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Önems�yoruz Derneğ�, r�sk altındak� çocukların ve çevres�ndek� yet�şk�nler�n; sosyal, kültürel ve
ekonom�k alanda n�tel�kl� ve sürdürüleb�l�r gel�ş�mler�n� sağlama, ps�ko-sosyal �y� oluş haller�n�
destekleme; bu alanlardak� �ht�yaçları tesp�t etme, bu �ht�yaçlara yönel�k önley�c� çalışmalar tasarlama,
eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme faal�yetler� düzenleme, b�l�msel tabanlı ve destekl� araştırma, gel�şt�rme
projeler� üretme; yerel, ulusal ve uluslararası �şb�rl�kler �le çözüm gel�şt�rme ve uygulama amacıyla
kurulmuştur.

V�zyonumuz
Çocukların ve kadınların temel haklarına er�şt�ğ� b�r dünyaya ulaşmak, her kadının ve çocuğun kend�
yaşamı �ç�n karar ver�c� olmasını sağlamak.

M�syonumuz
Kadınların, çocukların ve çevres�ndek� yet�şk�nler�n temel haklara er�ş�m� konusunda  farkındalıklarını
artırmak, çocukların ve kadınların çevres�ndek�ler �le kurduğu bağı kuvvetlend�rmek amacıyla  ruh
sağlığı, müz�k ve tasarım alanlarından faydalanarak sosyal etk� odaklı faal�yetler gerçekleşt�rmek,
kamu kurumu, özel sektör ve s�v�l toplum �le �şb�rl�ğ� yaparak ortaya çıkan sosyal etk�y� yaygınlaştırmak.

2021 Yılı Hedefler�m�z
Zorlu koşullar altındak� gruplar �le çalışan uzmanları ruh sağlığı alanına odaklanan eğ�t�mler �le
güçlend�rmek,
Kadınların �ş p�yasasına dah�l�yetler� �ç�n �şb�rl�kler� yapmak,
Kırılgan gruplar �le b�reb�r teması olan uzmanların b�lg� ve becer�ler�n� artırmak �ç�n programlar
gel�şt�rmek,
Ebeveynler�n çocukları �le oyun temell� bağ kurmasını kolaylaştırmak �ç�n yol göster�c� faal�yetler
düzenlemek. 
Erken çocukluk dönem� hakkında kamuoyunda b�l�nç artırmak üzere çalışmalar yürütmek, 
Kadınların ve çocukların ps�kososyal �y� oluşlarını desteklemek üzere b�reb�r ve grup çalışmaları
yapmak ve alandak� uzmanları güçlend�rmek.
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2015 yılı son ayında b�rkaç k�ş� �le çıktığımız bu yolculukta, bugün farklı şeh�rler ve meslek alanlarından
108 gönüllü �le b�rl�kte emek ver�yoruz. B�z 5 yıldır b�rl�ktey�z; çünkü değerler�m�z� görünür kılacak alanı
keşfed�yoruz. Toplum yararına b�rl�kte çalışırken b�lg� b�r�k�m�m�z�, meslek� deney�m�m�z� ve el becer�m�z�
paylaşıyoruz. Görünür olmayan grupların görünür olması �ç�n �fade alanları ve dayanışma ortamları
tasarlıyoruz. 60 farklı meslek alanından gönüllüsü olan b�r organ�zasyonuz. Organ�zasyonumuzdak� her
k�ş�n�n meslek� b�lg� ve b�r�k�mler�n� d�s�pl�nlerarası b�r anlayış �le harmanlamayı önems�yoruz.



Dernek v�zyon ve m�syonuna uygun olarak çalışma alanı �le �lg�l�
konularda arş�v çalışmaları, kaynak taraması, akadem�k araştırmalar
ve çalışmalar yürütmek,

Topluluğumuz
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2020 yılı, pandem� neden�yle topluluk konusunda öneml� b�r metodoloj� gel�şt�rmem�ze fırsat verd�.
Pandem� sürec�, bünyem�zdek� gönüllüler�n b�rb�r�yle bağ kurma ve b�r arada dayanışma �mkanlarına
er�şmes�ne alan açtı. D�j�tal ortamda b�r araya gelme sıklığımız artarken, organ�zasyonumuzda çalışma
grupları doğmaya başladı. Gönüllüler�m�z; Akadem�, İlet�ş�m, Proje Gel�şt�rme, Ps�kososyal Destek, Yasal
Gerekl�l�kler & Kamu İl�şk�ler� ve Kaynak Gel�şt�rme olmak üzere 6 farklı çalışma grubunda emek vermeye
devam ed�yor. 

