
  

 
  

 

….Bütün iş evrende bir 

gözlemci olmayı ve olup 

biteni gözlemlemek değil, 

evrende bir oyuncu olmak ve 

fark yaratmaktı. Onun için 

fark etti ama…… 

         

 Bir Denizyıldızı Hikayesi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

Sahibi 
Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği adına 

Mehmet ARSLAN 
 

Hazırlayanlar 
Nazife ÖZTÜRK 

Kübra DEMİR 
Selen KAYNAK 
Şeyma DEMİR 

Halil KURÇ 
 

Tasarım 
Nazife ÖZTÜRK 

 
Adres 

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi 
(ASSİM) 

Doğuyaka Mahallesi, 1219.Sokak No: 9-A Blok – Ofis: 221 

07300 Muratpaşa / Antalya 

e-mail: info@asid.org.tr  07asid@gmail.com 

www.asid.org.tr 

facebook/akdenizsağlıkidarecileriderneği 

instagram:@asidproje 

 

mailto:07asid@gmail.com


ESC PROJEMİZ KABUL 
EDİLDİ 

 Derneğimizin koordinatörü olduğu 

ve Avrupa Birliği’nin desteklediği 2019 R3 

dönemlerinde sunulan Avrupa Dayanışma 

Programı (European Solidarity Corp/ESC): 

You(th) Pass in Europe with ESC 11 isimli 

projemiz 327 proje arasından Türkiye Ulusal 

Ajansı tarafından desteklenmeye değer 

görülmüştür.   

Projemizin amacı, kapsayıcı ve 

istikrarlı bir toplum oluşturmak, gençleri 

desteklemek, toplumsal zorluklarla başa 

çıkmak ve sürdürülebilir dünyaya katkıda 

bulunmak olup gençlere gönüllülük yoluyla 

yardım etmek, gelişmek, beceri geliştirmek 

ve benzersiz deneyimler yaşamalarını 

sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca projemiz 

kapsamında kültürlerarası etkileşimin 

artırılması, stereotiplerin azaltılması, sosyal 

içerme, sağlık esenlik ve gençlerin dil 

gelişimini de desteklemeyi hedeflemektedir. 

Projemiz ile iki kısa dönem (2 ay) ve 1 uzun 

dönem (8 ay) bireysel gönüllük faaliyetleri 

altında toplam 10 gönüllü AB üyesi ülkelere 

gönderilecektir. Derneğimize hayırlı olsun!… 

 

GÖNDERİCİ KURULUŞ 

AKREDİTASYONUMUZ 

GÜNCELLENDİ 
 

 

 

Derneğimizin gönderici kuruluş 
akreditasyonu Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından 08.01.2021 tarihinden itibaren 
31.12.2027 olarak güncellenmiştir.  
https://europa.eu/youth/volunteering/orga
nisation/68918_en 

 
GÖNÜLLÜLERİMİZ UZUN 

DÖNEM ESC 
PROJESİNDEN DÖNDÜ

 

 Derneğimizin akreditasyon aldıktan 

sonraki ilk gönüllüleri Kübra DEMİR VE 
Selen KAYNAK. 7 Ocak 2020’de 
Bulgaristan’ın Sofia kentinde uzun dönem (1 
yıl) The Power of Art for Solidarity projesine 
kabul edildiler. Projeleri 6 Ocak 2021’de sona 
erdi. Dünyayı etkisine alan COVID-19 
pandemisine rağmen projelerini başarılı bir 
şekilde bitirdiler, gururumuz oldular. 

