
Aile Danışmanları Derneği

Dernek: Ağustos 2008 yılında Antalya’da
kuruldu ve  2011 Yılında  İzmir Temsilciliği
açıldı. 

Derneğin iki temel amacı bulunmakta
1. Aile Danışmanı yetiştirmek.
2. Aile içi sorunların çözümüne katkıda bulunmak



Dernek üyeleri ve meslekleri 
(75 üye)

n 31  sosyal  hizmet  uzmanı  
n 20  psikolog,
n 5  Çocuk  gelişimi  ve  eğitimi  uzmanı
n 9  Psikolojik  danışman  ve  rehber  
n 3  Psikiyatri/Halk  sağlığı  hemşiresi
n 7  Tıp  doktoru  



Derneğin üyelerine verdiği eğitimler;  

Aile  Danışmanlarına  /  Psiko-Sosyal  hizmeti  veren  meslek  
elamanların  yönelik  bazı  çalışmalarımız.

*Aile  Danışmanı  yetiştiriyoruz.  )  Bu  güne  kadar  175  
uzman  programdan  yararlandı.    Eğitimlerin  bir  kısmı  
Celal  Bayar  Üniversitesiyle  ortaklaşa  yürütüldü.

*Çocukları  değerlendirmek  üzere  test  eğitimi  verildi,

*Yetişkinleri  değerlendirmek  üzere  test  eğitimi  verildi,

*  Çözüm  Odaklı  Danışmanlık  eğitimi  verildi.



Derneğin üyelerine verdiği eğitimler;  
*  Terapötik  kartların  kullanımı  eğitimi  verildi,

*Yetişkinleri  değerlendirmek  üzere  test  eğitimi  verildi,

*Çocuklarda  ve  Ergenlerle  Bilişsel  Yaklaşımlı  
Danışmanlık  Eğitimi,

*Oyun  Terapisi  eğitimi  verilecek,

*Çocukta  ve  Yetişkinde  Bağlanma,  
*Cinsel  Terapi  Eğitimi  verilecek.



DERNEĞİN YÜRÜTTÜĞÜ BAZI ÇALIŞMALAR

*Adliyede  bulunan  Koruma  Kuruluna  üyeyiz.  Cezaevinden  çıkan  insanların  
toplumsal  yaşama  katılmasına  ve  uyum  sağlamasına  yardımcı  oluyoruz.

*  Koruma  Kurulunun  yürütmekte  olduğu  Uluslar  arası    Grudtvig  Öğrenme  
Ortaklığı  projeye  doğrudan  destek  vermekteyiz.

*  Belediyenin  Kadın  Sığınma  Evine  Danışman  olarak  destek  veriyoruz.

*Antalya’  iki  sivil  toplum  kuruluşunun  engellilerle  ilgili  yürüttüğü  projenin  aile  
eğitimlerini  biz  gerçekleştirdik,

*Üç  yıl  süreyle,  15  uzman  üyemizle  birlikte;;  Antalya  L  Tipi  Cezaevinde  kalan  
çocuk  ve  kadınlar  ile  cezaevinde  görev  yapan  personele    bir  dizi  eğitim  
gerçekleştirdik.

……Ve  diğerleri



YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELERDEN ÖRNEKLER
n Hayat  Boyu  Öğrenme  Programı  kapsamında  Grundtvig  
Öğrenme  Ortaklıkları  projesi  Temmuz  2011’de  başladı  
ve  Temmuz  2013’de  tamamlandı.

n Proje  Başlığı:  Geleneklerin  korunması  Aracılığı  ile  
Yaşlılarımızın  Aileye  Kazandırılması

n

n Proje  Ortakları:Fransa  (Koordinatör  ülke)  Türkiye  
(Derneğimiz),  Litvanya,  Portekiz,  Avusturya,  İngiltere,  
İspanya  ve  İtalya  olmak  üzere  8  ülke.  



Projeden;	  Hayat	  ustamız	  &	  hazine	  Sandığımız



PROJENİN  AMACI
Erken  yaşta  evlenmek  üzere  aile  mahkemelerine  
başvuran  genç    kızların  (yani  çocukların)  ve  ailelerinin    
güçlendirilmesi



PROJENİN  AMACI
Evden  kaçan  kız  çocukları  ve  bu  çocukların  aileleri  
ile  yaşadıkları  sorunların  çözümüne  katkıda  
bulunmak  ve  desteklemek.

“SİL	  BAŞTAN”



İnsan  Ticareti  Mağdurlarına  
Uzman  Desteği  Projesi

Projenin  uygulanma  dönemi:Aralık  2012-Haziran  2014
Eğitim  sayısı:31        Gidilen  Şehir  sayısı:21

Katılımcı  sayısı:1772

Hedef  Kitle:
Üniversitelerin  Sosyal  Hizmet  Bölümleri
Aile  ve  Sosyal  Politikalar  İl  Müdürlülükleri

Sosyal  Hizmet  Uzmanları  Derneğinin  Şubeleri
Sosyal  Hizmet  Akademisyenleri

Finans  sağlayan  Kurum:  İsveç  Büyükelçiliği



HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL  HİZMETLER  BÖLÜMÜ

18  ARALIK  2012  

ŞANLIURFA  -SOSYAL  
HİZMET  UZMANLARI
21  EYLÜL  2013



ARDAHAN  -SOSYAL  HİZMET  UZMANLARI
26  EKİM  2013

GECE!!



AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA 
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV

İnsan Ticareti ile Mücadelede 
Sivil Toplumun Gücü Projesi

Projenin faaliyet  alanı
Türkiye (AİLEDER), Almanya (KOK), Yunanistan (ARSİS)

Projenin süresi
15 Şubat 2016-14 Şubat 2017



Projenin  Genel  Amacı

Türkiye  ve  Avrupa  Birliği  üyesi  ülkelerin,  sivil  

toplum  kuruluşları  arasında  bilgi  ve  deneyim  

paylaşımını  sağlayarak,  işbirliğini  güçlendirmek  ve  

insan  ticareti  ile  mücadele  etmektir.



GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1. Kapasite Değerlendirme/Analiz

2. Kapasite Geliştirme Eğitimleri

v Farkındalık arttırma ve bilgilendirme Eğitimi
v Networking- Ağ Oluşturma Eğitimi
v Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi 

3.Ulusal STK Ağı Oluşturmak Toplantısı

4. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Standart Operasyonel Prosedürler –SoP ve

5.Vaka Yönetimi
dokümanı geliştirmek



ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞU  AĞI OLUŞTURMAK TOPLANTISI
06-07-08 OCAK 2016 ANTALYA

14 STK KATILDI

KATILIMCILAR İNSAN TİCARETİ KONUSUNDA NELER 
YAPABİLECEKLERİNİ BELİRLEDİ, 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN STANDART OPERASYONEL 
PROSEDÜRLER HAZIRLANDI



SOP İÇERİSİNDE YER ALAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
1. Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü Ağı –Ankara-Türkiye
2. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı – Ankara-Türkiye
3. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Ankara -Türkiye
4. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Merkezi Ankara-Türkiye
5. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Çanakkale Şubesi
6. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Hatay Şubesi
7. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Trabzon Şubesi
8. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği – Nevşehir
9. Kırkayak Kültür Derneği – Gaziantep
10.Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Şanlıurfa Şubesi
11.Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Van Şubesi
12. Tabipler Odası -Antalya
13 SS Yaşam Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi - Van
14.Şizofreni	  Ve	  Benzeri	  Psikolojik	  Bozukluklarla	  Yaşam	  Derneği -Diyarbakır







YAYINLAR





ETKİNLİK:

AGİT’in Avusturya Viyana’da 
3-4 Nisan 2017 Tarihinde düzenlemiş olduğu
17. İnsan Ticaretiyle Mücadelede İşbirliği 

Konferansına katılım.

KONFERANSIN TEMASI: ÇOCUK TİCARETİ
kurulun  bu  ağın  kapasitesini  geliştirmek

SİVİL DÜŞÜN



Destek  almaktaki  amacımız:  Yeni  kurulun  ağın  kapasitesini  geliştirmek

Katılımcı  sayısı:  10  kişi

Aile  Danışmanları  Derneği  Antalya’dan  
Güngör  ÇABUK,  Yusuf  ERDEMİR,  Turgay  ÇAVUŞOĞLU,    ve  İnci  
GLOVER;;      

Antalya  Tabipler  Odasından  Dr  Farmagül  ASLAN,  

Sosyal  Hizmet  Uzmanları  Derneği  Trabzon  Şubesinden  Davut  
KARAMAN,

Sığınmacı  ve  Göçmenlerle  Dayanışma  Derneğinden  Ankara’dan Berivan  
ERBİL,  İstanbul’dan Gizem  Demirci  Al  KADAH,  İzmir’den  İsmail  
Ahmet  GÜNAY  ve  Van’dan  Elif  YILDIZ  katılmışlardır.

SİVİL DÜŞÜN



KAZANIMLARIMIZ
konferansa  çeşitli  ülkelerden  yaklaşık  500  kişi  
katılmış.

n *İnsan  ticareti  konusunda  çalışan  kurumları  ve  
neler  yaptıklarını  öğrenme  fırsatı,

n *Çeşitli  ülke  katılımcılarıyla  işbirliği  yakalama  ve  
geliştirme  fırsatı,

SİVİL DÜŞÜN



*Konferansa  görevli  olarak  katılan  Türkiye’nin  
Dışişleri  Bakanlığı  temsilcisiyle  bilgi  alışverişi,  

*Çocuk  ticareti  ile  mücadelede  yeni  bilgiler  ve  
yeni  yaklaşımları  öğrenme  fırsatı,

*Yeni  oluşturulan  ağ  üyelerinin  çocuk  ticareti  
konusunda  daha  geniş  bakış  açısı  
sağlanmıştır.  

SİVİL DÜŞÜN



Konferansta  çocukların  hangi  konularda  
ticaretinin  yapıldığını  öğrendik.

çocukların  hangi  suçlarda  kullanıldı,  
nasıl  kaçırıldığı,  
nerelerde  çalıştırıldığı,  dilendirildiği;;
nasıl  yasa  dışı  evlat  edinildiği,  
çocuk  yaşta  evlendirildiği,  
terör  örgütlerince  kullanıldığı  vb.

Mağdur  çocuklara  nasıl  ulaşılabileceği,  
mağdur  çocuğu  anlamak  nasıl  mülakat  yapılması  gerektiği,    
çocuk  ticaretinin  nasıl  önlenebileceği,  
eylem  planlarında  neler  olması  gerektiği..  gibi

SİVİL DÜŞÜN















İletişim  Bilgileri

Deniz    Mah  131  Sok  No:3/1  Necati  Dölen  Apt  Muratpaşa  Antalya

n Tel :  +90  242  237  90  94  

n Faks   :  +90  242  237  90  94

n E-mail :  antalyaaile@gmail.com

n Web  site :  www.ailedanismanlari.org
www.antalyaaile.com