Akadem� Kom�tes�

İlet�ş�m Kom�tes�

Kaynak Gel�şt�rme Kom�tes�

Proje Gel�şt�rme Kom�tes�

Ps�kososyal Destek Kom�tes�

Yasal İl�şk�ler Kom�tes�

Bu gruplarda  sosyokras� yaklaşımı ve der�n demokras� karar alma araçlarını kullanıyoruz. Her ayın son
Pazartes� akşamında tüm bu çalışma gruplarının tems�lc�ler� b�r araya gelerek, b�lg�n�n yatayda ve daha
sürdürüleb�l�r olmasını sağlamayı öncel�k olarak görüyoruz. 6 Ana Kom�te, 1 Koord�nasyon Kom�tes� ve
10'a yakın alt çalışma grubu olarak, bu yılın �k�nc� yarısında başlayan kom�te çalışmalarımız
kapsamında gönüllüler�m�z �le 60'ın üzer�nde toplantı gerçekleşt�rd�k. 

Dernek faal�yetler�n�n yaygınlaştırılmasını hedefleyen her türlü d�j�tal
ve geleneksel �let�ş�m sürec�n� yürütmek,

R�sk altındak� gruplara, STK’lara ve özel sektöre yönel�k �şb�rl�ğ�
projeler� gel�şt�rmek,

Dernek projeler�nde proje gel�şt�rme ek�b� �le b�rl�kte proje gel�şt�rmek,
saha çalışmalarında yer almak,

Dernek faal�yetler�n� �çeren her türlü yasal gerekl�l�ğ� tak�p etmek,
kamu �l�şk�ler�n� planlamak ve yürütmek konularında sorumluluk alır.

Dernek çalışmalarında kullanılacak her türlü gel�r get�r�c� faal�yet�n
araştırılması, gerçekleşt�r�lmes� ve tak�p ed�lmes�n� sağlamak,



Dünyada güveneb�leceğ�n�z, gününüzü paylaşab�leceğ�n�z, b�rl�kte güzel duygularla
üret�p, �y� n�yetlerle  aydınlığa h�zmet edeb�leceğ�n�z tek b�r �nsan dah� bulmak büyük
zeng�nl�k �ken, "Önems�yoruz"un parçası olmak eş� bulunmaz b�r haz�ned�r. B�rl�kte
dünyayı renklend�rmeye, güzelleşt�rmeye, ş�falandırmaya aracı olab�ld�ğ�m�z her an �ç�n
m�nnettarım. İy� k� varsınız  "Önems�yoruz"un b�r�c�k enstrümanları, �y� k� varsın
Önems�yoruz!

Topluluğun Gözünden Önems�yoruz
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Asena Akan

Önems�yoruzlu olmak ben�m �ç�n kend�nden çok, karşındak�n� düşünmek, onun derd�yle
dertlenmek demek. H�zmet götürmekten, masum yüzler� güldürmekten ve önemsenmes�
gereken� önemsemen�n haklı gururunu yaşamak, bu gururun gerekt�rd�ğ� sorumluluğu
ömür boyu taşımak demek. Önems�yoruz’da b�rl�kte çalışmak, düşünmek ve üretmek �se
paha b�ç�lemeyen, paranın satın alamayacağı şeyler�, tıpkı b�r s�h�rl� değnekle
dokunulmuş g�b� gerçeğe dönüştürmek demek. Bu a�le ben�m herşey�m, ben bu a�len�n
Yılmaz b�r nefer�y�m. İy� k� önems�yorum, �y� k� önems�yoruz!

Cem�l Çet�nbaş

Önems�yoruz kend�m� en �y� şek�lde �fade edeb�ld�ğ�m ve en rahat h�ssett�ğ�m yerlerden
b�r tanes� d�yeb�l�r�m. B�rl�kte üretmen�n verd�ğ� güven ve memnun�yet� ve sana önem
veren �nsanların varlığını h�ssetmey� en üst noktada yaşadığım yer d�yeb�l�r�m. Aynı
hedefler doğrultusunda herkes kend� el�nden geld�ğ�n�n en �y�s�n� yapıyor. B�rl�kte
gel�ş�p gel�şt�rmek ve bunu eşs�z b�r memnun�yetle yapmak oldukça kıymetl� ben�m �ç�n.

