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 Efem Mediterranean Youth and Sport Club Association which is a non-
governmental organization was founded in 2006 in Antalya/Turkey.  
We set out with the intention of teaching teenagers how to spend their 
free time with cultural, social and educational activities.  



Efem Mediterranean Youth and Sport Club association has seventy 
members.  
Moreover lots of volunteers work for the association. Each year the 
association serves for two hundred young people age between 14-30 
years old. Moreover the association serves for the adults in terms of 
cultural activities.  
 
The target group of the association is mainly young people who are 
especially economically and socially disadvantaged. Disabled young 
people are also among the target group.  



We present Turkish folklore and Turkish traditional folk music to the 
young members, our association aims at adopting national and  
cultural values, civil rights and citizenship duties.  
It lets the members become conscious about environmental 
problems and protection of nature. Our organization encourages and 
helps its members to be more social and confident individuals. We 
offer training courses to improve our members creative and 
productive skills.  
Our activities and workshops aim at integrating disabled and 
disadvantaged people into society.  



We cooperate with national and international organisations. We have 
various facilities such as table tennis, scouting, swimming, dance, 
chess,playing musical instruments and handcrafts.  
 
As we are a non-governmental organization, we highly rely on 
volunteer work and support.  
 
We are motivated by basic premises of humanity like respect, 
democracy, tolerance, empathy and equality.  



 Within the activities of our association, 
 we participated in the cultural festivals both abroad and other cities of 
Turkey in order to introduce Antalya such as Brussels, Amsterdam and 
Rotterdam.  
Our Music Band has gone to Hungary to contribute to the seminar which 
was organized by Eurepean Union about the musical therapy for the 
disabled people in July, 2006.  
Also two of our members have contributed to the program named "Anti-
discrimination in the work with girls" in 2007 which was supported by the 
program Youth in Action of the European Union. 





      Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 2006 yılında 
Antalya’da kurulmuş olup, 60 üyesi bulunmaktadır. 

 Derneğimizin kuruluş amacı gençlerin boş zamanlarını sosyal ve kültürel 
çalışmalarla değerlendirmek, Türk Halk Müziği ve Halkoyunlarını genç nesile 

yozlaşmadan aktarmaktır. 



Yurt içinde ve yurt dışında Türk Kültürünü tanıtım amacıyla Türk Halk Müziği ve 
Halkoyunları gösterileri yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Çeşitli resmi ve özel kurumlarca yapılan Türk Halk 
Müziği ve Türk Halkoyunları yarışmalarına katılmaktadır. 



AB uyum süreci içerisinde derneğimiz de AB projeleri ile tanışmış ve şu ana kadar 8 
proje gerçekleştirmiş, projelerimiz kabul edilmiş, sorunsuz şekilde uygulanmış, 

nihai rapor sonuçları da sunduğumuz şekliyle onaylanarak gelmiştir. 

 Derneğimizin kuruluşundaki hedef kitlesi 15-30 yaş arası gençlerdir. 



AB Projelerimiz 



Proje İçeriği: Eğitilebilir zihinsel 
engelli ve down sendromlu gençleri 
Halkoyunları ve Halk Müziği 
dallarında bilgilendirmek, eğitmek ve 
kültürümüzü tanıtmak. 
Öğrendiklerini toplum içinde 
sergileyerek öz güven kazanmalarını 
sağlamak. 
Yapılan çalışmalar sonucunda; 23 
Nisan 2007 ve 19 Mayıs 2007 yılı 
kutlamalarında Atatürk 
Stadyumunda kutlamalara 
katılmışlar ve 10 dakikalık gösteri 
yapmışlardır. Ayrıca aynı yıl çocuk 
ve gençlik haftalarında İl çapındaki 
kutlama programlarına katılmışlar ve 
gösteri yapmışlardır. 

