
 

  

Derneğimizin, 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetlere dair genel 

bilgileri ve derneğimizin 2016 yılı bilançosunu hazırlanan bu raporda bulabilirsiniz. Pi Gençlik Derneği 

benimsemiş olduğu şeffaflık ilkeleri gereği 2016 yılı itibari ile her yıl düzenli olarak faaliyetlerini 

kamuoyu ile paylaşmaktadır. 
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HAKKIMIZDA 

 

Pi Gençlik Derneği,  

Avrupa’da ve dünyadaki gelişmeler ile ülkemiz gençliğinin ihtiyacı olan hususlar doğrultusunda belirlediği 

6 çalışma konusu üzerine, gençlerin kapasite gelişimi için, olumlu tutum/davranış geliştirmelerine 

yardımcı olmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar 

yürütmek üzere kurulmuştur. Gençliğin sadece gelecekten anlamına gelmediğini aynı zamanda 

bugününde paydaşlarından biri olduğuna dair bilincin arttırılması için çalışan derneğimiz, sahip olması 

gereken hakları konusunda gençleri bilgilendirmeye devam etmektedir. Faaliyetlerine 14 Mart 2014 

yılında başlayan Pi Gençlik Derneği’nin hedef grubu, 15 – 30 yaş arası Türkiye’de yaşayan her genç 

olmakla beraber özellikle; Mülteci, engelli, azınlık sınıfına giren gençler ve sosyal, ekonomik ve coğrafi 

vb. konularda dezavantajlı gençlerdir. Tüm proje ve faaliyetlerimizi belirlediğimiz 6 çalışma konusu 

üzerine gerçekleştiriyoruz.  

Bunlar; 

1) Gençlik Hakları ve Sorunları 

En temel çalışma konumuz gençlik hakları ve sorunlarıdır. Bu çalışma konusu işsizlik, eğitim, bilgiye 

erişim, azınlık gençler, genç kadınlar, engelli gençler, gençlik hakları, gençlik sorunları, gençlik politikaları 

konularını kapsar. Proje, faaliyet ve etkinliklerimizi oluştururken, bu konular üzerinden ilerleriz. 

2) Gönüllülük Saati 

Gençlerin, gönüllü olmanın ne demek olduğunu anlaması, gönüllü faaliyetler içerisinde yer alarak, bu 

kavramı öğrenmesi ve sorumluluk bilincine eklemesi ve bunun yaygınlaştırılması aynı zamanda daha 

fazla gencin sivil toplum içerisinde bulunması için belirlediğimiz konu başlığımızdır. 

3) Teknoloji Temelli Kalkınma 

Ülkemizin teknoloji üretmeye başlaması sadece fiziki alt yapının sağlanması ve maddi destekler ile 

başarılacak bir şey değildir. Bu sürecin başarıya kavuşması için bugün ortağı ve gelecek günlerin 

temennisi olan gençlerinde bilinç ve eğitim olarak buna hazır olması gerekir. Bizlerde dernek 

çalışmalarımız ile hem gençlerin teknolojik araçları daha fazla kullandığı kalkınma amaçlı projeler 

üretiyoruz hem de gençlerimizin teknolojiyi kullanma ve üretme becerilerini arttırıyoruz. 

4) Sağlıklı Yaşam 

Toplum sağlığının gelecekte garanti altına alınabilmesi, gençlerin sağlıklı bir yaşam temelini oluşturması, 

bu konuda olumlu tutum ve davranış kazanmaları için etkinlikler, faaliyetler ve projeler üretiyoruz. 

5) Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (Sadece gençlik örgütleri için) 

Derneğimiz gençlere yönelik faaliyetleri bulunan sivil toplum örgütleri için de kapasite geliştirme açısından 

makro ölçekte eksiklerini tespit eder ve bu alanda projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir. Yapılan 

etkinliklerin, faaliyetlerin, projelerin dönemsel olarak istatistikleri yayınlanarak, diğer sivil toplum 

kuruluşlarına elde edilen veriler aktarılır.  
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6) Sosyal Medya Analizleri 

Çağımızda teknolojinin hızlı ilerlemesi, hayatımıza kısa sürede entegre olması sonucunda, sosyal medya 

da hayatımıza giren en önemli kavramlardan oldu. Toplumumuz, özellikle gençler günün büyük bir 

çoğunluğunu sosyal medya içerisinde geçirdikleri için, Sosyal 

Medyanın gençler üzerinde etkisi fazladır. İşte bu nedenle gençlerin her şeye kolay ve çabuk 

erişebildikleri bu mecra; gençlik faaliyetleri ile ilgili çalışan her kurumun detaylı bilgi sahibi olması gereken 

bir alandır. 

ÜYESİ OLDUĞUMUZ AĞLAR 

Pi Gençlik Derneği, çalışmalarının etkisini arttırmak ve sivil toplum alanındaki en güncel gelişmeleri 

yakından takip edebilmek için benzer alanda çalışmalar yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarının da yer 

aldığı bazı ulusal ve uluslararası ağlara üye olmuştur. Gelecekte dahil olmayı planladığı yeni ağlar ve 

platformlar içinde çalışmalarını yürütmektedir. Şu anda üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası ağlar 

hakkında özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

Ulusal Ağlar 

Üyesi olduğumuz ulusal ağlar aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.  

ANNA LİNDH VAKFI TÜRKİYE AĞI 
Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların 

ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-

Akdeniz İşbirliği’nin 44 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum 

desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir. 

Vakıf kurulduğu 2005 yılından bu tarafa, farklı kültür ve inançlardan insanlar arasında karşılıklı 

algılamalar üzerine etkileyen faaliyetleri desteklemekte, hem de bölge çapında 3000 üzerinde sivil toplum 

kuruluşu çatısı altında toplamaktadır. 

Vakıf amacı çeşitli faaliyet ve eylem yoluyla Avrupa-Akdeniz Bölgesi için Kültürlerarası Strateji gelişimine 

katkıda bulunmak, karar vericiler ve kurumları ile ortak değerleri savunan öneriler sunmayı 

amaçlanmıştır. 

Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve ilişkilerini etkileyen önemli konular 

üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Vakıf Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı desteklemektedir. Vakıf 

çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü oluşturmaya çalışmakta; birlikte yaşamayı ve çeşitliliği 

desteklemektedir. 

Vakfın programı toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. Konular; 

Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği varlığı; Değerler, Din ve Maneviyat, Şehirler ve Göç, 

Medya. 

Web Adresi : http://www.annalindhturkey.net/ 

http://www.annalindhturkey.net/
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GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORUMU 
Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan Gençlik 

Örgütleri Forumu, gençlik örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur. 

Bugüne kadar Türkiye'de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı 

çok sınırlı düzeyde olmuştur. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine 

gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır. 

Bu yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle yasal güvence 

altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu, hak temelli gençlik politikasının 

hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etksini arttırmayı 

hedefliyor. 

Türkiye'de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye'de 

bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan 

gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili 

platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının  

kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak çaba göstermektedir. 

Web Adresi : http://www.genchakli.org/   

GLOBAL COMPACT NETWORK TÜRKİYE 
Birleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü 

oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak 

kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline 

dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve her türden kurumun 

(özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim 

kurumları) katılımına açıktır. 

BM Global Compact’in Türkiye Ulusal Ağı olan Global Compact Türkiye, kolektif hareketin gücünden 

yararlanarak, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını Türkiye’de 

yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel 

sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile iş birliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi 

sağlamayı hedeflemektedir. Global Compact Türkiye’nin bağımsız Sekretaryası TÜSİAD ve TİSK 

tarafından ortaklaşa üstlenilmektedir. Bu yapı çerçevesinde Genel Merkezi İstanbul’da TÜSİAD, 

Ankara’da TİSK bünyesinde bulunmaktadır. 

Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumunda ve bunda 

Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların büyük role sahip bulunmaktadır. 2015 

itibarıyla, Global Compact Türkiye, Global Compact sistemi içerisinde 304 aktif imzacıyla dünyanın on 

birinci, Avrupa’nın altıncı en büyük Ulusal Ağı konumundadır. Kurumun hedefi, bu kurumsal vatandaşlık 

vizyonunu, Türkiye’de daha fazla yaygınlaştırarak katılım sağlayan kurumların sayısı bakımından 

Avrupa’da ilk beş, dünyada da ilk sekiz içerisinde yer almaktır. 

Web Adresi : http://www.globalcompactturkiye.org/  

http://www.genchakli.org/
http://www.globalcompactturkiye.org/


 
 

5
 

TECHSOUP TÜRKİYE AĞI 
TechSoup Türkiye Bağış Programı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) TechSoup ile ortaklığı 

kapsamında hayata geçirilmiştir.   

TechSoup, dünya genelinde kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının etkisini artırmak için 

teknolojiye erişimlerini destekleyen San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 40’ın 

üzerinde ülkeyi kapsayan TechSoup ağının yerel bir partneri olarak STGM Türkiye’de, Microsoft, 

Bitdefender ve Google gibi şirketlerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknoloji bağışı 

programlarını yürütecektir. Bağış programı kapsamında sivil toplum örgütleri işletim sistemi yazılımları, 

sunucu yazılımları, güvenlik yazılımları gibi ürünler için bağış talebinde bulunabilirler.  

Bağış Programının yürütülebilmesi için sivil toplum örgütlerinin her bağış karşılığında cüzi bir idari ücret 

ödemeleri gerekmektedir. İdari ücretler ürüne göre farklılık göstermesine rağmen program aracılığıyla 

sivil toplum örgütleri perakende satış fiyatı üzerinden %95’e kadar tasarrufla yazılımlara sahip olabilirler. 

TechSoup Türkiye, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine bağış programı kapsamında sadece yazılım 

sağlamakla kalmamakta aynı zamanda örgütleri BİT alımları ve altyapıları konusunda daha donanımlı 

hale getirecek destekler de sağlamaktadır.  

Bağış Programından Türkiye’de kayıtlı bulunan sivil toplum örgütleri faydalanabilir. Sivil toplum 

örgütlerinin genel uygunluk kriterinin yanı sıra bağışta bulunan her bir partnerin belirlediği uygunluk 

kriterlerini de karşılaması gerekmektedir. 

Web Adresi : https://www.techsoupturkiye.org.tr/  

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU 
Kentlerinde gençlik alanında çalışmalar yapan gençlik meclisleri, üniversite kulüpleri, gençlik sivil toplum 

kuruluşları, gençlik platformları, gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri olmak üzere farklı kurum ve 

kuruluş temsilcilerinden oluşan iletişim ağıdır. 

Ulusal Gençlik Parlamentosu kurulduğu günden bu yana Türkiye’de gençlerin toplumsal hayata ve karar 

alma süreçlerine aktif katılımını hedefleyen çalışmaları ile ülkemizde bütüncül bir gençlik politikasının 

geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. 

Ülke genelindeki Gençlik Meclisleri 19 Mayıs 2004 tarihinde bir araya gelerek TBMM’de gerçekleştirilen 

törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun (UGP) kuruluşunu ilan etti. Habitat Derneği, bu yapının 

sekretarya görevini yürütüyor. Ulusal Gençlik Parlamentosu, 2012 yılında aldığı kararla Gençlik Meclisleri 

dışında kalan gençlik örgütlenmelerine de açıldı. UGP’nin halen 54 ilden 21 Gençlik Meclisi, gençlik 

alanında faaliyet gösteren 45  sivil toplum kuruluşu ve 62 üniversite öğrenci kulübü üyesi bulunuyor. 

