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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�şmeler sağlama, ps�kososyal
�y� oluş haller� 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
b�rl�kler �le çözüm gel�şt�rme ve uygulama amacıyla kurulmuştur. 

V�zyonumuz
Çocukların ve kadınların temel haklarına ulaşması �ç�n projeler üreten ve yürüten öncü
b�r dernek olmak
M�syonumuz
Farklı d�s�pl�nler� b�r araya get�rerek ve �şb�rl�kler� kurarak sosyal etk� odaklı faal�yetler
gerçekleşt�r�r. Gücünü duyarlı gönüllülerden alır.

Değerler�m�z

Adaletl� davranma
Hesap ver�leb�l�rl�k
Şeffaflık
Gönüllülük
Sürdürüleb�l�rl�k
Hak temell� yaklaşım

B�reylerden başlayarak toplumun ps�ko-sosyal, kültürel, z�h�nsel, ekonom�k ve f�z�ksel
�y� olma hal�n�n korunmasına yönel�k yürüttüğü hak temell� çalışmalarında �nsanın ve
canlıların üstün yararını gözet�rken şu değerler� ön planda tutar.



2022 Yılı Hedefler�m�z
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R�sk altındak� b�reylerle doğrudan temas hal�nde olan k�l�t aktörler�n güçlenmes�n�
desteklemek.

Kırılgan grupta yer alan k�tlelerle çalışmak �steyen meslek grupları �ç�n saha b�lg�ler�
�le harmanlanmış eğ�t�mler� planlamak, gel�şt�rmek ve uygulamak.

Kadınların, �st�hdama g�den yolda meslek� b�lg� ve becer�ler�n�n arttırılmasını ve �y�
oluş haller�n� destekleyerek �ş p�yasasındak� akt�f roller�n� arttırab�lmek �ç�n
kurumsal �şb�rl�kler� yapmak.

Kadın ve çocuk hakları �le �lg�l� k�tleler� b�l�nçlend�recek �çer�kler oluşturmak ve
yaygınlaşmasını sağlamak.

Çocuk ve kadın dostu beled�yec�l�k anlayışı �ç�n yerel yönet�mler� de proje ve
faal�yet sürec�ne dah�l etmek, �şb�rl�ğ� gel�şt�rmek. 

Açık kaynak havuzu oluşturma. 

Tüm yaş grupları, sosyo ekonom�k, kültürel ve eğ�t�m sev�yes�nden yet�şk�nler�n
er�şeb�leceğ� anlaşılır ve kapsayıcı b�l�msel b�lg�ler�n�n yaygınlaştırılmasını
sağlamak.

Dernek bünyes�nde bulunan üye ve gönüllüler arasındak� �let�ş�m� kuvvetlend�rmek,
b�r araya geleb�lecekler� platformlar gel�şt�rmek.



Yönet�m Kurulu Başkanı
Sev�m Kahraman

Sayman
H�lal Dündar

Kurucu
Gözde Şekerc�oğlu

Genel Koord�natör
2021-2022

Mel�ke Çorlak
Proje Koord�natörü
H�lal Ilgaz SaçarHandan Kayacan Gülten

Genel Koord�natör
2019-2021

Genel Sekreter
Eylül Uygun

Yönet�m Kurulu Üyes�
S�nan Bub�k

Başkan Yardımcısı
D�lara Ünver

Ek�b�m�z
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Yönet�m Kurulumuz

Üye ve Gönüllü Ek�b�m�z
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Topluluğumuz
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2015 yılında b�r �n�s�yat�f olarak çıktığımız bu yolculukta �lk günkü enerj�m�z ve heyecanımız �le
üretmeye devam ed�yoruz. B�rl�ktel�ğ�m�z�n 6. yılını ger�de bırakırken farklı şeh�rler ve meslek
gruplarından 112 gönüllü �le ortak paydada buluşuyoruz. Mesleğ�n� ve b�lg�s�n� toplum
yararına kullanmayı amaç hal�ne get�rm�ş bu kadro �le “Ney�, nasıl daha �y� yapab�l�r�z?” sorusu
üzer�nde çalışıyor kırılgan grupların �ht�yaçlarına ve bu �ht�yaçların g�der�lmes�ne yönel�k
faal�yetler�n tasarlanmasında emek ver�yoruz. 60’ı aşkın farklı meslek gruplarından
gönüllüler�m�z�n yer aldığı topluluğumuzda d�s�pl�nler arası b�r anlayış �le üretmeye devam
ederken, meslek� b�lg� ve b�r�k�m�n ortak b�r amaç �ç�n nasıl harmanlanab�leceğ�n�
deney�ml�yoruz.