Eylem 1.2 Gençlik Girişimi 
      Proje Tarihi -1 Ocak-1 Temmuz 2007 
      Proje İsmi-‘’ Anadolu’dan Esintiler Engel Tanımıyor’’ 
      Hedef Kitle- 13-22 yaş arası 52 eğitilebilir zihinsel engelli gençler ( Dr. 
Günseli Dr. Bülent Akınsal İlköğretim ve iş Okulu) 



Bu proje sonucunda, okulda ve il çapında yapılan kutlamalara katılınmış 
öğrenciler gösterilerini başarı ile tamamlamışlardır. 2008 yılında Kepez Spor 
Salonunda yapılan Valilik kupası Halkoyunları yarışmasında gösteri yapmışlar 
ve aynı yıl İstanbul’da yapılan eğitilebilir Zihinsel Engelliler Halkoyunları 
yarışmasına katılarak 2. Olmuşlardır 

Projenin İçeriği: Zihinsel engelli 
gençlerin sosyal ve kültürel 
gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Kendilerini ifade edebilmeleri için, 
içlerinde var olan potansiyel 
yeteneklerini ortaya çıkararak 
özgüven kazanmalarını sağlamak. 
Yapılan çalışmalarla sosyal ve 
kültürel gelişimlerine yardımcı 
olunarak boş zamanlarını kültürel 
etkinliklerle değerlendirmesini 
öğretmek. Toplumda önemli bir yer 
tutabileceklerini kanıtlayarak diğer 
engelli kardeşlerine örnek olmaktır. 

Eylem 1.2 Gençlik Girişimi 
     Proje Tarihi: 1 Eylül 2008-1 Ocak 2009 
     Proje İsmi: Biz de Sizinleyiz 
     Hedef Kitle:   13-22 yaş arası eğitilebilir zihinsel engelli gençler( Dr. Günseli 
Bülent Akınsal İlköğretim ve iş Okulu) 



Proje İçeriği:  Bu proje, değişik 
ülkelerdeki ve Avrupa’daki sivil toplum 
kuruluşlarının, farklı alanlarda kızlara 
ve kadınlara yönelik ayrımcılık, önyargı 
ve ırkçılık konularında kendi kriterlerini 
oluşturmalarını ve diğer kuruluşlarla 
daha bilinçli bir ilişkiye girerek ortak 
projeler üretmelerini hedeflemektedir. 
    Oluşturulacak iletişim ağı ile 
toplumda kadının yeri, cinsiyet eşitliği 
ve ayrımcılığa karşı tavrın 
kurumsallaştırılmasına yönelik 
girişimlere dikkat çekilerek,   bu temel 
amaçla birlikte toplumda kadın 
konusunda duyarlılık yaratmak ve 
bilinci arttırmak temel hedefimizdir. 

Eylem 4.3 Eğitim Kursu 
Proje Tarihi:15-21 Nisan 2008 
Proje İsmi: “Anti-discrimination in the work with girls” Ayrımcılığa karşı kızlarla 
çalışma 
Katılımcı Ülkeler: Almanya, Avusturya, Fransa, Letonya, Romanya (2 
grup),Türkiye( İzmir ve Antalya) 
Katılımcı Sayısı: 31 Kadın 



Proje İçeriği: Derneğimizin ana hedefi olan 
kültürümüzü, gençlere en iyi şekilde 
tanıtmak ve öğretmekten yola çıkarak 2008 
yılının kültürler arası diyalog yılı olması 
nedeniyle kendi kültürümüz olan 
halkoyunlarını, geleneksel yemeğimizi ve el 
sanatımızı, komşu ortak ülkelere öğretmek, 
tanıtmak ve her katılımcı ülkenin de aynı 
şekilde halkoyunlarını, geleneksel bir 
yemeğini, el sanatlarından bir tanesini diğer 
katılımcı ülkelere öğreterek kültürler arası 
kaynaşmayı sağlamak kültürel çeşitliliğin 
anlaşılmasını ve saygı görmesini teşvik 
etmek, öğrenilen halkoyunlarının 
müziklerini ve oyunlarını birleştirerek bir 
bütün halinde Antalya’nın Demre ilçesinde 
6 Aralık dostluk ve barış sempozyumunda 
sergilemek.  

Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği 
Proje Tarihi: 29 Kasım-7 Aralık-2008 
Proje İsmi: "Let’s Share Our Culture” – Kültürümüzü Paylaşalım 
Katılımcı Ülkeler: İtalya, Romanya, Bosna-Hersek, Makedonya, Azerbaycan, 
Letonya, Türkiye 
Katılımcı Sayısı:37 



Bu faaliyetleri yaparken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan birbirlerine 
saygı duyarak kültürler arası kaynaşmayı ve  ülkeler arası dostluklar 

kurarak dünya barışına katkı sağlamak hedeflerimizdendir. 



Proje İçeriği: Projenin içeriği;  
özellikle sosyal açıdan arka planda 
kalmış, eğitimsiz, sosyal kompleksi 
olan, cinsel tacize maruz kalan 
kızlara yeni bir hayat bakışı vermek, 
özellikle bu tür kızlarda meydana 
gelen davranış bozuklukları, yeme 
bozuklukları, saldırgan davranışlar 
ve uyuşturucu kullanımı, toplumdan 
dışlanmayı sağlayan erken gebelik 
gibi durumların engellenmesi 
amaçlanmıştır. Burada hedef 
katılımcıları bu sorunlu kızlarla 
çalışma konusunda uzmanlaştırmak 
ve uluslararası birliktelikler kurarak 
bu hedef kitleyi mobilize etmektir.    

Eylem 4.3 Eğitim Kursu 
Proje Tarihi: 12-19 Ekim 2009 
Proje İsmi: “Women and their body feelings: from assimilation to self-confidence”- 
Beden ve Ruh 
Katılımcı Ülkeler: Romanya, İtalya, Letonya, Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere, 
Türkiye-2 
Katılımcı Sayısı: 28 bayan 



Proje İçeriği: Dezavantajlı kızların 
özgüvenlerinin geliştirilmesine yönelik 
sorun alanlarının saptanması, her katılımcı 
ülkede, bu sorun alanlarına yönelik 
uygulanan yöntemlerin tartışılması ve 
uzmanlarla birlikte takip edilecek yeni 
yöntemlerin belirlenmesidir. Proje 
süresince, katılımcı dezavantajlı kızlara 
yönelik aktiviteler gerçekleştirilmiştir. 
Savunma sporlarından temel korunma 
hareketleri, benliğini tanıması ve saygı için 
kişilik geliştirme metotları ve simülasyonlar 
yoluyla ülke uygulamalarının 
karşılaştırılması ve tartışılması, proje 
süresince uygulanan metotlardır. 

Eylem 4.3 Eğitim Kursu 
Proje Tarihi:16-23 Ekim 2010 
Proje İsmi: “Self-Confidence in girl- Works”-Ben Kimim? 
Katılımcı Ülkeler: Almanya, Hollanda, İngiltere, Romanya, Polonya,   Fransa ve 
Türkiye (2) 
Katılımcı Sayısı:25 Kadın 

Proje sonrası katılımcılar arası iletişim ağı oluşturularak proje etkilerinin 
sürdürülmesi ve gelecek dönemde yeni projelerin planlanması sağlanmıştır. 



Proje İçeriği: Toplumla kaynaşmanın, 
uyum sağlamanın en güzel yolu, o 
toplumun kültürünü öğrenmekle olur. Bu 
amaçla hedefimiz,  yerleşik yabancılar 
kültürümüzün bir parçası olan 
Halkoyunları, Bağlama ve Türk Halk Müziği 
dallarında ilgi alanlarına göre çalışmalar 
yaparak daha mutlu ve uyum içinde 
yaşamalarını sağlamaktır. Bizim 
kültürümüzü öğrenmenin yanında farklı 
kültürleri bir araya getirerek kaynaştırmak 
ve gerek ev sahipleri gerekse yerleşik 
yabancılar hakkında önyargıları aşmaktır. 
Yine, yöremizde oynanan halkoyunlarını 
öğrenmeleri, bağlamada basit türküleri 
çalma, türküleri söylemeyi öğretmektir. Bu 
kültürel faaliyetlerin yanı sıra, güvenlik, 
sağlık ve diğer yasal hakları konusunda 
yerleşik yabancıları bilgilendirmek, bir 
diğer hedefimizdir. 

