireyler yetiştirmeye çalışılarak 
toplumun uzun dönemli kalkınmasına katkı sunacaktır.  

Ayrıca tüm bu faaliyetlerin gönüllülük esasına dayalı ücretsiz olarak sürdürülmesi ise 
eğitimde fırsat eşitsizliği konusunda toplumsal faydanın bir parçası olacaktır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Bu proje Eylül 2016 tarihinden beri aynı çocuklarla süregelen bir eğitim ortamında 
bulunularak çocukların çok yönlü gelişimlerinin takip edildiği bir projedir. 

Çocukların gelişimlerinde pozitif yönde gözle görülür farklılıklar meydana gelmekte, 
aileler de bu görüşü onaylamaktadır. 

Ayrıca proje faaliyetleri sırasında 2 öğretmen daha evlerinin bir odasını atölyeye 
çevirmeye karar vermiştir. 

İLETİŞİM VE SONSÖZ 

Çocuklar Ülkesi projesi az kaynakla çocuklar için birçok faydalı şey yapılabileceğini 
gösteren ve çocuklarla birlikte ekilen hayallerin uzun vadede yeşereceğine inanan bir 
oluşumdur.  

Çocuklar Ülkesi’nde çocuk ve çocuk ruhuna sahip yetişkinlere yer vardır. Çocuklar öz 
benliklerini gerçekleştirebilsin diye çocuk ruhuna dokunan, çocuk merkezli işlerin artması 
için çabalamaktadır.  

Çağrım; eğer siz de çocuklarla çalışıyorsanız ve zamanınız varsa biraz feragatle birçok 
çocuğun hayatına dokunabilir ve böylelikle fırsat eşitliğini sağlamaya katkıda 
bulunabilirsiniz.  

Çocuklar Ülkesiyle iletişime geçmek isterseniz: havlucuseda@gmail.com adresine 
mail atabilir veya 05079316431 nolu telefondan bana ulaşabilirsiniz. 
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PROJE UYGULAMA FOTOĞRAFLARI 

 

   

 

 

Fotoğraf 1: 1. Zaman Dilimi Etkinliklerinden Kareler 

 

 

Fotoğraf 2: 2. Zaman Dilimi Etkinliklerinden Kareler  
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SSPK-7 

Ü N İ K  U M B A R A V A N 

“ Üniversite Öğrencilerinin Kültür ve Sanat ile Buluşması” 

Sunum: Şivan Adalı, sivan.adali@kumbaravan.com  

 

PROJENİN AMACI : 

Sadece Twitter ’da faaliyette olan ÜniKumbaravan, tüm üniversite öğrencilerine                              
( Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Açık Öğretim, Akşam ve Örgün Öğretimler ve 
diğer ) sadece Kültür & Sanat faaliyetlerinde; ücretsiz Bilet & Kitap sağlayarak öğrencilerin 
Kültür & Sanat alanlarındaki bilgi ve tecrübe katsayılarını arttırarak sosyalleşmelerini 
amaçlayan, kâr amacı olmayan bir sosyal girişimdir. 

Ayrıca Kültür & Sanat etkinliklerine ve ürünlerine ‘para’ ödeme alışkanlığı 
kazandırmak amacıyla etkinlik sahiplerini ikna ederek öğrencilerin bütçeleri 
doğrultusunda (1 Bilet 10 ₺,  1 Kitap 5 ₺ gibi ) kampanyalar düzenletmek, bu kampanyaları 
duyurmak. 

Son olarak Kültür & Sanat kurumlarından gelen iş ilanlarını öğrencilerle paylaşarak iş 
bulmalarına aracı olmak. 

PROJENİN HEDEFLERİ : 

1. Ülkemizin geleceği üniversiteli gençlerin Kültür & Sanat bilgi ve tecrübe 
katsayısını arttırarak ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek. 

2. Tüm üniversitelerde faaliyette olmak ve henüz hiç Kültür & Sanat faaliyetine 
katılmamış öğrencileri Kültür & Sanatla buluşturmak, tanıştırmak. 

3. Üniversitelerde ÜniKumbaravan üyeleri ile birlikte organizasyonlar düzenleyerek 
daha fazla öğrenciye ulaşmak. 

4. Üniversite öğrencilerine kulak vererek, dikkate alarak, ÜniKumbaravan iş 
modelini geliştirerek öğrencilerin değişen, gelişen profillerine ve isteklerine göre daha iyi 
hizmet sağlamak. 

ORGANİZASYON :  

ÜniKumbaravan, 14 Kasım 2016 tarihinde, Kumbaravan.com ve bağlı olduğu Aynen 
Entertainment desteğiyle kurulmuş olup projeye tüm üniversite öğrencileri destek vermiş, 
10.04.2017 Pazartesi 00:00 tarihi itibariyle twitter hesabında 4125 takipçisi, arka planda 
812 üyesi bulunmaktadır. twitter.com/unikumbaravan      |    uni.kumbaravan.com 

HİBE PROGRAMI :  

Hibe alınmamıştır. 

HEDEF KİTLE :  

Tüm Üniversite Öğrencileri 

BÜTÇE : 

10.000 ₺ ile hayata geçmiştir. 

FAALİYETLER :  

1- Kültür & Sanat etkinlik ya da ürün sahibinin uni.kumbaravan.com adresinden 
etkinlik ya da ürünleri ile ilgili form doldurmaları, 

2- Etkinlik veya ürüne ait duyurunun twitter adresimizden duyurulması, 
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3- ReTweet yapan öğrencilerin, tamamen rastlantısal olarak seçilerek ilan edilmesi, 

4- Uni.kumbaravan.com üzerinde kazanan öğrencilerin form doldurması ve öğrenci 
belgelerini twitter’dan gönderilmesi ile biletler gişede, ürünler kargoda! 

5- Etkinlik ya da ürün sahiplerine kazanan arkadaşlarımızın isim ve soyadlarıyla 
birlikte twitter raporu gönderilerek kaç kişiye ulaşıldığının raporlanması. 

SOSYAL FAYDA :  

Ülkemizde Kültür & Sanat ’ın tüm paydaşlar tarafından gereken önemin verilmediği 
ile ilgili bir çok araştırma ile gözler önüne serilmiştir. 16 Kasım 2016 – 9 Nisan 2017 
tarihleri arasında 2000 üniversite öğrencisi ÜniKumbaravan aracılığıyla Kültür & Sanat 
faaliyetlerine katılmış, 100 kitap yeni sahipleri ile buluşmuştur. 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Şubat 2017 ‘Kültür Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar’ 
başlıklı raporuna göre hiçbir etkinliğe katılmayanların oranı %70, matematik hesabıyla 10 
kişiden 7‘sinin hiç Kültür & Sanat faaliyetlerine katılmadığını düşünürsek, 18 yaşını geçmiş 
Üniversiteliler için bir sosyal girişim oluşturmak şüphesiz gerekliydi. Bu bağlamda 
bütçeleri doğrultusunda onlara ücretsiz çift bilet ve kitap sunmak onları mutlu etmenin 
yanı sıra, “Mutlu insan öğrenir! ” prensibi ile Kültür & Sanatla etkileşim kurmalarına, 
öğrenmelerine en önemlisi de alışkanlık edinmelerine sebep oluyoruz.  

Kültür & Sanat ile temas etmeyen bir kişi, etrafına ya da kendisinden sonra gelecek 
nesile Kültür & Sanatı yayamaz, anlatamaz, konuşamaz, bu durumun önüne geçmeye 
çalışıyoruz.  

Ayrıca üniversiteli yeni neslin işsizliğinin önüne geçmek için Kültür & Sanat 
kurumlarının sağladığı iş imkanlarını öğrencilerle paylaşıyoruz.  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK :  

Sürdürebilir kılan en önemli özelliğimiz öğrencilere “ Hayır ” demiyoruz, bunun yerine 
onları haklı nedenlerle ikna etmeye, “ tamam, evet olur ” demelerini sağlamaya çalışıyoruz.  

Bir etkinlik sahibi “ neden tek tek vermiyorsunuz biletleri ? ” dedi, “ neden olmasın ? ” 
dedik ve öğrencilere sorduk, anket çalışması yaptık.  

 

Hem öğrenciler hem de etkinlik & ürün sahipleri arasında köprüyüz, her iki taraf ile 
iletişimi yakın ve samimi tutmak zorundayız. Kültür & Sanat işleyişi içerisinde eğer biz 
sosyal ve kültürlü şekilde davranmazsak zaten sürecin devamı oldukça zor olur.  

Kumbaravan.com ve Aynen Entertainment var olduğu sürece ÜniKumbaravan var 
olacağından dolayı, herhangi bir şekilde gelir elde etme ön şartı hayatta kalması için bir 
zorunluluk değildir. Gelecek hibe ve bağışlar üniversiteliler için gelecek de planlanan bir 
çok projeye aktarılacaktır. İnternet Radyosu projesi, Tiyatro Organizasyonu, birlikte 
Sinema Günü gibi.. ÜniKumbaravan’ın şuan kullanılan logosu öğrenciler tarafından sürpriz 
yapılarak gönderilmiştir. ‘Bu logoyu kullanmanızı istiyoruz’ dediler, ‘peki’ dedik : ) 
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SON SÖZ VE İLETİŞİM :  

0555 639 94 91 ve bilgi@kumbaravan.com e-posta adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

ÜniKumbaravan, " Sürdürülebilirlik " bakış açısıyla kurulan sosyal bir girişim olup 
üniversitelilerin istek, talep ve önerilerine göre iş modelini yeniliyor, ekliyor, çıkarıyor, 
değiştiriyor, geliştiriyor, güncelliyor. En önemlisi öğrencilere kulak veriyoruz ve anlamaya 
çalışıyoruz. Çünkü UniKumbaravan'ın gerçek sahibinin aslında öğrenciler olduğunu 
düşünüyoruz. Bu bağlamda ayırt etmeksizin tüm üniversite öğrencilerini Kültür & Sanat 
faaliyetlerinden yararlandırmaya çalışıyoruz ve gelecekle ilgili büyüme planları yapıyoruz. 
Heyecan ve gurur verici şekilde birlikte büyüyoruz.   

Son sözümüz ; Yaşasın Üniversiteli! Yaşasın Kültür & Sanat! 

