T.C. KADIKÖY BELED‹YES‹
Demokrasinin Geliﬂtirilmesi Ve ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ‹çin
Toplumsal Aktörlerin ‹ﬂbirli¤i

‹NSANCA YAﬁAM PROJES‹

PROJE ORTAKLARI

Bu proje Avrupa Birli¤i’nin finansal deste¤iyle sürdürülmüﬂtür.

Say›n ve Sevgili Kad›köylüler,
‹nsan Haklar›n›n korunmas› ve demokrasinin geliﬂtirilmesi ile ilgili
konular› Türk toplumunun belirli sosyal gruplar›n›n gündemine getirmek
amac›yla 2.5 y›l önce baﬂlatt›¤›m›z “‹nsanca Yaﬂam Projemiz” yolculu¤unun
son noktas›na geldi.
Projemiz bünyesinde e¤itimler, paneller, konferanslar ve seminerler
düzenleyerek bu konuda deste¤e ihtiyac› olan vatandaﬂlar›m›za dost eli
uzatmaya çal›ﬂt›k. Çocuk Merkezi, AIDS Merkezi, Kad›n Kooperatifi’nin
kurulmas›n› sa¤lad›k ve sakat vatandaﬂlar›m›z›n kentsel dokuda yaﬂamlar›n›
kolaylaﬂt›racak araﬂt›rmalar yapmaya özen gösterdik.
Amac›m›z do¤rultusunda belediyemiz çat›s› alt›nda Avrupa Birli¤i
finansman deste¤iyle sürdürdü¤ümüz ‹nsanca Yaﬂam, Engelsiz ‹ﬂ ve
‹Stihdam, Kad›kaöy’de Yeni Umutlar Projeleri, Engelliler Dan›ﬂma ve
Dayan›ﬂma Merkezi koordinasyonuyla gerçekleﬂtirdi¤imiz “Kad›köy Engelli
Günleri” ad› alt›nda bir ilke imza atm›ﬂ çok özel bir organizasyonda yer
alarak çal›ﬂmalar›m›z› geniﬂ kitlelere duyurma f›rsat›n› yakalad›k.
Projemiz süresince eme¤ini bizlerden esirgemeyen KEDV-Kad›n Eme¤ini
De¤erlendirme Vakf›, ‹KGV-‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf› ve TSDTürkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi’ne bu vesileyle bir daha teﬂekkür
ederiz.
‹lginiz ve deste¤iniz için sizlere teﬂekkür ederken, gelecek projelerimizde
her zaman yan›m›zda olman›z› dileriz.

Av.Selami Öztürk
Kad›köy Belediye Baﬂkan›

ÖNCE HAYAL ETT‹K

Tan›t›m kitab›m›zda ve filmimizde sizlere 36 ay süren, bizim k›saca
" ‹nsanca Yaﬂam," diye adland›rd›¤›m›z projemizin bütün aﬂamalar›n›
anlatmay› amaçlad›k çünkü bu yol haritas›n›n bizden sonra yap›lacak
projelere rehberlik yapmas›n› umuyoruz. "‹nsanca Yaﬂam"›n bizim için
önemli iki özelli¤i vard›, birincisi Kad›köy'de 11 y›l önce hayata geçirdi¤imiz
Aile Dan›ﬂma Merkezleri projemiz ve bu projede yap›lan uygulamalar bize
yol gösterecekti.‹kinci önemli özellik ise proje süresince Yerel yönetim,
Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar› gönüllüleri insan haklar› ve
demokrasinin daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmas› için hep birlikte çal›ﬂacakt›k.
Bu bütün aktörler için yepyeni ve heyecanl› bir deneyimdi. Projemizin
sonunda gördük ki, bu deneyim bizlere çok ﬂey katm›ﬂ. Demokrasi kültürü
konusunda ciddi bir s›navdan geçmiﬂiz ve baﬂka projelere k›lavuzluk
edecek bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirmiﬂiz.
Projede eme¤i geçen tüm çal›ﬂanlara, ortaklar›m›z ‹nsan Kayna¤›n›
Geliﬂtirme Vakf›, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›, Türkiye Sakatlar
Derne¤i ‹stanbul ﬁubesine ve günlerce süren e¤itimlere, yapt›¤›m›z
panellere, çal›ﬂtaylara kat›lan, projenin daha ileri gitmesi için bizi uyaran,
öneriler geliﬂtiren tüm Kad›köylü gönüllülere teﬂekkür etmek isterim.
Öte yandan projemiz süresince yapt›¤›m›z etkinliklerde bizimle birlikte
olan ve birikimlerini bizimle paylaﬂan tüm konuﬂmac› ve hocalar›m›za
da bizi hiç yaln›z b›rakmad›klar› için teﬂekkür etmek isterim.
Kimi zaman çok yorulduk, kimi zaman çok mutlu olduk.
Baﬂka projelerde gene hep birlikte olma dile¤iyle...

‹nci Beﬂp›nar
Kad›köy Belediye Baﬂkan Yrd.

PROJEN‹N OLUﬁTURULMA ÖYKÜSÜ

‹nsanca Yaﬂam Projesi, 11 y›l önce Kad›köy Belediyesi, Kad›köy Kad›n Platformu ve Marmara
Üniversitesi iﬂbirli¤iyle korulan Kad›köy Belediyesi Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde yaﬂanan
deneyimlerin, yol göstericili¤inde oluﬂturulan bir projedir. Bugün Kad›köy'ün 11 mahallesinde
faaliyet gösteren Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde, Kad›köy Bölgesinin, nisbeten yoksul semtlerinde
yaﬂayan kad›nlar ve çocuklar›n sorunlar› ele al›n›p, bunlar›n çözümü için projeler geliﬂtirilmektedir.
Aile Dan›ﬂma Merkezlerine ek olarak, ‹nsanca Yaﬂam Projesi'nin Kad›köy Belediyesi taraf›ndan
oluﬂturulmas›n›n temellerini güçlü k›lan Kad›n Konuk Evi, 2002 y›l›ndan beri ﬂiddete u¤ram›ﬂ
ma¤dur kad›nlara ve çocuklar›na hizmet vermektedir.
Kad›köy Belediyesi, tüm sosyal projelerinde, ilçedeki sivil toplum kuruluﬂlar› ile beraber ve ortak
olarak çal›ﬂmakta, karﬂ›l›kl› dayan›ﬂma ve deste¤e dayal› bir iliﬂki sa¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Kad›köy Belediyesi, Avrupa Komisyonu Demokrasi ve ‹nsan Haklar› Giriﬂimi'nin açm›ﬂ oldu¤u
teklif ça¤r›s›na 2000 y›l›nda, böylesi güçlü bir alt yap› hizmet a¤› ile baﬂvurmaya karar vermiﬂ,
çal›ﬂma yapt›¤› alanlara ek olarak engelliler ve cinsel tercihlerinden dolay› hak ihlallerine u¤rayan
gruplar›n haklar› ve sorunlar› da eklenerek, bu hedef gruplarla Türkiye çap›nda baﬂar›l› çal›ﬂmalar
yapan proje ortaklar› ile temas kurulmuﬂ ve projenin teklifi haz›rlanm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda onaylanan
proje teklifi, 2002 y›l› Aral›k ay›nda resmi olarak baﬂlam›ﬂt›r.

PROJE L‹DER‹ VE ORTAKLARI:

‹nsanca Yaﬂam Projesi Kad›köy Belediyesi liderli¤inde sürdürülmüﬂtür. Proje ortaklar› ise: ‹nsan
Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf›, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› ve Türkiye Sakatlar Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi'dir. Proje ortaklar›, Projenin hedef kitlelerine yönelik çal›ﬂmalar›yla tan›nan,
projenin çal›ﬂma konular›nda uzmanl›klar› olan ve dolay›s›yla ‹yi Yönetiﬂim anlam›nda projeye
katk›lar› son derece önemli olan kuruluﬂlard›r.
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Proje Lideri:
Kad›köy Belediyesi

Gönüllülük esas›na dayanan 10 y›ld›r çal›ﬂmalar›n› sürdüren Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde öncelikle
okuma yazma bilmeyen kad››nlara, sürekli okuma-yazma ö¤retilmekte, bunun yan›s›ra yurttaﬂl›k
bilgisi, kente uyum, hijyen, aile planlamas›, kad›n ve çocuk sa¤l›¤› ve aile içi iletiﬂim konular›nda
bilgilendirme yap›lmaktad›r. Bugün 10 mahallede (‹çerenköy, Küçükbakkalköy, ‹nönü, Atatürk,
E¤itim, Selamiçeﬂme, Dumlup›nar, Yenisahra, Kay›ﬂda¤›, Barbaros) Aile Dan›ﬂma Merkezi
bulunmaktad›r.
Öte yandan kad›nlar›n el becerilerini geliﬂtirmek ve istihdam yaratmak için biçki-dikiﬂ, el-makine
nak›ﬂ›, oya, yemek, kuaför, cam iﬂçili¤i, el sanatlar› atölyeleri geliﬂtirilmiﬂtir. Buralarda yap›lan
üretim çeﬂitli merkezlerde sat›larak kad›nlara maddi bir katk› sa¤lanmaktad›r.
Kad›nlar›n ve çocuklar›n sa¤l›k durumuyla yak›ndan ilgilenilen merkezlerde, pek çok kad›n ve
çocuk hiçbir ücret ödemeksizin tedavi edilmektedir. Ayr›ca psikologlar kad›nlara ve çocuklara
gerekti¤inde psikolojik destek vermektedirler.
Ayr›ca, Hukuk dan›ﬂmanl›¤› çerçevesinde ücretsiz destek verilmektedir.
Aile Dan›ﬂma Merkezleri kente uyum sa¤lamalar› için kad›nlar› ve çocuklar› belli periyotlar
içinde, kentin görülmesi gereken müze, tarihi mekan ve tiyatroya götürmektedir.
Bu merkezlerde özellikle kad›nla ve gençlere yönelik bilgisayar e¤itimi yap›lmakta, s›navlara
girecek ö¤encilere yard›m edilmektedir.
Merkezlerde bulunan çocuk odalar›ndan yoksul ailelerin çocuklar› hiçbir ücret ödemeden
yararlanmaktad›rlar.
Merkezde ayr›ca ‹ngilizce kurslar› yap›lmakta, beﬂ y›ld›r sürdürülen Film Atölyesinde de çeﬂitli
k›sa filimler gerçekleﬂtirilmektedir.
Görme özürlüler çorap atölyesi ve yine görme özürlüler için bilgisayar kurslar› yap›lmaktad›r.
Merkezin yaz okullar›nda, çocuklar hem sokaktan kurtulmak da hem kendilerine yararl› bilgileri
e¤lenceli bir biçimde ö¤renmektedirler.
Merkez çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar›yla ve onlar›n üyeleriyle sürekli bir iliﬂki halindedir. Sivil
toplum kuruluﬂlar›nda çal›ﬂanlar ve gönüllüler sürekli ileﬂitim becerileri, liderlik konular›nda,
proje oluﬂturma konular›nda e¤itim almaktad›rlar.
Gönüllülerin ba¤›ﬂlar›, burs havuzunda toplanmakta ve ö¤rencilere burs verilmektedir.
Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde Yoksul, dar gelirli Kad›nlara ve onlar›n çocuklar›na, engellilere ve
cinsel ayr›ma u¤rayanlara e¤itim, sa¤l›k ve sosyal dayan›ﬂma hizmetleri verilmekte olup çeﬂitli
projeler üretilmekte ve uygulanmaktad›r.
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Proje Ortaklar›:

‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf›

Zorunlu toplumsal yaﬂam›n içinde, çeﬂitli nedenlerle ayakta durmakta zorlanan insana destek
olmak için, bundan tam 14 y›l önce bir sivil toplum giriﬂimi olarak kurulan ‹nsan Kayna¤›n›
Geliﬂtirme Vakf›'n›n amac›:
"‹nsan›n yaﬂam kalitesinin artt›r›lmas›na ve toplumsal geliﬂimine katk›da bulunmak, insan
kayna¤›n›n verimlili¤ini, sorun çözme yeteneklerini ve kendi baﬂ›na ayakta durma becerisini
desteklemek ve güçlendirmektir."
Kent varoﬂlar›nda sa¤l›kl› üreme, dolay›s›yla aile planlamas› e¤itimi ve hizmetleri, ard›ndan
okuma yazma ve meslek e¤itimi etkinlikleri geniﬂ bir ilgi ile karﬂ›land›. Ergenlik Ça¤›ndakiler
‹çin Cinsellik E¤itimi ve Üreme Sa¤l›¤› Program›; Cinsel Yolla Bulaﬂan Hastal›klar ve HIV/AIDS
E¤itimi, Çocuk Eme¤inin Kald›r›lmas›na Yönelik Çal›ﬂmalar, Mülteci ve S›¤›nmac›lar ‹çin Destek
Projeler, Kad›nlar›n Sosyo-Ekonomik Statülerinin ‹yileﬂtirilmesine Dönük Etkinlikler ve bu geniﬂ
düzlemdeki di¤er çal›ﬂmalar›yla ‹KGV bugün de amac›na yönelik proje ve hizmetler üretmeye
devam etmektedir.
Birçok ulusal ve uluslararas› örgütle koordinasyon içinde sürdürdü¤ü bu aktiviteler sayesinde
proje geliﬂtirme ve uygulama alan›nda da önemli bir deneyim kazanan ‹KGV, 1997'den bu
yana Birleﬂmiﬂ Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) uluslararas› ölçekte akredite olmuﬂ icra
kurumlar›ndan birisidir. ‹KGV, Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de özel dan›ﬂman
STK statüsündedir.
Bakanlar Kurulu karar› ile Vergiden Muaf statüsünü kazanm›ﬂ olan Vak›f, halen Türkiye Ulusal
AIDS Komisyonu, Çocuk Eme¤inin Ortadan Kald›r›lmas› için Uluslararas› Program (IPEC) ve
Kad›n ‹çin Destek Oluﬂturma Grubu (K‹DOG) üyesidir.
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Proje Ortaklar›:

Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf›:
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› -KEDV-, 1986 y›l›nda kad›nlar›n yaﬂam kalitelerini ve
ekonomik durumlar›n› iyileﬂtirmek amac›yla kurulmuﬂ, kâr amac› gütmeyen bir sivil toplum
örgütüdür.
KEDV'in Çal›ﬂma ‹lkeleri:
*Dar gelirli kad›nlar›n hayat deneyiminden gelen uzmanl›klar›na, yoksullukla mücadeledeki
yarat›c›l›klar›na, kendi yaﬂamlar›n› ve çevrelerini ayakta tutma güçlerine inan›r. Sorunlar›n› tarif
etme ve çözümde sorumluluk alma haklar›n› kabul eder.
*Kad›nlar›n de¤erlerine sayg› duyar, kendi de¤erlerini onlara empoze etmez, kad›nlar› kendilerine
ve çevrelerine yabanc›laﬂt›rmaktan kaç›n›r.
*Sorunlar›n yerel düzeyde ve tüm sektörlerin iﬂbirli¤iyle çözümlenebilece¤ine; kad›nlar›n sosyal,
ekonomik ve politik karar verme süreçlerine gerçek anlamda kat›l›m›n›n yerel düzeyde
gerçekleﬂebilece¤ine inan›r. Bu amaçla merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör,
sivil toplum kuruluﬂlar› ve toplumdaki di¤er kesimlerle iﬂbirli¤i yapar.
*Tüm çal›ﬂmalar›n› ve projelerini yoksul kad›nlar›n ve çevrelerinin sinerjisiyle geliﬂtirir.
‹stanbul'un dar gelirli semtleri, 17 A¤ustos ve 12 Kas›m 1999 depremlerinden etkilenen bölgeler
ve Güneydo¤u Anadolu'da çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
KEDV ayr›ca çal›ﬂmalar›n› yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla bu programlar› hizmetlerine dahil etmek
isteyen Türkiye'nin her yerinden belediyelere, sivil toplum kuruluﬂlar›na, kalk›nma projelerine
ve destek talep eden kad›n gruplar›na e¤itim, dan›ﬂmanl›k ve izleme deste¤i sa¤lamaktad›r.
KEDV çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n› yayg›nlaﬂt›rmak üzere uygun ortam oluﬂturmak, karﬂ›l›kl›
deneyim al›ﬂveriﬂinde bulunmak ve kad›nlar›n giriﬂimleri için kaynak yaratmak amac›yla merkezi
ve yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili alanlardan kamu ve sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i
ve diyalog içindedir. Bu kapsamda, Belediyeler, SHÇEK, Kad›n›n Sorunlar› ve Statüsü Genel
Müdürlü¤ü, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vak›flar› ile iﬂbirli¤i
koﬂullar› yaratmakta; çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar›n›n yan›s›ra, toplumsal sorumluluk çerçevesinde
Citibank, ‹deefixe, Estore, Microsoft gibi firmalar ve gönüllüleriyle çal›ﬂmaktad›r.
KEDV Birleﬂmiﬂ Milletler, Dünya Bankas› gibi çok uluslu kuruluﬂlarca düzenlenen bölgesel,
küresel toplant›lara kat›l›r, al›nan kararlar›n uygulama sürecini küresel iletiﬂim a¤lar› (Groots
International ve Huariou Commission) kanal›yla izler. Hindistan, Kenya, Amerika, Hollanda,
Almanya gibi ülkelerden yoksul kad›nlarla çal›ﬂan benzeri kad›n kuruluﬂlar›yla deneyim al›ﬂveriﬂinde
bulunur.
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Proje Ortaklar›:

Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi
Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi, 1960 y›l›ndan itibaren ﬂubesi oldu¤u Türkiye Sakatlar
Derne¤i'nin vizyon ve misyonu do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
1960 y›l›nda kurulan ve 1963 y›l›nda kamu yarar›na çal›ﬂan dernek statüsüne kavuﬂan TSD
geçmiﬂinde oldu¤u gibi toplumun önündeki zorlu görevleri iﬂbirli¤i içerisinde, tüm sakat kiﬂiler
için çal›ﬂmaktad›r.
Görevini yans›tan bir ruhla hükümet ve toplumun her kesimi aras›nda iﬂbirli¤i ve kat›l›m ruhuyla
çal›ﬂmaktad›r. Temel ilkelerinden biri hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi yaklaﬂ›m›d›r.
Sakat kiﬂilerin beklentilerini gerçekleﬂtirmek için hep birlikte gayret gösteren TSD di¤er kuruluﬂ
ve toplumlarla güçlü iﬂbirli¤i ba¤lar› kurmaktad›r.
Kamuoyunu bilgilendirmek maksad›yla hizmeti tüm ülkede yayg›nlaﬂt›rmak için ülke genelinde
60 ﬂube kurarak faaliyetlerine her geçen gün yenilikler katmaktad›r.
Sakat kiﬂilerin, di¤er bütün T.C. vatandaﬂlar› ile ayn› haklardan, sorumluluklardan ve imkanlardan
faydalanarak toplum içinde yaﬂama ve kat›lma haklar›n›n alt›n› çizmektedir. Sakat kiﬂilerin
hizmetlerine geniﬂ kapsaml› bir yaklaﬂ›m› öngörmektedir.
Sakat insanlara destek,sa¤l›k ve toplum hizmetleri, dinlenme, e¤itim, iﬂ, ulaﬂ›m, konut ve adli
konular dahil olmak üzere yaﬂam›n her yönüne bakmaktad›r.
Zihinsel özür, bedensel ve duyu yeteneklerinde özür, sonradan meydana gelen beyin hasar›
ve sinirsel özür gibi farkl› sakatl›klar› bulunan kiﬂilerin ihtiyaçlar›na cevap vermektedir.
TSD' nin gelecek için vizyonu, f›rsat eﬂitli¤i olan ve vatandaﬂlar›n›n yaﬂamlar›nda ihtiyaç duyduklar›
çeﬂitli hizmetlere ulaﬂabildi¤i yard›msever ve güvenli toplumlar›n bulundu¤u bir ülke yaratmakt›r
Hedefleri:
Sakat kiﬂilerin kendi yaﬂam biçimlerini belirleyebilmelerini mümkün k›lmak; bunu gerçekleﬂtirmek
için de di¤er toplum üyelerini özürlülere sayg› duymaya, onlar›n haklar›n› topluma duyurmaya
ve korumaya teﬂvik etmek ve bireysel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanabilmesi için de sakat destek hizmetlerini
güçlendirmek.
Hoﬂgörülü toplumlar yaratmak
Daha hoﬂgörülü ve herkese aç›k olabilmesi ve sakat kiﬂilerin toplum hayat›na tam ve eﬂit olarak
kat›lmas›n›n sa¤lanabilmesi için toplumu güçlendirmek.
Öncülük yapmak
Daha hoﬂ görülü ve herkese aç›k kamu hizmetleri sa¤layarak ve ayr›mc›l›¤›n kald›r›lmas› yönünde
toplumu bilinçlendirerek sakat kiﬂilere kollar›n› açan, hoﬂ görülü bir toplum yarat›lmas›na
öncülük yapmak.
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PROJE ÖZET‹ VE AMAÇLARI:
Proje Özeti:
Projenin ana hedefi, Türk toplumunun belirli sosyal gruplar›n›n insan haklar›n›n korunmas› ve
demokrasinin geliﬂtirilmesi ile ilgili konularla temas halinde olmalar›n› sa¤lamakt›r. Türk
toplumundaki, ayr›mc›l›k ma¤durlar›, yerel düzeyde politika belirleyicileri, STK üyeleri ve kitlesel
medya için çal›ﬂan kiﬂileri kapsayan çeﬂitli gruplar, seminerler, atölyeler, konferanslar ve di¤er
destekleyici eylemler (yay›mlar, yay›nlar ve

paralel olaylar) gibi bir seri bileﬂik e¤itim

etkinliklerine kat›lmaya teﬂvik edileceklerdir. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi giriﬂimi,
vatandaﬂlar›n ve çeﬂitli aktörlerin sorun üzerindeki fark›ndal›¤› art›racak ve insan haklar›n›n
korunmas› ve demokrasinin geliﬂtirilmesi için ortaklaﬂa çal›ﬂman›n benimsenmesini güçlendirecek
ve bu yönde en iyi uygulamalar› ortaya ç›karacakt›r.

Projenin Hedefleri:
Proje, Türk toplumunun çeﬂitli gruplar›n›n kendilerinin insan haklar› alan›nda önemli konularda
bilgilenmesi, deneyimlerini paylaﬂmas› ve projenin daha iyi uygulanmas› için iﬂbirli¤i yollar›
bulmalar› amac›yla bir dizi bileﬂik seminerler, konferanslar, workshop'lar, araﬂt›rmalar ve di¤er
destekleyici eylemler ile bir araya getirmeyi hedefler. Daha detayl› olarak proje aﬂa¤›dakileri
hedefleyen etkinlikleri içerecektir.
•

Türkiye'de ‹nsan Haklar› konusunda mevcut durum, gözlemlenmeleri ve ihlallerine iliﬂkin
verilerin yan›s›ra, kad›nlar ve özürlüler gibi belirli sosyal gruplar üzerinde odaklanarak
günümüz Türkiye'sinde insan haklar› ve demokrasiyi zedeleyebilecek farkl› ﬂekilleri
incelemek için son y›llarda ayn› alandaki durum hakk›nda bilgileri toplamak ve sunmak;

•

Geçmiﬂte Türkiye'de insan haklar› ihlalleri ile mücadele için al›nm›ﬂ olan etkin ve baﬂar›l›
önlemlerle ilgili verileri toplamak ve sunmak;

•

Türk STK'lar›nda insan haklar› ihlalleri ve de¤iﬂik toplumsal ay›r›mc›l›k türleri ile ilgili
olarak çal›ﬂan kiﬂilerin yo¤un ﬂekilde e¤itimi;

•

Ayn› konularda deneyimlerini ve do¤ru uygulamalar›, ﬂimdiye kadar neler elde edildi¤ini
ve insan haklar› alan›nda benzer geçmiﬂe sahip ülkelerin karﬂ›laﬂt›¤› spefisik sorunlar›
ve onlarla nas›l baﬂa ç›k›ld›¤›n› sunmak ve tart›ﬂmak;

•

Vatandaﬂlar, ma¤durlar, bilinçli, düzenli öncüler olabilecek olan veya yerel düzeyde
politika belirleyen kiﬂilerden oluﬂan gruplarda, birbirlerine özen göstermesinin ve ortak
çabalar›n sadece Projenin daha iyi uygulanmas› için de¤il, ayn› zamanda her ﬂeyden
önce toplumun esenli¤i için gerekli faktörler oldu¤u konusunda bilinç uyand›rmak;

•

Belirli sorunlar ile mücadelenin geliﬂtirilmesi ve daha demokratik bir toplum için acil ve
etkin önlemler al›nmas› konusunda politika belirleyicilerin ve hükümet üyelerini harekete
geçirmek amac›yla projede yer alan örgütlerin derhal uyum sa¤layabilece¤i bir somut
ve uygulanabilir çerçeve çizmek;
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•

Bu çerçevenin parçalar›n› projenin uygulanmas›na kat›lan örgütlere gerekli teknik ve
moral destek sa¤lanarak uygulamak, izlemek ve de¤erlendirmek;

•

Çal›ﬂmalar›, usülleri, olumlu ve olumsuz sonuçlar› herkesin projeyle tan›ﬂmas› ve geçmiﬂteki
yanl›ﬂlar›n tekrarlanmas›ndan kaç›n›lmas› amac›yla projede direkt olarak iliﬂkisi olmayan
kiﬂilere broﬂürler ve konferanslar gibi çeﬂitli yöntemler ile yaymak;

•

Ortaklar ve di¤er toplumsal aktörler ve ç›kar gruplar› aras›nda projenin tamamlanmas›ndan
sonra da çal›ﬂman›n sürdürülmesini sa¤layacak uzun vadeli bir iﬂbirli¤i kurmak.

Projenin Hedef Kitleleri:
- Sakatlar
Bu özel grubunun ayr›mc›l›¤a u¤ramas›, hatta toplumsal d›ﬂlanmas› sorunu, sadece bozuk ve
etkisiz bir yasal çerçeveye sahip olan ülkelerde de¤il, dünyan›n her yerinde göze çarpmaktad›r.
Proje kapsam›nda sakatlar ve zihinsel özürlü kiﬂilerin temsilcileri, e¤itim ve istihdam ayr›mc›l›¤›,
kamu binalar›na eriﬂim gibi sorunlar ele al›nm›ﬂt›r.

- Ekonomik Seviyesi ve E¤itim Düzeyi Düﬂük Kad›nlar
Kad›n olman›n, anne olman›n, ailede veya toplumda ayr›mc›l›k nedeni olabilece¤i durumlar,
e¤itimsiz annelerin istihdam, sosyal yaﬂam alanlar›nda karﬂ›laﬂaca¤› sorunlar, onlar› koruyan
mevzuat ve baﬂka yard›m olas›l›klar› projede kapsaml› olarak ele al›nm›ﬂt›r.

- Seks ‹ﬂçileri ve Cinsel Tercihlerinden Dolay› Hak Ma¤duriyetine u¤rayanlar
Projede, cinsel sa¤l›k ve üreme sa¤l›¤›, toplumsal cinsiyet, kad›n ticareti konular› baﬂta olmak
üzere, cinsel tercihlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a u¤rayan çeﬂitli gruplar›n durumlar› ve haklar› ele
al›nm›ﬂ ve bu konuda fark›ndal›k yarat›lm›ﬂt›r.

- Çocuklar
Projenin öngörülmemiﬂ fakat üzerinde çal›ﬂma yap›laca¤› k›saca belirtilmiﬂ bir di¤er hedef grubu
çocuklard›. Çocuklar›n projenin temel hedef gruplar›ndan biri, dolay›s›yla dördüncü hedef
grubu olmas›n›n gerekti¤i, proje boyunca bir kaç sebeple ortaya ç›kt›. Birincisi, kad›nlar›n temel
problemlerinden birinin, çocuklar›n› b›rakacak bir yer bulamad›klar› için, çal›ﬂma hayat›na
at›lamad›klar› gerçe¤i çal›ﬂmalar s›ras›nda bir kez daha ortaya ç›kt›. ‹kincisi ise, çocuklar›n
haklar›na yönelik, farkl› ve güçlendirici aktivitelerin koordine edilmesinin gereklili¤i bir önemli
nokta olarak belirdi. Çocuklar›n birer birey gibi alg›lanmalar› gereklili¤i, çocuk haklar› gibi
konularda e¤itim seminerleri arac›l›¤›yla fark›ndal›k yarat›lm›ﬂ ve çocuk merkezi arac›l›¤›yla da
koordine edilmiﬂ aktiviteler düzenlenmiﬂtir.
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PROJE YÖNET‹M ﬁEMASI
Av. Selami Öztürk
Kad›köy Belediye Baﬂkan›
Baﬂkan Yard›mc›s›
‹nci Beﬂp›nar liderli¤inde

PROJE YÖNET‹M KURULU
ﬁengül Akçar (KEDV), Berna Eren (‹KGV), Kemal Yüksel (TSD ‹stanbul),
Cem Hondu (Hukuk ‹ﬂleri Müdürü), Nuray Kötri (Sat›n Alma Müdürü)

Proje Koordinatörü liderli¤inde

E⁄‹T‹M KOM‹TES‹ ve PROJE EK‹B‹

Proje Yönetim Kurulu:
Proje Yönetim Kurulu ‹nci Beﬂp›nar baﬂkanl›¤›nda ayda bir ya da 2 ayda bir toplanm›ﬂt›r. Yürütme
Kurulu toplant›lar›nda proje ortaklar› temsilcileri yer almaktad›r. Proje boyunca 18 Yürütme
Kurulu toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.

Proje Ekibi
Proje Ekibi, her biri kendi dallar›nda uzman 11 kiﬂiden oluﬂmuﬂtur.
Proje Koordinatörü
Selen Lermio¤lu Y›lmaz
Projenin uygulanmas› ve yürütülmesini sa¤lamak. Proje bütçesinin kontrata uygun olarak
uygulanmas›n› sa¤lamak. Periyodik olarak haz›rlanan proje geliﬂim raporlar›n› zaman›nda ve
eksiksiz haz›rlamak ve sunmak. Tüm ekibin, destekçi kurumlar›n ve kat›l›mc›lar›n uyum içinde
çal›ﬂmas›n› sa¤lamak. Baﬂl›ca görevleri aras›nda yer almaktad›r.
Finansal Koordinatör
Narin Coﬂar
Uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun proje hesab› tutmak. Proje kapsam›nda yap›lacak
ödemelerin zaman›nda yap›lmas›n› sa¤lamak, izlemek ve kay›t alt›na almak. Harcamalar›n proje

14

bütçesindeki kalemlere uygunlu¤unu denetlemek. Proje kapsam›nda mal ve hizmet sat›n alma
sözleﬂmelerini haz›rlamak. Baﬂl›va görevleri aras›nda yer almaktad›r.
E¤itim Koordinatörü
Furuzan Güyer
Proje kapsam›nda yap›lacak e¤itim, workshop ve seminerler için haz›rl›k çal›ﬂmas› yapmak.
Kendi birimi ile ilgili raporlar›n haz›rlanarak sunulmas›. Baﬂl›ca görevleri aras›nda yer almaktad›r.

Tan›t›m Koordinatörü
Iﬂ›l Özgentürk
Proje kapsam›nda yap›lacak gerekli yay›n ve duyurular› yapmak izlemek.Proje uygulamas›
s›ras›nda kararlaﬂt›r›lan yay›nlar›n derlenmesi ve bas›lmas›n› sa¤lamak. Projede öngörülen
etkinliklerin organizasyonunu yapmak. Kendi birimi ile ilgili raporlar›n haz›rlanarak sunulmas›.Baﬂl›ca
görevleri aras›nda yer almaktad›r.

Proje Asistan›
Gönül Karahano¤lu - Selen Kartay - Eda Aydo¤du ve Nazan Çam
Proje asistan› konumunda de¤iﬂik zamanlarda 4 kiﬂi ile çal›ﬂt›k. Proje ile ilgili tüm yaz›ﬂmalar›
yapmak, dosyalamak, muhafaza etmek. Baﬂl›ca görevleri aras›nda yer almaktad›r.

E¤itim Koordinatörü Asistan›
Zafer Berkol
Proje kapsam›nda gerekli e¤itim,workshop ve seminerlerin zaman›nda düzenlenmesi ve eksiksiz
tamamlanmas› konusunda E¤itim Koordinatörüne yard›mc› olmak. E¤itimlerde kullan›lacak
e¤itim malzemelerini zaman›nda haz›rlanmas›. E¤itime kat›lanlar›n yemek, ulaﬂ›m
organizasyonlar›n›n yap›lmas›. Baﬂl›ca görevleri aras›nda yer almaktad›r.

Tan›t›m Koordinatörü Asistan›
Canan Öner ve Canan Bursa
Tan›t›m Koordinatörü asistan› konumunda de¤iﬂik zamanlarda 2 kiﬂi ile çal›ﬂt›k. Projede öngürülen
etkinliklerin organizasyonunda davetiye da¤›t›m›, foto¤raf çekimi gibi iﬂleri yapmak. Baﬂl›ca
görevleri aras›nda yer almaktad›r.

Saha uzmanlar›
Muhtar Çokar, Perihan Ulu¤, Deniz Koç, Zeynep Baﬂak U¤uz, Ayça Çiftçi
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3 Proje uzman›, projenin 3 Sivil Toplum kuruluﬂu orta¤›n›n önerdi¤i, projenin hedef kitleleri
do¤rultusunda saha deneyimleri ve uzmanl›klar› mevcut olan kiﬂilerdir. Bu kiﬂiler, projeye
uzmanl›klar›yla katk›da bulunmalar›n›n yan›s›ra, proje uygulama süresinde, her biri kendi
dallar›nda, Belediyenin liderli¤i ve ortakl›¤›nda oluﬂturulan yeni projeler haz›rlam›ﬂ ve AB'den
fon al›nmas›na katk› sa¤lam›ﬂlard›r.

Halkla ‹liﬂkiler ve organizasyon uzman›
Neﬂe Canyurt
Proje kapsam›nda yap›lacak gerekli yay›n ve duyurular› yapmak, izlemek konusunda Tan›t›m
Koordinatörüne yard›mc› olmak. Yay›nlar›n derlenmesi bas›lmas›, ﬂirketlerden teklif al›nmas›.
Baﬂl›ca görevleri aras›nda yer almaktad›r.

