ZAN SOSYAL SİYASAL İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI

FAALİYET RAPORU
2018

Yenişehir Mah. Lise Cad. Boğaziçi Apt. Dış
Kapı No:01 Daire No:7
Yenişehir /Diyarbakır
0412 223 30 23
zanenstitu@gmail.com

BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Vakıf Dostlarımız;
2014 yılında yola çıkan Zan Vakfı, 4 yaşında. Bir kurum için kısa kabul edilebilecek bu zaman
diliminde tanıklık ettiklerimiz, belki de 200 yıllık geçmişimizin kısa bir özeti gibiydi. Şehrimiz
Diyarbakır, son birkaç yıldır yaşadığımız darbe, yıkım ve baskılardan fazlasıyla payını alıp, acı
yüklü bir kente büründü. Baskılar, sivil toplum alanını daraltırken, birçok kurum ya kapanmak
zorunda kaldı yada kapatıldı.
Bu baskı ve zorluklar içinde yoluna devam eden Zan Vakfı, 2017 yılında Eğitim Destek
Programını başlatarak bilgi, hakikat ve eğitim yolunda yürüme kararlılığını gösterdi. Daha ilk
günden kendini bir enstitü olarak örgütlemeyi hedefleyen Vakfımız, Eğitim Destek Programı
ile gerçek anlamda bir okula dönüştü. Destek alan öğrencilerimizin vakıf mekanını bir derslik
şeklinde yeniden düzenlemeleri, gönüllü öğretmenlerimizle kesintisiz devam eden eğitimler,
aile ziyaretleri, rehberlik ve psiko-sosyal destek çalışmaları bir bütün olarak; sadece bir okul
olmanın dışında Vakfımızı geleceğe taşıyacak, yarınımıza yönelik adımlar oldu. Gençlerle ve
çocuklarla birlikte çalışmak bizleri de genç ve diri kıldı, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirdi.
Zan Vakfı; araştırmayı, hakikate dayalı bilgi üretmeyi misyon edinerek kurulmuştu. Aynı
kararlılıkla yolumuza devam etmek ve yeni çalışmalara imza atmak, bizim varlık gerekçemiz.
2018 yılında yayınladığımız iki kitap ve yaptığımız seminer ve atölye çalışmalarıyla bu
misyona sadık kalmaya çalıştık.
Yönetim Kurulu olarak, alt yapı ve kurumsallaşma doğrultusunda atılacak adımlarla,
Vakfımızın çok daha ileri götürüleceğine inancımızı belirtiyor, çalışmalarımızda bizlere destek
veren, emek harcayan, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.
Namık Kemal Dinç
ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

ZAN VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ
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1

İDARİ HİZMETLER

•

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu, aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını
sürdürmüştür.
Başkan

: Namık Kemal Dinç

Başkan Yardımcısı

: Derya Aydın

Eğitim Destek Programı
Koordinatörü
•

: Cihat ÇAĞIRICI

Vakıf, Vakıf Resmi Senedi, Mütevelli Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine göre
Yönetim Kurulu tarafından idare edilmiştir.

•

Bilanço, gelir ve gider tablosu, faaliyet raporu, bütçe ve Yeminli Mali Müşavirlik
Raporu gibi belgeleri içeren dosya hazırlanarak, Maliye Bakanlığı’na süresi içerisinde
gönderilmiştir.

•

Olağan Genel Kurul Toplantı evrakları, “2017 Yılına İlişkin İç Denetim Raporu” ve
“2017 Yılına Ait Beyanname” süresi içerisinde hazırlanarak Diyarbakır Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

•

Muntazam olarak bordrolar,

beyanname ve sigorta prim bildirgesi hazırlanmış,

tahakkuklar yaptırılarak belirlenen vergi ve sigorta prim miktarları zamanında
yatırılmıştır.
•

Banka işlemleri, yetkili yönetim kurulu üye imzası ile gerçekleştirilmiştir.
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MALİ KONULAR

•

Muhasebede, bilanço usulüne göre defter tutulmaktadır.

