
EĞİTİM DEPARTMANI

ES-KİT!
Kit kısaca “belirli 

bir amaca yönelik araç 
ve tanıtımların olduğu 

belge…” demek. 
Bu kit ise eğitim 

sorumlularının eğitim 
ile ilgili 

koordinasyonu 
yürütebilmesini 

kolaylaştırmak için 
yapılmıştır.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 
VAKFI

İÇERİSİNDE NELER VAR?
• Eğitim Departmanı ne 

yapar?
• Eğitim Departmanında 

kimler var?
• 5 Anahtar Sistemi
• Demokrasi ve Haklarımız 

Programı
• Eğitmen Eğitimleri
• Tematik Güçlendirme 

Eğitimleri
• Kutu Oyunları

İÇERİSİNDE NELER YOK?

• Salçalı makarna tarifi
• En kolay yapılan saç 

modelleri
• En iyi eğitim hangi 

eğitimdir?
• Hayatın anlamı nedir?

http://www.uzmantv.com/konu/salcali-makarna-tarifi
http://www.sacport.com/en-kolay-yapilan-sac-modelleri/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://bit.ly/11z7lLS
http://www.uzmantv.com/konu/salcali-makarna-tarifi
http://www.sacport.com/en-kolay-yapilan-sac-modelleri/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://bit.ly/11z7lLS


Sevgili Eğitim Sorumlusu,

Birlikte çıktığımız bu yolda yaptığımız iş pek keyifli ama keyfi bir iş 
değil, bilakis ciddi bir iş…

Biz zaten ciddi işleri birlikte yaparken keyif aldığımız için iyi bir 
ekibiz… Eğitim ihtiyacının takip edilmesinden başlayan süreç seninle, 

eğitmenlerle ve eğitim koordinatörleri ile kocaman bir eğitim ve öğrenme 
sürecine dönüşüyor…

Bu kit’de eğitim departmanı çatısı altında yürütülen çalışmaların 
içeriklerini, çalışmaların yürütülme süreçlerini bulabilirsin. 

Bulamayacağın bazı şeyler de olabilir, bu durumlar için ise burada 
bulamayacağın şeyleri kimlere, nasıl sorabileceğini bulabilirsin.

Ciddi işleri birlikte yaparken keyif almak demiştik ya, o ekibin bir kısmını 
burada tanıyabilirsin; Eğitim Koordinatörleri… Bu ekibin başka bir kısmını 
da zamanla ayarladığımız eğitimlerde tanıyacaksın; Eğitmenler… İşte biz 

Eğitim Sorumluları, Eğitmenler ve Eğitim Koordinatörleri olarak kocaman bir 
ekibiz…

Bir selam bir kelam edelim istedik kit’e başlamadan önce…

Sevgiler,

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Eğitim Departmanı



EĞİTİM DEPARTMANI NE 
YAPAR?

Eğitim Departmanı Toplum 
Gönüllüleri Vakfı’nda 

gönüllülük yapan 
gençlerin güçlenmesi ve 

kendilerini 
gerçekleştirmesi için 
ihtiyaç duydukları 

öğrenmeleri izler. Bu 
öğrenmelere cevap verecek 

uygun araç eğitim ise 
eğer, bu eğitimleri 

içerik olarak tasarlar, 
nasıl 

yaygınlaştırılacağını 
planlar, eğitimlerin 

koordinasyonunu yürütür.

EĞİTİM DEPARTMANINDA KİM NE YAPAR?

Semih Çelik
5 Anahtar Sistemi 
Eğitim Koordinatörü

Recep Küçük
Kapasite Geliştirme 
Eğitim Koordinatörü

Alper Şentürk
Eğitim Departmanı 

Yöneticisi

Gülşah Akın
İnsan Hakları Çatısı 
Eğitim Koordinatörü

Hülya Apaydın
5 Anahtar Sistemi 
Eğitim Koordinatörü

Özge Kantarcı
5 Anahtar Sistemi 
Eğitim Koordinatörü

Kişilerin isimlerine tıklayarak mail adreslerine ulaşmanız mümkünüdür.

mailto:Alper.senturk@tog.org.tr?subject=
mailto:Recep.Kucuk@tog.org.tr?subject=
mailto:Ozge.kantarci@tog.org.tr?subject=
mailto:Alper.senturk@tog.org.tr?subject=
mailto:Semih.celik@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:Recep.Kucuk@tog.org.tr?subject=
mailto:Ozge.kantarci@tog.org.tr?subject=
mailto:Hulya.apaydin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:Hulya.apaydin@tog.org.tr?subject=
mailto:Semih.celik@tog.org.tr?subject=


5 ANAHTAR SİSTEMİ
NEDİR?

5 Anahtar Sistemi Toplum 
Gönüllüsü olma sürecini 
destekler. Her anahtarın 
bir rengi, bir içeriği ve 

amacı vardır.

