
 
 

 

PROJE ÖZETİ 
 

“İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi” projesi, 
HEGEM Vakfı tarafından 32 farklı saha araştırma veri analizlerine göre geliştirildi. 

Proje “Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı” ve bağlı olarak yürürlüğe konan “İnsan Hakları 
Eylem Planı” amaç, hedef ve ilkelerine göre yapılandırıldı; Proje kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ile iş birliği protokolleri imzalandı; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı üst düzey yöneticileri ve uzmanlarıyla çalışıldı. 

Projenin açılış toplantısı Adalet Bakanlığı çağrısı ile, HEGEM Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili Genel Müdürlükleri, 32 

Devlet Üniversitesi Rektör ya da temsilcileri ve diğer proje paydaşlarının katılımıyla 18 Kasım 

2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. 

Projede iki ana sertifika programı vardır: 
 

1. Sosyal Arabuluculuk 

2. İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Formatörlüğü 

Teorik dersler uzaktan (online) eğitim yöntemiyle gerçekleşecek; sertifika programları yetişkinlere 
yönelik lisans sonrası eğitim özelliğinde olduğu için 100 saatlik teorik derslerde devam zorunluluğu 
olmayacaktır. ilgili Web Sitelerine yüklenen dersler katılımcılarca istenildiği zaman izlenebilecektir. 
Teorik derslerin sınavları üniversiteler üzerinden uzaktan (online) eğitim yöntemiyle yapılacak; 
başarılı olan katılımcılara ilgili Bakanlık, HEGEM Vakfı, Üniversite ortak onaylı başarı belgesi 
verilecektir. Uygulama ve seminer çalışmaları ve sonrasında kişilerin aldıkları sertifika bağlamında 
akredite olmaları daha sonra ilan edilecek “Proje Sertifika Programları Uygulama ve Akredite 
Yönergesi” esaslarına göre olacaktır. 

Uygulama/seminer çalışmaları yüz yüze ve katılımcıların bulunduğu illerde olmak üzere görevli 
akademisyenler ve arabulucu avukatlarla yürütülecek; proje en az 10 yıl sürecektir.  

Proje faaliyetleri birinci etapta, proje yönetim kurulunca belirlenen 25 ilde ve o illerin HEGEM Vakfı 
ile 10’ar yıllık iş birliği protokolü imzalayan Devlet Üniversiteleri ile yürütülecektir. Daha sonra yeni 
iller eklenerek proje faaliyetleri bir yıl içinde ülke (81 il) düzeyinde yaygınlaşacaktır. 

Her iki sertifika da bireylerin kişisel/sosyal gelişim ve yaşantılarına, insan hakları bilincinin ve 
demokrasi kültürünün güçlenmesine, yaşanılan sosyal alanlarda ya da iş ortamlarında daha güçlü ve 
güvenli ilişkiler kurulmasına, şiddetin azaltılmasına yönelik yeterlilik/güç kazandırmaya yöneliktir. Bu 
sertifikalar resmiyet yeni bir meslek kazandırma özelliği taşımaz; meslekte olanlar için çalıştıkları işin 
teşkilat yapısı içinde “Akredite Sosyal Arabulucu” veya “Akredite Şiddetle Sivil Mücadele 
Formatörü” olmalarını sağlar. 

Adalet Bakanlığı ile HEGEM Vakfı arasında yapılan protokol gereği kamu çalışanları HEGEM Üyeleri 
ve öğrencilerden (kişilerin şahsen edinecekleri ders kitabı ve uygulama materyalleri hariç) eğitim ücreti 
alınmayacaktır. 

Proje hedef kitlesi “İnsan Hakları Eylem Planı” uygulama yönergesine göre ve “On birinci Kalkınma 
Planı” tanımları perspektifinde belirlenecektir. 

Proje, Adalet Bakanlığı, HEGEM Vakfı ortaklığında ve paydaş kurumlar iş birliğinde yürütülecek; bazı 
üniversiteler (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi olmak 
üzere; ki, bu üniversiteler proje argümanları ekseninde “İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele 
Uygulama -Araştırma Merkezi kurmuşlardır) resmi yazışma, sertifika belgelendirme bağlamında 
proje yönetim kurulunca ayrıca yetkilendirilecektir. 

 

 


