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Biz Kimiz?



Merhaba,

Eşitlikten adalete, ekonomiden çevre bilincine, kadın haklarından bireysel
şiddete ve daha önemlisi bizi bizden ayrı düşüren kutuplaşmaya kadar
yaşadığımız sorunlar hepimizi derinden etkiliyor. Bu önemli sorunların
çözümü için kolay formüller bulunmuyor. Ama aslında tüm sorunların
üstesinden gelebilmemiz için elimizde olağanüstü imkânlar sağlayacak
bir potansiyel olduğunu iyi biliyorum. Peki gerçekte bizlere umut ve
güç vermesi gereken bu potansiyel nedir? Bana kalırsa, yüce gönüllü
toplumumuzun yüzyılların acı-tatlı deneyimlerinden damıtarak yarattığı
bilgeliğin ürünü olan ortak değerlerimizdir. Hem toplum hem de birey
olarak ihtiyacımız olan kaynak, toplumumuzun ve tarihimizin bizlere
cömertçe sunduğu ortak değerlerimizdir.

Özünde hepimiz bu değerlere sahibiz. Yalnızca onların daha fazla
farkına varmamız, hatırlamamız, daha fazla yaşamaya ve yaşatmaya
çalışmamız gerekiyor. Farklı yaşam tarzlarına ve kimliklere saygılı,
birlikte yaşama kültürü gelişmiş, bir güven ve refah toplumu olabilmemiz
için, ortak değerlerimize sımsıkı sarılmamızın en öncelikli ihtiyacımız
olduğuna inanıyorum. Çünkü gerek kişisel gözlemlerimiz gerekse
bilimsel araştırmalar ülkemizde kimliklerin giderek kendi içine kapandığı
yapılar oluştururken, farklı kimlikler arasındaki bağlantının ve güvenin
zayıfladığını gösteriyor. Toplumumuzu ayakta tutan ortak değerlere
kayıtsızlık artıyor. Tüm bunlara rağmen, ortak değerlerimizin insanlarımızın
benliğinde varlığını sürdürüyor olması iyimserliğimizi sürdürmemiz için bize
güçlü bir dayanak veriyor.



2016’da başlattığımız Ortak Değerler Hareketi’ne sağlam bir temel
oluşturmak üzere aynı yıl yaptığımız “Türkiye Değerler Araştırması”,
toplumun paylaştığı ilk on değerin aynı olduğunu gösteriyordu: “Adalet,
ahlak, güven, saygı, huzur, eşitlik, refah, dürüstlük, aile ve çevre
bilinci.” İşte bu tablo beni yüreklendiriyor. Kutuplaşma ve güvensizlik
artsa da ortak değerlere dair özlemlerimiz yerli yerinde duruyor.
Bu potansiyeli açığa çıkarmamız, yeniden ürettiğimiz, yaşadığımız,
paylaştığımız bir toplumsal enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor.

Bu düşüncelerle başlattığımız Ortak Değerler Hareketi’nde bahsettiğim
araştırmanın ardından bugüne dek Değerler Atölyeleri ve geliştirdiğimiz
Değer Taşı Oyunu ile pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirdik.
Ülkemizin farklı illerinde kanaat önderleriyle, gençlerle, kadınlarla, yüzlerce
insanla buluştuk. Fikir alışverişlerinde bulunduk, görüşlerimizi paylaştık,
farklılıkların ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu, her bireyin katkısının
ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördük. Küçük bir çabanın büyük
değişimler yaratabileceğine daha çok inandık. Bugün Ortak Değerler
Hareketi olarak, yola çıktığımızda olduğundan çok daha varlıklıyız.
Ülkemizin farklı bölgelerinde her yaştan ve görüşten değer elçilerimiz, ortak
değerlerimizi yüceltmek, çoğaltmak ve etrafında birleşmek için gayret
ediyor. Ortak değerlerimiz, ortak geleceğimizi sevgi ve dostlukla inşa
edebilmemiz, her anlamda sürdürülebilir bir toplum olabilmemiz için bize
doğru yolu göstermeye devam edecek.

Time dergisinin 2005 yılında en etkili 100 kişi arasında gösterdiği, “Kıvılcım
Anı” kitabının yazarı Malcolm Gladwell, her şeyin toplumda salgın
hale gelebileceğini söylüyor. Gladwell, fikirlerin toplumda salgın hale
gelebilmesini üç faktörle açıklıyor: Birkaç insan yasası, takım faktörü ve



bağlamın gücü. Yani birkaç gönüllünün güzel bir fikir etrafında başlattığı
bir hareket, iyi bir takım çalışması ve tutundukları bağlamın gücüyle
bütün toplumu saran bir akıma dönüşebilir. Ortak Değerlerimiz gibi bir
hazinemizin yanında, bu sözü edilen tüm unsurlara sahibiz ve tahmin
ettiğimizden çok daha güçlüyüz.
 
Amerikalı psikolog Philip Zimbardo’nun “Kırık Pencere” teorisini
duymuşsunuzdur. Mahalledeki evlerden birinin kırık penceresinin tamir
edilmemesi, diğer pencerelerin de kırılması için gizli bir “onay” işlevi görür.
Zamanla kırık pencereler ve kuralsızlık çoğalır, mahallede kargaşa ve kaos
hüküm sürmeye başlar. O kırık pencereyi “tamir etmekle” veya en azından
tamir edilmesi için yardım etmekle o mahalleyi değersizleşmenin  
getireceği sonuçlardan koruyabiliriz.

Samimi, küçük, mütevazı çabaların toplumda nasıl karşılık bulabileceğini,
nasıl büyük değişimler yaratabileceğini gösteren ve yaşam öyküsüyle
etkilendiğim insanlardan biri olan Mahatma Gandi, “Dünyada görmek
istediğiniz değişimin kendisi siz olun” der. Peki Ortak Değerler Hareketi için
gönüllü bireyler olarak sizler ne yapabilirsiniz?

Barrett Values Center kapsamında hazırlanan, Ortak Değerler Hareketi
için Türkçeleştirilen Değerler Anketi’ni yaparak şu anda olduğunuz
sizi en çok yansıtan 10 değer / davranışı seçerek bu değerlerin
hayatınızda ne anlama geldiğini öğrenerek başlayabilirsiniz. Ardından
mesela iş veya okul arkadaşlarınızdan, komşularınızdan, ailenizden,
belirleyeceğiniz kişilerle en az 5 kişilik bir grup kurabilirsiniz. Öncelikli
olarak onlarla da ‘Değerler Testi’ni paylaşabilir, çıkan sonuçları hep birlikte
değerlendirebilirsiniz. Okulunuzda, iş yerinizde, mahallenizde Değer Taşı 



oyun organizasyonu düzenleyebilirsiniz. Grubunuz için dijital bir iletişim ağı 
yaratabilirsiniz. Ortak Değerler Hareketi sosyal medya hesaplarını takip  
ederek grup üyelerinin de takip etmesini sağlayabilir, grubunuzla birlikte  
yıllık hedefler belirleyerek yapacağın etkinlikleri kolay ölçümlemek adına bir 
takvim oluşturabilirsiniz. Ortak Değerler Hareketi tarafından belirlenen değer
bazlı özel günlerde planlanan etkinliklere destek verebilir ve kentinizde bu
etkinlikleri uygulamak için organize olabilirsiniz.