Web Adresi : http://ulusalgenclikparlamentosu.net/  

Uluslararası Ağlar 

Üyesi olduğumuz uluslararası ağlar aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.  

ANNA LİNDH FOUNDATİON EUROMED 
Anna Lindh Vakfı, güven oluşturmak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için sivil toplumu ve vatandaşları 

bir araya getiren hükümetler arası bir kurumdur. 

Web Adresi : http://www.annalindhfoundation.org/  

https://www.techsoupturkiye.org.tr/
http://ulusalgenclikparlamentosu.net/
http://www.annalindhfoundation.org/
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GOOGLE FOR NONPROFİTS 
Sivil Toplum Kuruluşları için Google, bizim gibi kuruluşlara Gmail, Google Takvim, Google Drive, Google 

Reklam Bağışları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için YouTube ve diğer ürünlere ücretsiz erişim olanağı 

sunar. Bu araçlar, yeni bağışçılar ve gönüllüler bulmanıza, daha verimli çalışmanıza ve sivil toplum 

kuruluşunuzun hikayesini anlatmanıza yardımcı olabilir. 

Web Adresi : https://www.google.com.tr/nonprofits/  

UN GLOBAL COMPACT 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM Global Compact), BM Genel Sekreteri Annan ve 

Profesör Georg Kell'in birlikte yürüttüğü bir yıllık uluslararası sürecin ardından, BM Genel Sekreteri'nin 

Annan tarafından iş dünyası ve diğer paydaşların desteğiyle 12 Ağustos 2005'te kabul edildi. Bu süreç, 

diğer önde gelen küresel eylem ve çözüm ağlarının ağ yönetim modellerini incelemek ve katılımcılar ve 

paydaşlar (hükümetler, yerel ağlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere) ile odak gruplar içeriyordu. 

2005 yılından bu yana, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Hükümet Grubunun hükümetlerin rolünü 

biçimlendirmek üzere kurulması ve ayrıca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Karargahı'ndan gelen bilgi ve 

girdileri kolaylaştıracak.  

Web Adresi : http://www.globalcompactturkiye.org/  

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 

Begüm İntepeler – Başkan 

1989 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nü bitirdi. 

Sivil toplum kapasite geliştirme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 

Gürkan Kara – Başkan Yardımcısı 

1992 doğumlu. Uluslararası Gençlik Hareketliliği üzerine çalışıyor. Yurt dışı organizasyonları ile irtibat ve 

iyi uygulama örneklerinin transferi onun sorumluluğunda. 

Leyla Erol – Yönetim Kurulu Üyesi 

1989 yılında doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2013 mezunu. Şu 

an özel bir reklam ajansında çalışıyor. Görünürlük ve tanıtımımız ona emanet. 

Özge Özcan – Sayman 

1991 doğumlu Özge Özcan, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü 4. sınıf ve Anadolu üniversitesi İşletme 

Bölümü 1.sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Derneğimizin yerel irtibatları da onun 

sorumluluğunda. 

Yurdakul Demir – Genel Sekreter 

1988 doğumlu Yurdakul Demir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine 

devam ediyor. Yerel organizasyonlar ve yerel ortaklıklar da onun sorumluluğunda. 

https://www.google.com.tr/nonprofits/
http://www.globalcompactturkiye.org/
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YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ULUSLARARASI PROJELER 

Derneğimizin yürüttüğü uluslararası projelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz 

Ülkemde Genç Olmak 

Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü Programı kapsamında, Almanya Baden-Württemberg Eyaleti 

tarafından desteklenen ‘Ülkemde Genç Olmak’ projesi, 17-26 Haziran tarihlerinde İzmir’de 

gerçekleştirildi. Projede; her iki ülkeden toplam 14 genç, kendi ülkelerinde genç olmayı, toplumun 

onlardan beklentilerini ve sorunlarını tiyatro aracılığıyla öncelikle birbirlerine, sonrada toplumun geri kalan 

kesimlerine aktardılar. Projemizde gençler, birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştılar. 