D�dar Afacan

Önems�yoruz ben�m �ç�n onlarca �nsanla tek b�r kalpte buluşab�lmek demek.
Farklılıklarımızla b�r bütün oluşturduğumuz, eks�k h�ssett�ğ�m�z yönler�n b�r başkasının
desteğ�yle önems�zleşt�ğ� b�r platform. Burada mükemmel olmaya gerek yok, aynı
f�k�rde olmaya gerek yok. Burada yalnızca "önem vermek" öneml�; b�rb�r�m�ze ve
dokunmak �sted�ğ�m�z yerlere. Bambaşka f�k�rler�n b�le bu denl� b�rb�r�n� desteklemes�
ve tamamlaması yoluyla �lerleyen b�r üretme sürec�, ve ortaya çıkan projeler�n
hep�m�zden b�r parça taşıdığını görmek üretmen�n en güzel hal� olsa gerek. Üret�rken
herkes�n kend�nden b�r parça bırakarak, b�r başkasından da yepyen� b�r şeyler alarak
ayrıldığını h�ssed�yorum. Öğrend�ğ�m�, gel�şt�ğ�m� ve fark yaratab�ld�ğ�m� göreb�ld�ğ�m;
umudumun ve �nancımın arttığı b�r yer burası. İy� k� önems�yorum, �y� k� önems�yoruz.

F. Tuğçenur Çıtak



Topluluğun Gözünden Önems�yoruz
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Önems�yoruz’lu olmak ben�m �ç�n kend�nden çok karşındak�n� düşünmek, onun derd�yle
dertlenmek demek. H�zmet götürmekten, masum yüzler� güldürmekten ve
önemsenmes� gereken� önemsemekten kaynaklanan haklı gurur duymak, bu gururun
gerekt�rd�ğ� sorumluluğu ömür boyu taşımak demek. Önems�yoruz’da b�rl�kte çalışmak,
düşünmek ve üretmek �se paha b�ç�lemeyen, paranın satın alamayacağı şeyler�, tıpkı
b�r s�h�rl� değnekle dokunulmuş g�b� gerçeğe dönüştürmek demek. Bu a�le ben�m
herşey�m, ben bu a�len�n Yılmaz b�r nefer�y�m. İy� k� önems�yorum, �y� k� önems�yoruz!

Hat�ce Akyüz

Önems�yoruz yıllardır �ç�nde var olduğum ve var olmaktan büyük mutluluk duyduğum
b�r platform. B�rb�r�nden farklı d�s�pl�nlere ve mesleklere sah�p gönüllü/uzman
kadrosuyla har�ka �şler çıkaran; çok renkl� bu ek�b�n b�r parçası olmak gurur ver�c�.
Önems�yoruz sadece önemseyenler�n değ�l önemsenenler�n de b�r arada bulunduğu
platform. Çünkü bu çatı altında herkes b�rb�r�n�n düşünceler�n�, duygularını, �ht�yaçlarını
ve haklarını gözet�yor. Tüm ek�b�n b�rb�r�nden öğrenerek, beslenerek �lerled�ğ�
Önems�yoruz, çok sesl� b�r orkestra g�b�. Herkes�n kend�ne has tınısına gönlünce yer
verd�ğ� her �ş�n sonunda kalbe dokunan ezg�ler ortaya çıkıyor. B�rl�kte üretmek,
büyümek, öğrenmek, yol almak ben�m �ç�n çok kıymetl�. İy� k�...

Mel�ke Çorlak

Sevg�l� Gözde, Önems�yoruz'dan gönlündek� proje olarak �lk bahsett�ğ�nde yüreğ�ndek�
kelebekler�n bana da yansıdığını h�ssetm�şt�m. İlk zamanlarından bu yana �ç�mde
destekleme dürtüsü hep vardı, hala da devam ed�yor. Önems�yoruz'un toplumda
görünür olmayan kadın ve çocuklar �ç�n yaptığı çalışmaların, projeler�n, eğ�t�mler�n,
gönüllü buluşmalarının b�r parçası olmak, varolmak �ç�n yardıma �ht�yacı olan bu
�nsanlara dolaylı olarak dokunmanın güzell�ğ�n�, tatm�n�n� yaşattığı g�b� kend�
gel�ş�m�m� de destekl�yor. Grup �ç�nde müdah�l olmadan dah�l olmayı deney�mled�ğ�m
g�b�, akt�f destek alanında olması, Önems�yoruz'un bünyes�nde bana yerl� yer�nde el�m�
uzattığımı h�ssett�r�yor. Yaratıma ve desteğe açık kalpler�n b�r olduğu bu alan, bana
geleceğe yönel�k, �nsanlığa yönel�k, b�rl�ğe yönel�k umut ver�yor.