Gönüllülüğün, küçük hareketlerin büyük değişimlere yol açma gücüne ve
kendinize güvenin. “İyi gelecek, değerlerimizle gelecek” diyerek harekete
geçin. Ben sizlere inanıyorum. Ortak Değerler Hareketi’ne destek veren her
bir gönüllü arkadaşımla aynı yolda, omuz omuza yürüyen bir değer elçisi
olmaktan mutluluk duyuyorum.

Sevgilerimle
Begüm Doğan Faralyalı

Ortak Değerler Hareketi
Değer Elçisi



Ortak değerlerimizle
birlikteyiz,

birlikte daha değerliyiz.

Bilirsiniz…

Hani bizi “biz” yapan şeyler vardır hayatta.

Kimimize göre candan bir selamlaşma,

çay eşliğinde şöyle güzel bir sohbet,

kimimiz içinse karşılıklı sevgi, saygı ve güven.

Bazen beraberce sevindiğimiz başarılarımız,

ve elbette zor zamanlardaki dayanışmamız…

Uzun sözün kısası, kendimiz kalarak

birlikte yaşamamızı sağlayan ne varsa,

hepsi bizim ortak değerimizdir.

Gelin, ortak değerlerimizi, müşterek yanlarımızı

her gün yeniden keşfedelim,

birlikte daha değerli bir geleceğe yürüyelim.

#ortakdeğerler



ORTAK DEĞERLER HAREKETİ NEDİR?
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı öncülüğünde 
başlayan “Ortak Değerler Hareketi” toplumdaki her türlü ayrışma, ayrıştırma ve 
kutuplaşma eğilimini gidermeye ve toplumsal ilişkilerde, iş hayatında değer odaklı 
gelişime yönelik araştırmalar yapan, akademik projeler üreten ve bu doğrultudaki 
faaliyetleri destekleyen bir sosyal sorumluluk projesidir.

MİSYONUMUZ
Değerleri yaşamın merkezine koymaktır. Toplum olarak değerlerimizi hatırlamanın 
ve onları yeniden yaşanır kılmanın Türkiyemize faydalı olacağına inanıyoruz.

NELER YAPAR? 
Ortak Değerler Hareketi, değerlerle ilgili araştırmalar yapar; değer odaklı ve  
müşterek gelişime yönelik projeleri destekler. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları 
ve öğrencilerle değer bazlı bir toplum yaratmanın hayaliyle gönüllülük esasıyla 
çalışmalarını sürdürür.



NASIL BAŞLADI? 
Türkiye’nin Ortak Değerleri Projesi’ne Eylül 2016’da Hürriyet’te yayınlanan yazı 
dizisi ile başladık. Türkiye’nin farklı alanlardaki seçkin isimlerine “Sahi, nedir  
bizim müştereklerimiz?” sorusuna verdikleri yanıtlarla ortak değerler üzerine 
diyalog zemini oluşturmaya çalıştık. 

İkinci aşama olarak Türkiye’de toplumun farklı kesimlerinin önemsediği  
kavramların neleri içerdiğini tespit etmek amacıyla Ekim 2016’da 1.806 kişiyle 
bire bir görüşme yöntemi ile “Türkiye Değerler Araştırması”nı yaptık. Araştırma 
sonuçlarına göre, toplumun farklı kesimlerinin önemsediği ve toplumda 
deneyimlemeyi istediği değerler üzerinde büyük bir örtüşme olduğunu gördük  
ve bu verilerden yola çıkarak ilk Değer Atölyemizi gerçekleştirdik. 

İstanbul, İzmir, Van ve Adana gibi şehirlerde gerçekleştirilen il buluşmalarıyla  
18-28 yaş arası genç ve kadınlardan toplam 1.000’e yakın temsilcinin yanı sıra  
Doğan Cüceloğlu, Özgür Bolat, Bekir Ağırdır ve Kemal İslamoğlu gibi değerli 
isimlerle atölye çalışmaları yaptık, değerleri konuştuk, ortak değerleri geliştirmeye 
yönelik proje fikirleri geliştirilmesini teşvik ettik.

Değer Taşı oyunumuz, değer bazlı projelerimiz ve Değer Elçilerimizle  
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.



Program, Ürünler
ve Etkinlikler



1. TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİ 
ARAŞTIRMASI 
Doğan Holding öncülüğünde başlatılan Ortak Değerler Hareketi önemli 
bir araştırmaya imza attı. Araştırma, İngiltere’deki Barrett Values Center’ın 
metodolojisi kullanılarak, alan araştırması Konda tarafından Ekim 2016’da 
1.806 kişi ile gerçekleştirildi. Daha sonra Şubat 2017 tarihinde derin 
görüşme yöntemiyle bulgular daha detaylı irdelenerek, toplum olarak  
önemsediğimiz kavramların neleri içerdiğinin cevabı arandı. 

Dünyada 30 ülkede ve şimdi de Türkiye’de yapılan bu araştırmalarda  
toplumu temsil etme gücüne sahip örneklemlere 80 değer arasından 
kendileri için önemli olan, etraflarında egemen olduğunu gözlemledikleri 
ve ideallerindeki toplum düzeninde belirleyici olacak değerleri seçmeleri 
isteniyor. 

Araştırmanın Türkiye’deki en çarpıcı sonucu, toplumla olması arzulanan 
değerler konusundaki olağanüstü örtüşme. Adalet, saygı ve güven, 
toplumun her kesiminin özlem duyduğu ve merkezi önem atfettiği  
değerler olarak karşımıza çıkıyor. 

Araştırmaya katılanların Türkiye’de görmek istedikleri değerlerde ilk on  
sırayı; adalet, ahlak, güven, saygı, huzur, eşitlik, refah, dürüstlük, aile ve 
çevre bilinci aldı. Buradaki on değerin altısının kişisel değerlerle aynı olduğu 
görülüyor.(adalet, ahlak, güven, saygı, dürüstlük ve aile). Araştırma, insanların 
gelecekte daha bütüncül bir yaklaşım görmek istediklerini ortaya koyuyor. 