Ruh Sağlığı
46.1%

Tasarım & M�marlık
14.2%

Sosyal B�l�mler
12.1%

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler
7.8%

Mühend�sl�k
7.1%

Eğ�t�m
4.3%

Hukuk
1.4%
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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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2021 yılında, pandem�n�n etk�s� devam ederken yüz yüze gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�kler�n yanında
çevr�m�ç� platformlarda da topluluğumuzla b�r araya gelme fırsatı yakaladık. 2020 yılında doğan
çalışma grupları 2021 yılında da çalışmaya ve üretmeye devam ett�. 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 ver�rken, kom�te tems�lc�ler�m�z de koord�nasyon toplantılarında
b�r araya geld�. 

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
perşembe 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 yıl kom�te çalışmalarımız kapsamında gönüllüler�m�z �le sık sık
b�r araya geld�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
almak.

Dernek çalışmalarında kullanılacak her türlü gel�r get�r�c� faal�yet�n
araştırılması, gerçekleşt�r�lmes� ve tak�p ed�lmes�n� sağlamak.
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Önems�yoruz’u kend�m�, b�lg�ler�m�, kalb�m� tam anlamıyla yaşadığım ve yansıttığım b�r
yer olarak tanımlıyorum. Yürüttüğümüz projeler, temas ett�ğ�m�z �nsanlar ve en
öneml�s� günden güne büyüyen b�r a�le olmak buradak� en büyük mot�vasyon
kaynağım. F�k�rler�m� özgürce �fade edeb�ld�ğ�m; gönüllü çalışan, öğrenc� veya
profesyonel roller�n�n yanı sıra her f�kre saygı duyulan ve önemseyen b�r yer olması da
ayrıca burada oluş nedenler�m arasında. Sosyal sorumluluk ve �y�l�ğ�n farkındalığı �le
�lerled�ğ�m�z Önems�yoruz yolculuğumuzda ben de önemsend�ğ�m�n farkındayım. Şunu
bel�rtmek �ster�m k� önemsend�ğ�m kadar önems�yorum. İy� k� Önems�yoruz.

Topluluğun Gözünden Önems�yoruz
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Pınar Kılınç

Önems�yoruz �lk günden ber� sevg�yle karşılaştığım ve her sefer�nde �nsanların nasıl bu
kadar sevg� dolu olduğuna şaşırdığım b�r alan. Kullanılan her cümle sevg�, şefkat ve
anlayış dolu. En az bunlar kadar değerl� b�r d�ğer nokta �se b�reyler�n ses�n� duyurmak
�ç�n çabalamıyor oluşu <3. Hatta bastırılmış sesler� ortaya çıkaran b�r alan Önems�yoruz.
Sevg�y�, anlayışı, şefkat�, farklı sesler� önems�yorum, Önems�yoruz.

Gökçen Yıldırım

Günümüz dünyasında güveneb�lmek, sırt sırta vermek çok kıymetl� ve değerl�. Doğru
olduğunu düşündüğünüz yolda yürürken yanınızda koluna g�reb�leceğ�n�z,
tutunab�leceğ�n�z ya da çekeb�leceğ�n�z k�ş�ler var �se o yol çok daha key�fl� hale gel�r.
B�rl�kte �ken zorlukları düşünmezs�n�z sadece daha �y�s�ne odaklanırsınız. İy�l�k yolunda
tek başına vereb�leceğ�n�z mücadele sınırlı kalab�l�r fakat Önems�yoruz �le yol alırken
tahm�n edeceğ�n�z�n ötes�ne geçmen�n hazzını hep b�rl�kte yaşarsınız.