Seyran Del�ce

Önems�yoruz Derneğ� ben�m �ç�n b�r öğrenme alanı. Her gün yen� b�r şey öğrend�ğ�m,
kend�m� keşfett�ğ�m, yolda deney�mled�ğ�m b�r çalışma ortamı. Bana �lham ver�yor ve
başkaları �ç�n faydalı olab�lme fırsatını sunuyor. Burada dayanışmayı fırsat eş�tl�ğ� �le
yürütüyoruz. Her b�r anı; emekle, büyük b�r özver� ve heyecanla geçen, herkes�n
özgürce f�k�rler�n� paylaşab�ld�ğ� b�r alan. Burada olmak, b�rl�kte üretmek, yardımlaşma
�ç�n beraber düşüneb�lmek, yüreklere dokunab�lmek, aynı amaç uğruna b�rl�kte
kenetleneb�lmek bana �y� h�ssett�r�yor. Huzur dolu b�r ortamda çalıştığım �ç�n çok şanslı
h�ssed�yorum. İy� k� bu a�len�n b�r parçasıyım.

Handan Kayacan Gülten



B�rleşt�ren Kadın Çemberler�, 06.01.2020- 07.02.2020 tar�hler� arasında Önems�yoruz Derneğ�
koord�natörlüğünde Harmon� Kadın Kooperat�f� üyes� kadınlar �ç�n dayanışmayı artırmak ve kadınların
b�reysel �y� oluşlarını desteklemek üzere altı modül olarak uygulanmıştır. Önems�yoruz Derneğ� süreç
yönet�m�ne ek olarak altı modülden oluşan programın üç modülünün sorumlusu olurken, �şb�rl�ğ� kurulan
The Art of L�v�ng organ�zasyonu üç haftalık atölye programı yürütmüştür. 

Projeler�m�z

Kadınların ve çocukların �ht�yaçlarının görünürlüğü �ç�n emek verd�ğ�m�z, bu �ht�yaçlara ruh sağlığı
alanındak� uzmanlar �le b�rl�kte çözüm gel�şt�rd�ğ�m�z b�r yılı ger�de bıraktık. Bugüne dek, d�j�tal ortam ve
s�v�l alan aktörler� aracılığıyla kısıtlı �mkan ve koşullara sah�p a�lelerden oluşan yaklaşık 3500'den fazla 
 faydalanıcıya saha çalışmaları, b�lg� ve becer� kazandıran �çer�kler�m�z �le doğrudan ulaştık.
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B�rleşt�ren Kadın Çemberler�

İht�yaç anal�z� yapmaya yönel�k müz�k araçlarının kullanıldığı Ses Olmak Atölyes�, 
B�reysel �y� oluşu yoga-nefes-med�tasyon araçlarıyla desteklemeye yönel�k teor�k b�lg� paylaşımı,
f�z�ksel egzers�zler, med�tasyonlar ve nefes çalışmalarını �çeren İy�leşt�r�c� ve Dayanıklılık Çalıştayı,
Katılımcıların c�ns�yet bağlamındak� duygu ve �ht�yaçlarının �fade ed�ld�ğ� ve b�rey-grup bağlamında
güçlü yönlere odaklanılan Kadın Olmak temalı atölye, 
Med�tasyon tekn�ğ� ve farklı t�treş�mler yayan ses aletler�yle beden-z�h�n ve ruhu haf�fleten,
ş�falandıran ve dengeleyen Sesle Ş�fa ve Med�tasyon atölyeler� yürütülmüştür.

Program kapsamında:

Proje Raporu

https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/birlestiren-kadin-cemberleri-pilot-uygulama-saha-raporu.pdf
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/birlestiren-kadin-cemberleri-pilot-uygulama-saha-raporu.pdf


Renkler Ps�koeğ�t�m �şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z İs�m Şeh�r Çocuk projes�, kısıtlı �mkan ve koşullara
sah�p a�lelere, çocuklarının gel�ş�m�ne da�r uzman b�lg�s�n� ücrets�z ulaştırmayı sağlar. Ruh sağlığı ve
eğ�t�m alanından gönüllü uzmanların gel�şt�rd�ğ� �çer�kler 2020 yılı sonuna dek 1900 k�ş�ye ulaştırıldı.