E¤itim Komitesi
E¤itim Komitesi proje kapsm›nda yap›lacak e¤itimlerin planlanmas› izlenmesi ve de¤erlendirilmesi
amac› ile 15 günde bir toplanarak gerekli kararlar› al›yordu. E¤itim Komitesinde Proje Koordinatörü,
E¤itim Koordinatörü, E¤itim Koordinatörü Asistan› ve ortaklar›n uzman olarak görevlendirdikleri
kiﬂiler ‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf› ad›na Muhtar Çokar, Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme
Vakf› ad›na Perihan Ulu¤, Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬂubesi ad›na Ayça Çiftçi yer almaktayd›.
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PROJEN‹N ÇALIﬁMA YÖNTEM‹

1. Tan›t›m Faaliyetleri

1.1 Ayl›k ‹nsanca Dergisi
1.2 Haftal›k Radyo Yay›n›
1.3 Broﬂürler
1.4 K›lavuzlar
1.5 Paralel Etkinlikler (konferans, panel, vb)
1.6 Tan›t›m Filmi
1.7 Tan›t›m Kitab›

2. E¤itim Faaliyetleri

2.1 Sivil Toplum Kuruluﬂu Gönüllüleri e¤itimleri
2.2 Meslek gruplar› e¤itimleri
2.3 Di¤er E¤itimler
2.4 Hedef Grup (ma¤dur gruplar) e¤itimleri

3. Araﬂt›rma Faaliyetleri
4. Çal›ﬂtaylar
5. Pilot Uygulamalar
6. De¤erlendirme Faaliyetleri
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1. Tan›t›m Faaliyetleri
1.1 Ayl›k ‹nsanca Dergisi
Proje boyunca, toplam 25 adet ayl›k dergi ç›kar›lm›ﬂt›r. Her bir dergi toplam 16 sayfadan
oluﬂmaktad›r ve ilk 4 say› 3500 adet bas›lm›ﬂ, talebin fazla olmas› sebebiyle, ka¤›t kalitesi
düﬂürülerek, ayn› bütçe dahilinde bas›m say›s› 4500'e ç›kar›ld›. Derginin ilk say›lar›nda, a¤›rl›kl›
olarak proje ekibi, akademisyenler ve uzmanlar, proje lideri ve ortaklar›n›n yaz›lar›, makaleleri
yer buldu. Ayn› zamanda düzenlenecek faaliyetler ve etkinliklerin duyurusu yap›ld›. ‹lerleyen
aylarda, proje kat›l›mc›lar› da, dergiye katk›da bulunmaya baﬂlad›lar. Gerek farkl› e¤itmenler,
uzmanlar ve akademisyenler, gerekse farkl› örgütlerden gelen kat›l›mc›lar dergiye makale ve
yaz›lar›yla katk›da bulundular. Her say›da bir temel konu belirledik, ve genel derginin ak›ﬂ›n›
bu temaya gore oluﬂturduk. Dergilerde yer alan bilgiler, makaleler ve röpörtajlar anlaﬂ›labilir
bir dilde, daha çok bilgilendirme ve fark›ndal›k yükseltmeye yönelik içeri¤e sahiptiler. Aﬂa¤›da,
her derginin içerik baﬂl›klar›n› ve kapak foto¤raflar›n› görebilirsiniz:

Aral›k 2003
‹Ç‹NDEK‹LER
• Yaﬂas›n demokrasi
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar
• ‹lk ders: Temel insan haklar›
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Engelsiz bir dünya istiyoruz
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk
• Kad›köy'de örnek bir sivil örgütlenme: Aile dan›ﬂma merkezi
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Prof. Dr. Necla Pur
• Bir insan
• ‹nsaniyet: Deniz som
• Evropa'n›n öyküsü
• Kitaplar aras›nda
• ﬁahmeran hikayeleri
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart
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Ocak 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Hedef: ‹nsanca yaﬂam
• ‹nsanca 107.0 Radyo Bar›ﬂ'ta
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Demokrasi ve çörek"
• Hukukun yerini güç al›yor
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Hayat›mda hep ezildim"
• Toplum sa¤l›¤› için cinsellik
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l özgentürk "Cinayet silah› fare zehiri"
• Kad›nlar›n ac›lar› hiç bitmez; ac›ya baﬂkald›r›ﬂlar› da
• Kad›nlar öncü rol oynayacak
• K›rm›z› ﬁemsiyeli k›z: Prof. Dr. Necla Pur, "Bal rengi saçl› ö¤rencim"
• Üç gruba teorik ve pratik bilgi
• Proje Kad›köy'ün d›ﬂ›na taﬂt›
• E¤itime Katk›
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Demokrasi çiçe¤i"
• Evropa'n›n öyküsü, "Avrupa'n›n aﬂk› Zeus'u yakt›"
• Kitaplar aras›nda: Seyran, Gülten Ak›n
• ﬁahmeran Hikayeleri, "Çal›ﬂmak için"
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

ﬁubat 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Soka¤a ç›kmak sorun
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Gönüllü olmak"
• Haklar›n temeli onurdur
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• Baﬂkandan: Selami Öztürk "Bir denizy›ld›z› daha"
• Kendi gücünü kullanan kad›nlar
• Trafik fonundan kimsenin haberi yok
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "B›rak›n insanlar seviﬂsin!"
• Kasdav'la Kad›köy'e gönül verenler
• Bu o: Feyza Hepçilingirler
• K›m›z› ﬂemsiyeli k›z: Prof Dr. Necla Pur, "Kocas› evlenen ka›n"
• Kat›l›mc› demokrasinin anahtar›
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "En kritik günler"
• Evropa'n›n öyküsü, "Zeus Avrupa'n›n ayaklar›na kapand›"
• Kitaplar aras›nda: Dol karabak›r dol
• Onun ad› frida
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

Mart 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Onlar Gönül ‹nsanlar›
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Seminerlere Yo¤unlaﬂmak"
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Atatürk diyor ki"
• Sivil toplumda güçbirli¤i
• Hastaneye giden herkesin neye hakk› vard›r?
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "Kad›nlar en kahraman sizsiniz!"
• Kad›n: Evde ikinci planda
• Toplumda modernli¤in simgesi
• 8 Mart'›n anlam›
• ‹stanbul'u ne kadar tan›yoruz
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Prof. Dr. Necla Pur, "Yasemin kart›"
• Sivil toplum ve strateji oluﬂturma
• 3 gruba 3 seminer
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "‹ﬂbirlikçi kad›nlar"
• Evropa'n›n öyküsü, "ve Zeus, Avrupa'ya tecavüz etti"
• Kitaplar Aras›nda: Tante Rosa, Sevgi Soysal
• ﬁahmeran hikayeleri, "Niﬂanl›lar"
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart
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Nisan 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Biz kad›n›z; nüfusun yar›s›y›z
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "çocuklar›m›z"
• STK'lar da kendilerini denetlemeli
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Haklar üzerine bir soru"
• Ça¤daﬂ e¤itim, ça¤daﬂ insan
• Bilgi edinme hakk› yasas›
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l özgentürk, "Menekﬂe kokusu"
• Kuetlar sofras›nda çocuk olmak
• Dawn sendromuna dan!
• Yoklama defteri
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Prof. Dr. Necla Pur, "Babalar da e¤itildi"
• Gönüllülü¤ün de¤iﬂen anlam›
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Bilginin paylaﬂ›m›"
• Evropa'n›n öyküsü, "Avrupa Zeus'tan üç çocuk do¤urdu"
• Kitaplar aras›nda: Düﬂler ve sokak
• Okur mektuplar›
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

May›s 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• ‹nsanca yaﬂam film oluyor
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "4 bin 500 dergi"
• Yoksa bile avukat›n›z› isteyin
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• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Gençlik"
• Yorum: Muhtar Çokar, "Sa¤l›k raporlu nikah"
• Kad›na eﬂit temsil, eﬂit kat›l›m
• Projeye kat›lanlar anlat›yor
• ‹nsan halleri: Iﬂ›k Özgentürk, "Gençli¤in dayan›lmaz çekicili¤i"
• Bigiye eriﬂemeyen genç hakk›n› arayam›yor
• Yaﬂam›n üstüne dökülen çay
• Seminerler sürüyor
• 0-18 vurursan k›r›l›r
• Deneyim ve kapasitenin önemi
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Naklen yay›n"
• Çocuklar 'yuva'lan›yor
• Kitaplar aras›nda: Modern dünyada de¤er kaymas› ve gençlik, Erdal Atabek
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

Haziran 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• ‹nsan haklar› kurultay›
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Toplumsal sorumluluk"
• Bireysel hak arama dilekçesi
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Kap›m›z›n önü"
• Temel sa¤l›k ve haklar
• Muhtarlar›n da sorunlar› var
• Gazhane çocuklar›n hayallerinde hayat buldu
• Haziran seminerleri
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "‹nsan›n ad› Nataﬂa'ya ç›kmas›n"
• Görmezlikten gelinen büyük sorun: ‹nsan ticareti
• Madde ba¤›ml›l›¤› ile savaﬂ›m
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Necla Pur, "Kad›nlar art›k suskun de¤il"
• Yüzy›llarca süren mücadele
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Karﬂ›laﬂt›rmaca (1)"
• Aids'le yaﬂamak ve yaﬂatmak
• Kitaplar aras›nda: ‹nsan› sevmekle baﬂlar herﬂey
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart
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Temmuz 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Karikatürler sa¤l›k için
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "‹lk aﬂama tamam"
• Bir çocu¤un hak arama savaﬂ›m›
• Baﬂkanda: Selami Öztürk, "‹ﬂkence üstüne"
• Madde ba¤›ml›l›¤› ve gençlik
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "Cinayet bir çözüm yolu mu?"
• Daha sa¤l›kl› bir dünya nüfusu için hep birlikte çal›ﬂmal›y›z
• Eﬂcinseller ve cinsel sa¤l›k
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Necla Pur, "‹stanbul bizden korksun"
• ﬁiddet do¤madan baﬂl›yor
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Karﬂ›laﬂt›rmaca (1)"
• Kad›na ekonomik güç: Nah›l
• Kitaplar aras›nda: Bar›ﬂ ve dostlu¤un ﬂairi Naz›m Hikmet
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

A¤ustos 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Sakatlara deprem e¤itimi
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Beﬂ y›l önce"
• Yeter ki engel konulmas›n
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Kad›köy'de kad›n olmak"
• Kad›n kooperatifleri
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• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "Sakatl›k utan›lacak bir ﬂey midir?"
• Kad›na karﬂ› ﬂiddeti azaltmak e¤itimden geçer
• Adalet'in adaletsiz tasar›s›
• Eﬂcinselli¤e tan›m gerekiyor
• K›rm›z› ﬂemsiyeli k›z: Necla Pur, "Dört ayakl› mahallemiz"
• Hepatit-B'den korkmal› m›y›m?
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Karﬂ›laﬂt›rmaca (3)"
• Madde ba¤›ml›l›¤› ve medya
• Kitaplar aras›nda: Hey koca kurt
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

Eylül 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Toplu medeni nikah
• Körler için çorap kursu
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "De¤iﬂik konular"
• Bir tüketicinin baﬂ›na gelenler
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Savaﬂ ve bar›ﬂ"
• Deprem sonras›nda kad›nlar
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "Bar›ﬂ herkes için!"
• Özürlüler lehine yasalar var fakat iﬂlemiyor
• Kad›n›n yeri geride
• Dünya bar›ﬂaca¤› günü ar›yor
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "Karﬂ›laﬂt›rmaca (4)"
• ‹nsanca yaﬂam'›n ilk dönemi
• Seks iﬂçileri, yasalar ve uygulama
• Kitaplar aras›nda: Bir bar›ﬂ savaﬂç›s› Bertolt Brecht
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

24

Ekim 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Ceza yasas› ve kad›nlar
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Sorunlar› çözebilmek"
• Okul öncesi e¤itim ve farkl›l›k
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, "Hem kendin hem de ça¤daﬂ olabilmek"
• Çocuklar ﬂiddet kurban›
• ‹nsan halleri: Iﬂ›l Özgentürk, "E¤itimde f›rsat eﬂitli¤i, hemn ﬂimdi!"
• AB sürecinde kad›n sorunu kokareç meselesi kadar öne ç›km›yor
• Türkiye'de çocuk adalet sistemi
• Yeni seminerler baﬂl›yor
• ‹nsaniyet: Deniz Som, "‹ﬂkence üstüne"
• Hikayemi dinler misin
• Kitaplar aras›nda: Alfabe ne söyler?
• Haddini de¤il haklar›n› bil
• ‹nsanl›¤›n alemi var: Musa Kart

Kas›m 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• Türkiye AB Yolunda
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, Birinci Y›l
• Kör Diye Okula Almadilar
• Anayasa'da Hüküm Var
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Demokrasi, Memleket Aﬂk›d›r
• Uluslararas› Uyuﬂturucu Ticareti
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• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk, Umutsuz Olmak Gerekmiyor
• Savaﬂ›n Ortasinda Do¤an Dünya Çocuklar› Mutlu De¤il
• Hindistan'dan Misafir Geldi
• ﬁehrimizi Yaﬂanabilir K›lmak
• ‹nsaniyet: Deniz Som, Timokrasi
• Çocuk Fuhuﬂunun Engellenmesi
• Kitaplar Aras›nda: Ceyhun Atuf Kansu
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Aral›k 2004
‹Ç‹NDEK‹LER
• ‹nsanca Yaﬂam 2 Yaﬂ›nda
• Kreuzbergli Konuklar
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, ‹kinci Y›l›m›z
• Engelliler Dayan›ﬂma Merkezi
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Say›larla Dünyaya Bak›nca
• Kad›nlardan ‹lk Ad›m
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk, Çocuk Yetiﬂtirmek Zordur
• Silahl› Ve Silahs›z ‹nsanlar›n Genel Ekonomisi: Savaﬂ
• Herkese Sa¤l›k Dileyerek Öldü
• Felçlilerin Asansör Davasi
• Derslerde Bar›ﬂ Olsun
• ‹nsaniyet: Deniz Som, ‹ﬂme Dagan
• Kad›n Dayan›ﬂma A¤›
• Kitaplar Aras›nda: Tarihin Cinsiyeti
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart
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Ocak 2005
‹Ç‹NDEK‹LER
• K›y› Halka Aç›k Kald›
• Bedensel Engelliler
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, Mutlu Ve Umutluyuz
• Koca Bir Y›l›n ‹nsanca Gururu
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Zincirin Halkalar›
• Silahl› Ve Silahs›z ‹nsanlar›n Genel Ekonomisi: Savaﬂ
• Mikro Kredi ‹le Makro Baﬂar›
• ‹kinci Y›l E¤itimleri Baﬂl›yor
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk, Bu Projede Neler Ö¤rendim
• Ahlakç›l›k Ve Cinsel ﬁiddet
• Okur Mektubu: Rota Nereye?
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

ﬁubat 2005
‹Ç‹NDEK‹LER
• Engelli Dayan›ﬂmas› Baﬂl›yor
• Hamilelere Maddi Yard›m
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, Baﬂka Dünya Yok
• Yeni Bir Proje: Engelsiz-‹ﬂ
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Sorumlu Olmak
• Tsunamiler Ve ‹nsan Ticareti
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk, Do¤a Ve Yoksulluk
• Sakat Haklar› Ka¤›t Üstünde Var Uygulamada Yok
• Çocuklara Yeniden Özgürlük
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• 'Haklardan Vazgeçilemez'
• Beﬂ Gün Seminer
• Medya ‹çin ‹nsan Haklar›
• Seminer Program›
• Kitaplar Aras›nda, Dünyan›n Gidiﬂat›
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Mart 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, "Hastane Masraf›n› Sigorta Karﬂ›l›yor"
• ‹nsan Ticareti Önlenemiyor
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Güller Ve Dikenler
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk
• Polisin Müﬂterisi Halkt›r Ve Halk Kaliteli Hizmet ‹ster
• Kad›n Hareketinin K›sa Tarihçesi
• Mahallede ‹nsan Haklar›
• Hande: Bir Sevinç Yuma¤›
• Dokunarak Ö¤renecekler
• Par›lt›
• Körlü¤ün Nezaket Kurallar›
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Nisan 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Çocuk Dostlar› Kulübü Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar
• 250 Engelliye ‹ﬂ Olana¤›
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• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Yeni Bir Kavram: Aile Konutu
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentrük
• Çocuk Haklar›n›n K›y›s›nda Yaﬂamak: Çal›ﬂ(T›r›l)An Çocuklar
• Sokakta Yaﬂayan Çocuklar
• Kad›nlar›n Mikro Kredisi
• Doktorlarla ‹nsan Haklar›
• Atölye Ö¤renci Bekliyor
• ‹nsaniyet: Deniz Som
• Guguklu Saat ‹le Hak Hukuk
• Kitaplar Aras›nda
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

May›s 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar: "Çocuklar Dernek Kurdu"
• "Kad›köy'de Yeni Umutlar": Yeni Bir Proje
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Okullar› Çocuklar Yönetsin!
• ‹nsan Halleri: Iﬂil Özgentürk
• Avrupa'da Eme¤in Avrupa's› Unutuldu Mu?
• Benim K›z›m Balerin Olacak
• Aile ‹çi ﬁiddet Ve Türkiye
• Ö¤retmenler Ve ‹nsan Haklar›
• ‹mamlarla ‹nsan Haklar›
• Kad›nlar›n Baﬂar›l› S›nav›
• Eﬂcinsellerin Beklentisi
• Kitaplar Aras›nda: Özgürlü¤ü Ararken
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart
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Haziran 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar: "Sakatlar›n ‹tiraz› Var"
• Kat›l›m Belgeleri Verildi
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Hatice'nin Hayat› Tuval
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk
• Çocuk Haklar› Konusunda Yeni Bir Kavram: Savunu
• Yeni Umutlar Yeﬂeriyor
• Kad›nlar Art›k Çaresiz De¤il
• Sanal Ortamda ﬁiddet
• Kitaplar Aras›nda: "Temel Yurttaﬂl›k Bilgileri"
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Temmuz 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar: "Rehabilitasyon Ve Bak›m Fuar›na" Kat›ld›k
• Uçurumun Dibindeyiz
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• Engeller Birer Birer Aﬂ›l›yor
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk
• ‹nsan Haklar›n›n S›n›rlar› Ve Engellenme Halleri
• Her Gün ﬁenlik Olsa
• Mutlu Günler Sürüyor
• Bir Ülkede Bir Anda Kaybolmak
• Aids'e Karﬂ› 'Kad›n Kap›s›' Aç›ld›: Türkiye'ye Görev Düﬂüyor
• Kitaplar Aras›nda
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart
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A¤ustos 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar: "Baﬂkanlar Kad›köy'de Buluﬂtu"
• Kutu Kutu Beceri
• Baﬂkandan: Selami Öztürk
• ‹nsanl›¤a Biraz Olsun Sayg›!
• Sakatlar Ve Kent Konusu Çal›ﬂtayda Ele Alindi
• Çal›ﬂtayda Üretilen Proje
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk
• Engellinin Kent Engelleri
• Laiklik Nedir, Ne De¤ildir?
• Kitaplar Aras›nda
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Eylül 2005
‹Ç‹NDEK‹LER:
• Yeni Kad›n Konukevi
• Dergiden: ‹nci Beﬂp›nar, Çocuklar
• En Büyük Sevinç Çal›ﬂmak
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Kadinlar Ve Erkekler
• Kad›köylü Çocuklar Mutlu
• ‹nsan Halleri: Iﬂil Özgentürk, O Tan›d›¤›n›z Biri
• Çocuk Pornografisi Son Yillarda Türkiye'de Giderek Büyüyor
• Kad›n Kooperatifleri Buluﬂmas›
• Azize Han›m Ve ‹kizleri
• Kitaplar Aras›nda: Do¤u Anadolu
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• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var: Musa Kart

Ekim 2005
‹Ç‹NDEK‹LER
• Kad›köy'ün Kalbi Engelliler ‹çin At›yor
• Dergiden: ‹nci Beﬂpinar, Engelleri Aﬂma Günleri
• Kadiköy Engelli Günleri
• Baﬂkandan: Selami Öztürk, Farkl›n›n Yan›nda Olmak
• Kad›köy'de Bir Umut Iﬂ›¤›
• ‹nsan Halleri: Iﬂ›l Özgentürk, Farkl›y›m Farkl›n›n Yan›nday›m
• K›saca Farkl› Bir Kiﬂi
• ‹liﬂki Temelli E¤itim
• Engelilere Korumal› ‹ﬂ Atölyesi
• Yaﬂam ﬁartlar› Eﬂit
• De¤iﬂen Dünyada Özürlüler
• Türkiye De Engeliler Ve ‹stihdam
• Terbiye ‹le E¤itimin Farki
• Aids Li Engelli Say›l›yor
• Kitaplar Aras›nda : Araba Aldim Kadin Oldum
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var : Musa Kart

Kas›m 2005
‹Ç‹NDEK‹LER
• 29 Ekim Coﬂkusu
• Dergiden : ‹nci Beﬂp›nar , ‹nsanca Yaﬂam Derken
• Engelsiz Günlere Do¤ru
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• Baﬂkandan : Selami Öztürk , A¤lamak
• Çocuklar›n Farkl›ya Sayg›s›
• ‹nsan Halleri : Iﬂ›l Özgentürk , Bizim Çocuklarimiz
• Çalkalanan Türkiye De Çocuklar› Düﬂünmek
• Çal›ﬂtaylar›n Çözüm Önerileri
• Kentin Öteki Taraf›
• Kitaplar Aras›nda : Ya¤mur Çocuklar
• Haddini De¤il Haklar›n› Bil
• ‹nsanl›¤›n Alemi Var : Musa Kart

Aral›k 2005
‹Ç‹NDEK‹LER :
• Kad›köy'de projeler bitmez
• Dergiden :‹nci Beﬂp›nar , "Teﬂekkürler"
• Çocuklara Bir Merkez
• Merkez Nas›l Olmal› ?
• Baﬂkandan :Selami Öztürk , "Merhaba"
• Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› : "Sorumlulu¤umuz Sürüyor"
• Dr.Muhtar Çokar : "ﬁiddet Her An Her Yerde"
• ‹nsan Halleri :Iﬂ›l Özgentürk "Biterken"
• ‹nsanca Yaﬂam Projesi Koordinatörü Selen Y›lmaz : "Fark›ndal›l›k Yarat›ld›"
• ‹ki gün süren kad›n etkinli¤i
• Kad›n ve Siyaset Çal›ﬂtay›
• Kad›na Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂtay›
• Kad›n ve Çal›ﬂma Hayat› Çal›ﬂtay›
• Türkiye Sakatlar Derne¤i : Deniz Koç " Üyelerin Dayan›ﬂmas› Sa¤land› "
• ‹nsanl›¤›n Alemi var: Musa Kart

1.2 Haftal›k Radyo Program›
Tüm proje boyunca: Bar›ﬂ Radyo, Özgür Radyo'dan 90 haftal›k radyo program› yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca Yaﬂam Radyo'dan ücretsiz olarak 52 haftal›k radyo program› da Baﬂkan Yard›mc›s›
‹nci Beﬂp›nar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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‹NSANCA B‹R YAﬁAM ‹Ç‹N ‹NSANCA RADYO TAKV‹M‹
10.Aral›k.2003
Konu: Türkiye ve Dünyada ‹nsan Haklar›n›n tarihçesi, ihlalleri ve insan haklar› mahkemeleri
Konuk: Av. Fikret ‹LK‹Z
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
24.Aral›k.2003
Konu: Proje orta¤› vak›f›n tan›t›lmas›
Konuk: K.E.D.V Bﬂk. ﬁengül AKÇAR
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
07.Ocak.2004
Konu:Proje orta¤› Vak›f›n tan›t›lmas›
Konuk: T.S.D Bﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
21.Ocak.2004
Konu: Proje orta¤› vakf›n tan›t›lmas›
Konuk: ‹.K.G.V. Bﬂk. Demet GÜRAL
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
11.ﬁubat.2004
Konu: Kad›köy Bel. Projeleri ve A.D.M tan›t›ld›
Konuk: Kad›köy Bel. Bﬂk. Yrd. ‹nci BEﬁPINAR
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
09.Mart.2004
Konu: Kad›nlar›n Siyasetten beklentileri
Konuk: Muhtar aday› Ayﬂe SAYAR,ve Nur AYTEK‹N
Sunucu: ÖzlemBAHAR
16.Mart.2004
Konu. Kad›nlar Siysete nas›l haz›rlan›yor
Konuk: KADER Kad›köy ﬁb. Bﬂk. Vecihe TUNCA
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
23.Mart.2004
Konu:Sakatlar›n yerel yönetimlerden beklentileri
Konuk: T.S.D. ‹st.ﬁb. Bﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
30.Mart.2004
Konu: Kad›n eme¤inin kooperatifleﬂmesi
Konuk: Simge Kad›n Kooperatifleri Bﬂk. Hamiye YAZICI
Sunucu: Özlem BAHAR
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06.Nisan.2004
Konu: Sakatlar ve spor
Konuk: AntrenörErdinç K›l›ç
Sunucu: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
13.Nisan.2004
Konu: Kad›n ve Çocuk merkezleri ve iﬂlevleri
Konuk: Nilgün YAVUZ ve Safter TAﬁKENT
Sunucu: Özlem BAHAR
20.Nisan.2004
Konu: Kad›na uygulanan ﬂiddet ve çözüm yollar›
Konuk: Füsun KAYATÜRK
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
27.Nisan.2004
Konu: Sivil toplum kuruluﬂlar› ve sakatlar
Konuk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
04.May›s.2004
Konu: 1 may›s ve yeni dünya düzeni
Konuk. ﬁükran SONER
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
11.May›s.2004
Konu. Giriﬂimci kad›nlar
Konuk: Kebire GÜZEL ve Neﬂe AKSÖZEN
Sunucu. Özlem BAHAR
18.May›s.2004
Konu: Sakatlar ve sivil toplum kuruluﬂlar› ve tarihçesi
Konuk: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
25.May›s.2004
Konu: HAB‹TAT 21 ve Gençlik
Konuk: Emre KOYUNCU
Sunucu. Iﬂ›l ÖZGENTURK
01.Haziran.2004
Konu. ﬁiddet ma¤duru kad›nlar
Konuk. Vicdan yücel ASLAN
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
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08.Haziran.2004
Konu: Maya projesinin tan›t›m›
Konuk. Dilek TORO⁄LU ve Didem RASTGELD‹
Sunucu. Özlem BAHAR
15.Haziran.2004
Konu: Sakatlar›n meslek edinme ve istihdam sorunu
Konuk: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
22.Haziran.2004
Konu: Bir sakat yurttaﬂ›n güncesi
Konuk: Dilek DO⁄AÇ
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
29.Haziran.2004
Konu:Film Mor
Konuk: Film Mor atölyesinden Melek
Sunucu: Özlem Bahar
06.Temmuz.2004
Konu: H‹V ve AIDS'le yaﬂayan kiﬂinin hayat›
Konuk:H‹V ve AIDS kiﬂi
Sunucu: ‹.K.G.V. Muhtar ÇOKAR
13.Temmuz.2004
Konu: Eﬂcinsel gruplar›n ‹nsan haklar› sorunlar›
Konuk: Lambda ‹stanbul
Sunucu: Muhtar ÇOKAR
20.Temmuz.2004
Konu: Tekrar
Konuk:
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
27.Temmuz.2004
Konu: Kad›n Kooperatifleri
Konuk: Av Hülya GÜLBAHAR
Sunucu: Özlem BAHAR
10.A¤ustos.2004
Konu: Eﬂcinsel Sorunlar›
Konuk: Lambda ‹stanbul
Sunucu: ‹.K.G.V Dr Muhtar ÇOKAR
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17.A¤ustos.2004
Konu: Deprem
Konuk: K.E.D.V Berrin YEN‹CE
Sunucu: Özlem BAHAR
06.Ekim.2004
Konu: ‹nsanca yaﬂam Projesinin tekrar tan›t›m›
Konuk: ‹nsanca Yaﬂam Pro. Koordinatörü SELEN YILMAZ
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
13.Ekim.2004
Konu: Türk Ceza Yasas›ndaki son de¤iﬂiklikler.
Konuk: Kad›n Siyasetçi H‹LAL DOKUZCAN
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
20.Ekim.2004
Konu: Bir sakat yurttaﬂ›n güncesi( tekrar)
Konuk: Dilek DO⁄AÇ
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
27.Ekim.2004
Konu: Yaﬂam›n içindeki ﬂiddet
Konuk: Uzman psikolog Füsun KAYATÜRK
Sunucu: ‹.K.V. Dr. Muhtar ÇOKAR
03.Kas›m.2004
Konu: Kad›nlar,çocuklar ve Anneler
Konuk: Psikolog Dr. Vicdan YÜKSEL ASLAN
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
10.Kas›m.2004
Konu: Üreme sa¤l›¤› ve insan
Konuk: ‹.K.G.V Baﬂkan› Demet GÜRAL
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
17.Kas›m.2004
Konu:Engellilerin sorunlar›
Konuk: Bir gün gazetesinden Murat GÜRENER
Sunucu: T.S.D.Baﬂk Ayd›n S‹RKEO⁄LU
24.Kas›m.2004
Konu:Özürlüler Yasas›
Konuk: Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: T.S.D. Bﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
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01.Aral›k.2004
Konu:Nurtepeli kad›nlar›n kurdu¤u kad›n kooperatifi
Konuk:Kad›n kooperatifinden Senem GÜL,ﬁehriban ‹MECE ve K.E.D.V'dan
Sebla GÜNGÖREN
Sunucu: K.E.D.V'dan Ayça ATAY
08.Aral›k.2004
Konu: Kad›köy'de aç›lan Engelliler Dayan›ﬂma Merkezi ve Zihinsel özürlü çocuklar›n e¤itimi
Konuk: Psikolog Fatma SAYMAN
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
15.Aral›k.2004
Konu:Kad›n Eme¤ini de¤erlendirme vakf›n›n ikinci el sat›ﬂlar›. Ne, nerede venas›l bulunur.
Konuk: Semra SEPET ve Jale TOPER‹M.
Sunucu: K.E.D.V'den AYÇA ATAY
22.Aral›k.2004
Konu: Araba ald›m,kad›n oldum.
Konuk: Gazeteci-yazar Nazmiye GÜÇLÜ
Sunucu. T.S.D.Bﬂk:Ayd›n S‹RKEO⁄LU
29.Aral›k.2004
Konu: Down Sendromlu çocukla yaﬂam.
Konuk: Hande ÖZYER ve Arife ÖZYER
Sunucu:Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
05.Ocak.2005
Konu: ‹nsan ticareti
Konuk: ‹.K.G.V Genel md. Demet GÜRAL
Sunucu: Dr. Muhtar ÇOKAR
12.Ocak.2005
Konu: Türkiye'de yaﬂayan kör insanlar›n sorunlar›,haklar› ve içinde bulunduklar› durum.
Konuk: Par›lt› Derne¤inden Elektrik Müh. Sacit SER‹M
Sunucu: Iﬂ›l ÖZGENTÜRK
19.Ocak.2005
Konu:E¤itim sistemi ve baﬂar› kavram›
Konuk: Prof.Dr. Fatma GÖK (Bo¤aziçi Üniv.)
Yrd.Doc.Dr. Zeynep KIZILTEPE
K.E.D.V.'dan Zeynep EREN (E¤itim Uzm.)
Sunucu: K.E.D.V'den Ayça ATAY
26.Ocak.2005
Konu: Kad›köy Engelliler Dayan›ﬂma Merkezi
Konuk: Kad›köy Belediyesi meclis Üyesi Neﬂe CANYURT
Sunucu: Türkiye Sakatlar Derne¤i baﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
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02.ﬁubat.2005
Konu: ﬁiddet
Konuk: Uzman Psikolog Füsun KAYATÜRK
Sunucu: ‹.K.G.V. 'den Muhtar ÇOKAR
09.ﬁubat.2005
Konu: Aﬂk ve Sevgi
Konuk: Psikolog Vicdan Yüksel Aslan
Sunucu: Psikolog Vicdan Yüksel Aslan
16.ﬁubat.2005
Konu: Türkiye'de ve Dünya'da Kooperatifcilik
Konuk: K.E.D.V' den Berrin YEN‹CE
Gülistan ÖZDEM‹R
Sunucu: K.E.D.V' den Ayça ATAY
23.ﬁubat.2005
Konu: Türkiye Sakatlar Derne¤i Kad›köy ﬁb.'nin Çal›ﬂmalar›
Konuk: T.S.D. Kad›köy ﬁb. Baﬂkan› Vedat OSMANO⁄LU
Ve Üye Ali SOYDEM‹R
Sunucu: Canan ÖNER
02.Mart.2005
Konu: Derne¤in içeri¤i ve çal›ﬂmalar›
Konuk: T.S.D. ‹st ﬁb. Bﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
Sunucu: T.S.D. ‹st. ﬁb. Bﬂk. Ayd›n S‹RKEO⁄LU
09. Mart.2005
Konu: Hayat›n çinden bir Dernek
Konuk: ﬁizofreni Evi Dostluk derne¤i Bﬂk. Aysel DO⁄AN
Sunucu: Canan ÖNER
16.Mart.2005
Konu:‹ﬂyerinde taciz
Konuk: Psikolog Füsun Kayatürk
Sunucu: ‹.K.G.V'den Filiz Sasao¤lu
23.Mart.2005
Konu: "Film Mor " Kad›n filmleri festivali de¤erlendirilmesi
Konuk: Film Mor'dan Melek Özman, Seyahat Film Yap›m Ekibi'nden Tu¤ba Tekerlek
Sunucu: K.E.D.V'dan Ayça Atay
30.Mart.2005
Konu: Kad›köy'de ‹ki yeni proje Yeni Umutlar, Engelsiz ‹ﬂ
Konuk: Hilal Dokuzcan
Sunucu: Iﬂ›l Özgentürk
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06.Nisan.2005
Konu: Sakatlar ve haklar›
Konuk: Av. Bilgutay Durna
Sunucu: Iﬂ›l Özgentürk
13.Nisan.2005
Konu: Ayr›mc›l›¤a karﬂ› e¤itim ve bu e¤itimin okul öncesi dönemde önemi
Konuk: Belli de¤il
Sunucu: Özlem Bahar
20.Nisan.2005
Konu:Kad›nlar›m›z üreme haklar›n› ne ölçüde kullan›yorlar.
Konuk: Berna Eren
Sunucu: Uzm.Psik. Füsun Kayatürk
27.Nisan.2005
Konu: ‹ﬂkur Yeni f›rsatlar projesi
Konuk: Halkla iliﬂ.Uzm. Esra Nehir, Kad›köy Bel. Mec. Üye. Neﬂe Canyurt
Sunucu: T.S.D.'den Ayd›n Sirkeo¤lu
04.May›s.2005
Konu: Baﬂaran hayat›n›n nas›l de¤iﬂti¤ini iyiden, güzelden yana neler yapt›¤›n› anlatacak
Konuk: Sultan Baﬂaran
Sunucu: Umut Beﬂp›nar
11.May›s.2005
Konu: Toplumsal ﬂiddet
Konuk. Uzm. Psi. Füsun Kayatürk
Sunucu: Filiz Sasao¤lu
18.May›s.2005
Konu: K.E.D.V Kutu Atölyesi
Konuk: Proje Kor. Fügen Y›ld›r›m, Ev Kad›n› Celile Seyrek,Ev Kad›n› Sevim Sevimli
Sunucu:K.E.D.V'dan Özlem Bahar
25.May›s.2005
Konu:Uluslararas› kad›n ticareti
Konuk:Uluslararas›"Mavi Hilal" ‹nsani yard›m ve kalk›nma vak. Pro.Asis. Ceyda Iﬂ›k
Sunucu: Iﬂ›l Özgentürk
01.Haziran.2005
Konu: Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar ve nas›l e¤itim görmesi gerekti¤i
Konuk: ‹st. Özel E¤it. Merk. sahibi Kahraman Ero¤lu
Sunucu: T.S.D'den Ayd›n Sirkeo¤lu
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08.Haziran.2005
Konu: Yeni T.C.K ( kad›n›n penceresinden)
Konuk: Av. Hülya Gülbahar
Sunucu: K.E.D.V'dan Özlem Bahar
15.Haziran.2005
Konu:Farkl› cinsel kimlikler
Konuk: Gazeteci-yazar Ali Kemal Y›lmaz
Sunucu: ‹.K.G.V'den Muhtar Çokar
22.Haziran.2005
Konu: ‹nsan haklar›n› çok i,yi bilen ‹lkokul ö¤rencisi
Konuk:Ecem Özyaz›
Sunucu: Iﬂ›l Özgentürk
29.Haziran.2005
Konu: Engelli haklar› ve engelli psikolojisi
Konuk: Psi.Vicdan Yücel, Psi. Fatma Sayman
Sunucu: Kad›köy Engelli Psi. Hasan Güventürk
06.Temmuz.2005
Konu: ‹nsan Ticareti
Konuk:‹.K.G.V'den Dr. Muhtar Çokar
Sunucu: ‹.K.G.V genel müd. Berna Eren
13.Temmuz.2005
Konu: Türkiye'den 54 çocu¤un Fransaya tatile gidiﬂi
Konuk: Anadolu Kül.Araﬂ ve Gelﬂ. Der. Apdurrahman Apayd›n, Koﬂuyolu gön. Sezer Arslan
Sunucu: Canan Öner
20. Temmuz.2005
Konu: Engellilere ve kad›nlara yönelik sürdürülmekte olan istihdam projeleri
Konuk: E¤itmen Tayfun Sever
Sunucu: yeni umutlar projesinden Baﬂak Tüzün
27.Temmuz.2005
Konu. Engelsiz iﬂ projesinin tan›t›m›
Konuk: Belli de¤il
Sunucu: Engelsiz iﬂ projesinden Dilek Do¤aç
03.A¤ustos.2005
Konu: gençlik sorunlar›
Konuk: Doç Dr. Serdar De¤irmencio¤lu
Sunucu: Iﬂ›l Özgentürk
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10.A¤ustos.2005
KONU: Okul Müze Günleri
KONUK: ÇYDD'den Özden Çokerler ve Asuman Çataltepe
SUNUCU: KEDV'den Zeynep Y›ld›z
17.A¤ustos.2005
KONU: Seks ‹ﬂçileri ve Sorunlar›
KONUK: ‹KGV'den Muhtar Çokar
SUNUCU: ‹KGV'den Berna Eren
25.A¤ustos.2005
KONU: Yaﬂam› De¤iﬂen bir Engelli
KONUK: Engelsiz-‹ﬂ ve ‹stihdam Projesi Çal›ﬂan› Dilek Do¤aç
SUNUCU: Iﬂ›l Özgentürk
31.A¤ustos.2005
KONU: Engellilerin ‹ﬂ Bulma Sevinci
KONUK: Ahu Ural ve Ayla Ural (ANENS‹)
SUNUCU: Iﬂ›l Özgentürk
06.Eylül.2005
KONU : Kentsel Dönüﬂüm Projesi
KONUK : Mimar ve Kent Planlamac›s› Mücella Yap›c›
SUNUCU : Özlem Bahar
13.Eylül.2005
KONU : Sa¤›r ve Dilsiz Alfabesi üzerine bir söyleﬂi
KONUK : ‹ﬂaret Dili Tercuman› Ayﬂe Muhterem Aydo¤du
SUNUCU : Iﬂ›l Özgentürk
20.Eylül.2005
KONU : Türkiye'de say›larla Çinsel ﬂiddet
KONUK : Dr. MUHTAR ÇOKAR (‹KGV)
SUNUCU : DR. Filiz Sasao¤lu (‹KGV)
27.Eylül.2005
KONU : KADIKÖY BELED‹YES‹ 5- 6- 7 EK‹M ENGELL‹ GÜNLER‹
KONUK : Neﬂe Canyurt Kad›köy ‹lçe Meçlis Üyesi Özürlüler Komisyonu Baﬂkan›
SUNUCU : Iﬂ›l Özgentürk
04.Ekim.2005
KONU : 5- 6- 7 Ekim Engelli Günleri
SUNUCU : DR. Hasan Güventürk

42

17.Ekim.2005
KONU: Medyada Kad›n›n ‹nsan Haklar›
KONUK : Melek Özman (F‹LMMOR)
SUNUCU : Özlem Bahar (KEDV)
01.Kas›m.2005
KONU: Risk alt›ndaki gruplar ve A‹DS
KONUK VE SUNUCU : DR. MUHTAR ÇOKAR (‹KGV)
08.Kas›m.2005
KONU : Sakatlar ve Psikoloji
KONUK VE SUNUCU: Kenan Özüdo¤ru ve Zeynel Poyraz (TSD)
22.Kas›m.2005
KONU: Her Çocuk De¤erlidir
KONUK : Zeynep Eren (KEDV)
SUNUCU : HÜLYA DEM‹RCAN
29.Kas›m.2005
KONU : Türkiye'de A‹DS'in önlenmesi
KONUK : DR. Muhtar Çokar (‹KGV)
SUNUCU : DR. Berna Eren (‹KGV)
06.Aral›k.2005
KONU : Türkiye geleninde engelli istihdam›na yönelik projeler ve engelli istihdam›
KONUK : Burak Yavuzo¤lu (‹stanbul Aktif ‹ﬂ Gücü Hibe Program› Proje Koordinatörü)
SUNUCU : Esra Nehir (Engelsiz ‹ﬂ ‹stihdam Projesi)
13.Aral›k.2005
KONU : Proje biterken ‹nsanca yaﬂam›n de¤erlendirilmesi
KONUK :‹nsanca Yaﬂam Proje Koordinatörü Selen Y›lmaz
SUNUCU: Deniz Gökçe (KDEV)
20.Aral›k.2005
KONU : Savunmas›z gruplar›n desteklenmesi
KONUK : ‹KGV Gen. Müd. Berna Eren
SUNUCU: ‹KGV Dr. Muhtar Çokar
27.Aral›k.2005
KONU : ‹nsanca Yaﬂam›n Pilot Projeleri
KONUK : Kad›köy belediyesi Meclis Üyesi : Neﬂe Canyurt
SUNUCU : Iﬂ›l Özgentürk
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1.3 Broﬂürler
Proje boyunca, projeyi tan›tmak ve Kad›köylüleri kat›l›ma teﬂvik etmek amac›yla 15.000 adet
broﬂür haz›rlanm›ﬂ ve da¤›t›lm›ﬂt›r. Ayr›ca projenin kapan›ﬂ etkinli¤inde da¤›t›lmak üzere
haz›rlanm›ﬂ tan›t›m broﬂürü 10.000 adet bas›lm›ﬂt›r.

