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BAŞKANIN MESAJI

Sevgili Vakıf Dostlarımız;
Bildiğiniz üzere, son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlardan kaynaklı hem ilimiz ve
bölgemizde hem de tüm Türkiye’de sivil toplum alanı giderek daralmış ve bu alanda çalışmak daha da
zorlaşmıştır. Söz konusu zorlukları aşmak için genel olarak sivil toplum alanında, birbiriyle ilişkili iki
ayaklı bir yaklaşım geliştiği söylenebilir. İlk olarak, mikro düzeyde kurumsal kapasite geliştirme ve
sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik adımlar atmak; ikinci olarak ise daha makro düzeyde,
kurumlar arası iletişim ve dayanışmayı arttırmak, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde farklı ortaklık
ve ağlar kurmak. Zan ailesi olarak biz de bir yandan kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için iç
paydaşlarımıza ve gönüllülerimize yönelik birçok eğitim faaliyeti ve etkinlik gerçekleştirirken, diğer
yandan da farklı STÖ’ler ile ilişkiler geliştirerek Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı’na katıldık ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerel STK Ağı’nın kuruluş çalışmalarında yer aldık. Diğer bir deyişle,
Zan Vakfı açısından 2019, raporun ilerleyen sayfalarında da göreceğiniz üzere, farklı sivil toplum
örgütleriyle iletişim ve dayanışmanın arttırıldığı ve kurumsal kapasitenin geliştirildiği önemli bir yıl
olmuştur. Bununla birlikte, Zan Vakfı, çatışmalı süreçlerden etkilenen çocuklara yönelik 2017
yılından beri sürdürdüğü Eğitim Destek Programı’nı daha da geliştirmeye, program dahilindeki
çocuklara sadece okul ve eğitim-öğretimle sınırlı olamayan, sosyo-kültürel ve psikoloji alanlarda da
desteğini yoğunlaştırmaya çalışmıştır. Çocukların tüm yaşam döngülerini kapsayacak şekilde
genişletilmeye çalışılan Eğitim Destek Programı, formel bir okullaşmanın ötesinde, çocukların sosyal,
psikolojik, kültürel vb. ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve kendilerini rahat ifade edebilmenin,
haklarını öğrenmenin mekânı haline gelmeye başlamıştır.
Yönetim Kurulu olarak, devam eden eğitim faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra, başta Eğitim Destek
Programı olmak üzere, geliştirilip hayata geçirilecek farklı projelerle daha güçlü ve emin adımlarla
yolumuza devam edeceğimize inancımız tamdır. Çalışmalarımızın devamlılığı için bize destek veren
ve emek harcayan herkese, özellikle de gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.
Serhat ARSLAN
ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ZAN VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

• Adnan ÇELİK

• Namık Kemal DİNÇ

• Ayhan IŞIK

• Resul TAMUR

• Cigerhun İNCE

• Seda ALTUĞ

• Derya AYDIN

• Serhat ARSLAN

• Mehmet Emin AKTAR

• Onur GÜNAY

• Mehmet POLATEL

• Ulaş GÜLDİKEN

• Mehmet Şerif DERİNCE

ZAN VAKFI YÖNETİM KURULU

• Serhat ARSLAN
• Sürya HUMAN
• Cihat ÇAĞIRICI
• Cigerhun İNCE
• Ulaş GÜLDİKEN
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İDARİ HİZMETLER

•

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

: Serhat ARSLAN

Başkan Yardımcısı

: Sürya HUMAN

Eğitim Destek Programı
Koordinatörü
•

: Cihat ÇAĞIRICI

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

•

Olağan Genel Kurul Toplantı evrakları, “2019 Yılına İlişkin İç Denetim Raporu” ve
“2019 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.

•

2019 yılı GELİR-GİDER Tablosu Özet;
Gelir

Gider

149.431,51 TL

149.431,51 TL

Dönem Net

0,00

Karı/Zararı
•

2020 yılına ait Tahmini Bütçe yapılmıştır.

•

2019 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Muhasebesince
kontrol ve imza edilmiştir.
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FAALİYET ve ETKİNLİKLERİMİZ

,

1

OCAK 2019 - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASI

Kinderhilfe Mesopotamien e.V. (Mezopotamya Çocuklarla Yardımlaşma Derneği) ile İşbirliği
Protokolü imzalanarak Ocak 2019-Mayıs 2019 arasında %70 kız öğrenci kotası uygulanacak
şekilde Eğitim Destek Programı’nda var olan işbirliği yenilendi.
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13 OCAK 2019 - SERÊ SALÊ ETKİNLİĞİ

Kürt halk kültüründe Ocak Ayı’nın 13’üne denk gelen Serê Salê (Yılbaşı) gününde kız
çocukları erkek, erkek çocukları ise kız çocukların yöresel kıyafetlerini giyerek ev ev dolaşır
ve ikramlıklar alıp dağıtırlar.
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20 OCAK- KARNE YARIYIL DEĞERLENDİRMESİ

Rehber eğitmenlerimizin gözetimi ve ailelerin katılımıyla karne değerlendirilmesi yapıldı.
Çocukların başarı durumlarının yanı sıra dinlenme zamanları, kitap okuma alışkanlıklarını
pekişmesi gibi konular da konuşuldu.