•

Bütün Vakıf harcamaları ve ödemeler havale veya EFT ile yapılmakta, makbuz ve fatura
alınmaktadır.

•

Yapılacak iş ve/veya faaliyet/etkinlik yönetim kurulu üyeleri değerlendirmesi ve kesin
kararıyla gerçekleştirilmekte ve gerekli kararlar Yönetim kurulu Karar Defteri’ne
yazılmaktadır.

•

2018 yılı GELİR-GİDER Tablosu Özet;
Gelir

Gider

163.013,56 TL

163.013,56 TL

Dönem Net Karı/Zararı

0 TL

•

2019 yılına ait Tahmini Bütçe yapılmıştır.

•

2018 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Muhasebesince
kontrol ve imza edilmiştir.
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FAALİYET ve ETKİNLİKLERİMİZ

,
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OCAK 2018 - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASI

Kinderhilfe Mesopotamien e.V. (Mezopotamya Çocuklarla Yardımlaşma Derneği) ile İşbirliği
Protokolü imzalanarak Ocak 2018-Aralık 2018 arasında %70 kız öğrenci kotası uygulanacak
şekilde Eğitim Destek Programı’nda var olan işbirliği yenilendi.
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13 OCAK 2018 - SERÊ SALÊ ETKİNLİĞİ

Her yıl 13 Ocak’ta Kürtler tarafından Serê Salê (Yılbaşı) kutlamaları yapılmaktadır. Bu günün
gecesi erkekler kadın, kadınlar ise erkek kılığına girerek kapı kapı dolaşır ve yiyecek-içecek
toplarlar. Daha sonra toplanan yiyecek ve içecekleri düzenledikleri eğlencede yer-içerler. Biz
de kurum olarak çocuklarımız ile beraber şiir dinletisi, halaylar, oyunlar ve farklı skeçlerle
eğlenceli anlar yaşayarak kültür geleneğini yaşatmak ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik.
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7 NİSAN 2018 - DENEYİM PAYLAŞIM ATÖLYESİ

Beraberce Derneği ile birlikte vakıf mekanımızda sunum ve tartışma bölümlerinden oluşan
‘Hafıza Mekanları’ Deneyim Paylaşım Atölyesi gerçekleştirildi.
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NİSAN 2018 - KİTAP YAYINI

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği ve desteğiyle “1915’ten
Günümüze Ermeni Portreleri” kitabını yayınladık.
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HAZİRAN 2018 - KİTAP YAYINI

Vakıf başkanımız Namık Kemal Dinç ile Mütevelli Heyeti üyemiz Adnan Çelik’in kaleme
aldığı “YÜZYILLIK AH! Toplumsal Hafızanın İzinde - 1915 Diyarbekir” kitabının yeni
baskısını yayınladık.
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BURS ve EĞİTİM DESTEK FAALİYETLERİ
2018 yılında Vakıf olarak %70’i kız olmak üzere 40 (15 ilk ve ortaokul, 25 lise) öğrenciye
karşılıksız olarak burs verilmiş, belli oranda kırtasiye ve giyecek desteğinde bulunulmuştur.
Ayni desteğin yanı sıra hafta sonları düzenli olarak, hafta içi ise gerektiğinde Eğitim Destek
Programı katılımcısı öğrencilerimize okul dersleri ve sınavlara yönelik etütler, deneme
sınavları ve soru çözümleri çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca gönüllü rehber öğretmenimiz
aracılığıyla Program katılımcısı öğrencilere ve ailelerine rehberlik hizmeti verdik.
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MOTİVASYON YEMEKLERİ ve FİLM İZLEME GÜNLERİ

Eğitim Destek Programı bünyesindeki öğrencilerimizin birbirlerini ve Program eğitmen ve
gönüllülerini tanıması, kaynaşması ve okul/sınav stersinden uzaklaşması için belli aralıklarla
motivasyon yemekleri ve kısıtlı imkanlarla da olsa film izleme günleri düzenledik.
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