Mavi Anahtar Eğitimi (Sivil Toplum ve Gönüllülük): 
Genel olarak gönüllülük kavramınının tartışıldığı, 
gönüllülük yapılan alana ve gençlik konusuna dair 
paylaşımların olduğu, vakfın ilkelerine biraz daha 

yakından bakılan bir eğitimdir.
Kırmızı Anahtar Eğitimi (Proje Yönetimi ve Kaynak 

Geliştirme): Bir proje üretmek, planlamak ve 
yürütmek ile koordinasyonun nasıl sağlanabileceğine 
değinilir. Aynı zamanda projeye kaynak yaratma, 
izleme ve değerlendirme aşamalarını planlama ile 

ilgili paylaşımlarda bulunulur.
Yeşil Anahtar Eğitimi (Ekip Çalışması ve İletişim): 
Proje yürütürken bir ekip olarak çalışma yolları 

ele alınır. Ekip içerisindeki insanların 
birbirleri ile iletişimi, bu iletişimi geliştirme 

yollarına değinilir.

Sarı Anahtar: Bir eğitim 
değildir. Toplum Gönüllüleri 

Vakfı oryantasyonudur. Gönüllü 
olmaya başlayan bir gencin 

temel olarak vakfı tanımasını, 
vakfın ilkelerini ve yapısını, 

çalışmalarını bilmesini 
hedefler. Saha Departmanı 

koordinasyonu ile yürütülür.

Beyaz Anahtar: Bir eğitim veya 
sunum değildir. Bir projede 
yer almak ve bir çalışma 

deneyimlemek kendi kendimize 
bir öğrenme sürecidir ve Beyaz 
Anahtar bu öğrenme sürecini 
temsil eder. 2 Ay boyunca bir 

gönüllülük yaparak Beyaz 
Anahtarı almış olursunuz.



Eğitim Sorumlusu örgütlenmede 
eğitim ihtiyacını, eğitim 

için müsait tarihleri 
belirledikten sonra eğitim 
tarihinden en az 10 gün önce 

aşağıdaki linkten 
ulaşılabilen formu doldurur;
https://form.jotform.co/TOG/

egitimtalep

Formu doldurduktan sonra 
Eğitim Departmanında çalışan 
ilgili Eğitim Koordinatörü 
eğitim ayarlamaları ile 

ilgili örgütlenmenin Eğitim 
Sorumlusu ile iletişime 

geçer.

NASIL TALEP EDİLİR?

https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep
https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep


DEMOKRASİ VE HAKLARIMIZ PROGRAMI
NEDİR?

Demokrasi ve Haklarımız Programı 
farklı temalarda insan hakları 

eğitimleri ve Rengarenk kutu oyunu 
ile Toplum Gönüllüsü gençleri insan 
hakları bağlamında güçlendirerek 

proje/etkinlik/faaliyetlerin  insan 
hakları ekseninde gelişimini 

destekler. 
Demokrasi ve Haklarımız Programı 

insan hakları eğitimleri ile insan 
hakları, ayrımcılık, toplumsal 
cinsiyet, farklılıklara saygı ve 

birlikte yaşam, barış ve demokrasi 
kültürünün oluşumu gibi konularda 
farkındalık kazandırmayı, insan 
haklarını sorgulayan ve koruyan 

aktif birey yaklaşımını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Temel İnsan Hakları Eğitimi
İki tam gün sürer.  İnsan 

haklarının gelişimi, demokrasi 
ve katılım, ayrımcılık, 

toplumsal cinsiyet ve birlikte 
yaşam gibi konulara yer verilir. 
Temel insan hakları anlayışı ve 
demokrasi kültürünün gelişmesini 

hedefler. 

Barış Eğitimi 
Bir tam gün sürer. Barış ile 
ilişkili kavramlar, barış 

türleri, barışçıl yaşam kültürü 
gibi konulara yer verilir. 
Farklılıklarla bir arada ve 
barışçıl bir yaşam kültürü 
farkındalığını geliştirmeyi 

hedefler.



