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GİRİŞ 
Sivil Toplum için Destek Vakfı Bir Hayalin Ürünü
Bir grup arkadaşın kendi aralarında “ne yapabiliriz?” 
sorusunu sormasıyla başlayan, etraflarında bu fikirle 
ilgilenebileceklerini düşündükleri kişileri davet etmesiyle 
ve onların da geri bildirimleriyle şekillenen, bu kişilerin 
isimlerini ve kaynaklarını koymasıyla da hayata geçen bir 
hayal.

Kurulurken Vakfın Türkiye ilgili temel tespitleri aşağıdaki 
gibiydi. Bugün hala geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz.

• Bağışçılık kültürünün gelişmesi sosyal sorunların 
çözülmesini en çok etkileyebilecek değişkenlerden 
biri. Bizler bu problemin çözümüne katkı sağlayacak 
süreçleri oluşturmayı ve uygulamayı önceliğimiz olarak 
görüyoruz.

• Kutuplaşmanın aşılmasında sivil toplumun önemli 
bir fonksiyonu var. Farklılıkların bir zenginlik olduğu 
yaklaşımıyla bağışçılık kültürünün gelişmesi farklı 
kesimlerin diyalog içine girmesine de olanak sağlar.

• Etkin bir sivil toplum demokrasinin gelişmesine olumlu 
katkı sağlar. Vakfın temel yönelimi bağışçıların sivil 
toplumu desteklemesi üstüne kurulmalıdır.

• Sivil toplumun öncelikleri ile bağışçıların öncelikleri 
arasındaki gerilimi yönetebilmek bir uzmanlık 
gerektiriyor. Bu yüzden sivil toplum ile bağışçılar 
arasında köprü görevi gören ve bunu hem özel sektör 
hem de sivil toplum deneyimi ile zenginleştiren bir 
aracılık ilişkisi bu problemin çözümünde anahtar rol 
oynayabilir.

• Mevcut maddi kaynaklara ulaşabilen nispeten büyük 
sivil toplum kuruluşlarının ilgili sosyal sorunun 
çözümüne yönelik gündemi ve metodu çok değerli. 
Ancak aynı problemlere farklı çözümler de üretilebilir. 
Bu yüzden sivil toplumda farklı büyüklükteki kurumları 
desteklemek gerekiyor.

• Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temel ihtiyaçlarından 
biri kurumsal gelişim ve bu yönde STK’ların 
yararlanabileceği olanaklar kısıtlı. Vakfın özellikle bu 
çerçevede programlar uygulaması önemli bir açığı 
kapatacaktır.

4



Yukarıdaki tespitlerin üzerine inşa etmeye başladığımız 
Sivil Toplum için Destek Vakfı bireysel bağışçıların hem 
karar alma aşamalarında hem de uygulamalarda katılımını 
esas alan bir yaklaşımı kurumsallaştırmaya önem verdi. 
Bunu yaparken kurumsallaşma adına çeşitli mekanizmalar 
kurmanın ötesinde – öncelikle – bir kurum kültürü 
oluşturma yönünde çaba harcamaktayız. Çünkü ancak 
bu kültürün bir sonucu olarak oluşan mekanizmaların 
kurumlar içinde verimli biçimde çalıştığını düşünüyoruz.

Odaklandığımız bir diğer konu vakfın içinde oluşturulan 
tüm süreçlerimizin bağışçı odaklı biçimde ilerlemesi. 
Onların katılımını Vakfın bağışçı odaklı bir bakış açısı 
geliştirmesi açısından garanti olarak görüyoruz. Buna 
ek, kurumsal bağışçıların ihtiyaçlarına yönelik yeni 
oluşturmaya başladığımız programlar şirketlerle STK’ların 
arasında da bağlar kurulmasına olanak vermeye başladı. 

Tüm bunların sonucunu desteklediğimiz kuruluşlardaki 
değişimlerde görmek mümkün. Aslında biliyoruz ki tüm 
desteklerimiz, birlikte yaşam kültürünü geliştirme yönünde 
önemli ve somut adımlar.

2016 vakfımızın hikayesini oluşturma yılıydı. Bu yüzden 
içimize yönelik kurumsallaşma odaklı işlerimize daha çok 
zaman harcadık. 2017’yi hikayemizi diğer bağışçılarla 
paylaşma yılı olarak değerlendirip hibe havuzumuzu 
güçlendireceğiz. Bu somut olarak, belki farklı biçimlerde, 
bireysel bağışçı sayımızı arttırmak ve kurumsal ortaklıklarla 
program temelli yaklaşımımızı güçlendirmek demek. 
Bu seneyi bu konuda çeşitli modelleri deneyip neyin 
işlediğini tecrübe edeceğimiz önemli bir yıl olarak da 
görüyoruz. Böylece amacımız daha dışa yönelik işlerimize 
odaklanmak.

Faaliyetlerimiz, sadece izlemek yerine sorumluluk alarak 
bu vakfa zamanını, emeğini ve kaynaklarını bağışlayanların 
katkılarıyla hayata geçiyor. Onların katkıları olmadan 
yapamazdık. Hem onlara hem de bizlerle ortak işler yapan 
STK’lara buradan teşekkürü bir borç biliriz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu
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Sivil Toplum için Destek Vakfı Ne Yapıyor?

Bağışçılarla sivil toplum arasında  
köprü görevi görüyor.

Bağışçılara sunduğu çözümleri bağışçıların ihtiyaçları, 
motivasyonu ve katılımı ile oluşturulan ve uygulanan 

programlar ile hayata geçiriyor.

Bu programları sosyal etkisi yüksek, güvenilir, şeffaf ve 
hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar 

kurarak yürütüyor.

Bağışçılar destekledikleri kurumların faaliyetleriyle ilgili  
sürekli olarak bilgilendiriliyor.

Türkiye’nin problemlerine ortak çözümler arayan aynı 
görüşteki bağışçıların birbirlerini tanımasını sağlıyor.

STK’larda sosyal sorunlara çözüm üretenlerle bağışçıları  
bir araya getirerek birbirlerinden öğrenmelerini 

destekliyor.
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Sivil Toplum için Destek Vakfı 
Hibe Programları Süreçleri
2016 yılı kurumsal ve proje programları  
hibe süreçleri
• Programlarla ilgili başvuru şartları, öncelikler, 

değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar Vakfın 
internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın, vb. 
mecralarında ilan edilir.

• İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

• Kurumsal Program ile ilgili başvuru şartları aşağıdaki 
gibidir:

• Program STK’ların kurumsal kapasitelerini 
desteklemek için oluşturulmuştur. 

• Dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar bu Programdan yararlanabilir.

• Başvuran STK’ların en az 2 sene önce kurulmuş 
olması gerekmektedir.

• Geçen seneki gelirleri 20.000 TL’den fazla, 300.000 
TL’den az olmalıdır.

• Proje Programı ile ilgili başvuru şartları aşağıdaki 
gibidir:

• Program STK’ların yeni projelerini ya da devam 
eden ancak sosyal etkisini artırmak ya da ulaştığı 
rakamları büyütmek isteyen projelerini desteklemek 
için oluşturulmuştur.

• Dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar bu Programdan yararlanabilir.

• Başvuran STK’ların en az 5 sene önce kurulmuş 
olması gerekmektedir.

• Geçen seneki gelirleri 300.000 TL’den fazla 
olmalıdır.

• Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına 
göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek 
görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

• İç değerlendirme sonucu Vakfın öncelikleriyle örtüşen, 
üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların 
görüş bildirmesi istenilen başvurular Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Danışma Kurulu’nun katılacağı bir toplantıda 
değerlendirilir.

• Danışma Kurulu; Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve bağışçılardan oluşmaktadır.

• Danışma Kurulu başvuruları aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirmektedir.

• Kurumsal kapasite: Kurumun üyeleri, bağlantıları, 
(varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla 
yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi 

ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi 
olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve 
tecrübeye sahip olması.

• Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın 
özgünlüğü.

• Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef 
kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal 
sorundan doğrudan etkilenenlerin başvuran 
kurumda, o sorunun çözümüyle ilgili planlamada ve 
uygulamada ne kadar yer aldığı.

• Nedenlere odaklanmak: Sosyal sorunları ortaya 
çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak 
kısıtlı kaynakla büyük sosyal etki yaratma 
potansiyeli.

• Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber 
edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma 
özelliği.

• Sosyal Etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve sivil 
toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebilir katkısı

• Vakıf yönetimi tarafından gerekli görülürse bu 
toplantılara dış uzmanlar da davet edilebilir.

• Danışma Kurulu tarafından gerekli görülürse STK’lardan 
başvurularıyla ilgili daha fazla açıklama istenebilir.

• Danışma Kurulu’nun ve STK’ların başvuru süreçlerine 
yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve 
görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

• Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe 
sözleşmesi imzalanır ve destek süreci başlar.

• Programlar kapsamında desteklenmeye hak kazanan 
STK’lar, 2 ara ve final raporlarını sunar. Bu raporlara 
istinaden hibeler taksitlendirilerek STK’lara ulaştırılır.

• Ayrıca kurumların her ay düzenli olarak 
projenin durumuyla ilgili bilgilendirme yapması 
beklenmektedir. Gerekli görülürse Vakıf belli aralıklarla 
kurumlara ziyaretler gerçekleştirebilir.

Şartlı hibeler
• Hibenin şartları bağışçının ihtiyacı ve motivasyonu 

çerçevesinde oluşturulur.

• Bu süreçte Vakıf sivil toplumla ilgili bilgi ve tecrübesini 
paylaşarak sürece katkı yapar.

• Hibeyle ilgili tüm yönetsel süreçler Vakıf tarafından 
üstlenilir.

• Hibenin verilmesinden sonra izleme ve raporlama Vakıf 
tarafından, STK’nın katkısıyla yapılır.
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Ankara (1)  
İzmir (1)
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22.805 TL

TOPLAM HİBE

ORTALAMA HİBE MİKTARI

KURUM

İstanbul (2)

TOPLAM HİBE

ORTALAMA HİBE MİKTARI

2
18.295 TL

9.147 TL

KURUM

İstanbul (1)
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İstanbul (2)
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Ankara (1)
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* KURUMSAL VE PROJE PROGRAMLARI DAHİLİNDE HİBE VERDİĞİMİZ KURUMLARDAKİ BÜTÇE BAŞLIKLARINI 
GÖSTERMEKTEDİR. HER BİR İHTİYAÇ, 1 PUAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
** MAAŞ, KİRA, MUHASEBE, EĞİTİM ALMA MALİYETİ, KURUMSAL DÖKÜMANLAR, TEKNİK ALT YAPI, KAYNAK 
GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ 
*** ATÖLYE VE EĞİTİMLER, PROJE MALZEMELERİ

HİBE VERDİĞİMİZ KURUMLARDA 
EN ÇOK DESTEKLEDİĞİMİZ  

BÜTÇE KALEMLERİ*

HİBE VERDİĞİMİZ KURUMLARIN 
ÇALIŞTIĞI TEMALAR

17
KURUMSAL ALT 

YAPI VE KAYNAK 
GELİŞTİRME  

ÇALIŞMALARI**

KURUMSAL

8
1 2 2

1
11 1

TOPLUMSAL ADALET
(Kadın, LGBTİ, 
Çocuk, Genç, 

Mülteci, Azınlık 
Hakları) 

TOPLUMSAL ADALET TOPLUMSAL ADALET TOPLUMSAL ADALET 

EĞİTİM

EĞİTİM

ÇEVRE-EKOLOJİ

ÇEVRE-EKOLOJİ

KURUMSAL ŞARTLI RE/MAXPROJE

2
KURUMSAL ALT 

YAPI VE KAYNAK 
GELİŞTİRME  

ÇALIŞMALARI**

PROJE

3
HEDEF KİTLEYE 

YÖNELİK 
ATÖLYE 

ÇALIŞMALARI***
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HİBE 
PROGRAMLARI
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 Kurumsal Hibe  
 Programı 
Program STK’ların kurumsal kapasitelerini 
desteklemek için oluşturulmuştur. Projelere hibe 
sağlayan programlardan farklı olarak başvuran 
STK’ların iç kapasitelerinin gelişmesini sağlamaya 
yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Başvuruda gönüllülerle beraber çalışma, iç/dış 
iletişim, strateji oluşturma ve uygulama, sürdürülebilir 
kaynak sistemleri oluşturma, savunuculuk/lobi 
faaliyetlerini geliştirme, üye yönetim sistemleri kurma 
gibi kurumların iç kapasitelerini geliştirmeye yönelik 
faaliyetler içe yönelik bir projeymiş gibi başvuru 
formunda açıklanır ve bütçelendirilir. Ancak kurumun 
yeni ya da zaten devam eden bir çalışmasının sahada 
hayata geçmesine yönelik yapılacak faaliyetler 
(yani tekil projeler) bu hibe programı kapsamında 
desteklenmez.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler 
ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu 
Programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım 
kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıfları hibe programından yararlanamaz.

 Proje Hibe  
 Programı 
Program belirli bütçe ve kurumsal kapasiteye sahip 
kuruluşların yeni veya devam eden ancak sosyal 
etkisini artırmak ya da ulaştığı rakamları büyütmek 
isteyen projelerini desteklemek için oluşturulmuştur.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler 
ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu 
Programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım 
kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıfları hibe programından yararlanamaz.

 Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüde olmayan 
sivil toplum, özel sektör ya/ya da kamu kuruluşlarının 
başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.
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 Şartlı Hibe  
 Programı 
Bağışçıların ihtiyaçları ve motivasyonları çerçevesinde 
oluşturulan özel fonlardır. 

Bağışçının isteği ve Vakfın tecrübesi ile oluşturulan 
fonlar, belirli bir tema üzerinde çalışan sivil toplum 
kuruluşlarını destekleyebilir veya bağışçının önceden 
seçtiği bir STK’nın spesifik bir ihtiyacını karşılamaya 
yönelik katkı sağlayabilir. 