Katılımcılarımız, daha sonra kendi ülkelerinde genç olmanın nasıl bir şey olduğunu yaratıcı drama ile 

izleyicilere aktardılar. Aynı zamanda diğer ülkedeki yaşıtlarının beklentileri, sorunları ve kültürel 

geçmişleri hakkında farkındalık sahibi oldular. 

 

Bununla birlikte, Türkiye-Almanya arasındaki sosyal, kültürel ve tarihsel ilişkileri de her iki tarafın bakış 

açısı ile öğrenecek olan katılımcılarımız kullanılan yaygın (formel olmayan) öğrenme teknikler ile 

projemizin uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde de aktif rol üstlendiler.  

Web Adresi : http://www.pigenclikdernegi.org/tr/tamamlanan-projeler-tr/ulkemde-genc-olmak/  

Fotoğraflar : https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=album&album_id=1122357317831393  

http://www.pigenclikdernegi.org/tr/tamamlanan-projeler-tr/ulkemde-genc-olmak/
https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=album&album_id=1122357317831393
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YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ULUSAL PROJELER 

Derneğimizin yürüttüğü ulusal projelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Genç Bak-İş 

Genç işsizliğinin gerek Avrupa gerekse Türkiye için her geçen gün büyüyen bir sorun olduğu son 

dönemde aynı zamanda iş gücü piyasası mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel bulamamaktan 

şikâyetçidir. Ülkemizde mesleki eğitimin yaygınlaşması ve daha nitelikli hale gelmesi için gençlere yönelik 

bir politika oluşturulması gerekliliği doğmuş ve politika önerisinin, muhatabı olan gençlerin fikir ve 

görüşleri alınarak belirlenmesi en doğru adımdır. Genç Bak-İş Projemiz ile gençlerin mesleki eğitme 

yönelmesi üzerindeki engelleri tartışıp, bu konuda bir gençlik politikası hazırladığımız ve ilgili karar 

alıcılara sunduğumuz bir projedir. Proje kapsamında 81 ilden sivil toplum temsilcisi gençler 2016′ da 

İzmir’ de buluştu. 

Genç Bak-İş projemiz üç bölgesel toplantı ve bir ulusal zirve olacak şekilde gerçekleştirildi. Her bölgesel 

toplantı için 81 il, 3 farklı gruba ayrıldı. Bölgesel toplantıların hepsi İzmir ilinde gerçekleşti. 

 



 
 

1
0

 

Katılımcılarımız, Türkiye’nin farklı illerinden katılımcılarla beraber, genç işsizliğini mesleki eğitimin tercih 

edilmemesinin sebeplerini, mesleki eğitimin niteliklerini, atölye çalışmalarıyla ve yaygın öğretim 

teknikleriyle benimsediler. Uzman kişiler ile bir arada uygulayacakları anketleri oluşturdular. Dört ay süren 

anket uygulamaları, zirvede katılımcıların bir araya gelmesiyle son buldu. Anket sonuçları, önce katılımcı 

arkadaşlarla, daha sonra düzenlediğimiz Zirve Paneli ile, İzmir yerelindeki karar alıcılarına sunuldu. Karar 

alıcıların bu konudaki fikir ve düşünceleri öğrenilerek, proje çıktısı oluşturuldu. Bu çıktıya ve anket 

sonuçlarına göre ankete katılanlarda eğitim aldığı alanda çalışanların oranı % 38.4, bunun dışında 

çalışanların oranı ise % 61.6 (10 gençten 6’sı); çalıştığı işten memnun olanlar % 32.2, memnun 

olmayanlar ise % 39.7; lisans eğitimi alması konusunda ailesi ısrar eden gençlerin oranı % 52.3; 

katılımcıların % 61.6’sı meslek lisesi ve/veya meslek yüksekokulu mezunlarının iş bulmakta zorlandığını 

düşünüyor; geçmişe dönme şansı olsaydı mesleki eğitim almak isteyenlerin oranı % 46.8, % 23’ünün ise 

bu konuda bir düşüncesi yok; kadınlar işsiz kalmaktan korkuyor ve mesleki eğitim aldıktan sonra iş 

bulacağına inanmıyor. 