Ortak Değerler Hareketi’nin liderliğini yapan Doğan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı araştırmayla ilgili, “Ortak Değerler 
Hareketi ile müştereklerimizi keşfedelim, geleceğe birlikte yürüyelim 
diyoruz. Çıkış noktamız şu: Ortak değerlerimiz farklılıklarımızdan çok 
daha fazla. Ortaklıklarımıza sahip çıktıkça, farklılıklarımızı da zenginlik 
olarak görebilir ve ortak bir Türkiye hayalinde buluşabiliriz. Değerlerin 
hayatımızın her alanında çok önemli olduğunu vurguladığımız bir proje. 
Çünkü değerlerin insanın özü olduğuna inanıyorum. En önemli öz denetim 
mekanizmamız. İnsan hayatındaki önemi kadar şirketlerin, toplumların 
ve ülkelerin hayatında da önemi çok büyük. Çünkü değerler kültürleri 
oluşturur, kültürler ise toplumları. Ve ben değer bazlı toplumların çok daha 
sürdürülebilir bir hikaye yaratacağına inanıyorum. Proje kapsamında 
yaptığımız bu araştırmada ise beni en çok heyecanlandıran konu kadın/
erkek, genç/yaşlı, Türk/Kürt, eğitimli/eğitimsiz, zengin/fakir, herkes için 
önemli değerler aynı ve toplumda deneyimlemeyi istediği değerler de aynı. 
Yani hepimiz aynı ortak Türkiye’nin hayalini kuruyoruz” şeklinde konuştu. 

Araştırmanın metodolojisini geliştiren Barrett Values Center Kurucu Başkanı 
Richard Barrett ise “Birbirine bağlı bir toplum inşa etmek istiyorsak, önce 
güven inşa etmeliyiz. Güven inşa etmek için kendi düşünce kalıplarımızı 
değil insanların paylaştığı değerlere odaklanmalıyız. Düşünce kalıpları/
inanışlar insanları ayrıştırır, değerler birleştirir” dedi.



2. DEĞER TAŞI KUTU OYUNU 
Hem bireysel hem de toplumsal olarak mutlu bir yaşamın en önemli 
yollarından biri değerlerimizi keşfetmek ve değerlerimize göre bir yaşam 
seçmekten geçiyor. Buradan yola çıkarak müştereklerimizi, değerlerimizi ve 
ortak hayallerimizi hep birlikte konuşmak iyi gelecek dedik ve Ortak Değerler 
Hareketi olarak dünyada da bir ilk olan ‘Değer Taşı’ oyununu tasarladık.

Değer Taşı oyunu kârlılık gözetmeden değerler konusunda farkındalık 
yaratmak ve bunu eğlenceli, sorgulayıcı bir yöntemle yapmak adına 
tasarlanmıştır. İhtiyaç Haritası iş birliğiyle alınan her oyun harita 
üzerinden oyuna erişemeyen bir kişiye/gruba/STK’ya bağışlanmaktadır. 
Oyunu Hepsiburada.com’dan satın alabilirsiniz.

Ocak 2018’de raflarda yerini alan Değer Taşı kutu oyunu bugüne kadar  
21 şehirde, 5.000’den fazla kişiye doğrudan erişimle oynanmıştır. 16+ yaş  
grubu ile oynanan Değer Taşı oyununun İngilizce versiyonu da  
bulunmaktadır. Çocuk versiyonu özelinde çalışmalarımız devam 
etmektedir. 2019 yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda değer  
eğitiminde bir araç olarak kullanılmaya başlanması hedeflenmektedir.  



3. DEĞER ATÖLYELERİ
Ortak Değerler Hareketi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan 
Faralyalı’nın liderliğinde farklı illerde, farklı kesimlerinden 50 genç ve 50 kadını 
“Değer Atölyeleri”nde buluşturdu. 

İstanbul, Van, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar 
Türkiye Değerler Araştırması’nda çıkan ortak değerleri, değerlerin 
hayatımızdaki yansımalarını ve arzulanan değerleri nasıl daha çok 
yaşatabileceğimizi konuştu. Atölyelerde Doğan Cüceloğlu, Özgür Bolat ve 
Kemal İslamoğlu gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla kişisel değerlerin 
keşfinin ve evrensel değerlerin hayatımızdaki önemini vurgulayan 
söyleşiler gerçekleştirerek atölye sonunda değer bazlı projeler ürettik. 

Değer Atölyeleri Türkiye’nin yedi bölgesinde Değer Elçileriyle, sivil toplum 
kuruluşlarıyla, üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.



4. DEĞERLİ HABERLER
Ortak Değerler Hareketi olarak çevremizde olan biten tüm iyiliklere ulaşmayı 
ve bunları toplumla paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, toplumun her 
kesiminden insanların içerik üretme süreçlerinde bize katılmasını istiyoruz. 
Dijital mecraların ülkemizde kullanım sıklığı göz önünde bulundurulduğunda 
bu içeriklerin yaygınlaşma hızını, önemini ve toplumsal kabulünü bir iyilik  
hareketine dönüştürmek istiyoruz. Çünkü iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz.

Eğer sizin de çevrenizde gördüğü, bildiği veya duyduğu sevgi, saygı, dayanışma, 
erdem ve daha birçok değeri barındıran bir “değer” hareketi var ise bunu 
haberleştirebilir, paylaşabiliriz. 

Daha fazla iyilik, daha fazla yaşayan değer için şimdi siz de değer habercimiz 
olabilirsiniz!

BİZE İYİ HABERLERLE
GELİN, PAYLAŞALIM.
“Değerli Haberler” haberlerinizi bekliyor.

Sen de tanık olduğun iyilik dolu haberleri
bilgi@ortakdegerlerhareketi.com’a gönder,
hayatı anlamlı kılan sevgi, saygı, dayanışma,
erdem ve daha birçok değeri paylaşarak çoğaltalım.



5. İŞTE DEĞERLERİMİZ KONFERANSI
Değerleri yaşamın merkezine koymayı hedefleyen Ortak Değerler Hareketi,  
iş dünyasının değer konusunu sahiplenmesini de teşvik etmek için 4 Aralık 2017’de 
“İşte Değerlerimiz Konferansı”nı gerçekleştirdi.

İş, akademi ve sivil toplum dünyasından isimlerin katıldığı konferans  
“iş yaşamında ve toplumda hakim olan değerlerimiz ne durumda ve nereye  
gidiyor,  değer odaklı liderlik ve değer odaklı şirket nedir” gibi konuları ele aldı.

Begüm Doğan Faralyalı’nın konuşmasıyla başlayan konferansa Konda Araştırma 
Genel Müdürü ve Danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Boyner 
Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Boyner, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu, LC Waikiki CEO’su Mustafa Küçük, oyuncu Halit Ergenç,  
New York Üniversitesi Psikoloji Anabilimdalı üyelerinden Prof. Dr. Selçuk 
Şirin, gazeteci Şirin Payzın ve masal yazarı-hikaye anlatıcı Nazlı Çevik Azazi  
konuşmaları ve sunumlarıyla konuk olarak katıldı.