Bağışçıların, ilgi alanları ve özel gün faaliyetleri 
(doğum günü bağışları vb.) çerçevesinde fonlar 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 RE/MAX  
 Türkiye Fonu 
Fon Türkiye’deki eğitim, çevre, sağlık ve çocuk 
çalışmaları konularında çözümler üreten sivil toplum 
kuruluşlarının bir sene boyunca desteklenmesine 
yönelik oluşturulmuştur. Bu çerçevede 2017 yılında 
düzenli aralıklarla sağlanacak hibeler ile 4 farklı sivil 
toplum kuruluşu desteklenmektedir.



MART - KASIM 2016
İSTANBUL 
www.mavikalem.org

27.300 TL
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MAVİ KALEM SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
İstanbul’da Fener/Balat, şehrin en eski yerleşimlerinden 
olup Anadolu’dan ve son yıllarda Suriye’den göç ile gelen 
nüfusun ve yoksulların yerleşim alanı haline gelmiştir. 
Semtteki çocuklar, yoksul ailelerden ve farklı coğrafi ve/
veya kültürel kimliklerden gelmektedir. Kimlik farkları ile 
sosyal ve siyasal ortam, çocuklar arasında ayrımcılığa, 
çatışmalara, gruplaşmalara neden olup iletişimde zorlaştırıcı 
rol oynayabilmektedir. Okulda, sosyal alanda, komşuluk 
ilişkilerinde ayrımcı davranışlara açıkça tanık olmak 
mümkündür. Bu ortamda çocuklar ve gençler için “kimlikler” 
ve kişilik gelişimleri olumsuz etkilenebilmektedir.

Çocuklar için sosyalleşme alanları eğer okula devam 
ediyorsa okul, sokak, din eğitimi veren kurslar ve gruplar, 
genç erkekler için erkek kahveleri ve genç kızlar için ise 
anneleri ile dahil oldukları komşu ortamları ve çok sayıdaki 
kayıt dışı “merdiven altı” üretim atölyeleridir.

Kadınlar şekerden tekstile kadar pek çok kaçak ve riskli 
malzeme ile çalışan atölyelerde, tehlikeli koşullarda çok 
düşük bedellerle çalışmaktadır. Yine, kız çocuklar ve genç 
kızlar küçük kardeşlerinin bakım sorumluluğunu erken 
yaşlarda üstlenmek durumunda kalabilmektedir. Genç 
erkekler içinse, gelir getirici iş seçeneklerinden biri yasadışı 
çeteler ile çalışmaktır. 

Madde kullanımı erken yaşta çocukların hayatına 
girebilmektedir. Başta şiddet olmak üzere, taciz ve ensest 
yine çocukların karşılaşabildiği sorunlardadır. Tüm bu ortam 

çocukların ve gençlerin okul dışı kalması ile birleşince 
suça karışma riski artmaktadır. Kız çocuklarında ise erken 
evlilikler ve onun taşıdığı sağlık sorunları ile karşılaşmak 
mümkündür.

Çocuklar ve gençler okulda başarısız olduğunda ya da 
ailenin çocuk için okuldan beklentisi olmadığında, gelir 
sağlayıcı işlere yönelmekte ve yönlendirilmektedir. Mavi 
Kalem, 2004 ve 2008 yıllarında semtte 250 ve 350 hane 
ile çocuk ve kadınlara yönelik ihtiyaç analizleri yaparak 
programlarını geliştirmiştir.

Dernek, 2000 yılında kurulmuştur ve özellikle kadınlarla 
çocuklarının desteklenmesine yönelik çeşitli programları, 
2002’den beri yürütmektedir. Çocuk programının ana 
gövdesini çocukların okul başarısını artırmak ve çocukları 
güçlendirmek oluşturmuştur. Kadınlara yönelik çalışmalarda 
ise kadın sağlığı ve haklarının yanı sıra, kadınların aile içi 
şiddet, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği karşısında 
güçlendirilmesine odaklanılmıştır.

İlk öğretim dönemindeki çocuklar için matematik, Türkçe, 
İngilizce gibi etüt dersleri; resim, el işleri, dans ve müzik gibi 
sanat ağırlıklı çalışmalar; bilgisayar eğitimi, çocuk hakları 
atölyesi, gezi, piknik ve sokak etkinlikleri, psiko-sosyal 
destek çalışmaları gibi güçlendirme ve beceri geliştirme 
projeleri uygulanmıştır. Son 2 yıldır Suriyeli kadın ve 
çocuklardan oluşan küçük gruplara, Türkçe konuşma ve 
kaynaştırma etkinlikleri düzenlenmektedir.



Son derece önemli, değerli ve pek çok hibe desteğinde 
görülmeyen, yok sayılan kalemlerdir bunlar. Sivil Toplum için 
Destek Vakfı’nın, özellikle yerel STK’lar tarafından eksikliği çok 
hissedilen bu alanı tespit edip destekliyor olmasının çok yönlü 
etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Kurumun idari harcamalarının desteklenmesi, STK’nın 
amaçlarına yönelik program ve projeleri daha hızlı ve etkin 
geliştirebilmelerini, sürdürülebilirlik ile ilgili zorunluluklarını 
ve sorunlarını daha net tanımlayabilmelerini ve ileriye dönük 
stratejik planlar yapabilmelerini sağlamaktadır.
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Yine, 2002’den itibaren hem Fener/Balat semtlerinde 
hem de Türkiye genelinde kadınlara yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür. Sağlık hizmeti ve bilgilendirme/danışmanlık, 
şiddeti tanıma ve farkındalık geliştirme, kentte yaşama 
becerisi geliştirme ve sosyalleşme, kadın sağlığı ve sağlık 
hakları atölyeleri, psikoterapi desteği, kadın sağlığı 
toplantıları, kadın danışma noktası, el becerileri atölyeleri 
gibi projeler Fener/Balat semtlerinde uygulanmıştır.

Ayrıca Van depremi sonrası Van Saray Kadın Derneği ile 
“Depremzedelere Danışmanlık Birimi” kurulmuş, 2013’te 
İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir’de yerel kadın 
kuruluşları ile iş birliği halinde “Kadın Sağlığı Politikaları 
Forumları” gerçekleştirilmiştir. 

Halen Fener/Balat ve Sulukule’de 14-18 yaş arası genç kızlara 
yönelik güçlendirme atölyeleri uygulanmaktadır. Yine aynı 
semtlerde 12-14 yaş grubu risk altındaki çocukların okula 
devamını desteklemek amacıyla etüt ve destek atölyeleri 
projesi yeni başlamıştır.

Mavi Kalem, Türkiye’de ve uluslararası alanda çalışma 
konuları ile bağlantılı ağların üyesidir. Türkiye’de SİTAP’ın 
(Sivil Toplum Afet Platformu) üç kurucu kuruluşundan 
biridir. Kreş Haktır Platformu ve Kürtaj Haktır Platformu 
katılımcısıdır. Uluslarası ağlardan OBOS (Our Bodies 
Ourselves) Global Network üyesidir, Sphere İnsani Yardım 
Standartları ağının Türkiye bağlantı noktası, INEE (Inter-
Agency Network for Education in Emergencies) ve CHS 
(Core Humanitarian Standarts) Alliance’ın Türkiye’den tek 
katılımcısı ve üyesidir. Avrupa Birliği Gençlik Programları’nda 
2007’den beri gönüllü gençlerin yurt dışına gidişine destek 
vermekte ve ev sahipliği görevini de üstlenmektedir. Yurt 
içindeki ve dışındaki üniversitelerden stajyer almaktadır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan sağlanan hibeyle ofis 
koordinatörü maaşı, ofis kira bedeli, bilgisayar bakımı ve 
kurumun çeviri masrafları karşılanmaktadır. Böylece vakfın 
önümüzdeki dönemlerde finansal açıdan sürdürülebilir 
olmasına yönelik destek verilmektedir.

Risk Altındaki Çocukları Güçlendirme Projesi kapsamında Fener’de çocuklarla açık hava aktivitesi, 2016.
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KARAKUTU DERNEĞİ

Yurttaşlar önce ailelerinde toplumsal önyargılarla 
tanışmakta, ardından eğitim aldıkları kurumlarda bu 
önyargılarla beslenmekte ve günlük hayatlarında da ana 
akım medya ve siyasetçilerin büyük kısmının söylemleri 
tarafından bu yargılar her gün yeniden üretilmektedir. Bu 
farklı kanallar nefreti yeniden ve yeniden ürettikleri gibi, 
nefretin yöneltildiği ve bu amaçla marjinalleştirilen grupların 

hikâyelerini sessizleştirmektedir. Söz konusu nefret ve şiddet 
sosyal medyadaki yorumlardan nefret cinayetlerine kadar 
geniş bir yelpazede günlük hayatımızı kaplamaktadır. Sadece 
dini ve etnik azınlıklar değil, çoğunluğun dışında kalan politik 
görüşler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri de bu nefret 
ve şiddetten etkilenmektedir. Karakutu, bugün yaşananların 
sadece bugünden ibaret olmadığını ve geçmişten günümüze 
uzanan bir sürecin son halkası olduğuna inanmaktadır. Bu 
inançtan hareketle de Karakutu Derneği, geliştirdiği yenilikçi 
öğrenme metotlarını kullanarak geçmişteki insan hakları 
ihlallerinden dersler çıkarmaya, gençlerin aktif özneler olarak 
katıldığı faaliyetlerle toplumsal barışın sağlanmasına ve 
demokratikleşmeye katkı sağlamak için çalışmaktadır. 

Türkiye’de farklı kesimler arasında yaşanmakta olan güncel 
sorun ve çatışmalarda yakın geçmişe ait deneyimler ve 
kolektif hafızalar önemli rol oynamaktadır. Bu koşullarda 
toplumsal barışın inşa edilebilmesi, hatırlama yönünde 
atılacak yenilikçi adımlarla yakından ilişkilidir. Bu 
adımlardan biri de, alışılagelmiş olandan daha geniş bir 
perspektiften geçmişe bakılabilmesi ve tabulaşmış konularla 
yüzleşilmesidir. Bunun yanı sıra, nüfusun önemli bir 
bölümünü oluşturan gençlerin demokratikleşme sürecinde 
aktif yer alması gerektiği, Türkiye’de göz ardı edilmektedir. 
Bu iki noktadan hareketle, geçmişle yüzleşme ve gençlik 
çalışmalarını bir araya getirmeyi amaç edinerek kurulan 
Karakutu Derneği, geliştirdiği yenilikçi bir akran eğitimi 
metodu olan Hafıza Yolculuğu Programı’yla temel olarak 
şunları hedeflemektedir: 

1-2 Ekim Yaygınlaştırma Atölyesi kapsamındaki  
Hafıza Yürüyüşü



Hibe desteğinin kurumumuza önemli katkıları oldu. Öncelikle 
bir süreliğine sabit giderleri karşılayabileceğimiz bir finansal 
kaynak sağlayarak, enerjimizi finansal sürdürülebilirliğimizi 
artırmak için çözüm üretmeye ve bunları uygulamaya 
koymaya, bununla beraber daha çok gence temas etme 
amacıyla etkinliklerimizi nitelik ve nicelik olarak geliştirmeye 
aktarabiliyoruz. Bireysel bağışlarda düzenli bir artış 
sağlayabilecek ve dolayısıyla kurumumuzun uzun süreli 
varlığını sürdürebileceği öz kaynaklarını belli bir sınırın üzerine 
taşıyabileceğiz.
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• Eğitim, ana akım medya gibi kanallardan bizlere 
aktarılan tekil tarih anlatısı olan resmi tarihin 
sessizleştirdiği hikâyeleri, marjinalleştirilmiş grupların 
geçmişte yaşadıklarını genç gönüllülerle araştırmak;

• Gençlerin, başta resmi eğitim kurumları olmak üzere, 
hikâyelerin farklı boyutları üzerine düşünebilecekleri ve 
bunları sorgulayabilecekleri alanları bulunmamasından 
dolayı, onlara geçmişi tartışabilecekleri ve sorular 
üreterek bugünü değerlendirebilecekleri bir platform 
sunmak;

• Yukarıdaki iki hedefi gerçekleştirerek toplumsal 
barışın inşasına, demokratikleşmeye ve ayrımcılığın 
azaltılmasına katkı sağlamak.

Dernek bu çerçevede üç adımdan oluşan, sürdürülebilir, 
döngüsel ve yenilikçi bir akran eğitimi modeli olan Hafıza 
Yolculuğu Programı’nı uygulamaya başlamıştır. Böylece 
gençlerle beraber yakın tarihte yaşanmış insan hakları 
ihlalleri ya da ihlallerle ilgili yürütülen mücadelelerle 
ilişkilenen “hafıza mekanları” belirlenmekte, genç 
gönüllülerin belirledikleri “hafıza mekanları” üzerine 
araştırma yürütülmesi ve araştırma sonuçlarını 
“mekan kimlik kartı” formatında yazılı hale getirilmesi 
sağlanmakta, bu “hafıza mekanları” hakkında ipucu 
içeren ve Hafıza Yürüyüşü’nde kullanılacak şifreleri 
hazırlanmakta, söyleşiler, gösterimler, atölye çalışmaları 
gibi yan etkinliklerle araştırma süreci desteklenmektedir.

Daha sonra 16-25 yaş arası gençler hazine avı benzeri bir 
uygulamayı içeren ve tek günlük bir etkinlik olan Hafıza 
Yürüyüşü’ne katılmakta, “hafıza mekanlarını” şifreleri 
çözerek keşfetmekte ve bu mekanlarda genç gönüllülerle 
buluşarak gönüllülerin yaptığı kısa sunumların katkısıyla 
mekanın hikâyesi üzerine fikir alışverişi yapmaktadırlar. 
Gençler mekan ziyaretleri tamamlandıktan sonra bir 

kapanış oturumunda bir araya gelerek, mekanlardaki 
deneyimleri üzerinden farklı anlatılar hakkında bilgi sahibi 
olmanın geçmişle yüzleşme ve barışın inşasına sağlayacağı 
katkılar üzerine tartışmaktadırlar.