 



GÖNÜLLÜMÜZ 
BULGARİSTAN YOLCUSU 

 
 

 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 

Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına Avrupa 
Gönüllü Hizmeti Projesi programı 
kapsamında Akreditasyon / Kalite 
Komitesinin 05.09.2019 tarih ve 2019/ 2 sayılı 
kararıyla ESC-2019/002 kalite sertifikası 
numarası ile Destekleyen 
(Gönderen/Koordinatör) olarak akredite 
edilen Derneğimiz bu konudaki 
çalışmalarına 2021 yılında da devam ediyor. 
Avrupa dayanışma hizmeti programı 
kapsamında Derneğimizin 3. Gönüllüsü 
olarak Bulgaristan’ın Sofia kentinde uzun 
dönem (1 yıl) The Power of Art for Solidarity 

projesine kabul edilen üyemiz Şeyma 
DEMİR’i Bulgaristan da Art center Karnolsky 
kuruluşu ile yaptığımız yazılı mutabakata 
istinaden Gönderici kuruluş olarak 21 Ocak 
2021’de Bulgaristan’ın Sofia kentine 
gönderdik. 

Avrupa Komisyonu Yeşil 
Mutabakat Anlaşması 

 

 Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakat 

anlaşmasının 2050 yılına kadar iklim 
açısından nötr olma hedefine katkıda 
bulunmak için 2021 yılı Avrupa Demiryolları 
Yılı ilan etti (www.europa.eu/year-of-
rail/index_en). Komisyon Avrupa Birliği 
projelerinde demiryolunu sürdürülebilir, 
yenilikçi ve güvenli ulaşım şekli olarak teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Biz de projelerimizde 
mümkün mertebe demiryolu kullanımına 
dikkat edeceğiz. 

Derneğimiz Denetlendi 

 



 

Derneğimiz, 5253 sayılı kanunun 

19.maddesine istinaden, Genel denetim 
kapsamında 01 Şubat 2021 pazartesi günü 
Valilik Makamının Olurları ile görevlendirilen 
Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 
Denetim görevlisi tarafından denetlendi. 

 Yönetim kurulumuzun hazır 
bulunduğu denetimde, Denetim Görevlisi 
tarafından, tüm defter ve belgelerimiz ile 
hesaplarımız (Dernek beyannameleri, Karar 
defteri, Gelen giden evrak dosyaları, Üyelikle 
ilgili işlemler, Genel kurul evrakları, 
Makbuzlar ve Mali durumu ile ilgili İşletme 
defteri ve gelir gider belgeleri, Banka 
hesapları vb.) incelenerek, Denetim 
sonucunda derneğimizde herhangi bir sorun 
olmadığı belirtilerek kayıt altına alınmıştır. 
Derneğimiz denetimini başarıyla tamamladı.  

Gönüllümüzden Haber 
Var!...

 

 

 

 



 

 

 

Derneğimizin üyesi ve aynı zamanda 

gönüllüsü Şeyma’nın Sofya’da devam eden 
uzun dönem ESC projesi kültürlerarası 
diyalog, sosyal sorumluluk ve sanat 
kollarında yapılan aktiviteler ile devam 
ediyor. Gönüllümüz proje sayesinde farklı 
kültürleri tanıma, yaşama, çalışma fırsatını 

bulacak, dil becerileri dahil pek çok 
becerisini geliştirecek, dünyanın her yerinde 
geçerli Youthpass sertifikasına sahip olacak. 

 

ASİD DE GELECEĞE 
NEFES DİYOR 

 
Derneğimiz adına geçen yıl # 

GeleceğeNefes kampanyasında Alanya 
Çatalcam mevkiinde 5 fidan sahiplenmiştik. 
Bu yıl Korkuteli Ulucak Susuzu mevkiinde 10 
fidan sahiplendik.  

Tarım ve Orman Bakanlığı daha yeşil 
bir Türkiye için fidanları toprakla 
buluşturmak, geleceğe nefes olmak 
amacıyla 1.033 lokasyonda 5.444 hektar 
alanda 3.8 milyon adet fidan dikmeyi 
öngörüyor. Türkiye genelinde bugüne kadar 
sahiplenilen fidan sayısı 27.880,20 adet yani 
şimdiye kadar %33 fidan hedefine ulaşılmış. 
En çok fidan sahiplenilen 5 il: Zonguldak, 

Samsun, İstanbul, Iğdır, Ankara olarak 
sıralanıyor. Antalya %42 ile 30. sırada. Haydi 
sizler de daha yeşil bir Türkiye için #geleceğe 
nefes olmak için fidan sahiplenin.  Bugün 
fidan yarın nefes olalım hep birlikte. 