Selman Çakır

Tesadüf ves�les� karşılaştığım ve b�r parçası olduğum Önems�yoruz, �ç�ne dah�l
olduğum andan �t�baren hayatımda çok öneml� b�r yer kapladı . Herkes�n �çten ve
sam�m� olduğu , �nsanların kend�ler�nden daha büyük b�r amaç �ç�n b�r arada olduğu b�r
yerde başka türlü olması beklenemezd� zaten. Hep beraber �y�leşmey�, �y�leş�rken de
gel�şmey�, değ�şmey�; topluma ve �nsanlara dokunmayı amaçlayan b�r grubun parçası
olab�lmen�n mutluluğunu yaşıyorum. O yüzden �y� k� Önems�yoruz.

Mahmut Ünsal

Önems�yoruz 2021 Faal�yet Raporu



Matters D�j�tal İst�hdam Projes�n�, bağlayıcı sebepler� dolayısıyla evde bulunmak zorunda olan kadınların
�ş p�yasasında akt�f rol almasını desteklemek üzere gel�şt�rd�k. Matters D�j�tal İst�hdam Projes� �le
katılımcılara hem meslek� b�lg� becer� kazandırmayı hem de katılımcıları dayanışma ağı �le ps�koloj�k
olarak desteklemey� amaçlıyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda proje n�n web s�tes�ne kayıt olan katılımcılar meslek� eğ�t�m modüller�n� tak�p
ed�yor ve her modülün arkasından sınava tab� tutuluyor. Eğ�t�m�n yanı sıra alanında uzman k�ş�lerce de
ps�koloj�k �y� oluş atölyeler� sunularak katılımcılar ruhsal yönden �st�hdama hazır hale gel�yor. 

B�r çeş�t güçlend�rme programı olarak görülen Matters Projem�z�n p�lot uygulaması Esk�şeh�r Büyükşeh�r
Beled�yes� ve Nat�onal Democrat�c Inst�tute �şb�rl�ğ� �le Temmuz ve Ağustos ayları arasında uygulandı.
Uygulamada 20 kadına meslek� eğ�t�m ve ps�koloj�k �y� oluş atölyeler� uygulandı. Projen�n p�lot
uygulaması �le �lg�l� daha detaylı b�lg�lere  aşağıdak� l�nkten veya karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z

Projeler�m�z

Kadınların ve çocukların temel hak ve �ht�yaçlarının görünürlüğü �ç�n 2021 yılında da faal�yetler�m�ze
devam ett�k. Pandem� şartları neden� �le f�z�ksel olarak b�r araya gelemed�ğ�m�z bu yılda d�j�tal
platformların ve sosyal medyanın gücünden faydalandık. D�j�tal ortamda gerçekleşt�rd�ğ�m�z
buluşmalarımızı y�ne d�j�tal platformda er�ş�leb�l�r �çer�klerle sunmaya çalıştık. Yanı sıra bu �çer�kler� yazılı
hale get�rme noktasındak� faal�yetler�m�ze de ağırlık verd�k.
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Matters D�j�tal İst�hdam Platformu

Detaylı B�lg� İç�n Tıklayınız
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https://www.dijitalistihdam.org/


1.Sayı �ç�n tıklayınız.

Renkler Ps�koeğ�t�m �şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z İs�m Şeh�r Çocuk projes�nde, kısıtlı �mkan ve
koşullara sah�p a�lelere, çocuklarının gel�ş�m�ne da�r uzman b�lg�s�n� ücrets�z ulaştırmayı sağlamaya
çalışıyoruz. Ruh sağlığı ve eğ�t�m alanından gönüllü uzmanların gel�şt�rd�ğ� �çer�kler 2021 yılı sonuna
dek yaklaşık 90.000 k�ş�ye ulaştıı. 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. KODA'nın yanında EÇEV ve Sevg� Gönüllüler�'nden de
alınan soruların yanıtlandığı projede 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 ya da buraya tıklayarak ulaşab�l�rs�n�z.
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Okula B�r Kala

İs�m Şeh�r Çocuk uzmanları tarafından destek
ver�len, Uzm. Psk. Sandra Pasensya tarafından
kaleme alınan ve R�ella Zalma tarafından
görselleşt�r�len Okula B�r Kala h�kayes� yayınlandı.
Okula B�r Kala’da dört farklı çocuğun okul
açılmadan b�r gece önces�nde yaşadıkları end�şe
ve uyku vakt�nden önce ebeveynler� �le yaptıkları
sohbet konu alındı. 