Dernek, Hafıza Yolculuğu ve Hafıza Yürüyüşleri dışında, 
farklı kurumlarla iş birlikleri kurarak yine gençlerle 
benzer temalı işleri de hayata geçirmektedir. Örneğin 
KIgA Berlin, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığıyla 
gerçekleştirilen “Commitment without Borders”, gençler 
için holokost ve antisemitizm karşıtı eğitim modelleri 
oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir projedir.

Sağlanan hibeyle derneğin finansal sürdürülebilirliği 
ve yeni programların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenmektedir.

Hafıza Yolculuğu Başlangıç Eğitimi kapsamındaki Hafıza 
Yürüyüşü, eğitim katılımcıları (Yeni dönem araştırmacı ve 
anlatıcılar)

Hafıza Yolculuğu Başlangıç Eğitimi kapsamındaki Hafıza 
Yürüyüşü, eğitim katılımcıları (Yeni dönem araştırmacı ve 
anlatıcılar)
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HAYAT SENDE DERNEĞİ 

Hayat Sende DerneğI, 2007 yılında koruma altında yetişen 
bir grup genç tarafından kurulmuştur. Derneğin vizyonu, 
“Yuvaların kapatıldığı, devlet koruması altında yetişen 
çocuk ve gençlerin hayata sevgi dolu ailelerde, eşit ve 
güçlü bir şekilde atıldığı bir dünya”dır. Derneğin misyonu, 
“Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan 
gençlerin hayatlarına yenilikçi çözümler getirmek”tir. 

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği aşağıdaki 
sorunları derneğin temel çalışma alanları olarak 
benimsemektedir.

• Personel eliyle kurumlarda bakımın çocuk ve 
gençlerin hem psikolojik gelişimine hem de fizyolojik 
gelişimine olumsuz etkileri olmasından yola çıkarak 
çocuk evi, çocuk köyü, sevgi evi gibi farklı isimlerle 
kurulan tüm birimlerin kapatılması ve personel eliyle 
bakımın sonlandırılması; tüm çocukların uluslararası 

sözleşmelerimiz doğrultusunda önce biyolojik 
ailesinde, bunun mümkün olmaması durumunda 
gönüllü aile, koruyucu aile, evlat edinme modellerinden 
yararlandırılması, bunun da mümkün olmaması 
durumunda son çare olarak ev ortamına benzer çocuk 
evlerinde en fazla sekiz çocuğun bulunduğu ortamlarda 
hayata hazırlanması için çalışmalar yapılması;

• Devlet korumasındaki çocuklar ve gençlerle, ayrılan 
gençlerin, koruyucu ve gönüllü ailelerin en önemli 
yaşama tutunma stratejisinin “gizlenme” olmasından 
yola çıkarak “etiketleme” ile mücadele edilmesi;

• Devlet korumasındaki çocuklara yönelik özellikle medya 
kanalıyla yapılan olumsuz söylemlerin çocuklar ve 
gençler üzerindeki olumsuz etkilerinini azaltmak için 
faaliyetler yürütülmesi;

Oyuncak Kütüphanesiyle gerçekleştirilen “Her Oyuncak bir Gülücük” projesinden  
koruyucu aileliği anlatılan bir çalışmadan.



Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hibe desteği sayesinde 
projelerden bağımsız bir özkaynağı nasıl yaratabileceğimizi 
sivil toplum alanında çalışan uzman kaynak geliştirmecilerden 
ve Sosyal Kuluçka Merkezi’ndeki eğitimlerden öğrenme fırsatı 
yakaladık. Şirketlerle görüşmelere, bağışçı analizini çıkarmaya 
ve bağışçılarla daha sık irtibat kurmaya, onları bilgilendirmeye 
başladık.
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• Çocukların ve gençlerin temel yaşam becerilerinin 
kazandırılmasına yönelik çalışmaların yetersizliğinden 
yola çıkarak korumadan ayrıldıktan sonra sosyal 
ve ekonomik desteklere erişmekte sıkıntı yaşayan, 
sağlık hizmetine erişimi kesintiye uğrayan, 
istihdam olanaklarından yararlanamayan gençlerin 
desteklenmesine yönelik eğitimler, kamplar ve 
mentor sistemleri kurularak koruma altındaki çocuk 
ve gençlerin hayata daha eşit ve güçlü bir şekilde 
başlamasına ilişkin çalışmalar yapılması.

Bu çerçevede devlet koruması altında olan ya da ayrılan 
gençler ve çocuklarla ilgili Sabancı Vakfı desteğiyle 
etiketleme, tutum değişikliği ve kişisel gelişim çalışmaları 
hayata geçirilmektedir. Ayrıca gençlere sivil toplum, sosyal 
girişimcilik, proje hazırlama gibi eğitimler verilmekte, kariyer 
şenliklerinde kişisel gelişim ile ilgili atölyeler yapılmakta, 
gençlerin yine devlet korumasındaki çocuk ve gençlerle 
çalışmalar gerçekleştirmesi için kapasite gelişim destekleri 
sağlanmaktadır. Ulusal Ajans başta olmak üzere çeşitli 
fonların desteğiyle devlet koruması altındaki gençlerin 
Ermenistan, Belçika, Ruanda, Bulgaristan, Etiyopya, 
Fransa gibi birçok ülkede çalışma ziyaretleri ve gençlik 
değişimlerine katılması sağlanmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli 
sosyal medya kampanyaları yürütülmektedir, TBMM ve 

Koruma Altındaki Gençler Akademisi ( KAGA )’nden.

kamudaki karar alıcılara yönelik düzenli çalışma ziyaretleri 
yapılmakta ve hedef kitlemizin sorunları hakkında etkili 
çözümler getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Derneğe sağlanan hibe ile derneğin finansal 
sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmalar desteklenmekte, bu 
çerçevede İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Sosyal 
Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği STK ve Yurttaş Girişimi 
için Hızlandırılmış Stratejik Bağış/Aidat Sistemi Oluşturma 
Destek Programı’na Ankara’dan katılım masrafları, 
kurumsal kimlik çalışmalarının maliyeti ve derneğin 
insan kaynağı giderleri karşılanmaktadır. Böylece dernek 
çalışmalarının herhangi bir projeye bağlı olmadan da 
devam etmesine yönelik katkı sağlanmaktadır.

Koruma Altındaki Gençler Akademisi
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SOSYAL KÜLTÜREL YAŞAMI 
GELİŞTİRME DERNEĞİ (SKYGD)

Türkiye’de çeşitli gruplar farklı siyasi, sosyal ve ekonomik 
nedenlerden ötürü toplum içerisinde dezavantajlı 
konumdadır ve sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklardan 
faydalanamamaktadır. Buna ek olarak, sosyal ve ekonomik 
konumlarından dolayı hayatla bağları yeterince güçlü 
değildir ve çoğu zaman toplumsal yaşamın dışında yer 
almaktadırlar. 

SKYGD, farklı sebeplerden dolayı (savaş, göç, yoksulluk, 
ayrımcılık, vb.) dezavantajlı bir hayat süren, toplumsal 
yaşamın dışında kalan, fırsat eşitliğinden yoksun kişi ve 
grupların hayatla olan bağlarını kültür ve sanat yoluyla 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sorunun çözümüne 

yönelik olarak, farklı ortaklık ve iş birlikleriyle (Türkiye 
ve yurt dışında) sanatın onarıcı işlevinden faydalanarak 
söz konusu kişi ve gruplarla çalışmalar yürütmekte ve bu 
çalışmalar yoluyla onların sorunlarını görünür kılmakta, 
çalışmalara katılan kişi ve gruplarda hayata daha çok 
tutunma duygusu yaratmaya çalışmaktadır.

Dernek, 1999 Marmara depremi sonrasında deprem 
bölgesinde birlikte çalışmış bir grup gönüllü tarafından 
2000 yılında kurulmuştur. Deprem bölgesindeki 
faaliyetlerinin ardından, ilk yıllarında Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar 
yürütmüştür. Ağırlıklı olarak eğitmen eğitimi; Diyarbakır, 
İstanbul ve İzmit’te sokakta çalışan çocuklara yönelik sanat 
atölyeleri, gönüllü abla/abi, okuma evi, eğitime geri dönüş 
ve gezici mahalle programlarını hayata geçirmiştir. 2001 
yılında Diyarbakır’da Sur Belediyesi ile birlikte Diyarbakır’ın 
ilk ve bugüne kadar tek çocuk şenliğini düzenlemiştir. 2002 
yılında Diyarbakır’da sokakta çalışan çocuklara yönelik 
ilk okuma evini açmıştır. Yine 2002 yılında Diyarbakır’da 
Ben U Sen mahallesinde ilk gezici mahalle atölyelerini 
düzenlemiştir. Sonraki yıllarda çalışma alanını genişleterek 
farklı dezavantajlı grupları da çalışma alanına dahil etmiştir. 
Bunlar arasında engelli bireyler, mahpuslar, ruh sağlığı 
sorunu yaşayan bireyler ve mülteciler yer almaktadır. 
2007 yılından itibaren uluslararası projelere de dahil olan 
SKYGD, şu anda farklı ülkelerden ortak kuruluşlarla çeşitli 
çalışmalar yürütmektedir. Dernek farklı gruplarla çalışmaya 
devam etmekle birlikte, 2013 yılından itibaren yoğun 
ihtiyaç ve talepleri karşılayabilmek adına çeşitli şehirlerde 
ve kamplarda mültecilerle çalışmaya da başlamıştır.



Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın sağladığı hibe ve 
danışmanlık, SKYGD’nin geçmişi ve bugünü arasında daha 
sağlam bir köprü kurmamızı ve gelecekteki çalışmaları ve 
bunlar için gereken adımları daha iyi planlamamızı sağladı. 
Hedeflerimiz netleşti. Enerjimizi daha odaklı bir şekilde 
kullanabilir hale geldik. Eski ilişkilerimizi tazelemeye 
başladık. Yani hem kurumsal açıdan hem de iş yapma biçimi 
açısından derleyici toparlayıcı ve enerjimizi tazeleyici bir 
etkisi oldu.

Diyarbakır Çocuk Şenlikleri 

Suriyeli Mülteciler Araştırma Raporu için çocukların 
yaptıkları resim

Kadifekale Sanat Atölyeleri, İzmir 

Etiketleme Atölyesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 2016
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Halen çeşitli sanat atölyeleri (plastik sanatlar, drama, 
dans, hip-hop, sinema, öykü-edebiyat, vb.) programları 
yürütmekte ve bağımsız olarak ya da festivaller 
kapsamında bu atölyelerin çıktılarını içeren sergi, gösteri-
gösterim ve performanslar organize etmektedir. Bunu 
yaparken Türkiye’den ve yurt dışından STK’lar ve sanat 
kurumlarıyla çeşitli ortaklıklar, iş birlikleri kurmaktadır. 

Sağlanan hibe ile finansal sürdürülebilirliği desteklemek 
amacıyla bir kurumsal danışman ve idari asistan istihdam 
edilmektedir. Böylelikle derneğin diğer fon kaynaklarından 
yararlanarak alternatif kaynaklardan da destek almasına 
yönelik katkı sağlanmaktadır.



MAYIS 2016 - OCAK 2017
İSTANBUL 
www.sulukulegonulluleri.org

29.600 TL

Vektörel

Png
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SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ 
DERNEĞİ (SGD)

Dernek Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım 
alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında 
kurulmuştur. Dernek Fatih/Karagümrük’te risk altındaki, 
dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış, maddi güçlük çeken 
gruplarla çalışmakta, hak temelli faaliyetlerle bu kesimlerin 
günlük hayatındaki yaşam kalitesini geliştirmekte ve bu 
kesimlerin toplumsal katılımlarını artırmayı hedeflemektedir.

2015 Mart ayında yayımlanan Avrupa Komisyonu’nun 
“Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu Raporu”na göre 
2013’te Türkiye’de kız öğrencilerin %39,9’u lise ve dolayısıyla 
yükseköğrenim aşamalarına geçemeden eğitim sürecini terk 
etmiş ya da bırakmak zorunda kalmıştır. Erkek öğrencilerde 
%35 olan terk oranıyla Türkiye açık ara Avrupa birincisi 
olmuştur. AB-28 ortalaması ise %10,2 ile Türkiye’nin dörtte 
biri düzeyindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2014 “İdare Faaliyet Raporu”nu 
değerlendiren Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS), 2013’te 
174 bin 625 öğrenci, 2014’te ise 234 bin 932 öğrenci 
ilköğretim kurumlarında eğitimini tamamlamadan okulu 
terk ettiğini açıklamıştır. 2014’te ilköğretim kurumlarında 
(ilkokul ve ortaokul) okul terkleri 2013’e göre %35 artış 
göstermiştir. 2013 ve 2014’te toplam 400 binden fazla 
çocuk okulu bırakmıştır. Bölgede de özellikle risk altındaki 
çocukların okulu terki yüksek seviyededir.

Bu çerçevede Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu 
tarafından Kasım 2011’de hazırlanan Devlet İlköğretim 
Okullarında Ücretsiz Öğle Yemeği Sağlamak Mümkün 
Mü? Farklı Ülke Modelleri ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler 
başlıklı raporda da belirtildiği üzere okulda ücretsiz 
beslenme desteğinin okul devamsızlığının ve okulu terklerin 

SuluFest 2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi



Derneğimiz, hibe sayesinde istihdam edilen kişiler aracılığı ile 
kurumsal kapasiteyi güçlendirmek adına ilk kez profesyonel 
destek aldı.

