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HORİZONTİ  DERNEĞİNİN TANITIMI VE İLLERE GÖRE FAALİYETLERİ1 
 

Gördüğünüz gibi bu ülke multi etnik,kültürel ve dinsel bir yapıya sahip bir ülkedir.  

Bu yüzden bizim STK “HORIZONTI” nin kuruluş amacı da bu yapıya uygun ve faydalı olmak 

maksadıyla faaliyetler yapmaktır.Horizonti’nin geniş anlamı “Milletler ve kültürler arası iletişim 

merkezi’’dir.Daha aşağıda göreceğiniz gibi bizim STK çeşitli projeler yapmaktadır.Bahsetmemiz 

gereken şudur ki en çok gençlerle ilgileniyoruz.İlk önce müslüman olanlarla kültürümüzü,dinimizi,örf 

ve adetlerimizi doğru düzgün öğrettikten sonra diğer müslüman olmayanlara da kendimizi tanıtmaya 

çalışıyoruz.Hepsi bunlar bizim STK mızın gönüllü olarak çalışan üyelerimiz tarafından 

gerçekleşmektedir.Bu yüzden konumuz olduğu gibi bizim STK Horizonti ve dünyadaki bunun gibi 

bütün STK’ların milletler ve kültürler arası hoşgürü ve saygının artırılmasına yönelik büyük ve çok 

önemli bir rölü vardır. 

 
 HORİZONTİ MERKEZ BİNASI 
 
Horizonti derneginin hali hazırda başta Podgoriça´da olmak üzere Karadağ´ın muhtelif şehirlerinde 

irtibat ofisleri mevcuttur.27,Nisan 2014 kadar  Podgorica´daki merkezimiz Karadağ İslam Mesihati 

bünyesinde Küçük bir birimden oluşmaktaydı. Binamızın küçük ve kullanışsız olması sebebi ile yeni 

ve bir çok hayri faaliyete ev sahipliği yapabilecek bir merkez inşa etme kararı verilmistir. Podgorica – 

Tuzi ilçesinde satın alınan arsa ile merkezimizin inşaatina başlanmıştır.Kuveyt beytuz-zekat desteğiyle 

hızlı bir şekilde merkezimizin inşaatı tamamlandı ve 27 Nisan 2014 açılış töreni düzenlendi . 

Merkezimiz idare birimi ve bir katı  Kız medresesi olarak tasarlanmıstır ve eylül ayında 2014 okullar 

yeni güz döneminde kız medresesi öğrencileri  bu binada derslerini devam edecektir 

,diğer  faaliyetlerimiz ise bu binanın açılışından beri devam etmektedir. 

 

1. PODGORİCA VE ÇEVRESİ 

 Karadağın başkentidir. Müslümaların oranı yaklaşık %30 civarındadır. 

 Faaliyetlerimiz: 

 a)      Konferanslar, seminerler, hanımlara yönelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geçlere ailelere ve çocuklara yonelik  kurslar ve kamplar. 

c)       İftar etkinlikleri. 
                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 



d) Yeni açılan merkez binamızda kütüphanedeki genelde gençlere ve isteyen herkese okutmalar ve 

sohbetler. 

2. ULÇİN VE  ÇEVRESİ 

  

Ulcin şehri Karadağ´ın güneyinde adriyatik sahilinde tamamına yakını müslümanlardan oluşan bir 

şehirdir. Ulcinde bir irtibat ofisimiz mevcuttur. 

  

Faaliyetlerimiz: 

  

a)      Konferanslar, seminerler, hanımlara yonelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geclere ailelere ve cocuklara yonelik  kurslar kamplar. 

c)       İftar etkinlikleri. 

d) Yeni açılan kütüphanedeki genelde gençlere ve isteyen herkese okutmalar ve sohbetler. 

 

 3.  ROJAYA VE ÇEVRESİ 

  

ROJAYA şehri Karadağ´ın kuzeyinde  tamamına yakını müslümanlardan oluşan bir şehirdir. Bu 

şehirde de bir irtibat ofisimiz mevcuttur. 