1.4 K›lavuzlar
Hedef kitlelere yasalar ve haklar›yla ilgili bilgilendirme yapmak amac›yla, Engelliler K›lavuzu,
Kad›n K›lavuzu ve Çocuk K›lavuzu ad›yla, 3 farkl› k›lavuz haz›rlanm›ﬂ ve toplam 15.000
adet olmak üzere da¤›t›lm›ﬂt›r.

1.5 Paralel Etkinlikler (konferans, panel, vb)
Proje süresince, kitlesel fark›ndal›k yaratmak, bilgi ve deneyim aktarmak ve projeyi tan›tmak
amac›yla toplam 14 günlük geniﬂ kat›l›ml› etkinlik düzenlenmiﬂtir. Bu etkinlikler, çeﬂitli görsel
malzeme, sergi, film, fuar, konferans ve panellerle zenginleﬂtirilmiﬂ; bas›n her etkinli¤e davet
edilmiﬂ ve bas›n bültenleri haz›rlanm›ﬂt›r. Etkinliklere yurt içi ve d›ﬂ›ndan uzmanlar ve konuﬂmac›lar,
çeﬂitli Sivil Toplum Kuruluﬂlar›, üniversiteler, akademisyenler ve bireylerin yan›s›ra projenin
e¤itim faaliyetlerine kat›lan tüm aktörler (STK gönüllüleri, meslek gruplar› ve hedef grup
temsilcileri) de kat›lm›ﬂlard›r. Bu etkinlikler ﬂunlard›r:
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10 Aral›k 2003 Proje Tan›t›m Etkinli¤i - 70 kiﬂi
Kad›köy Belediyesi Brifing Salonu
Demokrasi ve ‹nsan Haklar› ‹çin
Toplumsal ‹ﬂ Birli¤i projesi 10
Aral›k 2003 tarihinde bir tan›t›m
toplant›s›yla baﬂlad›. Kad›köy
Belediyesi brifing salonunda
düzenlenen bu toplant›ya
projenin lideri Kad›köy
Belediyesi sorumlular›, projenin
kat›l›mc› ortaklar› Kad›n Eme¤ini
De¤erlendirme Vakf› (K.E.D.V),
‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme
Vakf› (‹.K.G.V) ve Türkiye
Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi (T.S.D ‹st.ﬁubesi )yetkilileri ve Kad›köy Bölgesi Sivil Toplum
Kuruluﬂlar› aktif olarak kat›ld›.

Kat›l›mc› Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz :
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Kad›köy ﬁubesi, Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i Kad›köy
ﬁubesi, Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i Kad›köy ﬁubesi,Türk Kad›nlar Birli¤i
Kad›köy ﬁubesi, Kad›n ‹ﬂgücünü Destekleme Derne¤i Kad›köy ﬁubesi, Kad›köy Kad›n Platformu,
Kad›köy Belediyesi Aile Dan›ﬂma Merkezleri Gönüllüleri, Kad›köy Sa¤l›k ve Sosyal Dayan›ﬂma
Vakf› Gönüllüleri, Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i Kad›köy ﬁubesi, Lions 118-Y Yönetim Çevresi,
Üsküdar Rotary Kulübü.
Yaklaﬂ›k 70 kiﬂinin kat›ld›¤› bu tan›t›m toplant›s›nda, projenin amac›, yol haritas› ve ulaﬂmak
istedi¤i hedef kat›l›mc›lara proje ortaklar› taraf›ndan ayr›nt›l› bir biçimde anlat›ld›.

17 Aral›k 2003 Aç›l›ﬂ etkinli¤i - 300 kiﬂi
Moda Deniz Kulübü - ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu

250 kiﬂiyi aﬂan kat›l›mc› grubuna Kad›köy Belediye Baﬂkan›
Avukat Selami Öztürk projeyi k›saca anlatt› ve bu projeyle
Kad›köy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik amac›na bir
ad›m daha yaklaﬂt›¤›n› belirti.
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‹nsan Haklar› konusundaki ilk
dersi o gün, ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Avukat Kaz›m
Kolcuo¤lu verdi. Kolcuo¤lu,
"Hukukun yerini zorban›n
hukuku al›yor" diyerek herkesi
yaﬂam hakk›na ve az›nl›k olma hakk›na sahip ç›kmalar› için mücadele etmeye ça¤›rd›.

24 Ocak 2004 ‹nsan Haklar› konferans› 200 kiﬂi
Moda Deniz Kulübü - Prof. Dr. ‹brahim
Kabo¤lu
24 Ocak 2003 tarihinde Moda Deniz
Kulübü'nde yine 200 kiﬂiyi aﬂan geniﬂ bir
kat›l›mla yap›lan e¤itim-tan›t›m toplant›s›n›n
konu¤u Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi ve Anayasa Hukuku uzman› Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu'ydu. "Bir toplumda büyük
eﬂitsizlik varsa özgürlükleri geliﬂtirmek çok zor.

Toplumda insan haklar› inﬂa etmek, özgürlük yaratmak istiyorsak,
haklar› ve özgürlükleri insan onuru üzerinde temellendirmek
gerekir" diyen Kabo¤lu, özgürlüklerin güvencesinin Anayasa gibi
yaz›l› metinlerle korundu¤unu özellikle belirtti.
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7 Ocak 2004 Sakatlar Paneli - 150 kiﬂi
Moda Deniz Kulübü
7 Ocak 2004 tarihinde, Beyaz Baston Haftas› nedeniyle, körlerin ve sakatlar›n haklar› ve sorunlar›
üstüne yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› geniﬂ aç›l›ml› bir panel düzenlendi. Moda Deniz Kulübü'nde
yap›lan panele Körler Federasyonu D›ﬂ ‹liﬂkiler Sorumlusu Selahattin Yener, Türkiye Sakatlar
Derne¤i Genel Baﬂkan› ﬁükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Ayd›n
Sirkeo¤lu ve sakatlarla ilgili çal›ﬂmalar›yla tan›nan avukat Bilgütay Durna konuﬂmac› olarak
kat›ld›.

Körler Federasyonu D›ﬂ ‹liﬂkiler Sorumlusu Selahattin Yener, Türkiye'de en az sekiz milyon
özürlü oldu¤unu belirterek, "ancak bizler sokakta fazla özürlü görmüyoruz. Çünkü özürlüler
ya utand›klar› için ya da yaﬂama kat›l›mlar›n› kolaylaﬂt›r›c› olanaklar olmad›¤› için soka¤a
ç›km›yorlar" diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›, "onlar› sokakta ve hayat›n içinde varolabilecekleri
uygulamalar›n özellikle yerel yönetimler taraf›ndan bir an önce hayata geçirilmesi gerekti¤ini"
belirterek sürdürdü. Türkiye Sakatlar Derne¤i Genel Baﬂkan› ﬁükrü Boyraz da sakatlar›n ve
özürlülerin iﬂ koﬂullar›n›n giderek bozuldu¤unu, sakat iﬂçilerin 15 y›lda emekli olma hakk›n›n
25 y›la ç›kart›ld›¤›n›, körlerin ö¤retmen olarak atanmas›n›n yap›lmad›¤›n› belirtti. Tüm konuﬂmac›lar
bütün Sivil toplum Kuruluﬂlar›n›n bu konuda hassas davranmalar› gerekti¤ini özellikle vurgulad›lar.
Ayn› gün kör bir anne baba ve iki çocu¤unun gerçek yaﬂam›n› anlatan, Do¤a K›lc›o¤lu'nun bol
ödüllü belgesel filmi "Üç Kulakl›" gösterildi ve büyük be¤eni kazand›.

Ayn› hafta içinde ‹nsanca Yaﬂam Projesi kapsam›nda sakatlar›n haklar› ve yaﬂam koﬂullar›n›n
geliﬂtirilmesi yönünde çal›ﬂmalar devam ederken engelli sporculara, onlar› kiﬂi ve kuruluﬂlara
Kad›köy Belediyesi taraf›ndan Kad›köy Belediyesi'nin Cam Atölyesi'nde yap›lan ödüller verildi.

14 Ocak 2004,Demokrasi ve Ayd›nlanma Devrimi konferans› - 200 kiﬂi
Caddebostan Büyük Kulüp - Uluç Gürkan
14 Ocak 2004 tarihinde Cadde Bostan Büyük Kulüpte, yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan
toplant›da konuk Türkiye Büyük Millet Meclisi eski baﬂkan vekili ve eski Ankara milletvekili
Uluç Gürkan'd›. Cadde Bostan Büyük kulüpte konuﬂan Gürkan, "ortak kültür ve dini paylaﬂt›¤›m›z
komﬂular›m›z aras›nda bir tek Türkiye'de demokrasiden söz edilebilir. Bir tek Türkiye'de
kad›nlarla erkekler eﬂit yurttaﬂ kabul ediliyor. Bu bir tesadüf mü? Hay›r,tesadüf de¤ildir. Bu
baz›lar›n›n tepeden inme diye burun k›v›rd›klar› Ayd›nlatma Devrimi'nin bir sonucudur. Sivil
toplum örgütlenmesi de Türkiye'yi daha ileri taﬂ›mak için olmal›d›r," diyerek Sivil toplum
Kuruluﬂlar›n›n Türk sosyal yaﬂam›nda hayati bir rol oynad›¤›n› ilerde bu rolün daha da geliﬂece¤ini
belirtti.

47

21 Ocak 2004 Yüzy›l›m›zda Sivil Kuruluﬂlar›n Rolü - 200 kiﬂi
Bar›ﬂ Manço Kültür Merkezi - Prof. Dr. Kenan Mortan
21 Ocak 2004 tarihinde projenin konuﬂmac›s› Mimar Sinan Üniversitesi ö¤retim üyelerinden
ekonomist Prof. Dr. Kenan Mortan'd›. Bar›ﬂ Manço Kültür Merkezi'nde 200 kiﬂiyi aﬂan yo¤un
bir kat›l›mc› kalabal›¤›na konuﬂan Mortan, "Birleﬂmiﬂ milletler 50.y›l›n› yaﬂarken 'Ben ne
olmal›y›m'sorusu çok soruldu. Bu tart›ﬂmalar Türkiye'ye pek yans›mad› ama dünyada birkaç
çal›ﬂma ortaya ç›kt›. O çal›ﬂmalardan birinde çok gizemli bir sözcü¤ün "sürdürülebilir kalk›nma"
ile birlikte kullan›ld›¤›n› görüyoruz.

Sürdürülebilir kalk›nma ve kat›l›mc› ortakl›k veya kat›l›mc› yurttaﬂ. Bu deyimle beraber birdenbire
sürdürülebilir kalk›nma dedi¤imiz olay›n yaﬂamsal bir olaya dönüﬂme ﬂans› do¤du. ‹lk defa
'en dezavantajl› gruplar' dedi¤imiz 'olumsuz etkilenenlerin yaﬂamsal olarak gözetildi¤i, projeler
içine yerleﬂtirildi¤i 'biz ve onlar' diye yola ç›k›ld›¤› bir yeni tarif ç›kt›. Avrupa Birli¤i'nin de bu
tan›ma çok yatk›n oldu¤unu bu çal›ﬂma boyunca görece¤iz. 21. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kat›l›mc›
yurttaﬂl›k en belirleyici olay haline gelecektir" dedi.

20 ﬁubat 2004 Sivil Toplum ve Demokrasi - 250 kiﬂi
Kad›köy Halk E¤itim Merkezi - Hasan Gemici

20 ﬁubat 2004 tarihinde projenin konu¤u 1997-2002
y›llar› aras›nda sosyal hizmetler ve sosyal yard›mlardan
sorumlu Devlet Bakan› olarak hükümette görev alan
Hasan Gemici'ydi. Gemici, Kad›köy Halk E¤itim
Merkezi'nde 250 kiﬂinin kat›l›m›yla yapt›¤› söyleﬂide, "
Gönüllü olmak demek diledi¤ini, diledi¤i biçimde yapma
özgürlü¤ü asla de¤ildir. Gönüllülük bir disiplin iﬂidir.
Gönüllü olunan konu üzerine uzmanl›k gerektirir. Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› ba¤›ms›zl›klar›n› ve sayg›nl›klar›n› her
zaman korumal›d›rlar. Ve kendi kendilerini denetlemelidirler" dedi ve bu konuda at›lan ad›mlar›n
henüz çok az oldu¤unu belirtti.
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10 Aral›k 2004 ‹nsan Haklar› Günü ve Projenin birinci y›l kutlama etkinlikleri 250 kiﬂi
Kad›köy Belediyesi Evlendirme Dairesi - Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu
Sertifika Töreni ve Sema Moritz konseri
10 Aral›k 2004'de ‹nsan Haklar› gününde, bizim için büyük bir gurur vard›. Projemiz birinci
y›l›n› arkada b›rakm›ﬂ 2 y›l›na girmiﬂti. Kad›köy Kaymakam›, Kad›köy Belediye Baﬂkan› Avukat
Selami Öztürk, Baﬂkan Yard›mc›lar›, projemizin tüm ortaklar› ve Kad›köy bölgesi STK gönüllüleri
hep bir aradayd›. Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu'nun
konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› ve yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›l›mc› olarak bulundu¤u bu toplant›da
Kabo¤lu demokrasiyle özgürlükler ve insan haklar› aras›ndaki dolayl› ve dolays›z iliﬂkiden
sözederek, insanlar› dikkatli, duyarl› ve iyi bir dinleyici olmaya davet etti. Daha sonra projenin
e¤itimlerine kat›lan ve kat›l›m belgesi almay› hakkeden, 53 STK gönüllüsüne kat›l›m belgeleri
da¤›t›ld›. Bu törenin ard›ndan, de¤iﬂik ﬂark› yorumlar›yla tan›nan Sema Moritz mikrofonu ald›
ve bu ülkede konuﬂulan tüm dillerden birer ﬂark› sundu ve hep birlikte nas›l çok kültürlü bir
ülkede yaﬂad›¤›m›z›n bir kez daha fark›na vard›k.

9 Haziran 2005 Kad›n-çocuk hikaye ve yaz etkinli¤i - 250 kiﬂi
Kriton Curi Park›

Haziran 2005 tarihinde "Kriton Curi "park›nda
bir kad›n ve çocuk etkinli¤i düzenleyip bahar›
kutlad›k.
Bu etkinlik kapsam›nda, daha önce Aile Dan›ﬂma
Merkezlerinde çeﬂitli alanlarda ders alan,
atölyelerde çal›ﬂan kad›nlara ve onlar›n çocuklar›na
sordu¤umuz "Hayat›n›zda nas›l bir Haks›zl›¤a
u¤rad›n›z? " sorusunun yan›tlar›n› da
ödüllendirdik.

Bu soruya yaklaﬂ›k ellidokuz kad›n ve yirmibeﬂ çocuk yan›t vermiﬂti.
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Her iki alanda baﬂar›l› olan on kiﬂi için o gün
güzel bir gündü. Hem emeklerinin karﬂ›l›¤›n›
ald›lar hem kendileriyle onur duydular.

Yaklaﬂ›k 180 kad›n ve 60 çocu¤un kat›ld›¤›
etkinlikte, çocuklar bir yandan müzik dinleyip
bir yandan ellerindeki boyalarla özgürce resim
çal›ﬂmas› yapt›lar. Anneler kendi aralar›nda
dertleﬂtiler ve sorunlar›n› konuﬂtular.

5-6-7 Ekim 2005 Engelli Günleri - 1000 kiﬂi
5 - 6 - 7 Ekim 2005 tarihinde Kad›köy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde "Engelli Günleri"
etkinli¤i düzenlendi. Kad›köy bölgesinde yer alan bütün sivil toplum kuruluﬂlar› ve pek çok
kiﬂinin kat›ld›¤› (Polis, ö¤retmen, doktor, Sivil Toplum
kuruluﬂu gönüllüleri, okul yöneticileri, uzmanlar,
psikologlar, imamlar, belediyenin ilgili bölümleri vs.)
etkinlik 3 gün boyunca tam gün devam etti. Yaklaﬂ›k
1000 kiﬂinin kat›ld›¤› ilk 2 gün uluslararas› pek çok
uzman konu¤un kat›ld›¤› de¤iﬂik konularda paneller
yap›ld›. Eﬂ zamanl› olarak, engelli çocuklara yönelik
müzik, kukla, ve dans gösterileri düzenlendi. Paneller
devam ederken 3 gün boyunca sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
ve engelli malzemeleri satan pek çok üretici firman›n
yer ald›¤› stantlar sergilendi. Yine engelli çocuklar›n yapt›klar› resimler ve foto¤rafç› Merih
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Ako¤ul'un engeliler üzerine yapt›¤› foto¤raf çal›ﬂmas› da etkinlik kapsam›nda sunuldu.

Etkinli¤in 3. gününde ise üç ayr› konuda proje
ç›kt›lar› oluﬂturacak çal›ﬂtaylarla program son
buldu. Böylesi büyük çapl› bir etkinli¤in bütçesi,
‹nsanca Yaﬂam Projesi'nin bütçesini aﬂt›¤›ndan
dolay›, Kad›köy Belediyesi bir çok gideri kendi
bütçesinden karﬂ›layarak, geleneksel hale gelmesi
umut edilen bu etkinli¤in son derece baﬂar›l›
geçmesini sa¤lam›ﬂt›r.

Etkinlik s›ras›nda, her kat›l›mc›ya, Kad›köy Engelli
Günleri logolu T-shirtler, engelli çocuklar
taraf›ndan yap›lm›ﬂ resimlerin süsledi¤i 2006
y›l› masa takvimleri, etkinlik ve konferans
program› ve panel konuﬂmac›lar›n›n sunum
özetleri da¤›t›lm›ﬂt›r. Görme engelliler için, özel
brain alfabesiyle haz›rlanm›ﬂ setler de haz›r
edilmiﬂ ve konferans s›ras›nda, simultane tercüme ve iﬂitme engelliler için iﬂaret dili çevirmeni
bulunmuﬂtur.
Bu büyük etkinli¤in organizasyonu, 2005'in yaz aylar›nda baﬂlam›ﬂ ve ‹nsanca Yaﬂam Proje
ekibine, Kad›köy Belediyesi Engelliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi'ne gönüllü olarak destek
vermekte olan çeﬂitli uzman ve STK temsilcileri destek vermiﬂtir. Katk›lar›ndan dolay› özellikle,
Engelsiz ‹ﬂ Projesi çal›ﬂanlar›, Alparslan Varer, Fatma Sayman, Hasan Güventürk ve Selime
Altuner'e teﬂekkür ederiz.
Bu etkinli¤in program›n› aﬂa¤›da bulabilirsiniz:

KADIKÖY ENGELL‹ GÜNLER‹ 2005
5-6-7 EK‹M 2005
PROGRAM
5 EK‹M 2005 ÇARﬁAMBA
Kad›köy Belediyesi Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi
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09:30 - 10:30 Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
Av. Selami Öztürk - Kad›köy Belediye Baﬂkan›
Kas›m Esen - Kad›köy Kaymakam›
Aç›l›ﬂ Paneli Prof. Dr. H›fz› Özcan- Türkiye Spastik Çocuklar Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Faruk Öztimur - Özürlüler Konfederasyonu Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu - ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Muammer Coﬂkun - ‹ﬂkur ‹stanbul Bölge Müdürü
Mehmet Aysoy (Özürlüler ‹daresi Baﬂkan›)
10:30 - 11:00 Kad›köy Engelli Günleri Program›n› ve
Konuﬂmac›lar›n›n Tan›t›m›
11:00 - 11:30 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Türkiye Engelli Raporu
Prof. Virginie Halley des Fontaines, Kamu Sa¤l›¤›, Pierre et Marie Curie
University, Institut des Cordeliers, Fransa
11:30 - 12:10 Engelleri Aﬂanlar
Lokman Ayva (Milletvekili), Server Tanilli (Tarihçi), Muammer
Ketenco¤lu (Sanatç›), ﬁükrü Boyraz (Türkiye Skatlar Derne¤i Genel Baﬂkan›)
12:10 - 12:15 Kahve / Çay aras›
12:15 - 13:35 Farkl›y›m, Farkl›n›n Yan›nday›m (Panel)
Moderatör: Fatma Sayman
Konuﬂmac›lar: Ali Poyrazo¤lu, Hale Bacako¤lu(görme engelli), Ayla Algan,
Nazmiye Güçlü, (fiziksel engelli), Müjdat Gezen, Hasan Ero¤lu (fiziksel
engelli), Elifnaz Madenci (down sendromlu), Kuntay Özparlak (‹ﬂitme
Engelli),Yonca Evcimik ,‹pek Tuzcuo¤lu
13:35 - 14:35 Stant aç›l›ﬂ› - Ö¤le Yeme¤i
14:35 - 15:00 21. yy' da Engellilere Yaklaﬂ›m
Prof. Dr. Korkmaz Altu¤
15:00 - 15:25 Engelliler ve T›p
Doç. Dr. Engin Deniz
15:25 - 16:00 Piyano Konseri
Ceren Karayaka (iﬂitme engelli), Elifnaz Madenci (down sendromlu)
16:00 - 16:20 Kahve/çay aras›
16:20 - 17:30 Stantlar/Etkinlikler

52

6 EK‹M 2005 PERﬁEMBE
Kad›köy Belediyesi Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi
10:00 - 10:20 Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›: ‹nci Beﬂp›nar (Kad›köy Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s›)
Güler Polat ‹stanbul Barosu Engelli Haklar› Komisyonu
Prof. Dr. Deniz ﬁelimen (Hemﬂirelik Yüksekokulu Müdürü)
10:20 - 11:10

Engelliler ve E¤itim Paneli
Moderatör: Bülent Madi
Konuﬂmac›lar: Özel E¤itim Uzm. Dr. Fehmi Kaya - AREM/Türkiye
Adriana du Plessis - Casa Minunata Okulu, Romanya

11:10 - 11:30 Soru-Cevap
11:30 - 11:50 Kahve/Çay aras›
11:50 - 12:40 Engelliler ve Kent Hayat›na Uyum Paneli
Moderatör: Prof. Dr. H›fz› Özcan
Konuﬂmac›lar: ﬁükrü Sürmen - Yüksek Mimar
Astrid Levin - Lerum Belediyesi Sakat Bak›m Servisleri Bölüm Baﬂkan›, ‹sveç
12:40 - 12:50 Soru-Cevap
13:00 - 14:00 Ö¤le Yeme¤i
14:00 - 14:50 Engeliler ve ‹stihdam Paneli
Moderatör : Prof. Dr. Necla Pur
Konuﬂmac›lar: Nigar Evgin - Türkiye Spastik Çocuklar Vakf› Genel Müdürü,
Türkiye
Frank Schneider - Mosaik, Almanya
14:50 - 15:10 Soru-Cevap
15:10 - 17:30 Stantlar/Etkinlikler
7 EK‹M 2005 CUMA
Kad›köy Belediyesi Zübeyde Han›m Kokteyl Salonu
09:30 - 10:30 Kad›köy'de Engelli Çal›ﬂmalar›
Moderatör: Fatma Sayman
Konuﬂmac›: Ayhan Cingi (Meclis ve Komisyon Üyesi), Nazl› Ar›tan (Meclis
Encümen ve Komisyon Üyesi), Neﬂe Canyurt (Meclis ve Komisyon Üyesi),Murat
Antik (Meclis ve Komisyon Üyesi),Asuman Ayd›n (Meclis ve Komisyon Üyesi),Ufuk
Özvardar (Engeliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi Hukuk Birimi Baﬂkan›),
Güler Mocan (Engeliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi Sosyal Destek Birimi
Baﬂkan›), Vicdan Aslan (Engeliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi E¤itim Birimi
Sekreteri), Nizar Özkaya (Engeliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi Hukuk Birimi
Sekreteri), Nazan Gürkan (Engeliler Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi ‹stihdam
Birimi Sekreteri), Sad›k Kayhan (Kad›köy Belediyesi ‹mar ‹ﬂleri Müdürü)
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10:30 - 10:45 Çay / Kahve Aras›
10:45 - 16:30 Çal›ﬂtaylar (Atölye Çal›ﬂmalar›)
Engeliler ve E¤itim
Moderatör: Prof Dr. Nuran Kömürcü
Engeliler ve ‹stihdam
Moderatör: Dr. Gülen Utku
Engeliler ve Kent Hayat›na Uyum
Moderatör: Furuzan Güyer
16:30 - 17:30 Toplu Oturum
Çal›ﬂtay Raporlar› Sunumu
Kapan›ﬂ
5-6 Aral›k 2005 Kad›nlara Siyasal haklar›n›n verilmesinin 71.y›l›n› kutlama etkinlikleri
- 460 kiﬂi
Kad›köy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Av. Nazan Moro¤lu, Prof. Dr. Necla Pur baﬂta olmak üzere çeﬂitli uzman ve aktivistler
Fuar ve film gösterimi
5 - 6 Aral›k 2005 tarihlerinde Kad›köy Belediyesi
Evlendirme Dairesi'nde "Kad›n Etkinli¤i"
düzenlendi. Etkinli¤imizi k›saca ﬂöyle tan›mlad›k:
"Kad›nlara seçilme hakk›n›n verilmesinin 71.
y›ldönümünde, kad›n ve siyaset ve kad›na yönelik
ﬂiddet". ‹stanbul'daki pek çok kad›n kad›n derne¤i
ve Aile Dan›ﬂma Merkezleri üye kad›nlar›n›
etkinli¤e davet edildi. Yaklaﬂ›k 460 kiﬂinin kat›ld›¤›
ilk günkü panel kad›nlar›n siyasi hayata kat›l›m›
ve kad›na uygulanan ﬂiddet ve kad›n yoksunlu¤u konular›n tart›ﬂ›ld›¤› paneller düzenlendi.
Kad›n derneklerinin kendilerini ifade etmelerini ve yapt›klar› ürünleri tan›tmalar›n› sa¤layacak
stantlar aç›ld›.
Ayr›ca "Karanl›kta Diologlar " adl› Melek Ulugay
Taylan'›n yapt›¤› töre cinayetleriyle ilgili belgesel
film gösterildi. 2. gün ise Kad›n ve Siyaset, Kad›n
ve ﬁiddet, Kad›n Yoksullu¤u baﬂl›klar›n› taﬂ›yan üç
ayr› çal›ﬂtay yap›ld›. Ayn› Gün Pelin Esmer'in yapt›¤›,
Toroslarda yaﬂayan göçer kad›nlar›n kendi sorunlar›n›
anlatmak amac›yla bir tiyatro oyununu yazmalar›n›,
oynamalar›n› anlatan ulusal ve uluslar aras› pek
çok ödüllü bir belgesel film olan "Oyun "gösterildi.
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1.6 Tan›t›m Filmi

Proje uygulama süresi boyunca, düzenlenen her etkinlik ve e¤itim seminerinin dijital kamera
ile çekimleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca Belediye Baﬂkan› Avukat Selami Öztürk, Projeden sorumlu
Baﬂkan Yard›mc›s› ‹nci Beﬂp›nar, proje ortaklar›n›n temsilcileri ve proje koordinatörü baﬂta olmak
üzere çeﬂitli röpörtajlar yap›lm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k 200 saatlik bu çekimler bir özet oluﬂturmak üzere
montaj› yap›lm›ﬂ ve ﬂu anda okumakta oldu¤unuz Tan›t›m Kitab›yla birlikte da¤›t›lmak üzere,
3500 adet ço¤alt›lan, 45 dakikal›k bir tan›t›m filmi oluﬂturulmuﬂtur.

1.7 Tan›t›m Kitab›
Okumakta oldu¤unuz bu Tan›t›m Kitab›n›, Projenin tüm ad›mlar›n›, yöntemlerini, faaliyetlerini,
de¤erlendirme ve denetleme raporlar›n› ve sonuçlar›n› içermek üzere tasarlad›k ve 3500 adet
ço¤altarak sizin gibi bu deneyimden yararlanma olas›l›¤› olan tüm kiﬂi, kurum, kuruluﬂ, belediyeler
ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar›na iletmeyi sa¤lad›k.

2. E¤itim Faaliyetleri
Projenin e¤itim faaliyetleri 3 farkl› gruba göre ayr› ayr› haz›rland› ve uyguland›. Bu gruplar:

a. Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Gönüllüleri
b. Meslek Grubu temsilcileri
c. Hedef (Ma¤dur) Gruplar

2.1 Sivil Toplum Kuruluﬂu Gönüllüleri E¤itimleri

E¤itim faaliyetlerine en uzun süreli ve kalabal›k kat›l›m›n oldu¤u grup, birinci grup yani Sivil
Toplum Kuruluﬂu gönüllüleri oldu. Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllülerine ulaﬂmak için çeﬂitli
yöntemler kulland›k. Bunlardan bir tanesi, geniﬂ kapsaml› duyrudu¤umuz Proje Tan›t›m
Toplant›lar›yd›. Ayr›ca düzenlenen her parallel etkinlikte, projemizi duyurarak kat›lmak isteyenlere
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ça¤r›da bulunduk. Bir baﬂka yöntem, radyo program› ve dergimiz oldu; bu tan›t›m faaliyetleriyle
de e¤itime kat›lmak isteyen tüm ilgili bireylere ulaﬂmay› hedefledik. Yine bu amaçla 15.000
adet proje tan›t›m broﬂürü bast›k ve bir çok farkl› ve çeﬂitli noktalara da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirdik.
Son olarak, Kad›köy bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluﬂlar›na telefon ve faks
arac›l›¤›yla ulaﬂarak projemize kat›lmalar› için ça¤r›da bulunduk.
Projemizin e¤itim seminerlerine kat›lan Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllüleri büyük bir özveriyle
oldukça yo¤un olarak haz›rlanm›ﬂ e¤itim program›m›za kat›ld›lar. E¤itim program›m›z haftada
2 gün, 3'er saatlik seminerler ﬂeklinde düzenlendi.

Seminerler hafta içi akﬂam saat 17:00-20:00 saatleri aras›nda a¤›rl›kl› olarak E¤itim Mahallesi
Aile Dan›ﬂma Merkezi s›n›flar›nda gerçekleﬂtirildi. 20'ﬂer kiﬂilik s›n›flar oluﬂturuldu ve
kat›l›mc›lar›m›zdan en az % 50 devam gösterenlere program sonunda kat›l›m belgesi takdim
edildi.

Sivil Toplum Gönüllülerine yönelik e¤itim program› oluﬂturulurken dikkat etti¤imiz önemli bir
nokta, kat›l›mc› gönüllülerin, sadece kendi saha çal›ﬂmas› yapt›klar› alanla ilgili de¤il, di¤er
alanlarla ilgili de temel bir bilgileri ve fark›ndal›klar› olmas›n› sa¤lamakt›. Örne¤in, kad›n
haklar›yla ilgili çal›ﬂmalar yürüten bir sivil toplum kuruluﬂu gönüllüsünün, sadece kad›n haklar›
seminerlerini de¤il, sakat, çocuk ve üreme ve cinsel sa¤l›k haklar›na dair seminerleri de almas›n›
hedefledik. Böylece, projenin hedefleri ve hedef gruplar› do¤rultusunda tüm kat›l›mc› gönüllülerin
belirli bir fak›ndal›k seviyesi olmuﬂ ve saha çal›ﬂmalar›nda karﬂ›laﬂmalar› muhtemel di¤er hedef
grup sorunlar›na yaklaﬂ›mlar›nda bir farkl›l›k oldu¤u gözlenmiﬂtir. STK gönüllülerine yönelik
e¤itim program›m›z aﬂa¤›daki modüllerden oluﬂtu:

I. Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Kapasite geliﬂtirme e¤itimleri
a. Sivil Toplum Nedir? - 3 saat
E¤itmenler: A. Alper Akyüz ve Dijan Albayrak
Amaç: Sivil toplum ve gönüllülük hakk›nda kavramlar›n oturmas› ve sivil toplum
kuruluﬂlar› ve bireysel olarak bu çercevedeki konumlar› konusunda bilinçlendirmek.
‹çerik: Sivil toplum ve demokraside sivil inisiyatifin tarihçesi, yeri ve önemi konusunda
kat›l›mc›lar›n kendilerini sorgulamalar› ayr›ca gönüllük kavram›n›n oturmas›n› sa¤lamak.
b. Sivil Toplum Ve Strateji Oluﬂturmak - 3 saat
E¤itmen: Emel Kurma
Amaç: Ça¤daﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n›n rolleri ve kat›l›mc› demokrasinin yeni iletiﬂim
kanallar›n›n anlaﬂ›lmas›nda STK'lar›n rolü.
‹çerik: Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n ça¤daﬂ yönetilebilme ve proje bazl› çal›ﬂabilmeleri için
56

misyon,vizyon ve stratejilerini oluﬂturabilmeleri kolay yollar›n›n irdelenmesi.
c. ‹letiﬂim Becerileri - 6 saat
E¤itmenler: A. Alper Akyüz, Ayﬂe Kayalar, ﬁaylan Uran
Amaç: Sivil toplum kuruluﬂlar›ndan yola ç›karak kurumsal iletiﬂim konusunda fark›ndal›k
yaratmak.
‹çerik: Kiﬂi üyesi bulundu¤u sivil toplum kuruluﬂun ayn› ad›na bir sözcüdür bu nedenle
iletiﬂim çok önemlidir. Bu durum hem kuruma hem de üyeye bir sorumluluk yükler. Bu
çal›ﬂma ise, kurumsal iletiﬂimi sa¤l›kl› kurabilmek için, örnek bir konunun etraf›nda
kat›l›mc›lar›n etkin kat›l›m›yla olay›n farkl› taraflarca nas›l alg›land›¤›n› göstererek sa¤l›kl›
ve aç›k iletiﬂimin önemini bir kez daha vurgulamakt›r.
d. Sivil Toplum Kuruluﬂlar›'›nda Gönüllülük - 3 saat
E¤itmenler: A. Alper Akyüz, Laden Yurttagüler
Amaç: Sivil toplum kuruluﬂlar›'n›n çal›ﬂmalar›ndaki gönüllü¤ün önemi ve çal›ﬂma
yöntemleri.
‹çerik: Sivil toplum kuruluﬂlar›'n›n çal›ﬂmalar›ndaki gönüllü¤ün önemi, süreç içinde
çal›ﬂma yöntemlerinin ve içeri¤inin farkl›laﬂmas› ve gönüllü çal›ﬂmalara farkl› bakabilmeyi
sa¤layabilmek.
e. Savunuculuk Ve Politikalar› Etkileme - 3 saat
E¤itmen: Yi¤it Aksako¤lu
Amaç: Savunuculuk konusunda bilgilendirme, fark›ndal›k yaratma ve beceri geliﬂtirme.
‹çerik: Savunuculuk ile ilgili kavramlar› konusunda fikir edinerek, örneklerle uygulamada
nas›l savunuculu¤un politikalar› etkilemede nas›l hayat bulaca¤›n›n irdelenmesi.
f. Sivil Toplum Kuruluﬂlar ‹çin Teklif Yazma Teknikleri - 6 saat
E¤itmenler: Yi¤it Aksako¤lu, ‹dil Eser
Amaç: Proje teklifi haz›rlarken uyulmas› gereken ad›mlar›n anlat›lmas›.
‹çerik: Kat›l›mc›lar›n proje teklifi haz›rlarken kullan›lan yöntem, paydaﬂ analizi gibi temel
kavramlar konusunda bilgilenmeleri ve proje teklif haz›rlarken dikkat edilmesi gereken
noktalar konusunda yetkinleﬂmelerini örneklerle sa¤layabilmektir.

