
 

 

Biz, savunma sanatları felsefesinin ve Olimpik değerler eğitiminin temel değerlerini 

çocukların ve gençlerin günlük yaşamına aktarmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir sivil 

toplum örgütüyüz. Savunma sanatları uygulamalarını, eğitim programları ve gençlik 

çalışmalarıyla bir araya getirerek kendine güvenli ve dirençli bireyler ve toplumlar ile barışçıl 

ve şiddetsiz bir kültür yaratma amacı gütmekteyiz. 

 

 

2019’da Almanya’da kurulan ve Almanya’ya kayıtlı olup Türkiye’de Gaziantep bölge ofisi ve 

merkezi olan kurumumuzun yaklaşımı iki yönlüdür ve “a) ağ geliştirme” ile “b) işbirlikçi 

projeler yürütme”den oluşmaktadır. Dört eş başkanımız da aktif olarak savunma sanatlarıyla 

ilgilenmektedir ve her biri kendi alanında eğitimci sertifikasına sahiptir. Eğitimci ağımız 

10’dan fazla farklı savunma sanatı ve sporu branşlarını temsil etmektedir.  

Çalışma Alanlarımız 

 

 

 

 

           

          Atölye Çalışmaları  

          ve Ağ Geliştirme                                                                                                             
  

       

                                                                                                     

 

 

               
               
               

Savunma Sanatları ve                                                                                                       
Yaşam Becerileri Kampları 

                

Çalıştaylarımızın amacı savunma sanatı 

eğitimcilerimizin ağını güçlendirmektir. 

Çalıştaylar savunma sanatı ve sporları 

özelinde temalar sunmaktadır fakat daha 

önemlisi, genç bireylere barışçıl ve 

şiddetsiz bir kültür oluşturmak için 

gereken değerleri ve yaşam becerilerini 

öğretmeyi amaçlayan etkili ve eğitimsel 

bir yaklaşım olarak savunma sanatı ve 

sporlarını kullanan oturumları 

içermektedir. 

 
Savunma Sanatları ve Yaşam Becerileri 

Kampımız mülteci ve ev sahibi 

topluluklardan eğitimcileri ve 

öğrencilerini öğrenmek ve onları kendi 

disiplinlerinin ötesine geçirerek kişisel 

olarak geliştirmek için savunma 

sanatlarının temel değerleri ve felsefesi 

ile ilgili bilgi dağarcıklarını geliştirmeye ve 

savunma sanat ve sporlarına duyulan 

ortak tutkunun etrafında birlikte kaliteli 

zaman geçirmeye davet etmektedir. 

 



 

 

 

 

                       

          Satranç Boksu 

 

 

                       

                 

                        

 

                
           
         

    Kapsayıcı Savunma Sanatları 
                                                                             

                                                                                                                                       

                 

                                                             

 

 

    Kadınlar İçin Öz Savunma 

 

 

 

Posta adresi: Eschersheimer Landstr. 42  

                        60322 Frankfurt – Germany          

Telefon: +49 163 9510484 and +90 552 4302665 

E-posta: contact@martialartsforpeace.org 

İnternet Sitesi: www.martialartsforpeace.org 

Twitter: @m_a_f_p 

Yerel mahkeme: HRB 115252 (Frankfurt am Main) 

Türkiye Ofisi ve Bölgesel Merkez:  

Barış İçin Savunma Sanatları Derneği (Kütük No. 27-026-027) 

Karagöz Mah. Suburcu Cd. Ali Veli Iş Hanı No 22                     

Gaziantep - Turkey                                                                                                   itibarriyle 10/2019 
 

Satranç Boksu fiziksel güç ile zihinsel 

kapasiteyi birleştirmektedir. Boks ve satranç 

arasında raunt değiştirmek hızlı bir şekilde 

fiziksel, adrenalin üreten faaliyetler ve 

yoğun zihinsel görevler arasında değişim 

yapabilmeyi gerektirmektedir. Oyuncular 

rakiplerine ringin içinde olduğu kadar 

satranç tahtasında da hamle yapmak 

suretiyle problem çözme yeteneklerini 

geliştirmektedirler. Sporların bu birleşimi 

duyguların düzenlenmesi için de idealdir. 

 Kapsayıcı Savunma Sanatları engelli 

bireylerin savunma sanatlarına erişimini 

desteklemeyi amaçlar. Söz konusu fiziksel 

olarak aktif olmak ve savunma sanatları 

çalışmak olduğunda engelli bireyler sıklıkla 

ötekileştirilmekte, dışlanmakta ve hatta 

sadece toplumsal bariyerleri yıkmak 

zorunda bırakılmakla kalmayıp aynı 

zamanda kendi zihinlerinde de ayrımcılığa 

uğratılmaktadır. Savunma sanatlarındaki 

büyük çeşitlilik özellikle engelli bireyler için 

faydalı olmaktadır. 

 Kadınlar İçin Öz Savunma kurslarımız 

öğrenmesi kolay ve savunma sanatlarında 

tecrübe gerektirmeyen yüksek etkili fiziksel 

taktikler öğretmektedir. Kadınlara, 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti 

engellemek ve bu şiddetin önüne geçmek 

için birtakım stratejiler verilmektedir ve 

kendi durumlarına en uygun stratejiyi 

seçebilmeleri için onlara seçenekler 

sunulmaktadır. 
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