İstihdam edilen kişiler, bağışçılarla ilişkileri güçlendirme, 
görünürlüğü artırma alanlarında katkı sundu; derneğin genel 
faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonun yapılmasına 
destek oldular.
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azaltılmasında, beslenme bozukluklarının ve şişmanlığın 
önlenmesinde, cinsiyet temelli ayrımcılığın azaltılmasında, 
ekonomik krizlere bağlı şok durumlarında çocukların okulda 
tutulmasında, okul başarısında, okula geç başlamanın, sınıf 
tekrarının azaltılmasında ve çocuk işçiliğinin azaltılmasında 
önemli rolü olduğu gerçeğinden yola çıkarak özellikle okulu 
terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda 
farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında 
gelmektedir.

Bu çerçevede SGD kuruluşundan bu yana aşağıdaki 
faaliyetlere odaklanmıştır:

• Okulu terk etmenin ciddi bir sorun olduğu mahallede 
okula devamı odağına alan çalışmalar gerçekleştirmek;

• Okul içi ve dışında çocukların eğitsel ve yaratıcılıklarının 
gelişimine yönelik faaliyetler organize etmek;

• Eğitim hakkından yararlanabilmeleri için maddi imkânı 
yetersiz olan çocuklara beslenme, kırtasiye ve burs 
desteği sağlamakla kadınlara yönelik eğitimler organize 
etmek.

Birçok öğrencinin kırtasiye, burs, psikolojik destek 
gibi temel konulardaki ihtiyaçlarına çözüm bulmaya 
çalışarak çocukların eğitim haklarından yararlanmaları 
kolaylaştırılmakta, böylece ihtiyaç sahiplerine doğrudan 

odaklanılarak ilgili çocuklar desteklenmektedir. Bunlara ek 
olarak, okul başarısına destek amaçlı etütler yapılmakta, 
çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için oyunlar 
oynanmakta ve atölyeler düzenlenmekte, ruh sağlığı 
desteğine ihtiyacı olan çocuklar için yönlendirme 
yapılmakta, kadınlara okuma-yazma dersleri verilmekte, 
kültürel ve sanatsal etkinliklere gitmeleri sağlanmaktadır. 
Ayrıca bölgedeki okullarda ders dışı sosyal etkinlikler 
düzenlenmekte, okul yöneticileri ve öğretmenler için 
destekleyici seminerler yapılmakta ve risk altındaki 
çocukların aileleriyle kamu kurumları arasında iletişimin 
güçlendirilmesine yönelik çalışılmaktadır.

Sağlanan hibe desteğiyle dernek faaliyetlerinin yürütülmesine 
yönelik işler yapan uzmanlar desteklenmekte, böylece 
derneğin özellikle bireysel bağışlar yönünde gelirlerinin 
artmasına yönelik kapasite gelişimi sağlanmaktadır.

Yılbaşı kutlaması, 
Sosyal Kuluçka 
Merkezi İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, 2016

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma ve İletişim Eğitimi, İnsan Hakları Derneği, 2016



MAYIS 2016 - OCAK 2017
İSTANBUL 
www.spod.org.tr

20.000 TL
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SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET 
KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM 
ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD)
Dernek, 2011’den beri Türkiye’de yaşayan lezbiyen, gey, 
biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin yaşadığı 
toplumsal, siyasi ve kültürel ayrımcılıkların sosyal 
politikalar yoluyla çözülmesi için çalışmaktadır. Çünkü 
Türkiye’de LGBTİ’lerin %46’sı kimlikleri nedeniyle ayrımcılık 
yaşamakta, %62’si ailesinde en az bir kişiye dahi bu 

kimliklerinden bahsetmemekte ve bu oran işyerlerinde 
%78’e çıkmaktadır. Türkiye toplumunun %85’i ise eşcinsel 
bir komşu istemediğini belirtmektedir. Bu toplumsal 
dışlanmanın en büyük sonuçları şiddet olarak karşımıza 
çıkmakta; özellikle trans kadınlara yönelik çok yüksek 
oranda nefret cinayeti görülmektedir. 

SPoD yönetim kurulu üyeleri ve çalışma ekibi ABD, Hollanda ve İsveç Konsolosları ile İsveç Konsolosluğu Sarayı‘nda  
Onur Haftası Resepsiyonu‘nda. 25 Haziran 2016



Sivil toplum kuruluşları olarak kaynaklarımızı çoğu zaman 
projelere verilen hibeler üzerinden geliştirmeye yöneliyoruz. 
Fon kuruluşları da daha çok faaliyetleri desteklemeyi 
yeğliyorlar. Fakat STDV’nin kurumsal desteği derneklerin çok 
önemli olan, fakat hibe bulamadıkları alanları dolduruyor. Bu 
şekildeki kurumsal destekler sayesinde sivil toplum kuruluşları 
büyüyebilecek ve projeler üretebilecek hale gelecektir.
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SPoD LGBTİ’lere hukuki destek vermekte, önemli davaları 
kampanyalaştırmakta ve avukatlara LGBTİ hakları eğitimi 
vermektedir. Ayrıca ruh sağlığı uzmanlarına eğitim 
verilmekte ve LGBTİ’lere yönelik düşük ücretli ya da ücretsiz 
ruh sağlığı danışmanlığı sağlamaktadır. Translara yönelik 
cinsiyet geçiş dönemlerine yönelik grup terapi hizmeti 
verilmesini sağlamakta, sosyal hizmet çalışanları, eğitim 
çalışanları ve şirket çalışanları için özel eğitim stratejileri 
oluşturmakta ve bizzat bu eğitimleri vermektedir. Engelli 
LGBTİ’ler, mülteci LGBTİ’ler ve mahpus LGBTİ’lerle 
toplantılar yapmakta, sorunlarını gündemleştirmeye 
destek vermektedir. Yerel yönetim mekanizmalarında 

LGBTİ’lere daha iyi hizmet verilmesi için belediyelere eğitim 
vermektedir. SPoD, belediyelerin LGBTİ’ler için ürettikleri 
hizmetler için izleme çalışması yürütmekte, TBMM’de 
LGBTİ haklarını gündemleştirmek için vekillerle görüşmeler 
yapmakta, ayrıca akademik araştırmaları artırmak için 
LGBTİ’lerin sorunlarıyla ilgili araştırmalar üretmektedir.

Sağlanan hibeyle derneğin kira bedeli karşılanmakta 
böylece SPoD’un eski ofisinden daha büyük ve fonksiyonel 
bir ofiste farklı STK’larla ortak faaliyetler yapması ve 
LGBTİ’lere sağladığı hizmetlerin çeşitlenmesine yönelik 
faaliyetleri desteklenmektedir.

SPoD 6. Bahar Semineri, Hrant Dink Vakfı, 22 Ekim 2016

SPoD‘un kendi tasarladığı ürünleri

SPoD Salon’da, 
“Çürüğüm Askerim 
Reddediyorum” 
isimli kuir film 
gösterimi, Vicdani 
Ret Derneği üyesi 
Gökhan Soysal ile 
söyleşi. (SPoD Sakat 
LGBTİ Çalışma 
Grubu‘ndan Kaan 
Göncü işaret dili 
çevirisi yapıyor.) 
18 Kasım 2016 



HAZİRAN 2016 - MART 2017
İZMİR 
www.psikolog.org.tr

20.000 TL

Soma Dursunbey Kütüphanesi Soma Maden Kazası 
Çalışmaları, Mayıs 2014

Psikoloji ve Barış Kongresi, 5-7 Eylül 2016
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Türk Psikologlar Derneği’nin İzmir Şubesi 1989 yılında 
kurulmuş olup, TPD’nin temel amaçları olan; üyelerinin 
özlük haklarını artırmak ve üyelerin sorumluluklarının 
yerine getirilmesine destek olmak, kamu yararına yapılan 
bilimsel ve mesleki uygulamaları desteklemek, psikoloji 
mesleğine ilişkin araştırma ve uygulamalarda kalitenin 
yükseltilmesini sağlamak, psikolojinin hem yerel hem de 
uluslararası arenada desteklenmesi ve geliştirilmesinde 
daha aktif bir rol almak, toplum yararına yönelik 
programların oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak ve 
Türkiye’de bilimsel yeniliklerin desteklenmesini planlamak 
amacına hizmet etmektedir. 

Derneğin İzmir Şubesi içinde LGBT Çalışmaları Birimi; 
Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi; Çocuk ve Ergen 
Çalışmaları Birimi; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
Birimi ve son olarak 2016 Genel Kurulu’ndan sonra kurulan 
Ar-Ge ve Proje Birimi hizmet vermekte ve tüm bu alanlarda 

katılımcı ve tüm toplumu kapsayıcı psikososyal destek 
çalışmaları yapmaktadır.

Bu noktada TPD İzmir şubesi ve genel merkeze bağlı 
tüm TPD birimleri hem bu alanlardaki hizmet vericilerin 
(gönüllü ve üyelerinin) kapasitelerini geliştirmek için 
eğitim ve seminerler düzenlemekte, hem de hizmet 
alıcıların (bireyler, kurumsal, STK ve kamu kurumları) 
psikososyal hizmetlerden doğru, zamanında ve etkin bir 
şekilde faydalanmasını sağlamaktadır. Bahsedilen sorun 
alanları içinde tüm birimler hak temelli çalışmalarını aktif 
olarak yürütmekte, ancak son 2 yıldır özellikle travma, 
afet ve krize müdahale alanında; doğal ve doğal olmayan 
afetler ile insan eliyle yapılmış travmalarda, travmalardan 
etkilenen kişilere ve gruplara ücretsiz psikososyal destek 
çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda, bireysel ve grup 
olarak travma çalışmaları Ege bölgesindeki tüm kişilerin 
hizmetine açıktır.

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 
(TPD) İZMİR ŞUBESİ



Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi Travma Afet ve 
Kriz Birimi’nin başvurusu doğrultusunda STDV tarafından 
verilen hibe tutarının tümü, toplumsal travmalarda aktif rol 
alan şubemizin gönüllülerinin kapasitesini geliştirmek için 
alınan EMDR Eğitimi’nde kullanılmıştır. Eğitim; ülkemizde son 
zamanlarda yaşanan travmatik olaylardan etkilenen kişilere 
yerinde ve hızlı müdahale gücü sağlamıştır. Derneğimiz almış 
olduğu eğitimle gönüllü kapasitesini güçlendirmiştir. Uzun 
vadede de sürdürülebilir bir araç olarak EMDR’I kullanacaktır.

İletişimde Engelleri Kaldır Etkinliği, Mayıs 2016 Van Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları, 2011
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Dernek psikososyal destek faaliyetleri adı altında; 

• Bireysel psikolojik destek çalışmaları,

• Grup eğitimleri,

• Halka açık eğitim ve bilgilendirme çalışmaları,

• Paylaşım ve destek grupları,

• Paydaşlarla koordinasyon toplantıları,

• STK ve kamu bilgilendirme ve koordinasyon çalışmaları,

• Çalıştay-konferans ve seminerler düzenlemektedir.

13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen Soma Faciası derneğin 
aktif olarak yürüttüğü son saha çalışmasıdır. Bu çalışma 
derneğin uzman psikologlardan oluşan gönüllü ve 
profesyonel ağı ile yürütülmüştür. Ayrıca 10 Ekim 2015 
Ankara patlaması, 17 Şubat 2016 Ankara saldırısı, 19 Mart 
2016 Taksim bombalı saldırısından doğrudan ve dolaylı 

etkilenenlere yönelik bireysel psikolojik destek çalışmaları 
yapılmış, travmatik olayların toplumsal etkileri ile ilgili STK 
ve kurum ziyaretleri yapılmış, patlamalardan etkilenen ya 
da patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Travmalardan etkilenen insanlarla çalışacak olan kurumlara 
yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 
Dernek, ülkenin herhangi bir yerinde yaşanmış travmatik 
olayların toplumsal sonuçları ile ilgili basın açıklamaları 
yapmakta ve olaylardan etkilenen kişilerin yardım 
almalarını sağlamak için duyurularda bulunmaktadır.

Sağlanan hibe desteğiyle 10 gönüllü psikoloğun travma 
çalışmalarında daha etkin bir çalışma olanağı sağlayan 
EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden 
İşleme) eğitimi alması sağlanmaktadır. Böylece bu eğitimi 
alanların ihtiyaç sahiplerine bu çerçevede de ulaşmasına 
destek verilmiş olacaktır.



EKİM 2016 - TEMMUZ 2017
İSTANBUL 
www.cinselsiddetlemucadele.org

19.800 TL

Türkiye’de cinsel şiddetle ilgili yapılan araştırmaların sayısı 

oldukça azdır. Ülkemizde bir tecavüz kriz merkezi olmadığı 

gibi, cinsel şiddete maruz kalan bireylerin başvurabileceği 

mekanizmalar yetersizdir. Bu nedenle hem istatistiksel 

veriye ulaşmak zorlaşmakta hem de cinsel şiddete uğrayıp 

hayatta kalanlar pek çok zorlukla yüz yüze kalmaktadır. 

2008 yılında Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet araştırmasında 

- cinsel şiddetin tanımı yalnızca tecavüzle sınırlandırılmış 

olmasına rağmen - kadınların %9’unun cinsel şiddete 

maruz kaldığı sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, çifte 

dezavantajlı durumda olan engelli ya da göçmenlere 

yönelik cinsel şiddet araştırmalarına -son yıllarda ülkemize 

26

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE 
DERNEĞİ (CŞMD)

gelen göçmen nüfusunun yoğunluğu ya da risk altındaki 
grup kategorilerine girmelerine rağmen- rastlanmamıştır. 

Meclis’te kurulan “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile 
Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu”, 14 Ocak 2016’dan bu yana yaptığı 
çalışmaları bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu 
komisyondan sonra özelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
teşvik eden resmi gazetede kanun hükmünde kararnameler 
yayınlanmaya başlandığı görülmüştür. Bu kararnamelerden 
biri de TCK 103. maddedir. Cinsel şiddet ile doğrudan ilgili 
olan bu madde ile 15 yaş sınırı kaldırılmıştır. 