 

ETKİNLİK GÖRSELLERİ :  
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SSPK-8 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE HİJYEN PROJESİ 

SUNUM: TÜMAY DOKSÖZ, tumaydoksoz@gmail.com 

 

PROJENİN AMACI : 

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çevre temizliği ve hijyen eğitimi vermek. 

Çocuklara küçük yaştan itibaren çevre temizliği ve hijyen hakkında gerekli 
sorumlulukları kazandırmak. 

Kazandırılan teorik bilgi ve becerilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlamak. 

PROJENİN HEDEFLERİ : 

- Öğrencilere temel hijyen, çevre temizliği ve geri dönüşüm bilgilerini kazandırmak. 

- İlkokul öğrencilerinin sahip olduğu temizlik, geri dönüşüm ve hijyen bilgilerini 
pratiğe çevirmelerini teşvik etmek. 

- Toplumsal bir problem olan temizlik sorununu toplumsal eğitimin temelini 
oluşturan ilkokullardan başlayarak çözmek. 

- Öğrencilerle beraber ilgi çekici etkinlikler gerçekleştirerek öğrendikleri bilgileri 
pekiştirmek. 

ORGANİZASYON : 

Çevre temizliği ve hijyen projesi Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf 
öğrencilerinden Tümay Doksöz, Fatma Karaböcek, Necati Enöz ve Suna Kehyeoğlu 
tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Prof. Dr. Haluk Arkar ve Arş. 
Gör. Gamze Kılıç’ın danışmanlığı ile beraber 08.11.2016 – 27.12.2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.  Proje kapsamında 7 hafta boyunca haftada bir gün olmak üzere Ali 
Suavi İlkokuluna gidilmiş, eğitim ve etkinlikler her bir şube ile en az bir oturum olacak 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

HEDEF KİTLE : 

Öncelikli hedef kitlemiz Bornova Ali Suavi İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileridir. Bunun 
yanında; öğretmenleri, okul yönetimi ve asıl projede eğitime dahil edemediğimiz 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerini de yan proje ile hedef kitlemize katarak okulda kalıcı fiziksel ve 
davranışsal değişiklikler yaratmayı amaçladık. 

BÜTÇE :  100 TL bütçe ile gerçekleştirilmiştir. 

FAALİYETLER:  

Haftalar  Proje Kapsamında Yapılan Çalışma ve Etkinlikler  

1. Hafta Öğrencilerle tanışma, projenin öğrencilere tanıtımı (projenin amacı, birlikte 
yapacağımız çalışmalar ve bunların öğrencilere faydaları anlatıldı) ve 
öğrencilerin çevre temizliği ve hijyen konusunda proje başlangıcındaki 
durumlarını öğrenmek amacıyla ön testlerin (öğrencilerin proje öncesi temizlik 
alışkanlıkları ve hijyen bilgilerini inceleyecek 19 soruluk anket) yapılması.  

mailto:tumaydoksoz@gmail.com
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2. Hafta Öğrencilere hijyen ve çevre temizliği hakkında temel bilgiler (hijyen nedir, 
mikrop nedir, kişisel hijyen davranışları nelerdir ve sağlıklı biçimde nasıl 
gerçekleştirilmelidir başlıkları ile çevre temizliği, atıklar ve geri dönüşüm 
konularını içermektedir ve her bir şube için aynı sunu kullanılmıştır) sunuldu. 
Hijyen ve çevre temizliği ile ilgili öğrencilerin ilgisini çekecek çizgi filmler 
izletildi. Sunum ve etkinlik sonlarında öğrencilerin soruları cevaplandı. 

3. Hafta Konu hakkında temel bilgilerin anlatılması ve tanıtılan kavramları anlamayı 
pekiştirmek amaçlı kelime oyununun (soru-cevaplar ve kelimeni arkadaşına 
anlatma oyunlarını içermektedir) oynanması.  Sunum ve etkinlik sonlarında 
öğrencilerin soruları cevaplandı. 

4. Hafta  Konu hakkında temel bilgiler verilmesi öğrenilen kavramları içeren bir 
bulmaca (öğrencilerin bu konularda dikkat etmeleri gereken noktaları ve 
önemli kelimeleri öğrenmeleri amacıyla hazırlanmış) çözülmesi. Sunum ve 
etkinlik sonlarında öğrencilerin soruları cevaplandı. 

5. Hafta Öğrencilere konuya dair temel bilgilerin verilmesi, temizlik ve hijyen ile ilgili 
öğrencilerinin ilgisini çekebilecek bir belgeselin (kişisel hijyen sağlanmasının 
önemi konulu ve çevre temizliği konusunda öğrencileri teşvik edici nitelikte bir 
kısa animasyon) izlenmesi.  Sunum ve etkinlik sonlarında öğrencilerin soruları 
cevaplandı. 

6. Hafta Konunun temel kavramlarının anlatılması, öğrenilen bilgileri pekiştirmek 
amacıyla öğrencilerle soru cevap şeklinde kavram çalışması (öğrencilere hijyen 
ve kişisel temizliğe dikkat edilmezse karşılaşabilecekleri durumları, çevre 
temizliği ve geri dönüşümün neden önemli olduğunu ve bunlar için 
kazanmaları gereken alışkanlıkları vurgulayacak biçimde bir çalışma) 
yapılması. Sunum ve etkinlik sonlarında öğrencilerin soruları cevaplandı. 

7. Hafta  Uygulama konularına dair davranış değişikliklerini ve düşünceleri ölçmek 
amacıyla son testlerin (ön testteki 19 soruya ek olarak öğrencilerin projeden 
memnuniyetlerini ölçen 5 maddelik memnuniyet ölçeği ve öğrendikleri 
bilgileri ne kadar pratiğe döktüklerini ölçmek amaçlı 5 maddelik uygulama 
sıklığı ölçeği) yapılması ve öğrencilerle vedalaşma. 

SOSYAL FAYDA 

Artan nüfus ve kalabalıklaşan kentlerle birlikte temizlik toplumda önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Toplumsal huzur ve çevre kalitesinin arttırılması için erken yaşta bu 
bilincin kazandırılması önemlidir. Toplumun eğitilmeye başlandığı temel birim olan 
ilkokullarda, bu değişiklik için kritik dönemde olan çocuklar ile çalışarak bu sorunu 
temeline inerek çözmeyi amaçladık.  

7 hafta süren proje sonuçlarımıza göre; 

Projenin ilk haftasında uyguladığımız ''Hijyen ve Kişisel Temizlik Anketi'' nde 
öğrenciler sorulara ortalama 3.62 yanlış cevap vermişken proje sonunda öğrencilerin 
yanlış cevap sayısını 1.96 olarak tespit ettik. Ön test ve son teste verilen yanlış cevapların 
farkının anlamlılığını analiz ettiğimizde aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılaşma olduğu gözlenmiştir (Z=-3.26, p<.001). Bu sonuç da anketi uyguladığımız 400 
öğrencide %10.4 gibi bir oranda değişim/gelişim gerçekleştirdiğimiz anlamına 
gelmektedir.  
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Yine ankete dahil olarak gerçekleştirdiğimiz uygulama ve memnuniyet ölçek 
sonuçlarına göre; öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri % 90.2 oranda uyguladıklarını ve 
yaptığımız sunum ve etkinliklerden de % 89 oranda memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Projenin sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla başarılı iki farklı adımımız oldu:  

İlk adımımız okulda çevre temizliği ve tuvalet temizliği açısından fiziki iyileştirmeye 
gitmek oldu. Okula, eksik olan geri dönüşüm kutularını kazandırdık; tuvaletlere el yıkama, 
temizlik ve hijyen talimatlarını içeren afişleri yerleştirdik. 

İkinci adım olarak ise projenin sürdürülebilirliğini, projenin kazandırdığı edinimlerin 
okul tarafından denetimini ve çocuklardaki davranış değişikliğinin devamını sağlamak 
adına okul yönetimiyle beraber geliştirdiğimiz ‘’ Temiz Sınıf Sağlıklı Okul Projesi ‘’ ni 
başlattık. 

Bu yan proje ile her hafta ‘’Haftanın En Temiz Sınıfı’’ nı seçerek öğrencilerin konuya 
olan ilgisini yüksek tutmayı ve proje etkilerinin bizden sonra da devam etmesini amaçladık. 
Aynı zamanda ‘’Haftanın En Temiz Sınıfı’’ nı seçerken asıl projemizin hedef kitlesine dahil 
olmayan 1. ve 2. sınıfları da bu yan projeye katarak çevre ve temizlik bilincini okul geneline 
yaymayı amaçladık. 

SON SÖZ VE İLETİŞİM 

Okuldaki bir ders kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu proje ile beklediğimizden ve 
amaçladığımızdan da ileri giderek tek bir okulda yaklaşık 400 kişiye eğitim vermeyi ve 
doğrudan ya da dolaylı yollarla yine yaklaşık 800 öğrenciye ulaşmayı başardık. Bölüm 
arkadaşlarımız ve bölüm hocalarımız tarafından da beğenilen projemizin ilerleyen yıllarda 
başka öğrencilere bu konuda yol gösterici olmasını umuyoruz. 

Proje ile ilgili iletişime geçmek isterseniz: tumaydoksoz@gmail.com adresine e-mail 
atabilirsiniz.   

ETKİNLİK GÖRSELLERİ:  
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SSPK-10  

PSİKOZ TANILI HASTALARDA SANATIN KULLANIMIYLA 

YETENEKTEN YETKİNLİĞE PROJESİ  

Sunum: Esma KARAKURT ,  esmakarakurt@yahoo.com 

“Ben bu hayata fazla gerçeğim.” cümlesinin sahibi şizoafektif bozukluk tanısı konulan 
bir kadındır. Oysa psikiyatri disiplini gerçek ile psikozu birbirinin uzağına koyar.  Psikoz 
nedir? sorusuna kısaca “gerçeği değerlendirme yetisinde bozulmadır” diye yanıt verilir işin 
acemi meraklılarına. Psikotik bozukluktan mustarip olanlar ise yukarıdaki cümledeki gibi 
yaşadıklarının, inandıklarının gerçek olduğuna yeminler ederler. Ayrıca toplumun ve 
ailelerin bildikleri, inandıklarını dikkate aldığımızda çok boyutlu bir durumla karşı karşıya 
kalırız.  

