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Birlikte Güçleniyoruz Projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde 
hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının görünür olması amacıyla yürütülen analiz çalışmalarımız 
devam ediyor. Eylül ayında Amasya İlinde gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmasında,  Amasya’da kadın, 
engelli, çevrenin korunması gibi farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları ile buluştuk. Sivil 
toplumun çalışmalarını birinci ağızdan dinleme şansını yakaladığımız bu görüşmelerde, gelecek 
sayılarda sizlerle paylaşacağımız bu örgütlerin bir çok başarı hikayesine de tanık olduk.
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“Bu proje,
T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

tarafından desteklenmektedir." 

Bu bültenin içeriğinden KARADENİZ YENİ UFUKLAR DERNEĞİ sorumludur.

Amasya İlinde Analiz Çalışmalarımız Devam Ediyor...
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ANALİZ ÇALIŞMASI

 Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerin-
de hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları-
nın görünür olması amacıyla analiz çalışması 
yürütüyoruz.  Web sitemizde ve proje kitabı-
mızda da yer alacak  bu bilgiler arasında  derne-
ğinizinde yer almasını istiyorsanız lütfen bizim-
le irtibata geçiniz...

ÇALIŞMA ZİYARETİ

Ankara iline çalışma ziyareti yapılacak bölgede-
ki sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve ulusalar 
arası ağlar ile tanışması sağlanacak, birlikte 
öğrenme yöntemiyle de bölgede farklı alanlarda 
hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları 
arasındaki iletişim ağı güçlendirilerek, bir arada 
çalışma, işbirliği ve birlikte öğrenme kültürü-
nün gelişmesi desteklenecektir.

KAPASİTE GÜÇLENDİRME EĞİTİMLERİ

 Projemizde TR 83 Bölgesinde yer alan 4 
ilde farklı alanlarda hak temelli çalışan 30 sivil 
toplum kuruluşu temsilcisine iyi uygulama ve 
başarı hikayelerinden yola çıkarak kapasite güç-
lendirici eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerde 
örgütlenme ve organizasyon yönetimi, stk'lara 
yönelik ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve 
proje hazırlama, gönüllü ve insan kaynakları 
yönetimi, etki izleme ve değerlendirme faaliyet-
leri, savunuculuk kampanyası için araçlar ve 
sosyal medya kullanımı konuları ele alınacaktır.
Aşağıda yer alan konularda Derneğinizin örnek 
bir başarısı olduğuna inanıyorsanız lütfen bizimle 
başarı hikâyenizi paylaşın. Hikayeniz web sitemiz-
de ve proje kitabımızda yer alsın. 

         Örgütlenme ve organizasyon yönetimi
      STK’lara yönelik ulusal ve uluslararası fon 
kaynakları ve proje hazırlama
         Gönüllü ve insan kaynakları yönetimi
         Etki izleme ve değerlendirme faaliyetleri
    Savunuculuk kampanyası için araçlar ve 
sosyal medya kullanımı



 Merhaba sevgili bülten okurları, 
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği olarak yepyeni 
bir çalışma ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizi 
yakından takip edenlerin hatırlayacağı gibi 
geçen yıllarda Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim 
Projemiz kapsamında hazırladığımız bültenler 
aracılığı ile bir yıl boyunca birlikteydik. Roman 
vatandaşların istihdam ve sosyal 
entegrasyonlarının arttırılmasına yönelik 
yürüttüğümüz  ve başarıyla sona eren Projemiz 
oldukça ses getirdi.  Proje ortaklarımız arasında 
yer alan Canik Belediyesi’nin Avrupa’nın En 
Roman Dostu Belediye seçilmesine katkı 
sağlayan çalışmamız sonrası Bölgede roman 
vatandaşlara yönelik faaliyetler hız kazandı. 
Tüm bu gelişmeler bizim için büyük mutluluk.

 Bir başka mutluluk ise yepyeni bir 
çalışma ile sizlere yeniden merhaba diyebilme 
fırsatı yakalamış olmamız. İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 
desteklenen ve amacı TR83 Bölgesinde hak 
temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının 

 Projemizin amacı, Samsun İlimizin de içinde 
bulunduğu TR 83 Bölgesinde hak temelli çalışan 
sivil toplum kuruluşlarının örgütsel kapasitelerinin 
gelişimi için bilgi ve deneyim paylaşımlarını 
kolaylaştırmak, sosyal kalkınma için ortak hareket 
yaratmalarını sağlamak ve işbirliklerini 
desteklemektir.
 Bu kapsamda TR 83 Bölgesinde yer alan 4 
ilde Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat hak temelli 
çalışan sivil toplum kuruluşları üzerine odaklanan 
proje; başta Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz 
olmak üzere bölgede hak temelli çalışan STK'ların 
kapasitelerini güçlendirici, bir arada öğrenme ve 
işbirliği kültürünü geliştirici bir dizi faaliyeti 
içermektedir.