19 Kasım 2016 / Kıbrıs, FEMA (Feminist Atölye) - FÖİ (Feminist Öğretmenler İnsiyatifi)  
Cinsel Şiddetle İlgili Kavramlar ve Mitler Eğitimi 



Hibe desteği hep öncelemek istediğimiz ama yapamadığımız 
adımları atmamızı sağladı. Özellikle fon arayışımıza ağırlık 
vererek daha sistemli bir şekilde çalışmamıza ön ayak oldu. 
Ayrıca Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın dayanışması ve 
desteği de fon bulma konusundaki motivasyonumuzu artırdı.

20
16
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Cinsel şiddete maruz kalanların arayabileceği ve etkin bir 
çalışan hat şu anda ülkemizde bulunmamaktadır. Bundan 
on yıl önce kurulan ALO 183 hattının kullanımı ile ilgili 
sorunlar uzun süredir sivil toplumda tartışılan bir konu 
olmaya devam etmektedir. 

TBMM’de kurulan komisyon sonrasında cezaların 
ağırlaştırılması, kimyasal hadım ve idam cezaları gibi 
temel insan haklarına aykırı cezaların kamuoyunda tartışılır 
olması da, var olan cezalar uygulanmazken çözüm ile ilgili 
soru işaretleri oluşturmaktadır.

Ayrıca hem okul eğitim sistemi hem de aile içinde 
ebeveynler tarafından verilen cinsel eğitimin eksikliği de, 
yine bir sorun olarak cinsel istismar ve şiddetin önünü 
açmaktadır. 

CŞMD, cinsel şiddetten hayatta kalan bireylerin 
ihtiyaçlarının daha görünür olması için güçlendirici 
çalışmalar üreten, çocuk istismarı konusunda ebeveyn 
ve eğitimcilere yönelik koruyucu-önleyici eğitimler 
düzenleyen, gençlerin flört şiddeti, rıza algısı ve sınır 
ihlalleri konusunda farkındalık kazanacakları atölye 
içerikleri geliştiren, cinsel şiddetle ilgili toplumdaki 
yanlış inanışları değiştirebilmek için bilgilendirici görsel 
materyaller, videolar üretip yaygınlaştıran bir dernektir. 
Çalışmalarını cinsel şiddet biçimleri arasında hiyerarşi 
kurmayan, hayatta kalanın iradesini ve mahremiyetini 
ihlal etmeyen, inayet içermeyen ve mağdurlaştırmayan bir 
yaklaşımla; şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde sürdürmektedir.

Dernek bugüne dek; üniversite ve liselerde 100’e yakın 
farkındalık atölyesi gerçekleştirerek 6 bin gence ulaşmış, 
cinsel şiddetin tanımı, biçimleri, kavramlar ve mitleri 
içeren bilgilendirici eğitim çalışmalarını çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ve sendikalarla ulaştırmıştır. Ayrıca güncel 
istismar ve taciz davalarıyla ilgili imza kampanyaları 
başlatılmış, cinsel şiddet haberlerinin hak temelli yazılması 
için medya çalışanlarına yönelik Hak Temelli Habercilik 
kılavuzu hazırlanmış, futbolda cinsiyetçiliğe yönelik 
taraftarların cinsel şiddet konusunda farkındalıklarının 
artmasına ön ayak olan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Cinsel istismarla mücadelede eğitimcilere yönelik atölye 
çalışmaları hazırlanmasının yanı sıra, şu anda da gençlere 
yönelik Flört Şiddeti konusunda farkındalık yaratma projesi 
gerçekleştirilmekte ve şiddet döngüsünü kırmak için 
#BunuYapabiliriz kampanyasını hayata geçirilmektedir. 

Sağlanan hibe ile derneğin finansal sürdürülebilirliğine 
katkı yapmak için bir kaynak geliştirme danışmanı 
desteklenmektedir. Böylece cinsel şiddetle mücadelenin 
kamuoyu ve karar alıcılar nezdinde gündeme gelmesine 
katkı sağlanmaktadır. Ayrıca doğrudan şiddete maruz 
kalan kesimlerin hayatına dokunmakla ilgili süreçleri 
iyileştirmeye katkı yapılmaktadır.

FARE Ağı Etkinliği, 15 Ekim 2016 - Futbolda Cinsiyetçiliğe 
Karşı Turnuva - İstanbul #FutbolHerkesİçindir

Ne Var Ne Yok?!: Bir 
Gençlik Projesi, Proje 
Yürütülen Liselerdeki 
Psikolojik Danışman 
ve Rehber Öğretmen 
ile Çalıştay, 5-6 
Kasım 2016/İstanbul
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EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)
Öğretmen için Festival

ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal 
dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış 
yoluyla katkı yapan bir girişimdir. ERG’ye göre yapısal 
dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin 
veriye dayalı ve paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi ve 
her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına 
alınmasıdır. 

Türkiye’de eğitim politikalarının bütüncül ve hak temelli bir 
strateji çerçevesinde tasarlanmaması önemli bir eksikliktir. 
Ek olarak, politika süreçlerinin daha saydam, katılımcı ve 
veri temelli kılınması gereklidir. Özellikle son dönemde, 
pek çok köklü değişiklik oldukça hızlı ve eşzamanlı biçimde 

gerçekleşmiştir. Çoğu zaman kapsamlı bir değerlendirmeye 
dayanmaksızın yapılan bu değişiklerden öğrencilerin, 
öğretmenlerin, velilerin, okulların ve diğer ilgili paydaşların 
nasıl etkilendiğine ilişkin değerlendirme çalışmaları da 
eksiktir. Bu eksiklik, bağımsız değerlendirmelerin önemini 
bir kat daha artırmaktadır. Ek olarak, Türkiye’de eğitime 
ilişkin tartışmalar kamuoyu gündemini yoğun bir şekilde 
meşgul etse de, tartışmalar nadiren eşitlik ve kalite gibi 
temel öncelikler ekseninde gelişmektedir. ERG’nin pek çok 
farklı çalışmasında dikkat çektiği üzere, cinsiyet, engellilik, 
sosyo-ekonomik durum, yerleşim yeri, etnik köken vb. 
etmenler eğitime erişimde ve eğitim çıktılarında eşitsizliklere 
neden olmakta, eğitim sistemi eşitsizlikleri gidereceği yerde 
pekiştirebilmektedir. Okullar arasındaki kalite farkları ve 
öğretmen niteliğiyle ilgili sorunlar da her çocuğa eşit kalitede 
eğitim sunulabilmesinin önünde önemli engellerdir. Eğitimin 
kalitesinin başlıca belirleyicilerinden olan öğretmen niteliğini 
güçlendirmek için, öğretmen adaylarının üniversiteye 
girişinden hizmet öncesi eğitimlerine, öğretmenlerin 
mesleğe seçilmelerinden mesleki gelişim olanaklarına, 
sistemdeki farklı sorun alanlarına bütüncül bir yaklaşımla 
eğilmek temel bir gerekliliktir.

Eğitimdeki gelişmeleri düzenli olarak izleyen ve raporlayan 
ERG, Türkiye’nin eğitimdeki önceliklerini ele aldığı araştırma 
bulgularını ve politika önerilerini yapıcı diyalog çerçevesinde 
karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. ERG ayrıca, 
eğitimin niteliğinin başlıca unsuru olan öğretmenleri 
güçlendirmek için iyi örneklerin ve deneyimlerin paylaşıldığı 
konferanslar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Ek olarak, ihtiyaç 
sahiplerini, bilgi birikimini ve uzmanlar ağını buluşturarak 
eğitim için çözüm üretmek de ERG’nin faaliyet alanındadır. 

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Atölye Çalışması’na 
katılan öğretmenler, 2016



Öğretmen İçin Festival kapsamında; son 13 yıldır Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen ve benzer 
formatta ilerleyen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ruhunu ve 
içeriğini daha geniş zamana yayabilmek ve farklı etkinliklerle 
konferansı yeni mekanlara taşımak istedik, buradan da festival 
fikri çıktı. Festivalde; hafıza yürüyüşü, yaşayan kütüphane, 
yaratıcı yazma, forum tiyatro ve PechaKucha Night gibi 
etkinlikler vardı.
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Eğitim Reformu Girişimi’nin kurulduğu ilk yıllardan beri 
düzenlediği “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”na katılanlar 
başta olmak üzere, diğer çalışmalara katılan öğretmenler 
ve eğitimciler nezdinde gözlemlenen ve ERG ile paylaşılan 
ihtiyaçlardan biri de öğretmenlerin mesleklerinin ötesinde 
kendilerini birey olarak tanımalarını sağlayacak ve 
gelişimlerini destekleyecek etkinliklerin olmamasıdır. Bu 
ihtiyaçtan hareketle farklı mekanlarda düzenlenebilecek, 
birbirinden farklı ve yaratıcı etkinliklerle geniş kapsamlı bir 
öğretmen festivali düzenlenmesine karar verilmiştir.

Öğretmenlere odaklanan “Öğretmen için Festival” 
kapsamında 2 – 14 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Karakutu Derneği gibi 
farklı STK’larla iş birliği de yapılarak “Yaşayan Kütüphane” 
ve “Hafıza Yürüyüşü” gibi farklı ve yenilikçi sivil toplum 
metodolojilerinin bizzat öğretmenler tarafından 
deneyimlenmesi sağlanmıştır. Böylece düzenlenen yenilikçi 
bir eğitim festivaliyle bir model oluşturmak açısından da 
eğitim alanındaki tüm paydaşların birbirleriyle ilişkilenmeleri 

ve politika düzeyinde eğitimin sorunlarını tartışabilmelerine 
ortam hazırlanmıştır. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın 
sağladığı bütçeyle festival bünyesinde katılımcılar Pecha 
Kucha etkinliği için “Hikâyeni Anlat” başlıklı iki günlük bir 
eğitim almışlardır. Toplamda festivale yaklaşık 200 öğretmen 
katılmıştır. Festivalin farklı formatlarda önümüzdeki senelerde 
de devam etmesi planlanmaktadır.

13. Eğitimde İyi 
Örnekler Konferansı, 
2016

ERG ekibi, 2016
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RUH SAĞLIĞINDA İNSAN 
HAKLARI GİRİŞİMİ 
Depo İlleri Dolaşıyor! 

Türkiye’de ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak 
İstanbul’da Bakırköy ve Erenköy, Manisa, Adana, Elazığ, 
Samsun, Trabzon Ataköy ve Bolu bölge hastanelerinde 
verilmektedir. Türkiye’de psikiyatri yataklarının %53,5’i 
ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde bulunmaktadır. 
RUSİHAK’ın 2012-2013 yıllarında gerçekleştirdiği 
izlemenin çalışmasında edindiği bilgilere göre, altı 
büyük ölçekli psikiyatri hastanesinde toplam 3.631 yatak 
sağlanmaktadır. Bu altı hastanede çalışan hekimler 
ve yönetim en fazla uygulanan tedavi yönteminin ilaç 
tedavisi olduğunu belirmiştir. (İlaç tedavisi için belirtilen 
oranlar %80 ile %100 arasındadır.) Aynı çalışmada şu 
bulgular göze çarpmaktadır: Psikiyatri kullanıcısı bireyler 
teşhisleri, tedavi seçenekleri ve özellikle de tedaviyi kabul 
veya reddetme hakları konusunda bilgilendirilmemekte, 
tedavinin planlanması ve sunulması süreçlerine 

katılımları sağlayamamaktadır; istemsiz yatış oranları 
hâlâ çok yüksektir ve istemsiz yatışa itiraz mekanizmaları 
bulunmamaktadır, var olan yargısal denetim gerçek bir 
denetim mekanizması olmaktan çok uzaktır, kişilere bu 
süreçlerde hiçbir destek sunulmamaktadır; kapalı kurumda 
ilaca dayalı tedavi dışında, rehabilitasyon ve diğer 
destekler sağlanmamaktadır. Psikiyatri kullanıcısı kişiyi, 
aile ve çevresi ile birlikte tedavi süreçlerine dahil etmeyen 
anlayış hakimdir. Psikiyatri hastanelerinde tedavi gören 
bireylere yönelik kötü muamele iddiaları yaygın olmasına 
karşın, etkin bir şikâyet mekanizması bulunmamaktadır; 
tecrit ve tespit yaygın olarak, uzun süreli ve cezalandırma 
amaçlı kullanılmaktadır. Bazı adli servisler insan 
onuruyla ve tedavi ortamıyla bağdaşmayacak kadar kötü 
koşullardadır; ruh sağlığı hizmeti veren sağlık personeli 
sayıca yetersizdir. 