Ayrımcılık Eğitimi 
İki tam gün sürer. Daha önce Temel 
İnsan Hakları Eğitimi’ni almış ve/
veya ayrımcılık hakkında çalışmak 
isteyen örgütlenmelere yönelik bir 
eğitimdir. Ayrımcılıkla ilişkili 

kavramlar, ayrımcılık nedenleri ve 
sonuçları, eşitlik türleri gibi 

konulara yer verilir. Ayrımcılık ve 
ön yargılarla ilgili farkındalık 

gelişimini hedefler. 

Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 
Bir tam gün sürer. Toplumsal cinsiyetin 
oluşumu, nedenleri ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin sonuçları gibi konuları 
içerir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
yaklaşımının gelişmesini hedefler. 

NASIL TALEP EDİLİR?

Örgütlenmede herhangi bir temada insan hakları eğitimi ihtiyacı 
belirlendikten sonra eğitim gününe göre (1 ya da 2 gün) uygun tarihler 

belirlenir. Eğitim Sorumlusu aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan 
Tematik Eğitim Talep Formunu doldurarak eğitim talebini gerçekleştirir. 

Eğitim Talep Formu
https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep

Planlanan eğitim tarihinden en geç 15 gün önce eğitim talep formu 
gönderilmelidir. 

Eğitim talep formu doldurulduktan sonra ilgili Eğitim Koordinatörü 
eğitim sorumlusu ile iletişime geçer. Eğitim Sorumlusu, İnsan Hakları 
Eğitimleri ile ilgili konularda gulsah.akin@tog.org.tr adresine e-posta 

atarak ilgili eğitim koordinatörü olan Gülşah Akın ile iletişime 
geçebilir. 

https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=


TEKNİK İŞLER NASIL İŞLER?

Eğitim Sorumlusu, eğitimin 
gerçekleşebilmesi için eğitim salonu, 
projeksiyon aleti, eğitim için gelecek 

eğitmenlerin (3-4 kişi) bir arada 
kalabilecekleri ve çalışabilecekleri bir 
konaklama yeri ve öğle yemekleri için 

uygun bir yer ayarlar. Eğitim 
koordinatörü ise eğitimden en az 3 gün 

önce eğitimi gerçekleştirecek eğitmenler, 
kırtasiye malzemeleri gibi konularda 
eğitim sorumlusunu bilgilendirir. 

Eğitim sonrasında Eğitim Sorumlusu her 
eğitim günü için ayrı ayrı tutulmuş 

katılımcı listesini 
gulsah.akin@tog.org.tr adresine e-posta 

atarak ilgili Eğitim Koordinatörüne 
gönderir.

mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=


ÜREME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMLERİ PROJESİ

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi, 
gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

konularında farkındalıklarını ve bilgilerini 
artırarak, gençlere yeni yaşam becerileri 

kazandırmayı amaçlayan bir projedir. Eğitimler 
TOG-SGYD ortaklığında 

gerçekleşmektedir.Eğitimlerin koordinasyonu 
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği tarafından 

yürütülür. Eğitimler TOG sahasında 
gerçekleştirilmektedir. İki günlük 

yaygınlaştırma eğitimi, bir günlük HIV/AIDS 
tematik eğitimi, HIV/AIDS atölyesi ve Kendine 

İyi Bak HIV/AIDS eğitsel kutu oyunu gibi 
farklı seçeneklerle;  gençlerin üreme sağlığı 
ve cinsel sağlık ve hakları konularında bilgi 

düzeylerini arttırmak, bu konularda 
kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için 

onları desteklemek, temel akran 
bilgilendirmesi ve yönlendirmesi yapabilecek 

düzeye gelmelerini sağlamak gibi önemli 
hedeflere ulaşmak amaçlanır. 

Yerel Eğitimler 
İki tam gün sürer. Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı 
Durum ve Haklar, Vücudumuzu Tanıyalım, Cinsel 
Sağlık Sıkça Sorulan Sorular, Kendi Kendine 
Meme-Testis Muayenesi, Gebeliği Önleyici 

Yöntemler, Cinsel Yolla Bulaşan 
Enfeksiyonlar, HIV/AIDS ve Kondom oturumları 

olmak üzere sekiz oturumdan oluşur. 

NEDİR?

Tematik Eğitimler 
Bir tam gün sürer ve yaygınlaştırma eğitim 

hedeflerinin bir kısmının tek güne 
programlanmış versiyonudur. Cinsel Sağlık 
Üreme Sağlığı Durum ve Haklar, Vücudumuzu 
Tanıyalım, HIV/AIDS ve Kondom oturumları 

olmak üzere dört oturumdan oluşur. 
 