Köy Okulları Değ�ş�m Ağı Derneğ� - KODA’nın pandem� sürec�nde kırsalda okuyan çocukları a�leler�,
öğretmenler� ve köy muhtarları aracılığıyla desteklemek �ç�n gel�şt�rd�ğ� Cov�d-19 B�lg� ve İlet�ş�m Ağı
Projes� kapsamında oluşturulan ağ sayes�nde İs�m Şeh�r Çocuk projes�n�n �çer�kler� köylerdek� çocuklara
ulaştı. Alanda çalışan d�ğer s�v�l toplum örgütler� �le �şb�rl�ğ� ve dayanışma �ç�nde hazırlanan bu faydalı
�çer�kler�n daha çok çocuğa ve a�leye er�şmes�n� hedefl�yoruz. Projen�n �çer�k kütüphanes�ne
�s�mseh�rcocuk.com üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.
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Sevg�y� Çoğalt Kampanyası

ILO Baby �şb�rl�ğ� �le yürüttüğümüz #sev�g�y�cogalt
kampanyası kapsamında oyuncağa er�ş�m� kısıtlı
çocuklara oyuncak, ebeveynler�ne �se becer�ler�n�
artıracak b�lg� kartı ulaştırıyoruz. Önems�yoruz’un
ruh sağlığı alanındak� uzmanları tarafından
gel�şt�r�len bu b�lg� kartında çocukların gel�ş�m�ne
�l�şk�n temel b�lg�ler yer alıyor. Yaygınlaşması,
olab�ld�ğ�nce fazla ebeveyne ulaştırılması �ç�n b�lg�
kartını ayrıca seslend�rd�k. 

Buradan d�nleyeb�l�rs�n�z. Şu ana dek 5 a�leye
ulaştığımız kampanyaya destek vermek �ç�n
�lobaby.com adres�nden alışver�ş yapab�l�rs�n�z.

İs�m Şeh�r Çocuk

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�c� Eğ�t�m�

Kasım 2019’da 12 �lden 107 ceza �nfaz kurumu çalışanının katılımı �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z Ceza İnfaz
Kurumu Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�c� Eğ�t�m�’n�n saha raporu N�san 2020’de yayınlandı. Çalışmanın
�çer�ğ�n�, hedefler�n� ve etk� ölçümlemes�n� paylaştığımız saha raporunu okumak �ç�n tıklayın. Eğ�t�m�
özetled�ğ�m�z v�deo �se burada.

https://isimsehircocuk.com/
https://open.spotify.com/episode/5gEciAVr2OBkPgt9qIZJ1v?si=nKJ6iRlyQTiUsXZNrajuUg
https://ilobaby.com/
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz_cik-calisanlarina-yonelik-egitici-egitimi-raporu.pdf
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz_cik-calisanlarina-yonelik-egitici-egitimi-raporu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DtanMRCDDn8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DtanMRCDDn8&t=4s


Önems�yoruz ek�b� olarak, ek�p d�nam�ğ�n� anlamak; daha katılımcı ve etk�l� karar almak üzere C�han
Koral ve İd�l Ander yürütücülüğünde 2 sev�ye “Deep Democracy The Lew�s Method” temel eğ�t�m� aldık.
Deep Democracy b�r�nc� sev�ye eğ�t�m� bakış açısını ve yen�l�kç� yöntemler�n� öğreten; grupların
b�l�nc�/b�l�nç altının oluşumu ve d�renç davranışları, 4 adımda karar alma yöntem�, eş�kler ve kısır
döngüler, rol teor�s�, d�nam�k d�yalog, toplantıyı başlatma ve kapatma yöntem�, �let�ş�m hataları g�b�
başlıklarda öğrend�ğ�m�z, keşfett�ğ�m�z ve deney�mled�ğ�m�z b�r eğ�t�m oldu. 

İk�nc� sev�ye eğ�t�m �ç�nde art arda prat�kler yapma �mkanı yakalarken yen� araçlar öğrend�k. Eğ�t�mler�n
en büyük kazanımı o gün �t�bar�yle organ�zasyonumuz �le �lg�l� karar alma süreçler�ne hızla dah�l ed�lecek
araçlar sunması oldu! Öğrend�kler�m�z� b�rl�kte çalıştığımız gönüllüler, danışmanlar ve uzmanlar �le b�r
araya geld�ğ�m�z kom�te çalışmalarında, kurumlar �le yapılan �ş toplantılarında süreçlere dah�l etmeye
özen göster�yoruz.

Katıldığımız Eğ�t�mler
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Deep Democracy The Lew�s Method

Katıldığımız Etk�nl�kler

Kadınlar Arası Çevr�m�ç�
Dayanışma Ortamı: 
D�j�tal Kooperat�f

Türk�ye Sosyal G�r�ş�mc�l�k Ağı ve
İmece ortaklığı �le gerçekleşt�r�len
B�rl�kte Öğrenme: Ekos�stem
Buluşması’nda “Kadınlar Arası
Çevr�m�ç� Dayanışma Ortamı: D�j�tal
Kooperat�f” başlıklı b�r oturum
gerçekleşt�rd�k. Rapor �ç�n tıklayın. 

