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Kasım Ayı Raporu 

 

Bir yerel tv kanalı ile röportaj yapıldı. Bütün ekip, video aktivizm üzerine iki günlük bir workshop’a 

katıldık komşu bir şehirde. Photoshop ve Premıere programlarını kullanmayı öğrenmek için kısa 

eğitimler düzenlendi. Yavaş yavaş multimedya becerilerimi geliştiriyorum. Bir medya analiz web 

sitesi için makale yazdım. Gençler için bir medya aktivizm klavuzu hazırladım.Yerel yönetimlere 

gençlerin katılımını artırmak için aktif genç vatandaşlar sunumu kurumumuzda gerçekleştirildi. 

Yerel yönetimin gençlik komitesi sunum yaptı. Bütün kurum, yerel yönetimin alkolizm ve 

uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme sunumuna katıldık. Çok ünlü bir psikiyatrist sunum 

yaptı.  Yaratıcı yazım teknikleri workshop’u planladık. Sunum, poster ve flayerlarımızı hazırladık. 
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Önümüzdeki ay etkinliği gerçekleştireceğiz. Gazetecilik okulu adlı bir workshop hazırlıyoruz 

önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Yerel  mitolojik öğeleri kullanarak bir kart oyunu 

hazırlamak istiyoruz. Ilk taslaklar ortaya çıktı. Üç ay sürecek bir proje planladık. Önümüzdeki yıl 

gerçekleştireceğiz. STK Marketing pratikleri üzerine bir workshop’un sunumunu hazırladım. Yerel 

toplulukları davet edeceğiz workshop’umuza. Şubat 2017’de gerçekleştireceğiz. Eleştirel medya 

okuryazarlığı üzerine bir kısa sunum hazırladım buradaki öğretmenlik fakültesinde okuyan 

öğrenciler için, bu workshop’u Ocak 2017’de gerçekleştireceğiz. Vlog ve Fanzin projelerimiz 

ilerliyor. İlk Fanzin örneğini yazdım. International night düzenledik. Gönüllülerin ülke 

tanıtımlarına başladık. Şehir halkından ilgi gördü ilk sunum. Dünya Gönüllüler günü için kokteyl 

düzenleyeceğiz 2 Aralık’da, bunun çalışmaları sürüyor.  Kurumun ücretsiz gönüllü dil kurslarına 

yerel halktan büyük ilgi var. Projelerimiz gayet keyifli devam ediyor. Aralık ayında aramıza yeni 

bir gönüllü arkadaş daha katılacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Çocuklara robotik ve programlamayı sevdirmek için bir atölye düzenledik.  

 

 

 

 

 

Bütün ekip dağ yürüyüşü 

aktivitesi düzenledik, 9 saat 

doğada yürüdük, mangal yaptık, 

doğada resim atölyesi 

düzenledik.  



Burada 8 Kasım’da bir katliam yaşanmış, 25 yıl önce, içsavaş 

sırasında. Kurbanları anmak için bütün şehri mumlarla donattılar. 

Her yıl tekrarlanıyormuş bu gelenek.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Hava şimdi -7 derece. Kar yağışı bekleniyor. Hayatın daha yavaş aktığı bir döneme giriyoruz. 

Insanların evlerden pek çıkmadığı, belki evden çalışacağımız, beyaz bir dönem. Aralık ayı için -14 

dereceyi göreceğimizi söyledi buralı arkadaşlar.  Önümüzdeki ayının daha ziyade tatillerle ve 

karla geçmesi bekleniyormuş. Umarım planladıpımız aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Şehirde hayat 

sakin. Yemekler güzel. Evimiz sıcak. Benden haberler bu ay için bu kadar.  


