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SOMALI KADINLARLA HEM GÖRSEL HEM SOSYAL ÇALIŞMA 
 

Sanatçı Dilara Akay Soma maden kazasında hayatını kaybedenlerin 
eşleri ve yakınları ile atölye çalışması gerçekleştirdi. 

 
Genç Hayat Vakfı, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından 
bölgenin psikolojik, kültürel ve ekonomik durumunu gözeterek kapsamlı bir faaliyet 
planını kapsayan Soma Toplumsa Yaşama Destek Projesi’ni hayata geçirdi. Genç 
Hayat Vakfı Soma Proje Ofisi de açılarak yerleşik bir çalışma düzenine geçildi. 
Somadaki Halk Eğitim Merkezi öğretmeni önderliğinde kurulan geleneksel el 
sanatları atölyesiyle kadınların istihdamı sağlandı.  
 
10 Haziran 2015 günü Genç Hayat Vakfı Soma Proje Ofisi’ni ziyaret eden Dilara 
Akay, maden kazasında hayatını kaybedenlerin eşleri ve yakınları ile bir günlük 
atölye çalışması gerçekleştirdi. 15 kadının katıldığı atölyede, Fransız Sales Meyer 
(1848 – 1927) desenleri üzerinden kum boyama tekniği çalışması, kadınlara yakın 
olduğu için baharatlarla yapıldı. Özellikle görsel ve sosyal eserler üzerine çalıştığını 
belirten Akay, Soma’daki kadınların yanında durarak onlara destek olduğunu 
göstermek istediğini belirtti. Ayrıca Akay, baharatlarla boyanan desenlerin 
birleştirilmesiyle; bir arada olarak herkesin emeğinin ve paylaşmanın önemini 
görüldüğünü sözlerine ekledi.  
 

 
 

Soma Toplumsal Yaşam Destek Projesi Hakkında: 
Genç Hayat Vakfı, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından bölgede hayatını kaybeden 
işçilerin yakınları, kaza sonrası işlerini kaybeden maden işçileri ve onların yakınlarıyla görüşmeler yapmış; 
bölgenin psikolojik, kültürel ve ekonomik durumunu gözeterek kapsamlı bir faaliyet planı geliştirmiştir. Somalı bir 
Proje Koordinatörünün istihdam edilmesiyle çalışmalarına aktif bir şekilde başlayan Genç Hayat Vakfı, Genç 
Hayat Vakfı Soma Proje Ofisi’ni de açarak yerleşik bir çalışma düzenine geçti. Somadaki Halk Eğitim Merkezi 
öğretmeni önderliğinde kurulan iğne oyası atölyesiyle kadınların istihdamı sağlandı. Haftanın belirli günleri 
çalışan daimi bir psikolog istihdam edilerek,  kadınlara ve çocuklara terapi hizmeti verilmeye başlandı. Çocuklarla 
birebir teması bulunan ve çarpan etkisiyle en önemli etkiyi yaratacak olan öğretmenlerin, travma iletişimi, kriz ve 
stresle başa çıkma alanlarında eğitim ihtiyacı bulunduğu saptandı. ‘Soma Öğretmen Destek Eğitim Programı’nı 
hazırlanarak 500 öğretmene ulaşılması hedeflendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük öğretmen destek 
eğitimleri ve eğitim sonrasında öğretmenlere yol gösterici olması hedeflenen ‘Travma Sonrası Toplumla Çalışma 
Kitapçığı’ psikolog doktor ve uzman klinik psikologlar tarafından hazırlandı ve geliştirildi. Öğretmen destek eğitim 
programı, kazanın etkilerinin yaşandığı Soma ve Kınık bölgelerinde, alanlarında uzmanlaşmış klinik psikolog ve 
psikologlarla gerçekleştirilmektedir. 
 
Genç Hayat Vakfı Hakkında - “Gençlerle birlikte, gençler için” - www.genchayat.org 
Rusal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerinde destek 
olmak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Ayrım yapmadan insan odaklı yaklaşımı gözeten Vakıf, gençlerin kendini 
ifade edebilen, haklarının farkında, toplumsal cinsiyet eşitliğini, ifade özgürlüğünü, farklılıklarla bir arada yaşama 
kültür ve bilincini, insan hakları ve demokrasiyi içselleştirmiş, şiddetsiz iletişimi benimsemiş, çevreye karşı 
duyarlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmaktadır. Bu amaca uygun araştırmalar yapan, 
eğitim modelleri hazırlayıp uygulayan ve projeler üreten Genç Hayat Vakfı, Bakanlıklar, yerel yönetimler, özel 
sektör, üniversiteler gibi pek çok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmaktadır. Gençleri merkeze alarak onların 
iletişimde olduğu herkesle yaptığı eğitimler ve projelerin model olması için sürdürülebilir çalışmalar yapmaktadır. 
Genç Hayat Vakfı kurulduğu günden bu yana tüm mali denetimlerden başarıyla geçerek 30.01.2012 tarihli ve 
2012/2762 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Vakıf statüsünü almıştır. Bu sayede finansal hesap 
verebilirliğini ispatladığı gibi, destekçilerine yaptıkları tüm bağışları vergiden düşürebilme olanağı sağlamaktadır. 
 
 