6. İÇİMİZ FİKİR FİKİR PROJE 
YARIŞMASI
Ortak Değerler Hareketi, toplumdaki ortak değerlerin hatırlanması, anlaşılması, 
önemsenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak kadınlar ve gençler 
tarafından hazırlanacak yaratıcı, yenilikçi ve farklı kesimlerin ortaklığına  
dayanan projelerin desteklenmesi amacıyla Şubat 2018 tarihinde İçimiz Fikir  
Fikir Proje Yarışması için duyuruya çıktı.

‘Kendimiz kalarak birlikte yaşamamızı sağlayan ne varsa hepsi bizim 
ortak değerimizdir’ diyerek yola çıkan Ortak Değerleri Destekleme 
Programı  çerçevesinde, güven, sevgi, saygı ve erdem değerlerini 
yaşatacak ve canlandıracak proje fikirlerini destekleyen program  
30 günlük duyuru süresince yoğun bir başvuru talebi aldı. Yapılan tüm 
proje başvuruları ön eleme ve final değerlendirmesiyle sonuçlandırıldı. 

Şırnak, Balıkesir, Konya, İstanbul ve İzmir’den 7 proje; Doğan Holding Yönetim  
Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Doğan Holding Kurumsal İletişim ve 
Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu, Global Civics 
Başkanı Hakan Altınay, TBWA\İstanbul Genel Müdürü Burcu Özdemir Kayımtu, 
İdema Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Özgür, Oyuncu ve UNDP Türkiye İyi  
Niyet Elçisi Mert Fırat ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı  
Prof. Dr. Ayşe Soysal’dan oluşan bir jüri tarafından seçildi.



2018 İÇİMİZ FİKİR FİKİR PROJE KAZANANLARIMIZ
İst ismara karşı  çocukların kendi 
bedenlerini ve çevrelerini tanımasını 
sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
proje, çocuk iletişiminde önemli sonuçlar 
veren ”kukla” oyuncakları aracılığıyla 
ve drama metodu ile Şırnak ilçelerinde 
uygulandı. Doğrudan 40 çocukla 
uzun dönem çalışılan projede, toplam  
750 ilkokul öğrencisine erişim sağlandı.

Bandırma’da ayrımcılığa uğrayan veya 
sokakta yaşayan dezavantajlı çocuklar 
için psiko-drama olarak tasarlanan 
atölyelerden oluşan projemiz, dans-
ritim-resim gibi sanat içerikleriyle 
çocukların topluma entegrasyonunu 
desteklemektedir. 7 ana başlıkta yapılan 
atölyeler, 21 kız ve 23 erkek olmak üzere  
44 çocukla yürütülmektedir.

Topraklarımızda yaşamış Nasreddin Hoca, 
Karagöz-Hacivat gibi iyiyi tanımlayan 
ge lenekse l  f igü r le r  i l e  t op lumsa l 
değerlerimizin eşleştirmesinden oluşan 
gölge tiyatromuz, daha önce hiç tiyatro 
ile tanışmamış İstanbul-Avcılar bölgesinde 
8.000 çocuğa erişti.

Küçük Ritimler 

Büyük Adımlar

Alev Şengönül

Hamidiiran 

(Bandırma-

Balıkesir)

Birlikte 

Yaşayabilecek 

miyiz?

Zeynep Turan 

(Şırnak)

Gölgeden 

Hayata 

Değerlerimiz

Alper Özgen 

(İstanbul)



Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş 
lezzetleri ortaya çıkararak gastronomik bir 
içerik yaratmayı amaçlayan proje, bölge 
kadınlarının mutfağa dahil olması ile 
katılımcı bir projeye dönüştü. Gastronomi 
öğrencileri ve bölge kadınlarının 
seçtiği yöresel yemekler ile 50 çeşitlik 
bir mutfak örneği oluşturuldu. Proje,  
200 kişinin katıldığı bir yemek festivali ile 
tamamlandı.

Kuşaklararası diyalogun geliştirilmesini 
am a ç la y a n  p r o j e ,  T a ze l en m e 
Üniversitesi ’nin 60 yaş ve üzeri  
öğrenci ler i  i le  l i se  öğrenci ler in in 
ortaklaşarak belirlediği 12 oyunun 
birlikte oynanması hedefiyle yola çıktı.  
10 aylık proje süresi toplamda 200 kişilik  
bir grubun değer ve kuşaklararası deneyim  
paylaşımı ile tamamlandı.

Siz Küçükken 

Biz Büyürken

Buğçe Kamer 

Baybaş (İzm
ir)

Geleneksel 
Lezzetlerimizde 

Ortak Değerler

Sümeyye Aydoğan 
(Konya)



Bu topraklar üzerinde geçmişten beri 
oynanan oyunları 4 ilde gerçekleştirilen 
saha çalışmalarıyla gün yüzüne çıkaran 
Oyun Atlası, bu oyunları üniversite 
öğrencileriyle birlikte tekrar tasarladı. 
Tasarlanan oyunlar çocuk, genç ve yetişkin 
gruplarından oluşan 117 kişi ile oynandı. 
Proje, keşfedilen oyunların Türkiye haritası 
üzerinde interaktif bir şekilde gösterildiği 
platformla tamamlanacak.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sözlü olarak 
kuşaklara miras bırakılan hikayeler i 
t op lamay ı  ve  d i j i t a l  arşiv yaratmayı 
amaçlayan proje,  saha eğitimleri ile 25 
kişilik bir ekip oluşturdu.  İstanbul’da  2, 
Diyarbakır’da 1 saha çalışması yapan proje 
çalışan ve   gönüllüleri,  geleneksel hikayeleri 
toplayarak  www.sendedinleprojesi.com 
üzerinden yayınlamaya başladı.

Sen de Dinle

Elif Öztürk  

(İstanbul)

Oyun Atlası
Gökçen Göksel 

(İstanbul)



Geleneksel Lezzetlerimizde Ortak Değerler

Gölgeden Hayata DeğerlerimizOyun Atlası



Küçük Ritimler Büyük Adımlar

Birlikte Yaşayabilecek miyiz?

Sen de Dinle Siz Küçükken Biz Büyürken



7. SOSYAL FAYDA ZİRVESİ 2018
Türkiye’de 5.’si düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve TBWA For Good iş birliğinde Doğan Holding sponsorluğunda 
Hilton Bosphorus İstanbul & Convention Center’da, iş dünyası, akademisyenler, 
sivil toplum kuruluşları, basın ve sanat camiasından geniş bir katılımla gerçekleşti.  
Gün boyunca farklı konulara ayrılan panelleri dinleyen katılımcılar, 
sürdürülebilirlik ve iş birliğinin önemi hakkında bilgi alma fırsatı buldu ve  
“2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz?” sorusuna cevap aradı.