Projemizin (You (th) 
Pass in Europe with ESC 11 

) Skype Toplantıları -1 

 



Projemizin hareketliliklerine başlamak için 

partner kuruluşlar ile Skype toplantılarına 
başladık. İlk toplantıyı Çek Cumhuriyetinden 
Benediktus z.s. ile yaptık. Projemiz için 
oldukça verimli geçen bu toplantıda 
gönüllülerin hangi tarihlerde 
başlayabileceği, aktiviteleri, konaklama,  
pandemi koşullarında alınacak önlemler vb. 
diğer detaylar hakkında mutabakata vardık.  

 
9. OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTIMIZI YAPTIK

 

Derneğimizin 9.Olağan Genel Kurul    

Toplantısı 24 Mart 2021 Çarşamba günü. 
Dernek Merkezimizde, duyurumuzda 
belirtiğimiz gündem maddelerine göre 
Saat:11.00 de başlamış olup, Genel kurula 
sunulan Önergelerle beraber 12 gündem 
maddesi üzerinden  gerçekleştirilmiştir. Yeni 
dönemde; 

Yönetim Kuruluna; Mehmet ARSLAN, Mustafa 
ÇELİK, Nazife ÖZTÜRK, Mustafa ÇOBAN, Fatma 
ÜZÜMCÜ, 

Yedek Üyeler;  Işık ÖZCAN, Şeref DİLEKÇİ, Sinan 
DURMUŞ, Hüseyin GÜNEŞ, Metin AKAY, 

Denetim Kuruluna, Hüseyin SAMUR, Mevlut 
ÖZKARAN, Halil ÖZKAN, 

Yedek Üyeler; Ertan ÇEVİKOL, Ömer ÖZKARACA, 
Halime ÇAM seçilmişlerdir. 

Ayrıca, 21.05.2016 tarihindeki 7.olağan genel 
kurul toplantısında aylık 10.00 TL ‘ye 
yükseltilen üye aidatı, Genel Kurulumuzun 
kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 
5.00 TL olmasına karar verilmiştir. 

 Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel 
Kurulumuzca tüzük tadilatı da yapıldığından, 
İlgili mevzuat gereği onaylanmasına müteakip 
tüzüğümüz web sitemizde yayınlanacaktır. 

 

İSPANYADA 2 AY 
GÖNÜLLÜLÜK FIRSATI 

 

Derneğimizin gençlik projesi için 
partnerlik görüşmeleri yaptığımız 
İspanya’da bulunan Tudanzas isimli 
kuruluş 1 Mayısta başlayacak olan kısa 
dönem projesi için derneğimizden 
gönüllü istedi. İspanyanın Barselona 
şehrinde yapılacak olan festival 
organizasyonunda çalışmak üzere 
seçilecek olan gönüllüler ayrıca aynı 
tarihlerde Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden katılacak toplam 10 kişilik 
bir gönüllü takımı ile de çalışma fırsatını 
yakalayacaklar.



 
 

                                   PARTNERLERİMİZ 
 

 
                     Heimerer College 

                                                 https://kolegji-heimerer.eu/en/ 

                           
                  
 
              Art Center Karnolsky 

                                     https://karnolsky.eu/en/home-karnolsky 
 

                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Benediktus z.s. 
http://benediktus.org/ 
 

 

 
EProject Consult 

 https://eprojectconsult.com/ 
 

    

https://karnolsky.eu/en/home-karnolsky
http://benediktus.org/
https://eprojectconsult.com/