Misyonumuz ;
Çevreyi ve doğayı koruyarak, Yaşam kalitesini 
sürekli arttırıp, Atakum’u eğitim, turizm, kültür 
ve sporda cazibe merkezi haline dönüştürerek, 
Yaşanabilir bir kent olmak.

Vizyonumuz ;
Samsun’un yenilenen ve gelişen yüzü!

 Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz, başta insan kaynakları olmak üzere kadınlar, çocuklar, genç-
ler, işsizler, dezavantajlı konumda bulunan diğer bireylerin ekonomik, sosyal, bireysel, kültürel, toplum-

sal alanda güçlenmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak, ülkenin ekonomik sosyal ve toplumsal 
kalkınması, rekabet gücü kazanması, sürdürülebilir büyümeyi yakalaması ve toplumsal refahı ve yaşam 
kalitesini arttırmasında sanat, kültür, bilim, çevre, spor dahil her türlü alanda yeni fikirlerin, projelerin 
ve düşüncelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgüt-
ler, şahıs kurumları, kamu ve yerel yönetimler ve tüm taraflarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

 2010 yılında kurulan Derneğimiz, 2012 yılından beri Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinas-
yon Kurulu üyesi olup “Mobbinge Sonn Demek Elimizde Projesi” ile Samsun Kadın Dostu Kent En İyi 

Uygulama Ödülü almıştır.
 Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi almak için lütfen

www.karadenizyeniufuklar.org.tr web sitemizi tıklayınız.
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kapasitelerini güçlendirmek olan Birlikte 
Güçleniyoruz Projemiz kapsamında 
çıkartacağımız bülten ile projenin tüm 
süreçlerinden sizlerin de haberdar olmanızı 
sağlayacak. Proje faaliyetlerimizin yanı sıra TR 
83 Bölgesinde yer alan 4 ilde hak temelli çalışan 
sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da yer 
vereceğimiz bültenimizde, sizde yer almak 
istiyorsanız tek yapacağınız bizlerle iletişime 
geçmek.

 Üçer aylık dönemler halinde çıkartılacak 
olan bültenimiz, aynı zamanda e-bülten olarak 
da siz sevgili okurlarla buluşacak. Her sayısında 
da birbirinden farklı konuların ve sivil toplum 
kuruluşlarının hikayelerinin yer alacağı yer 
bültenlerin oluşturulmasında emeği geçen ve 
katkı veren herkese şimdiden çok teşekkür 
ediyor, sivil toplumun güçlenmesine fayda 
sağlamasını diliyoruz...
                           
  Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği 
    Yönetim Kurulu

Proje Koordinatörü

Emine YILMAZ: 1980, Havza doğumlu olup uzun 
yıllar kadın girişimci olarak çalışmıştır. 5 yıl Havza 
Belediyesinde tek kadın meclis üyelisi olarak görev 
yapan yapan Emine YILMAZ, ilçede özellikle şiddet 
mağduru kadınlar ve kadın emeği odaklı çalışmalar 
yürütmüştür. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği’nin yanı 
sıra bir çok sivil toplum kuruluşu üyeliği bulunan 
Emine YILMAZ, bir çok AB projesinin 
koordinatörlüğünü yapmıştır.

Proje Gönüllüsü

Hicran Karadoğan KINIK: 1972 Yerköy doğumlu
olan Hicran Karadoğan KINIK, sosyal hizmet uzmanı 
mesleğini icra etmektedir. Başta Samsun Valiliği 
olmak üzere ildeki kurum ve kuruşlarla işbirliği 
halinde engelli hakları, kadın sorunları ve çocuk 
hakları konusunda yerel, ulusal ve bölgesel bir çok 
projeyi hayata geçirmiştir. Evli ve iki çocuk annesi 
olan Hicran Karadoğan KINIK, Karadeniz Yeni Ufuklar 
Derneğinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Proje Gönüllüsü

Mustafa KINIK: 1967 Samsun doğumludur.
Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji 
Bölümünde mezun olan Mustafa KINIK, Samsun 
İlinde uzun yıllar sokakta çalışan ve yaşayan 
çocuklarla ilgili çalışmalar yürütmüştür. Aile içi 
iletişim, ergen psikolojisi ve madde bağımlılığı 
üzerine de danışmanlık yapan Mustafa KINIK, 
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğinde Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmaktadır.
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