Proje sonunda hazırlanan 53 sayfalık detaylı araştırma raporunu projenin aşağıdaki web sitesinden 

ulaşabilirsiniz. Rapor gençlerin mesleki eğitime bakış açısı, genç işsizliği ve çalışma durumlarında dair 

detaylı veriler içermektedir.  

Web Adresi : http://www.pigenclikdernegi.org/tr/tamamlanan-projeler-tr/genc-bak-is/ 

Fotoğraflar : https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums  

http://www.pigenclikdernegi.org/tr/tamamlanan-projeler-tr/genc-bak-is/
https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums
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YÜRÜTTÜĞÜMÜZ YEREL PROJE VE FAALİYETLER 

Derneğimizin yerelde (İzmir’de) yürüttüğü projelerimiz ve diğer faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi 

aşağıda bulabilirsiniz. 

Cinsiyet Eşit(siz)liği Projesi 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu’nun desteklediği ‘Cinsiyet 

Eşit(siz)liği’ Eğitimi, 6 genç ve uzmanların katılımıyla 9-11 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir’de 

gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında gerçekleştirdiğimiz ilk gün oturumlarında, Eğitime Erişim ve 

Süreklilikte ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri’ ile ‘Birleşmiş Milletler Kadın- Erkek Eşitliği Politikaları ve 

Türkiye’ konuları tartışıldı. Oturumlar sonrası yapılan atölye çalışmalarıyla katılımcılar fikirlerini paylaşıldı. 

 

İkinci gün oturumlarında, ‘Kadınların İşgücüne Katılımı’ ile ‘LGBTİ’nin Türk Toplumundaki Yeri’ konuları 

ele alındı. Bu oturumlarda da atölye çalışmalarıyla gençler fikirlerini paylaştılar. 

Fotoğraflar : https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums  

 

  

https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums
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Eğitimler 

KATILDIĞIMIZ EĞİTİMLER 

• Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı: STKlar için Sosyal Etki Analizi Eğitimi 11-12 Kasım 2016 Ankara 

• Türkiye Ulusal Ajansı: STK’lar için Sosyal Etki Analizi Eğitimi 30 Kasım-1 Aralık 2016 Ankara 

 

ORGANİZE ETTİĞİMİZ EĞİTİMLER 

• Motivasyon Mektubu ve EuroPass Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi-26 Mart 2016 

• Genç Aktivizmi Atölyesi: Savunuculuk ve Liderlik-7 Mayıs 2016 

• Stratejik İletişim Eğitimi-28 Mayıs 2016 

• Ekip İçi Proje Döngüsü Eğitimi-15 Ekim 2016 

• Doğru Elektronik Posta Kullanımı ve Outlook Atölyesi-26 Kasım 2016 

YERELDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER 

• İngilizce Telaffuz Atölyesi-10 Şubat 2016 

• İzmir Kitap Okuma ve Fotoğraf Günü-24 Nisan 2016 

• Doğa Yürüyüşü (Balçova Manastır Yolu-15 Mayıs 2016 

• Yeni Dönem Tanışma Toplantısı ve Bowling-4 Ekim 2016 

• İzmir Şehir Avı (Takım Kurma Oyunu)-25 Ekim 2016 

 

Fotoğraflar : https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums  

https://www.facebook.com/pg/pigenclikdernegi/photos/?tab=albums
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BASINDA BİZ 