Okula B�r Kala 2021 yılında yaklaşık 7000 k�ş�ye
ulaştı.
Okula B�r Kala’ya ücrets�z olarak buraya tıklayarak  
ya da karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z.

İs�m Şeh�r Çocuk

Uzman b�lg�s�n� her yaştan, her eğ�t�m sev�yes�nden ve her k�tleden er�ş�leb�l�r ve anlaşılab�l�r hale
get�rmey� amaçlıyoruz. B�l�msel b�lg�y� term�noloj�k d�lden arındırıp sade ve kapsayıcı �çer�kler üreterek
herkes�n er�şeb�leceğ� ücrets�z kaynaklar hal�ne get�r�yoruz. Bu sayede ebeveynler�n çocukları �le oyun
temell� bağ kurmasını kolaylaştırıyoruz. Çocukla temas hal�nde olan yet�şk�nler�n b�lg�ye er�şmes�n�
sağlarken yaratıcı tasarım ve �çer�klerle de çocukların eğlen�rken öğrenmes�n� hedefl�yoruz. Her
sayısında farklı konuların ele alındığı derg�ler�m�z�n 1. ve 2. sayısına aşağı kutucuktak� bağlantılara
tıklayarak ya da karekodu okutarak er�şeb�l�rs�n�z. 

Eğlenme ve Öğrenme Derg�s�:

2. Sayı �ç�n tıklayınız
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https://www.onemsiyoruz.org/uploads/onemsiyoruz-ogrenme-eglence-dergisi-4.pdf
https://isimsehircocuk.com/
https://www.instagram.com/isimsehircocuk/
https://isimsehircocuk.files.wordpress.com/2021/09/okula-bir-kala.pdf
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2021 yılında ülkem�zde gerçekleşen doğal afetler sonrasında ortaya çıkab�lecek ve ruh
sağlığını olumsuz etk�leyeb�lecek durumlar göz önüne alınarak uzmanlarımızın desteğ�
�le Afet Rehber�’n� yayınladık. 

Bu rehberde öncel�kle yet�şk�nler �ç�n sonrasında da çocuklar �ç�n afet konusunda
özell�kle ps�koloj�k �y� oluş yollarına ışık tutuldu. Doğal afetler�n ne olduğu ve neden
kaynaklandığı konusu üzer�nde durulurken, afetler�n k�ş�ler�n üzer�nde travmat�k
etk�s�n�n olduğu b�lg�s�ne dayanarak travma ve travma �le baş etme yolları konularına
da değ�n�ld�. 

Çocuklar �ç�n olan afet rehber� kısmında �se afet önces�nde, sırasında ve sonrasında
çocuklara nasıl davranılması gerekt�ğ� tartışılırken; oyun ve etk�nl�k öner�ler�ne de yer
ver�ld�. Bu rehber�n hazırlanmasında destekler�n� es�rgemeyen alanlarında uzman
gönüllüler�m�ze teşekkürler�m�z� sunuyoruz. Afet Rehber� 2021 yılında yaklaşık 7000
k�ş�ye ulaştı.

Afet Rehber�'ne buraya tıklayarak ya da karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z.
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Afet Rehber�
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https://www.onemsiyoruz.org/uploads/AFET-REHBERI-3.pdf


7 Kasım 2021 Pazar günü 43.sü gerçekleşen kıtalararası İstanbul Maratonunda
Önems�yoruz gönüllüler� de yer aldı. “Kadınların Güçlenmes�n� #Önems�yoruz” sloganı
�le yola çıkan gönüllüler�m�z kadın �st�hdamına d�kkat çekerek r�sk altındak� kırılgan
grupların görünürlüğüne d�kkat çekmen�n yanı sıra fonz�p üzer�nden açtıkları b�reysel
bağış kampanyaları �le Önems�yoruz’un Matters D�j�tal İst�hdam Projes�ne destek
oldular. 