Halit Ergenç’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne vurgu yapan Ergenç, “Tüm dünyayı 2030’a kadar kurtarabilmemiz 
için sürdürülebilir kalkınmanın 17 maddesi var. Bu 17 maddedeki çarpıklığı  
düzeltebilirsek bu dünyada daha uzun yaşayabiliriz” dedi. Ergenç’ten sonra 
sahneye çıkan UNDP Türkiye Ofisi Direktörü Claudio Tomasi, 2013 yılından 
itibaren düzenlenen etkinliğin amacını vurguladı. “Bugün buraya hep birlikte 
dünyanın 2030’da nasıl olacağını hayal etmeye ve sizlerin dünyanın 2030 
yılındaki hali ile ilgili fikirlerinizi almaya geldik” diyerek konuşmasını sürdürdü. 
UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, günün ilk panelistleri olarak, Türkiye’nin küresel 
insani yardım konusundaki başarısını ve gençlerin gönüllülüğe özendirilmesinin  
önemini konuştu.

Uyanık ve Kasapoğlu’ndan sonra sahneye gelen Doğan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, “Geleceğin Değerleri, Değerlerin Geleceği”  
başlıklı konuşmasıyla özel sektörün sürdürülebilir bir dünya için elini taşın altına 
koyması gerektiği bu süreçte değerlerin ne denli önemli olduğunun altını çizdi: 



“Her birimiz sürdürülebilirlik elçisi olabiliriz. Planlamamızı ve hedeflerimizi oluşturup  
biz de daha iyi bir dünya için çalışabiliriz.” Oturumlar Mert Fırat, Harun Tekin, 
Gökçe Bahadır, Yekta Kopan ve Serenay Sarıkaya’nın katılımları ile devam 
etti. Ayrıca zirveye katılanlar Ortak Değerler Hareketi stant alanında yapılan  
çalışmalar hakkında bilgi alarak Değer Taşı oyunuyla tanıştı ve değerler 
pankartlarıyla fotoğraf çektirerek eğlenceli vakit geçirdi.



ORTAK DEĞERLER HAREKETİ, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
HEDEFLERİNİ DESTEKLER
Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu, 2030 yılına kadar yoksulluk, eşitsizlik 
ve iklim değişikliği ile mücadele etmeyi amaç edinen toplam 17  Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’nde ortaklaştı.

“Daha iyi dünya, daha iyi toplumlar” için belirlenen hedefler yaşadığımız  
toprakları tüm bileşenleriyle sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Ortak Değerler  
Hareketi de tüm dünyanın benimsediği ortak kalkınma hedeflerini ülkemizde de 
yaşatmak adına adımlar atıyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediğimiz 7 proje, değerler üzerine  
geliştirdiğimiz kutu oyunlarımız ve gönüllülerimizin gerçekleştirdiği aktivitelerle 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasına katkı sağlıyoruz.

2016 yılında başladığımız yolculuğumuzda, sürdürülebilir bir dünya ve değer  
bazlı bir gelecek yaratma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyor, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ve alt hedeflerini benimseyerek izimizi  
daha kalıcı hale getirmek istiyoruz.

Ortak Değerler Hareketi olarak, başta Nitelikli Eğitim (4), Eşitsizliklerin Azaltılması  
(10) ve Hedefler için Ortaklıkları (17) temel alan uygulamalar üzerinde  
yoğunlaşarak bu doğrultudaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.



Sürdürülebilir Kalkınma İçin

KÜRESEL HEDEFLER





Gönüllülük ve 
Değer Elçiliği





Gönüllülük Nedir?

“Bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi 
ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik 
gerçekleştirdiği faaliyetlerdir.” Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (UNV) 
gönüllülüğü böyle tanımlamaktadır. 

Bu kavram tüm dünyada yükselen bir katılımcılık ağı olan gönüllülüğün, sosyal 
fayda üretmek amacıyla çevre, sağlık, eğitim, sosyal haklar alanlarında geliştirilen 
programlarda bireylerin edindiği rolleri gerekçelendirmektedir.

Ortak Değerleri Hareketi olarak biz de gönüllülüğü, içinde bulunduğumuz 
toplum için, karşılık beklemeksizin, bir işi kendiliğinden üstlenmek olarak  
konumlandırmaktayız. Enformel öğrenmenin en verimli alanlarından biri 
olan gönüllülük, yalnızca sosyal faydayı beslemez. Bireylerin de benzer ilgi 
alanlarında bir toplum oluşturmasına olanak sağlayan gönüllülük, değer  
yargılarının pozitif yönde gelişmesine ve daha iyi bir dünyayı kavramaya  
yardımcı olur.

Gönüllülük İlkelerimiz 

Ortak Değerler Hareketi, değer bazlı bir toplum ve üretim anlayışını tüm program 
bileşenleriyle ele almaktadır. Türkiye’nin 21 kentinde yapılan buluşmalarda ve 
dijital ortamda gelişen destek mekanizmalarında oluşan gönüllü topluluğunu en 
etkin şekilde yönetmek adına bir politikaya sahiptir.

Gönüllülerin haklarını ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak birlikte yönetme 
anlayışına sahip Ortak Değerler Hareketi, Türkiye’nin Değerleri Araştırması’ndan 
çıkan ‘dayanışma, güven, sevgi, eşitlik, erdem, saygı, yardımseverlik’ değerlerini 
gönüllülük programının temeline koymaktadır.



16 yaş ve üzeri her bireyin gönüllü olabileceği Ortak Değerler Hareketi, gönüllüleri 
şu şekilde özetler:

• Bu ülkeye ve topluma olan umut ve heyecanını kaybetmeyen insanlardır.

• Toplumda görmek istediği değeri ilk başta kendi ortaya koyandır. İnançlıdır, 
fedakardır ve dürüsttür.   

• İyiliğe dokunacak bir değişim için inisiyatif almaktan çekinmez.

• Topluma, doğaya ve yaşama saygılıdır. Her birinin yalnızca parçası  
olduğunu bilir.

• Yaşının engeli; cinsiyetinin ve etnik kimliğinin farkı yoktur, önyargısızdır. 

Ortak Değerler Gönüllüsü Kimdir? 

Daha iyi bir dünyayı anlama ve tanıma amacı olan, en dar çevresinden  
başlayarak topluma uzanan değer bazlı dönüşüm için inisiyatif alan kişiler  
Ortak Değerler Hareketi’nin Değer Elçisi olarak adlandırılır.