26 Eylül 2011/Bakırköy RSHH İstanbul/Rusihak Hasta Konseyi Tanıtım Semineri



Aldığımız hibe desteği, bize fiziki olarak derneğin bulunduğu 
İstanbul ili dışında diğer illere ulaşma, mesajımızı taşıma 
imkânı sunması bakımından son derece önemli. Şimdiye kadar 
gidilen illerde bunun olumlu sonuçlarını gördük. Örneğin: 
Samsun’da gerçekleşen etkinlik, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği 
(EMSA) Samsun Temsilciliği tarafından sahiplenildi.
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16 Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK), 

2006’da, zihin ve ruh sağlığı alanında sorun yaşayan 
bireyler ve yakınlarının oluşturduğu gönüllü bir grup sivil 
toplum aktivisti tarafından kurulmuştur. Türkiye’de ruh 
sağlığı alanında çalışan ilk ve tek savunuculuk derneğidir. 
Üyelerinin çoğunluğu zihin ve ruh sağlığı alanında sorun 
yaşayan bireyler ve yakınlarından oluşmaktadır. Ruhsal 
veya zihinsel sorunlar yaşayan bireyler için insan onuruna 
yaraşır bir dünya oluşturmayı amaçlayan dernek, diğer sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte zihin ve ruh sağlığı alanında 
uluslararası standartların Türkiye’de hayata geçirilmesini 
sağlamayı ve bu alanda sorun yaşayan bireylerin güçlenme 
süreçlerini desteklemeyi hedeflemiştir. Bireylerin toplumsal 
yaşama tam ve eşit katılımının önündeki yasal-sosyal 
engelleri kaldırmak için savunuculuk faaliyetleri yürütmek, 
derneğin temel faaliyetleri arasındadır. Derneğin 54 
üyesi ve 10 gönüllüsü bulunmaktadır. Dernek dokuz ayrı 
yayınla ruh sağlığında insan hakları konusunu gündeme 
taşımıştır. 2010 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde tedavi gören kişilerden oluşan bir hasta 
konseyi kurulmasına öncülük etmiştir. Dernek diğer 
faaliyetlerine ek olarak, Kasım 2010’da düzenlenen Akıl 
ve Ruh Sağlığı Alanında Yeni Olanaklar, Yeni Yaklaşımlar 
Sempozyumu ve 2012 yılında Vesayet ve Destekli Karar 
Verme konulu uluslararası sempozyumlar ile konunun 
paydaşlarını bir araya getirmiştir. RUSİHAK, ruh sağlığı 
alanındaki insan hakları ihlallerinin önüne geçilebilmesi ve 
kişilerin toplum içerisinde yaşayabilmeleri için sivil izleme 
programını yürütmekte, toplum-temelli hizmetlere geçiş 
için çeşitli çözüm önerileri geliştirmektedir. 

RUSİHAK alanda çözüm üretmek üzere ulusal ve 
uluslararası lobicilik; hedef kitle ve alanda hizmet veren tıp 
ve hukuk profesyonellerine yönelik ulusal ve uluslararası 
çalıştaylar ve konferanslar; kapalı kurumlarda sivil izleme 
çalışmaları; Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler 
Engelli Bireylerin Haklarına dair Sözleşme’nin tanıtımına 
yönelik etkinlikler; yurt dışındaki iyi örneklerin Türkiye’de 

tanıtılması ve ilham verici kişiler ve kuruluşlarla çalıştaylar 
ve konuşmalar gibi çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 

Desteklenen proje kapsamında bölgesel psikiyatri 
hastanelerinin bulunduğu iki ilde ruh sağlığı sisteminin 
kurum temelli hizmetlerden, toplum temelli hizmetlere 
geçişini desteklemek ve bu sürece ivme kazandırmak 
için “DEPO: Akıl Hastanesinde Hayat” adlı belgesel 
filmin gösterimlerinin yapılması, ardından da ilgili 
kişilerin katılımlarıyla söyleşilerin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Adı geçen belgesel RUSİHAK’ın 2013 
yılında Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Girişimi, 
Gündem Çocuk Derneği gibi örgütlerden temsilciler 
ve sivil aktivistlerle birlikte altı psikiyatri hastanesinde 
gerçekleştirdiği sivil izleme çalışmasının çıktısı olup, 
mevcut durumu belgeleyen ve çok kısa bir süre içindeki 
gösterimlerinde 600 izleyicinin ilgisini çekmiş bir 
yapımdır. Toplum temelli modele geçişin önemini somut 
biçimde ortaya koyan güncel bir materyal olarak konunun 
tartışılmasına zemin sağlayacaktır. 

Böylece konuyla ilgili paydaşların bir araya getirilerek 
ortak sorunlarına çözümler bulmalarına yönelik bir ortamın 
oluşturulmasına katkıda bulunması sağlanacaktır. Hibe, bu 
filmlerin ilgili şehirlere götürülmesi ile başlatılan diyalogla 
kalıcı bir sistematiğin başlatılmasına yönelik süreci 
desteklemektedir.

Sivil İzleme Yaratma 
Projesi, Taksim 
İstanbul, Haziran 2012



MAYIS - EKİM 2016
İSTANBUL 
www.tarlabasi.org

7.450 TL

32

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

Tarlabaşı, farklı kültürlerin, göçten kaynaklanan uyum 
sorunlarının, yoksulluğun, işsizliğin, kayıtdışı ve yasadışı 
ilişkilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgedir. Bölgede 
son beş senedir Suriye’de iç savaştan kaçan Musul ve 
Kerküklü Kürtler ve Domlar da yaşamaya başlamıştır. 
Kayıt dışı ile 30.000’in üzerinde nüfusu olduğu düşünülen 
Tarlabaşı’nda seks işçileri ve trans bireyler de yaşamaktadır. 
Şehrin merkezinde olmasına rağmen, şehirden dışlanan 

bölge sakinleri çevreden ayrımcı söz-davranışlarla 

karşılaşmakta ve kolluk kuvvetlerinden konuyla ilgili  

baskı görmektedir. 

Tarlabaşı Toplum Merkezi, yerelde insan hakları 

uygulamaları konusunda örnek olmaya çalışan bir sivil 

toplum örgütü olarak, sosyal hayattan dışlanan, her türlü 

yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin 

Yaratıcı Drama&Ritim Atölyesi Yıl Sonu Gösterisi ve Forum, Tarlabaşı, 2016



Hibe desteğinin en önemli faydası, kurumun çalışma şartları 
ve bölgenin ihtiyacı doğrultusunda kullanılmış olmasıdır. 
Özellikle vakfın burada arabulucu olarak yer almasının ve 
destek veren kişilere sivil toplum kuruluşunun ihtiyacını 
doğru bir şekilde aktarmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz.

20
16
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güçlendirilmesi ve yürüttüğü savunuculuk çalışmaları 
aracılığıyla Tarlabaşı’na yönelik ön yargıların azalmasını 
sağlamak, haklarla ilgili ve hak ihlallerine karşı farkındalık 
kazandırmak için çalışmaktadır.

Bu çerçevede Tarlabaşı’nda yürütülen toplum merkezinde

• Yetişkinler için okuma yazma, yabancı dil dersi, Türkçe 
dil dersi, akademik destek, psikolojik destek;

• Gençler için akademik destek, beden sağlığı atölyesi, 
Jin Fikirler Atölyesi, psikolojik destek;

• Çocuklar için; yaratıcı drama, sanat atölyesi, ritim, 
parlayan çocuklar dergi atölyesi, Çocuğun Şiddet algısı 
atölyesi, akademik destek, Dom çocuklarla okuma 
yazma atölyesi, psikolojik destek sağlanmaktadır. 
Böylece çocukların toplumsal katılımlarını geliştirici 
faaliyetlere katkı yapılmaktadır.

Sağlanan hibeyle çocuklara yönelik gerçekleştirilen ritm, 
sanat ve yaratıcı drama atölyeleri desteklenmiştir.

Sanat Atölyesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2016 Sanat Atölyesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2016

Sanat Atölyesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2016

Ritim Atölyesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2016



NİSAN - KASIM 2016
KARS 
www.kuzeydoga.org.tr

7.500 TL

Çalışma Alanındaki Köyden Genç Kuş Gözlemcisi
34

KUZEYDOĞA DERNEĞİ
KuzeyDoğa Derneği, Doç. Dr. Çağan H. Şekercioğlu’nun 
2003 yılında başlattığı Kars-Iğdır Biyolojik Çeşitlilik 
Projesi’nin bir ürünü olarak 2008 yılı Ocak ayında Kars’ta 
kurulmuştur. 

Derneğin vizyonu, canlı nesillerinin tükenişinin durduğu 
ve doğal döngülerin çöküşünün engellendiği, insanların 
doğanın korunmasından en az yaban hayat kadar fayda 
sağladıkları bir dünya modelidir.



Desteklenen projenin etkisi, hem kurumumuz hem çalışma 
alanımız ve hem de Türkiye için çok önemlidir. Kuş araştırma 
projeleri uzun soluklu projelerdir. Uzun yıllar sonucunda 
elde edilen veriler iklim değişikliğinin modellemesinden 
kuşların göç stratejine kadar birçok bilgiye ulaşılmasını 
sağlar. Destek ile projemiz artık bu bilgileri sunmaya başladı. 

Araştırma İstasyonu Ekip, Akşam Yemeği

Çalışma Alanındaki KMY’den Zehra Kuş Salarken

Çalışmalar sırasında gözlenen Arıkuşu

Gece Çalışması
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Bu yaklaşımla KuzeyDoğa, gelişen dünyada toplum temelli 
doğa koruma çalışmalarının çoğalması için uğraşmakta 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerel halk ve özel 
sektörün bilinç ve etkinliğinin artmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Doğa koruma eğitimleri, bilimsel araştırma, kapasite 
geliştirme ve doğa turizmi (özellikle de kuş gözlem 
turizminin geliştirilmesi) yoluyla yörede gelir getirici 
faaliyetlerin geliştirilmesi odaklı çalışmalar kapsamında 
başta kuşlar olmak üzere büyük etoburlar, sulak alanlar, 
sulakalan restorasyonu, yerel bitkiler (etnobotani), teknik 
canlı çizimi, çevre eğitimi, doğa turizmi geliştirme ve 
yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları 
yürütmektedir. 

Hibe desteği, KuzeyDoğa Derneği’nin Araş Kuş Araştırma 
ve Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalarına katkı sağlamıştır. 

Fon, derneğin bilimsel çalışmalarına Türkiye’nin her 
yerinden katılan gönüllülere yiyecek, yol, konaklama 
desteğinin sağlanması ve çalışmaların devam etmesi 
için gerekli bilimsel malzemelerin satın alınması için 
kullanılmıştır. Söz konusu destekle 154 günde 2.464 saat 
arazi çalışması yapılmış, 112 türden 8.681 kuşa Türkiye 
halkaları takışmıştır. 500’den fazla başvuru arasından 
seçilen 28 gönüllü doğanın içinde bilimsel çalışmaları 
izleme ve uygulama fırsatı bulmuştur. 238 kişi merkezi 
ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi almıştır.



EYLÜL - ARALIK 2015
ANKARA 
www.sgdd.org.tr

9.500 TL

Edirne, Eylül 2015. 
36

SIĞINMACILAR VE 
GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ (SGDD-ASAM)
SGDD-ASAM’ın temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve 
sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, 
temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, temel hak 
ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan 
bu yana, SGDD-ASAM çatışma bölgelerinden gelen 
mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. 
Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak 

ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların 
sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Bugün SGDD-ASAM, 46 ofisiyle 41 ilde şehirde dosya 
çalışanları, psikologlar, sosyal çalışmacılar, sağlık 
eğitmenleri ve tercümanlardan oluşan kadrosuyla 
çalışmalarını sürdürmektedir.



Hibenin yardımıyla Avrupa’ya göç etme amacıyla Edirne’ye akın 
eden mültecilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere battaniye, 
yağmurluk ve bebek maması gibi malzemeler alındı. Böylece 
Edirne’deki kriz yönetimine destek olunması hedeflendi.
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SGDD-ASAM, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, 
cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet 
sağlamaktadır. 

SGDD-ASAM ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini 
tahmin etmek amacı ile ulusal ve uluslararası krizlerin 
analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da 
katkıda bulunmaktadır.

Sağlanan şartlı hibeyle Edirne’deki sığınmacıların acil 
temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmış ve 100 adet 
battaniye, 2.600 adet yağmurluk, tıbbi destek malzemeleri 
ve yiyecek alınmıştır.

Edirne, Eylül 2015. 

Edirne, Eylül 2015. 



Hibe bünyesinde sağlanan düzenli destek, STK’ların daha 
üretken çalışmalarına ve sürdürülebilirlikleriyle ilgili yol 
almalarına katkı sağlamaktadır.

38

ARALIK 2016 - KASIM 2017
ÇANAKKALE 
www.troyacevre.webs.com

407 TL

TROYA ÇEVRE DERNEĞİ
Derneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
teşvik etmeye, yaygınlaştırmaya, değişkenlerin “tarımsal 
üretime” olan olumsuz etkilerini azaltmaya ve iklim 
değişikliklerine yönelik çalışmaları desteklenmektedir.

Ekoloji İçin Yol Haritası, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014

SolarTR Kapsamında Sunum, Kasım 2016Berlin/Almanya’da İklim Değişikliği Örgütlerinden Agora’yı 
Ziyaret, Haziran 2015

(Aralık sonunda başlayan program 
kapsamında hibe artarak devam edecek.)



Kurumsal destek yaratma ve bu desteği sürdürme yönünden 
önemli tecrübeler edindik. Kurumlar arası iletişim konusunda 
kendimizi geliştirdiğimiz gibi, yönetim kurulundan genel 
kurula bu konularda aktif aktarım yapma biçimleri konusunda 
da deneyim sahibi olduk.
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ARALIK 2016 - KASIM 2017
ANKARA 
www.sagliktagencyaklasimlar.org

144 TL

SAĞLIKTA GENÇ  
YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

Sağlıkta Genç 
Yaklaşımlar Derneği 
2. Olağan Genel 
Kurulu, Ankara, 
2016

Derneğin, gençlerin sağlık konusunda farkındalıklarını ve 
bilgilerini artırarak, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa 
yönelik tutum değişikliği yaratmaya; genç kadınların 
bir araya gelerek sağlık bilgisi, kadın hakları ve şiddet 
konularında doğru bilgiye ulaşmalarına katkı sağlamaya ve 
Suriyeli genç mültecileri güçlendirmeye yönelik çalışmaları 
desteklenmektedir.

Üreme Sağlığı Akran 
Eğitici Eğitimi, 
Antalya, Nisan 2016

(Aralık sonunda başlayan program 
kapsamında hibe artarak devam edecek.)



Hibe desteği ile eğitim konusunda gündemi izleyen, farklı 
deneyimleri ERG paydaşlarının bilgisine sunan etkinlikler 
planlamakta, hayata geçirmekteyiz.

