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Kök Aile Projesi 
Başarıvıa Tamamlandı 

□ Kardelen ~ğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Kök Aile Projesi başarıyla 
tamamlandı. içişleri Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında evli ve evlilik hazırlığı 

aşamasındaki 800 kişiye bilinçli aile olma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi. 
Yeni evli çiftleri stres yönetimi ve ihmali', ' evliliğin düşmanları' ve 
pozitif psikoloji konusunda bilinç- 'problemsiz evli lik yoktur, problem 
lendirdik. Ai le ortamında çıkabi- çözemeyen evl ilikler vardır" konu
lecek sorunları önceden tespit edip lu atölye çalışmaları yaparak NLP. 
önleyici tedbirler almaları yönünde duygu ve düşünce yönetimi gibi ka
farkındalık oluşturduk . Uzun yıllar lıcı yöntemlerle farkındalık oluş
boyunca mutlu bir evlilik ilişkisi sür- turmaya gayret ettik" dedi. 
dürenler çiftler ile bu hayalle yola KAPANIŞ TOPLANTISI İ LE 
çıkan yeni evli çiftleri buluşturup BİRLİKTE NiHAİ RAPOR SUNUL-
tecrübe pay laşımını gerçekl eşti r - DU 
dik" dedi . Kök Hücre Aile Projesinin 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLAR!, kapanış töreni 18 Şubatta Kara-

Sekiz ay süren proje bo - tistik verileri açıkça gösteriyor. Aile ÜNİVERSİTE VE KAMU KURU· manoğlu Mehmetbey Üniversite-
yunca aile içi iletiş im, cinsellik, aile içi iletişim, evlenecek gençlerin ev- LUŞLARI İŞBİRLİĞİ si'nde yapıldı. Toplantıda Karaman 
hukuku, aile içi şiddet , istismar ve !ilik konusundaki bilgisizlikleri ve 800 kişiye bireysel ve grup Valisi sayın Fahri Meral'in eşi hanı-

Karaman Hava Durumu 

PARÇALI BULUTLU 

DOŞÔ~ 2 YÜKS~~ 1 4 ·c 
Nem: %50 Rüzgar: 13 km/s 

PiVasaıar 

104.193 

6,0995 

5,3828 

222,92 boşanma süreci gibi konularda bi · evlenme o lgunluğu düzeyinin ye - eğitimleri yoluyla ulaşılan projede mefendi Zehra Meral. Karaman 
reyse! danışmanlık ve çift danış - tersiz oluşu, bizleri aile ve toplum Karaman Belediyesi, Karamanoğ lu Kent Konseyi Başkanı Ali Konuk-
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rı mes ı ıçın u proıeyi yapmaya • - rı ve pro1e e ı .------------
timi gibi kalıc ı yöntemlerle farkın - sevk etti" ifadelerini kullandı. metler İl Müdürlüğü ile işbirliği ya- katılımcılar yer aldı. 
da lı k oluşturuldu . Boşanmaların yüzde p ı ldı. Kapanış toplantıs ında 

Dernek başkanı Zeliyha 98' inin şiddetli geçimsizlik oldu- PROJEDE AİLEYE DAİR ÇOK SA- NLP Uzman ı Zeliyha Akcan, KMÜ 
Akcan "Kök Aile Projesi örnek nite- ğunu belirten Akcan, düzenli ve ka- ViDA KONU ELE ALINDI Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Başko-
likte bir topluma hizmet uygula- rarlı eğitim programları yaparak Ai le için evlilik öncesi eği- nak, KMÜ İ s l ami İ l imler Fakültesi 
ması olarak değerlendirilebilir. Bu sağlıklı etkileşimin nası l o l duğu ko- timin önemi, evlilikte dinimizin O.r, Öğr. Üyesi Ali Bayır, Avukat Ayşe 
proje donanımlı ve idealist bir ekip nusunda yetişkinlerin çoğunun bil- rolü, ailede kutsa l ai le bağ l arı olan Ozyurt ve Sosyolog Meral Çelebi ta 
ile birlikte gerçekleştirildi. Toplu- giye ihtiyaçları olduğunu açıkladı. vefa, sadakat, sevgi, sabır, merha- rafından "Kök Hücre Aile" projesi 
mun temeli olan aile bireylerine Ai lelerdeki kökleşmiş ilişki kalıpla- met. adalet, sorumluluk, evlilikte hakkında bilgiler verdiler. Projenin 
doğru iletişim konusunda adeta bir rının farklı bakış açılarının gösteril- şıddet, öfke kontrolü, evlilikte rol da- hazırlanması ve sürdürülmesinde 
can suyu verildi" dedi. mesiyle olumlu ha le geti rileb i l diği - ğ ıl ımı , moral ve motivasyon, cin- emek veren konuşmacılara teşek-

NEDEN "KÖK AİLE" ne vurgu yaptı. sellik, ai le hukuku, medya okur ya- kür belgeleri takdim edi ldi. Yazarı-
Proje ismine dikkat çeken YENİ EVLENECEK ÇİFTLER İLE zarlı ğı ve bi linçli alışveriş, çocuk is- nın imza l adığı Evl ilik Okulu kitabı 

Akcan "En kötü hasta lı ğa yakalan- UZUN SÜRE EVLİLİĞİ SÜRDÜ- ti smarı ve ihmali gibi konularda et- katılımcılara hediye edildi. Prog-
mış bir i n sanın kök hücre sayesin- RENLER ARASINDA BİLGİ ALIŞ- kili ve kalıc ı bilgiler paylaş ı ldı. ramda 30yıldan fazla ev l i li ğini sür-
de hücrelerinin, organlarının yeni- VERİŞİ YAPILDI Akcan "Vaka çalışmaları, dürençiftlerleyapılanröportajlar il-
lenerek iy i leşmesi, hayata tekrar Akcan "Proje kapsamında beyin fırtınas ı , rol play, demo~st- giyle izlendi. 
dönmesi gibi bu projemiz sayesin- aile bireylerinin sağlıkl ı ilet işim kur- rasyon, s_~ru-cevap, coachıng, Kök Hücre Ai le Projesi 28 
de de toplumda evliliklerin can bul- masın ı temel hedef alarak evlil ik ha- problem çozme, NLP ve tartışma Şubat tarihinde istikrarcı kurum zi
ması, do l ayısıyla huzurlu toplum zırlığı içerisinde olan gençlere reh- Y_ön_ıem leri ile programı zengin leş - yar~t ve plaket t_akdimiyle sona 
oluşturu lmas ı hedef alındı. Aileler- berlik edip bu yolda onlara eğitim tırd ık ~e katılımı~ arttırdm_asını he- erdı. Mustafa DEMiREL 
de ciddi problemler olduğunu ista- ve dan ışmanlık hizmeti verdik. defledık . Ayrıca çocuk ı stısmarı ve , ---"Ji.~ .. i.\iBi~i""' .. =..:.:..:.::......:..:--==~K~U~R~U~LU~S~I~A~R~IH~l~=4 
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