4. Değer Elçisi Neler Yapar? 

Değer Elçisi, Ortak Değerler Hareketi’nin amaç ve misyonu doğrultusunda kendi 
sosyal çevrelerinde ve yaşam alanlarında, değerler ile ilgili bir etkinlik düzenleyerek 
veya bir farkındalık yaratarak bizlere katkı sunan/sunacak gönüllülerdir.

İl ve ilçe bazında inisiyatif alarak gönüllü takımları kuran elçilerimiz, toplumda 
ve çevrelerinde oluşan durumlara karşı değer bazlı pozitif adımlar atarlar. Çocuk, 
yaşlı, genç, kadın ve tüm dezavantajlı grup veya durumlar için aktiviteler düzenler 
ve bunu dijital tüm mecralarda yayarlar.



Değer Elçileri’nin Hedefleri Nelerdir? 

Değer Elçileri, Ortak Değerler Hareketi’nin ulusal veya uluslararası düzeyde 
büyümesine katkı sunan yol arkadaşlarıdır. Hareketin olduğu kadar en yerelden 
en küresele tüm temsilcilerin bu kapsamda bir hedefler tablosu vardır. 

Ortak Değerler Hareketi, gönüllülük politikası kapsamında birlikte karar alma 
ve birlikte hareket etme mekanizmalarını odağa alır. Bu politikanın doğurduğu 
bir sonuç olarak da tüm Değer Elçileri’nin aynı politikayı temsil alanlarında  
yaşatmasını istemektedir.

Değer Elçileri’nin Başlangıç Hedefleri:

• Barrett Values Center kapsamında hazırlanan, Ortak Değerler Hareketi için 
Türkçeleştirilen Değerler Anketi’ni yaparak şu anda olduğun seni en çok 
yansıtan 10 değer / davranışı seçerek bu değerlerin hayatında ne anlama 
geldiğini öğrenerek başlayabilirsin. www.ortakdegerlerhareketi.com/anket

• İş arkadaşlarından, komşularından, ailenden, okul arkadaşlarından 
belirleyeceğin kişilerle en az 5 kişilik bir grup kurabilirsin. Öncelikli olarak  
onlarla da Değerler Testi’ni paylaşabilir, çıkan sonuçları hep birlikte 
değerlendirebilirsin. Okulunda, iş yerinde, mahallende Değer Taşı oyun 
organizasyonu düzenleyebilirsin.

• Grubun için bir iletişim ağı yaratabilirsin. Whatsapp grubu ya da Facebook’ta 
kapalı bir grup olabilir. 

• Ortak Değerler Hareketi sosyal medya hesaplarını takip ederek grup üyelerinin 
de takip etmesini sağlayabilirsin.   



• Grubunla birlikte senelik hedefler oluşturarak yapacağın etkinlikleri kolay 
ölçümlemek adına bir takvim oluşturabilirsin.

Ortak Değerler Hareketi, Birleşmiş Milletlerin “Hedefler İçin Ortaklıklar” maddesini 
benimseyerek gerek sivil toplum kuruluşları arasında gerekse iş dünyasında değer 
bazlı dönüşüm için paydaş alanlar yaratmaktadır.

Ortak Değerker Hareketi’nin hedeflerinden biri de en küçük ölçekte dahi “ortak iş 
yapma kültürünün” hayata geçmesidir.

Bu kapsamda bireysel, kurumsal veya program bazlı ortaklıklara değer elçilerinin 
açık olmasını ve teşvik edici pozisyona erişmesini beklemektedir.



• Okul ya da iş arkadaşlarınızla, mahalledeki komşularınızla ya da ailenizle en az 
10 kişilik bir Değer Taşı oyun organizasyonu planlayın. 

• Ayda en az iki Değerli Haberi kısa bir videosunu ya da fotoğrafını çekerek 
bizimle paylaşın. 

• Kentinizdeki sivil toplum kuruluşları ile tanışın, iş birliği yapabileceğiniz noktaları 
belirleyin ve birlikte en az bir etkinlik düzenleyin. 

• Ortak Değerler Hareketi sosyal medya hesaplarında paylaşılan içerikleri 
hesaplarınızda paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayın. 

• Sizler için oluşturduğumuz 8 etkinlik önerisini grubunuzla birlikte uygulamaya 
çalışın. 

• Gündelik hayatınıza kolayca entegre edebileceğiniz küçük aksiyon önerilerimizi 
uygulayın, çevrenizle paylaşın. 

• Ortak Değerler Hareketi tarafından belirlenen değer bazlı özel günlerde 
planlanan etkinliklere destek verin ve kentinizde bu etkinlikleri uygulamak için 
organize olun. (Takvim kitapçığın son sayfasında yer almaktadır.) 

• Yaptığınız tüm etkinlikleri, aldığınız her aksiyonu fotoğraflayın ya da videoya 
çekin. 

• Bazen Skype bazense yüz yüze yapacağımız buluşmalarda etkinlik önerilerinizi 
bizlerle paylaşın. 

Değer Elçileri’nin grubuyla ve bireysel olarak alabileceği aksiyonlarla ilgili 
önerilerimiz:





Değer Elçisi Olmaya
Küçük Adımlarla Başla



En az bir yardım 
kampanyasına 
katılabilirsin.

Bir fırına 
“askıda ekmek” 
bırakabilirsin.

Evsizler 
için yemek 

dağıtabilirsin.

Sokaktan veya 
barınaktan 
bir hayvan 

sahiplenebilirsin.

Ayda bir gün 
senin gibi 

düşünmeyenlerin 
sitelerine, 

yayınlarına göz 
atabilirsin.

Geleceğe
küçük bir orman 

bırakmak için 
arkadaşlarınla 

fidan 
dikebilirsin.



İhtiyacı olan 
bir okul için

kitap toplayabilir 
ve kütüphane 
kurabilirsin.

Doğum günü 
hediyelerin için 
bir sivil toplum 

kuruluşuna bağış 
kampanyası 
açabilirsin.

Düzenli 
kan bağışçısı

olabilirsin.

Bir kadın 
girişimcinin 

en az bir ürününü 
satın alabilirsin.

Gereksiz yere 
yanan lambaları 

söndürüp, 
fişleri prizden 
çekebilirsin.

Sevdiğin 
insanlarla 

buluştuğunda 
telefonunu bir 
kenara bırakıp 

sosyal medyadan 
uzak durabilirsin.



Sahip olduğun 
yetenekleri 

başkalarıyla 
paylaşıp 

onların da 
öğrenmelerine katkı 

sağlayabilirsin.

Ailen veya 
arkadaşlarınla 

Değer Taşı oyunu 
oynayarak 

onların temel 
değerlerini 

öğrenebilirsin.

Doğa için en az 
bir gün bisiklet 
kullanabilirsin.

Kullanmadığın
kıyafetlerini 

ihtiyaç 
sahiplerine 

ulaştırabilirsin.