Global G�r�ş�mc�l�k Haftası
Etk�nl�kler�

Türk�ye’de 2008 yılından bu yana 
 her Kasım ayında 170 ülkeyle aynı
anda kutlanan Global G�r�ş�mc�l�k
Haftası kapsamında dernek üyem�z
Mel�ke Çıtak, S�mb�yoz Akt�v�te ve
Genç L�derler ve G�r�ş�mc�ler (JCI)
Derneğ�’n�n düzenled�ğ� �k� farklı
etk�nl�ğe konuk oldu.

BÜYEM 
Sosyal Sorumluluk Okulu

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Yaşamboyu
Eğ�t�m Merkez� Sosyal Sorumluluk
Okulu programını bu sene onl�ne
olarak gerçekleşt�rd�. Programda
d�s�pl�nlerarası proje yönet�m�nde
ps�koloj�, tasarım, müz�k ve toplumsal
fayda �l�şk�s�n� Önems�yoruz
üstünden anlattık.

https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz_dijital-kooperatifcilik.pdf
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Canlı Yayınlar

Korona Günler�nde S�n�r S�stem�m�ze Neler Oluyor?

Uzm. Psk. Sandra Pasensya & Can Yıldız

Kl�. Psk. Sel�n Tutku Tabur & Uzm. Psk. Dan. Sevde Barış Şahbudak

Uzm. Psk. Dan. Elç�n Külahçıoğlu Gözeg�r & Şeyma Ünal

Kl�. Psk. Sel�n Tutku Tabur & Uzm. Psk. Sandra Pasensya 

Özel Çocuklar İç�n Er�ş�leb�l�r Eğ�t�m: Tolk�do Örneğ�

Ot�zm�n Onl�ne Dünyası
 

Duygusal Yeme Hakkında 
 

Onl�ne Buluşmalarımız

Müz�syen & Uzm. Psk. Dan. Asena Akan’ın önderl�ğ�nde gerçekleşen Müz�ğ�n İy�leşt�r�c� Gücü atölyes� �le
COVID19 ve karant�na süreçler�n�n negat�f etk�s�n� azaltmak üzere yaklaşık 40 k�ş�l�k b�r ek�p �le
akordlandık, b�r orkestra oluşturduk. Her b�r�m�z�n özgün b�rer enstrüman olarak katkı sağladığı
“Benden B�ze” şarkımızı buradan d�nleyeb�l�rs�n�z. 2018-2019 dönem�nde r�sk altındak� kadınlar ve
çocukları �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z Anne Çocuk Gel�ş�m Rehberl�ğ� programında Asena Akan l�derl�ğ�nde
kadınlar �le b�rl�kte bestelenen “Sevda Umut Olsaydı” şarkısını buradan d�nleyeb�l�rs�n�z.

Müz�ğ�n İy�leşt�r�c� Gücü

Gönüllüler�m�zden Ç�ğdem Şeftal�oğlu ve Ps�kolog Zeynep Beng�su Çet�n’�n, duygu farkındalığı �le
dönüşüme yönel�k kıymetl� b�lg�ler verd�kler�, nefes/med�tasyon çalışması �le prat�k yaptırdıkları,
üyeler�m�z�n ve gönüllüler�m�z�n �çe dönüşler�ne aracılık ett�kler� buluşma �le, 2020’y� kutlama �le uğurladık.

Yen� Yıla, Yen� B�r Bene Hazırlık �ç�n Kend�ne Yaklaş

B�z�m �ç�n oyun yalnızca çocuklar �ç�n değ�l yet�şk�nler �ç�n de öneml� ve gerekl�. Ek�b�m�z �le üretmek
kadar, çalışmalarımızı b�rl�kte kutlamak da �ş�m�z�n b�r parçası. Bolca eğlend�ğ�m�z oyun geces� de
bunlardan b�r�yd�. Proje gel�şt�rme kom�tem�ze b�z� b�r araya get�rd�ğ� �ç�n tekrar teşekkür eder�z.

Oyun Geces�

https://www.youtube.com/watch?v=WRRYaCSJdHc
https://www.youtube.com/watch?v=usZsy5UCiZw
https://www.youtube.com/watch?v=jrPWaaBjfUI
https://www.youtube.com/watch?v=iDoJgcBwv_A
https://www.youtube.com/watch?v=AR99VrHt95U
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Faydalı İçer�kler�m�z

Korona Sürec�nde Çocuklar

Pandem� dönem�nde, çocukların ruh sağlığını
desteklemek amacıyla, Uzm. Psk. Dan. aynı
zamanda dernek üyem�z Sevde Barış Şahbudak ve
gönüllümüz S�ma Ertem b�r v�deo hazırladı. Bu
süreçte çocuklara vermek �sted�ğ�m�z mesaj:
"Dünyada güvens�z h�ssett�ğ�m�z zamanlar olab�l�r
ve şu anda o zamanlardan b�r�n� yaşıyoruz. Evden
çıkamadığımız �ç�n kızab�l�r�z, üzüleb�l�r�z. Fakat
bunu daha güzel günler �ç�n yaptığımızı kend�m�ze
hatırlatalım." 