Bu projede Ankara’da ikamet eden psikoz tanılı hastaların sosyal yaşama 
katılımlarının artırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, takip ve tedavilerine katılıma 
motive edilmeleri ve aile eğitimleri ile ailelerinin yaşadıkları sorunlarına çözüm bulunması 
için faaliyetler planlanmış ve uygulanmaktadır.  Kısaca amacımız psikoz tanılı kişilerin 
gündelik hayata daha fazla ve aktif katılımlarını sağlayarak toplumsal işlevselliğinin 
arttırılmasıdır.  

Hedeflerimiz ise psikoz tanılı insanların; 

• Eğitim aldıkları konularda bağımsız karar alabilmeleri ve grup olarak etkinlikler 
planlayabilmelerine destek olmak. 

• Alternatif uğraşılar yoluyla yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri faaliyetlerle 
kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.  

• Hastalığıyla birlikte yaşamda yeni amaçlar edinmelerinde destek olmak.  

• Kendilerine ait ürünler ortaya koymaları ve maddi ihtiyaçlarını karşılayacakları 
kaynakları kullanabilmelerini sağlamak. 

• Aileleri ve sosyal çevreleriyle daha nitelikli ilişki kurabilmelerini sağlamak. 

• Tıbbi tedaviye destek olmak. 

• Atakların erken farkedilmesini sağlamak ve hastaneye yatışları azaltmak olarak 
özetlenebilir. 

Psikoz Tanılı Hastalarda Sanatın Kullanımıyla Yetenekten Yetkinliğe projesi Dr. 
Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi-TRSM- tarafından organize edilmektedir. Söz konusu merkez Ahmet Andiçen 
Kanser Hastanesi Semt Polikliniği(Kolej)'nde hizmet vermekte olup faaliyetler bu binada 
yürütülmektedir. Proje 30.06.2016-30.06.2017 tarihleri arasında icra edilecektir.  

Projemiz Ankara Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi 
Yöntemler Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.  Bütçemiz 85.343,83 
tl’dir. 

Çankaya ve Mamak merkezli Ankara'da yaşayan psikotik bozukluk tanılı kişiler 
projenin hedef kitlesidir. Ayrıca proje kapsamında bazı etkinliklerde (aile eğitimi gibi) 
hasta yakınları da hedef kitleye dâhil olmaktadır. 

Projemizdeki faaliyetlerde psikotik bozukluğun neden olduğu ruhsal çalkantıların 
anlaşılması için bu insanların kendini ifade edebilecekleri bir sanat dalına yönelmeleri, 
birbirleriyle paylaşımda bulunabilmelerinin yanında çeşitli psikolojik destek programları 
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düzenlenmiştir.  Kendilerine en çok hitap eden sanat dalını seçebilmeleri için olabildiğince 
çok seçenek sunulmuştur.  

Projede psikososyal eğitimler TRSM çalışanları, El Sanatları ve Seramik Kursları 
Çankaya ve Başkent Halkeğitim Merkezi'nin desteği ile ve diğer sanatsal kurslar Nevart 
Akademi'den hizmet alımı ile karşılanmaktadır.  Nevart'ın düzenlediği kurslar haftada 2 
saat, Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile devam eden kurslar günde en az 4 saat 
yapılmaktadır. Katılımcılara hastane öğle yemeği vermektedir.   

Projemiz‘deki sanatsal kurslardan Resim, Ebru , Seramik ve Müzik(Perküsyon) 
Kursları Ağustos 2016'da,  Yazarlık ve Drama Kursu Ekim 2016'da başlamıştır. El 
Sanatları(Örgü ve Ahşap Boyama) Kursu, Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi(RUTBE) ve Aile 
Eğitimleri de sonbaharda başlamıştır.  31 Mart 2017 tarihi itibariyle 52 psikoz tanılı kişi ve 
yakını kadın ve  63 psikoz tanılı kişi ve yakını erkek toplam 115 kişi projemizden 
yararlanmıştır.  30 Haziran 2017'de tamamlanacak kurslarımızda  dersin 10 ay yapılması 
planlanmıştır. Kalan süreler  hazırlık ve diğer işlerin yapılması için kullanılmaktadır.   

HAFTALIK PROGRAM 

 AHMET ANDİÇEN TOPLUM RUH SAĞLIĞI ETKİNLİK PROGRAMI  
       

 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA  

 SERAMİK SERAMİK SERAMİK SERAMİK   

 
EL 

SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI  

 MÜZİK RESİM DRAMA YAZARLIK EBRU  

  YEMEK                     ARASI    

 RUTBE EV ZİYARETİ DESTEK GRUP RUTBE   

 SERAMİK SERAMİK SERAMİK SERAMİK   

 EL SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI EL SANATLARI  

Müzik Kursu(ritim grubu) 

Müzik eğitimi sonucunda; hastaların çeşitli müzik aleti çalım stillerine dair bilgiler 
kazanması, bir gruba ait olma ve uyum becerilerinin geliştirilmesi; ara dönem sonu ve 
proje bittiğinde izleyicilere sunum yapmaları beklenmektedir. 31 Mart 2017'ye 27 hafta 
ders yapılmıştır. Yapılan derslerde Türk Halk Müziği usullerinden 2'li zamandan 8'li 
zamana kadar değişik ritimler öğretilmiştir. Başlangıç aşamasında şehir kodları (Ankara, 
Izmir, Gelibolu, Van) öğretilmiş, Çifte Telli, Vahte Ritmi, Arap Ritmi ve bazı küçük 
kompozisyonlar gösterilmiştir. Hastalar 20 Aralık 2016 tarihinde hastane çalışanları ve 
aile üyelerinin izleyici olduğu gösteride 9 kişilik grup ile sahne almışlardır. 

Resim Kursu 

Başladığı işi sabırla tamamlayarak bir ürün ortaya koyabilmesi, ruhsal dünyasındaki 
imgeleri bir eser ile somutlaştırabilmesi amacıyla planlanan resim kursunda gravür tekniği 
uygulanmıştır. Böylece temelde hazır olan bir şablonun eğitmen eşliğinde renk ve doku 
farklılığının öne çıkarılarak bütünlük kazandırılması, çizgilerle  daha netleştirilerek 
perspektif oluşturması sağlanmıştır. Çizgi çiziminden, daha kompleks geometrik şekillere, 
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kara kalem ile çizimlerden boyamaya geçilmiştir. 31 Mart 2017 tarihi itibariyle 29 hafta 
ders yapılmıştır.   

Dersler sonucunda; sorumluluk alma ve planlama yeteneğinde, malzemenin aşama 
aşama olgunlaştırılmasını takip edebilmede gelişme gözlenmiştir. İlk başlardaki çekingen 
ve titrek   halleri yok olmuş, el becerilerinde, öz güvenlerinde gelişme olmuştur. İlk 
dönemlerde ki "yapabilir miyim?" tereddütleri kaybolmuş, renk seçimlerinde daha kolay 
karar vermeye başlamışlardır. Programlı çalışmayı, ders takibini ve devamlılığı 
sağlamaktadırlar. 

Drama Kursu 

Drama eğitimi sonucunda; hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar 
geliştirmeleri, sözel olmayan iletişimi öğrenilmelerinin sağlamasıyla bedenlerini çok yönlü 
kullanmaları ve proje sonunda bir oyun sahneye koymaları beklenmektedir. 31 Mart 
2017'ye kadar  25 hafta ders yapılmıştır.  

Katılımcılar Çift Baslı Uzman, Üç Baslı Sair, Ihtiyar Dırdırı, Radyo istasyonu, BiliBili 
Bob,  Vıcı Vıcı,  Aksiyon Mekan Tipleme, Evet Ama, Evet ve gibi oyunlar oynamış, zamanla  
oyunların süresi yarım dakikadan 15 dakikalık kadar çıkmıştır. Takip etme, kuralları 
anlama, birbirlerine uyum sağlama gibi alanlarda gelişme gözlenmiştir. 

Katılımcılar 20 Aralık 2016 tarihinde hastane çalışanları ve aile üyelerinin izleyici 
olduğu gösteride sahne almış iki tane doğaçlama oyun sahnelemişlerdir. Ayrıca 
hastalarımızdan birinin yazdığı öykü tek kişilik oyuna dönüştürülerek gösteride 
sunulmuştur. 

Yazarlık Kursu (Öykü Yazarlığı) 

Yazarlık kursu ile; konu, karakter, kurgunun oluşturulması hakkında bilgilendirme 
yapılarak katılımcıların öykü, deneme vb. türlerde yazılar yazmaları, birbirlerinin 
yazılarını okuyarak değerlendirme yapmaları ve kendi yazma pratik ve bilgilerinin 
artırılması amaçlanmaktadır.   31 Mart 2017'ye kadar  25 hafta ders yapılmıştır.  

Derslerde kelimelerden hikaye oluşturma, hikaye tamamlama, senaryo yazma gibi 
konular işlenmiş, yazılar yazılmıştır. Derslere katılanlar da metnin tutarlılığı, konuyu takip 
etme, hikaye türetmede zenginleşme olduğu gözlenmiştir.  

Ebru Kursu 

 En fazla ilgi gören branş olan ebru eğitimi 28 haftadır devam etmektedir. 
Programa battal ebru ile başlanmıştır. Peşinden zikzak ebru, motif yapılmasına geçilmiştir. 
Zaman içinde fırça tutuş ve fırça hakimiyetinde iyileşme, boya kullanımı ve renk seçiminde 
gelişme olmuştur. Motif yapımında algılama becerilerinin iyi olduğu, birkaç tekrardan 
sonra kendi kendilerine çalışmayı sürdürebildikleri,  eski öğretilen desenlerin hatırlandığı,  
meraklarının canlı  ve öğrenmeye açık oldukları  görülmektedir.  