HIV/AIDS Atölyeleri 
Özellikle 1 Aralık Dünya AIDS Günü farkındalık haftasında talep edilebilen, 1.5-2 

saatlik HIV/AIDS oturumlarından oluşan atölyelerdir. 



NASIL TALEP EDİLİR?

Örgütlenmede cinsel sağlık üreme sağlığı alanına dair bir eğitim talebi 
belirlendikten sonra talep edilecek eğitim için gereken gün sayısına 

göre (1 ya da 2 gün) uygun tarihler belirlenir. Eğitim Sorumlusu 
aşağıdaki bağlantı adresinde yer alan Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Talep 

Formunu doldurarak eğitim talebini gerçekleştirir. 

Eğitim Talep Formu:
https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep

Talep, gerçekleştirilmek istenen eğitim tarihten en az 15 gün önce 
oluşturulmuş olmalıdır. Eğitim talep formu doldurulduktan sonra ilgili 
koordinatör, eğitim sorumlusu ile iletişime geçer. Herhangi bir soru, 
öneri veya görüş için Berat Can Erdoğan veya Fatma Turgut ile iletişime 

geçilebilir.

https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep
mailto:beraterdogan@sagliktagencyaklasimlar.org?subject=
mailto:fatmaturgut@sagliktagencyaklasimlar.org?subject=
https://form.jotform.co/TOG/egitimtalep
mailto:beraterdogan@sagliktagencyaklasimlar.org?subject=
mailto:fatmaturgut@sagliktagencyaklasimlar.org?subject=


TEKNİK İŞLER NASIL İŞLER?

Eğitim Sorumlusu, eğitimin 
gerçekleşebilmesi için katılımcı, eğitim 
salonu, projeksiyon aleti, eğitim için 

gelecek eğitmenlerin (2-4 kişi) bir arada 
kalabilecekleri ve çalışabilecekleri bir 
konaklama yeri ve öğle yemekleri için 

uygun bir yer ayarlar. Eğitim 
Koordinatörü ise eğitimden önce eğitimi 
gerçekleştirecek eğitmenler ve eğitim 

materyallerinin kargolanması gibi 
konularda Eğitim Sorumlusunu 

bilgilendirir. Eğitim sonrasında Eğitim 
Sorumlusu materyallerin geri 

kargolanmasını gerçekleştirir. 



EĞİTMEN EĞİTİMLERİ

Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanında Koordine edilen bütün eğitimler 
genç akranlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yani Toplum Gönüllüsü gençler 

bu eğitimleri akranları arasında yaygınlaştırmaktadırlar.

Eğitimleri gençlerin yaygınlaştırabilmeleri için Eğitmen Eğitimine katılmaları 
gerekmektedir. Her eğitimin kendi eğitmen havuzu vardır ve Eğitmen Eğitimine 
katılan gençler bu havuza dahil olurlar. Örneğin Anahtar Eğitmen Eğitimi’ne 

katılan gençler Anahtar Eğitimlerini yaygınlaştırmaktadırlar.

Eğitmen Eğitimleri ihtiyaçlara göre TOG Vakfı Eğitim Departmanı tarafından 
düzenlenir. Açık çağrı ile başvurular alınır, başvurusu kabul edilen gönüllüler 

Eğitmen Eğitimine davet edilirler. Eğitim Departmanı çatısında düzenlenen 
Eğitmen Eğitimleri aşağıdaki gibidir;

- Anahtar Eğitmen Eğitimi
- İnsan Hakları Eğitmen Eğitimi



TEMATİK GÜÇLENDİRME EĞİTİMLERİ

Eğitim Departmanı koordinasyonunda gerçekleşen Tematik Güçlendirme Eğitimleri, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Sahası’nda sıkça gerçekleştirilen projelerin, konu 

özelinde kavramsal ve teknik süreçlerinin güçlenmesi için var olan 
eğitimlerdir. Eğitimler ulusal olarak gerçekleştirilir. Eğitimler bir talep 
formu aracılığı talep edilen eğitimler değildir. Açık çağrı ile duyurusu 
yapılır, örgütlenme olarak başvurulur. Detaylı bilgi için Recep Küçük ile 

recep.kucuk@tog.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebilirsiniz. 

mailto:recep.kucuk@tog.org.tr?subject=
mailto:recep.kucuk@tog.org.tr?subject=


“OYUNLAR!”