II. Temel ‹nsan Haklar› E¤itimleri
a. ‹nsan Haklar›na ‹liﬂkin Temel Kavramlar - 3 saat
E¤itmen: ‹. Iﬂ›l Gül
Amaç: ‹nsan haklar› kavram›n›n çok boyutlu irdelenmesi.
‹çerik: ‹nsan haklar› kavram›n› ﬂablon söylemlerden ç›kar›p, psikolojik ve anatomik
olarak irdelemek ve örneklerle aç›klayarak çok iyi bir ﬂekilde alg›lanmas›n› sa¤lamak.
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b. ‹nsan Haklar›n›n Tarihsel Geliﬂimi - 3 saat
E¤itmen: L. Bertan Tokuzlu
Amaç: Eski Yunandan itibaren insan haklar›n›n geliﬂimi ve günümüzde yap›lan çal›ﬂmalar.
‹çerik: Tarihsel geliﬂimine bakarken eski roma ve yunan kentlerinde ‹nsan haklar›n›n
nas›l alg›land›¤› ve günümüzde özellikle 2.Dünya savaﬂ›ndan sonra nas›l geliﬂti¤i detayl›
olarak irdelenmektedir.
c. Uluslararas› Örgütler Ve ‹nsan Haklar› - 6 saat
E¤itmen: ‹. Iﬂ›l Gül
Amaç: Birleﬂmiﬂ Milletler'in (BM) kurulmas›yla ile baﬂlayan çeﬂitli insan haklar› çal›ﬂmalar.
‹çerik: Birleﬂmiﬂ Milletler kuruluﬂundan itibaren temel insan haklar›na, kiﬂinin onur ve
de¤erine ve kad›n ile erke¤in eﬂit haklar›na inanc› yeniden ortaya ç›karm›ﬂt›r ve üyelerinin
bu alandaki görev ve yükümlülüklerini ilke olarak belirlenmiﬂtir. Bu seminerde kuruluﬂundan
itibaren Birleﬂmiﬂ Milletler insan haklar› çal›ﬂmalar›n›n irdelenmesi yan› s›ra Avrupa
Konseyi ve AG‹T çal›ﬂmalar›n›n içeriklerinin tan›t›lmas›.
d. Birleﬂmiﬂ Milletler Sisteminde ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› - 3 saat
E¤itmen: ‹. Iﬂ›l Gül
Amaç: Birleﬂmiﬂ Milletler sisteminde insan haklar›n›n korunmas› için yap›lan çal›ﬂmalar›n
geliﬂimi ve çal›ﬂma sistemleri.
‹çerik: Birleﬂmiﬂ Milletler Antlaﬂmas› ba¤lam›nda kurulan insan haklar›n› koruma usul
ve mekanizmalar› detayl› olarak incelenmesi ve her birimin çal›ﬂma esaslar›n›n ele al›n›p
irdelenmesi.
e. Avrupa Konseyi'nde ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› - 3 saat
E¤itmen: Nurcan Kaya
Amaç: Kuruluﬂ amaçlar› ve hedefleri aras›nda ço¤ulcu demokrasinin sa¤lanmas›, insan
haklar›n›n güvenceye al›nmas› olan Avrupa Konseyi'ni tan›tma.
‹çerik: Birleﬂmiﬂ Milletler gibi 2. Dünya Savaﬂ›ndan sonra 1949'da kurulan Avrupa
Konseyi'nin kuruluﬂ amaçlar› ve hedefleri aras›nda olan ço¤ulcu demokrasinin sa¤lanmas›,
bütün ülkelerde parlamenter rejime geçilmesi, insan haklar›n›n güvenceye al›nmas›,
sosyal ve ekonomik anlamda geliﬂmiﬂ refah içinde yaﬂanabilmesi için yap›lan tüm
çal›ﬂmalar›n kronolojik olarak irdelenmesi.
f. Demokratik Ve Anayasal Sistemde ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› - 3 saat
E¤itmen: L. Bertan Tokuzlu
Amaç: T.C. 1962, 71, 82 ve 2000 Anayasalar› sisteminde insan haklar›n›n korunmas›.
‹çerik: T.C. Anayasan›n ikinci maddesinden baﬂlayarak insan haklar› ile ilgili tüm
maddelerinin 1961,71 82 ve 2000 anayasalar›nda karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmesi ve
k›s›tlamalar ve pozitif ayr›mc›l›k gibi konular›n örneklerle irdelenmesi.
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g. Avrupa Birli¤i Ve Avrupa Güvenlik Ve ‹ﬂbirli¤i Örgütü'nde ‹nsan
Haklar›n›n Korunmas› - 6 saat
E¤itmen: L. Bertan Tokuzlu
Amaç: AB vatandaﬂlar›n›n temel haklar›n› ve Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i'nde (AG‹T)
insan haklar›.
‹çerik: AB'nin vatandaﬂlar›na karﬂ› sorumluluklar›n› düzenleyen ve 7-8 Aral›k 2000'de
"Nice Zirvesi"nde onaylanan belge ve Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Konferans›'na (AG‹K)
kat›lan devletlerin hükümet baﬂkan›n kat›l›m›yla çeﬂitli ülkelerde yapt›klar› zirveler sonucu
ld›klar› karalar›n irdelenmesi.
h. Klasik Liberal Haklar - 3 saat
E¤itmen: L. Bertan Tokuzlu
Amaç: TBMM temel hak ve hürriyetlerden bir tanesini s›n›rlayacak bir kanun ç›kar›rken
uymak zorunda uymak zorunda oldu¤u kurallar.
‹çerik: Yasama organ› kanun yaparken bir temel hak ve hürriyeti s›n›rl›yorsa anayasada
verilen haklar›n özüne dokunmayacakt›r. Hakk›n özüne dokunmak ne demektir? Bu
seminerlerde bu konu detayl› olarak örneklerle irdelenmektedir.
i.

Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Dayan›ﬂma Haklar› - 3 saat
E¤itmen: ‹. Iﬂ›l Gül
Amaç: T.C. Anayasas› ve buna ba¤l› di¤er kanunlarda sosyal ve ekonomik ve dayan›ﬂma
haklar›.
‹çerik: Sosyal ve ekonomik ve dayan›ﬂma haklar›n ba¤lam›nda T.C. Anayasas› genel ve
özel maddelerinin tek tek gözden geçirilip uygulamalardan örneklerle pekiﬂtirilmesi.

j.

‹nsan Haklar› Aktivizmi Kamu Kurumlar› - 3 saat
E¤itmen: L. Bertan Tokuzlu
Amaç: Yarg›sal olmayan Mekanizmalar› kullanarak ‹nsan haklar› ile ilgili ﬂikayetleri idari
teﬂkilat içerisinde çözme yöntemleri.
‹çerik: Yasama organ› ve ‹dari teﬂkilat içersinde ‹nsan haklar› mekanizmalar›
oluﬂturulmuﬂtur. Bu seminerde örgütlenmenin nas›l oldu¤unu, hangi ﬂartlarda
baﬂvurabilece¤i tan›t›l›r. TBMM içerisinde insan haklar› ihlalleri inceleme komisyonu,
idari teﬂkilat›n içerisinde Baﬂbakanl›¤›n alt›ndaki örgütlenme ve alt›nda onlara verilmiﬂ
görevler ve sonra il ve ilçe baz›nda örgütlenmeler ve ‹nsan haklar› konusunda nereye
gitmemiz gerekti¤i konusunun detayl› irdelenmesi.

k. Kamu Kurumlar› Niteli¤indeki Meslek Kuruluﬂlar› - 3 saat
E¤itmen: Nurcan Kaya
Amaç: Kamu Kurumu Niteli¤indeki Meslek Kuruluﬂlar›n›n tan›t›lmas›.
‹çerik: Kamu Kurumu Niteli¤indeki, barolar,Türk Tabibler Birli¤i gibi Meslek Kuruluﬂlar›n›n
yap›lar›n›n tan›t›lmas› ve insan haklar› için yapt›klar› çal›ﬂmalar›n›n örneklerle irdelenmesi.
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l.

Sivil Toplum Kuruluﬂlar› - 3 saat
E¤itmen: Nurcan Kaya
Amaç: ‹nsan haklar› konusunda çal›ﬂmalar yapan sivil toplum kuruluﬂlar›n›n tan›t›lmas›.
‹çerik: Direkt veya dolayl› olarak insan haklar› alan›nda çal›ﬂmalar yapan derneklerin
kuruluﬂ aﬂamalar› ve çal›ﬂmalar›n›n tan›t›lmas› ayr›ca bu kurumlarla nas›l ortaklaﬂa
çal›ﬂmalar yap›labilece¤inin irdelenmesi.

III. Üreme ve Cinsel Sa¤l›k Haklar› E¤itimleri
a. Üreme ve cinsellik genel - 3 saat
E¤itmen: ﬁadiye Çetintaﬂ
a. Üreme sa¤l›¤› ve cinsel sa¤l›k tan›mlar›
b. Üreme organlar› ve iﬂlevlerinin tan›mlanmas›, organ ve iﬂlevlere iliﬂkin yan›ﬂ bilgilenmeler
ve bunlardan kaynaklanan toplumsal sorunlar, hak ihlalleri
c. Gebeli¤in oluﬂumu, gebenin sa¤l›k haklar›, günümüzdeki eksik ve hatal› uygulamalar
d. Sa¤l›kl› do¤um ve gümüz gerçekleri
e. Dönemlere göre üreme sa¤l›¤› ihtiyaçlar›
b. Üreme ve Cinselli¤in Boyutlar› - 3 saat
E¤itmen: Füsun Kayatürk
a. Üreme davran›ﬂ› ile cinsel davran›ﬂ›n ay›rt edilmesi
b. Cinselli¤in geçmiﬂten günümüze kadar de¤iﬂen niteli¤inin ve özeliklerinin ay›rt edilmesi
c. Modern insan›n yaﬂant›s›nda ve öncelikle Türk toplumunda cinselli¤e iliﬂkin inan›ﬂlar,
tabular ve iﬂlevsel davran›ﬂ kal›plar›
d. Cinsel davran›ﬂ çeﬂitlili¤i, yönelim ve iliﬂki biçimlerinin tan›mlanmas›
c. Do¤urganl›¤›n düzenlenmesi - 3 saat
E¤itmen: Füsun Kayatürk
a. Do¤urganl›¤› düzenleme kavram›n›n tan›mlanmas›
b. Nüfus planlamas›, aile planlamas›, do¤urganl›¤› düzenleme ve üreme sa¤l›¤›
kavramlar›n›n farkl›l›klar›
c. Aﬂ›r› do¤urganl›¤›n anne sa¤l›¤›, çocuk sa¤l›¤›, aile ve toplum üzerine etkileri
d. Türkiye'de ailelerin çocuk isteme, gebelik sonland›rma ve yöntem kullanma durumlar›
e. Do¤uranl›¤›n düzenlenmesi hizmetlerinde baﬂvuran haklar› ve mevcut durum
f. Türkiye'de yasal durum ve süreç
g. Yöntemlerin tan›t›m›
d. Cinsel Yolla Bulaﬂan Enfeksiyonlar, AIDS ve Haklar - 3 saat
E¤itmen: ﬁadiye Çetintaﬂ
a. Cinsel yolla bulaﬂan hastal›k ve enfeksiyon tan›m›
b. CYBE'lerin üreme sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi ve neden tehlikeli odu¤u, nas›l yay›ld›¤›
c. S›k rastlanan CYBE'ler ve belirtileri
d. CYBE'lerin olas› sonuçlar›

60

e. CYBE'lerden korunmada bireysel ve toplumsal sorumluluklar
f. AIDS ve AIDS hakk›nda yanl›ﬂ bilgi ve uygulamalar
g. CYBE ve AIDS etik kurallar ve hasta haklar›
e. Mutlu ve Güvenli Cinsellik - 3 saat
E¤itmen: Füsun Kayatürk
a. Mutlu bir cinsel yaﬂam›n anlam›n›n belirlenmesi
b. Kiﬂiler, yaﬂ dönemleri ve cinsiyetler aras› farkl›l›klar
c. Duygusal ve bedensel cinsel mutlulu¤un aç›klanmas›
d. Aﬂk, sevgi, tutku ve eﬂlerin uyumu
e. Bedensel hazz›n ve orgazm›n tan›mlanmas›
f. Cinsellikte ve cinsel birliktelikte psikolojik güvenilirli¤in tan›mlanmas›
g. ‹liﬂkinin baﬂlat›lmas› ve sürdürülmesinde güvene esas olan kiﬂilik yap›lar›, karar verme
ve problem çözme davran›ﬂlar›n›n irdelenmesi
h. Mutlu olmak ve mutlu kalmak için cinsel duyarl›l›¤›n art›r›lmas› ve kararl›l›¤›n
sürdürülmesinde cinsel davran›ﬂ yönetimi (management of sexual arousal or behavior)
f. Cinsellik ve ﬁiddet - 3 saat
E¤itmen: Füsun Kayatürk
a. Genel anlamda ﬂiddetin tan›mlanmas› ve toplumdaki yeri
b. Cinsel ﬂiddetin, fiziksel, duygusal, ekonomik ve toplumsal ﬂiddetin içindeki yeri
c. Dünyada ve Türkiye'de cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve yaﬂam boyu özellikle kad›nlara uygulanan
ﬂiddet örnekleri
d. Bir cinsel ﬂiddet göstergesi olarak cinsel istismar›n tan›mlanmas›
e. Cinsel istismar›n biçimleri, topluma ve bireye etkileri
f. Cinsel istismar›n nedenleri ve kaynaklar›
g. Cinsel istismar›n önlenmesi ve yard›m
g. Üreme ve Cinsel Haklar - 3 saat
E¤itmen: ﬁadiye Çetintaﬂ
a. Üreme ve cinsel haklara temel olan evrensel yasa ve bildirgelerin tan›nmas›
b. Üreme ve cinsel haklara a¤›rl›k veren ve önem kazand›ran uslar aras› konferans ve
toplant›lar›n tan›nmas›
c. Temel insan haklar›
d. Temel insan haklar›ndan kaynaklanan üreme haklar› ve cinsel haklar
e. Türkiye'de yasal durum
f. Türkiye'de bu haklar›n uygulanmas›na yönelik yap›lan sivil çal›ﬂmalar

IV. Kad›n Haklar› E¤itimleri:
a. Toplumsal Cinsiyet - 3 saat
E¤itmen: Melisa Bilal ve Nazan Üstünda¤
Biyolojik ve toplumsal cinsiyet kavramlar› aras›ndaki fark›n aç›klanmas›
Toplumun nas›l cinsiyet rolleri belirledi¤i ve bireylerin bunlar› nas›l içselleﬂtirdi¤inin fark
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edilmesi
Toplumsal Cinsiyet rollerinin oluﬂturulmas›, inﬂa edilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik
mekanizmalar›n aç›klanmas›
b. Dünya'da ve Türkiye'de Kad›n›n Durumu - 3 saat
E¤itmen: Hilal Dokuzcan
Türkiye'de kad›n›n durumu, kad›n›n insan haklar›, yasal haklar ve uluslararas› sözleﬂmeler,
yoksul kad›nlara yönelik programlar konular›nda kat›l›mc›lar bilgilendirilmiﬂ ve yeni
yaklaﬂ›mlar tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.Kad›n ve yoksulluk, kad›n ve e¤itim, kad›n ve ﬂiddet, kad›n ve
silahl› çat›ﬂmalar, kad›n ve ekonomi, karar alma mekanizmalar›nda ve uluslararas›
mekanizmalarda kad›n, vb. Konularda da¤›t›lan materyallerle e¤itimin içeri¤i
zenginleﬂtirilmiﬂtir.
c. Yasalarda ve Uluslararas› Sözleﬂmelerde Kad›n - 3 saat
E¤itmen: Nurcan Kaya
Kad›n›n insan haklar› hakk›nda ve çal›ﬂma alanlar› hakk›nda bilgilendirmeye gidilmiﬂ ve
kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›mc›l›¤›n önlenmesine dair uluslararas› sözleﬂme konusunda
kat›l›mc›lar bilgilendirilmiﬂtir. Ayr›ca Pekin +5, TCK, Medeni Yasa, 4320 say›l› Yasa,
Anayasa'da Kad›n konular›na de¤inilmiﬂtir.
d. Konu: Yoksul Kad›nlar›n Kendi Öncelikleri Konusunda Liderli¤i ve
Örgütlenme
E¤itmen: Berrin Yenice
Yoksullukla mucadelede kad›nlar›n ve yoksullar›n liderli¤inin onemi konusunda fark›ndalik
yaratma, yoksullarla çal›ﬂma konusunda örgütlenme modelleri konusunda bilgilendirmeye
gidilmiﬂtir.

V. Çocuk Haklar› E¤itimleri
a. Çocu¤u Birey Olarak Görme ve ‹htiyaçlar›n› Anlamak - 3 saat
E¤itmen: Serdar De¤irmencio¤lu
Çocu¤u birey olarak görüp nas›l yaklaﬂ›m gösterilece¤inin örneklerle irdelenmesi.
b. Dünya'da ve Türkiye'de Çocuk Haklar› - 3 saat
E¤itmen: Av. Seda Akço
Kat›l›mc›lar›n; çocuk haklar› kavramlar›, temel yaklaﬂ›mlar ve temel belgeler hakk›nda
bilgi edinmeleri ve Türkiye'de yaﬂayan çocuklar›n durumlar› ile ilgili bir duyarl›l›k edinmeleri
ve bu e¤itim sonras›nda yapacaklar› çal›ﬂmalarda çocuk haklar› konular›n› ele almalar›
amaçlanm›ﬂt›r.
c. Çocuk Haklar› ve ‹htiyaçlar›na Yönelik Temel Hizmetlerde Aile ve Toplumun
Sorumlulu¤u ve Savunuculuk Rolü
E¤itmen: Gülru Hotinli
Sözkonusu e¤itim aﬂa¤›daki dört baﬂl›k alt›nda verilmiﬂtir:
• Çocuk Haklar› ve ‹htiyaçlar›na Yönelik Temel Hizmetler Nelerdir?
• Türkiye'de Çocuklar›n Durumu (Çocuk haklar›n›n hayata geçirilmesi ve ihtiyaçlar›n›
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karﬂ›lamada sorunlar ve ihtiyaçlar.)
•

Aile ve Toplumun Rolü (Çocuklarla ilgili faaliyetleri izleme, Çocuklarla ilgili faaliyetlere
kat›lma, Çocuk haklar› ve ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik çözümler yaratma ve uygulama)

•

Aile ve Toplumun Rolüne bir Örnek: "Kad›n Çocuk Merkezleri" (Mahalle baz›nda 0-7
yaﬂ çocuk bak›m ve e¤itim hizmetlerini karﬂ›lamada üretilen çözüm modellerine bak›ﬂ.)
E¤itim sonras›nda düzenlenen de¤erlendirme seminerlerinde, daha önce verilen bilgilerin
hayata geçirilmesi amac›yla; kendi yaﬂam deneyimlerinden yola ç›karak sorumluluk ve
savunuculuk konusunda iyi pratikler tart›ﬂ›lm›ﬂ, çocuk haklar›na ve ihtiyaçlar›na yönelik
hizmetleri veren resmi ve sivil aktörlerin rolleri ele al›nm›ﬂ ve kat›l›mc›l›¤›n anlam›n›n
netleﬂtirilmesine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

VI. Sakat Haklar›
a. Çal›ﬂma hakk› ve meslek edinme - 3 saat
E¤itmen: Ayd›n Sirkeo¤lu
Konu: Çal›ﬂma hakk› ve di¤er temel insan haklar›n›n tarihsel olarak incelenmesi, haklar›n
hangi yasal çerçevelere oturdu¤u ve çal›ﬂanlar›n bu haklar› muhafaza etmeleri gibi
baﬂl›klar›n incelenmesi.
b. Sakatlar ve halk sa¤l›¤› - 3 saat
E¤itmen: Y.Doc.Dr.Nadi Bak›rc› (Marmara Üniversitesi Halk Sa¤l›¤›)
Konu: Sakatlanmalara neden olan faktörlerin neler oldu¤unu tan›mlamak (genetik
faktörler, akraba evlilikleri, bulaﬂ›c› hastal›klar, kazalar, beslenme bozuklu¤u, afetler,
savaﬂlar vb.) Sakatl›¤a neden olan faktörlerin Türkiye ve dünyadaki durumu hakk›nda
bilgi edinmek; sakatl›ktan korunma stratejilerinin geliﬂtirilmesi için gerekli bilgileri
edinmek; sakatl›ktan korunma stratejileri için öneri geliﬂtirebilmek.
c. Sakatlar›n temel sorunlar›, sakatlar ve iﬂbirli¤i -3 saat
E¤itmen: ﬁükrü Boyraz (Türkiye Sakatlar Derne¤i Genel Baﬂkan›)
Konu: Sakatlar›n temel sorunlar› ve çözüm önerileri konusunda kat›l›mc›lar› bilgilendirmek
e¤itime kat›lan sakatlar› kendi haklar›n› elde edebilmeleri konusunda yönlendirmek.
Sakatlar ve iﬂbirlikleri konusunda kat›l›mc›lar› neler yapmalar› gerekti¤i konusunda
bilgilendirmek ve gerekli iﬂbirliklerinin nas›l hangi baﬂl›klarda aciliyet taﬂ›d›¤› hakk›nda
yönlendirme yapmak. Sakatlarla birlikte yaﬂama ve sakatlar›n yaﬂam› alg›lay›ﬂlar›
konular›nda yaklaﬂ›m›n ne olmas› gerekti¤i hakk›nda yönlendirme.
d. Sakatlar ve mimarl›k - 3 saat
E¤itmen: Mimar ﬁükrü Sürmen
Konu: Ça¤daﬂ ﬂehirsel çerçevenin oluﬂturulmas›nda gerekli standartlar›n tan›t›lmas›.
Yeni bak›ﬂ aç›lar›n›n ve uygulamalar›n ﬂehrimizde de hayata geçirilmesi için neler
yap›lmal›d›r. Yap›sal düzenlemeler ve yeni nesne tasar›mlar› nas›l olmal›d›r. Sakatlar›n
insanca yaﬂamas› için mimari düzenlemelerin tasar›mlar›n uygulamalar›n standartlar›

63

nas›l olmal›d›r.
e. Özürlüler yasas› nedir, Özürlüler yasas› ve uygulama biçimleri - 3 saat
E¤itmen: Av. Bilgütay Hakk› Durna
Konu: Sakatlar›n yasal haklar› (ulusal/ulusalüstü belge ve düzenlemeler, tasar› halindeki
özürlüler yasas› ) ile ilgili bilgilendirme. Uygulama biçimleri uygulamadaki aksakl›k ve
eksiklikler hakk›nda tart›ﬂma. Sakatlar›n haklar› konusunda kat›l›mc›larda asgari bir
duyarl›l›¤›n yarat›lmas›. E¤itime kat›lan sakatlara, haklar› hakk›nda bilgilendirmenin
ötesinde, bu haklar›n takipçisi olmalar› yönünde bir yaklaﬂ›m›n yarat›lmas›.
f. Sakatlar ve Deprem - 6 saat
E¤itmenler: Bo¤aziçi Kandilli Deprem Merkezi
Konu: Sakatlar›n deprem s›ras›nda nas›l davranacaklar› nelerle karﬂ›laﬂacaklar› konusunda
aileleri ile birlikte bilgilendirilmelerini sa¤lamak.
Belirtilen program, projenin ilk oluﬂturulan 3 grubu, yani 60 kiﬂilik kat›l›mc› için uygulanm›ﬂt›r.
Program›n sonuna do¤ru kat›l›mc› say›s›ndaki önemli düﬂüﬂ dikkate al›narak, e¤itimlerde
doldurulan de¤erlendirme formlar› incelenmiﬂ, kat›l›mc› ve e¤itmenlerle görüﬂülmüﬂ ve e¤itim
program›, program›n bütününe olumsuz niteliksel bir etkisi olmayacak ﬂekilde k›salt›lm›ﬂt›r.
Örne¤in ‹letiﬂim Becerileri, Telkif Haz›rlama Teknikleri gibi e¤itimler programdan tümüyle
ç›kar›lm›ﬂ, aﬂa¤›da detay›n› bulaca¤›n›z ayr› birer e¤itim program› ﬂeklinde dileyen kat›l›mc›lara
aç›lm›ﬂt›r. Benzer bir ﬂekilde, tematik e¤itim modülleri de k›salt›lm›ﬂ ve her konuda özet bilgi
verecek bir ﬂekle dönüﬂtürülmüﬂtür.

Sivil Toplum Kuruluﬂu Gönüllüleri E¤itimleri Özet Tablo:
Toplam E¤itim Saati: 1230 saat
Toplam E¤itim Günü: 254 gün (eﬂ zamanl› 3'er s›n›f olmak üzere toplam 9 s›n›fta 1,5 y›l
süreyle sürdürülmüﬂtür)
Kat›l›mc›lar: Türkiye Sakatlar Derne¤i, KA-DER, Ça¤daﬂ yaﬂam› Destekleme Derne¤i Kad›köy
ﬁubesi, Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i, KASDAV Gönüllüleri, Aile Dan›ﬂma Merkezleri çal›ﬂan ve
gönüllüleri, Türk Kad›nlar Birli¤i Kad›köy ﬁubesi, Çevre Derne¤i, Marmara Üniiversitesi ö¤renci
derne¤i, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf›, Toplum Gönüllüleri Vakf›, Kad›köy
Gönüllüleri
Kat›l›mc› say›s›: 210 kiﬂi (en az % 50 devam göstererek kat›l›m belgesi alan 130 kiﬂi)
Tüm seminerler birer kereye mahsus olmak üzere kaydedilmiﬂ ve deﬂifreleri yap›larak proje
bittikten sonra da kullan›ma haz›r hale getirilmiﬂtir.
Ayr›ca iç de¤erlendirme süreçlerinde kullanmak üzere tüm e¤itim seminerleri sonras›nda,
kat›l›mc›lar ve e¤itmenler için ayr› ayr› olmak üzere de¤erlendirme formlar› haz›rlanm›ﬂ ve
doldurulmuﬂtur. Aﬂa¤›da haz›rlanm›ﬂ ve doldurulmuﬂ olan bu formlar›n örneklerini görebilirsiniz:
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‹NSANCA YAﬁAM
DEMOKRAS‹ VE ‹NSAN HAKLARI ‹Ç‹N TOPLUMSAL ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ PROJES‹
E⁄‹T‹M ÇALIﬁMASI DE⁄ERLEND‹RME FORMU
(Kat›l›mc›lar›n doldurdu¤u form)
Grup no:
E¤itimci:
De¤erlendirme
De¤erlendirme Sorular›

Hiç
Tamamen Kat›l›yorum Çekimserim Kat›lm›yorum
Kat›lm›yorum
kat›l›yorum

Amaçlar›m ve beklentilerim
gerçekleﬂti.
‹çerik kapsaml› ve ihtiyaca
göre haz›rlanm›ﬂt›.
Konular belli bir bütünlük
içinde sunuldu.
E¤itim yöntemleri, örnekler
ve al›ﬂt›rmalar konular›n daha
anlaﬂ›labilir olmas›n› sa¤lad›.
E¤itim araç ve gereçler
ihtiyaca uygun, kolay takip
edilebilir ve yeterliydi.
E¤itimlerin mekanlar ihtiyaca
uygun düzenlenmiﬂti.
Kat›l›mc›lar›n öneri ve fikirleri
e¤itimin etkili olmas›nda
yararl› oldu.
E¤itim programa uygun
yap›ld›. Baﬂlama ve bitiﬂ
saatlerine uyuldu.
Yeni etkinlikler yürütmemi
kolaylaﬂt›racak ve ö¤rendiklerimi
yayg›nlaﬂt›rabilecek bilgi ve
beceriler edindim.
Yürüttü¤üm çal›ﬂmalar›
de¤erlendirme ﬂans› buldum,
Fikirlerimi paylaﬂabilece¤im,
iﬂbirli¤i yapabilece¤im yeni
insanlarla tan›ﬂt›m
E¤itmen anlaﬂ›labilir dil
kulland›, konuya hakimdiler,
kat›l›mc›larla etkili iletiﬂim
kurabildiler
Düﬂünce ve Önerileriniz
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‹NSANCA YAﬁAM
DEMOKRAS‹ VE ‹NSAN HAKLARI ‹Ç‹N TOPLUMSAL ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ PROJES‹
E⁄‹T‹M ÇALIﬁMASI DE⁄ERLEND‹RME FORMU
(E¤itmenlerin doldurdu¤u form)

E¤itimci
Grup
Konu
E¤itimin amac›
(Bilgilendirme,
tutum ve davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤i vb.)
E¤itimden
beklenen sonuçlar
E¤itimden al›nan
sonuçlar?
E¤itim s›ras›nda
karﬂ›laﬂ›lan
zorluklar ve
nedeni?
Grup üyelerinin
e¤itime
kat›l›m›n›n
de¤erlendirmesi
Grup profilinin
kat›l›ma etkisi
E¤itimcinin ayn›
baﬂl›kta gelecek
programlar için
öneri ve
beklentileri
E¤itim ile ilgili
destekleyici
unsurlar
(Kulan›lan yöntem,
materiyal vb.)*
E¤itimcinin Ad ve
Soyad›
‹mza
Tarih
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Yap›lan tüm e¤itim seminerlerinin e¤itimci ve kat›l›mc› olarak nicelik ve nitelik olarak
de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂ ve raporlanm›ﬂt›r.
Yap›lan e¤itimlerimiz 360 derece de¤erlendirme yöntemi ile de¤erlendirilmiﬂtir. De¤erlendirmelerde
kat›l›mc›lar›n e¤itimlerin içeri¤i ve e¤itmenlerimiz hakk›ndaki görüﬂleri anket yolu ile sorulmuﬂ,
ayr›ca e¤itimcilerimize de kat›l›mc›lar›m›z ve e¤itim hakk›ndaki görüﬂleri sorulmuﬂtur.
Bu anketlerin yan› s›ra e¤itimler sonunda kat›l›mc›lar›m›zla de¤erlendirme toplant›lar› yap›lm›ﬂt›r.
Bu toplant›larda kat›l›mc›lar›m›za üç temel soru yöneltilmiﬂtir. Bu sorular, e¤itimlerden "Neler
bekliyordunuz?" "Neler buldunuz?" ve " Önerileriniz" olup cevaplar nitelik ve nicelikli de¤erlendirme
çal›ﬂmalar›m›za katk›da bulunacakt›r. Kat›l›mc›lar›n bu içten fikirleri ilerideki çal›ﬂmalar›m›za ›ﬂ›k
tutmas› için raporlar›m›za aktar›lm›ﬂt›r.

Aﬂa¤›daki özet de¤erlendirme raporunu bulabilirsiniz:
De¤erlendirme

Kat›l›mc›lara da¤›t›lan formlar›n de¤erlendirilmesi sonucu elde edilen veriler aﬂa¤›daki tablolarda
verilmiﬂtir:

I. S‹V‹L TOPLUMU GEL‹ﬁT‹RME
A. E¤itim ‹çeri¤inin De¤erlendirilmesi
Aﬂa¤›daki tabloda da görüldü¤ü gibi, kat›l›mc›lar›n doldurmuﬂ oldu¤u formlarda sorulan sorulara
“tamamen kat›l›yorum” diyerek e¤itimle ilgili olumlu fikir belirten kat›l›mc›lar›n yüzdesi 47’dir.
E¤itimden faydaland›¤›n› ifade eden ve “Kat›l›yorum” ifadesini iﬂaretleyerek yine olumlu
geribildirim veren kat›l›mc›lar›n oran› ise 49’dur. Dikkat edilece¤i gibi, “kat›lm›yorum” ve “hiç
kat›lm›yorum” diyen hiç olmam›ﬂ ve yeni çal›ﬂmalarla ilgili fikirlerin geliﬂtirilmesi ile ilgili soruya
sadece %9 çekimser cevap vermiﬂtir. K›saca diyebiliriz ki, e¤itim içeri¤inden kat›l›mc›lar %96’l›k
bir ço¤unlukla memnun kalm›ﬂ ve yararlanm›ﬂlard›r.
E¤itim içeri¤inin en olumlu görünen dolay›s›yla en fazla olumlu geri bildirim al›nan yönü, e¤itim
s›ras›nda kullan›lan araç ve gereçlerin ve mekanlar›n uygunlu¤u ve kullan›lan örneklerin ve
al›ﬂt›rmalar›n kolay takip edilebilir ve anlaﬂ›l›r olmas›d›r.
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68
%47

%61
%60
%53
%50

%30

%30
%53
%38

4. E¤itim s›ras›nda kullan›lan materyaller araç ve gereçler
ihtiyaca uygun, kolay takip edilebilir ve yeterliydi.

5. E¤itimlerin gerçekleﬂtirildi¤i mekanlar ihtiyaca uygun
düzenlenmiﬂti.

6. Kat›l›mc›lar›n öneri ve fikirleri e¤itimin etkili
olmas›nda yararl› oldu

7. E¤itim çal›ﬂmas› öngörülen programa uygun yap›ld›.
Baﬂlama ve bitiﬂ saatlerine uyuldu.

8. E¤itim s›ras›nda içinde bulundu¤um kuruluﬂ/grupta
yeni faaliyetler yürütmemi kolaylaﬂt›racak ve
ö¤rebdiklerimi yayg›nlaﬂt›rabilecek bilgi ve beceri edindim.

9. Yürüttü¤üm mevcut çal›ﬂmalar› de¤erlendirme ﬂans›
buldum ve yürütebilece¤im yeni çal›ﬂmalarla ilgili
yeni fikirler geliﬂtirdim.

10. Kiﬂisel olarak bilgi ve becerim ve kendime güvenim artt›.

11. Fikirlerimi paylaﬂabilece¤im, iﬂbirli¤i yapabilece¤im
yeni insanlarla tan›ﬂt›m

Düﬂünce ve Önerileriniz

%61

%57

3. Kullan›lan e¤itim yöntemleri örnekler ve al›ﬂt›rmalar
konular›n daha anlaﬂ›labilir olmas›n› sa¤lad›.

%9

Çekimserim

Kat›lm›yorum

De¤erlendirme
Hiç
Kat›lm›yorum

"Gayet olumlu oldu, Anlat›mlar güzeldi"
"Bu olana¤› bizlere sa¤layan kurum ve kiﬂilere ayr›ca e¤itimcilerimize yüre¤imle teﬂekkür ediyorum"
"Çok iyi bir e¤itim ald›k ve mutluluk duydum"
"Yi¤it Aksako¤lu ve ‹dil Hocalar›n dersine kat›ld›m güzel bir sunum oldu. Anlat›lan konular hakk›nda bize
doküman verilmesini istiyorum"
"‹dil Eser'in proje yazma tekniklerini olumsuz olarak de¤erlendiriyorum ve bir anket çerçevesinde ayr›ca de¤erlendirmeye alm›yorum"
"Baﬂar›lar"
"Program›n içeri¤inden memnunum ancak kat›l›mc› az daha çok insan›n yararlanmas›n› arzu ederdim"

%62

%60

%50

%47

%40

%23

%35

%50

%50

2. Program›n içeri¤i kapsaml› ve ihtiyaca göre
haz›rlanm›ﬂt›, konular belli bir bütünlük içinde sunuldu.

%65

%35

Tamamen kat›l›yorum Kat›l›yorum

1. E¤itim çal›ﬂmas›na kat›lmaktaki amaçlar›m› ve
beklentilerimi gerçekleﬂtirdim.

De¤erlendirme Sorular›
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%50

%25

%25

%25

%25

Çekimserim

Kat›lm›yorum

De¤erlendirme
Hiç
Kat›lm›yorum

" Derslerde anlat›lan dönem ve ülkelere iliﬂkin derslerle ilgili örnekler art›r›labilirse daha ak›lda kal›c› olabilir. Teﬂekkürler"

%100

11. Fikirlerimi paylaﬂabilece¤im, iﬂbirli¤i yapabilece¤im
yeni insanlarla tan›ﬂt›m

Düﬂünce ve Önerileriniz

%100

10. Kiﬂisel olarak bilgi ve becerim ve kendime güvenim artt›.

%50

%100

7. E¤itim çal›ﬂmas› öngörülen programa uygun yap›ld›.
Baﬂlama ve bitiﬂ saatlerine uyuldu.

9. Yürüttü¤üm mevcut çal›ﬂmalar› de¤erlendirme ﬂans›
buldum ve yürütebilece¤im yeni çal›ﬂmalarla ilgili yeni
fikirler geliﬂtirdim.

%75

6. Kat›l›mc›lar›n öneri ve fikirleri e¤itimin etkili olmas›nda
yararl› oldu.

%75

%100

5. E¤itimlerin gerçekleﬂtirildi¤i mekanlar ihtiyaca uygun
düzenlenmiﬂti.

8. E¤itim s›ras›nda içinde bulundu¤um kuruluﬂ/grupta
yeni faaliyetler yürütmemi kolaylaﬂt›racak ve
ö¤rebdiklerimi yayg›nlaﬂt›rabilecek bilgi ve beceri edindim.