Seramik Kursu 

Seramik kursu haftada 4 gün günde 4 saat planlanmıştır. Atölyenin kurulmasıyla 
çamur ve kilden ürünlerin yapımının öğretilmesi ve yıl sonu sergisinde sunulması 
planlanmaktadır.  İlaç yan etkisine bağlı titreme ve eklemlerde sertleşmenin azalması için 
seramik yapmak yararlı bir faaliyet olarak görülmektedir. Dersler 01 Ağustos 2016 'da 
başlamış, uzun bir aradan sonra Kasım 2106'dan bu yana devam etmektedir. Ocak 
2017'den bu yana haftada 4 güne çıkarılmıştır. Dersler değerlendirildiğinde;  el 
becerilerinin geliştiği, başta daha küçük olan figürlerin yerine daha büyük ve detaylı, 
estetik yanı güçlü figürlere yönelme olduğu görülmektedir. Baştaki  "ben yapamam"ın terk 
edilmesine rağmen kendi fikirlerini ortaya koymanın çok az geliştiği, hala eğitmenin 
yönlendirmesine ihtiyaç duyulduğu  söylenebilir. Yeni teknikler öğrendikçe seçtikleri figür 
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için uygun olan tekniği seçebilme, sonraki aşamaları planlayabilme ve takip edebilme 
becerisinde iyileşme görülmektedir. Kendi yaptıkları işleri tanıma ve onlarla bağ 
kurabildikleri gözlenmektedir.  

Hasta Eğitimi 

a. Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi-RUTBE- :01 Eylül 2016 tarihinde başlamıştır. 27 
oturum ile program tamamlanmıştır. RUTBE, yapılandırılmış, 20-25 oturumluk bir eğitim 
programıdır. Her hafta farklı bir konunun işlendiği bilgilendirici, sorun çözmeye dönük, 
günlük planı, ihtiyaçları ve ilişkileri düzenlemeye dönük pratik önerilerin bulunduğu bir 
programdır. 9 hasta ile başlanan programa 19 farklı hasta katılmıştır. Birkaç haftasında 
videolarla program desteklenmiştir.  

 İkinci grup başlanmış 5 hafta ders yapılmıştır ve derslere devam edilmektedir.  

b. Destek Grup: RUTBE eğitimini tamamlayan hastaların takiplerinin yapılması 
amacıyla oluşturulan, iki haftada bir kez Çarşamba günleri 13:30-14:30 arasında toplanan 
Destek Grup 05 Ekim 2016 da yeniden başlamıştır. Toplam 8 hasta gruba devam 
etmektedir. Oturumların bazılarına Sosyal Hizmetler Bölümü 'nden stajyer de katılmıştır. 
Toplam 11 0turum yapılmıştır. Oturumlarda hastalık belirtileri, nasıl başa çıktıkları, 
günlerini nasıl geçirdikleri, gelecek planları, arkadaş ve aile ilişkileri üzerinde görüşmeler, 
paylaşımlar yapılmıştır. 

Aile Eğitimi 

7-10 oturumluk aileleri bilgilendirici eğitimler 13 Ekim 2016 da başlamıştır.  İki farklı 
grup toplam 15 oturum yapılarak tamamlanmıştır. Programda şizofreni nedir, nedenleri 
nedir, hastalara nasıl yaklaşmak gerekir, iletişim yöntemlerinde nelere dikkat etmek 
gerekir, ilaç kullanımı ve yan etkiler gibi konular üzerinde durulmakta, hasta yakınlarının 
deneyim paylaşımına olanak verilmektedir.  Ayrıca ev ve iş yeri ziyaretleri yapılarak psikoz 
tanılı kişiler evlerinde ve çalışma ortamlarında ziyaret edilerek gerekli eğitim ve tedavi 
desteği TRSM çalışanlarınca sağlanmaktadır. 

Diğer Çalışmalar 

El Sanatları ve Ahşap Kursu'na, Mutfak Atölyesi'ne, Sosyal etkinliklere devam 
edilmekte Kısa film çekimi ve ilki 20 Aralık 2016'da yapılan gösteri ve kermesin yıl sonu 
gösterisi ile tekrarlanması planlanmaktadır.  

Beklenen Sonuçlara bakıldığında kurs aldıkları konularda teknik becerilerinin 
artması, üretkenliklerini fark ederek özgüvenlerinde artış sağlanması, dikkatlerini toplama 
ve programı düzenli takip disiplini kazanmaları, daha fazla bireysel karar alabilmeleri, ne 
çalışacaklarına karar verebilmeleri, kurslar ve eserleri üzerine daha fazla sohbet 
edebilmeleri beklenmekteydi ve bunların gerçekleştiği söylenebilir. Hastaneye yatış 
sayısının azalması hedefine ve projeden faydalanması için belirlenen 200 katılımcı sayısına 
henüz ulaşılmadığı söylenebilir.  

Sosyal Fayda 

Bölge ve birey odaklı yapılanmasıyla TRSM’ler; kronik ruhsal sorunu olan hastaların 
tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarına dönük, ailelerin tedaviye katılımının desteklendiği ve 
toplumun hastalığa dair önyargılarını yıkmaya karşı çalışmalar yaparak psikoz tanılı 
hastaların güçlendirilmesine dönük hizmet vermektedirler. Projede yürütülen eğitim 
faaliyetleri ile merkezden hizmet alan hasta sayısı ve merkezin bilinirliliği artmıştır. Bunun 
ruh sağlığı alanındaki toplumsal farkındalığa olumlu katkı yaptığı ve hastaların yaptığı 
gösterilerin ulusal basında yer bulması ruh sağlığı sorunu yaşayan insanların toplumdaki 
negatif imajını değiştirmeye dönük olumlu bir etki yarattığı ve Sağlık Bakanlığı’nın Toplum 
Temelli Tedavileri destekleme politikalarına katkı yapıldığı düşünülmektedir.  
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Psikotik bozukluk yaşayan hastalar genellikle; sosyal ve ekonomik hayattan çekilmiş, 
içe kapanmış kişilerdir. Proje faaliyetleri ile psikoz hastaları, hasta ve sağlık çalışanları 
dışındaki insanlarla kaynaşma imkânı bulmaktadırlar.  Etkinlikler birbirleriyle ilişkilerini 
güçlendiren, daha güvenli ve yakın arkadaşlıkların kurulması için sağlam bir zemin 
oluşturmaktadır. 

Hastalık, aileleri de etkilemekte, aileler de hastalar gibi toplumla ilişkilerinde 
güçlükler yaşamakta, benzer şekilde toplumsal önyargı ve dışlamalara maruz 
kalmaktadırlar. Aile eğitimleri ile ailelerin hastalık hakkındaki bilgilerinin artırılması 
yanında hasta ile ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair eğitimler 
verilmektedir.  

Özetle bu proje kapsamında yapılan etkinliklerin;  hastaların yaşama daha aktif 
katılımına, ailelerin bakım yüklerinin azalmasına, TRSM’lerin daha etkin ve verimli 
olmalarına, şizofreni ve benzeri gibi ağır ruh sağlığı sorunları yaşayanlara karşı toplumsal 
önyargıların kırılmasına dönük olumlu yansımaları olduğu görülmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Bu projenin gelecekte daha verimli çalışmalar yapma motivasyonu sağladığı ve ruh 
sağlığı alanında politikalar üretilmesine yararı olduğu düşünülmektedir. 

Kurslarda başarılı hastaların, kursa sonradan katılanlara destek olmaları 
sağlanmakta, hastaların gönüllü olmaları desteklenmektedir. Böylece ders devamlılığı ve 
“yapabiliyorum.” inancı güçlenmektedir. 

Stajyer öğrencilerin ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde -psikoloji, sosyal hizmetler, 
hemşirelik, ergoterapi, güzel sanatlar vb.- görevli eğitmenlerin TRSM faaliyetlerine 
katılmaları, hastalarla tanışmaları desteklenmektedir.  

Yapılan ürünler kermeste satılmakta ve yeni malzeme temini ile kursların devamlılığı 
sağlanmaktadır. 

 Proje ile alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve malzeme temini ile sanatsal 
faaliyetlerinin sürdürülmesi kolaylaşmaktadır. 

Son Söz ve İletişim  

Sanatsal faaliyetlere odaklanan projemizde, eve kapanan psikoz tanılı hastaların 
ihtiyaçlarına uygun bir program hazırlanmıştır.  Hastaların, yapılandırılmış ve yeterince 
esnek bir program ile hastalıklarını tanımaları, sosyalleşmeleri, hastalığın yarattığı 
umutsuzluğun üstesinden gelebilmeleri için çalışmalar devam etmektedir.   

Çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir. Kapımız bütün Psikoz tanılı hasta ve 
ailelerine ve gönüllülere açıktır.  

İletişim için bize ulaşabilirsiniz. 

Mail: esmakarakurt@yahoo.com  

 Telefon: 535 3237088      (0312) 4340990/6313-6284 
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SSPK-11  

ŞEHİRDEN ÇIKTIM KÖYE PROJESİ 

Sunum: Hale BİLİR – Sivil Yaşam Derneği (Siyamder) 
projelerdirektoru@siyamder.org 

 

PROJENİN AMACI: 

Projenin esas amacı gençlerin aktif sorumluluk alarak toplumsal değişimi sağlamada 
etkin birer birey haline gelmeleri ve katılımcı bir şekilde çevrelerini değiştirebileceklerinin 
farkına varmalarıdır. Şehir merkezinden uzakta kalmış dezavantajlı durumdaki köy 
okullarının fiziki yapılarının öğrenciler ile birlikte yenilenerek öğrencilerin okula ve 
eğitime yaklaşımlarını güçlendirmek projenin ikincil amaçlarındandır.  

PROJENİN HEDEFLERİ: 

- Gençlerin topluma fayda sağlamada aktif rol almasının sağlanması, 

- Dezavantajlı durumdaki köy okulunun fiziki durumunun iyileştirilmesinin sağlanması, 

- Köy okulunda eğitim gören öğrencilerin üniversite gençleri ile buluşmasını sağlayarak 
eğitime ve geleceğe bakış açılarının olumlu yönde geliştirilmesinin sağlanması, 

- Teknolojik imkanların bulunmadığı köy okullarında ihtiyaca yönelik olarak eksikliklerin 
tamamlanmasının sağlanması, 

- Köy okulunun çevre düzenlemesinin yapılması ile ağaçlandırma faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi, 

- Proje ekibi içerisinde çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmış günlük 
aktiviteler ile belirli temalarda köy çocuklarına ve ailelerine yönelik bilinçlendirme ve 
farkındalık sağlanması, 

- Gençlerin şehirden uzak köy yaşantısına yönelik farkındalığın oluşturulması. 