4’ü sanal, 10’u f�z�ksel olmak üzere 14 koşucumuzun yer aldığı maratonda proje
kapsamında katılımcımız olacak 83 kadının 1 yıllık eğ�t�m masraflarının karşılanması
�ç�n katkı sağlandı. Matters D�j�tal İst�hdam Platformu 2022 yılındak� uygulamalarına
maraton koşucularımızın katkılarıyla devam edecek. 

374 bağışçının desteğ�n� aldığımız bu maratonda sosyal medya paylaşımları �le b�zlere
destek olan herkese teşekkür eder�z. 

Koşucularımız; 

B�ge ÖKTEM, Burcu TUNA, D�lara ÜNVER, Ers�n TÜRKER, Eylül UYGUN, Gökçen
YILDIRIM, H�lal & Em�n SAÇAR, İsma�l GÜNAY, Kübra TÜRK, Mel�ke ÇORLAK, Selman
ÇAKIR, S�nan BUBİK, Zeynep ŞANAL'a sonsuz teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

43. İstanbul Maratonu
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Doğuş Ün�vers�tes� Ps�koloj� Kulübü’nün 9 Ocak Cumartes� günü gerçekleşt�rd�ğ� II. Nörob�l�m Günü
etk�nl�ğ�nde Önems�yoruz ek�b� olarak onl�ne ortamda kolaylaştırıcılık �ç�n destek verd�k. Teması
“Bağımlılık” olan etk�nl�kte, Dr. Az�z Mehmet Gökbakan, Doç. Dr. Onur Noyan ve Prof. Dr. Öget Öktem
Tanör konuşmacı olarak yer aldı ve alandan 260 k�ş�ye ev sah�pl�ğ� yaptı.

Doğuş Ün�vers�tes� Ps�koloj� Kulübü "Yaşam: İnsanın Yolculuğu" teması �le 6. kez alandan uzmanları ve
öğrenc�ler� b�r araya get�rd�. 22 Mayıs günü 246 k�ş�n�n katılım sağladığı 6 saatl�k organ�zasyona
kolaylaştırıcılık konusunda destek verd�k.

Faal�yetler�m�z
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Doğuş Ün�vers�tes� Ps�koloj� Kulübü

Ek�p İç� Faal�yetler�m�z

B�nlerce k�tapla dolu benzers�z kütüphanede, çocukların akranları �le b�r araya geld�ğ� Okutopya’da
Önems�yoruz gönüllüsü Uzm. Psk. Dan. Asena Akan l�derl�ğ�nde gerçekleşen müz�k atölyes�n�n kıymetl�
b�r çıktısı olan bu atölyeye Okutopya hesabından er�şeb�l�rs�n�z. 

Okutopya - Çocuklarla Besteleme Atölyes�

7 Şubat Pazar günü S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı ve Turkey Moz�k Foundat�on katkıları �le ücrets�z
gerçekleşt�rd�ğ�m�z, alandan yüzlerce uzmana ve öğrenc�ye ulaştığımız Terap� Odasından Sesler Eğ�t�c�
Eğ�t�m�n� gerçekleşt�rd�k. Uzm. Psk. Dan. Sevde Barış Şahbudak’ın Travma; çocukların s�n�r s�stem�,
oyunlar ve beden; 
Uzm. Psk. Sandra Pasensya’nın Çocuklar �ç�n ps�koeğ�t�m d�l� �le �l�şk� kurmak; Uzm. Psk. Dan.&
Müz�syen Asena Akan’ın B�r İlet�ş�m aracı olarak müz�k; Uzm. Psk. Dan. Elç�n Külahçıoğlu Gözeg�r’�n
Ergenl�k dönem�nde öfke duygusunu anlamak oturumları �le dolu dolu b�r 6 saat geç�rd�k. Ruh sağlığı
alanındak� uzmanlar, öğrenc�ler ve konu �le �lg�l� ebeveynler �ç�n gerçekleşt�r�len bu eğ�t�m�n sonunda
Uzman Tavs�yeler� k�tapçığı hazırladık. 4 uzmandan tavs�yeler�n yer aldığı bu doküman, çocuk �le teması
olan ruh sağlığı alanından ve sosyal b�l�mlerden profesyoneller �ç�n kıymetl� b�lg�ler �çer�yor. 