40

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)

ARALIK 2016 - KASIM 2017
İSTANBUL 
www.egitimreformugirisimi.org

995 TL

Türkiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak 
eğitim politikalarının iyileştirilmesine katkı sağlamak; 
öğretmenleri birey olarak algılayan, karşılıklı öğrenmeyi, 
deneyim paylaşmayı sağlayan “öğretmen festivalini” 

gerçekleştirmek ve her çocuğun kaliteli eğitime 
erişimini güvence altına almak için yapılan çalışmalar 
desteklenmektedir.

ERG , Reimagining Education: Teach For All Küresel 
Konferansı’nda, 2016

ERG G20 Education Dialogue Toplantısı Pekin 101 Lisesi 
ziyareti, 2016

(Aralık sonunda başlayan program 
kapsamında hibe artarak devam edecek.)



SGD ve benzer şekilde yerelde çalışan derneklerin en 
büyük sorunlarından birisi finansal sürdürülebilirliktir. 
STDV tarafından sağlanan düzenli hibe desteği sayesinde 
sürdürülebilirliğimize önemli bir katkı sağlandı. Bu türden bir 
desteğin başka bir kurumdan sağlanabileceğini düşünmüyoruz.
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ARALIK 2016 - KASIM 2017
İSTANBUL 
www.sulukulegonulluleri.org

1.494 TL

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ 
DERNEĞİ (SGD)

Vektörel

Png

SuluFest 2016, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Çocuklara yönelik “okula devamı” artıracak çalışmalar 
yapmak, çocukların yaratıcılıklarının gelişimine yönelik 
atölyeler, faaliyetler düzenlemek ve eğitim hakkından 
yararlanabilmeleri için maddi imkânı yetersiz olan 
çocuklara beslenme, kırtasiye ve burs desteği sağlamak 
için hibe verilmektedir.

Oyun Atölyesi, Sulukule Gönüllüleri Derneği, 2015

Çocuklarla Hak 
Temelli Çalışma 
ve İletişim Eğitimi, 
İnsan Hakları 
Derneği, 2016

(Aralık sonunda başlayan program 
kapsamında hibe artarak devam edecek.)



HAKKIMIZDA
Mütevelli Heyeti
Ali Hikmet Karabey

Esra Habbab

Hasan Kerim Paker

Mehmet Fevzi Toksoy

Merve Üretmen

Murat Üstay

Yörük İlhan Kurtaran 

Yönetim Kurulu
Ali Hikmet Karabey

Aysun Sayın

Esra Habbab

Laden Yurttagüler

Merve Üretmen

Murat Goldştayn

Yörük İlhan Kurtaran 

Zeynep Meydanoğlu

Denetim Kurulu
Güray Karacar

Hasan Kerim Paker

Mehmet Fevzi Toksoy

42



DESTEKÇİLERİMİZ
2. Bilgen Aktekin Doğum Günü Bağışçıları
Arzu Uraz Yavaş
Aslı Toksabay Esen
Ayşe Seda Aroymak
Bilgen Aktekin
Burcu Akpınar 
Cevdet Çağdaş Ünal
Derya Saygı Duman
Emin Çetin Haşar
Emre Koyuncu
Erdem Aktekin
Esen Çağlar
Esra Arıkan
Gülşah Aksoy
Hamit Vedat Altun
Levent Kahraman
Mediha Agar
Mehmet Kemal Sökeli
Muammer Kömürcüoğlu
Mürvet Çalık Canyurt
Nergis Çubukçu
Osman Nihat Has
Özgür Avcuoğlu
Öznur Kahraman
Pelin Arslan
Salih Buğra Erdurmuş
Seda Kahraman
Selen Yersu Şahin
Tunya Celasin
Uğur Sözen
Ulker Karamullaoğlu
Yesim Özkan
Zeren Taşpınar

Ayni Bağışçılar
Adel Kalemcilik
Emre Çıkınoğlu
Salt Galata

Özel Teşekkür
Actecon Rekabet ve Regülasyon Danışmanlığı
Çiğdem Buker
Funda Karakaş
Nazan Tarakçı

Kurum Destekçileri
Ali Hikmet Karabey
Ayşecan Özyeğin Oktay
Eda Çarmıklı
Esra Habbab
Hande Gamgam
Hasan Kerim Paker
Mehmet Fevzi Toksoy
Melih Ödemiş
Merve Üretmen
Murat Goldştayn
Murat Üstay
Naciye Aliş
Stefano Kaslowski
Charles Stewart Mott Foundation

Şartlı Proje Bağışçıları
Ayşe Sever
Esra Habbab
Latife Gürer
Medine Sapmaz
Rezzan Benardete
Tek Grubu Gayrimenkul Franchising

RE/MAX Türkiye 
Toplumsal Gelişim 
Fonu
Enrichers Galactic Franchising

Özel Proje Destekçileri
1. Çocuk Hakları Fonu/Ali Karabey Doğum 
Günü Bağışçıları                      
ANY İstanbul 
Ayşe Banuhan Maraşlı
Ebru Yalman
Gizem Yasa
Gökhan Gököz
Hasan Karabey
Nur Üner
Nur Ölçer
Ömer Bakkalbaşı
Saadet Borar
Sevcan Özdemir
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SİVİL TOPLUM İÇİN DESTEK VAKFI

1 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait  
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

44
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SVL TOPLUM ÇN DESTEK VAKFI 
 
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmitir.) 
 

1 

 Baımsız Baımsız 
 denetimden geçmi denetimden geçmemi 
Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Dönen Varlıklar 
 
A.  Hazır deerler 503.404 313.030 
1. Bankalar 503.205 313.030 
2. Dier hazır deerler 199  - 
 
B.  Menkul kıymetler (Not II) 22.670  - 
 
C.  Dier alacaklar 3.245 2.300 
1. Dier çeitli alacaklar 3.245 2.300 
 
D.  Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 5.985 - 
1. Gelecek aylara ait giderler  1.601 - 
2. Gelir tahakkukları 4.384 - 
 
E.  Dier dönen varlıklar 5.185 2.752 
1. Pein ödenen vergiler ve fonlar 5.185  2.752 
 
Dönen varlıklar toplamı 540.489 318.082 
 
Duran varlıklar 
 
A.  Maddi duran varlıklar (Not II) 2.759 - 
1. Demirbalar 3.679 - 
2. Birikmi amortismanlar (-) (920) - 
 
Duran varlıklar toplamı 2.759 - 
 
Aktif toplamı 543.248 318.082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 
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SVL TOPLUM ÇN DESTEK VAKFI 
 
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmitir.) 
 

2 

 Baımsız Baımsız 
 denetimden geçmi denetimden geçmemi 
Pasifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
 
A. Dier borçlar 45.247 187 
1. Kuruculara borçlar 175 154 
2. Personele borçlar 663 - 
3. Dier çeitli borçlar 44.409 33 
 
B.  Ödenecek vergi ve dier yükümlülükler  6.338 102 
 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 51.585 289 
 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı - - 
 
Özkaynaklar 
 
A. Ana varlık 170.217 170.217 
 
B.  Kar yedekleri 51.171 6.794 
1. Dier fonlar 51.171 6.794 
 
C.  Net dönem gelir fazlası 270.275 140.782 
1. Cari dönem net gelir fazlası 129.493 140.782 
2.  Geçmi dönem net gelir fazlası 140.782 - 
 
Özkaynaklar toplamı 491.663 317.793 
 
Pasif toplamı 543.248 318.082 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar.
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SVL TOPLUM ÇN DESTEK VAKFI 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 VE 13 MART (KURULU) - 31 ARALIK 2015 
TARHLER ARASINDAK DÖNEME AT GELR-GDER TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmitir.) 
 

3 

 Baımsız Baımsız 
 denetimden geçmi denetimden geçmemi 
 1 Ocak - 13 Mart -  
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
A.  Önceki dönem gelir fazlası 140.782 - 
 
B.  Baılar 437.817  161.215 
1. Baı ve yardımlar (Not II) 437.817  161.215 
 
C.  Dier faaliyet gelirleri 67.343 25.034 
1. Faiz gelirleri 22.966 18.240 
2. Kambiyo karları 44.377  6.794 
 
D.  Dier faaliyetlerden olaan gelirler  3.947 - 
1. Dier gelir ve karlar 3.947  - 
 
Gelir toplamı 649.889 186.249 
 
E.  Fonlara ilaveler (-) (44.377) (6.794) 
1. Fonlara aktarılan gelirler (Not II) (44.377) (6.794) 
 
Dönem net gelir toplamı 605.512 179.455 
 
F.  Faaliyet giderleri (-) (335.151) (36.358) 
1. Genel yönetim giderleri (-) (Not II) (20.679) (2.878) 
2. Amaca yönelik giderler (-) (Not II) (314.472) (33.480) 
 
G.  Dier faaliyetlerden olaan giderler (-) (86) (2.315) 
1. Kambiyo zararları (-)  - (2.288) 
2. Dier gider ve zararlar (-)  (86) (27) 
 
Gider toplamı (335.237) (38.673) 
 
Net dönem gelir fazlası 270.275 140.782 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar
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SVL TOPLUM ÇN DESTEK VAKFI 
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMNE AT  
FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmitir.) 
 

4 

I) Vakfın amacı ve faaliyetleri: 
 
Sivil Toplum için Destek Vakfı (“Vakıf”), baıçıların öncelikleriyle sivil toplumun ihtiyaçlarını 
buluturmak ve Türkiye’de baı kültürünü gelitirmek amacıyla 13 Mart 2015’te kurulmutur. 
 
Vakıf, stratejik baı yoluyla sivil toplumun yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesine katkı 
salamayı ve kuruluunun ilk 5 senesinde 3 ana konuda belirledii öncelikler çerçevesinde çeitli 
faaliyetleri hayata geçirmektedir. 
 
Vakıf merkezi Çamlıca Kökü, Francalacı Sokak No:28 Arnavutköy/stanbul - 34345 adresindedir. 
 
Vakıf’ın temel amaçları arasında; baıçılara hizmet, sivil toplum kurulularına destek ve baı 
kültürünü gelitirmek bulunmaktadır. Bu üç ana amacın hedefi: 
 
Baıçılara hizmet: Sivil topluma hibe fonları aracılııyla baı yaparak destek olmak isteyen kiilerin 
ve irketlerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit edip etkisi ölçülebilir ve çoaltılabilir çalımalar 
yapan sivil toplum kurulularıyla baıçılar arasında köprü kurarak, baıların en verimli biçimde ilgili 
kurumlara ulatırılmasını salamaktadır. 
 
Baıların sonucunun izlenmesi ve raporlanmasıyla ilgili süreçleri kurgulayarak effaflık ve hesap 
verebilirlik ilkelerinin hayata geçmesine yönelik çözüm ortaı olarak, baıçıların sivil toplum 
paydalarıyla temas etmesini salayarak karılıklı bir örenme ve deneyim süreci yaratmaktadır. 
 
Sivil toplum kurulularına destek: Vakıf, baıçıların -sivil toplumun ihtiyaçlarına yönelik- hibe 
fonları oluturması yoluyla sivil toplum kurulularını desteklemektedir. Hibeler aracılııyla 
(Kurumsal-Proje Hibe Programları ve artlı Fonlar) salanan desteklerin en etkili biçimde hayata 
geçmesine yönelik danımanlık destekleri vermektedir. 
 
Baı kültürünün geliimi: Vakıf, Türkiye’de bireysel ve kurumsal düzeylerde stratejik baıların 
gelimesine yönelik çeitli faaliyetleri hayata geçirerek baı kültürünün geliimine katkı 
salamaktadır. 
 
 
II) Muhasebe politikalarının özeti: 
 
1992 yılı sonunda, Maliye Bakanlıı, muhasebe kayıtlarını bilanço esasında tutan tüm kuruluları 
(mali kurulular dıında) kapsayan bir tebli yayımlamıtır. Anılan tebli, bu kuruluların 1994 
yılından balayarak finansal tablolarını, bir tekdüzen hesap planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama 
kavramlarını kullanarak, standart bir ekilde hazırlamalarını öngörmektedir.  
 
Söz konusu teblii esas alarak, Maliye Bakanlıı 1994 yılından balamak üzere vergi muafiyetine 
sahip vakıflarca hazırlanacak standart finansal tablo ekillerini, Vakıflar Genel Müdürlüü de 1995 
yılından balamak üzere belirtilen bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarına dayanarak standart 
ekilde düzenlenecek finansal tabloların hazırlanmasında vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap 
planını yayımlamıtır. 
 
27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren Vakıflar 
Yönetmeliinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe 
kayıtlarını tutacakları Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı yayımlanmıtır. 
 
Vakıf muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını, Türk lirası cinsinden ve Maliye Bakanlıı 
tarafından hazırlanmı tek düzen muhasebe planına ve Vakıflar Genel Müdürlüü tarafından belirlenen 
usul ve esaslara uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  
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II) Muhasebe politikalarının özeti (Devamı): 
 
liikte sunulan finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan belli balı muhasebe ilkeleri aaıdaki 
gibidir: 
 
Fonlar ve baılar 
 
Kullanımı arta balı baılar, ana varlık veya ilgili fon hesaplarına dahil edilmekte, kullanımı arta 
balı olmayan baılar ise gelir-gider tablosuna gelir olarak kaydedilmektedir. 
 
Fonlardan arta yönelik kullanımlar fon bakiyelerinden indirilmektedir. Anaparası harcanmayan arta 
balı fonlar üzerinden elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirlerinin yıl içinde harcanmayan kısmı ile 
yabancı para fonların kur farkı gelir/giderleri fonlar üzerine eklenmekte, dier fonlar üzerinde 
gerçekleen faizler ise gelir-gider tablosunda faiz gelirleri ve menkul kıymet satı karları altında 
gösterilmektedir. 
 
Gelir-gider farkları öz kaynaklar hesabına dahil edilmektedir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı uyarınca 
Vakıf gelirlerinin bir kısmı vakıf amaçları dorultusunda oluturulacak fonlara tahsis edilebilmektedir. 
 