%100

%75

3. Kullan›lan e¤itim yöntemleri örnekler ve al›ﬂt›rmalar
konular›n daha anlaﬂ›labilir olmas›n› sa¤lad›.

4. E¤itim s›ras›nda kullan›lan materyaller araç ve gereçler
ihtiyaca uygun, kolay takip edilebilir ve yeterliydi.

%75

%100

Tamamen kat›l›yorum Kat›l›yorum

2. Program›n içeri¤i kapsaml› ve ihtiyaca göre haz›rlanm›ﬂt›,
konular belli bir bütünlük içinde sunuldu.

1. E¤itim çal›ﬂmas›na kat›lmaktaki amaçlar›m› ve
beklentilerimi gerçekleﬂtirdim.

De¤erlendirme Sorular›

II. TEMEL ‹NSAN HAKLARI
E¤itim ‹çeri¤i De¤erlendirmesi

"‹NSANCA YAﬁAM"
DEMOKRAS‹ VE ‹NSAN HAKLARI ‹Ç‹N TOPLUMSAL ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ PROJES‹
B‹R‹NC‹ DÖNEM E⁄‹T‹MLER‹ N‹TEL‹KSEL DE⁄ERLEND‹RME RAPORU

I. ‹nsanca Yaﬂam Projesi E¤itim Çal›ﬂmalar›
K›sa ad› "‹nsanca Yaﬂam Projesi" olan, "Türk Toplumunda ‹nsan Haklar›n›n Korunmas› Ve
Demokrasinin Geliﬂtirilmesi ‹çin Toplumsal Aktörlerin ‹ﬂbirli¤i ile ‹nsan Haklar› Alan›nda Ö¤renim,
E¤itim ve Bilinç Art›rma Deste¤i Projesi"nin temel hedefi Türk toplumunun belirli toplumsal
gruplar›n› insan haklar›n›n korunmas› ve demokrasinin geliﬂtirilmesi ile ilgili konularda yüz yüze
getirmektir. Proje, Kad›köy Belediyesi liderli¤inde ve sivil toplum kuruluﬂlar› iﬂbirli¤inde
yürütülmüﬂtür.

‹nsanca Yaﬂam Projesi, özet olarak insan haklar› konusunda bir e¤itim projesi olarak tan›mlanabilir.
‹nsan haklar›n›n temel konular›n› kapsayan e¤itim program› ayn› zamanda sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n kapasitelerinin de güçlendirilmesini hedeflemiﬂtir. E¤itim program› aﬂa¤›da
belirtilen alanlarda yap›lacak e¤itimleri içermektedir:

1. Kad›köy ‹lçesi'nde bulunan Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n› Güçlendirme E¤itimi
2. Temel ‹nsan Haklar› E¤itimi
3. ‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf› önderli¤inde Üreme ve Cinsel Haklar E¤itimi
4. Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi önderli¤inde Sakatlar ve Haklar› E¤itimi
5. Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› önderli¤inde Kad›n ve Çocuk Haklar› E¤itimi

II. Hedef Kitleler
Uygulanan e¤itimlerin hedef kitleleri,
1. Sivil Toplum Kuruluﬂlar› gönüllüleri,
2. Ma¤dur gruplar,
3. Meslek gruplar›
olarak belirlenmiﬂtir. Ayr›mc›l›¤a u¤rayan ma¤durlar; iﬂsiz kad›nlar, sakatlar ve cinsel ayr›mc›l›¤
u¤rayanlar baﬂta olmak üzere, yerel düzeyde politika belirleyicileri, STK üyeleri ve kitlesel medya
için çal›ﬂan kiﬂiler; seminerler, atölye çal›ﬂmalar›, konferanslar ve di¤er destekleyici eylemler
(yay›nlar ve paralel olaylar) gibi bir seri bileﬂik e¤itim etkinliklerine kat›lmaya teﬂvik edilmiﬂlerdir.
Bu çal›ﬂmalar›n düzenlenmesi giriﬂimi, vatandaﬂlar›n ve çeﬂitli aktörlerin sorun üzerindeki bilincini
uyand›rm›ﬂ, iﬂ birli¤i olanaklar›yla önlem al›nmas› olas›l›¤›n› art›rm›ﬂ ve insan haklar›n›n korunmas›
ve demokrasinin geliﬂtirilmesi için en iyi uygulamalar› araﬂt›rm›ﬂt›r.
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III. E¤itimlerin De¤erlendirilmesi
Proje kapsam›nda düzenlenen e¤itimlerin niceliksel ve niteliksel yöntemler kullan›larak
de¤erlendirilmesi planlanm›ﬂ olup, bu rapor e¤itimler sonunda yap›lan niteliksel bir
de¤erlendirmenin bulgu ve sonuçlar›n› içermektedir.

IV. De¤erlendirme kapsam› ve Yöntemi
De¤erlendirmeye birinci dönem e¤itimlerine devam eden 6 gruptan yaklaﬂ›k 100 kat›l›mc›y›
temsil eden 30 kiﬂi al›nm›ﬂt›r. De¤erlendirme amac›yla her gruptan ortalama 5 kiﬂi ile de¤erlendirme
toplant›lar› düzenlenmiﬂtir. De¤erlendirmede her gruba,
1. Kat›l›mc›lar›n e¤itim programlar›n›n baﬂlang›c›ndaki beklentilerini,
2. Kat›l›mc›lar›n beklentilerinin gerçekleﬂme düzeyi ve
3. Kat›l›mc›lar›n önerilerini
saptamak amac›yla üç soru sorulmuﬂtur. Bu sorular s›ras›yla:
1. Ne bekliyordunuz?
2. Ne buldunuz?
3. Önerileriniz nelerdir? sorular›d›r.
Sorular büyük beyaz ka¤›tlara baﬂl›klar olarak yaz›lm›ﬂ ve kat›l›mc›lar›n bu sorulara yan›tlar›n›
post-itler üzerine yazarak yap›ﬂt›rmalar› istenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n her soru için birden fazla yan›t
vermeleri desteklenmiﬂtir.

Her soru için toplanan yan›tlar gruplanarak de¤erlendirilmeye al›nm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da bu de¤erlendirme
sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgular do¤rultusunda oluﬂturulan de¤erlendirme ve
sonuçlar bulunmaktad›r.

VI. Bulgular
1. Kat›l›mc›lar›n Beklentileriyle ‹lgili Bulgular
Kat›l›mc›lar›n e¤itim programlar›na kat›lmadan önceki beklentilerini saptamak amac›yla kendilerine
yöneltilen "ne bekliyordunuz?" sorusuna verdikleri yan›tlar gruplanm›ﬂ ve aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
Farkl› kat›l›mc›lar birden fazla beklenti s›ralad›klar› için s›kl›k için nicelik belirtilmemiﬂtir.

a. Topluma Yararl› Çal›ﬂmalar Yapmak:
Kat›l›mc›lar›n önemli bir bölümü e¤itim program›na "sosyal bir çal›ﬂma" ve "topluma faydal›"
oldu¤u için kat›ld›klar›n› ifade etmiﬂler, sivil toplum kuruluﬂlar›nda çal›ﬂ›rken daha verimli ve
e¤itimli olmak istediklerini belirtmiﬂlerdir. "Verilen bilginin uygulamal› olmas›" beklentisi
kat›l›mc›lar›n proje amaçlar›na uygun beklentiler içinde oldu¤unu göstermektedir.
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Kat›l›mc›lar›n bir bölümü arkadaﬂlar› taraf›ndan proje hakk›nda bilgilendiklerini ifade etmiﬂler
ve bu nedenle baﬂlang›çta projenin e¤itim programlar›yla ilgili bir beklentilerinin oluﬂmad›¤›n›
ifade etmiﬂlerdir.

Kat›l›mc›lar için "farkl› STK'lar› tan›mak" ve "alan çal›ﬂmalar›nda e¤itimli bir gönüllü olarak"
çal›ﬂmak önem kazanmaktad›r.

b. ‹nsan Haklar› Konusunda Bilgilenme:
Kat›l›mc›lar›n di¤er önemli bir bölümü e¤itimlere demokrasi ve insan haklar› konusunda
bilgilenme amac›yla kat›ld›klar›n› belirtmiﬂtir. Bu kat›l›mc›lardan bir bölümü daha önce bu tür
bir seminere kat›lmad›¤›n› bildirmiﬂ, bir bölümü ise beklentilerinin insan haklar› konusunda
daha profesyonelce e¤itim almak oldu¤unu ifade etmiﬂtir.

‹nsan haklar› konusunda bilgilenmek amac›yla e¤itim program›na kat›lan kat›l›mc›lar›n bir
bölümü bu bilgilerini baﬂkalar›na aktarmak istediklerini belirtmiﬂler ve insan haklar› konusunda
toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesine katk› sa¤lamay› amaçlad›klar›n› bildirmiﬂlerdir.

Bir kat›l›mc› "Daha önce bu tür bir seminere kat›lmad›¤›m için merak ettim. Ayr›ca insan
haklar›yla ilgili konuda kendimi bilgilendirmek ve di¤er insanlara bu bilgileri aktarmak istedim"
ifadesini kullanarak e¤itim öncesi ayn› zamanda merak duygusu içinde oldu¤unu belirtmiﬂtir.

c. Bilgilenme Beklentisi:
Kat›l›mc›lar›n bir bölümü s›rf merak ettikleri için seminerlere kat›ld›klar›n› ifade ederken, di¤er
bir bölümü alan belirtmeksizin "bilgilenme" beklentisinin kendilerini seminerlere yöneltti¤ini
ifade etmiﬂtir.

Bir kat›l›mc› "Kad›köy Belediyesi'nin verdi¤i imkanlar ve seminerlere gelmeyi istedi¤im için
kat›l›yorum. Bir özürlü olarak amac›m bilmedi¤im konular› ö¤renmek ve etraf›ndaki insanlara
ö¤retmekti" ifadesini, di¤er bir kat›l›mc› ise "Kad›köy Belediyesi'nin verdi¤i imkanlar ve seminerlere
gelmeyi istedi¤im için kat›l›yorum. Bir özürlü olarak bilmedi¤im konular› ö¤renmek ve etraf›ndaki
insanlara ö¤retmek amac›md›" ifadesini kullanm›ﬂt›r.

d. Beklentiler Konusunda Karars›zl›k:
Az say›da olmayan bir grup kat›l›mc› "içerik konusunda bilgileri olmad›¤› için" ya da "hedefleri
olmad›¤› için" e¤itim seminerlerine kat›l›rken herhangi bir beklentilerinin olmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
Bir kat›l›mc› e¤itimlerin baﬂlang›c›ndaki konumunu "Buraya gelirken bir hedefim yoktu ama
burada dostluk ve sevgi dolu günler geçirdim." cümlesiyle ifade ederek e¤itim sonras›
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memnuniyetini ifade etmiﬂtir. .Bu kat›l›mc›lar aras›nda "merak edip dernek ad›yla gelenler"
etkinliklerine kat›ld›klar› STK taraf›ndan e¤itim seminerlerine yönlendirilen grubu oluﬂturmaktad›r.

e. Farkl› Beklentiler:
Bir grup kat›l›mc› "‹nsanca Yaﬂam'da yerel yönetimi bekliyordum, bulamad›m", "Daha çok
insanlarla iletiﬂim bilgisi", "‹nsanca yaﬂamda çok konulu seminerleri beklemiyordum. E¤itimden
s›k›laca¤›m› bekliyordum" ifadeleriyle baﬂlang›çtaki beklentilerinin proje amaçlar› do¤rultusunda
olmad›¤›n› belirtmiﬂtir.

2. Kat›l›mc›lar›n Beklentilerinin Gerçekleﬂmesi ile ‹lgili Bulgular
Kat›l›mc›lar›n e¤itim programlar›na kat›ld›ktan sonra beklentilerinin gerçekleﬂme düzeyini
saptamak amac›yla kendilerine yöneltilen "ne buldunuz?" sorusuna verdikleri yan›tlar gruplanm›ﬂ
ve aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.

a. ‹nsan Haklar› Konusunda Bilgilenme
Kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u "insan haklar›, kad›n haklar›, demokrasi, uluslararas›
antlaﬂmalar, insan haklar› konusunda son yap›lan çal›ﬂmalar, çocuk haklar›, genel hukuk kurallar›,
uluslararas› örgütlerin görevleri ve sa¤l›k bilgisi" konusunda bilgilendiklerini ifade etmiﬂlerdir.

Bir kat›l›mc› "‹nsanca Yaﬂam Projesinde insan haklar›, demokrasi, eﬂitlik, hukuk, sosyal ve
psikolojik boyutta yap›lan e¤itimler çok yararl› oldu. Olaylar› ö¤rendi¤im boyutlarda de¤erlendirme
ﬂans› verdi. Konulara bak›ﬂ aç›m de¤iﬂti. Haklara sayg›l› olmamda daha adilane görüﬂe sahip
oldum" ifadesiyle e¤itimlerin bilgilenme ve kiﬂisel geliﬂim aç›s›ndan etkili oldu¤unu belirtmiﬂtir.

Di¤er bir kat›l›mc› "Proje kapsam›nda bilmedi¤im konularda ilgili "konular›n" e¤itimcileri, uzman
kiﬂilerce verilecek. Biz de bunlardan istifade edecek, bir bilgi potansiyeli oluﬂturacakt›k. Öyle
de oldu. Teﬂekkür ediyorum" ifadesiyle insan haklar› konusunda bilgilenmenin gerçekleﬂti¤ini
belirtmiﬂtir.

b. E¤itimlerin Niteli¤i
Bir kat›l›mc› "‹nsan haklar› kavram›n›n bu denli detayl› iﬂlenece¤i ve ciddi boyutta ele al›naca¤›
konusunda bilgim yoktu" ve di¤er bir kat›l›mc› "Keﬂke bu dersleri daha önce alabilseydik. Bir
birey olarak hakk›m›z›n neler oldu¤unu ve ne yapabilece¤imizi genel olarak ö¤renme olana¤›
buldum" ifadeleriyle edindikleri bilgilerin beklentilerinin üstünde oldu¤unu ve kendilerine yararl›
bilgiler oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir. Baz› kat›l›mc›lar için edinilen bilgiler "bugüne kadar bilmemiz
gerekli" olan konulard›r.
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Bir kat›l›mc› e¤itimlerin niteli¤ini "E¤itim düﬂündü¤ümden de daha detayl›, de¤erli e¤iticiler
taraf›ndan verildi ve derslerin bu kadar sürece¤ini beklemiyordum. Derslere devam benim için
kaç›n›lmaz oldu" tümcesiyle özetlemiﬂtir. Kat›l›mc›lar "bilmedikleri konular›" ö¤rendiklerini
belirtmiﬂlerdir.

"Umdu¤um bilgilerin üstünde, genel bir bilgi al›ﬂveriﬂi oldu. Bildi¤im konular›n dahi bak›ﬂ
aç›s›nda farkl› kazan›mlar›m oldu. Grup çal›ﬂmas› oldukça verimli oldu" ifadesi ile bir kat›l›mc›
e¤itimlerin grup çal›ﬂmalar› biçiminde ve kat›l›ml› e¤itim yöntemleri kullan›larak verildi¤ini
belirtmiﬂtir.

c. E¤iticiler Hakk›nda Görüﬂler
Kat›l›mc›lar›n e¤itmenler hakk›ndaki görüﬂleri ço¤unlukla olumludur.
"Çok farkl› bir ortam buldum. Kat›l›mc› ve e¤itmenler uyumlu çal›ﬂt›lar. E¤itimler s›cak geçti"
"Bekledi¤imden fazlas›n› buldum. Hocalar ço¤unlukla tam bilgiliydiler ve istekliydiler"
"Ortam ve hocalar güzeldi, herkese teﬂekkür"
"Çok de¤erli e¤itmenler tan›ma olana¤› buldum. Onur duydum" ifadeleri ile kat›l›mc›lar
e¤itmenlerin bilgili, istekli ve etkili oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.

d. E¤itimin Etkileri Konusunda Görüﬂler
Daha önce de belirtildi¤i gibi e¤itimlerin bireysel geliﬂim yönünden etkileri önemli olmuﬂtur.
Bir kat›l›mc› "En önemlisi her ﬂeyi daha farkl› sorgular oldum. Aile içinde bile bunun olumlu
etkilerini hissettim" ifadesiyle yak›n çevrelerinde bile bu etkinin hissedildi¤ini belirtmiﬂtir.
Bir kat›l›mc› e¤itim etkinliklerine kat›lmaktaki amac›n›n e¤itmen olarak yetiﬂmek oldu¤unu "Bir
e¤itimci gibi davranmak ya da ö¤retmek amac›m vard› burada buldu¤um imkanlar beni
rahatlatt›" cümlesiyle özetlemiﬂ ve bu konuda geliﬂme sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂtir.

"‹stedi¤im ﬂekilde bilgiye sahip oldum. Arkadaﬂlarla bir grup oluﬂturduk. Onlar› tan›d›¤›ma çok
sevindim", "Yeni arkadaﬂl›klar, dostluklar ve çok de¤erli hocalar tan›d›m", "Arkadaﬂ çevremi
geniﬂlettim", "Dostluklar, arkadaﬂl›klar, yeni fikirler ve farkl› beyinler", "Farkl› STK'larla tan›ﬂt›m"
ifadeleri kat›l›mc›lar›n yeni iletiﬂim a¤lar› içine girdiklerini, çevrelerinin geniﬂledi¤ini ve yeni
çal›ﬂma gruplar› ile ba¤lant› kurduklar›n› belirtmiﬂtir.
"Karﬂ›l›kl› olarak kat›l›mc› arkadaﬂlar›mdan ve hocalar›mdan çok ﬂey ö¤rendim. Kendime güvenim
artt›. Kendimi bu dönemde (e¤itim ald›¤›m süreç) daha mutlu hissettim. Benim gibi düﬂünen
arkadaﬂlar›mla birlikte olmak çok güzeldi. Ve en önemlisi her ﬂeyi daha farkl› sorgular oldum.
Aile içinde bile bunun olumlu etkilerini hissettim" cümlesi ile bir kat›l›mc› e¤itimlerin kat›l›ml›
biçimde yürütüldü¤ünü, iletiﬂimi güçlendirdi¤ini, bireysel geliﬂimine katk›s› oldu¤unu ve olumlu
geliﬂmeler sa¤lad›¤›n› anlatm›ﬂt›r.
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e. Konferanslar:
Kat›l›mc›lar e¤itim seminerleri d›ﬂ›nda düzenlenen konferanslardan çok yararland›klar›n›
belirtmiﬂlerdir.
f. Di¤er Bulgular / Farkl› Görüﬂler:
Bir grup kat›l›mc› teorik bilgilerin yo¤un olarak verildi¤ini ancak uygulama alan›nda bu bilgilerin
nas›l kullan›laca¤› konusunda bilgilenmenin eksik oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ayn› biçimde yürütülmekte
olan proje ile e¤itimlerin ba¤lant›s›n›n anlaﬂ›lmas› konusunda da tereddütler mevcuttur. Bir
kat›l›mc› "E¤itim al›yoruz fakat bunun nerede nas›l kullan›laca¤› konusunda pek bilgimiz yok.
Bu proje nas›l olup de¤erlendirilecek, nas›l uygulanacak bilmiyorum. Dersler güzeldi fakat her
zaman anlayabildi¤im ﬂekilde de¤ildi" ifadesi ile e¤itimlerin amac› konusunda tereddütleri
oldu¤unu ve konular›n anlat›m düzeyinin kendisinin kavray›ﬂ düzeyi ile uyuﬂmad›¤›n› bildirmiﬂtir.

Di¤er bir grup kat›l›mc› e¤itimlerin içeri¤i ile ilgili bilgilerin kendilerine verilmedi¤ini bildirmiﬂtir.
Verilen e¤itimin ders notlar›n›n eksikli¤i di¤er bir bulgu olarak sunulmuﬂtur. Bu durumu bir
kat›l›mc› "Verilecek e¤itimlerin sistemati¤i plan› bize verilmedi. Dersler verildikçe içeriklerini
ö¤renebildik ve bu bütünlü¤ü zedeledi" ve di¤er bir kat›l›mc› "Bu zamana kadar yap›lan dersler
bize yaz›l› olarak bir bütünlük içinde verilmeliydi. ﬁu anda bunlar› tekrarlama, birleﬂtirme
imkan›ndan mahrumum" ifadeleriyle bildirmiﬂtir.

Di¤er yönden bir kat›l›mc› "Beklentilerimin ancak yar›s›n› bulabildim. Belki de kendimce ç›tay›
yüksek tutmuﬂ olabilirim" ifadesini kullanm›ﬂt›r. Bu durum e¤itim seminerlerinin hedefleri
konusunda kat›l›mc›lar aras›nda bir görüﬂ birli¤inin olmad›¤›n› göstermektedir.

3. Kat›l›mc›lar›n Önerileri
Kat›l›mc›lar›n e¤itim programlar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› konusundaki önerileri kendilerine
yöneltilen "önerileriniz nelerdir?" sorusu ile al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n verdikleri yan›tlar
gruplanm›ﬂ ve aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir. Bulgular yukar›da oldu¤u gibi s›kl›k s›ras›na göre verilmiﬂ
ve s›kl›k için nicelik belirtilmemiﬂtir.

a. E¤itimin ‹çeri¤ine Yönelik Öneriler:
Kat›l›mc›lar›n önemli bir bölümü e¤itimlerde teorik konulara çok yer verildi¤i görüﬂündedir.
Edinilen bilgilerin uygulamaya nas›l geçirilece¤i konusunda verilen e¤itimlerin yetersiz oldu¤u,
örneklerin yetersiz oldu¤u ve e¤itmenlerin uygulamalar konusunda verdikleri bilgilerin yetersiz
oldu¤u bildirilmiﬂtir.

"Hayat›n içinden örnekler çok az", "Konular daha çok örneklenerek anlat›labilirdi. Bütün bu
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konular bir hikayeyle baﬂlay›p o hikayenin içinde canland›r›labilirdi", "Alan çal›ﬂmas›na a¤›rl›k
verilmesi" ifadeleri ile kat›l›mc›lar uygulamaya yönelik bilgilerin eksikli¤ini vurgulam›ﬂlard›r.
"Temel bilgiler yan›nda e¤itmenlerin yapt›klar› projeler, kat›ld›klar› saha çal›ﬂmalar›ndaki
gözlemleri kat›l›mc›lara verildi¤inde çok daha yararl› olaca¤›n›" düﬂünen bir kat›l›mc› e¤itmenlerin
kendi deneyimlerini anlatmalar›n›n önemini vurgulam›ﬂt›r.

b. E¤itim Mekanlar›:
Kat›l›mc›lar›n e¤itimlerin yap›ld›¤› mekanlar konusunda görüﬂleri olumsuzdur. "Dersliklerin
konumu ve yaz›n s›cak k›ﬂ›n so¤uk oluﬂu dezavantaj", "Mekan daha geniﬂ olabilir" ifadelerini
kullanarak kat›l›mc›lar menuniyetsizliklerini belirtmiﬂler ve daha geniﬂ mekanda e¤itim almak
istediklerini bildirmiﬂlerdir.

c. E¤itim Gruplar›n›n Düzenlenmesi:
Kat›l›mc›lar e¤itim gruplar›n›n homojen olarak düzenlenmesini, daha sonra yap›lacak e¤itimlerde
ise mevcut gruplar›n da¤›t›lmamas›n› önermiﬂlerdir. "S›n›flar bilgi seviyeleri de dikkate al›narak
daha homojen olarak düzenlenmeli" yönündeki istek bir kat›l›mc› taraf›ndan önerilmiﬂtir.

d. E¤itim Yöntemi ve ‹çeri¤i
Bir kiﬂi e¤itimlerin kat›l›ml› bir biçimde düzenlenmesi gereklili¤ini "Bizim daha fazla konuﬂma
içine çekilmemiz sa¤lanabilir" ifadesiyle belirtmiﬂtir. Gruplar›n tümüne her konunun verilmesi
yerine baz› konular›n belirli gruplara verilmesinin uygun olaca¤› di¤er bir kat›l›mc› taraf›ndan
ifade edilmiﬂtir. Bir kat›l›mc› bu ifadeyi destekleyecek biçimde üreme sa¤l›¤› e¤itimlerine
kat›lmaktan hoﬂnut olmad›¤›n› belirtmiﬂtir.

e. E¤itmenler:
Kat›l›mc›lar genel olarak e¤itmenleri yeterli olarak de¤erlendirmiﬂler ve ayn› e¤itmenler taraf›ndan
e¤itimlerin devam etmesini önermiﬂlerdir. Sadece iki kat›l›mc› baz› konularda e¤itmenlerin daha
uzman kiﬂilerden seçilmesi gere¤ini öne sürmüﬂtür.

f. E¤itim Süresi:
Kat›l›mc›lar ders program›n›n çok yüklü oldu¤unu fakat ders sürelerinin konular›n anlaﬂ›lmas›
için yeterli olmad›¤›n› bildirmiﬂtir. "Derslerin k›sa zamana yo¤unlaﬂt›r›larak" verildi¤ini belirten
kat›l›mc›lar bu durumun derslerin anlaﬂ›lmas›n› engelledi¤ini öne sürmüﬂlerdir. "Özellikle hukukla
ilgili konular›n çok s›k›ﬂ›k verildi", "‹nsan haklar›n›n tarihsel geliﬂimi, temel kavramlar ve sivil
toplum kuruluﬂlar› bilgileri çok iyi anlat›ld› ama h›zl› geçti" ifadeleriyle kat›l›mc›lar süre konusundaki
kayg›lar›n› ifade etmiﬂlerdir.
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Bir bölüm kat›l›mc› bu soruna çözüm olarak "Daha uzun saatlerde ders almak" istediklerini
belirtmiﬂ, di¤er bir grup kat›l›mc› ise "konular›n azalt›lmas›" n› önermiﬂtir. E¤itim süresini çok
uzun bulan baﬂka bir kat›l›mc›, "gruplara tek bir konunun verilmesini" önermiﬂ, bu sayede
"yo¤unlu¤un önlenece¤ini ve e¤itime tam zaman verilece¤ini" ileri sürmüﬂtür.

g. E¤itimlerin Süreklili¤i:
"Bu e¤itimin ayn› ﬂekilde ve ayn› kapasitede devam etmesini diliyorum", "Bu tip çal›ﬂmalar›n
devam›n› diliyoruz" ifadeleriyle kat›l›mc›lar e¤itimin süreklili¤i konusundaki isteklerini dile
getirmiﬂler, "Proje devam edece¤ine göre bunu programlayanlar en iyisini yapacaklard›r diye
düﬂünüyorum" ifadesini kullanan bir di¤er kat›l›mc› e¤itimleri programlayan ekibe olan güvenini
belirtmiﬂtir.

Bir baﬂka kat›l›mc› "‹nsanca Yaﬂam seminerlerinin Türkiye çap›nda halen e¤itim veren ö¤retmen
veya ö¤retmen adaylar›na da verilmesini" dileyerek e¤itimlerin proje hedefleri d›ﬂ›ndaki gruplara
da yayg›nlaﬂt›r›lmas› konusundaki dile¤ini vurgulam›ﬂt›r. Di¤er bir kat›l›mc› e¤itimlere kat›lanlara
e¤itim becerileri konusunda da e¤itim verilmesini istemiﬂtir.

h. E¤itim materyalleri:
Daha önceki bölümde kat›l›mc›lar›n e¤itim materyallerini yetersiz bulmalar› konusundaki
ifadelerine ek olarak kat›l›mc›lar ders öncesi e¤itim materyallerinin kendilerini verilmesini
istemiﬂlerdir.

›. E¤itimlere Kat›l›m:
Türkiye Sakatlar Derne¤i e¤itimleri baﬂlay›nca gruplar›n kat›l›m›nda azalma oldu¤unu belirten
kat›l›mc›lar, kat›l›m›n art›r›lmas› gere¤ini vurgulam›ﬂlard›r.

VII. Sonuç ve Öneriler
1. Proje hedefleri ve beklentiler:
Proje e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lan STK üyelerinin bir bölümü proje hedefleri konusunda yeterli
derecede bilgilendirilmeden e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂt›r. Her ne kadar Proje etkinliklerinin
tan›t›m› için yap›lan toplant›larda ayr›nt›l› olarak proje hedefleri ve etkinlikleri tan›t›lm›ﬂ olsa
da e¤itim toplant›lar›n›n baﬂlang›c›nda her yeni gruba ayr›nt›l› olarak yeniden projenin bir bütün
olarak tan›t›lmas›, e¤itim hedeflerinin verilmesi ve kat›l›mc›lar›n beklentilerinin e¤itim programlar›n›n
baﬂlang›c›nda al›nmas› uygun olacakt›r.
Kat›l›mc›lar›n e¤itim hedefleri konusunda eksik bilgilendirilmeleri e¤itimin süreklili¤inin sa¤lanmas›
ve proje etkinliklerinin ikinci bölümünde düzenlenmesi planlanan atölye çal›ﬂmalar› ve uygulamalar
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yönünden de engeller oluﬂturacak durumdad›r. Daha sonra da belirtilece¤i gibi e¤itim program›n›n
yo¤un bir içerik oluﬂturacak biçimde tasarlanm›ﬂ olmas› bir çok kat›l›mc›n›n e¤itimlerin sonunda
devams›zl›klar›na neden olmuﬂtur. Bu nedenle hedefler ve beklentiler yönünden e¤itim
etkinliklerinin baﬂlang›c›ndan itibaren bir taraftan e¤itim görecek STK üyelerinin bilgilendirilmesine
önem verilmesi, di¤er taraftan oluﬂturulacak gruplar›n beklentilerine göre e¤itimin içeri¤inin
düzenlenmesi gerekmektedir.

2. E¤iticilerin E¤itimi
E¤itim programlar›nda edinilen bilginin toplumun di¤er kesimlerine aktar›lmas› yönünde
kat›l›mc›lardan yo¤un talep bulunmaktad›r. E¤itim programlar›na ilk dönem kat›lan STK üyelerinin
bu talebi proje hedefleri ile uyumludur. ‹lerideki e¤itim çal›ﬂmalar› planlan›rken e¤itim görmüﬂ
gruplar›n taleplerinin dikkate al›narak e¤itim becerileri e¤itim programlar›n›n baﬂlat›lmas› uygun
olacakt›r. (Not: Bu öneri dikkate al›nm›ﬂ ve e¤itici e¤itimi seminerleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.)

3. Temel ‹nsan Haklar› E¤itimi
Projenin e¤itimleri süresince STK üyelerine yönelik olarak yürütülen temel insan haklar› e¤itimleri
ile ilgili hemen tüm kat›l›mc›lar›n yararl›l›k yönünde olumlu izlenimleri bulunmaktad›r. Kat›l›mc›lar
hem bireysel yönden hem de toplumsal yönden bu e¤itimlerin yararl›l›¤›na ve sürdürülmesi
gereklili¤ine inanmaktad›rlar. Ancak e¤itimin süresi, yöntemi ve kapsam› yönünde kat›l›mc›lar›n
tereddütleri bulunmaktad›r. E¤itimleri yürüten e¤itmenler büyük bir ço¤unlukla be¤enilmiﬂtir.

Öncelikle gruplar›n tümüne ayn› tür e¤itimlerin verilmesi kat›l›mc›lar taraf›ndan uygun
görülmemektedir. Temel insan haklar› e¤itimleri d›ﬂ›ndaki e¤itimlerin gruplara seçmeli olarak
verilmesi proje hedeflerine ulaﬂma yönünde daha etkin olacakt›r. Örne¤in kat›l›mc›lardan baz›lar›
üreme sa¤l›¤› e¤itimlerini kendileri için uygun görmemiﬂlerdir. Yetiﬂkin e¤itimi prensiplerine
uygun olarak e¤itim sa¤lanacak gruplar›n e¤ilimlerinin saptanmas› ve e¤itim program›n›n
kapsam›n›n oluﬂturulmas› uygun olacakt›r.

Di¤er yönden oturumlar kat›l›mc›lar taraf›ndan çok "teorik" olarak de¤erlendirilmiﬂ, e¤itim
oturumlar›na kat›lmakta zorland›klar› ifade edilmiﬂtir. Di¤er yönden e¤itim program›n›n yüklü
olmas› nedeniyle ders sürelerinin k›sa tutulmas› baz› konular›n kat›l›mc›lar taraf›ndan yeterli
düzeyde anlaﬂ›lmamas›na neden olmuﬂtur. Temel insan haklar› konular›n›n bir bölümü teori
içerikli metinler olup gerçekten de bu konular›n yetiﬂkin e¤itim prensiplerine uygun kat›l›mc›
yöntemlerle ö¤retilmesinde k›s›tl›l›klar bulunmaktad›r. Ancak yine de kat›l›mc›lar temel insan
haklar› e¤itimlerinde uygulamalardan örneklerin verilmesini, en az›ndan bu alanda yap›lan
projelerden örneklerle konunun anlat›lmas›n› istemektedirler. Bu nedenle benzer e¤itim
programlar›nda:

78

• Temel insan haklar› ders sürelerinin bir miktar fazlalaﬂt›r›lmas›, bu sürenin gruplara seçmeli
programlar sunarak sa¤lanmas›,
• Ülkemizde ya da di¤er ülkelerde uygulanan insan haklar› projelerinden örneklerin sunulmas›,
• Temel insan haklar› e¤itimlerini veren e¤itmenlerin olanaklar elverdi¤ince oturumlar› kat›l›mc›
yöntemle vermelerinin sa¤lanmas› uygun olacakt›r.

4. E¤itimin Etkileri
Proje hedefleri göz önüne al›nd›¤›nda STK üyelerinin e¤itim program› sonras› atölye çal›ﬂmalar›na
yönlendirilerek insan haklar› alan›nda ma¤durlara yönelik uygulamalar yapmas› beklenmektedir.
Bu nedenle e¤itimin etkisinin kat›l›mc›lar üzerinde bireysel geliﬂme sa¤laman›n ötesinde toplumsal
bir içerik ve haklar›n korunmas›na yönelik bir eylem oluﬂturmas› beklenmelidir. Ancak
de¤erlendirme sonras› kat›l›mc›lar›n hedefleri aras›nda insan haklar› konusunda e¤itimler
yapmaktan öte bir hedef bulunmamaktad›r. E¤itim programlar› sürdürülürken atölye çal›ﬂmalar›n›n
sürdürülmesine baﬂlanmas› bu konudaki aksakl›¤› giderebilir. Atölye çal›ﬂmalar› ile varolan
sorunlar›n saptanmas› ve çözüm önerilerinin aranmas› etkinli¤i, e¤itim program›yla paralel
sürdürüldü¤ünde e¤itim program›n›n içeri¤inin saptanmas› da kolaylaﬂacakt›r. (Bu öneri atölye
çal›ﬂmalar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir)

5. ‹letiﬂim A¤›n›n Güçlenmesi
E¤itim program› sonras› kat›l›mc›lar›n çevresinin geniﬂlemesi, yeni dostluklar›n ve iletiﬂim a¤lar›n›n
güçlenmesi olumludur, ancak bu sonucun proje hedefleri ile uyumlu uygulamalar›n baﬂlang›c›
için kullan›lmas› gerekmektedir. Projenin ilerideki etkinlikleri için öngörülen uygulamalarda bu
iletiﬂim a¤lar›n›n kullan›lmas› önem kazanacakt›r ve proje ekibinin bu iletiﬂim a¤lar›n› denetleyebilir
ve yönlendirebilir konumda olmas› gerekmektedir. Bu nedenle grup liderlerinin saptanarak bu
liderlerin di¤er grup üyelerini uygulamalara yönlendirecek biçimde "peer" olarak e¤itilmeleri
düﬂünülebilir.

6. Konferanslar:
Kat›l›mc›lar e¤itim programlar›n›n baﬂlang›c›nda düzenlenen konferanslardan çok yararland›klar›n›
bildirmiﬂlerdir. Benzeri e¤itim programlar›nda benzeri konferanslar›n düzenlenmesi uygun
olacakt›r.

7. E¤itim Mekanlar›
Proje binas›nda kullan›lan derslikler e¤itime uygun de¤ildir ve özellikle sakatlar›n ders izlemelerini
zorlaﬂt›rmaktad›r. E¤itimlere Belediye Meclis Binas›nda baﬂlayan gruplar proje ofisinin bulundu¤u
binadaki dersliklerde e¤itim alan gruplara göre çok daha az ﬂikayetçi olan gruplard›r. Belediye
Meclis Binas›ndaki salonlar e¤itim için daha uygundur.
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8. Ulaﬂ›m ve Zamanlama
Kat›l›mc›lar e¤itim programlar›na kat›lmak ve oturumlar›n düzenlendi¤i saatler konusunda hiç
bir görüﬂ bildirmemiﬂtir. Ulaﬂ›m›n Kad›köy Belediyesi'nin sa¤lad›¤› olanaklarla neredeyse hiç
aksamadan sürdürülmesi ilk dönem hedeflerine ulaﬂmada çok etkili olmuﬂtur. Bu deste¤in
devam›n›n sa¤lanmas› ve bu olana¤› sa¤layan Belediye sorumlular› ve görevlilerine proje ekibi
taraf›ndan olumlu geri bildirimin yap›lmas› uygun olacakt›r.