Terap� Odasından Sesler Eğ�t�c� Eğ�t�m�

Akadem� Kom�tes� b�rb�r�m�zle olan paylaşım ağını gen�şletmek �ç�n k�tapların gücünden yararlanıyor.
Buluşma önces� anket �le bel�rlenen ayın k�tabı y�ne ankete katılan 3 gönüllümüze hed�ye ed�l�yor. B�r
sonrak� buluşmaya kadar k�taplarını okuyan katılımcılarımız onl�ne olarak gerçekleşen
buluşmalarımızda b�r araya gelerek k�tap hakkında sohbet etme �mkanı buluyor. K�tabın ana
temasından çıkarak başlayan sohbet yolculuğu anıların, hayaller�n ve d�lekler�n paylaşıldığı sam�m� b�r
ortam oluşturuyor. Bu paylaşım ağı b�lg�n�n yanı sıra arkadaşlığın da pek�şt�r�ld�ğ� b�r atmosfer yarattı. 

K�tap Kulübü

Önems�yoruz 2021 Faal�yet Raporu
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Canlı Yayınlar
Güven�l�r ve b�l�msel uzman b�lg�s�n� her k�tleye ulaştırmak temel hedefler�m�zden b�r tanes�. Sosyal
medyanın gücünü kullanarak bu alana daha fazla dokunmak �sted�k. 20 Eylül 2021 tar�h� �t�bar� �le
başladığımız canlı yayınlarımıza 4 farklı konuda 4 farklı uzmanımız m�saf�r oldu. Yaklaşık 3000 k�ş�ye
ulaşan yayınlarımıza buraya tıklayarak ya da karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z. 

Önems�yoruz üyeler� ve pro-bono gönüllüler� �ç�nde b�rb�r�m�zden öğrenme ve aktarım alanı olarak
tasarlanan Deney�m Ağına 5 farklı gönüllümüz konuk oldu. Meslek� b�lg� b�r�k�mler�n�n yanı sıra
yaşamlarında kes�tler�n� de sundukları bu alanda b�rb�r�m�zden beslenerek büyüyoruz. Deney�m ağına
a�t med�um yazılarımıza üstüne tıklayarak ya da karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z.

Deney�m Ağı

F�lm Kulübü

İlet�ş�m Kom�tes�n�n b�r alt faal�yet grubu olan f�lm kulübü, s�nemanın bütünleşt�r�c� ve �y�leşt�r�c�
tarafına güvenen kulüp tems�lc�ler�n�n Önems�yoruz gönüllüler�n� her ay b�r araya get�rmey�
amaçlaması �le başladı. Bu yola kend�m�ze ve b�rb�r�m�ze ayırdığımız b�rer saatl�k mola �le olan
paylaşım ağını gen�şletmek �ç�n çıktık. Buluşmalar f�lm üzer�ne sohbet etmekle başlıyor,
hayatlarımızın akışıyla da b�rleşerek daha sam�m� b�r ortama dönüşüyor. Bu sam�m� ortamda, f�lm
hakkında beğend�ğ�m�z veya �lg�m�z� çeken noktaları konuşurken b�r yandan da f�lmdek� detaylar
üzer�nden hayaller�m�z�, b�lg�ler�m�z� hatta günlük hayatta karşılaştığımız olayları da konuşma fırsatı
buluyoruz. Kısacası sıcak b�r f�lm�n üzer�m�zde yarattığı etk�yle sıcak b�r sohbet ortamı yakalamış
oluyoruz.