İçer�kte yer alan b�lg�ler�n kapsayıcılığını artırmak
üzere v�deomuzun �şaret d�l� tercümes� �ç�n Anlatan
Eller �le, sesl� bet�mlemes� �ç�n Sesl� Bet�mleme
Derneğ� �le güç b�rl�ğ� yaptık.

Deprem sonrasında çocukların
ps�koloj�s�n� koruma kılavuzu

Ebeveynler, çocukların ps�koloj�k sağlığını korumak
ve �ler�de oluşab�lecek depremlere tedb�r almak
amacıyla ek�b�m�zden Ps�kolog Zeynep Beng�su
Çet�n b�r kılavuz hazırladı.

K�tap Öner�ler�m�z
Ek�b�m�zden Uzman Ps�kolog Sandra Pasensya ve  
Okul Önces� Öğretmen� Pel�n Güllü çocuklar �ç�n
yaş gruplarına uygun k�tapları derled�.

K�tap l�stes�ne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ş�ddet B�ç�mler� Kılavuzu

Ek�b�m�zden Ps�kolog Gökçen Yıldırım, Ps�kolog
Zeynep Beng�su Çet�n ve ps�koloj� öğrenc�s� F.
Tuğçenur Çıtak ş�ddet b�ç�mler�n�, hang�
davranışların ş�ddet kapsamına g�rd�ğ� ve ş�ddete
maruz kaldığınızda neler yapab�leceğ�n�z� anlatan
b�r kılavuz hazırladı.

Kılavuza  buradan ulaşab�l�rs�n�z.

https://www.youtube.com/watch?v=qBy3-YEpxuI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=qBy3-YEpxuI
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz-depremsonrasicocuklarikoruma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4jWPT05YFwY
https://www.youtube.com/watch?v=-zd3FYbqGxU
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz-depremsonrasicocuklarikoruma.pdf
https://www.onemsiyoruz.org/uncategorized/yasa-uygun-kitap-onerileri/
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/siddet-bicimleri.pdf
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz-siddet-bicimleri.pdf
https://www.onemsiyoruz.org/wp-content/uploads/onemsiyoruz-siddet-bicimleri.pdf


Ps�koloj� Öğrenc�s� 
F. Tuğçenur Çıtak

“Çocuklukta Mahrem�yet Eğ�t�m�”
“Doğal Afet�n Çocuklar Üzer�ndek� Etk�s�”
“Ebeveynden Arkadaş Olur mu?”
“Ş�ddet Döngüsü ve Çocuk”

Ps�koloj� Öğrenc�s� 
El�f Ecem Nalcı

“Çocuklara Ölümü Nasıl Anlatmalıyız?”
“Çocuklara Regl Dönem�n� Anlatmak”

Ps�koloj�k Danışman
Hazal Başkan

“Çocuk Bakımında Babanın Rolü”

Ps�koloj�k Danışman
Özge P�şket

“Çocukların Duygu Düzenleme Sürec�nde Ebeveyn Desteğ�”
“Hel�kopter Ebeveyn m�y�m?”

Ps�koloj� Öğrenc�s� 
Pınar Kılınç

”Sevg� ve Sınır İl�şk�s�”

Kl�n�k Ps�kolog
Sel�n Tutku Tabur

“Çocuklarla Cov�d-19 Ev Tat�l� Boyunca Nelere D�kkat Etmel�y�z?”

Sosyoloj� Öğrenc�s�
Sena Ertonga

"Aklı Ermez (m�?)

Ps�koloj� Öğrenc�s� 
Songül Dem�r

“Çocuklarda Hareketl�l�k”

Ps�kolog
Zeynep Beng�su Çet�n

“Corona V�rüsü Sürec� Çocuğumun Ps�koloj�s�ne Zarar Vereb�l�r m�?”
“Çocuğumla C�nsell�ğ� Konuşmalı mıyım?”
“Çocuk Hakları Koruyucusu ve Ebeveyn Olmanın Yolları”

Doğru B�l�nen Yanlışlar B�lg� Ser�s�
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Doğru B�l�nen Yanlışlar Rehber�

“Kaygı ve Korkularımızı Müz�k Aracılığıyla Azaltmak”
“Sosyal İzolasyon Günler�nde Ps�koloj�”
“İstanbul Sözleşmes� Ned�r?”
“Kel�meler�m�z B�z� Nereye Götürür?”
“İnsan Haklarının Kısa Yazılmış Uzun Tar�h�”
“Pandem� Dönem�nde İçe Dönmek”
“Corona V�rüsü Sürec�nde Poz�t�f Kalmanın 9 Yolu”
“Ps�koloj�k desteğe �ht�yacımız olduğunu nasıl anlarız ?”