17 MART - ON GÖZLÜ KÖPRÜDE BAHARI KARŞILAMAK

Baharın gelmesiyle birlikte, fırsat buldukça etütlerin ardından çocuklarımızla Diyarbakır’ın
tarihi yerlerini dolaştık.
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18 AĞUSTOS - EĞİTMEN VE GÖNÜLLÜLERİMİZ İLE PİKNİK

Eğitim Destek Programı eğitmenleriyle moral gezisi gerçekleştirdik. Çocuklar ile yeni eğitim
yılının değerlendirmesi yapılarak çocuklar ile birebir iletişim ve koçluk desteği konuşuldu.
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22 EYLÜL - KUKLAGİLLER ATÖLYESİ

Çocukların özgüven kazanması ve kendini ifade etme yeteneği geliştirmesine yönelik Tuşba
Genç Gelişim Derneği işbirliğiyle Vakıf mekanımızda Kuklagiller atölyesi düzenledik.
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7- 11 HAZİRAN - SUR ÇOCUK FESTİVALİ VE UÇURTMA ŞENLİKLERİNE KATILIM

Diyarbakır Çocuk Ağı’nın düzenlediği, çocukların moral ve motivasyonunu artırıcı
etkinliklere katıldık.
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16 HAZİRAN - 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Rehber eğitmenlerimizin gözetiminde çocuklar ile tüm bir yılın değerlendirilmesi yapıldı.
Ayrıca sınav grubu öğrencileri ile çalışma yöntemleri üzerine sohbet edilerek başarı
duygularının artırılması hedeflendi.

15- 21 TEMMUZ - DANS ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ

Mezopotamya Caz Müziği ve Dans Kültürü Derneği’nin ortaklığıyla, ‘Genç Kareograflar’
projesi kapsamında on beş çocuğumuz beş gün boyunca dans eğitimi almış, Mordem Sanat
Evi’nde aile ve akranlarının izleyici olarak katıldıkları iki saatlik bir gösteri düzenlemişlerdir.
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30 HAZİRAN - MOTİVASYON GEZİSİ

2018-2019 YKS grubu ve 11. Sınıf öğrencileriyle eğitmenlerimiz eşliğinde, Diyarbakır
Büyükşehir

Belediyesi’nin

desteğiyle

Hasankeyf-Mardin-Midyat

motivasyon

gezisi

gerçekleştirdik.

MOTİVASYON GELİŞTİRMEYE DAİR YIL İÇİNDE YAPILAN FARKLI ETKİNLİKLER

FİLM İZLEME
Çocuklarımızla kurum merkezinde alışagelmiş dizilerden uzak durmaları ve ilgi çekebilecek bilgieğlenceyi bir araya getiren kısa ve uzun metraj filmler üzerine sohbetler edip örnek filmler izledik.
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MOTİVASYON YEMEKLERİ
Kurum içi motivasyon ve başarılarının pekişmesi, kaynaşmanın sağlanması için ara sıra çocuklarımız
ile çiğköfte, kısır gibi günü birlik etkinlikler yapıyoruz.

DEVEGEÇİDİ PİKNİĞİ
Tüm çocuklarımızın katılım sağladığı bu güzel günde çocuklarımız ile çok eğlenceli vakit geçirdik.
Bilgi yarışması, koşu, bilmece vb. aktivitelerde çocuklarımızın neşesi hayli yerindeydi.
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DİYARBAKIR KENT MEYDANI AKTİVİTELERİ
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin araç desteğiyle çocuklarımız ile yazın sıcaklığını, kent
meydanında eğlenceli dakikalar geçirerek atlattık.

EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİMİZ
11 EKİM - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ATÖLYESİ
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla vakıf merkezimizde gerçekleştirdiğimiz
etkinlikler ile Toplumsal Cinsiyet Atölyesi düzenledik. Kız çocuklarının yanısıra cinsiyet
eşitliği gözeterek erkek çocuklarının da katılımını sağladık. Toplumsal cinsiyete dair yanlış
algılanan ve kabul edilen kavramlar üzerinde çocuklar ile tartışmalar gerçekleştirdik. Öğretici
olduğu kadar eğlenceli de geçen günün sonunda kız ve erkek çocukları Zan Vakfı çalışma
odasına çizilen balonlara kendi duygu ve düşüncelerini yazarak, el izleriyle duvarları boyadı.
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16 KASIM - 4 KİTAP 4 BULUŞMA
Çocukların okuma ve yazma duygularının pekişmesine yönelik, yazarlarla buluşturulduğu ve
Çocukça Derneği’nin yürütücü olduğu 4 Kitap 4 Buluşma adlı drama çalışmasına katıldık.