Oyunlar hayatımızın önemli bir parçası. Kimi zaman vakit geçirmek için, kimi zaman 
eğlenmek için oyunlar oynuyoruz. Oynadığımız oynların bazılarından birçok şey de 

öğreniyoruz. Tam buradan yola çıkarak TOG Vakfı olarak “Neden oyunları, çalıştığımız alana 
dair öğreneceğimiz hale getirmeyelim?” sorusunun bizi götürdüğü yere gittik. İşte böylece 

kutu oyunları ortaya çıktı.

Bu oyunlar oynarken öğrendiğimiz, genç akranlarımız arasında yaygınlaştırabildiğimiz 
oyunlar…

NELER VAR?

Rengarenk Kutu Oyunu, çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılabilecek 
ve farklılıklarla birlikte yaşam, dayanışma gibi konuların konuşulmasını sağlayacak bir 

eğitsel kutu oyunudur. 

Rengarenk kutu oyununu kullanmak isteyen örgütlenmeler, Eğitim Sorumluları aracılığı ile 
etkinlik tarihinden en az 15 gün önce gulsah.akin@tog.org.tr adresine e-posta atarak 
iletişime geçmelidir. Etkinlik tarihlerinde örgütlenmede ya da yakın illerde uygun 

oynatıcı olması halinde destek vermesi için eğitim sorumlusuna yönlendirilir. 

RENGARENK

mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=


Amacı gençlerin, kendilerini ilgilendiren 
sağlık, barınma, eğitim, istihdam, 

yoksulluk gibi konuları 
tartışabilmelerine olanak sağlamaktır.

Oyun en az 3, en çok 5 kişi ile oynanır. 
“Hayat Zor!” oyunu gençlerin “Mutlulukya” 
başlıklı bir ülke için eğitim, sağlık, 
barınma gibi sosyal haklarla ilgili 

politika önerilerini tartışarak 
oyuncuların bir mutabakat sağlamaya 
yönelik tartışma sürecini bizzat oyun 
içinde yaşatmak üzerine kuruludur. 

Bütün oyuncular önce kendileri bireysel 
olarak “Mutlulukya” ülkesindeki sosyal 

haklar ile ilgili politikalarını düşünür, 
sonrasında diğer oyuncularla birlikte 

ortak kararlar vermek için insan hakları 
temelinde bir tartışma ortamı yaratılır.

“Hayat Zor!” eğitsel kutu oyunu TOG’un 
Eğitim Departmanı’nda yürütülmektedir. 

Oyun ile ilgili detaylı bilgi için Gülşah 
Akın gulsah.akin@tog.org.tr ile iletişime 

geçebilirsiniz.

HAYAT ZOR!

Savaş, barış ve kalıcı barış durumlarının 
bütün insanları nasıl etkilediğine dair 

farkındalık yaratmayı hedefler.

En az 2, en çok 4 oyuncu ile oynanır. 
Oyuncuların kendilerine ait birer oyun 
tahtası bulunmaktadır. Oyuncular oyunun 
hamlesine göre hem kendilerini hem de 

arkadaşlarını “barış” veya “kalıcı barış” 
bölgelerinde tutarak oyunu kazanmaya 

çalışır.

“Barış Zamanı” eğitsel kutu oyunu TOG’un 
Eğitim Departmanı’nda yürütülmektedir. 

Oyun ile ilgili detaylı bilgi için Gülşah 
Akın gulsah.akin@tog.org.tr ile 

iletişime geçebilirsiniz.

BARIŞ ZAMANI

mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=
mailto:gulsah.akin@tog.org.tr?subject=


KENDİNE İYİ BAK

HIV ve AIDS’e dair farkındalığı ve bilgi birikimini arttırmaya 
yöneliktir. En az 2 en çok 6 oyuncu ile oynanan kutu oyunu, 12 yaş 

üstündeki tüm bireylerle oynanabilir. Her oyuncunun 3 piyonu vardır ve 
bu piyonlar HIV/AIDS’e karşı duyarlı olan bir kasabada yürüyüşe 

çıkarlar. Tabi bu yürüyüşleri sırasında bazı durumlarla karşılaşırken 
bilgilerini arttırır ve bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına 
yardımcı olurlar. Oyundaki en önemli kuralsa Kendine İyi Bak demeyi 
unutmamak! “Kendine İyi Bak” eğitsel kutu oyunu oynatıcılığı, üreme 

sağlığı akran eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Oyun ile 
ilgili detaylı bilgi ve talep için Berat Can Erdoğan veya Fatma Turgut 

ile iletişime geçebilirsiniz.
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