Müz�syen & Uzm. Psk. Dan. Asena Akan
Psk. Öğrenc�s� El�f Ecem Nalcı

Psk. Gökcen Yıldırım, Psk. Zeynep Beng�su Çet�n
Handan Kayacan Gülten

Sosyolog Sev�m Kahraman
Seyran Del�ce

Psk. Zeynep Beng�su Çet�n

Yazılarımız

Her Çocuk B�r B�rey Yayını Deney�m Ağı Onems�yoruz Med�um

https://www.instagram.com/onemsiyoruz/guide/dogru-bilinen-yanlslar/17852016287370061/
https://www.instagram.com/onemsiyoruz/guide/dogru-bilinen-yanlslar/17852016287370061/
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1
https://onemsiyoruz.medium.com/


Röportajlarımız
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Yönet�m Kurulu Başkanımız Gözde Şekerc�oğlu, S�v�l Sayfalar ek�b�nden Derya Kap'ın sorularını
yanıtladı.  Neden dernek olmayı seçt�ğ�m�z�, Önems�yoruz’un yaptığı projelerle �lg�l� açıklamalarda
bulundu. Buradan �nceleyeb�l�rs�n�z.

Koç Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez� (KOÇ-KAM)
ek�b�nden Ayşegül Taşıtman’ın sorularını Yönet�m Kurulu Başkanımız Gözde Şekerc�oğlu yanıtladı.
Önems�yoruz’un h�kayes�nden, pandem� deney�mler�nden bahsett�ğ� röportaja buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Mal� Durum

Aldığımız H�beler

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın çocukların �ht�yaçları ve hakları üzer�ne çalışan s�v�l toplum
kuruluşlarının kurumsal gel�ş�mler�n� ve projeler�n�  desteklemek amacıyla Turkey Moza�k Foundat�on
�şb�rl�ğ� �le hayata geç�rd�ğ� Çocuk Fonu’nun 2020-2021 dönem�nde destekleyeceğ� kurumlardan b�r�
olduk. 

2021 yılında gerçekleşecek Matters D�j�tal Kooperat�f projem�z�n eğ�t�m müfredat v�deolarının
prodüks�yon �şler� �le �lg�l� Avrupa B�rl�ğ� S�v�l Düşün Programı'ndan ayn� h�zmet almak üzere h�be
alıyoruz.

https://www.sivilsayfalar.org/tag/gozde-sekercioglu/
https://kockam.ku.edu.tr/kadin-bir-sosyal-girisimcinin-sektor-ve-pandemi-deneyimi-donusum-dayanismayla-mumkun-aysegul-tasitman/
https://www.instagram.com/matters.dijital.kooperatif/


2020 yılı yaşanan pandem� sebeb�yle tüm dünyada ve Türk�ye'de zorlu geçt�. Bu zorlukların üstes�nden gel�nmes�,
azaltılması noktasında Türk�ye'de s�v�l toplum kuruluşları b�rden çok alanda pek çok destek sağladı. Önems�yoruz,
gerçekleşt�rd�ğ� onl�ne atölyeler, buluşmalar aracılığı �le b�reyler�n "duyulmasına", "görülmes�ne" alan açtı ve
böylel�kle pandem� süres�nce en çok �ht�yaç duyduğumuz "ps�kososyal �y� oluş" hal�ne katkı sundu. 2021 yılında da
b�reylere önemsend�kler�n� h�ssett�recek pek çok çalışma yapacağına �nanıyorum.

Sev�m Kahraman

onems�yoruz.org
dernek@onems�yoruz.org

b�t.ly/onems�yoruz

@onems�yoruz

https://open.spotify.com/show/3HCDYUfS4veUyA2ywvHH9d?si=Tp4FAiUTTc-upS_ULo-lUg
https://t.me/onemsiyoruz
https://onemsiyoruz.medium.com/about
https://www.instagram.com/onemsiyoruz/
https://www.facebook.com/onemsiyoruz/
https://twitter.com/onemsiyoruz
https://www.linkedin.com/company/onemsiyoruz/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUoQtUDK9xtu6r6lEAZtuGQ
http://onemsiyoruz.org/
http://onemsiyoruz.org/