Hata Yapma Hakkı ve Kend�ne Şefkat 
S�nan Bub�k 
Kent�n İzler�n� Tak�p Etmek 
Cemre Gökbakar
Mekanlar B�z� Nasıl Etk�l�yor? 
El�f Sözer
Sess�zl�ğ� D�nlemen�n Eşs�z Deney�m� 
Seyran Del�ce 
Yet�şk�n ve Çocuk İlet�ş�m�nde Duygularla Konuşmak 
D�lara Ünver

Okula Dönüş-Uzm. Psk. Sandra Pasensya
Kardeş İl�şk�ler�- Psk. Sema Rup�c Sancaklı Haşal
Çocuğun Oyun Hakkı- Kl. Psk. Sel�n Tutku Tabur
Ebeveyn�n İy� Oluş Hal�- Psk. Zeynep Beng�su Çet�n

Önems�yoruz 2021 Faal�yet Raporu

https://www.instagram.com/onemsiyoruzdernegi/channel/
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1/hata-yapma-hakk%C4%B1-kendine-%C5%9Fefkat-99d0f94c8daa
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1/kentin-hisli-hali-i%CC%87zler-ve-zihinsel-yans%C4%B1malar-f1c49be48f50
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1/mekanlar-bi%CC%87zi%CC%87-nasil-etki%CC%87li%CC%87yor-932a6319ebd1
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1/sessizli%C4%9Fi-dinlemenin-e%C5%9Fsiz-deneyimi-ed67639d9d07
https://medium.com/deneyim-a%C4%9F%C4%B1/yeti%C5%9Fkin-ve-%C3%A7ocuk-i%CC%87leti%C5%9Fiminde-duygularla-konu%C5%9Fmak-4ece1c625395
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Katıldığımız Etk�nl�kler

Doğru B�l�nen Yanlışlar ve Yazılarımız
Çocuk, ebeveyn ve kadın hakları �le �lg�l� çeş�tl� konularda b�lg�lend�rme yapılmasının
önem�ne oldukça �nanan ve alanında uzman olan gönüllüler�m�z tarafından doğru
b�l�nen yanlışlar ser�s� kaleme alınıyor. Doğru b�l�nen yanlışlar sr�s�n�n sloganları
��nstagram üzer�nden yayınlanırken daha detaylı b�lg�lere yer ver�len yazılar �se
med�um hesabımızda yayınlanıyor. 2021 yıl �çer�s�nde Med�um’da yayınlanan
yazılarımız yaklaşık 500 k�ş�ye ulaştı. Aşağıda 2021 yılına a�t yazılarımızı bulab�l�r,
başlıkların üzer�ne tıklayarak yazılara, karekodu okutarak med�um hesabımıza
ulaşab�l�rs�n�z.

Önems�yoruz Derneğ� olarak UCIM SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE
MÜCADELE DERNEĞİ tarafından hazırlanan "C�nsel İst�smara Maruz Bırakılan
Çocuklara Yönel�k Hak İhlaller�n� İzleme Raporu D�yalog Toplantısına" katıldık.
Etk�n�z Avrupa B�rl�ğ� Programı �ş b�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len toplantıda Türk�ye'n�n
farklı �ller�nden gelen s�v�l toplum tems�lc�ler�n�n yanı sıra kamu kurum tems�lc�ler� de
katılım sağladı. C�nsel �st�smara maruz bırakılan çocukların davalarında yaşanan
hak �hlaller�, koruyucu tedb�rler�n ve yardımın önem�n�n yanı sıra medyanın tutumu
ve profesyoneller�n eğ�t�m�ne da�r öner�ler� konuştuk.  

C�nsel İst�smara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönel�k Hak İhlaller�n� İzleme
Raporu D�yalog Toplantısı

Gerçek Hayatın Provası Oyunlar
Emel M�l
Annem babam ben�m yüzümden m� boşanıyor
Duru F�dan
Koşulsuz Sevg� ve Ebeveynl�k 
El�f Ecem Nalcı
Ten Tene Temas ve Bebek İç�n Önem�
Özge P�şket
Ebeveyn Katılımlı Oyun Grupları
Sıla Eser
12 Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele
Hat�ce H�lal Saçar