20 KASIM - ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Çocuk Hakları gününde çocuklarımız ile PÎRÊ Û ROVÎ adlı tiyatroya gittik. Hayli eğlenceli
geçen oyun sonrası çocuklarımız ile oyuncular fotoğraf çektirerek eğlendiler.
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2019 YILINDA DAHİL OLDUĞUMUZ AĞLAR

•
•

Fiili olarak çalışmalarında bulunduğumuz Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı’nın
resmi bileşeni olduk.
Daha Şeffaf Daha Güçlü STK Projesi kapsamında 2020’de kurulacak olan Güneydoğu
Anadolu Bölgesi Yerel STK Ağı’nın kuruluş çalışmalarına katıldık.

2019 YILINDA BAŞVURULAN PROJELER-HİBELER

•

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Örgütlenme Desteği (Kabul edildi)

•

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı (Reddedildi)

•

Haklara Destek Kapasite Güçlendirme (2020 yılında belli olacak)
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EĞİTMEN ve GÖNÜLLÜLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

•

Hayata Gülümse Derneği’nin Daha Şeffaf Daha Güçlü STK projesi kapsamında 2
günlük stratejik plan yazma ve oluşturma eğitimine iki gönüllümüz katıldı.

•

AB Sivil Düşün Programı’ndan aldığımız örgütlenme desteği kapsamında üç Yönetim
Kurulu üyemiz ve 7 gönüllümüz stratejik/faaliyet planı oluşturma eğitimi aldı.

•

AB Sivil Düşün Programı’ndan aldığımız örgütlenme desteği kapsamında 2 yönetim
kurulu üyemiz ve 11 gönüllümüz proje yazımı ve takibi konusunda eğitim aldı.

•

Hayata Destek Derneği’nin desteği ve iş birliğiyle 13 eğitmen ve gönüllümüze Çocuk
Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

•

Eğitim Destek Programı Koordinatörümüz, STGM’nin yürütmüş olduğu ve yedi ay
süren Sivil Toplum Okuluna katıldı.

•

STGM’nin Diyarbakır’da düzenlediği Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi’nde iki
gönüllümüz de yer aldı.

•

Yaşama Dair (YADA) Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği Sivil Diyalog Atölyesi’ne bir
gönüllümüz katılmıştır.
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BURS ve EĞİTİM DESTEK FAALİYETLERİ

Eğitim Destek Programı ile birlikte sosyal, toplumsal ve ekonomik olarak zor koşullar altında
eğitim-öğrenim gören, türlü eşitsizliklere maruz kalan çocuk ve gençler için tüm gelişim
süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır.
Okul çağındaki (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve
nakdi yardımda bulunulmakta, danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra
çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek, karar verme becerilerini, hayata bakış
açılarını olumlu yönde etkileyecek, ayrıca toplumsal hayata katılımlarını arttırmak için
görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratılmasına katkıda
bulunulmaktadır. Zan Vakfı olarak 2019 yılında 40 öğrencinin eğitim-öğretim başarısına ve
sosyal-kültürel becerilerin arttırılmasına, ayrıca 5 öğrencimizin de üniversite kazanmasına
katkı sağladık. Ayrıca bu 40 öğrenciye (23 lise, 13 ortaokul ve 4 ilkokul) 10 ay boyunca burs
desteğinde de bulunulmuştur.
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ZAN VAKFI KATKILARINIZI BEKLİYOR

Başta, kaliteli ve nitelikli bir eğitim-öğretim olmak üzere, çocukların sosyo-kültürel ve
psikolojik olarak desteklerinin sürekli ve daha verimli olması için Zan Vakfı katkılarınızı
bekliyor. Hep birlikte daha güzel ve yaşanılır yarınlar için şimdi çocuklarımızı desteklemenin
zamanı.
Hesap Numaraları
Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar
Vakfı – TL Bağış Hesabı
Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar
Vakfı – EURO Hesabı
Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar
Vakfı – Dolar Hesabı
Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar
Vakfı – Eğitim Destek Programı TL Hesabı

TR28 0001 5001 5800 7303 1236 18
Vakıfbank

TR21 0001 5001 5804 8015 2320 73
Vakıfbank

TR58 0001 5001 5804 8015 2320 86
Vakıfbank

TR77 0001 5001 5800 7305 5879 91
Vakıfbank

Önemli Not: Bağış yaparken Kurum adını tam olarak “Zan Sosyal Siyasal İktisadi
Araştırmalar Vakfı” şeklinde yazmanız gerekir, aksi durumda bağışınız gerçekleşmemektedir.

Vakıf bünyesinde yapılan etkinlik ve faaliyetlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve websitemizden takip edebilirsiniz.
İnstagram

: zanvakfı

Twitter

: @zanenstitu

Web sitemiz : http://zanenstitu.org/
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