Eylem 1.2 Gençlik Girişimi 
Proje Tarihi: 1-Ağustos 2010- 1 Şubat 2011 
Proje İsmi: KAPI KOMŞUMUZ/ Our Next Door Neighbour 
 Hedef Kitle:   Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılar 



       2010 yılında Avrupa’dan irtibata geçtiğimiz ve ortak çalışma yürüttüğümüz STK’ 
larla hayat boyu öğrenme (Grundtvig) projesi yapılmış ve proje halen devam 
etmektedir. Karşılıklı çalışma ve ziyaretlerimiz devam etmektedir. 



    Bu projeleri gerçekleştirirken derneğimiz gençleri, AB Ulusal Ajans’ın 
toplantılarına ve proje eğitimlerine sürekli katılmışlardır. Ayrıca Ulusal Ajans’ın 
yurt dışında ve yurt içinde yapmış olduğu seminer ve eğitimlere sürekli 
derneğimizden katılımcı gençler gönderilmiştir. 
    Çeşitli Avrupa ülkelerinin yapmış olduğu projelere de derneğimiz gençleri 
katılmışlardır. 
    Derneğimiz bu projeleri ve çalışmaları gerçekleştirirken sürekli olarak 
Antalya’da bulunan kurumlarla irtibat halinde bulunmuş, birçoğuna destek 
vermiş ve büyük bölümünün desteğini almıştır. 
    Bu Kurumlar: 

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 
Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi 
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Antalya Kepez Belediyesi 
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Demre Belediyesi 
Amerikan Kültür Derneği 



Projelerimiz Ulusal Ajans yetkilileri tarafından iyi projeler arasında seçilmiş olup, 
proje tanıtımı ve proje fuarlarında sunumları yapılmıştır.  

2008 Haziran Ankara, 2011 Mart Konya.  



   Haziran 2011 döneminde yapmış olduğumuz 3 
kadın projesi ile ilgili bir değerlendirme projesi 

verilmiştir.  
   Projemizin amacı daha önce yapmış 

olduğumuz 3 kadın projesinin sonuçlarının 
görülmesi ile ilgilidir. Daha önceki kadın 

projesine gelen katılımcılardan oluşmaktadır. 
Katılımcılar bu amaçla geldikleri projelerde neler 
kazanmışlar ve neler yapmışlardır? Sonuçların 

görülmesi açısından hem ulusal ajansça hem de 
proje sorumlusu bizler için bu proje önemlidir. 



    Eylül döneminde Türk Kültürünün yabancılara tatil 
köylerinde doğru ve düzgün şekilde tanıtılması ile 

ilgili bir proje vermeyi düşünmekteyiz. İlgi alanımız ve 
derneğimiz amaçları ile örtüştüğü için bu konuyu çok 

önemsemekteyiz. 
   Son yıllarda konaklama işletmelerimizde uygulanan 

bu tür animasyon faaliyetleri denetimsiz ve kültüre 
uzak uygulamaları ile dikkat çekmektedir. Konaklama 

tesislerindeki Türk gecesi adı altında sergilenen 
programların büyük bir bölümü Türk Kültüründen 

uzak ve alakasız şeylerdir. Bu konuda ilgililerin büyük 
bir bölümü şikâyetçi oldukları halde sadece 

yakınmaktadırlar. 
    Bu konuda yapacağımız proje ile ilgili kişileri 

uyarmayı ve bilgilendirmeyi derneğimiz kendisine 
görev saymaktadır. 



TEŞEKKÜRLER… 

Rahmi TURAN  
Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı 

 
İletişim: 0242 238 08 70 GSM:0 505 875 15 12 

efemakdenizgenclik@hotmail.com 

rahmituran07@hotmail.com 

www.efemakdenizgenclik.com 