Varlıklar, fonlar bazında ayrıma tabi tutulmadan topluca izlenmektedir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para ile vadesiz ve vadeli mevduatlardan olumaktadır. Bilanço 
tarihleri itibariyle vadeli mevduatların tahakkuk eden faizleri, gelir tahakkukları hesabında 
muhasebeletirilmektedir. 
 
Menkul kıymetler 
 
Yatırım fonları, bilançoya ilk olarak maliyet deerleri ile yansıtılır ve kayda alınmalarını izleyen 
dönemlerde rayiç deerleri üzerinden deerlenir. 
 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
Vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan 
fiziki varlık kalemlerinin ve ilgili birikmi amortismanların izlendii hesap grubudur. 
 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara, faydalı ömür esasına dayanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Teblileri’nde belirtilen amortisman süre ve oranlarına ilikin esaslara uyulmak suretiyle amortisman 
ayrılmıtır. 
 
Yabancı para ilemleri 
 
Yıl içerisinde yabancı para cinsinden ilemler, ilem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak Türk 
Lirası’na çevrilmitir. Vakıf sene sonunda yabancı para aktif ve pasiflerini, Merkez Bankası döviz alı 
kuru ile deerleyerek mali tablolarına yansıtmıtır. Vakıf, ana parası harcanmayan özel fonlara ilikin 
kur farklarını ilgili fonlara dahil etmekte, dier fonlara ilikin kur farklarını ise dier faaliyetlerden 
olaan gelir ve giderler hesaplarında yansıtmaktadır. 
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II) Muhasebe politikalarının özeti (Devamı): 
 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, bir sonraki dönemde alınacak sigorta hizmetine 
istinaden önceden ödenen nakit tutarları ifade etmektedir. 
 
Ödenecek vergi ve dier yükümlükler 
 
Ödenecek vergi ve dier yükümlükler 31 Aralık 2015 tarihinden önceki döneme ilikin 2016 yılında 
ödenecek vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu yükümlülüklerine ilikindir. 
 
Dier bilanço kalemleri 
 
Dier bilanço kalemleri finansal tablolara kayıtlı deerleri üzerinden yansıtılmıtır 
 
Ana varlık  
 
Vakıf’ın kurulu varlıı olup, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmi olan 170.217 TL’den 
olumaktadır. 
 
Gelirler 
 
Üye ödentileri, Vakıf’ın esas faaliyeti çerçevesinde mütevelli heyeti üyelerinden alınan baıları ifade 
etmektedir. Dier baı ve yardımlar sponsorluk anlamaları çerçevesinde tahsil edilen tutarları 
içermektedir. lgili tutarlar tahsil edildiinde gelir yazılır. 
 
Faaliyet Giderleri 
 
Faaliyet giderleri, Vakıf’ın esas faaliyeti ile ilgili amaca yönelik giderlerinden olumaktadır. 
 
 
III) Bilanço Notları 
 
1. Mütevelli heyeti ve vakıf yöneticilerine verilen avanslar: 2016 yılında Vakıf yöneticilerine 

verilen avans bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Yoktur). 
 
2. Aktif deerlerin sigorta tutarı: 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerinde 

sigorta bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Yoktur). 
 
3. Alınan ve verilen teminatlar: 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle tüzel ve özel kiilere verilen veya 

tüzel ve özel kiilerden alınan teminatlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Yoktur). 
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III) Bilanço Notları (Devamı) 
 
4. Bankalardaki mevduat ve döviz mevcudu: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
- Vadesiz mevduatlar 310.439 313.030 
Amerikan Doları (USD) 300.098 65.201 
Türk Lirası 10.341 247.829 
   
- Vadeli mevduatlar 192.766 - 
Türk Lirası 192.766 - 
 
 503.205 313.030 
 
(i) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle bankalardaki Türk Lirası vadeli mevduat aaıdaki 

gibidir: 
 
31 Aralık 2016: 
 
 Mevduat  Yıllık etkin faiz 
Banka tutarı Vade oranı (%) 
 
Denizbank A.. 192.766 2 Ocak 2017 10,85 

 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadeli mevduat üzerinden hesaplanan 4.384 TL  
(31 Aralık 2015: Yoktur) tutarındaki faiz geliri tahakkuku gelir tahakkukları hesabı içerisinde 
muhasebeletirilmitir. 
 
ii) 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle bankalardaki vadesiz döviz mevduatı mevcudu 

aaıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2016: 
 Döviz Döviz  TL 
Banka cinsi tutarı TL/Döviz kuru karılıı 
 
Denizbank A.. USD 44.764 3,5192 157.532 
Denizbank A.. USD 40.511 3,5192 142.566 
 
    300.098 
 
31 Aralık 2015: 
 
 Döviz Döviz  TL 
Banka cinsi tutarı TL/Döviz kuru karılıı 
     
Denizbank A.. USD 22.424 2,9076 65.201 
 
    65.201 
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III) Bilanço Notları (Devamı) 
 
5. Alınan tevikler ve yatırım indirimleri: Vakıf’ın 31 Aralık 2016 tarihi sırasıyla 5510 ve 6661 

sayılı kanunlar gerei SGK’nın %5 iveren primi ve asgari geçim indirim teviklerinden 
yararlanmaktadır (31 Aralık 2015: Yoktur). 

 
6. Ticari alacaklar: 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Vakıf’ın ticari alacaı yoktur (31 Aralık 2015: 

Yoktur). 
 
7. Ana varlık, ana varlık artıları ve kar yedekleri: Vakıf, ilk esas ana varlık olarak 170.217 TL 

ile 13 Mart 2015 yılında kurulmutur.  
 
Vakıf’ın 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle anaparası harcanmayan artlı baı fonları bulunmamaktadır 
(31 Aralık 2015: Yoktur). 
 
8. Menkul kıymetler: 
 
31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle menkul kıymetlerin dökümü aaıdaki gibidir (31 Aralık 2015: 
Yoktur). 
 
31 Aralık 2016: 
 Kayıtlı Nominal Vade/geri 
 deer deeri  satı tarihi 
 
Yatırım Fonları    
-Deniz Portföy Yönetimi A.. 
    Para Piyasası Fonu 22.670 37.300 - 
 
 22.670 37.300 - 

 
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım fonu üzerinden hesaplanan deerleme artıı 5.037 TL  
(31 Aralık 2015: Yoktur) tutarındaki deerleme artıı faiz gelirleri hesabı içerisinde yansıtılmıtır. 
 
9. Balı menkul kıymetler, itirakler ve balı ortaklıklar:  
 

Vakıf’ın 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle balı menkul kıymetler, itirakler ve balı ortaklıkları 
bulunmamaktadır. (31 Aralık 2015: Yoktur) 
 

10. Maddi duran varlıklar:  
 

Maddi duran varlıklara ilikin yıl içerisindeki hareketler aaıdaki tabloda özetlenmitir: 
 

 1 Ocak   31 Aralık 
Cinsi 2016 Giriler Çıkılar 2016 
     
Demirbalar - 3.679 - 3.679 
 

Toplam maliyet     
 

Birikmi amortismanlar (-) - (920) - (920) 
 

Net defter deeri - 2.759  2.759 
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III) Bilanço Notları (Devamı) 
 
11. Maddi olmayan duran varlıklar: 
 
31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle Vakıf’ın maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır. 
 
12. Kısa ve uzun vadeli kredi borçları ve bunlara ilikin faiz karılıkları: 31 Aralık 2016 ve 

2015 tarihleri itibariyle Vakıf’ın kısa ve uzun vadeli kredisi bulunmamaktadır. 
 
13.  Dier borçlar: 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle dier borçlar aaıdaki gibidir:  
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Hibe borçları (*)  36.316 - 
Danımanlık borçları 8.260 - 
Dier 233 33 
 
 44.409 33 
 
(*)  2016 yılı içerisinde yapılan hibe destei sözlemelerine istinaden henüz ödemesi gerçeklememi 

tutarlardan olumaktadır. 
 
14. Ödenecek vergi ve dier yükümlülükler: 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle ödenecek 

vergi ve dier yükümlülükler aaıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Ödenecek gelir vergisi stopajı 3.907 - 
Ödenecek SSK primleri 1.833 - 
Ödenecek isizlik sigortası 186 - 
Ödenecek damga vergisi 141 - 
Dier 271 102 
 
 6.338 102 
 
15. Gelecek aylara/yıllara ait gelirler: 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle Vakıf’ın gelecek 

aylara ait gelirleri bulunmamaktadır  
 
16. Ortalama personel sayısı: 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde çalıan ortalama personel 

sayısı 1 kiidir (13 Mart - 31 Aralık 2015: Yoktur). 
 
17. Bilanço’nun onaylanarak kesinlemesi: Vakıf bilançosu 31 Mart 2017 tarihinde yapılması 

planlanan mütevelli heyeti toplantısında onaylanarak kesinlik kazanacaktır. 
 
18. Vergi karılıkları: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vakıfların tüzel kiilii 

itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır. 
 
19. Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Bulunmamaktadır. 
 
20. Bilançoda yer almayan taahhüt ve yükümlülükler: 2016 yılı için belirtilecek önemli bir 

husus bulunmamaktadır. 
 
21. Dier hususlar: 2016 yılı için belirtilecek önemli bir husus bulunmamaktadır. 
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IV) Gelir Tablosu Notları 
 
1. Dönemin gelirleri: Vakıf senedinde belirtildii üzere Vakıf’ın, yıllık brüt gelirlerinin en az 

%66,6’sını (2015: %66,6) temel amaçlarına tahsis etmesi gerekmektedir. 2016 yılı içinde elde 
edilen toplam 464.730 TL tutarındaki gelire (baı ve yardımlar, dier faaliyet gelirleri ve dier 
faaliyetlerden olaan gelirlerin toplamından; kambiyo zararları, dier gider ve zararlar, baı 
artları gerei fona eklenen faiz gelirleri düülmü olarak) (2015: 179.455 TL) karılık amaca 
yönelik harcamalar 314.472 TL (2015:33.480 TL) olarak gerçeklemitir. Dolayısıyla 2016 
yılında Vakıf gelirlerinin; önceki dönem gelir fazlası hariç, yaklaık %68’lik (2015: %19) kısmı 
Vakıf temel amaçlarına tahsis edilmitir. 

 
2. Mütevelli heyeti ve vakıf yöneticisine ödenen ücret ve benzeri menfaatler: Mütevelli Heyeti 

Üyelerine, Yönetim Kurulu Bakanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve benzeri menfaatler 
salanmamaktadır (31 Aralık 2015: Yoktur). 

 
3. Genel yönetim giderleri: 1 Ocak - 31 Aralık 2016 ve 13 Mart - 31 Aralık 2015 hesap 

dönemlerine ait genel yönetim giderleri aaıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak - 13 Mart - 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Danımanlık giderleri 11.446 2.006 
Temsil ve aırlama giderleri 3.560 106 
Amortisman giderleri 920 - 
Vergi, resim ve harçlar 914 741 
Tanıtım giderleri  811 - 
Ofis ve kırtasiye giderleri 832 - 
Ulaım giderleri 663 25 
Dier genel yönetim giderleri 1.533 - 
 
 20.679 2.878 
 
4. Amaca yönelik giderler: 1 Ocak - 31 Aralık 2016 ve 13 Mart - 31 Aralık 2015 hesap 

dönemlerine ait amaca yönelik giderler aaıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak - 13 Mart -  
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Yapılan hibeler 217.519 9.500 
Ücret ve benzeri menfaatler 84.481 - 
Danımanlık giderleri 12.472 22.125 
Dier giderler - 1.855 
 
 314.472 33.480 
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IV) Gelir Tablosu Notları (Devamı) 
 
 1 Ocak - 13 Mart -  
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
Sulukule Gönüllüleri Dernei 29.600 - 
Mavi Kalem Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Dernei 27.300 - 
Kara Kutu Dernei 27.300 - 
Hayat Sende Gençlik Akademisi Dernei 25.000 - 
Sosyal Politika Cinsiyet Kimlii ve Cinsel Yön. Çalıma Dernei 20.000 - 
Türk Psikologlar Dernei 20.000 - 
Cinsel iddetle Mücadele Dernei 19.800 - 
Sosyal Kültürel Yaamı Gelitirme Dernei 13.440 - 
Ruh Salıında nsan Hakları Giriimi Dernei 12.295 - 
Tarlabaı Toplumunu Destekleme Dernei 9.284 - 
Kuzey Doa Dernei 7.500 - 
Sabancı Üniversitesi Eitim Reformu Giriimi 6.000 - 
Sıınmacılar ve Göçmenlerle Dayanıma Dernei - 9.500 
 
 217.519 9.500 
 
5. Faiz gelirleri ve menkul kıymet satı karları: Vakıf’ın yıl içerisinde banka mevduat ve 

yatırım fonları ilemleri sonucu 22.966 TL (31 Aralık 2015: 18.240 TL) faiz geliri 
bulunmaktadır. Faiz gelirlerinin 17.929 TL’si (2015: 18.240 TL) mevduat faiz gelirlerinden, 
5.037 TL’si (2015: Yoktur) ise yatırım fonu gelirlerinden olumaktadır.  

 
6. Dier faaliyetlerden olaan gelirler: 1 Ocak - 31 Aralık 2016 ve 13 Mart - 31 Aralık 2015 

hesap dönemlerinde dier faaliyetlerden olaan gelirler aaıdakilerden olumaktadır: 
 
 1 Ocak - 13 Mart - 
 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 
 
SGK indirimleri (**) 3.947 - 
 
 3.947 - 
 
(*) 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında dier faaliyetlerden gelir ve karları oluturan 3.947 TL'lik 

bakiye SGK indirimlerinden olumaktadır. SGK indirim tutarının 3.138 TL’lik kısmı 5510 sayılı kanun 
gerei %5'lik iveren prim tevikinden, 809 TL'lik kısmı ise 6661 sayılı kanun gerei asgari geçim 
indirimi tevikinden olumaktadır. 

 
 
 
 

………………… 
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