9. E¤itim Gruplar›n›n Oluﬂturulmas›
Projenin ikinci bölümünde yap›lacak uygulamalar için e¤itim gruplar›n›n iletiﬂim dinami¤i ve
grup bütünlü¤ü önemlidir. Varolan grup yap›lar›n›n daha sonraki aﬂamalarda korunmas› uygun
olacakt›r. Homojen bir yap›n›n sa¤lanmas› ve gruplar›n ilgi alanlar›na göre e¤itim programlar›n›n
oluﬂturulmas› önemlidir.

10. E¤itim Materyalleri:
‹nsan haklar› e¤itimleri konusunda kat›l›mc› modüllerinin ülkemizde bulunmamas› e¤itimin
k›s›tlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r. ‹lerideki e¤itimlerde materyallerin ço¤alt›larak kat›l›mc›lara
önceden da¤›t›lmas› uygun olacakt›r.

11. E¤itimlere Kat›l›m:
Birinci dönem e¤itimleri sonuna do¤ru gruplarda kat›l›m›n azalmas› e¤itimleri olumsuz yönde
etkilemiﬂtir. Bu durumun nedenleri aras›nda
• E¤itim program› içeri¤inin yüklü olmas› ve uzun bir süre almas›,
• Her gruba standart bir e¤itim amac›yla her konunun verilmesinin amaçlanmas›,
• Gruplar›n e¤ilimleri ve ilgilerinin yeterince göz önüne al›nmamas›,
• Oturumlar›n kat›l›ml› e¤itim yöntemleriyle yürütülmesindeki yetersizlikler,
• Kat›l›mc›lar›n e¤itim düzeyinin teori a¤›rl›kl› bir e¤itim için engel oluﬂturmas› say›labilir.

Bu nedenle ilerideki e¤itimlerde:
• Gruplar›n homojen bir bütün oluﬂturacak kat›l›mc›lardan oluﬂturulmas›,
• E¤itim program› içeri¤inin (temel insan haklar› e¤itimleri hariç) grubun e¤itim gereksinimi
do¤rultusunda planlanmas› ve her gruba iste¤i do¤rultusunda tek bir alanda (ÜS, sakatlar›n
haklar› ya da kad›n/çocuk haklar›) e¤itim sa¤lanmas›,
• Oturumlar›n kat›l›ml› e¤itim yöntemleriyle yürütülmesi,
• ‹nsan haklar› uygulamalar›n yeterince ders program›nda yer almas›n›n sa¤lanmas›,
• Proje hedefleri konusunda gruplar›n yeterli bilgilendirilmelerinin sa¤lanmas›,
Projenin daha sonraki uygulamalar› için kat›l›mc›lar›n e¤itim programlar›na baﬂlang›c›nda oryante
edilmelerinin sa¤lanmalar› uygun olacakt›r.
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‹NSANCA YAﬁAM
DEMOKRAS‹ VE ‹NSAN HAKLARI ‹Ç‹N TOPLUMSAL ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ PROJES‹
E⁄‹T‹MC‹ DE⁄ERLEND‹RME RAPORU
I. Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Kapasite Geliﬂtirme:
De¤erlendirme Kapsam› ve Yöntem

Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Kapasite Geliﬂtirme Seminerleri alan›nda deneyimli e¤itmenleri temel
amac›, kat›l›mc›lar›n›n temsil ettikleri STK'lar›n›n dene¤im/çal›ﬂmalar›nda yola ç›karak samimi
bir ortamda "Gönüllülük, Savunuculuk ve Politikalar› Etkilemek, Sivil Toplum ve Strateji Oluﬂturma,
‹letiﬂim Becerileri ve Teklif Yazma Teknikleri" konular›n› beraber irdelemek ve fark›ndal›k
yaratmakt›r.
Seminer De¤erlendirme Formunda bulunan 1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve
nedeni? 2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi 3. Grup profilin kat›l›ma etkisi
ve 4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri, sorular›na
e¤itimcilerimiz olan Alper Akyüz, Dijan Albayrak, Emel Kurma , Ayﬂe Kayalar, ﬁaylan Uran,
Laden Yurttagüler, Yi¤it Aksako¤lu ve ‹dil Eser'in cevaplar› niteliksel olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni?
• E¤itimcilerin her birinin de¤iﬂik sözcüklerle de olsa ifade etti¤i öncelikli sorunun kat›l›mc›lar›n
de¤iﬂik gruplardan gelmesi ve dene¤im ve e¤itim düzeylerinin farkl› olmas› ortak dilin
kullan›lmas›nda ve tart›ﬂmalarda daha esnek ve ön yarg›s›z davranmay› engellemiﬂtir.
o

Baz› orta yaﬂl› kat›l›mc›lar›n eleﬂtirisel düﬂünme yollar›n› kapal› tutmalar›, kendi ideolojilerini
ve örgütleri konusundazaman zaman uzlaﬂma ve empatiden yoksun tav›r sergilemiﬂlerdir.

o

Kat›l›mc›lar›n›n önemli bir bölümünün "Ayd›nlanmac›" e¤itim sistemi ile yetiﬂmiﬂ olmalar›,
" yukar›dan aﬂa¤›ya" empoze edilen projelerin baﬂar›s›z olmas› nedenlerinin ve paydaﬂ
analizinin gerekli¤ini alg›lamalar› uzun sürmüﬂtür.

o

‹letiﬂim seminerinde STK'lar› temsil eden kat›l›mc›lar›n›n bireysel uyuﬂmazl›klar› tart›ﬂmalara
s›kl›kla yans›d›¤› gözlenmiﬂtir.

• Kat›l›mc›lar farkl› tecrübelerini grupla paylaﬂarak e¤itimi beslemiﬂlerdir.
• Kat›l›mc›lar›n seminerlere devama dikkat etmemeleri proje ekibini zorlam›ﬂt›r.
• MÜ gelen ö¤rencilerin yo¤un olduklar› ikici grupda, grubun dengesini bozmuﬂlard›r.
• Seminer odalar› baz› inter aktif e¤itimlere uygun de¤ildir.
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2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi
• Grup üyelerinin büyük bir bölümü konulara hevesli olup tart›ﬂmalara kat›lan bir tav›r
içindeydiler.
• Baz› olumsuzluklara ra¤men kat›l›m oldukça üstün seviyedeydi.
• Tart›ﬂmalara kat›l›m iyiydi ve e¤itim ortam›na katk›da bulundu.
• Kat›l›mc›lar›n birço¤unun profesyonel tecrübesi, tart›ﬂmalara heyecanla kat›lmalar›na
olanak verdi.
• Kat›l›mc›lar›n ço¤unun kad›n›n olmas› toplumda kad›n, kad›n›n yeri ve yaﬂad›¤› zorluklar
ekseninde yöneldi.
• Grup üyeleri e¤itime kat›lma istekli olmalar›na ra¤men kendilerine ait ajandalar› ile
gelmekte ve tüketemedikleri tart›ﬂmalar zaman zaman kendi aralar›nda gerilimlere yol
açm›ﬂt›r.
• Kat›l›mc›lar›n›n baz›lar›n›n seminerlere devama dikkat etmemeleri ve proje ekibi taraf›ndan
ulaﬂ›lamamalar› gruplardan kopmalara neden olmuﬂtur.
3. Grup profilin kat›l›ma etkisi

• Sakatlar Derne¤inden gelen kat›l›mc›lar di¤er STK'lardan gelen kat›l›mc›lara k›yasla daha
pasif ve arkada kalmay› ye¤leyen bir tutum içindeydiler.
• MÜ'den gelen ö¤lenciler maalesef kat›lmak istemelerine ra¤men kat›lamad›lar.
• Sakatlar Derne¤inden gelen kat›l›mc›lar›n birço¤unun ma¤dur kesimden gelen kiﬂiler olup
bu kiﬂilerin ma¤dur e¤itimden yararlanmalar› daha verimli olacakt›r.
• KA-DER, ÇYDD gibi derneklerden gelen kat›l›mc›lar›n ihtiyaçlar› ve beklentilerinin farkl›
olduklar› görülmüﬂtür.

4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
• Kat›l›mc›lar›n önceden iyi belirlenmesi ve ön beklentilerinin alklentilerinin al›narak e¤itimcilere
iletilmesi.
• Seminer notlar›n›n seminerlerden önce kat›l›mc›lara e¤itimcilerden daha önce verilebilmesi
bunlar›n okunup seminerlere gelinmesi daha yararl› olacakt›r.
• Kat›l›mc›lar›n daha genç olmas› ve bu bilgilerden gençler taraf›ndan da yararlan›labilmesi
yararl› olur.
• Proje yaz›m›nda sürenin daha fazla olmas›.
• ‹lk ders olan sivil toplum ve gönüllülük konular›n›n sindirebilmesi zaman verilmesi.
• Seminerlerin amaç ve gündeminin kat›l›mc›lara detayl› aç›klanmas›.
• Kat›l›mc›lar kullan›lan interaktif gibi yöntemlere al›ﬂmalar›n› sa¤lamak.
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II. Temel ‹nsan Haklar›
De¤erlendirme Kapsam› ve Yöntem

Temel ‹nsan Haklar› Seminerleri alan›nda deneyimli e¤itmenlerinin temel amac›; E¤itimin amac›,
kat›l›mc›lar›n insan haklar› konusundaki bilgilerinin artt›r›lmas› suretiyle, tutum ve davran›ﬂlar›n›
de¤iﬂtirmesi, farkl› insan haklar› sorunlar› hakk›nda duyarl›l›k geliﬂtirmelerini sa¤lamakt›r. Hukuk
E¤itimi almam›ﬂ kiﬂilere de ‹nsan Haklar› e¤itimi vermekte deneyimli olan Av. Iﬂ›l Gül, Av.
Bertan Tokuzlu ve Av. Nurca Kaya, Seminer De¤erlendirme Formunda bulunan 1. Seminer
s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni? 2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi
3. Grup profilin kat›l›ma etkisi ve 4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri
ve beklentileri sorular› detayl› olarak cevapland›rm›ﬂt›r.

1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni?
• Baz› gruplar›n›n kat›l›m›n›n istikrarl› olmamas› d›ﬂ›nda, herhangi bir sorunla karﬂ›laﬂ›lmad›.
• Özellikle Avrupa Konseyi ve ‹nsan Haklar› ders süresinin konunun geniﬂli¤ine , zenginli¤ine
karﬂ›n k›sa oluﬂu ve kat›l›mc›lar›n›n baz›lar›n›n alt yap›lar›n›n h›zland›r›lm›ﬂ bir e¤itim için
yeterli olmay›ﬂ›.
• Büyük sorun kat›l›mc›lar›n formasyonlar›, altyap›lar› ve alg›lamalar›ndaki aras›ndaki
uçurumlard›.
• Gruplar›n alg›lamalar› bak›m›ndan homojen gruplardan oluﬂmamas›, konular›n baz›
kiﬂilere çok zor baz› kiﬂilere de çok kolay gelmesine neden oldu.

2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi

• Seminerlere kat›lan kat›l›mc›lar, özellikle 1. ve 2. grup üyeleri, derslere son derece aktif
olarak kat›ld›lar.
• Meslek örgütlerinde veya sivil toplum örgütlerde aktif yer alm›ﬂ olan kat›l›mc›lar daha
kat›l›mc›yd›lar.
• Kat›l›mc›lar, tart›ﬂmalar s›ras›nda, e¤itimin baﬂlamas›ndan önceki görüﬂleri ile, e¤itim
s›ras›nda edindikleri bilgileri bir arada kullanarak, kendilerine yönelik eleﬂtirilerini de ortaya
koydular.
• Kat›l›mc›lar, birbirleriyle e¤itim boyunca birarada olman›n ve tan›man›n rahatl›¤›n› da
hissederek, hiçbir çekingenlik göstermeden kendi deneyimlerini paylaﬂt›lar. Bu deneyimlerin,
gelecekte benimsenecek tutumlar bak›m›ndan çok etkili ve önemlidir.

83

3. Grup profilin kat›l›ma etkisi

• Gruplar›n karma olmas›n›n son derece faydal› oldu¤u özelliklede farkl›l›klar› kabul etmekte
oldukça zorlanan bir toplumda, farkl›lar› böyle bir zeminde biraraya getirmek son derece
önemli.
• Gruplar›n karma olmas›, deneyimlerin de farkl› olmas›na neden oldu¤undan, tart›ﬂmalara
büyük bir zenginlik katm›ﬂt›r.
• Grup profilinin, tart›ﬂmalara kat›lma konusunda hiçbir sorun yaratmam›ﬂt›r. Yine özellikle
1. ve 2. gruplardaki enerji ve dinamizmden son derece keyif olup da bunun da grup
profilinden karma olmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r.
• STK'larda daha önce aktif çal›ﬂmam›ﬂ ve toplumsal sorunlar konusunda birikimi ve ilgili
olmayan, bas›n› takip etmeyen kat›l›mc›lar seminerleri takip etmekte güçlük yaﬂam›ﬂlard›r.
• E¤itim düzeyinin eﬂit olmamas› kaz› kat›l›mc›lar›n dersi ilgiyle dinmemesini etkilemedi ama
söz almakta çekingen davranmalar›na neden oldu.

4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri

• Kat›l›mc›lara destek olacak bir temel kitap ile temel insan haklar› belgelerinin derlendi¤i
bir yay›n›n da¤›t›lmas›, e¤itimin yürütülmesinde kolaylaﬂt›r›c› olacakt›r.
• Gruplar›n e¤itim düzeyi bak›m›ndan homojen olmas› yararl› olacakt›r.
• Ders materyallerinin önceden kat›l›mc›lara verilmesi yararl› olacakt›r.
• Pratik çal›ﬂmalar›n say›s›n›n art›r›lmas› yararl› olacakt›r.
• Özellikle Avrupa Konseyi ve ‹nsan Haklar› konusunda daha uzun sürede anlat›mal›.

III. Kad›n ve Çocuk Haklar›
De¤erlendirme Kapsam› ve Yöntem

Kad›n ve Çocuklar› Haklar› alan›nda deneyimli e¤itmenlerinin temel amac›; E¤itimin amac›,
kat›l›mc›lar›n kad›n özellikle de yoksul kad›nlar ve çocuk haklar› konusundaki bilgilerinin
artt›r›lmas› suretiyle, tutum ve davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmesi, bilinç yükseltme ve duyarl›l›k
geliﬂtirmelerini sa¤lamakt›r. Kad›n ve çocuk haklar› alan›nda teorik ve pratik bilgi ve dene¤imleri
olan Hilal Dokuzcan, Av. Seda Akco, Nurca Kaya, Berrin Yenice, Serdar De¤irmencio¤lu ve
Gülru Hotinli Seminer De¤erlendirme Formunda bulunan 1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan
zorluklar ve nedeni? 2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi 3. Grup profilin
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kat›l›ma etkisi ve 4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
sorular› detayl› olarak cevapland›rm›ﬂt›r.

1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni?
• E¤itim salonlar› Video gösterimi ve cd gösterimlerine uygun de¤ildi.
• Kat›l›mc›lar›n say›lar›n›n az olmas› farkl› görüﬂlerin tart›ﬂ›ma f›rsat›n› engelledi.
• Kat›l›mc›lar›n›n konu ile ilgili bilgi ve ilgi düzeyinin farkl› olmalar›.
• Kat›l›mc›lar›n yoksul kesime hizmet vermek üzere çal›ﬂma deneyimi çok, ancak yoksullar›n
kendi örgütlenmelerini destekleme konusunda bilgileri azd›.
• E¤itim süresi yaklaﬂ›m›n içselleﬂtirilmesi için yeterli olmamakla birlikte en az›ndan bir giriﬂ.
• E¤itime dirençli ve pek pratik bir beklentisi olmadan kiﬂiler kendileri geride tuttular.

2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi
• Kat›l›mc›lar›n say›s› azda olsa da son derece ilgili, motivasyonlar› yüksek ve aktif kat›l›mc›
idiler.

3. Grup profilin kat›l›ma etkisi
• Grupla dönemin son çal›ﬂma oldu¤u için ortak dile ulaﬂ›lm›ﬂ, kolay tart›ﬂ›l›r bir ortam
oluﬂmuﬂtu. Verimli kat›l›mlar ve katk›lar oldu.
• Kat›l›mc›lar›n STK temsilcilerinin olmalar› kat›l›ma olumlu etkiledi.
• Kat›l›mc›lar›n örgütlenme ve yoksullarla çal›ﬂma konusunda kendi deneyimleri de olmas›,
kat›l›m› art›ran bir unsur oldu.
• Kat›l›mc›lar›n devama önem vermesi ve grubun kalabal›k olmas› tart›ﬂmalar›n daha verimli
olmas›n› sa¤layacakt›r.

4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
• Baz› baﬂl›k alt›ndaki konular›n daha çok yaﬂanan reel ﬂartlar incelenebilir. Daha uzun
süreler (örn.2 ders olarak iﬂlenebilir)
• E¤itim s›ras›nda kat›l›mc›lar›n kendi STK deneyimlerini ve özellikle yönetim biçimlerini
tart›ﬂma ihtiyac›nda olduklar› belirtildi. Kendi aralar›nda bilgi ve deneyim al›ﬂveriﬂi için bir
platformun yararl› olaca¤› kan›s›nday›m.
• Kat›l›mc›lardan bu e¤itimleri daha sonra kendilerinin de uygulayabilmelerini yönünde
izlenimler edinildi.
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• Workshoplarda mevcut çal›ﬂmalar›n› nas›l geliﬂtirecekleri ya da yeni ne tür çal›ﬂmalar
baﬂlatabilecekleri konusunda öncesinden bilgilendirilmeleri yararl› olacakt›r.

IV. Sakat Haklar›
De¤erlendirme Kapsam› ve Yöntem

Sakatlar haklar› alan›nda deneyimli e¤itmenlerinin temel amac›; E¤itimin amac›, kat›l›mc›lara
sakat haklar› konusundaki bilgilerinin artt›r›lmas› suretiyle, tutum ve davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmesi,
bilinç yükseltme ve duyarl›l›k geliﬂtirmelerini sa¤lamakt›r. Sakat haklar› alan›nda teorik ve pratik
bilgi ve dene¤imleri olan Dr. Nadi Bak›rc›, ﬁükrü Sürmen, Av. Bigütay Hakk› Durna, ﬁükrü
Boyraz ve Ayd›n Sirkeo¤lu Seminer De¤erlendirme Formunda bulunan 1. Seminer s›ras›nda
karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni? 2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi 3. Grup
profilin kat›l›ma etkisi ve 4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
sorular› detayl› olarak cevapland›rm›ﬂt›r.

1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni?
• E¤itim alanlar›n›n farkl› e¤itim ve yaﬂ gurubundan olmas› baz› alg›lama sorunlar› ortaya
ç›kartmas›na ra¤men bu sorun aﬂ›lm›ﬂt›r. Ortak dilin kullan›lmas›n› yakalanabilmiﬂtir.
• E¤itimlerde hiç bir sorun yaﬂanmam›ﬂt›r ayr›ca e¤itim ekibi taraf›ndan sa¤lanan olanaklar
e¤itimin etkin ve keyifli geçmesini sa¤lad›.
• Mimarl›ktaki yeni tasar›mlar›n kavranmas› biraz zordu.

2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi
• Kat›l›mc›lar›n ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerini aç›klamalar› ve soru sormalar› yararl›yd›.
• Halk sa¤l›¤›n› ilgilendiren konularda kat›l›mc›lar›n duyarl› olmalar› kat›l›m› art›rd›.
• Kat›l›mc›lara geniﬂ bilgi içeren föyler kat›l›mc›lar›na da¤›t›lmas› seminerlerde yararl› oldu.
• Tart›ﬂma bölümlerinde canl› bir kat›l›m sergilendi.

3. Grup profilin kat›l›ma etkisi
• Kat›l›mc›lardan baz›lar›n sakat baz›lar›n›n da sa¤l›kl› olmas› seminerlere bir zenginlik
katm›ﬂt›r.
• Kat›l›mc›lar›n baz›lar›na sakatlar›n çal›ﬂma haklar› gibi yaﬂamsal bir baﬂl›¤›n çok yararl›
olmuﬂtur.
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4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
• Seminerler içerik ve kat›l›m ac›s›ndan olumlu ve tatminkard›.
• Siyasi parti ve yerel yönetim üyelerinin sakat haklar› seminerlerine kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›.
• Seminer hakk›ndaki bilgiler önceden verilirse kat›l›m ve tart›ﬂmalar daha verimli olabilir.
• Eklenecek bilgiler daha sonra da kat›l›mc›lara iletilebilir.

V. Üreme ve Cinsel Sa¤l›k Haklar›
De¤erlendirme Kapsam› ve Yöntem

Üreme ve Cinsel Sa¤l›k Haklar› seminerleri alan›nda deneyimli e¤itmenlerinin temel amac›,
kat›l›mc›lara üreme ve cinsel sa¤l›k haklar› bilgilerinin artt›r›lmas› suretiyle, tutum ve davran›ﬂlar›n›
de¤iﬂtirmesi, bilinç yükseltme ve duyarl›l›k geliﬂtirmelerini sa¤lamakt›r. Üreme ve Cinsel Sa¤l›k
haklar› alan›nda teorik ve pratik bilgi ve dene¤imleri olan Dr. ﬁadiye Çetintaﬂ ve Uzm. Psk.
Füsun Kayatürk Seminer De¤erlendirme Formunda bulunan 1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan
zorluklar ve nedeni? 2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi 3. Grup profilin
kat›l›ma etkisi ve 4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri
sorular› detayl› olarak cevapland›rm›ﬂt›r.

1. Seminer s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan zorluklar ve nedeni?
• Seminerlerin ortam›n›n fizik koﬂullar›n›n gözden geçirilmeli, kat›l›mc›lar›n ve e¤itimcinin
her an yüz yüze olabilece¤i U ya da V planl› yerleﬂimler benimsenmeli ve hayata geçirilmeli.
• Servis kullanmak zorunda olan kat›l›mc›lar›n zaman›nda ve sürekli kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
ve aksakl›klar›n›n giderilebilmesi için çözüm üretilmeli
• ‹nsan haklar› ve demokrasi özneli bir projede ve en mahrem konular›n paylaﬂ›ld›¤›
seminerlerde kat›l›mc›lar›n ve kat›l›mc›lar›n onay› olmadan kay›t cihaz›n kullan›lmas›
engellenmeli
• Kat›l›m›n artmas›n› sa¤lamak için ön haz›rl›k ve duyurulara daha fazla önem verilmeli.

2. Grup üyelerin e¤itime kat›l›m›n›n de¤erlendirilmesi
• Servis sorunlar›n›n d›ﬂ›nda seminerlere kat›l›m yüksek olmuﬂtur ayr›ca kat›l›mc›lar bilgilerin
çok yararl› oldu¤unu ve baz› konularda da yanl›ﬂ bilgilere sahip olduklar›n› ac›k gönüllükle
ifade etmiﬂlerdir.
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3. Grup profilin kat›l›ma etkisi
• Kat›l›mc›lar farkl› yaﬂ, e¤itim ve sosyokültürel gruplardan gelmelerine karﬂ›n çal›ﬂmalarda
sorun yaﬂanmam›ﬂt›r. Bu durumun nedenler ise, STK gönüllüler olmalar› ve bu projede uzun
süredir beraber çeﬂitli seminerlere beraber kat›lmalar› olmuﬂtur.

4. E¤itimcilerin ayn› baﬂl›kla gelecek programlar için öneri ve beklentileri

• Kat›l›mc›lar›n sürekli olarak dile getirdikleri "bilmedi¤imiz ne çok ﬂey varm›ﬂ", "bunu yanl›ﬂ
biliyormuﬂum" gibi cümleleri ve daha detayl› bilgi istemeleri daha içerikli bir program
haz›rlanmas›na neden olabilir.
• Baz› Kat›l›mc›larda bu konular hakk›nda e¤itimci e¤itimi verilebilir.
• Kat›l›mc›lar ›srarla kal›c› bir materyale sahip olmak istediklerini ifade etmiﬂlerdir ve bu
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konular hakk›nda bir kitapc›k haz›rlanabilir.

2.2 Meslek Grubu E¤itimleri

Seminerlerimize kat›lacak Meslek Gruplar›na ulaﬂmak için Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllülerine
ulaﬂmak için kulland›¤›m›z yöntemler ve dergi, radyo ve parallel etkinliklere ek olarak, projemize
sürekli destek veren, Kad›köy Kaymakaml›¤› arac›l›¤›yla kurumsal baﬂvuruda bulunduk ve ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü, Müftülük, ‹lçe Sa¤l›k Grup Baﬂkanl›¤›, ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü baﬂta
olmak üzere kendilerinden kat›l›mc› talebinde bulunduk.

Meslek Gruplar›na yönelik e¤itimleri planlarken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa
Bilim Dal› Baﬂkan› ve Baﬂbakanl›¤a ba¤l› ‹nsan Haklar› Komisyonu (bu do¤ru mu bir bak›n)
Baﬂkan› Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu'nun dan›ﬂmanl›¤›na baﬂvurduk. Meslek grubu e¤itimleri
kendisinin de tavsiyesiyle daha k›sa süreli bütün günlük e¤itimler olarak gerçekleﬂtirildi. E¤itim
içeri¤i, program› haz›rlanmas› ve e¤itmen önerileri noktas›nda Prof. Dr. Kabo¤lu ile 1 y›la yak›n
çal›ﬂ›ld› ve aﬂa¤›daki mesleklerden temsilcilerle e¤itim seminerlerimiz gerçekleﬂtirildi.

1. Yerel gazeteciler, bas›n ve radyo programc›lar - 3 gün
24, 25 ve 26 Aral›k 2004 (18 saat) 10 Kiﬂi
2. Emniyet Mensuplar› ve Zab›ta - 5 gün
3, 4, 5, 6 ve 7 Ocak 2005 (30 saat) 39 kiﬂi
3. Muhtarlar - 3 gün
28, 29 ve 30 Ocak 2005 (18 saat) 27 kiﬂi
4. Sa¤l›k Mensuplar› (Doktor ve Hemﬂireler) - 3 gün
28 ﬁubat, 1 ve 2 Mart 2005 (18 saat) 32 kiﬂi
5. Ö¤retmenler - 3 gün
25, 26 ve 27 Mart 2005 (18 saat) 26 kiﬂi
6. ‹mamlar - 3 gün
18, 19 ve 20 Nisan 2005 (18 saat) 38 kiﬂi
7. Belediye mensuplar› - 1 gün
(ﬁehir planc›lar, mimarlar, APK ve Fen iﬂleri)
4 May›s 2005 (6 saat) 40 kiﬂi

Meslek gruplar›na yönelik gerçekleﬂtirilen e¤itim seminerlerinin ilk gününde, yar›m günü panel
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ﬂeklinde organize edilmiﬂ bilgilendirme ve soru-cevap bölümleri gerçekleﬂtirildi. Bu panellere,
konunun uzmanlar› ve Belediye yetkilileri konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. Panellere kat›lan
konuﬂmac›lar ﬂunlard›r:
Yerel gazeteciler, bas›n ve radyo programc›lar için yap›lan e¤itimdeki panele, Prof. Dr. ‹brahim
Kabo¤lu (MÜ), Prof. Dr. Meral At›lgan (MÜ), Av.Fikret ‹lkiz (NTV ve CNBC-e hukuk dan›ﬂman›)
ve Mustafa Mutlu (Gazeteci) kat›lm›ﬂt›r.
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü ve Kad›köy Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü mensuplar›n›n e¤itimine
panelist olarak, Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD), Prof Dr. Esin Küntay (Mimar Sinan Üniversitesi
Sosyoloji bölümü) ve Av.Fikret ‹lkiz (NTV ve CNBC-e hukuk dan›ﬂman›) kat›lm›ﬂt›r.
Muhtarlara yönelik e¤itim Kad›köy Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› ‹nci Beﬂp›nar'›n konuﬂmas›yla
baﬂlam›ﬂt›r.
Sa¤l›k Mensuplar›na yönelik e¤itim de kendisi de t›p doktoru olan Prof. Dr. Türkan Saylan'n›n
konuﬂmas›yla baﬂlam›ﬂt›r.
Ö¤retmenlere verilen e¤itimler de Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu (MÜ) ve Prof. Dr. Meral Oktay
(MÜ) paneli ile baﬂlam›ﬂt›r.
‹mamlar için yap›lan e¤itimlerde Prof. Dr. Türkan Saylan'n›n konuﬂmas›yla baﬂlam›ﬂt›r.

E¤itim konular› temel insan haklar› konular›ndan seçildi. E¤itim seminerlerinde ele al›nan konu
baﬂl›klar› ve e¤itmenler ﬂunlard›r:

Konu baﬂl›klar›;
1. ‹nsan Haklar› ve Demokrasi
2. ‹nsan Haklar›n›n uygulanmas›
a. ‹nsan Haklar›n›n s›n›rlanmas›
b. ‹nsan haklar›n›n güvencelenmesi
3. Sahip oldu¤umuz haklar
a. Kiﬂi özgürlükleri ve siyasal haklar
b. ‹ktisadi, sosyal ve kültürel haklar
c. Çevre, geliﬂme ve bar›ﬂ haklar›
4. Hukuk Devletinde kolluk güçleri
5. ‹nsan Haklar› ›ﬂ›¤›nda yerel yönetimler
6. ‹nsan Haklar›nda din adamlar›n›n önemi ve Din ve Vicdan özgürlü¤ü olup baz› konular
meslek gruplar›n›n özell¤i¤ nedeni¤le daha vurgulanm›ﬂt›r örne¤in, bas›n mensuplar›na
bas›n özgürlü¤ü ve s›n›rlamalar›, sa¤l›k mensuplar›na hasta haklar› ve imamlara da Din ve
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Vicdan özgürlü¤ü gibi
E¤itmenler:
Bu e¤itimler Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu (MÜ) önderli¤inde, Doç. Dr. Sevtap Yokuﬂ, Doç. Dr.
Sibel ‹nceo¤lu, Abdullah Sezer, Emrah K›r›t, Oya Boyar, Yrd. Dr. Sultan Tahmaz Üzeltürk, Dr.
Nihan Yanc› Özalp ve Doç.Dr. Ayﬂe Nuho¤lu taraf›ndan verilmiﬂtir.
Aﬂa¤›da meslek grubu e¤itimleri kapsam›nda yap›lm›ﬂ bir örnek program görebilirsiniz:

‹NSANCA YAﬁAM PROJES‹
(Sa¤l›k Çal›ﬂanlar› için)

28 ﬁubat 2005
10.15-10.30 Aç›l›ﬂ ‹nci Beﬂp›nar (Kad›köy Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›)
10.30-11.00 ‹NSAN HAKLARI VE HEK‹ML‹K
Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD)
13.00-15.30 ‹nsan Haklar› Kavram› Ve ‹nsan Haklar›n›n Uygulanmas›
Doç. Dr. Sevtap Yokuﬂ (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
I-‹nsan Haklar› Kuram› ve ‹nsan Haklar›n›n Evrimi
II-‹nsan Haklar›n›n S›n›rlanmas›
A-Ola¤an Hukuk Düzeninde ‹nsan Haklar›n›n S›n›rlanmas›
B-Ola¤anüstü Hukuk Düzeninde ‹nsan Haklar›n›n S›n›rlanmas›
III-‹nsan Haklar›n›n Güvencelenmesi
A-Devlet ‹çerisinde
1-Güvence Ölçütleri
2-Güvence Kurumlar›
3-Baﬂvuru Mekanizmalar›
B-Uluslararas› Güvence Mekanizmalar› ve Bunlar›n Devletler Üzerindeki Etkileri
1-Birleﬂmiﬂ Milletler Koruma Sistemi
2-‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi ve Kurdu¤u Koruma Sistemi
3-‹nsan Haklar› ve Avrupa Birli¤i
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C-‹nsan Haklar›n›n Korunmas›nda STÖ'lerin ve Hükümet-d›ﬂ› Örgütlerin Etkinlikleri
D-‹nsan Haklar›na ‹liﬂkin Uluslararas› Andlaﬂmalar›n Do¤rudan Uygulanmas› (Anayasa madde
90/son)
Tart›ﬂma
SAH‹P OLDU⁄UMUZ HAKLAR (I)
15.30-17.30
Ar. Gör. Abdullah Sezer (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A--Vicdan, ‹nanç ve Din Özgürlü¤ü
B--Dernek Özgürlü¤ü
C--Toplant›, Yürüyüﬂ ve Gösteri Özgürlükleri
Tart›ﬂma

1 Mart 2005
SAH‹P OLDU⁄UMUZ HAKLAR (II)
10.00-12.00
Doç Dr. Sibel ‹nceo¤lu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A-Yaﬂama Hakk›
B-Sa¤l›k Hakk› ve Hasta Haklar›
C-Özgürlük ve Güvenlik Hakk›
D-Düﬂünce ve ‹fade Özgürlü¤ü ve Bilgilenme Hakk›
E-Konuyla ‹lgili ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi (‹HAS) ve Uygulamas›
Tart›ﬂma
13.00-15.00
Ar. Gör. Dr. Nihan Yanc› Özalp (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A-Bar›ﬂ Hakk›
B-Geliﬂme Hakk›
C-Çevre Hakk›
Tart›ﬂma
15.00-17.00
Ar. Gör. Emrah K›r›t (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A-Siyasal Haklar ve Demokrasi
B-Sosyal Güvenlik Hakk›
C-Sendika Özgürlü¤ü ve Grev Hakk›
Tart›ﬂma
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2 Mart 2005
SAH‹P OLDU⁄UMUZ HAKLAR (III)
10.00-12.00
Yrd. Doç. Dr. Sultan Tahmazo¤lu Üzeltürk (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A-Özel Yaﬂam Özgürlü¤ü
B-Bas›n Özgürlü¤ü
C-Görsel-‹ﬂitsel ‹letiﬂim Özgürlü¤ü
Tart›ﬂma
13.00-15.00
Ar. Gör. Oya Boyar (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
A-Kad›n Haklar›, Çocuk ve Özürlü Haklar› (Pozitif Ayr›mc›l›k ‹lkesi)
B-‹ktisadi Haklar
Tart›ﬂma
15.00-16.30
Genel De¤erlendirme
Doç Dr. Sibel ‹nceo¤lu
Yrd. Doç. Dr. Sultan Tahmazo¤lu Üzeltürk
Arﬂ. Gör. Dr. Nihan Yanc› Özalp
Arﬂ. Gör. Abdullah Sezer
Arﬂ. Gör. Emrah K›r›t
Arﬂ. Gör. Oya Boyar

Meslek Gruplar› E¤itimleri Özet Tablo:

E¤itim Saati

:

Toplam 126 saat

E¤itim günü

:

Toplam 21 gün

Kat›l›mc› say›s› :

Toplam 238 kiﬂi

2.3 Di¤er E¤itimler
Proje uygulamas›n›n, proje süresi bittikten sonra da yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve dolay›s›yla sürdürülebilir
k›l›nmas› amac›yla, e¤itim seminerlerine kat›lan ve kat›l›m belgesi alan kat›l›mc›lara yönelik ek
beceri seminerleri düzenledik. Bu seminerler, edindikleri bilgi ve deneyimi, sahada hedef
gruplara yönelik olarak sürdürmelerini sa¤layacak E¤itici becerileri, yeni benzer projelerin
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yürütülmesini mümkün k›lacak proje/teklif haz›rlama becerileri, ve saha çal›ﬂmalar› s›ras›nda
çarpan etkisi do¤urabilecek liderlik ve yard›m becerileri konular›nda gerçekleﬂtirildi. Bu
seminerlerden bir k›sm›na, özellikle yard›m becerileri ve liderlik seminerlerine, ‹nsanca Yaﬂam
E¤itim Program›na kat›lamam›ﬂ fakat gönüllü olarak saha çal›ﬂmas› yapmak isteyen Kad›köy
gönüllülerini de katt›k ve bu e¤itim program›na, özellikle kad›n haklar› ve çocuk haklar›
konusunda modüller ekledik.
Tüm kat›l›mc›lara, e¤itici e¤itimi veya proje/teklif haz›rlama konular›ndan sadece bir tanesini
seçme imkan› verildi ve her kuruluﬂun farkl› kat›l›mc›lar› arac›l›¤›yla birbirini destekleyen bu iki
seminere de kat›larak, her iki konuda bilgi sahibi olmas›n› hedefledik.
Konular›

:

E¤itici e¤itimi
Proje yazma
‹letiﬂim, Yard›m Becerileri ve Liderlik

E¤itim Saati

:

Toplam 174 saat

E¤itim günü

:

58 gün

Kat›l›mc› say›s› :

107 kiﬂi (E¤itici e¤itimi 16, Proje yazma 21 ve ‹letiﬂim 70 kiﬂi)

16-17 Nisan 2005 tarihlerinde yap›lm›ﬂ olan E¤itici E¤itimi Seminerinin program›n› ve baz›
aktivitelerinin metot ve sonuçlar›n›, e¤itimciler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan materyal/rapordaki
haliyle aﬂa¤›da bulabilirsiniz:
16 Nisan, Cumartesi

17 Nisan, Pazar

10:00-

Aç›l›ﬂ, Tan›ﬂma

Program Haz›rlama

11:15

Ben ve Projedeki Yerim

11:15-

Çay-Kahve Aras›

11:45
11:45-

Projenin ve E¤itimin Amac›

Zaman/Planlama

13:00

E¤itim Program›

Sunum Teknikleri

Önyarg›lar ‹stasyonu
13:00-

Ö¤le Yeme¤i

14:00
14:00-

Farkl›l›klar› Farketmek...