ORGANİZASYON: 

“Şehirden Çıktım Köye Projesi” Sivil Yaşam Derneği tarafından geliştirilmiş olup ilk 
uygulama 19 Mayıs 2014 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesinin Gelemiç Köyü ilkokulunda 
gerçekleştirilmiştir. Farklı şehirlerde yerel kurulları ile faaliyet gösteren Sivil Yaşam 
Derneği bugüne kadar Bursa, Malatya, Karabük, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, 
Kastamonu, Kırıkkale, Kayseri, Konya, Yalova gibi faaliyet gösterdiği farklı şehirlerde 
birden fazla kez projeyi gerçekleştirerek yüzlerce gençle 20’den fazla köy okuluna 
ulaşmıştır.  

HİBE PROGRAMI: 

Şehirden Çıktım Köye Projesi herhangi bir hibe programına yönlendirilmemiştir. 
Proje giderleri Yerel Kurullarımızın şehirlerindeki sponsor desteklerinden kanalize 
edilmektedir. Mart 2016 tarihinde Dyo Boya Fabrikasından projeyi gerçekleştirecek tüm 
yerellerimize boya desteği sağlanmış ve yerellerimizin materyalleri ücretsiz şekilde 
karşılanmıştır. Eylül 2016 tarihinde ise UPS Kargo Şirketi “Şehirden Çıktım Köye” Projesi 
için SİYAMDER’e 5.000 Euro bağışta bulunmuştur.  

 

HEDEF KİTLE: 

mailto:projelerdirektoru@siyamder.org
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Sivil Yaşam Derneği gençlerin kendi kararlarını alma ve herhangi bir bağlılığı olmadan 
uygulamalarını gerçekleştirebilme ilkesine dayanarak dernek üyelerinin 16-29 yaş 
aralığındaki gençlerden oluşmasını tüzüğü ile bildirmiş bir dernektir. Bu sebeple proje 
katılımcısı gençler çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 16-29 yaş aralığındaki 
gençlerdir. Projenin ikinci hedef kitlesi ise köy okulunda öğrenim gören ilkokul 
dönemindeki çocuklardır. 

BÜTÇE: 

Bir köy okulunun iç cephe, dış cephe ve çevre düzenlemesi için gerekli olan ortalama 
bütçe; 2,691 Türk Lirasıdır.  

Okulların ihtiyaçlarına yönelik olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

FAALİYETLER: 

Sivil Yaşam Derneği, Şehirden Çıktım Köye Projesini faaliyet gösterdiği tüm şehirlerde 
yerel kurullarının uygulayabilmesi için projeyi dernek içerisinde Ulusal Program haline 
getirerek belirli bir standart içinde sunmaktadır. Şehirden Çıktım Köye Projesinin 
uygulamada üç aşaması vardır: 

1. Hazırlık ve Seçim Aşaması; 

- Projenin uygulanacağı köy okulunun seçimi için şehirde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
görüşülüp, ihtiyaç analizi yapılarak uygun köy okulu belirlenir.  

- Proje Organizasyon Ekibi saha ziyareti yaparak okulu yerinde görür ve ihtiyaç listesini 
okul müdürü, köy muhtarı ve öğretmenler ile birlikte çıkarır. 

- Organizasyon Ekibi dış cephe, iç cephe, çevre düzenlemesi ve içerik ekibi olmak üzere 
dört ekibe ayrılarak kendi alanlarına yönelik çalışmalara başlar. 

- Etkinlik tarihi köy okulu ile birlikte eğitimi aksatmayacak bir şekilde seçilir. Gönüllülerin 
katılımı için çağrıya çıkılır. 

- Yol, yemek ve ihtiyaç listesine yönelik olarak Organizasyon Ekibi sponsor çalışmalarına 
başlar. 

2. Proje Çalışması ve Proje Detayı 

- Projeye katılacak gönüllülerin belirlendikten sonra Organizasyon Ekibi bilgilendirme 
amaçlı bir toplantı düzenleyerek gönüllüleri belirlenen dört ekibin içerisine dahil eder. 

- İlgili ekipler sponsor görüşmelerini tamamlar. 

- Köy okulu içerisinde ekiplere ayrıldıktan sonra Organizasyon Ekibi içerisindekiler alt 
ekiplere liderlik ederek çalışmalara başlar. 

- İçerik Ekibi; çocukların yaş aralıklarına uygun olarak hazırladıkları oyunları oynar ve 
belirledikleri tema içerisinde çocuklara farkındalık kazandıracak etkinlikleri birlikte 
gerçekleştirirler. (Örn; fidan dikme eğitimi, sağlıklı beslenme farkındalığı) 

3. Proje Sonrası Çıktılar; 

- Proje uygulama sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar ile çeşitli belgeseller 
oluşturularak proje sonrası yaygınlaştırma ve görünürlük çalışmaları yapılır. 

- Proje uygulamasına yönelik olarak hazırlanan basın bülteni yerel ve ulusal basın ile 
paylaşılır. 

Bu sayede yerel kurullar arasında tecrübe aktarımı yapılacak ve sosyal sorumluluğa dair 
farkındalık çalışmaları örnek olacaktır. 
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SOSYAL FAYDA: 

Sivil Yaşam Derneği; gençlerin kişisel ve sosyal yönlerini geliştirmeleri, fikirlerini 
karar alıcılara iletebilmelerini ve toplum içerisinde kendini ifade edebilmelerini 
güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Gençlerin toplum içerisinde aktif 
kılınmasını sağlarken gençlerin sosyal fayda sağlayabilecekleri küçük ve büyük çapta pek 
çok projeye de yer vermektedir.  

Şehirden Çıktım Köye Projesi 2014 yılından itibaren uygulanmaktadır. Gençlerin köy 
hayatına ilişkin bilinçlerinin arttırılması, ekip içerisinde çalışmayı öğretmesi, tüm süreçleri 
gençlerin kendilerinin yönetmesini sağlayarak toplum içerisinde somut çıktılar ile fayda 
sağlayabileceğinin hissettirilmesi açısından derneğimiz için büyük bir önem taşımaktadır. 

Köy okullarının fiziki dezavantajlarının giderilmesinin yanında köy okulunda eğitim 
gören çocukların kendi okullarının iyileştirme çalışmalarına katılmaları ve gençler ile 
birlikte çeşitli temaları paylaşmaları çocukların okullarına bakış açısını pozitif yönde 
etkilemekte, onların okullarına severek ve eğlenerek gitmesini sağlamaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

2016 yılı içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 10 yerel 
kurulumuz eş zamanlı olarak projeyi gerçekleştirmiştir. Çocuklar için anlam taşıyan bir 
günde bu projeyi eş zamanlı olarak yaygınlaştırmak ve gerçekleştirmek gençler için özel 
bir anlam taşımaktadır.  

Köy çocukları ile gençler arasında kurulan bağ proje sonrasında sona ermek yerine 
çocuklarla yeniden farklı etkinliklerde bir arada olmaya da özen gösterilmektedir. Ankara 
Yerel Kurulumuzun Şehirden Çıktım Köye Projesi sonrası aynı çocuklarla müze gezisi 
gerçekleştirmesi kültürel paylaşım ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

Her sene bir gelenek haline getirilmesi planlanmış 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramında projeyi eş zamanlı olarak gerçekleştirme projenin içeriğinin 
zenginleştirilmesi ile devam edecektir. 2017 yılı için projeye “Sağlıklı Dişler Mutlu 
Gülüşler” teması eklenmesi planlanmaktadır. Bakanlıklar aracılığı ile diş fırçası ve diş 
macunu dağıtımının yapılarak doğru ve etkili diş fırçalamanın nasıl gerçekleşeceği 
gösterilecektir. Bunun gibi farklı temalar ile zenginleştirilecek projemiz yeni gönüllülere 
kendilerini toplum içinde artı sağlayan bireyler olarak görmeleri adına devam edecektir. 

SONSÖZ: 

Sivil Yaşam Derneği olarak projemizin gelişerek devam edeceğini, Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde kurulan yerel kurullarının artarak ilerlediğini, ilkokul döneminde akran 
eğitimi ile yaygın eğitimin buluşarak çocuklara toplum içerisinde rol model oluşturabilecek 
gençlerin gönüllülük çatısı altında sivil toplumda olacağı günleri bekliyoruz. 

Mutluluk Mavisi Günlere! 

İLETİŞİM: 

Projemizin detaylarına kurumsal internet adresimizden ulaşabilirsiniz: 
http://www.siyamder.org/ProjeDetay/15/Sehirden-Ciktim-Koye 

Sivil Yaşam Derneği Projeler Direktörü  

Hale Bilir 

projelerdirektoru@siyamder.org 
  



55 

 

ETKINLIK GÖRSELLERI: 

  
Fotoğraf-1- Denizli Yerel Kurulu Fotoğraf-2- Konya Yerel Kurulu 

  
Fotoğraf-3- Kayseri Yerel Kurulu Fotoğraf-4- Kırıkkale Yerel Kurulu 

Proje Video ve Basın Görselleri 

- http://www.haber7.com/ankara/1913620-siyamderden-egitime-destek 

- http://www.konyahaber.com/siyamderden-egitime-destek-278935h.htm 

- http://m.haberler.com/sehirden-ciktim-koye-projesi-8381637-haberi/ 

- http://www.karabuknethaber.com/universite-ogrencilerinden-sehirden-ciktim-koye-projesi-
34644.html 

- https://www.facebook.com/haberuntv/videos/632604136890307/  

- http://www.haber71.net/minik-ogrencilerin-yuzleri-gulmeli/ 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208279569934258&id=1453743045 

- http://m.haberturk.com/yerel-haberler/haber/44761645-universite-ogrencilerinden-mahalle-
okuluna-yardim 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1709548039323792&id=1575921219353142 

- http://www.malatyacadde.com/sivil-yasam-dernegi-sehirden-ciktim-koye-projesi-ile-koy-okulunu-
yeniledi/ 

- http://www.gundeminbirikimi.com/sehirden-ciktim-koye-projesi-ile-bir-okul-daha-yenilendi/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=1MQqavvV7x8  

- https://vimeo.com/163630587  

- http://www.kanalon.tv/izle-106161-sivil_yasam_dernegi_okullari_geziyor.html  

- https://www.facebook.com/haberuntv/videos/607350259415695/  

- https://vimeo.com/149340856  

- https://www.youtube.com/watch?v=rh6l1MVZOAY&feature=youtu.be  

- https://www.facebook.com/siyamderistanbul/videos 
  

https://www.facebook.com/siyamderistanbul/videos
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SSPK-15  

İYİLİK TAKVİMİ PROJESİ  

                                             Sunum : Halit TEKİN, info@iyiliktakvimi.com  

 

Projenin Amacı: 

Sosyal fayda yaratacak iyilik hedefleri ile insanları harekete geçirip, 
gerçekleştirdikleri hedefleri ahlak haline getirmeyi amaçlamaktayız. 