Bir komşunla 
tanışabilirsin.

Görmeyen biri 
için bir kitap 

seslendirebilirsin.



Okulunda Ortak 
Değerler Kulübü 

kurabilirsin.

Asansörde, 
sokakta, pazarda 

gördüğün 
insanlara selam 

verebilirsin.

Mahalleye
yeni taşınan 

birine hoş geldin 
ziyaretine 

gidebilirsin.

Yaşadığın yerle 
ilgili bir anıyı 
öğrenebilirsin.

Bir plaj ya da 
orman temizleme 

etkinliğine 
katılabilirsin.

Bugün en az bir 
kişiye çok içten 

sarılabilirsin
ya da onu 
sevdiğini 

söyleyebilirsin.



Pipet kullanımını 
bırakarak, tek 

seferlik olmayan 
su şişeleri, kahve 

bardakları 
kullanabilirsin.

Arkadaşlarınla 
birlikte çevre 
dostu alışveriş 

filesi örebilirsin.

Kadın hakları, 
eğitimde fırsat 
eşitliği ve iklim 
değişikliği ile 
ilgili içerikleri 

sosyal medyada 
paylaşabilirsin.

Sadece ihtiyacın 
olanı satın 
alabilirsin.

Arkadaşlarınla 
birlikte bir huzur 

evine giderek 
Değer Taşı 

oynayabilirsin.

İş yerinde 
çıktı almamaya 
dikkat ederek 
gerekmedikçe 

kağıt 
harcamayabilirsin.



İş yerinde ya da 
evinde kağıt, 

plastik, cam ve 
metal gibi atıkları 

dönüşüm için 
ayrıştırabilirsin.

Sokak 
hayvanları 
için pratik 
kulübeler 

yapabilirsin.

Çevremde 
gördüğün iyilikleri 
değerli haberler 

formatıyla bizimle 
paylaşarak 

yaygınlaşmasını 
sağlayabilirsin.

Değer ve fayda 
üreten en az 
bir etkinliğin 

organizasyonunda 
gönüllü olarak 
yer alabilirsin.

En az bir 
arkadaşını Ortak 
Değerler Hareketi 

gönüllüsü 
yapabilirsin.





Etkinlik Önerileri



1. Eşya/Kitap Kütüphanesi

Sık sık ihtiyaç duymadığımız kitap, alet (örneğin matkap) ve sair eşyaları 
mahallemizde, okulumuzda veya sosyal çevremizde kullanıma açık hale  
getirebilir ve bu sayede dayanışmayı, paylaşımı, kardeşliği güçlendirebiliriz.

2. Değer Rotası

Bölgenizin, mahallenizin büyükleriyle konuşarak yaşadığınız bölgenin  
unutulmaya başlanmış geleneklerini, eski değerlerini belgeleyebilirsiniz. Değişimin 
hızlı yaşandığı günümüzde birçok gelenek hızla unutuluyor. İmece adına 
yapılan göz hakkı, askıda ekmek gibi gelenekler son yıllarda bireyler tarafından  
bulunup belgelendi ama herhalde başka birçok güzel uygulamada unutuldu. Eski  
dönemleri hatırlayabilecek büyüklerle konuşarak bölgenizin güzel alışkanlıklarını 
ortaya çıkarabilirsiniz. 

Bu konuyla ilgilenebilecek bir ekip kurarak şehrinizin değer mekanlarını 
haritalayıp, bir değer parkuru yaratabilirsiniz ve belli günlerde o parkurda turlar 
düzenleyebilirsiniz.

3. Değer Taşı

Değer Taşı oyununu edinerek oyunu okulunuzda, iş yerinizde, kahvede,  
günlerinizde oynatabilirsiniz. İzlenim ve deneyimlerinizi duymayı çok isteriz.  
Hatta bir de resim çekip, bize yollayabilirsiniz, biz de sitede yayımlayabiliriz. 

Oyun sonunda ön plana çıkan değerlerinizle bir Değer Panosu yaratarak evinizde, 
okulunuzda, iş yerinizin Değer Anayasası’nı oluşturabilirsiniz. Mesela ‘her koşulda 
birbirimize karşı sevgi ile yaklaşacağız’ ilk maddeniz olabilir, ne dersiniz?



4. Piknik

Özellikle hızlı şehirleşen mekanlarda komşuluk duyguları, pratikleri zayıflıyor.  
Her hafta daha önce selamlaşmadığınız bir komşunuza selam verin, bir sonraki 

sefer de hatırını sorun. 

İmkanınız, zamanınız varsa, apartmanınız, siteniz, sokağınız için bir piknik ya da 
yemek organize edin. Bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Mutlaka bu işi 
sizinle yapmak isteyecek birileri de çıkacaktır.

5. İyi Haber Perhizi

Sosyal medya insanların sadece kendileri gibi düşünenlerle ilişki içinde olmasına 
yol açabiliyor. Ayda bir gün sizin gibi düşünmeyenlerin sitelerine, yayınlarına  
göz atın ve oradan paylaşmaya değer bir şey bulup bulamadığınıza bakın. 

Sizin gibi düşünmeyenlerle konuşurken onların haklı, sizin haksız olduğu bir  
olaydan başlamayı ve iyi niyeti baştan tesis etmeyi deneyebilirsiniz.

6. Değer Haberciliği

Haftada bir gün de sadece iyi haber, değer haberi paylaşma kuralı getirebilirsiniz. 
Erdem, değer haberlerinin paylaşımı, görünürlüğü arttıkça, moralimiz iyileşebilir 
ve yaşadığımız toplum hakkında daha gerçekçi bir izlenime sahip olabiliriz. 

Hatta sosyal çevrenizde gördüğünüz benzer vakaları bizlerle paylaşabilirsiniz.  
Biz de sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda sizden gelen haberlere yer vererek 
etkisinin çoğalmasına katkı sağlayabiliriz



7. Mahalle Evi

Mahallede nöbetçi eczane gibi Nöbetçi Sevgi Evi Listesi organize edilip 
edilemeyeceğini sınayabilirsiniz. Acil bir işiniz çıktığında okuldan dönen 
çocuğunuzun mahallede güvendiğiniz bir eve misafir gidebilmesi güzel  
olmaz mı?

Mahalledeki evinizi veya ortak bir kullanım alanınızı bu amaç için düzenli bir 
buluşma alanına çevirebilirsiniz.

8. Dünya Değerler Günü

2019 yılında 17 Ekim’de kutlanacak Dünya Değerler Günü’nde değerlerle ilgili 
farkındalık yaratmak için harekete geçebilirsin.

Önerilerini kendi çevrende uygulayarak #ortakdegerler hashtag’i ile paylaşmaya 
ne dersin?