Önems�yoruz 2021 Faal�yet Raporu

https://www.linkedin.com/company/ucim-saadet-%C3%B6%C4%9Fretmen-%C3%A7ocuk-i%CC%87sti%CC%87smarii%CC%87le-m%C3%BCcadele-derne%C4%9Fi%CC%87/
https://medium.com/onemsiyoruz/ten-tene-temas-ve-bebek-i%CC%87%C3%A7in-%C3%B6nemi-96e259660345
https://medium.com/onemsiyoruz/ger%C3%A7ek-hayat%C4%B1n-provas%C4%B1-oyunlar-126d5127f1a3
https://medium.com/onemsiyoruz/annem-ve-babam-benim-y%C3%BCz%C3%BCmden-mi-bo%C5%9Fan%C4%B1yor-74c2c97a6a77
https://medium.com/onemsiyoruz/elifecemnalci-medium-com-ko%C5%9Fulsuz-sevgi-ebeveynlik-9e2988c9efab
https://medium.com/onemsiyoruz/ten-tene-temas-ve-bebek-i%CC%87%C3%A7in-%C3%B6nemi-96e259660345
https://medium.com/onemsiyoruz/ebeveyn-kat%C4%B1l%C4%B1ml%C4%B1-oyun-gruplar%C4%B1-2c6a57624383
https://medium.com/onemsiyoruz/12-haziran-d%C3%BCnya-%C3%A7ocuk-i%CC%87%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi-ile-m%C3%BCcadele-g%C3%BCn%C3%BC-57f86aff0113
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Nat�onal Democrat�c Inst�tute tarafından açılan ve Matters projes� �le dah�l
olduğumuz “Katılıyoruz Programı” �le yerel yönet�mlerle �let�ş�me geçerek Esk�şeh�r
Büyükşeh�r Beled�yes� �le �şb�rl�ğ� yapma fırsatı yakaladık. Program sayes�nde b�r
savunuculuk hedef� gel�şt�rerek �lg�l� beled�yeye kadın/çocuk dostu beled�yec�l�k ve
kadın �st�hdamına yönel�k savunuculuk yapma �mkanı bulduk. 
Katılıyoruz programının b�r�nc� dönem sürec� Haz�ran 2021’de tamamlansa da
sürec�n değerlend�r�lmes�, çıktıların konuşulması ve �k�nc� dönem hazırlıkları yıl
sonuna kadar devam ett�. Ayrıca NDI katılıyoruz programı aracılığı �le Impact Hub
Istanbul kolaylaştırıcılığında 8 Aralık Çarşamba günü organ�ze ed�len Çeyrek
Dönem Toplantısına katılım sağladık. S�v�l toplum örgütler�n�n proje ve faal�yetler�n�
tanıttığı toplantıda Maltepe Beled�ye tems�lc�ler� de beled�ye örgüt yapılarından ve
stratej�k planlarından bahsett�ler. 
S�v�l toplum kurulumları �le yerel yönet�m� �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� odaklı
gerçekleşt�r�len bu toplantıda çocuk ve kadın dostu beled�yec�l�k yaklaşımımızı b�r
kez daha vurguladık. Bu yaklaşımımıza �st�naden Matters D�j�tal İst�hdam Platformu
ve Çocuklar ve Ebeveynler �ç�n Eğlenme Öğrenme derg�m�z �le toplantıdak� yer�m�z�
aldık. 

NDI-Katılıyoruz Programı

Önems�yoruz Derneğ� olarak paydaşı olduğumuz İzm�r Çocuk Çalışmaları Ağı'nın ev
sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len Çocuğun Oyun Hakkının Güçlend�r�lmes� �ç�n s�v�l
toplum örgütler� �le D�yalog Toplantısı'na katıldık ve Türk�ye'n�n farklı �ller�ndek� STK
tems�lc�ler�n�n yanı sıra kamu kurumlarının da katıldığı toplantıda oyun hakkına
�l�şk�n hak temell� öner�ler� konuştuk. Tüm paydaşların çocuğun oyun hakkını
önceleyen yaklaşımlar ben�msemes�n� ve bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasını
destekleyeceğ�z.

İzm�r Çocuk Çalışmaları Ağı

Önems�yoruz 2021 Faal�yet Raporu
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