Projenin hedefleri: 

• 2017 yılında 100 iyilik yapmak 

• İyilik hedeflerinin belirlenen hashtagler ile sosyal mecralarda paylaşıp daha çok 
kişiye ulaştırmak  

• Toplumda farkındalık yaratmak  

• Toplumsal sorunları belirleyip çözümlemek  

• Sosyal sorumluluk bilincinde olan yeni bireyler yetiştirmek  

• Sivil toplum kuruluşlarının gönüllü sayısını artırmak  

Organizasyon: 

İyilik takvimi projesi Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik kulübü tarafından 15 
Ekim 2016 tarihinde hayata geçmiştir. Projenin ilk 3 ayı hazırlanma aşaması olup iyilik 
hedefleri belirleme, ekip oluşturma, web sitesi, sosyal mecraların açılması, paydaşların 
belirlenmesi, sağlanmıştır. 1 Ocak 2017 itibari ile iyilik hedefleri duyurulmaya 
başlanmıştır. Projeye Tema, Kızılay, Haytap ve Good4trust platformları destek vermiştir. 

Hibe Programı : 

İyilik takvimi projesine hiçbir hibe katkısı sağlanmamıştır. 

Hedef Kitle : 

Türkiye’de sosyal medya platformları kullanan 15-60 yaş arası tüm bireyler hedef 
kitlesidir. 

Bütçe :  

Projemiz sadece gönüllüler üzerinden yürütülmektedir. Bütçe kalemi yoktur. 

Sosyal Fayda : 

Günümüz toplumun da sosyal mecralar ve televizyonlarda kötü haberlerin 
paylaşıldığını ve yayıldığını görmekteyiz. Bizlerde iyilik takvimi ailesi olarak iyi insanların 
olduğuna dair mesaj vermek güven oluşturmak ve harekete geçirmek için kışkırtıcı rolünü 
üstlenmekteyiz. 
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Faaliyetlerimiz 

1.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Farklılıklarımızın kavga sebebi değil 
zenginlik olarak görüldüğü bir dünya için 
#önceinsanım videosu çekeceğiz. 

Yeni insanlarla tanışmak. 
#yeniinsanlarlatanıştım 

2.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Kan vermek #1kan3can Dışarıdaki hayvanlar için yemek 
bırakmak #birkapyemek 

3.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Kedi Evi Yapmak #kedieviyaptim Kedi Evi Yapmak #kedieviyaptim 

4.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Geri dönüşüme destek 
verip, #geridönüştürdüm hashtagi ile 
paylaşımlarda bulunmak. 

İyilik dendiğinde iyi ki yapmışım 
dediğiniz veya başkasının yapıpta sizi 
etkilediği iyiliği 
bizlerle #iyilikhikayem hashtagi ile 
paylaşmanız. 

5.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Bu haftaki ilk hedefimiz gülümsemek. 
Somurtkanlık da tebessüm de bulaşıcı.O 
zaman neden bol bol gülmüyoruz ki? Bu 
hafta boyunca her yerde gülümsüyor ve 
gülümsetiyoruz. Gülümseyen 
fotolarınızı #gulumsedim hashtagiyle 
bekliyoruz. 

Bir pet şişe suyun bedeli 50 kuruş 
sanıyorsak yanılıyoruz. Aslında pet 
şişeden su içmenin çevre üzerine 
maliyeti çok yüksek fakat bedelini 
şimdi ödemediğimiz için fark 
etmiyoruz. O yüzden pet şişe su 
almıyor ve suyumuzu yanımızdaki 
şişelerimizde taşıyor, bittikçe 

dolduruyoruz
#sisemyanimda hashtagiyle 
paylaşıyoruz. 

6.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Sağlıklı beslenmeye dikkat çekiyoruz ve 
fastfood dışında sağlıklı yiyecekler tüketerek 
fotoğraflayıp #fastfoodyemedim ve 
#sağlıklıbeslendim hashtagi ile paylaşıyoruz. 

Su ve elektrik israfına karşı 
kullanmadığımız zaman muslukları 
kapatıyor, fişleri prizden çekiyoruz ve 
#musluğukapattım #fişiçıkardım 
hashtagi ile paylaşıyoruz. 

7.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Sevdiğimiz insanlara sevgimizi ifade edip o 
ânı veya 
duygularımızı #sevdiğimisöyledim hashtagi 
ile paylaşmak. 

Soğuk günlerde yoksulluk ve açlık 
sebebiyle zor günler yaşayan insanlar 
için askıda ekmek noktalarına gıda 
bırakmak veya bir şekilde bu yardımı 
ulaştırmak.İyiliğimizi yaptıktan sonra 
duygularınızı veya varsa 
görsellerinizi #askıyaastım hashtagi ile 
paylaşmak. 

8.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Ülkemizde kitap okuma oranı %0.01, AB 
ülkelerinde ise %21. Kişi başına düşen kitap 
sayısı ülkemizde sadece 7 kitap. Okumadan 
daha iyi bir dünya hayal etmek ve 
oluşturmak mümkün değil. Okumak, empati 
kurmayı, birbirimizi ve çevremizi tanımayı, 
farkındalığı artırmayı sağlar. Bizlere 
bilmediğimiz birçok dünyanın kapılarını 
aralar. Hayatımızın vazgeçilmezi olan kitap 
okuma alışkanlığını bir fotoğraf veya video 
ile #40sayfaokudum hashtagi altında 
paylaşıyoruz. 

Dünya'daki engelli nüfusu 1 milyar, 
yaklaşık %15’lik bir dilimi kapsıyor. 
Ülkemizde ise 5 milyona yakın engelli 
var ve %6,6’lık dilimdeler. Sayıları her 
ne kadar fazla olsa da günlük 
yaşamda onları sık göremiyoruz. 
Hatta içlerinden birini dahi görsek 
garipsiyoruz. Bu durum sadece bizler 
için geçerli değil. Birçok cafe, 
restorant gibi işletmelerde onlar için 
hiçbir düzenleme yok. Hafta boyunca 
onlarla empati kurup tüm mekanları 
onların kullanacağı şekilde 
inceliyoruz. Onlar için engel 
olabilecek unsurları fotoğraflayıp 

https://www.facebook.com/hashtag/1kan3can?source=feed_text&story_id=162361954247681
https://www.facebook.com/hashtag/birkapyemek?source=feed_text&story_id=162361954247681
https://www.facebook.com/hashtag/kedieviyaptim?source=feed_text&story_id=166963860454157
https://www.facebook.com/hashtag/kedieviyaptim?source=feed_text&story_id=166963860454157
https://www.facebook.com/hashtag/gerid%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrd%C3%BCm?source=feed_text&story_id=172111599939383
https://www.facebook.com/hashtag/iyilikhikayem?source=feed_text&story_id=172111599939383
https://www.facebook.com/hashtag/gulumsedim?source=feed_text&story_id=177669532716923
https://www.facebook.com/hashtag/sisemyanimda?source=feed_text&story_id=177669532716923
https://www.facebook.com/hashtag/sevdi%C4%9Fimis%C3%B6yledim?source=feed_text&story_id=185393238611219
https://www.facebook.com/hashtag/ask%C4%B1yaast%C4%B1m?source=feed_text&story_id=185393238611219
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

İyilik Takvimi projesi her hafta duyurulan iyilik hedefleri ile sürdürülebilirliği devam 
etmektedir. Faaliyetlerimiz ile her hafta Türkiye’nin her yerinden hatta Yurt dışından bile 
iyilik paylaşımları görmekteyiz.  

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü olarak gönüllü yürütülen projede 
sponsorluk görüşmeleri başlamıştır. Sponsorluk görüşmeleri neticesinde istihdam 
yaratmayı hedeflemekteyiz. 
  

çözüm üretecek ilgili kurumu 
etiketleyerek sosyal medyada 
#engellerikaldıralım hashtagi ile 
paylaşıyoruz. 

9.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Bu hafta faaliyetlerini beğendiğimiz ve 
destek olmak istediğimiz sivil toplum 
kuruluşlarının sesini yükseltiyor, 
tanıtımlarını yapıyoruz. #sevdiğimstk 

Yeşilay haftası nedeniyle her türlü 
zararlı alışkanlığa, bağımlılığa karşı 
duyarlılık oluşturmak için gayret sarf 
ediyoruz. #bağımlıolma 

10.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Hedefimiz çevremizde gördüğümüz kirlilik 
yaratan çöpleri birilerini beklemeden 
ortadan kaldırmak. #çevremitemizledim 

Hedefimiz yanımızda, arabamızda, 
çantamızda poşet veya (daha iyisi) 
bez torba bulundurmak ve alışverişte 
bunları kullanıp, ilave poşet 
almamak. #poşetalmadım 

11.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Her gün yaşadığımız Dünya'yı bizim için 
daha temiz, bakımlı kılan, bizim temel 
ihtiyaçlarımızı gideren, bize hizmet eden 
öpülesi eller var. Anne-babamız, eşimiz, 
arkadaşımız ya da temizlik görevlisi bir 
ablamız, yemekhanede aşçımız... Bu hafta 
onların emeklerini takdir ediyoruz ve 
#elinesağlık diyoruz. 

Bu hafta İstiklal Marşımızın kabulünün 
ve Çanakkale Savaşı'nın 
yıldönümünü anıyoruz. Bizler 
ülkemizde eleştirecek, şikayet edecek 
çok şey buluyoruz fakat bundan 100 
yıl önce kahraman dedelerimiz 
ninelerimizin şikayet etme lüksü 
yoktu. Tüm sorunları, anlaşmazlıkları 
bir kenara bırakıp varlarıyla yoklarıyla 
ülkeyi kazandılar. Onların aziz 
hatıralarını yad ediyor ve onların 
hatrına ülkemizi neden sevdiğimizi 
söylüyor, ülkemizin güzelliklerini 
hatırlatıyoruz 
birbirimize: #ülkemiseviyorumçünkü... 