Ülkemde Genç Olmak Projesi Haberleri 

 
Hürriyet Avrupa (20 Temmuz 2016) 

 
Post Aktüel (18 Temmuz 2016) 

 
Artı49 Haber (15 Temmuz 2016) 

 
Egenin Sesi (14 Temmuz 2016) 

 
Gazete Yenigün (14 Temmuz 2016) 

 

Genç Bak-İş Projesi Haberleri 

İdemaHaber.com (30 Kasım 2016) 
 

Hürriyet.com.tr (25 Ekim 2016) 
 

Haberler.com (25 Ekim 2016) 
 

İz Gazete (13 Mayıs 2016) 
 

Proje Panosu (16 Ocak 2016) 
 

Egem Haber (10 Mayıs 2016) 
 

Gazete Yenigün (10 Mayıs 2016) 

 

 

http://goo.gl/p17eDf
http://goo.gl/p17eDf
http://goo.gl/2s7yf1
http://goo.gl/UKWQL6
http://goo.gl/0mmXsf
http://goo.gl/0mmXsf
http://goo.gl/HdLdDo
http://www.idemahaber.com/genclerin-mesleki-egitime-bakis-acisini-degerlendirme-analiz-raporu-yayinlandi/
http://www.hurriyet.com.tr/yenimahalle-genc-bak-is-ulusal-zirvesinde-40258300
http://www.haberler.com/yenimahalle-genc-bak-is-ulusal-zirvesinde-8892743-haberi/
http://www.izgazete.net/haber/4845/81-ilden-81-genc-izmirde-bulusuyor
http://goo.gl/BvAFkE
http://www.egemhaber.net/izmir/81-ilden-81-genc-izmirde-bulusuyor-h122981.html
http://www.gazeteyenigun.com.tr/gundem/81-ilden-81-genc-izmirde-bulusuyor-144897.html


2016 YILI BİLANÇO TABLOSU 

 

Pi Gençlik Derneği İşletme Hesabı Tablosu 
01/01/2016 – 31/12/2016 Dönemi 

 
 

GİDER  GELİR  

    

Önceki Yıldan Devreden Borç :           0,00 TL Önceki Yıldan Devreden Gelir :    1.882,25 TL 
Genel Giderler :    9.336,41 TL a) Kasa :           0,77 TL  
Personel Giderleri :           0,00 TL b) Banka :    1.881,48 TL  
  c) Alacaklar :           0,00 TL  
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı :152.984,58 TL    
a) Kültür, Sanat, Spor :149.919,58 TL  Üye Ödentileri :    3.700,00 TL 
b) Eğitim ve Araştırma :    3.065,00 TL  Yurtdışından Alınan Yardımlar :167.395,26 TL 
c) Sağlık :           0,00 TL  Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar :       171,02 TL 
ç) Sosyal Hizmetler :           0,00 TL  Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı  :  15.799,00 TL 
d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) :           0,00 TL  a) Bağış Gelirleri :  15.799,00 TL  
e) Ekonomik Sos. ve Topl. 
Kalk. 

:           0,00 TL  b) Yardım Toplama Gelirleri :           0,00 TL  

f) Hukuk ve İnsan Hakları :           0,00 TL  İktisadi İşletme Gelirleri :           0,00 TL 
g) Hayır Yardımları  :           0,00 TL  Finansal Gelirler :           0,00 TL 
ğ) Uluslararası Faaliyetler  :           0,00 TL  Kira Gelirleri :           0,00 TL 
h) Diğer :           0,00 TL  Diğer Gelirler :           0,00 TL 
Diğer Giderler :           0,00 TL Alınan Borçlar :           0,00 TL 
Mevcut Kasa :       208,61 TL    
Mevcut Banka :    1.070,93 TL    
Mevcut Alacaklar :  25.347,00 TL    

GENEL TOPLAM :188.947,53 TL GENEL TOPLAM :188.947,53 TL 

 

 

 