1 Ekim  Dünya Çocuk Günü
4 Ekim  Dünya Hayvanları Koruma Günü
8-12 Ekim  Ahilik Kültür Haftası
14 Ekim  Dünya Çiçek Verme Günü
17 Ekim  Dünya Değerler Günü
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü
28 Ekim-4 Kasım  Kızılay Haftası
29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı
31 Ekim  Dünya Tasarruf Günü

4 Kasım  Unesco Günü
10 Kasım  Atatürk’ü Anma Günü
2.hafta  Dünya Çocuk Kitapları Günü
13 Kasım  Dünya Nezaket Günü
16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü
20 Kasım  Çocuk Hakları Günü
24 Kasım  Öğretmenler Günü
25 Kasım  Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü
3 Aralık  Dünya Engelliler Günü

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
10 Aralık  Dünya İnsan Hakları Günü
11-17 Aralık  Mevlana’yı Anma Haftası
12-18 Aralık  Yerli Malı Haftası
12-18 Aralık  Yoksullara Yardım Haftası
21 Aralık  Dünya Kooperatifçilik Günü

17 EKİM 2019 
DÜNYA DEĞERLER GÜNÜ



1 Ocak Yılbaşı
2 Ocak Motivasyon ve İlham Günü
7-10 Ocak Dünya Beyaz Baston (Körler) Günü
10 Ocak Enerji Maliyetlerini Azaltma Günü
13 Ocak Hayallerini Gerçekleştirme Günü
21 Ocak Dünya Sarılma Günü
22 Ocak Hayatı Kutlama Günü
27 Ocak Uluslararası İş Yerinde Eğlenme Günü
31 Ocak Sokak Çocukları Günü
11 Şubat Arkadaş Edinme Günü
14 Şubat Sevgililer Günü 
14 Şubat Kitap Bağış Günü
17 Şubat Kibarlık Günü
1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü
1 Mart İltifat Günü
8 Mart Kadınlar Günü
14 Mart Tıp Bayramı
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü

20 Mart    Dünya Mutluluk Günü
21 Mart    Uluslararası Irk Ayrımıyla   
    Mücadele Günü
22 Mart    Dünya Down Sendromu Günü
21-26 Mart    Orman Haftası
22 Mart    Dünya Masal Anlatma Günü
27 Mart    Dünya Tiyatrolar Günü
31 Mart    Dünya Destek Olma Günü
1 Nisan    ŞAKA!
2 Nisan    Dünya Otizm Farkındalık Günü
7 Nisan    Dünya Sağlık Günü
14-20 Nisan    Kutlu Doğum Haftası
15 Nisan    Dünya Küçük Gönüllülük İşleri Günü
20 Nisan    Gönüllü Tanıma Günü
23 Nisan    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan    Dünya Kitap Günü
28 Nisan-4 Mayıs Kardeşlik Haftası
29 Nisan    Dünya Dans Günü
1 Mayıs    Emek ve Dayanışma Günü

5 Mayıs  Dünya Kahkaha Günü
6 Mayıs  Hıdırellez
7 Mayıs  Kan Bağışı Günü
10 Mayıs  Anneler Günü
10-16 Mayıs  Engelliler Haftası
12 Mayıs  İşitme ve Konuşma Engelliler Günü
13-19 Mayıs  Dünya Zihinsel Sağlık Farkındalık   
  Haftası
15 Mayıs  Uluslararası Aile Günü
18 Mayıs  Akrabalarını Ziyaret Et Günü
19 Mayıs  Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23-26 Mayıs   Ramazan Bayramı
24-30 Mayıs  Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası
25 Mayıs  Etik Günü
28 Mayıs  Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası
28 Mayıs  Dünya Oyun Günü
31 Mayıs  Sigara İçmeme Günü
5 Haziran  Dünya Çevre Günü
14 Haziran  Babalar Günü



18 Haziran     Dünya Mülteci Günü
30 Haziran     Sosyal Medya Günü
5-10 Temmuz    Uluslararası Nasreddin Hoca   
     Anma Şenlikleri
7 Temmuz     Küresel Bağış Günü
10 Temmuz     Dünya Hukuk Günü
15 Temuz     Demokrasi ve Milli Birlik Günü
17 Temmuz     Dünya Emoji Günü
24 Temmuz     Dünya Gazeteciler Günü
30 Temmuz     Dünya Dostluk ve Arkadaşlık   
     Günü
30 Temmuz-3 Ağustos Kurban Bayramı
1 Ağustos     Uluslararası Çocuk Bayramı   
     Günü
12 Ağustos     Uluslararası Gençlik Günü
29 Ağustos     Aşure Günü
30 Ağustos     Zafer Bayramı
1 Eylül     Dünya Barış Günü
12 Eylül     Uluslararası Hayırseverlik Günü

15 Eylül    Uluslararası Okuryazarlık Günü
19 Eylül    Gaziler Günü
21 Eylül    Uluslararası Kıyı Temizliği Günü
26 Eylül    Türk Dil Bayramı
1 Ekim    Dünya Çocuk Günü
4 Ekim    Hayvanları Koruma Günü
5 Ekim    Dünya Gülümseme Günü
8-12 Ekim    Ahilik Haftası
11 Ekim    Dünya Kız Çocukları Günü
14 Ekim    Dünya Çiçek Verme Günü
15 Ekim    Dünya Öğrenciler Günü
16 Ekim    Dünya Gıda Günü
15 Ekim    Dünya Değerler Günü
21 Ekim    İş Hayatında Kız Kardeşlik Günü
24 Ekim    Birleşmiş Milletler Günü
28 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası
29 Ekim    Cumhuriyet Bayramı
31 Ekim    Dünya Tasarruf Günü
9-13 Kasım    Dünya Çocuk Kitapları Haftası

10 Kasım  Atatürk’ü Anma Günü
13 Kasım  Dünya İyilik Günü
16 Kasım  Uluslararası Hoşgörü Günü
17 Kasım  Dünya Komşular Günü
20 Kasım  Evrensel Çocuk Hakları Günü
21 Kasım  Dünya Merhaba Günü :)
24 Kasım  Öğretmenler Günü
25 Kasım  Kadına Yönelik Şiddete Karşı    
  Uluslararası Mücadele Günü
3 Aralık  Dünya Engelliler Günü
5 Aralık  Dünya Gönüllüler Günü
6 Aralık  Kadın Hakları Günü
7 Aralık  Dünya Ekonomik ve Sosyal Kalkınma   
  Gönüllüleri Günü
10 Aralık  İnsan Hakları Günü
11-17 Aralık  Mevlana’yı Anma Haftası
12-18 Aralık  Yoksullara Yardım Haftası
12-18 Aralık  Yerli Malı Haftası

15 EKİM 2020 DÜNYA DEĞERLER GÜNÜ



www.ortakdegerlerhareketi.com
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