12.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Yaşlılar Haftası nedeniyle bu hafta boyunca 
yaşça bizden büyüklerin hal hatırını soruyor, 
onlara hizmet ediyoruz. #yaşlılardeğerimizdir 

Orman haftası ve nevruz gününü 
kutluyoruz, havaların ısınmasını da 
fırsat bilip doğaya çıkıyor, ağaç 
dikiyoruz. #fidandiktim 

13.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Bu hafta yardım meleğiyiz. Etrafımızdaki 
yardım fırsatlarını kolluyoruz ve 
gördüğümüz her fırsatı iyiliğe çeviriyoruz 
(#yardımettim) 

Kütüphaneler haftasındayız. İster 
kendi kütüphanemizden sevdiğimiz 
bir kitabı, ister yeni aldığımız bir kitabı 
bir başka kitapsevere hediye 
ediyoruz. İsteyenler kütüphane 
kurulmasına bile öncülük edebilir, 
sınır yok (#kitaphediyeettim) 

14.Hafta 
İyilik 
Hedefleri 

Otizmle ilgili farkındalığı artırmak için sosyal 
medya profil ve kapak fotolarımızı mavi 
yapıyoruz. (#otizmekarşıheryermavi) 

Kanser haftası nedeniyle etrafımızda 
kanserojen maddelerin neler 
olduğunu tespit edip bunları 
hayatımızdan çıkarıyoruz. 
(#kanserojeneyeryok) 

https://www.facebook.com/hashtag/sevdi%C4%9Fimstk?source=feed_text&story_id=194725474344662
https://www.facebook.com/hashtag/ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1olma?source=feed_text&story_id=194725474344662
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A7evremitemizledim?source=feed_text&story_id=198333903983819
https://www.facebook.com/hashtag/po%C5%9Fetalmad%C4%B1m?source=feed_text&story_id=198333903983819
https://www.facebook.com/hashtag/elinesa%C4%9Fl%C4%B1k?source=feed_text&story_id=202114350272441
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BClkemiseviyorum%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC?source=feed_text&story_id=202114350272441
https://www.facebook.com/hashtag/ya%C5%9Fl%C4%B1larde%C4%9Ferimizdir?source=feed_text&story_id=205750869908789
https://www.facebook.com/hashtag/fidandiktim?source=feed_text&story_id=205750869908789
https://www.facebook.com/hashtag/yard%C4%B1mettim?source=feed_text&story_id=209587772858432
https://www.facebook.com/hashtag/kitaphediyeettim?source=feed_text&story_id=209587772858432
https://www.facebook.com/hashtag/otizmekar%C5%9F%C4%B1heryermavi?source=feed_text&story_id=212578682559341
https://www.facebook.com/hashtag/kanserojeneyeryok?source=feed_text&story_id=212578682559341


59 

 

 

SON SÖZ VE İLETİŞİM: 

Bizler inanıyoruz ki bugün Dünyamızın her zamankinden daha çok iyi insana ihtiyacı 
var. Yine inanıyoruz ki insanlar iyilik yapa yapa iyi insan olurlar. Onun için kendimize bir 
hedef verdik : #2017de100iyilik yapmak. 

Üstelik iyiliği tek başına yapmak yerine birlikte yaptığımızda etkisi çok daha güçlü 
oluyor. Onun için İyilik Takvimi platformunu oluşturduk. 

İyilik Takvimi ile ilgili iletişime geçmek isterseniz: info@iyiliktakvimi.com veya 
tekinhalitt@gmail.com adreslerine e-mail atabilirsiniz. 

Sosyal Medya Hesaplarımız  ; 

Wep sitesi : www.iyiliktakvimi.com 

Facebook : www.facebook.com/iyiliktakvimi 

Twitter : www.twitter.com/iyiliktakvimi 

İnstagram : www.instagram.com/iyilik_takvimi 

ETKİNLİK GÖRSELLERİ 

 

http://www.instagram.com/iyilik_takvimi
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SSPK-21  

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE 

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRMA PROJESİ 

-Sosyal, Sorumlu Genç Nesiller - 

Sunum: Eda AKBAŞ, akbas.pt@gmail.com 

PROJENİN AMACI : 

Modern çağ ve teknolojinin en büyük handikapı, insanoğlunun sosyal gelişimini ve 
iletişim becerilerini dolaylı olarak sekteye uğratarak bireylerin bencilleşmesine ve 
yalnızlaşmasına neden olan sonuçlar doğurmasıdır. Bu bakış açısına sahip ailelerden 
yetişen çocuklarla, kendinden başka canlıların varlığını ve problemlerini dikkate almayan, 
yalnız kendi çıkarları doğrultusunda sorumluluk alabilen ve neticede toplum yararına 
çalışmayan, üretmeyen nesillerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu sosyal döngü 
neredeyse tüm Dünya’ da samimi karakteri ile anılan Türk Toplumunun imajını ve toplum 
olmanın birincil koşullarından olan milli birlik ve beraberlik duygusunu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu proje, her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da geleceği 
şekillendirecek bireyler olan genç nesillerin hem bireysel gelişimlerini desteklemek, hem 
de onların enerjilerini toplum yararına olacak faaliyetlere yönlendirmek amacıyla 
planlanmıştır. 

HEDEFLERİ : 

• Üniversite öğrencilerine sorumluluk duygusu ve özgüven kazandırmak 

• Üniversite öğrencilerine birbirleriyle ve çevresiyle etkili iletişim kurma becerisi 
kazandırmak 

• Üniversite öğrencilerinin enerjisini toplum için faydalı olacak alanlara yönlendirmek 

• Genç nesillere toplum için örnek teşkil edecek davranışların bilincini aşılamak 

• Toplumun her kesiminden bireyleri görünür ve ulaşılabilir kılmak 

• Yerel ve ulusal sorunlara çözümcül bakış açıları kazandırmak 

• Yetkili makamların toplum sorunlarına karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak  

• Tüm toplumu etkileyecek sosyal bir bilinç oluşturmak 

• Bu proje, pek çok farkındalık çalışmasını içermekte olup her bir alt faaliyet genel 
hedeflere ek özel bir amaca yönelik planlanmaktadır. 

ORGANİZASYON : 

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerine Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazandırma 
Projesi, Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde eğitim alan 1. Sınıf öğrencilerine  alandışı 
seçmeli ders niteliğinde verilmekte olup, bu eğitimin kapsamına paralel olarak öğrenci 
gruplarına çeşitli konularda sosyal sorumluluk faaliyetleri yaptırılmaktadır. Bu bildiride 
yer verilen kısım sadece Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
öğrencileri tarafından yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır. 

HİBE PROGRAMI : 

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerine Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazandırma 
Projesi sorumlu öğretim üyesi ve öğrencilerin bireysel çabalarıyla gerçekleştirilmekte 
olup, planlanan her bir faaliyet için, ilgili kurumlardan sponsorluk desteği alınmaktadır. Bu 
faaliyetler, maddi olarak düşük bütçeli ancak yüksek farkındalık yaratma potansiyeline 
sahip etkinliklerden oluşmaktadır. 

mailto:akbas.pt@gmail.com
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HEDEF KİTLE : 

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencileri birincil hedef kitlemiz olmakla beraber, başta 
Zonguldak halkı olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinden bütün bireyler bu proje 
kapsamında hedef kitledir.  

BÜTÇE :  

Bu bildiride yer alan faaliyetler için 10.000-20.000 TL bütçe harcanmış olup, 
süregelecek faaliyetlerin bütçesi faaliyetlerin planlanması aşamasında belirlenecektir. 

FALİYETLER : 

 FAALİYET ADI AMAÇ KAPSAM 
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ENGELSİZ KARELER 
Toplumun engelli bireylerle 
empati kurma becerisini 
geliştirmek 

15 Mayıs 2014 tarihinde 
Zonguldak Merkez’ de engelli 
çocukların gözüyle çekilmiş 
fotoğraflar sergilendi. 

SAĞLIĞINA TUZ 
ATMA 

Pek çok kronik hastalığın 
tetikleyicisi olan tuz 
tüketimini azaltmak 

20 Mayıs 2014 tarihinde 
Zonguldak’ taki hastanelerin 
yemekhanelerinde tuzun sağlığa 
olumsuz etkilerine yönelik 
bilgilendirme çalışması yapıldı. 

HUZUREVİ 
SANATLA 
BULUŞUYOR 

Huzurevi sakinlerine 
geçmişe yolculuk yaşatarak, 
anılarını tazelemek, aktif 
yaşlanmayı desteklemek, 
gençlerin ve yaşlıların 
birbirlerine yönelik empati 
becerilerini geliştirmek 

23 Mayıs 2014 tarihinde Karadeniz 
Ereğli Huzurevi Sakinlerine 
Geçmişe Yolculuk Defilesi, Dans 
Gösterisi, Şiir ve Müzik Dinletisi ve 
Kalistenik Egzersiz Çalışması 
yapıldı. 
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SAĞLIKLI YAŞAM 
İÇİN ORTOPEDİK 
REHABİLİTASYON 

Hastaların ve hasta 
yakınlarının kas-iskelet 
sistemi problemleriyle 
başetmesine yardımcı 
olmak 

11 Mayıs 2015 tarihinde BEU İbn-i 
Sina Kampüsü içerisine stant 
kurularak hastalar ve yakınlarına 
eklem koruma teknikleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 

HER RUHA BİR 
BALON UÇUR 

Facianın yıldönümünde 
Soma’ ya destek olmak ve 
Türkiye’ nin en önemli 
maden kentlerinden bir 
diğeri olan Zonguldak’ ta 
işverenlerde, çalışanlarda 
ve halkta iş güvenliği 
konusunda farkındalık 
yaratmak 

 

13 Mayıs 2015 tarihinde üzerine 
Soma hatchtag’ i ile 1 yıl önceki 
Soma faciasında şehit olan 301 
maden işçisinin isminin yazılı 
olduğu 301 adet siyah uçan balon 
gökyüzüne bırakıldı. 
 