15:15

Kültürleraras› Ö¤renme

15:1515:45
15:45-

Projelerde De¤erlendirme

Çay-Kahve Aras›
Ö¤renme ve Ö¤renme Stilleri

Uygulama Çal›ﬂmas›-Tan›t›m
‹lk Bölümün De¤erlendirmesi

17:00

94

Aktivitenin ismi: Aç›l›ﬂ, Tan›ﬂma
Amaç: Kat›l›mc› ve e¤itmenlerin tan›ﬂmas› ve proje çerçevesinde e¤itmen e¤itiminin yeri ve
önemi konusunda bilinç artt›r›lmas›
Aktivitenin aç›klamas›: Program›n aç›l›ﬂ› e¤itmenler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. E¤itmenlerin
kendilerini tan›tmas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lardan sözlü olarak kendilerini tan›tmalar› istenmiﬂtir.
E¤itimde, Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i, Türkiye Sakatlar Derne¤i, Kad›n Adaylar›
Destekleme Derne¤i, CHP Kad›köy ve Kad›köy Belediyesi'ni temsilen toplam 16 kat›l›mc› yer
alm›ﬂt›r.
Sonras›nda kat›l›mc›lara "ben ve projedeki yerim" baﬂl›¤›yla "Hayat›m›n Filmi" egzersizi uygulanm›ﬂ,
böylelikle birbirlerini daha iyi tan›malar› ve bu projenin onlar için yerini görmeleri sa¤lanm›ﬂt›r.
"Hayat›m›n Filmi" egzersizinin uygulamas› ﬂu ﬂekildedir: Her bir kat›l›mc›ya boﬂ bir A3 ka¤›t
verilerek ka¤›da 10 kare çizmeleri istenir. Bireysel olarak 20 dakika içinde ilk 8 kareye bu e¤itime
gelene kadar yaﬂad›klar› ve hayatlar›n›n dönüm noktas› olarak niteledikleri olaylar› (çizerek ya
da yaz›l› olarak) ve 9. kareye de "Neden bu projedeyim?" sorusunun cevab›n› aktarmalar› istenir.
Daha sonra e¤itmenlerin kat›l›m›yla küçük gruplar halinde paylaﬂ›m yap›l›r. Her bir grupta bir
e¤itmenin bulunmas› ve paylaﬂ›m sürecini kolaylaﬂt›rmas› önemlidir. Grup paylaﬂ›m› sonunda
kat›l›mc›lardan 10. kare için içinde bulunulan e¤itimi düﬂününce ak›llar›na gelen bir ﬂark›y›
grupla paylaﬂmalar› istenir.
Uygulamay› takiben Kad›köy Belediyesi ‹nsanca projesi koordinatörleri taraf›ndan kat›l›mc›lara
‹nsanca projesinin amaçlar› ve bu e¤itimin hedefleri ile Kad›köy belediyesinin beklentileri
konusunda bilgi verilmiﬂtir. Daha sonra e¤itimin program› kat›l›mc›lara tan›t›lm›ﬂ ve program
üzerine sorular› cevaplanm›ﬂt›r.
Ne oldu: Yukar›daki faaliyetler dizisi sayesinde kat›l›mc›lar aras›nda güvenli bir ortam oluﬂmas›
sa¤lanm›ﬂ, ayr›ca kat›l›mc›lar e¤itmen e¤itiminin proje aç›s›ndan önemini ve kendilerinden
beklenen saha çal›ﬂmalar›n› alg›lam›ﬂlard›r.

Aktivitenin ismi: Süper E¤itmen
Amaç: E¤itmen ile ö¤retmen aras›ndaki farklar›n vurgulanmas› yoluyla e¤itmenlik nosyonu
hakk›nda bilinç yaratmak ve e¤itmenlikte ekip çal›ﬂmas›n›n önemini vurgulamak.
Aktivitenin aç›klamas›:
Kat›l›mc›lar gruplara ayr›l›r ve her gruba birer poster verilir. Kat›l›mc›lardan bu postere bir insan
profili çizmeleri ve çizdikleri profilin içinde kalan k›s›mlara bir e¤itmende olmas›n› istedikleri
özellikleri, d›ﬂ›nda kalan alana ise olmamas› gereken özellikleri yazmalar› istenir. Uygulama
sonras›nda her grup haz›rlad›klar› profilin sunumunu yapar. (EK IV: Gruplar›n Sunumlar›)
Sunumlar› ve de¤erlendirmelerini takiben e¤itmen-ö¤retmen-kolaylaﬂt›r›c›lar›n e¤itimsel rolleri
aras›ndaki farklara iﬂaret eden bir tablo üzerinden tart›ﬂma aç›l›r
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Ne oldu: Bu çal›ﬂman›n sonunda kat›l›mc›lar taraf›ndan sunulan "süper e¤itmenler" üzerinden
yola ç›k›larak bu özelliklerin tek bir kiﬂide bulunamayaca¤› ve bu nedenle e¤itimlerin ekip
içerisinde yap›lmas›n›n önemi vurgulanm›ﬂt›r.

Aktivitenin ismi: E¤itim planlamas›
Amaç: Bir yayg›n e¤itim modülünün veya etkinli¤inin planlanmas›nda göz önünde bulundurulmas›
gereken faktörler hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirmek.
Aktivitenin Aç›klamas›: Bir e¤itimin tasarlanmas›nda göz önünde bulundurulmas› gerekilen
alt› temel faktör; amaç, metodoloji, ö¤renme stilleri/metodlar, kurumsal ba¤lam, kat›l›mc› profili
ve lojistik örneklendirmelerle beraber anlat›lm›ﬂt›r.

16-17 Nisan 2005 tarihlerinde yürütülen E¤itici E¤itiminin devam› 30 Nisan-1 May›s 2005

30 Nisan, Cumartesi

1 May›s, Pazar

1.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

3.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

12:00

1.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

3.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

12:30

De¤erlendirme

De¤erlendirme

Atölye Grubu ‹çi De¤erlendirme

Atölye Grubu ‹çi De¤erlendirme

Ö¤le Yeme¤i

Ö¤le Yeme¤i

2.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

4.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

16:00

2.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

4.Grup Atölye Çal›ﬂmas›

16:30

De¤erlendirme

De¤erlendirme

16:30

Atölye Grubu içi

Atölye Grubu içi

17:00

De¤erlendirme

De¤erlendirme

10:00
12:00

12:30
13:00
13:00
14:00
14:00
16:00

17:00

Eylem Plan›

18:00
18:00

De¤erlendirme

18:30
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tarihlerinde yap›lm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da bu devam program›n› ve çeﬂitli aktiviteleri görebilirsiniz:
Aktivitenin ismi: Grup Atölye Çal›ﬂmalar›
Amaç:
• E¤itimin ilk haftas›nda oluﬂturulan gruplar›n 2 hafta süresince haz›rlad›klar› atölye
çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmesi, hayat geçirilmesi,
• Bireysel ve ekip çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n› de¤erlendirmek,
• Haz›rlanan Atölye çal›ﬂmalar› hakk›nda kat›l›mc›lar›n bilgi sahibi olmas›,

Aktivitenin Aç›klamas›: Kat›l›mc›lardan, kendi gruplar› içerisinde haz›rlad›klar› atölye çal›ﬂmalar›n›,
e¤itimin di¤er kat›l›mc›lar›na sunmalar› istenir. Bu atölye çal›ﬂmalar› süresince e¤itmenler süreç,
teknik ve metot üzerine düzeltilmesi gereken noktalar› not al›rlar. Bu atölye çal›ﬂmalar›n›n
sunumu 2 tam günde 4 oturum olarak planlanm›ﬂt›r. Gruplar önceden belirtildi¤i gibi en fazla
iki saatlik oturum sunabilirler. E¤itmenler atölye çal›ﬂmalar›na d›ﬂardan gözlemci olarak kat›l›rlar.

Ne oldu?
‹ki gün süresince 4 farkl› grup, atölye çal›ﬂmalar›n› sunmuﬂlurd›r. Bu oturumlar ‹nsanca projesi
için gayet önemli birer gösterge olmuﬂtur. Böylece kat›l›mc›lar›n ilk haftadan neler ald›klar›,
Atölye çal›ﬂmas› tasar›m› ve uygulamas› konusunda becerileri ve kiﬂisel geliﬂimleri hakk›nda fikir
sahibi olunmuﬂtur. Bu atölye çal›ﬂmalar›, kat›l›mc›lar›n e¤itmenli¤in çok çok temelinde oldu¤unu
ve süreç içerisinde teknik ve pratik deste¤e ihtiyaçlar› oldu¤unu göstermiﬂtir.
Uygulanan Atölyeler ve gerçekleﬂtirilenler
• Kad›n haklar›
o Soru-cevap tarihçe
o Medeni kanun ve Yeni yasa de¤iﬂiklikleri
o Kad›n›n Anayasal Haklar›
• Çocuk Haklar›
o Çocuk haklar› bildirgesi üzerinden soru-cevap
o Türkiye'deki Çocuklar›n durumlar›ndan örnekler
o Çocuk haklar› bildirgesi
o De¤erler
• Sakatlar ve haklar›
o Sakat tan›m›, özürlü, engelli ve sakat fark›. Türkiye'deki sakatlar›n durumu
o Yeni umutlar projesi ve vas›fs›zl›k, iﬂsizlik
o Vas›fs›zl›¤›n nedenleri ve çözüm için paydaﬂlar›n belirlenmesi
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o Sakatlar›n yaﬂam›ndaki güçlükler hakk›nda teknik bilgi
• Cinsel taciz
o Taciz ve tecavüzün tan›mlar› ve farklar›
o Tecavüze veya tacize u¤rayan insanlar neler yapmal›
o ﬁiddet nedir ve neden do¤ar
o ﬁiddetin kullan›ld›¤› alanlar ve Cinsel ﬂiddet üzerinde Türkiye'deki durum ve istatistikler
o Göz kapama uygulamas›
o Eﬂcinsel ve cinsel taciz poster çal›ﬂmas›

Aktivitenin ismi: Eylem Plan›
Amaç:
• ‹nsanca projesinin e¤itmen e¤itiminin takip ve de¤erlendirmesine baﬂlamak,
• Kat›l›mc›lar›n e¤itimden sonra da atölye çal›ﬂmalar›na devam›n› sa¤lamak ve bir çerçeve
içerisinde ileriye dönük planlaman›n yap›lmas›na yard›mc› olmak,
• Takip sürecinin önemini vurgulamak,
• Takip sürecini takvimlendirmek,
• Kat›l›mc›lar›n ald›klar› e¤itimi somut hale getirmelerine yard›mc› olmak,
Aktivitenin Aç›klamas›: Kat›l›mc›lar›ndan insanca projesi çerçevesinde istenenler anlat›lm›ﬂ
ve e¤itimden sonraki dönemlerde bu e¤itimin nas›l de¤erlendirilebilece¤i konusunda bilgiler
ve örnekler sunulmuﬂtur.
Ne oldu?
Eylem plan›n›n bir e¤itim için ne kadar önemli oldu¤u vurguland› ve olmazsa olmazlar›ndan
bahsedilmiﬂtir. ‹nsanca projesi içine de¤iﬂik alanlarda kat›l›mc›lar›n katabilecekleri üzerinden
konuﬂulmuﬂ ve projeler içerisinde e¤itimlere gitmeleri yan›nda kendilerinin de birer atölye
çal›ﬂmas› haz›rlamalar› konusu gündeme gelmiﬂtir. Daha sonra kat›l›mc›lara e¤itimden sonra
hangi alanlarda çal›ﬂmak istedikleri sorulmuﬂ ve isteklerine göre grupland›r›lm›ﬂlard›r. Dan›ﬂma
ve destek için May›s ay› içerinde toplant› tarihleri belirlenmiﬂtir. Daha sonra kat›l›mc›lara daha
somut ve planl› bir e¤itim dönemi yaratabilmeleri için belirli temel taﬂlar anlat›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar
atölye çal›ﬂmas› haz›rlarken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilmiﬂler ve bu do¤rultuda
Atölye çal›ﬂmalar›na yön vermeleri istenmiﬂtir. ‹nsanca projesinin bitiﬂ tarihine göre, bu atölye
çal›ﬂmalar›n›n haz›rl›k, uygulama ve de¤erlendirme aﬂamalar› için örnek bir takvim sunulmuﬂ
ve ilk dan›ﬂma toplant›s›na kadar her gruptan takvim haz›rlamas› istenmiﬂtir.
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2.4 Hedef Grup (Ma¤dur Grubu) e¤itimleri
Hedef gruplar›m›za ulaﬂmak için yine yukar›da belirtilen tüm metotlar›n yan› s›ra,
ekonomik ve e¤itim düzeyi düﬂük kad›nlar ve çocuklara, Kad›köy Belediyesi Aile Dan›ﬂma
Merkezleri'nin üyelerine yönetici ve gönüllüler arac›l›¤›yla ulaﬂt›k. Sakat hedef grubuna
ulaﬂmam›zda, proje orta¤›m›z Türkiye Sakatlar Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi ve Kad›köy ﬁubesi destek
verdiler.
E¤itimde uygulad›¤›m›z yöntem, projenin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak geliﬂtirilen
bir yöntemdi. Hedef gruplara sunulan e¤itim seminerlerini, projemizin e¤itim seminerlerine
kat›lm›ﬂ ve kat›l›m belgesi alm›ﬂ olan Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllülerinin yapmas›n› sa¤lad›k.
Kat›l›mc› STK ve gönüllülerin ço¤u burada projemize destek verdiler ve e¤itici olarak saha
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›lar ve proje süresi bittikten sonra da sürdürecekler. Projemizin fark›ndal›k
ve bilgi aktar›m› amaçlar›n›n proje süresi bittikten sonra da devam› böylece sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r.

Konular›:

‹letiﬂim, Yard›m ve Liderlik Becerileri
Kad›n Haklar›
Sakat Haklar›
Çocuk Haklar›
Üreme ve Cinsel Sa¤l›k Haklar›

Kat›l›mc›lar:

Aile Dan›ﬂma Merkezi üyesi kad›nlar; Türkiye Sakatlar Derne¤i üyesi
sakatlar; bireysel kat›lan sakatlar ve seks iﬂçileri

Kat›l›mc› say›s›: Bugüne kadar 550'den fazla
450'den fazla kad›n; 100'den fazla sakat ve 5 seks iﬂçisi
E¤itim günü:

Bugüne kadar 151 (devam ediyor)

Tüm e¤itim programlar›m›zda ayn› Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllülerine yönelik e¤itim program›nda
oldu¤u gibi, gerek kat›l›mc›lar gerekse e¤itmenler de¤erlendirme formlar› doldurmakta ve
böylece iç de¤erlendirme süreci desteklenmektedir.
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3. ARAﬁTIRMA FAAL‹YETLER‹
Proje kapsam›nda niteliksel ve niceliksel yerel bilgiye ulaﬂmak amac›yla toplam 6 adet saha
araﬂt›rmas› uzmanlar taraf›ndan gerçekleﬂtirmiﬂtir.
2 adet engelli araﬂt›rmas›
2 adet kad›n araﬂt›rmas›
1 adet seks iﬂçileri araﬂt›rmas›
1 adet çocuk araﬂt›rmas›
Engelli Araﬂt›rmas› 1 : "Sakatlar›n Sorunlar›" konulu araﬂt›rma raporunun ilki Arzu Durmuﬂ
taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma 232 kiﬂi ile yap›lm›ﬂ kat›lan kiﬂilerin 159' u erkek, 63' ü kad›nd›r.
Kat›l›mc›lar›n yaﬂlar› ço¤unlukla 26 - 35 yaﬂ aras›nda de¤iﬂmektedir. E¤itim durumlar› Ço¤unlukla
ilkokul mezuniyeti düzeyindedir. 148'inin özürlü kimli¤i mevcutken, 71'inin özürlü kimli¤i
bulunmamaktad›r. "Yaﬂamam›z için tüm yasal düzenlemeler yeterlidir"
Sorusuna ise kat›l›mc›lar›n 153' ü hiç kat›lm›yorum yan›t›n› vermiﬂtir.

Engelli Araﬂt›rmas› 2 : Engelli araﬂt›rmas›n›n ikincisi Dr. Hasan Güventürk taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma boyunca 4 engelli istihdam edilmiﬂtir. Verilere ulaﬂmak için Engelli Dan›ﬂma ve
Dayan›ﬂma Merkezi, Engelsiz ‹ﬂ ve ‹staihdam Projesi, Kad›köy Kaymakaml›¤›, muhtal›klar ve
Aile Dan›ﬂma Merkezlerindeki kay›tl› engelli listeleri elde edilmiﬂ ve bu listelerden 250 engelli
seçilmiﬂtir. 168' I erkek 82' si ise kad›nd›r. 24 yaﬂ üzeri 125 kiﬂi yer alm›ﬂt›r. Görüﬂülen engelilerin
89' u bedensel, 87' si zihinsel, 34' ü zihinsel ve bedensel 13' ü görme engelli, 19' u iﬂitme
engelli 8' I ise karma engellidir. Engelilerin acil ihtiyac› soruldu¤unda % 37.2 ile en yüksek
oranda iﬂ ve maddi yard›ma ihtiyaçlar› oldu¤u ifade edilmiﬂtir. ‹stihdama yönlenmeleri için vas›fl›
olmak için e¤itimlere ihtiyaçlar› oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Kad›n Araﬂt›rmas› 1 : "Aile Dan›ﬂma Merkezleri ‹ﬂleyiﬂi Saha Araﬂt›rma Raporu" Yrd. Doç. Dr.
Funda Sezgin taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma Aile Dan›ﬂma Merkezlerine kat›lan taban kad›nlar,
Aile Dan›ﬂma Merkezleri yöneticileri ve çal›ﬂanlar› ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 100 kad›n üzerinde
yap›lm›ﬂt›r. Görüﬂülen kad›nlar›n %30' u 40 - 49 yaﬂ grubu , %29' u 31 - 39 yaﬂ grubu ile en
yüksek oran› vermektedir. %23 oran›nda 50 yaﬂ ve üzeri, %17 oran›nda 21 - 30 yaﬂ ve sadece
%1 oran›nda 20 yaﬂ ve alt› kad›nlar ankete kat›lm›ﬂt›r. Görüﬂülen kad›nlar›n %83' ü evlidir.
% 4 bekard›r, % 1' iboﬂanm›ﬂ, % 8 ' I dul ve %4 terk durumdad›r. Yap›lan araﬂt›rmalarda
kad›nlar›n % 76 gibi büyük ço¤unlu¤u, kad›n haklar›, insan haklar›, vatandaﬂl›k bilgisi kavramlar›n›
ilk defa ADM' lerde gördükleri e¤itimlerde duyan, bu e¤itimlerin kendileri ve aileleri için son
derece önemli oldu¤unu anlayan kad›nlardan oluﬂmaktad›r.
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Kad›n Araﬂt›rmas› 2 : "Kad›n Saha Araﬂt›rmas› Raporu" Prof. Dr. Ti¤inçe Oktar taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Aile Dan›ﬂma Merkezleri taban kad›nlar›ndan seçilen 100 kad›n ile yap›lm›ﬂt›r.
Görüﬂülen kad›nlar›n %30' u 40 - 49 yaﬂ grubu , %29' u 31 - 39 yaﬂ grubu ile en yüksek oran›
vermektedir. % 23 oran›nda 50 yaﬂ ve üzeri, %17 oran›nda 21 - 30 yaﬂ ve sadece %1 oran›nda
20 yaﬂ ve alt› kad›nlar ankete kat›lm›ﬂt›r. Görüﬂülen kad›nlar›n %83' ü evlidir. % 4 bekard›r,
% 1' iboﬂanm›ﬂ, % 8 ' I dul ve %4 terk durumdad›r.Görüﬂülen 100 kad›nda hiç bir ﬂekilde
çal›ﬂmamaktad›r. Kad›nlar›n % 90' I ciddi anlamda parasal sorun yaﬂamaktad›r. % 99 gibi ciddi
bir oran›n›n çeﬂitli sa¤l›k sorunlar› vard›r. % 69' u aile içi ﬂiddet görmektedir.

Seks ‹ﬂçileri Araﬂt›rmas›: "Seks ‹ﬂçilerinin ‹nsan Haklar› Araﬂt›rmas›" ‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme
Vakf›ndan Filiz Sasao¤lu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Kad›köy ilçesinde yaﬂamakta olan seks
iﬂçilerinin yaﬂad›klar› sorunlar›n ve ve gereksinimlerin belirlenmesidir. Araﬂt›rmada Kad›köy
Belediyesi s›n›rlar›nda çal›ﬂan 50 seks iﬂçisi ile görüﬂüldü. Görüﬂülen kiﬂilerin yaﬂlar› 18 - 40
aras›nda de¤iﬂmektedir. Kat›l›mc›lar›n % 47' si yapt›¤› iﬂ nedeni ile toplumdan d›ﬂland›klar›n›,
% 30 ' u toplum taraf›ndan aﬂa¤aland›¤›n› belirtmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n en büyük beklentisi
durumlar›n›n yasal düzenlemelerle de¤iﬂtirlmesi ve seks iﬂçili¤ine güvenli bir ortamda devam
etmektir.

Çocuk Araﬂt›rmas›: "Kad›köy Çocuk Araﬂt›rmas›" Doç Dr. Serdar De¤irmencio¤lu taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada Kad›köy Belediyesi s›n›rlar›nda yaﬂayan 200 anneye ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Kad›köy
Belediyesi birimleri ( Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Zab›ta Müdürlü¤ü VE apk Müdürlü¤ü) Çocuklarla
çal›ﬂan resmi görevliler (Çocuk Polisi ve ‹lçe Gençlik Spor Müdürlü¤ü) ilede görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmaya kat›lan annelerin gözünden Kad›köy, genel olarak çocuklara görece oldukça fazla
olanak sunabilen bir ilçedir. Kad›köy' de sa¤l›k hizmetlerinin görece daha iyi oldu¤u ve Kad›köy'
ün gerek say›sal gerkse nitelik aç›s›ndan sa¤l›k hizmetlerinde avantaja sahip oldu¤u
düﬂünülmektedir.

4. ÇALIﬁTAYLAR
Proje kapsam›nda 13 adet çal›ﬂtay düzenledik. Bu çal›ﬂtaylar›n en önemli taraflar›ndan bir
tanesi, gündelik hayatta bir araya gelmesi mümkün olmayan, fakat sorunlar›n tespitinde
çözümünde her birinin farkl› ve de¤erli fikirleri, görüﬂleri ve deneyimleri olan tüm sosyal aktörleri
bir araya getirmiﬂ, ayn› masa etraf›nda ayn› sorunu tart›ﬂmalar›na f›rsat vermiﬂ olmas›d›r.
Çal›ﬂtaylara, e¤itim program› kat›l›mc›lar›m›z baﬂta olmak üzere, farkl› kamu kurum ve kuruluﬂu
temsilcileri, Belediye yetkili ve temsilcileri, STK temsilcileri, kat›l›mc› bireyler, bas›n ve hedef
grup temsilcileri kat›lm›ﬂlard›r.
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25-26 May›s Sakatlar Çal›ﬂtay›
Kad›köy Belediyesi Meclis Salonu'nda yap›lan 2 günlük Sakatlar Çal›ﬂtay›'na çeﬂitli Belediye
yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluﬂu gönüllüleri, uzmanlar, proje e¤itim seminerleri kursiyerleri
kat›ld›lar. 2 gün süren bu çal›ﬂmaya yaklaﬂ›k 40 kiﬂi kat›ld›.
Bu çal›ﬂtay›n son bölümü olan öneriler bölümünün rapordan al›nt›s› aﬂa¤›dad›r:

"KADIKÖY'DE SOSYAL DUYARLILI⁄I ARTTIRMAK ÜZERE NELER YAPAB‹L‹R‹Z?"
Uzun vade:
o Halk E¤itim Merkezlerinde her programa özürlüler eklenebilir,
o Özürlü Haklar› konusunda toplumu bilinçlendirmek
o Özürlüler yarar›na kullan›lacak kampanyalar (at›k ka¤›t, ﬂiﬂe vb.)
o ‹lkokuldan baﬂlayarak bu konuda gerekli ve yeterli e¤itim
o Özürlünün istihdam› önündeki engellerin kald›r›lmas›
o Rehabilitasyon (özürlülere özel) merkezlerinin say›lar›n›n artt›r›lmas›
o Do¤um an›ndan itibaren özürlü çocu¤u olan aileye yaklaﬂ›m ve duyarl›l›k
o "Gözden ›rak olan gönülden ›rak olur." Kad›köy'de günlük yaﬂant›da daha fazla özürlü
olmal›
o 0-6 yaﬂ grubu sakat bireyi olan ailelere özel e¤itim verilebilir
o Banka hesap no'su belirlenmeli
o Belediye bütçesinden genel sakat toplam›na bir fon oluﬂturulabilir
o Özürlülerin çal›ﬂt›¤› iﬂ s›n›flar›na yenileri eklenmeli
o Kad›köy'deki okullarda sakat haftalar› düzenlenerek sakatl›kla ilgili dersler verilebilir
o En zor durumda olan sakatl›k türleri tespit edilerek bu kiﬂilere rehabilitasyon hizmeti
verilmesi
o Engelli ailelerinin psikolojik destekle toplumla bar›ﬂ›kl›¤›n›n sa¤lanmas›
o Kent içinde yap›lan tüm tasar›mlarda engellilerin gereksinim duyduklar› fonksiyonlar›
yerine getirmek
o Özürlülü¤ün önceden önlenmesine yönelik çal›ﬂmalar
o Belediyede bir bölüm oluﬂturulmal›
o Engelliler s›n›flanmaya tabi tutularak engelliler konusunda uzman kiﬂiler çal›ﬂt›r›lmal›
o Belediye yasas›n›n gereklerinin yerine getirilmesi
o Tüm resmi kurumlarda e¤itim verilebilir
o Kurumlara seminerler verilebilir
o Do¤um an›nda özürlünün tespiti
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K›sa Vade:
o Mahalle baz›nda özel günler düzenlenebilir
o ﬁenlik ve panay›r ve e¤lence organizasyonu
o MEB'den destek al›narak okullarda e¤itim verilebilir
o TV'de e¤itici dizi ve programlar yap›labilir
o Belediye binalar›nda baﬂlayarak düzenlemeler yap›labilir
o TV dizlerinin içeri¤ine bu konu sokulabilir
o Kad›köy'deki özürlü derneklerinin kayd› ve tespiti yap›labilir
o Sakatlar›n spor faaliyetleri duyurulabilir
o Özel ﬂirketlerde bu konuda toplant›lar yap›larak bilinçlendirilebilir ve sponsor sa¤lanabilir
o Kad›köy'de Yaﬂam dergisi ve Kad›köy Gazetesi ve sürekli yay›nlarda konuya dair ilgi çekici
yaz› ve haberler bulunabilir
o Aile Dan›ﬂma Merkezleri'nin e¤itim program›na eklenebilir
o Ulaﬂ›m araçlar›na reklamlar verilebilir
o Okullarda bu konuda toplant›lar ve söyleﬂiler düzenlenebilir
o Kad›köy ilçesindeki özürlü dernekleri belediyenin web sitesinde tan›t›labilir
o GSM operatörleriyle iﬂbirli¤i yap›larak belirli sloganlar cep telefonlar›na gönderilebilir
o Günlük hayat›n içinde özürlülü¤ü dile getiren sloganlar› yayg›n bir ﬂekilde sergilemek
(belli günlerde de¤il, devaml› olarak)
o Sakat›n ve çevresinin belediyeye baﬂvurmas›
o Mahalle muhtarlar›yla sakatlar›n ortak çal›ﬂmalar›

21-22 Kas›m 2005 Çocuk Çal›ﬂtaylar›

21-22 Kas›m 2005 tarihinde Belediye Meclis Binas›nda düzenlendi. Aile Dan›ﬂma Merkezlerinin
üye çocuklar›n›n kat›ld›¤› etkinlik 2 gün sürdü. Etkinli¤in ilk gününde söz hakk› tamamen
çocuklara verildi. Çocuklar 7 - 11 ve 12 - 15 yaﬂ
gruplar› aras›nda s›n›fland›r›ld›. 2 ayr› salonda
çocuklara "Nas›l Bir Çocuk Merkezi" istedikleri
sorusu soruldu. Bu alandaki çal›ﬂmalar› psikolog
Doç.Dr Serdar De¤irmencio¤lu yönetti.
Çocuklar›n gün boyu kat›ld›klar› etkinli¤in
devam›nda resim atölye çal›ﬂmas› yap›ld›. Ayn›
gün Kad›köy Belediyesine ba¤l› Mevhibe ‹nönü
Çocuk Yuvas›'nda 2-6 yaﬂ çocuklar›na da ayn›
soru soruldu ve istekler belirlendi. 2. gün ise
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konular›nda uzman olan farkl› alanlardan yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›l›m›yla "Nas›l Bir Çocuk Merkezi
olmal›?" sorusuna çal›ﬂtaylarda yan›t arand›.
Çocuklarla yap›lan çal›ﬂmada çocuklar›n Nas›l Bir Çocuk Merkezi sorusuna cevaplar› aﬂa¤›dad›r:

ÇOCUKLAR NASIL B‹R ÇOCUK MERKEZ‹ ‹ST‹YOR ?
E¤itimler için s›niflar›n kurulmas›
Bilgi denetleme bölümünün olmas›
Tam donan›ml› laboratuar odas›n›n kurulmas›
Rehberlik merkezinin olmas›
Bilgisayar olmas›
Toplant› salonunun olmas›
Bir tarihi eser müzesinin bulunmas›
E¤lence merkezinin bulunmas› (tiyatro-sinema-müzik-spor salonlar›n›n olmas›- lunapark)
Kütüphane odas›n›n bulunmas›
Ders çal›ﬂmak için etüt odalar›n›n bulunmas›
‹ﬂ e¤itim alan›n›n bulunmas›
Sergileme salonunun bulunmas›
Halk oyunlar› çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
Hizmetlilerin bulunmas›
Gönüllüler odas›n›n olmas›
Yatakhane olmas›
Yemek salonunun olmas›
Erkek ve k›z tuvaletinin yap›lmas›
Bina yap›l›rken çocuklara dan›ﬂ›larak onlar›n zevkine göre döﬂenmesi (örne¤in renkleri yeﬂil ,
kirmizi , mor , sari , turuncu , pembe, lila , beyaz)
Çocuklarin oyun oynayabilmesi için bol miktarda yeﬂil alanl› bahçesinin olmas› (gül lalesi,
papatya, çimen)
Kadiköy ilçesinin en büyük merkezlerinden biri olmas›
En fazla 4 katl› olmas›

7 Ekim Engelli Günleri Sakatlar Çal›ﬂtaylar›
Kad›köy Engelli Günleri'nin son gününde 3 ayr› paralel oturumda yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
3 çal›ﬂtay düzenlenmiﬂtir.
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Engellilerin E¤itimine Yönelik Çözüm Önerileri Çal›ﬂtay›:
Bu çal›ﬂtay›n modetatörlü¤ünü Prof. Dr. Nuran Kömürcü yapm›ﬂt›r. Çal›ﬂtay sonucu ortaya
ç›kan çözüm önerileri aﬂa¤›dad›r:
Aile E¤itimi Deste¤ine Yönelik
• Engelli çocuklara sahip ailelerin bilinçlendirmelerine yönelik çal›ﬂmalar

yap›lmal›,

• A¤›r Engelliler için evde e¤itim ve dan›ﬂmanl›k verilmeli ,
• Kardeﬂ okul projeleri hayata geçirilmeli ,
• Engelli okullar› ve rehabilitasyon merkezlerinin normal okullarla iletiﬂimleri
sa¤lanmal›,
• Belediye ve Aile Dan›ﬂma Merkezlerinde sadece anne de¤il toplumun tüm bireylerine e¤itim
verilmeli,
• Mesleki e¤itim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmal›,
• Özellikle çocuklar›n ulaﬂ›m sorunlar›n›n çözülmeli,
• Engelli aileler bir araya getirilmeli ve sosyalleﬂmeleri sa¤lanmal›,
E¤itimde Malzeme ve kaynak Yaratma
• Görmeyen çocuklar›n malzeme gereksinimlerinin karﬂ›lanmal›,
• Ailelere evde e¤itim için materyal sa¤lanmal›,
• Dini bayramlarda yap›lan harcamalar›n engellilere ulaﬂmas›n› sa¤lanmal›,
• Engelliler için engeli olmayan kiﬂilerden vergi al›nmal›,
Engelli E¤itiminde Rehabilitasyon Merkezleri
• Özel e¤itim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmal›,
E¤itici E¤itimi
• Evde psikolojik destek verecek e¤itimciler e¤itilmeli,
• Normal s›n›f ö¤retmenlerinin kaynaﬂt›rma bilgi ve becerileri art›r›lmal›,
• Kaynaﬂt›rma e¤itimi verecek okul ve e¤iticilerin say›lar› art›r›lmal›,
• Özellikle gönüllü e¤itimi sa¤lanmal›,
Durum De¤erlendirmesi
• Belediyeler engelli veri taban› oluﬂturmal›,
• Bu konuda muhtarl›klarla yerel yönetimlerin iletiﬂimi sa¤lanmal›,
Varolan Mevzuat›n Hayata Geçirilmesi
• Halen varoolan yasalar›n acilen hayata geçirilmeli,
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Sürdürülebilir E¤itim
• ‹ﬂ e¤itimi verilmeli,
• Çeﬂitli konularda periyodik e¤itimler sa¤lanmal› ve bunlar ulaﬂ›labilir olmal›,
• Karma okullarda verilen e¤itim düzenli ve sürekli hale getirilmeli,
Ailenin e¤itimi ve deste¤ine ba¤l› olarak önerilen çözüm önerileri
• Ailenin çocu¤unun durumunu kabullenmesi için psikolojik destek verilmeli,
• Her meslekten ve her iﬂten destek gruplar› oluﬂturulmal›,
• Aileye engelli çocu¤uyla beraber, aile içinde ve d›ﬂ›nda yaﬂamaya yönelik destek verilmeli,
• Ailenin gereksinimleri belirlenmeli, (bunun için de aile formlar› oluﬂturulmal›)
• Babalar›n engelli e¤itiminde yer almas› sa¤lanmal›,
• Engellilerin kullanaca¤› araç ve gereçlerin temini ve kullan›m› konusunda e¤itim verilmeli,
• Her mahallede engelli ailelerine yönelik 6 ayl›k 1 y›ll›k kurslar düzenlenmeli,
• Aileler yasal haklar›ndan haberdar edilmeli,
Ailenin çocu¤unun durumunu kabullenmesi için yap›lmas› gereken psikolojik destek
önerileri :
• Hastanelerle, muhtarl›klarla iletiﬂim a¤› kurulabilir,
• Etkili olabilecek gönüllülerle çal›ﬂmalar yap›labilir,
• ‹yi düzenlenmiﬂ organizasyonlar hayata geçirilebilir,
• Belediye içerisinde e¤itici ve derleyici bir birim oluﬂturulabilir,
• Karar almada yetkili olan kiﬂilerin bak›ﬂ aç›lar›n› de¤iﬂtirmeleri için hizmet içi e¤itimler
verilebilir,
• Dünyadaki örnek belediye çal›ﬂmalar› incelenebilir,
• Çekirdek mahalle seçilip pilot çal›ﬂmalar yap›labilir,
• E¤itim kurumlar› ve derneklerden destek al›nabilir,
• Yökden ilgili alanlara yönelik bölümler aç›lmas› talep edilebilir.
• Gönüllü kuruluﬂlardan ulaﬂ›m ve yer yard›m› al›nabilir,
• Devletin belediyelere ay›rd›¤› bütçeler artt›rabilir,
• Sürekli düzenli uzman destek verilebilebilir,
• Engelli ailesinin de deste¤i sa¤lanabilir,
• Babalar›n ilgisini çekecek e¤itim ortamlar› sa¤lanabilir.
• ‹ﬂ yerleri ile iﬂbirli¤i yap›larak babalara ulaﬂ›labilir
• ‹ﬂbirlikleri artt›r›labilir.
• Benzer çal›ﬂma örnekleri paylaﬂ›labilir.
• Broﬂür vs. Bas›l›p da¤›larak ailelere ulaﬂt›ralablir
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Engellilerin ‹stihdam›na Yönelik Çözüm Önerileri Çal›ﬂtay›:
Bu çal›ﬂtay›n moderatörlü¤ünü Dr. Gülen Utku gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ortaya ç›kan Çözüm Önerileri
ana baﬂl›klar› aﬂa¤›dad›r:
• Engellilerin mesleki e¤itimlerin gerçekleﬂtirilmesi ve üretim sürecine eﬂzamanl kat›l›mlar›
için Korumal› ‹ﬂ Atölyeleri ve Mesleki Rehabilitasyon E¤itim Merkezi modellerinin birlikte
uygulanmas›.
• ‹ﬂverenlerin ve tüm çal›ﬂanlar›n›n engellerin verimli istihdam› konusunda bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilme ve e¤itilmesi.
• Türkiye iﬂ Kurumu baﬂta olmak üzere ilgili kurumlarda biriken fonlar› etkin ve amaca
yönelik kullan›lmas› için belediyeler ve STK'lar›n iﬂbirli¤i yapmas›.
• Belediyelerin ilçesinde bulanan iﬂverenleri engelli istihdam›nda teﬂvik edecek düzenleme
ve uygulamalar yapmas›.