  

Faaliyelerimiz: 

  

a)      Konferanslar, seminerler, hanimlara yonelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geclere ailelere ve cocuklara yonelik  kurslar kamplar 

c)       İftar etkinlikleri 

d) Yeni açılan bu şehirdeki ofisimiz yanında kütüphanedeki genelde gençlere ve isteyen herkese 

okutmalar ve sohbetler. 

 

  

4. Biyelo polye (AKOVA) 

 Biyelo Polye  şehri Karadağ´ın kuzeyinde  nüfusun yarısına  yakını müslümanlardan oluşan bir 

şehirdir. 

Faaliyelerimiz: 

 a)      Konferanslar, seminerler, hanimlara yonelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geclere ailelere ve cocuklara yonelik  kurslar kamplar 

c)       İftar etkinlikleri. 

d) Yeni açılan kütüphanedeki genelde gençlere ve isteyen herkese okutmalar ve sohbetler. 

5.BAR Ve Çevresi. 



  

Bar şehri Karadağ´ın güneyinde   bir şehirdir. Müslümanların oranı %30 civarındadır. Bu bölgde bir 

merkezimiz mevcuttur. 

  

Faaliyelerimiz: 

 a)      Konferanslar, seminerler, hanimlara yonelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geclere ailelere ve cocuklara yonelik  kurslar kamplar 

c)       İftar etkinlikleri. 

  

 

6. PLAV ve GUSİNYE Bölgesi: 

  

Plav - Gusinye  şehirleri Karadağ´ın kuzeyinde  nüfusun büyük kısımı  müslümanlardan oluşan bir 

şehirdir. 

  

a)      Konferanslar, seminerler, hanimlara yonelik irsat hizmetleri. 

b)      Sosyal etkinlikler, geclere ailelere ve cocuklara yonelik  kurslar kamplar 

c)       İftar etkinlikleri. 

 

DİĞER FAALİYETLERİMİZ 

 

1.       Balkan ülkelerinde hizmet eden diğer  sivil toplum örgütleri ile sürekli irtibat halindeyiz. 2012 

yılında Karadağ´da balkan sivil toplum örgütleri ile bir haftalık birinci istişare kampı yapılmıştır.2013 

yılında bugünkü merkez binası inşaatı yüzünden böyle bir organizasyon düzenlenemedi.2014 eylül 

ayında Karadağ´da balkan sivil toplum örgütleri ile bir haftalık ikinci istişare kampı yapılacaktır ve 

böylece her yıll ister yerli ister yabancı sivil toplum örgütlerle böyle organizasyonlar devam edecektir. 

2.       Yetim kalmış çocuklara ve muhtaç ailelere imkanlar ölçüsünde yardım kampanyaları 

düzenlenmektedir. 

3.       Müslüman ülkelerle iletişim ve ortak çalışma gayreklerimiz vardır. 

4.       Uluslararası sivil toplum örgütlerine akriditeyiz. (Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri-Kuveyt-

Suudi Arabistan). 

Sonuç 

 

Bu günlerde Eskişehir’de KAV tarafından düzenlelne uluslararası STK ‘lar zirvesi aralarında tanışma 

ve daha ötesi olan işbirliğini sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.Umarız ki bunun gibi 

organizasyonlarsadece konferans ve rutin konuşmalar şeklinde kalmayacak,gelecekte STK aralarında 

iş birliği yapıp,birbirlerinden  yeni tecrübeler kazanarak Dünyanın neresinde olursa olsun bütün 



insanlara faydalı faaliyetlerde bulunacaklardır.Bu zirvenin sonu son olmamalıdır bir başlangiç 

olmalıdır. 

Zirveyi düzenleyen KAV’a ve gösterdikleri çalışmaları ve çabalarından dolayı bütün diğer 

elemanlarına kalbimizden teşekkürediyoruz. 
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