OBEZİTEYE BİR DE 
SEN DUR DE 

Obeziteyle mücadeleye 
destek vermek 

22 Mayıs 2015 tarihinde (Obezite 
İle Mücadele Günü) poğaça, 
tost  vb. ürünlerin satışında 
kullanılan kese kağıtları üzerine 
obeziteyle  mücadeleye yönelik 
bilgilendirme basılıp hastanelerin 
kantinlerine dağıtıldı.  
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ENGELLERİ 
İYİLİKLE AŞAN 
ELLER 

Engelli çocukların 
özgüvenlerinin 
artırılmasını ve sağlıklı 
çocuklarla aralarında bir 
iletişim köprüsü 
kurulmasını sağlamak 

Özel Eğitim Kurumlarında eğitim 
gören engelli çocuklarla birlikte, 
sağlıklı çocuklar için hediyelik 
eşyalar tasarlandı ve 29 Mayıs 
2015 tarihinde Madenciler 
İlköğretim Okulu’ ndaki 
öğrencilere hediye edildi. 

KÖMÜRÜN ELMAS 
HALİ 

Maden emekçilerinin 
sorunlarını, çocuklarının 
bakış açısıyla ortaya 
koymak ve yetkili 
makamlarda farkındalık 
yaratmak 

Zonguldak Madenciler İlköğretim 
Okulu’ nda “ maden” konulu resim 
ve şiir yarışması düzenlendi. 29 
Mayıs 2015 tarihinde dereceye 
giren öğrencilere ödüller verildi. 
Faaliyetin ulusal basında geniş yer 
bulması sebebiyle İstanbul Fatih 
Belediyesi tüm okulun 
öğrencilerine bisiklet hediye etti. 

BİR DUVAR BİR 
MESAJ 

Engelli bireylerin sosyal 
yaşama katılımlarını 
desteklemek konusunda 
halkı bilinçlendirmek 

Kozlu Halk Plajı’ nda yer alan 
duvara “Engelliler için Engelleri 
Kaldıralım” Sloganını içeren grafiti 
çalışması yapıldı. Ortaya koyulan 
eser hala varlığını korumakta, plajı 
ziyaret eden halk etkin suretle bu 
mesaja maruz kalmaktadır. 
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TOPLUM İÇİN 
SANAT 

Her sosyokültürel 
düzeyden bireyi sanatın 
evrensel dilinde 
buluşturmak 

 

17 Nisan 2016 tarihinde halka açık 
park alanında müzik, dans, şiir gibi 
sanatsal faaliyetlerden oluşan bir 
gösteri sergilendi. 
 

SOKAK 
HAYVANLARINA 
YAŞAMA HAKKI 
TANIYALIM 

Halkı sokak hayvanları ve 
hayvan hakları konusunda 
bilinçlendirmek  

20 Nisan 2016 tarihinde proje 
ekibi üyeleri, kedi, köpek, kuş, 
tavşan gibi hayvanların kılığında 
şehrin en işlek caddesi üzerinde 
dolaşarak hayvan hakları ve sokak 
hayvanları ile ilgili merak edilen 
konularda bilgilendirme eğitimi 
gerçekleştirdi. Bu faaliyetin 
basında yer alması ile benzer 
faaliyetler planlayanlar proje 
ekibine ulaşarak, destek 
almışlardır. 
 

SAĞLIKLI YAŞAM 
İÇİN FİZİKSEL 
AKTVİTE 

Bu projenin amacı her 
yaştan insana uygun 
olabilecek nitelikte sağlıklı 

10 Mayıs 2016 tarihinde (Dünya 
Sağlık için Hareket Et Günü) 
Zonguldak Merkez’ de yer alan 
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egzersiz alışkanlığı bilinci 
kazandırmak 

 

AVM’ de fizyoterapist adayları 
tarafından müzik eşliğinde, grup 
egzersizi kareografisi sergilendi. 
Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite 
danışmanlığı faaliyeti yapıldı. 

 

SESSİZ ÖLÜM 
TANSİYON 
HASTALIĞI 

Hipertansiyondan korunma 
ve erken teşhisle ilgili halkı 
bilinçlendirmek 

 

17 Mayıs 2016 tarihinde 
Zonguldak Merkez’ de ücretsiz 
tansiyon ölçümü, sağlıklı ve 
dengeli beslenme konusunda 
bilgilendirme yapıldı. 

 

TEMİZ ÇEVRE 
TEMİZ TOPLUM 

Öğrencilerin çevre bilinci 
duygusunu geliştirmek  

 

5 Haziran 2016 tarihinde Kozlu 
Halk Plajı atıklardan temizlendi. 
Atık Şişelerden Çöp Sepeti 
Tasarlandı. 

DOSYAL FAYDA : 

İnsanoğlu çevresinde olup bitenlerin farkında, değişime ve gelişime açık, zeki ve 
sosyal tek canlıdır. Bu yetenek yaşanılan topluma faydalı olma bilinci ve becerisiyle 
desteklendiğinde toplum refahını arttırmada etkili olacağı aşikardır. Genç nesillerin 
dinamizmi, yetişkinlerin tecrübeleri ile doğru alanlara yönlendirildiğinde oluşan güç 
birliği, sınırlı bütçelerle sosyal etkisi yüksek çalışmaları ortaya çıkarmakta, bu durum 
gençlerin özgüvenini, sorumluluk bilincini ve iletişim becerilerini artırırken, toplumun 
gençlere bakış açısını da olumlu yönde değiştirmektedir. Sosyal Sorumluluk Projesi eğitimi 
alan öğrencilerin, proje raporlarında yer verdikleri bireysel kazanımlarını ifade eden 
değerlendirme  sonuçları, bu projenin ana hedefini gerçekleştirebilmekte olduğunu 
göstermektedir.  

Öğrenciler kendilerinden sonra bu eğitimi alan arkadaşlarına faaliyetlerini sunarak, 
tecrübelerini, yaşadıkları sorunlar ve aksaklıklarla birlikte aktarmakta, bu sayede oluşan 
görüş alışverişi ile gençler her sene bir öncekinden daha kapsamlı faaliyetler planlama 
becerisine sahip olmaktadır.  

Planlanan farklı kesimlere yönelik ve farklı konuları ele alan faaliyetlerle toplumsal 
etkinin çeşitlenmesi ve artmasının yanı sıra, bu faaliyetlerin büyük bölümünün yerel veya 
ulusal basında yer bulması sebebiyle ulaşılabilir hedef kitle büyüklüğü de artmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde eğitim alan 1. Sınıf öğrencilerine verilmekte 
olan bu eğitim müfredatta yer aldığı sürece sosyal sorumluluk faaliyetleri çeşitlenerek ve 
artarak devam edecektir. Bu kapsamda 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde, Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileri 
tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Barış Ağacı, 7’den 70’e Cumhuriyet Çocukları, 
Egzersiz Molası, Yol Medeniyettir ve Dil Bakalım adlı 5 faaliyetin çalışmaları hala 
sürdürülmektedir. 

SON SÖZ VE İLETİŞİM: 

Bu proje Zonguldak Bülent Ecevit Ünversitesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 

Genç nesillere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla yola çıkılan bu projenin 
birincil hedefine ulaşmada başarılı olunmasının yanı sıra, alt faaliyetleri ile de geniş 
kitlelere ulaşabilme potansiyeline sahip ve sürdürülebilir niteliktedir. Ancak sürekli 
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değişen proje ekip elemanları, kısıtlı süre ve bütçe imkanları nedeniyle alt faaliyetlerin özel 
hedeflerine ulaşmadaki başarısını objektif olarak değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. 
Projenin bu ayağını geliştirmedeki öneri ve desteklerinizi beklerken, bu eğitimin 
ülkemizdeki bütün okullara yayılarak standardize edilmesi yönündeki görüşümüzü ifade 
etmek isteriz. 

Bizimle akbas.pt@gmail.com adresinden e-posta aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz. 

ETKİNLİK GÖRSELLERİ 

  

Fotoğraf 1: Huzurevi Sanatla Buluşuyor Etkinliği 

  

Fotoğraf 2: Her Ruha Bir Balon Uçur Etkinliği 

  

Fotoğraf 3: Kömürün Elmas Hali Etkinliği 

 

 

  

Fotoğraf 4: Toplum İçin Sanat Etkinliği 

mailto:akbas.pt@gmail.com
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Fotoğraf 5: Sokak Hayvanlarına Yaşama Hakkı Tanıyalım Etkinliği 

  

Fotoğraf 6: Sağlıklı Yaşam İçin Fiziksel Aktivite Etkinliği 

 

   

Fotoğraf 7: Temiz Çevre Temiz Toplum Etkinliği 
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POSTER SUNUMLAR 
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SON SÖZ 

Toplum arasında klişe bir söz vardır: “ Kalite tesadüf değildir” 

Sosyal Sorumluluk Projelerini bir çatı altında toplama çalışmamız 6 
Mayıs 2017 tarihinde, birçok tecrübeyle tamamlanmıştır. Yapılan 
çalışmaların genel çerçevesini kaliteli projelerin üretilmesi için toplumu ve 
Sivil Toplumu iyileştirme güdüsü hakimdir. Sürdürülebilir olması için ise 
inanılmaz çabalar verilmektedir. Fakat yapılan çalışmalar ve sosyal 
sorumluluk projeleri kongresi Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri başta 
olmak üzere, gönüllüler, hibe veren kurumlar ve siz değerli okuyucular 
tarafından benimsenmezse ve sahiplenilmezse, sürdürülebilir 
olmayacaktır. 

Projeler literatürünü oluşturduğumu SSPKONGRE-III kapsamında;  

- bize kapılarını açan TED Üniversitesi’ne,  

-bizimle birlikte yürüyerek sorumluluğumuzu, yani yükümüzü 
paylaşan Gençlik Çalışmaları Derneği ve TEDÜ İhtiyaç Haritası 
Topluluğu’na, 

-kongre ihtiyaçlarının karşılanması için destek veren STK Master ve 
Geriatri Fizyoterapistleri Derneği’ne 

- fikirleriyle zenginlik katan Danışma Kurulu üyelerine,  

-konuşmalarıyla bakış açımızı genişleten değerli davetli konuşmacılar 
olan Sayın Dr. Uygar Özesmi ve Sayın Onur Çiftci’ye,  

-iyi proje örneklerini katılımcılarla paylaşan Sunumlu Proje 
temsilcilerine,  

- kongre’de görev alan koordinatör ve gönüllülere,  

Sonsuz  TEŞEKKÜR EDERİZ.  

 

 
SSPKONGRE EKİBİ 
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