Engellilerin Kent Hayat›na Uyumunu Art›rmaya Yönelik Çözüm Önerileri Çal›ﬂtay›
Moderatörlü¤ünü Furuzan Güyer'in yapt›¤› çal›ﬂtayda aﬂa¤›daki k›sa ve uzun vade çözüm
önerileri geliﬂtirilmiﬂtir:
K›sa Vade Çözüm Önerileri:
1-Muhtarlardan bölgesindeki sakatlar hakk›nda bilgi ve veri toplamas›n› istemeli,
2- Kad›köy Belediyesi Aile Dan›ﬂma Merkezleri'nden istenenler:
• Engellilere okuma yazma kurslar› organize edilmeli,
• Meslek e¤itimi alanlara staj olana¤› verilmeli,
• Engelli ailelerine e¤itim verilmeli,
• Gençlik merkezindeki üniversite ö¤rencilerinin engellilerle çal›ﬂmalar›
sa¤lanmal›,
• Engellilere beceri e¤itimi verilmeli,_
• Engelli çocuklar›n okula gidebilmesi için onlara özel araç sa¤lanmal›,
3. Kad›köy Belediyesi Fen ‹ﬂleri ve ‹mar Müdürlükleri'nden istenenler:
• ‹mar ve Fen ‹ﬂleri personeline engellilerin kenti rahat kullan›m› için do¤ru inﬂaat yap›lmas›
ve standartlara uyulmas› konusunda e¤itim verilmeli,
• Engelli e¤itim merkezlerine bak›m onar›m deste¤inin verilmesi
4. Kad›köy Belediyesi'nin Bas›n Yay›n Müdürlü¤ü'nden istenenler:
• Bas›n Yay›n Müdürlü¤ü'nce engellilere yönelik yürütülen faaliyetlerin yaz›l› görsel medya
ve billboardlarla duyurulmal› ve geniﬂ kat›l›m sa¤lanmal›,
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Uzun Vade Çözümler Ve Proje Önerileri:
1.Milli E¤itim Bakanl›¤›'ndan istenenler:
• Belediye ve üniversitelerle iﬂbirli¤i yap›larak kaynaﬂt›rma e¤itimi veren okullar›n ö¤retmenlerine
hizmetiçi e¤itim verilmeli.

EDDM'den (Engelli Dan›ﬂma ve Dayan›ﬂma Merkezi) istenenler:
• Engelli Taksi her an çal›ﬂmal›,
• Belediye ve taksi ﬂoförlerinin e¤itilmeli,

6 Aral›k Kad›n Çal›ﬂtaylar›

5-6 Aral›k Kad›n Etkinli¤inin ikinci günü, yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›l›m›yla 3 ayr› paralel oturumda
3 çal›ﬂtay düzenlendi.

1. Kad›na Yönelik ﬁiddet Çal›ﬂtay›:
Bu çal›ﬂtay›n moderatörlü¤ünü Furuzan Güyer yapm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da çal›ﬂtayda belirlenen uzun
ve k›sa vade çözüm önerileri ve bir proje fikrini bulabilirsiniz:
Çözüm Önerileri:
I. UZUN VADE
Uzun vadede çözülebilecek fikirler aﬂa¤›da s›raland›.
• Erkek ve k›z çocuklar›n ve e¤itimine önem verilmesi
• Önce k›zlar›n okutulmas› ve ilerde aile çekirde¤i kad›n oldu¤u için
• Devletin üst düzeylerinin örnek olacak destekleri
• E¤itimde, aile içi iliﬂkiler konusunun iﬂlenmesi (do¤ru ﬂekilde iﬂlenmesi)
• Okul kitaplar›ndaki geleneksel imajlar›n de¤iﬂtrilmesi
• Ençok Do¤u ve Güneydo¤u daki refah düzeyinin sa¤lanmas›
• Projelerin devlet taraf›ndan desteklenmesi
• Devletin projelere teﬂvik etmesi, yeni projeler yap›lmas› Do¤u ve
• Örgün ve yayg›n e¤itimde do¤ru iletiﬂim kurma becerisinin insanlara ö¤retilmesi
• Güneydo¤udaki koﬂullar›n de¤iﬂtirilip ça¤daﬂ e¤itim verilmesi
• Medyan›n ﬂiddete özendirmeyi durdurmas›
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II. KISA VADE
K›sa vadede yap›lmas› gerekenler bir a¤aç ﬂeklinin üstünde iﬂlendi ve projeye dönüﬂtürüldü.
A¤ac›n gövdesi ve projenin amac› "Davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i yaratmak" olup kapsam›m›n sadece
geri kalm›ﬂ bölgelerin de¤il Kad›köy'ün tüm geliﬂmiﬂ bölgelerini de kapmas› önerildi.

Projenin aktiviteleri:
I.E¤itim
1.1. Yerel yönetimlerin ücretsiz aile okullar› aç›lmas›
• ‹letiﬂim çat›ﬂmalar› çözme becerileri ile ilgili grup çal›ﬂmalar›
• Kad›nlara kendini koruma yöntemlerinin ö¤retilmesi
• Çat›ﬂmalara daha uygun çözüm yollar›n› verecek e¤itim çal›ﬂmalar›
• ﬁiddet ve iletiﬂimle ilgili bilgilendirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›
• Kad›nlar› haklar› ve yapabilecekleri konusunda biliçlendirme
1.2 Mahalle, ev toplant›lar› yaparak e¤itim verme
1.3 Çocuklara yönelik çat›ﬂma çözme becerileri ile ilgili e¤itimler
• Okullarda görsel malzemeli e¤itim Film - Fotograf
II.Diyanet ve Polislerle iﬂbirli¤i
III: Medya ile iﬂbirli¤i
3.1 Medyan›n e¤itime geniﬂ yer vermesini sa¤lamak
3.2 Törelerin yanl›ﬂl›¤›n› gösteren oyun, dizi vb. görsel malzemelerin televizyonlarda verilmesinin
sa¤lanmas›
3.3 ﬁiddet üreten töre anlay›ﬂlar›n›n hangi insan haklar›n› ihlal etti¤i konular›nda programlar›n
yap›lmas›
Ukar›da içeri¤i sunulan projenin kimler taraf›ndan yap›laca¤› ise grup taraf›ndan 1. Yerel yönetim
2. Sivil Toplum Kuruluﬂlar özellikle "kad›n, Çocuk ve E¤itim" ile çal›ﬂmalar› olan kuruluﬂlar 3.
Üniversite mensuplar› 4. Medya a. Medya gruplar› b. Sanatç›lar

2. Kad›n ve Siyaset Çal›ﬂtay›:
Moderatörlü¤ünü Dr. Gülen Utku'nun yapt›¤› çal›ﬂtayda belirlenen çözüm önerileri aﬂa¤›dad›r:
Özet Çözüm Önerileri:
- Siyasete girmek isteyen kad›nlar›n, kad›n›n siyasette varolmas›n› misyon edinmiﬂ kuruluﬂlardan
e¤itim ve destek almas›, bu yönde kendini geliﬂtirilmesi
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- Bu tür kuruluﬂlar›n di¤er sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan desteklenmesi
- Sivil toplum kuruluﬂlar› ve medyan›n deste¤i ile toplumun farkl› kesimlerinin bilinçlendirilmesi
ve etkilenmesi
- Toplumsal bilinçlenme sonucunda siyasi partilerin kad›n›n siyasete kat›l›m›na daha s›cak
yaklaﬂmas›, kanun ve kurallar›n bu yönde de¤iﬂtirilmesi
3. Kad›n Yoksullu¤u, Liderlik ve ‹stihdam Çal›ﬂtay›:
Moderatörlü¤ünü Berrin Yenice ve Perihan Ulu¤'un yapt›¤› çal›ﬂtay›n çözüm önerileri aﬂa¤›dad›r:

Kad›köy ‹çin Çözüm Önerileri
• Aile Dan›ﬂma Merkezlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
• E¤itim programlar› (iﬂ kurma, beceri, pazarlama, destek gruplar›) uygulanmas›
• Her mahallede Çocuk yuvalar›n›n aç›lmas›
• Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n› yönlendirme
• Gönüllü kad›nlar›n iyi organize edilmesi
• Kad›n fuarlar›-sergilerin düzenlenmesi
• ‹ﬂbirli¤i f›rsatlar›n›n art›r›lmas›
• Çok sektörlü toplant› organize edilmesi
• Kad›n ﬂirketi / kooperatifi / KOB‹'si oluﬂturulmas›
• Kad›n merkezlerinde, e¤itimli kad›n bak›ﬂ aç›s›na sahip önyarg›lardan uzak çal›ﬂanlar›n
olmas›
• Bütün bu çal›ﬂmalar›n planlanmas› ve yürütülmesi için Kad›n koordinasyon merkezi
kurulmas›

5. P‹LOT UYGULAMALAR
Çocuk Merkezi
Bu merkezin en temel hedeflerinden bir tanesi, yoksul mahallelerde yaﬂayan, k›t ﬂartlarla geçinen
çocuklar›n, daha uygun ekonomik duruma sahip çocuklarla ortak çal›ﬂmalar yapmas›, birbirlerini
tan›malar›, ve dolay›s›yla kente uyum süreçlerine katk›da bulunulmas›d›r. Kad›köy Belediyesi'
nin Kalam›ﬂ'da bulunan Gençlik Merkezinde faaliyet göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. 6 -15 yaﬂ aras›ndaki
çocuklara hizmet vermeyi amaçlamaktad›r.
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Kad›n Kooperatifi

Kad›n çal›ﬂtaylar›nda belirlenen kad›nlar›n
ekonomik güçsüzlü¤üne çare aramak üzere
Aral›k 2005 tarihinde Kad›köy Belediyesi
‹çerenköy Aile Dan›ﬂma Merkezi'nde "S›n›rl›
Sorumlu ‹nsanca Yaﬂam Kad›n, Çevre, Kültür
ve ‹ﬂletme Kooperatifi" kurulmas› çal›ﬂmalar›na
baﬂland›. Kooperatifin amac› ortaklar›n›n ve
onlar›n yak›nlar›n›n sosyal, kültürel ve ekonomik
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, sa¤l›kl›
güvenilir bir çevrede yaﬂamalar›n› sa¤lamakt›r.
‹çerenköy Aile Dan›ﬂma Merkezinde faaliyet göstermeye baﬂlayan Insanca Yaﬂam Kad›n
Kooperatifi daha çok kad›n›n üretime kat›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.

AIDS Dan›ﬂma Birimi

Proje kapsam›nda yer alan dört pilot uygulamadan biridir ve cinsel
tercihlerinden dolay› farkl› insan haklar› ihlallerine maruz kalan ve/veya
sorun yaﬂayan kiﬂilere yönelik olarak sürdürülen çeﬂitli çal›ﬂmalarda bir
ihtiyaç olarak belirmiﬂtir. Bu birim Kad›köy bölgesindeki HIV virüsü taﬂ›yan
insanlar› tespit etmeyi ve AIDS konusunda toplumsal fark›ndal›k yaratmay›
hedeflemektedir. Birim Kad›köy Belediyesi Sa¤l›k Poliklini¤i içerisindedir.

Engelli Dostu Mimari Planlar›

Proje kapsam›nda engellilere yönelik olarak gerçekleﬂtirilen çal›ﬂtaylar›n sonuçlar›ndan yola
ç›karak özellikle Kad›köy Belediye binas›, Kad›köy Evlendirme Dairesi, Sö¤ütlüçeﬂme Tren
‹stasyonu ve bunlar›n yak›n çevresinin mimarl›k, ﬂehir kültürü, ﬂehirlinin hayat kalitesi ve hareket
özgürlükleri aç›s›ndan bir analiz yap›larak fizibilite raporunun haz›rlanmas› uygun görülmüﬂ ve
‹TÜ'de ö¤retim üyeli¤i yapan Mimar ﬁükrü Sürmen ile sözleﬂme yap›larak, çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
Konuyla ilgili Yüksek Mimar ﬁükrü Sürmen ile beraber 5 kiﬂi çal›ﬂm›ﬂ ve bir fizibilite raporu
haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu rapor Fen ‹ﬂleri, ‹mar ‹ﬂleri, APK ve Makine ‹kmal Müdürlüklerine iletilmiﬂtir.
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6. DE⁄ERLEND‹RME FAAL‹YETLER‹
4 adet Mali Denetim
Mali Denetim proje baﬂvurusunda ismi belirtilen Kapital Uluslararas› Yeminli Mali Müﬂavirlik
firmas› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

1 adet Faaaliyet De¤erlendirme
Faaliyet De¤erlendirme çal›ﬂmas›, ODTÜ Sosyoloji Bölüm Baﬂkan› Doç. Dr. Sibel Kalayc›o¤lu
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kendisi bu kitapta yer veremeyece¤imiz kadar kapsaml› bir
de¤erlendirme raporu haz›rlam›ﬂt›r. Titiz çal›ﬂmas› için buradan kendisine teﬂekkür etmek
istiyoruz. Aﬂa¤›da, kendisinin, proje tan›t›m belgelerine girmek üzere haz›rlam›ﬂ oldu¤u
de¤erlendirme özetini bulabilirsiniz:

Kad›köy Belediyesi - AB ‹nsanca Yaﬂam Projesi De¤erlendirmesi :
Kad›köy Belediyesi taraf›ndan 2002 Y›l›ndan bu yana sürdürülmekte olan "Demokrasi ve ‹nsan
Haklar› ‹çin Toplumsal ‹ﬂbirli¤i Projesi-‹nsanca Yaﬂam Proje"si Avrupa Komisyonu ‹nsan Haklar›
Giriﬂimi taraf›ndan onayland›ktan sonra 30 ay süre ile devam etmiﬂtir. Proje e¤itim a¤›rl›kl› bir
projedir. ‹nsan haklar› konusunda bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirme konusunda bir proje haz›rlama
fikri tesadüfi olmam›ﬂt›r. 1994 y›l›ndan bu yana Kad›köy Belediyesinin önemli katk›lar› ve
gönüllülerin el ele vermesi ile faaliyet gösteren Aile Dan›ﬂma Merkezlerine baﬂvuran ve orada
çal›ﬂmalar yürütenlerin deneyimlerinden ortaya ç›km›ﬂt›r.

Projenin temel amac› :"Türk toplumunda projenin hedef kitlesi olarak kabul edilen iﬂsiz ve
e¤itimsiz kad›nlar›n, engellilerin ve cinsel tercihlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a u¤rayan gruplar›n
insan haklar› konusunda e¤itilmesi ve toplumun çeﬂitli kesimlerinde, özellikle yerel yönetimlerde
demokrasinin ve insan haklar›n›n geliﬂtirilmesi için gerekli duyarl›l›¤›n yarat›lmas›" olarak
tan›mlanm›ﬂt›r.

Projeye baﬂland›¤›ndan bu güne kadar bu amaca uygun faaliyetler çok çeﬂitlendirilmiﬂ olarak
ve baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Öncelikle sivil toplum kuruluﬂlar›nda, insan haklar›
ihlalleri ve de¤iﬂik toplumsal ayr›mc›l›k konular›nda çal›ﬂan kiﬂilerin yo¤un ﬂekilde e¤itilmelerinin
sa¤lanmas›, daha sonra vatandaﬂlar›n ve bu konularda öncülük yapabilecek meslek gruplar›n›n
e¤itilmesi ve son olarak ta yerel politikalar› belirleyen kadrolar›n ortak çal›ﬂma al›ﬂkanl›¤›n›n
geliﬂtirilmesi ve konuya iliﬂkin bilinç düzeylerinin art›r›larak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi
ad›na yap›lan 3 aﬂamal› e¤itim çal›ﬂmalar› son derece baﬂar›l›d›r. Bu e¤itimleri verenlerle
yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, e¤itimcilerin konular›n›n uzman› ve yetkin kiﬂiler oldu¤unu, yapt›klar›
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e¤itime son derecede inand›klar›n› ve e¤itimlerin çok profesyonelce yap›ld›¤› kanaatine vard›k.
Bu e¤itimlerden yararlanan meslek gruplar›, STK uzmanlar›, ma¤durlar (iﬂsiz ve e¤itimsiz
kad›nlar ve anneler, özürlüler ve cinsel ayr›mc›l›¤a u¤rayanlar) ve di¤er vatandaﬂlar ile yapt›¤›m›z
görüﬂmelerde ise ilk defa böyle bir e¤itim ald›klar›n›, hem genel hemde kendilerini ilgilendiren
insan haklar› konusunda çok fazla yeni bilgi edindiklerini, haklar›n›n ne oldu¤unu ve nas›l
koruyacaklar›n› ö¤rendiklerini, di¤er ma¤dur gruplara da duyarl› olmay› ö¤rendiklerini ifade
edip, genelde e¤itimleri çok yararl› bulduklar›n› ve devam etmesini istediklerini söylemiﬂlerdir.

Projenin en önemli aya¤› olan e¤itimlerin evrensel ilkeler olan kat›l›mc›l›k, yönetiﬂim, insan
haklar› ve ihlalleri konular›nda duyarl›l›k geliﬂtirme, bilinç yükseltme, yerel politikalar› belirleyenlerin
vatandaﬂlar ile ortak çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›n› geliﬂtirme, meslek gruplar›ndaki e¤itimlerle bilgi
ve bilinç düzeyini ve dolay›s›yla refah düzeyini art›rma gibi, ilkeleri baﬂar› ile uygulad›¤› ve
amac›na ulaﬂt›¤› görülmüﬂtür.

Ayr›ca, edinilen izlenim projedeki e¤itim faaliyetlerinden elde edilen baﬂar›l› sonuçlar›n proje
bittikten sonra da somut projelerde devam etmesi için tedbirler al›nm›ﬂ ve 4 adet pilot proje
yap›lm›ﬂt›r. Bunlar kad›n kooperatifi, çocuk evi, engelliler bilgi ve dan›ﬂma merkezi ve AIDS
hastalar› için rehabilitasyon merkezidir. Bu pilot projeler esas proje sonuçlar› üzerinden yeni
baﬂlat›lm›ﬂ olup hedef gruplara yönelik somut çal›ﬂmalar içindedirler. Bu projeler de ana projenin
sürdürülebilirlik ilkesine uygunlu¤unu sa¤layacakt›r.

Projede e¤itimlerin yan›s›ra baﬂ›ndan bu yana her say›s› 4500 adet olarak ç›kar›lan

"‹nsanca

Yaﬂam" dergisi profesyonellerce haz›rlanm›ﬂ ve broﬂürler ile beraber proje ile do¤rudan ilgisi
olmayan, e¤itimlere kat›lamayan daha geniﬂ halk kitlelerine da¤›t›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu dergi
ve broﬂürler, radyo programlar› ve halk konferanslar› projenin ana amac› olan insan haklar›
konusunda toplumsal kesimleri bilgi ve bilinçlendirmede önemli rol oynam›ﬂt›r.

Bu projeyi de¤erlendiren kiﬂi olarak projenin tamamlanmas› ile birlikte amaçlar›na
ulaﬂt›¤›n›, sadece Türkiye'de de¤il yurt d›ﬂ›nda da örnek bir çal›ﬂma olarak
sunulabilece¤ini, yerel yönetim, STK gönüllüleri, meslek gruplar›, ma¤durlar ve
vatandaﬂlar aras›nda uzun vadeli iﬂbirli¤inin kurulmas› için çok yararl› ç›kt›lar› oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Doç.Dr. Sibel Kalayc›o¤lu -ODTÜ Sosyoloji Bölümü Bﬂk.
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Pilot uygulama De¤erlendirmeleri

Proje kapsam›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ olan ve yukar›da Pilot Uygulamalar bölümünde görece¤iniz
4 adet pilot uygulama çal›ﬂmas›, 4 ayr› uzman taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Bu uzmanlar
ﬂunlard›r:
Kad›n Kooperatifi -

Doç.Dr. Helga Rittersberger T›l›ç
ODTÜ Sosyoloji Bölümü Bﬂk. Yrd.

Çocuk Merkezi -

Kezban Çelik
ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Ö¤rencisi

AIDS Dan›ﬂma Birimi -

Dr. Sarp Uner
Hacettepe Üniversitesi Halk Sa¤l›¤› Bölümü

Engelli Dostu Mimari Planlar› -

Zerrin Arslan
ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Ö¤rencisi

Her biri son derece titiz ve detayl› raporlar›n› Proje yönetimine sunmuﬂlard›r.

PROJE BÜTÇES‹
Projenin 30 Aral›k 2002 tarihinde Avrupa Komisyonu taraf›ndan onaylanan bütçesi toplam
765.940 Avro'dur. Bu bütçenin % 80'ine denk gelen 612.752 avro Avrupa Komisyonu
taraf›ndan; % 20'sine denk gelen 153.188 avro ise Kad›köy Belediyesi taraf›ndan ödenmek
üzere onaylanm›ﬂt›r.

Proje faaliyetleri, öngörülen bütçeden daha düﬂük bir harcamayla tamamlanm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da
proje harcamalar›n›n ve Avrupa Komisyonu ve Kad›köy Belediyesi'nin katk›lar›n› gösteren
tabloyu görebilirsiniz.
Toplam Proje Harcamalar›

694.861,43 avro

Avrupa Komisyonu'ndan gelen Toplam Miktar

523.638,40 avro

Kad›köy Belediyesi'nin Katk›s›

153.000 avro

Avrupa Komisyonu'ndan beklenen miktar

31.450,74 avro

Reel Bütçeye göre yeniden belirlenmiﬂ katk› oranlar›:
Avrupa Komisyonu Reel Bütçe Katk›s›

555.089,14 avro

Kad›köy Belediyesi Reel Bütçe Katk›s›

138.772,29 avro
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Proje Harcamalar›n›n Faaliyetlere göre ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ yüzdelerini gösteren tabloyu da aﬂa¤›da
görebilirsiniz:
Proje Harcamalar›

Verilen resim konulacak

PROJE ÇIKTILARI
‹nsanca Yaﬂam Projesi faaliyet süresi içinde, bir çok yeni projenin do¤mas›na yol açm›ﬂ ve proje
sayesinde oluﬂturulmuﬂ olan iﬂbirlikleri pekiﬂtirilmiﬂtir. Bu projelerin kimisi Avrupa Komisyonu
taraf›ndan desteklenmiﬂ, kimisi ise aﬂa¤›da detaylar›n› görece¤iniz gibi baﬂka kaynaklardan fon
deste¤i bulmuﬂtur. Bu projelerin kimisi Proje Lideri Kad›köy Belediyesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ,
kimisinde ise Kad›köy Belediyesi, di¤er ortak STKlarla ortakl›klar yapm›ﬂt›r. Bu projeleri aﬂa¤›da
görebilirsiniz:

a. Kad›köy'de Yeni Umutlar Projesi
Liderli¤ini Kad›köy Belediyesi'nin yapt›¤› ve Marmara Üniversitesi Kad›n ‹stihdam› Sorunlar›
Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi ortakl›¤›yla, Avrupa Komisyonu ve ‹ﬁKUR deste¤iyle gerçekleﬂtirilen
bu proje, ‹stanbul Kad›köy ilçesi s›n›rlar› dahilinde, istihdam aç›s›ndan dezavantajl› gruplar›n
istihdam olanaklar›n› artt›rmak amac›yla, meslek e¤itimi olana¤› bulunamayan 18-30 yaﬂ
aras›ndaki vas›fs›z gençler, 18-45 yaﬂ aras›ndaki e¤itim düzeyi düﬂük ve vas›fs›z kad›nlar›n,
iﬂveren/iﬂletmelerin talep etti¤i mesleklere yönelmesi ve bu konuda bilgi ve becerilerinin
artt›r›lmas›n› hedefleyen h›zland›r›lm›ﬂ meslek seminerlerinin (Tezgahtarl›k, Ev Hizmetleri Personeli,
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ve Hasta Bak›c›l›k) ve bunlara ek olarak verilecek bireysel dan›ﬂmanl›k ve iﬂ arama yöntemleri
seminerlerinin düzenlenmesini hedeflemiﬂtir. Bu seminerlere kat›lan kiﬂilerin istihdam olanaklar›na
daha kolay ulaﬂmalar›na destek olmak amac›yla, proje dahilinde, perakendecilik, ve dan›ﬂmanl›k
firmalar› baﬂta olmak üzere, ev iﬂleri personeli ve hasta bak›c› personeli arayan bireylere tan›t›m
toplant›lar›, bas›n ve broﬂürler yoluyla ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Seminerlere kat›lan kiﬂiler aras›ndan kendi
iﬂini kurmak isteyen giriﬂimci adaylar› için de ek olarak, giriﬂimcilik seminerleri düzenlenmiﬂtir.
Toplam 800 kiﬂinin kat›ld›¤› bu h›zland›r›lm›ﬂ meslek kurslar› çok baﬂar›l› olmuﬂ ve Kad›köy
Belediyesi bu projeyi, proje süresi bittikten sonra da sürdürmek karar› alm›ﬂt›r. Projenin toplam
bütçesi 197.445 avro'dur ve % 80'i Avrupa Birli¤i, % 20'si Kad›köy Belediyesi kaynaklar›ndan
desteklenmiﬂtir.

b. Çocuk Evi Projesi
c. Engelsiz ‹ﬂ ve ‹stihdam Projesi:
Toplumun ayr›mc›l›¤a u¤rayan kesimlerinin istihdam›n› sa¤lamak amac›yla Sakatlar ‹çin Yeni
‹stihdam Olanaklar› / Engelsiz-‹ﬂ ve ‹stihdam Projesi, Türkiye Sakatlar Derne¤i Genel Merkezi
Liderli¤inde, Kad›köy Belediyesi ve Engelliler E¤itim Enstitüsü Derne¤i ve Spor Kulübü'nün
ortakl›¤›yla, Avrupa Komisyonu ve ‹ﬁKUR deste¤iyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Projenin temel hedefi:
Sakatlar›n yenilikçi istihdam teknikleri ile iﬂ yaﬂam›na kazand›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.
Proje, sakatlar›n üretim sürecine dahil edilmeleri temel amac› do¤rultusunda; ilgili sivil toplum
kuruluﬂlar›n›, yerel yönetimleri, iﬂverenleri, ilgili resmi ve yar› resmi kurumlar› tecrübe paylaﬂ›m›
ve birlikte çözüm üretme hedefi ile bir araya getirmiﬂtir.
Projenin genel hedefi:
- Ayr›mc›l›¤a u¤ram›ﬂ kesimlerin verimli ve do¤ru istihdam› yolunda eﬂit iﬂ koﬂullar› yarat›lmas›
için giriﬂimlerde bulunmak,
- Verilen e¤itimlerle projenin hedef kitlesinde kapasite geliﬂimi sa¤lamak,
- ‹ﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaya davet edilen kurumlar aras›nda birlikte çal›ﬂma kanallar›n›n geliﬂtirilmesini
sa¤lamak,
- Hedef kitlenin do¤ru istihdam için yönlendirilmesi gereken istihdam aç›¤› olan ilgili meslek
alanlar›n›n tespitini sa¤lamak,
- Avrupa deneyimleri ile iﬂbirli¤i geliﬂtirmek,
- ‹nternet yolu ile de faydalan›lan bir dan›ﬂma merkezi olmakt›r.
Son derece baﬂar›yla sürdürülmüﬂ olan proje, Aral›k 2005 tarihinde sona ermiﬂ ve 1 y›l zarf›nda
149 kiﬂinin istihdam›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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d. Evlilik Öncesi Üreme Sa¤l›¤› Dan›ﬂmanl›¤› Projesi:
Kad›köy Sa¤l›k ve Sosyal Dayan›ﬂma Vakf› (KASDAV) liderli¤iyle ve Kad›köy Belediyesi Sa¤l›k
Poliklini¤i, ‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf› ve Moda Soroptimist Kulübü ortakl›¤›yla Ocak
2006'da Avrupa Komisyonu'nun finansal deste¤iyle baﬂlam›ﬂt›r. Evlilik baﬂvurusunda bulunan
çiftler için zorunlu olan evlilik teﬂhislerinin, üreme sa¤l›¤› dan›ﬂmanl›¤› için bir f›rsat olarak
kullan›lmal›d›r temel varsay›m› ile hareket eden projenin temel hedefleri, Türkiye'deki her 50
evlilikten birinin gerçekleﬂti¤i Kad›köy'de evlilik baﬂvurusunda bulunan 3000 çifte üreme sa¤l›¤›
dan›ﬂmanl›¤› hizmeti sunulmas›, ve bu amaçla çeﬂitli bilgilendirici broﬂür ve k›lavuz haz›rlanmas›d›r.
Projenin bir baﬂka amac›, Aile Dan›ﬂma Merkezleri arac›l›¤›yla, dezavantajl› bölgelerde yaﬂayan
7200 kiﬂiye, üreme sa¤l›¤› e¤itimleri sunulmas›d›r. Toplam proje bütçesi, 268.340 avro'dur
ve % 90'› Avrupa Komisyonu ve %10'u KASDAV taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.

e. Kad›n Konuk Evi Projesi:
2002 y›l›ndan beri hizmet vermekte olan Kad›köy Kad›n Konuk Evinin; gerek ﬂiddet ma¤duru
kad›nlar›n baﬂvurusuna kapasite olarak yetiﬂememesi, gerekse ‹nsanca Yaﬂam Projesi süresince
Kad›na Yönelik ﬁiddet konusunda artan fark›ndal›k sebebiyle, kapasite geliﬂtirmek üzere,
Kad›köy Belediyesi Ve Kad›köy Kaymakaml›¤› Sosyal Dayan›ﬂma Vakf› ortakl›¤›yla, Baﬂbakanl›¤a
ba¤l› Sosyal Riski Azaltma Program›'na bir proje ile baﬂvurulmuﬂ ve kabul edilmiﬂtir. Yeni
Kad›köy Kad›n Konuk Evi, eﬂ zamanl› yaklaﬂ›k 60 kad›n ve 20 çocu¤a hizmet verebilecek
kapasitede, modern donan›ml›, bahçeli ve çocuk oyun alan›na sahip bir tesise kavuﬂmuﬂtur.
Kad›n Konuk Evinin kiras›, tadilat› ve tefriﬂat› Kad›köy Belediyesi taraf›ndan yap›lm›ﬂ, geri kalan
masraflar 2 y›l boyunca projeden karﬂ›lanmak üzere çal›ﬂmalar 2006 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.

f. Kad›köy Belediyesi Engelliler Dan›ﬂma Merkezi:
3 Aral›k 2004 tarihinden itibaren merkez E¤itim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
Poyraz Sokak Sad›ko¤lu Plaza 5 -Giriﬂ Kat› No: 5 adresinde tüm özür gruplar›na dan›ﬂmanl›k
hizmeti vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Merkez bünyesinde,
• Kad›köy Belediyesi yetkilileri baﬂta olmak üzere,
• Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu üyeleri,
• engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluﬂlar›,
• ilgili mesleklerden gönüllü uzmanlar,
• özel e¤itim kurumlar›,
• üniversiteler,
• hastaneler,
• engellilerle ilgili di¤er kurum ve kuruluﬂlar, ve sponsorlar yer almaktad›r.
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Merkezin Amaçlar›:
Kad›köy Belediyesi Engelliler Dayan›ﬂma Merkezi engellilere ve ailelerine yerel yönetim olarak
sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinde dan›ﬂmanl›k ve sosyal destek vermeyi hedefler.
Merkez;
• engellilerin rehabilitasyonu ve e¤itimleri,
• meslek edinmeleri için e¤itim çal›ﬂmalar›,
• sa¤l›k koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi için sa¤l›k hizmeti deste¤i,
• istihdam edilmeleri için çeﬂitli iﬂ projeleri faaliyetlerini yürütmeyi hedefler.
Merkez ayr›ca;
• engellilerin gündelik yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›racak, sosyal yaﬂama uyumlar›n› sa¤layacak, üretim
sürecine dahil olmalar›n›n önünü açacak çeﬂitli destek faaliyetlerini organize etmeyi amaçlar.
• Sakatlanmalar, Sakat do¤umlar›n nedenleri, Engellilerin yaﬂad›klar› sorunlar›n kayna¤›n›n ve
çözümünün neler oldu¤u, konular› baﬂta olmak üzere, toplumun duyarl›l›¤›n› ve bilgisini art›r›c›
çal›ﬂmalar yapmak,
• engellilerin yasal haklar› konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütmek amaçlar› aras›nda yer
al›r.
• Engellilerin toplumun di¤er kesimleri ile ve birbirleri ile kaynaﬂarak hayat›n pek çok alan›nda
faaliyet yürütmelerinin desteklenmesine katk›da bulunur.
Merkezin çal›ﬂma yöntemi
Merkez 5 ana birimden oluﬂmaktad›r:
• Araﬂt›rma ve Koordinasyon Birimi
• E¤itim ve ‹stihdam Birimi
• Sa¤l›k Hizmetleri Destek Birimi
• Sosyal Yaﬂama Uyum - Sosyal Destek Birimi
• Hukuk Birimi
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SONUÇ
Baﬂar›yla yürütülmüﬂ olan ‹nsanca Yaﬂam Projesi, amaçlad›¤› sonuçlara ulaﬂm›ﬂ ve Kad›köy
bölgesinde insan haklar› ve demokrasinin geliﬂtirilmesi konusunda yayg›n bir e¤itim ve faaliyet
seferberli¤i sonucu, toplumun farkl› aktörleri aras›nda önemli bir fark›ndal›k yaratmakla kalmam›ﬂ,
ayn› zamanda bu farkl› aktörlerin sorunlar›n tespiti ve çözümleri için bir arada çal›ﬂabilme ve
ortakl›klar yapabilme alanlar›n› geniﬂletmiﬂtir.
Bu proje sayesinde, Kad›köy Belediye’sinin 10 y›l› aﬂk›n bir süredir yürütmekte oldu¤u Aile
Dan›ﬂma Merkezleri çal›ﬂma ve faaliyetleri pekiﬂtirilmiﬂ; hedef gruplarla daha farkl› bir yaklaﬂ›m
içinde çal›ﬂma fark›ndal›¤› yarat›lm›ﬂ ve benzeri e¤itim ve yayg›nlaﬂt›rma programlar›n›n Aile
Dan›ﬂma Merkezleri çal›ﬂmalar› yelpazesine eklenmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Kad›köy Bölgesi’nde Kad›köy Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n zaten varolan ortaklaﬂa
çal›ﬂma prensipleri geliﬂtirilmiﬂ, sa¤lanan e¤itim ve güçlendirme seminerleri sayesinde. bölge
STKlare kendi projelerini geliﬂtirebilir, kendi kurumlar›n› ve gönüllülerini daha verimli bir stratejik
plan do¤rultusunda mobilize edebilir hale gelmiﬂlerdir. Ayr›ca, STK gönüllüleriyle yap›lan seminer
ve çal›ﬂmalar kendilerini ve kurumlar›n› gerekti¤inde eleﬂtirel bir gözle inceleyebilme ve özellikle
hedef gruplar›yla çal›ﬂ›rken, sosyal servis yaklaﬂ›m›ndan kat›l›mc›l›k ve istitrar yaklaﬂ›m›na do¤ru
yeni yöntemler ve faaliyet alanlar›n› keﬂfetme f›rsat› sunmuﬂtur.
Belediye ve STk ortakl›¤›nda yürütülen bu proje, önemli bir rol model olmuﬂtur. Belediye’nin
liderli¤iyle ve giriﬂimiyle Kad›köy Bölgesindeki di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n da deste¤iyle
STklara faaliyet alan› ve geniﬂleme sa¤lanm›ﬂ, insan haklar› konusunda özellikle çok önemli
hizmet sa¤lay›c›lar ve aktörler olan bir çok meslek grubuna ulaﬂmak kolaylaﬂm›ﬂt›r. Aile Dan›ﬂma
Merkezleri arac›l›¤›yla, Projenin hedef kitlelerine ulaﬂmak çok kolaylaﬂm›ﬂt›r.
Kitab›n önceki bölümlerinde detaylar›yla aç›klanan yeni projeler ve uygulamalar sayesinde,
Projenin bir çok faaliyetinin ve hizmetinin sürdürülebilirli¤i de bu kritik önemdeki iﬂbirli¤i a¤›n›n
sa¤lanm›ﬂ olmas›yla mümkün k›l›nm›ﬂt›r.
Proje, hedeflerine ulaﬂm›ﬂt›r; elbetteki insan haklar›n›n korunmas› ve demokrasinin geliﬂmesi
için bu bir ilk ad›md›r, eksikleri ve yanl›ﬂlar› olmuﬂtur ve bu do¤ald›r. Burada söylenebilecek
en önemli ﬂey, belki de ancak iﬂ yap›l›rsa yanl›ﬂl›klar›n ve eksikliklerin olaca¤›d›r ve bunlar zaman
içinde düzeltilerek veya tamamlanarak projenin yayg›nlaﬂt›r›lmas› sürdürülecektir.
Umuyoruz bu proje sonuçlar› ve tecrübesi bu kitap arac›l›¤›yla baﬂka kurum ve kuruluﬂlara
örnek teﬂkil edecek ve benzer projelerin tüm Türkiye genelinde yayg›nlaﬂmas› sa¤lanacakt›r.
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