
Oryantasyon Eğ�t�m�



Eğ�t�m Boyunca, 
Eğ�t�m boyunca sormak �sted�ğ�n�z soruları Google meet�ng de bulunan chat

bölümüne yazarak b�ze sorab�l�rs�n�z. Eğ�t�m esnasında konuşmacı konuşan k�ş�
har�c�nde herkes�n m�krofonunu kapatması gerek�yor. Eğ�t�m b�tmeden önce

eğ�t�mden ayrılanların or�yantasyon eğ�t�m almamış sayılır ve tekrar oryantasyon
eğ�t�m�n� alması gerek�r. Özel olarak sormak �sted�ğ�n�z sorularınız varsa

eğ�t�mden sorumlu arkadaşlarımız toplantı b�t�m�nden 5 dk sonrasına kadar
eğ�t�m odasında kalmaya devam edecekler.





Tar�hsel Gel�ş�m
2015 yılında Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen
gençler, gönüllülük konusunda hem çalışma alanlarını kendilerinin
belirledikleri hem de yer-zaman sınırı olmadan çalışabildikleri bir
yapı mevcut olmadığı için önce gönüllü bir grup olarak faaliyete
başlamış ardından resmi olarak örgütlenme kararı alarak 
2017 yılında Akdeniz Gençlik Derneğini oluşturmuştur.



Tar�hsel Gel�ş�m
Dernek çalışma modeli, her gence eşit fırsat sunmak amacına
odaklanmıştır. Bu sebeple çalışma modeli online gönüllülük
olarak benimsenmiştir. Bu sayede hem engelli gençlerin hem de
coğrafi anlamda dezavantajlı durumda olup sivil toplum
kuruluşlarından uzakta yaşayan gençlerin toplumsal hayata aktif
katılımlarının önündeki engelleri aşmak hedeflenmiştir.



V�zyonumuz
Gençlerin birlikte hareket etmesini sağlayarak her genç için
erişilebilir, insan hakları sorunlarına çözüm üreten, gençlerin
gelişimine katkı sağlayan ve aktif vatandaşlık bilincini arttırarak
toplum için bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi olmasını
sağlamaktır.



M�syonumuz
Gönüllü gençlerin merkezde olduğu, online gönüllülük sistemi ile
tüm gençler için erişilebilir olarak, hak temelli yaklaşımla gençlerin
ortak çalışmasını sağlayarak birlikte toplumsal sorunlara çözüm
üretmesini sağlamak. Akdeniz ülkelerindeki gençler arasında
diyalog oluşturmak. Ağ temelli yaklaşım modeli ile Sivil Toplum,
kamu, özel sektör, aktivistler ile işbirliği sağlamaktır.



Hedef K�tlem�z
Derneğin hedef kitlesi, 17 – 32 yaş arasındaki Akdeniz ülkeleri
coğrafyasında yaşayan aktif, bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi
gençlerdir. Bu hedef kitleye Akdeniz ülkelerinde gençlik, insan
hakları, aktif vatandaşlık alanlarında çalışan örgütler ve kurumlar
ile gençlik çalışanları dahildir.



Yönet�m Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Muhittin ALP 
Başkan Yardımcısı: Ozan Uslu 
Genel Sekreter: Ogün Aygün 
Sayman: Ümit İlkay Levent 
Üye: Kemal Erdem Çoşar



Ek�p L�derler�m�z
Proje Yazma Ekip Lideri: Yavuz Yaman 
Organizasyon Ekip Lideri: Barış Tunç 
İletişim Ekip Lideri: Tuğçe Sarı
Partner Ekip Lideri: Dilan Büyükdeniz
İl Temsilciliği Ekip Liderleri: Sibel Mavruk, Mahsun Demir
Agder İnternational Ekip Lideri: Tuğçe Sarı



Gönüllü Yönet�m Kadromuz
Genel Koordinatör:  Osman Can Gül
Genel Koordinatör Yrd. : Tuğçe Yaman
Genel Direktör: Keziben Gündüz



Onl�ne Gönüllülük Model�
Dernek genel merkezinde yer alan gönüllülerimizin %70 online gönüllülük
modeli ile aramızda aktif olarak gönüllülük yapmaktadır . Dernek olarak
online gönüllülük sistemi sayesinde bir yere gitme yada bir yerde
bulunma zorunluluğu olmadan Türkiye’nin heryerindeki gençlere
gönüllülük yapma fırsatı sağlıyoruz. Derneğimizde yer alan tüm
gönüllülerimiz genelde gün içinde derneğimiz için hergün 15 dk vakit
ayırmaları ve haftalık toplantılara katılmaları yeterli oluyor.



Yürütme Kurulu
Proje Yazma Ekibi
Gönüllü Yönetimi Ekibi
Organizasyon Ekibi
Partner Ekibi
İletişim Ekibi
İl Temsilciliği
Agder İnternational



Yürütme Kurulu
AGDER gönüllü birim yöneticileri ve il temsilcilerinin bir araya
gelmesiyle oluşan derneğin yürütme organıdır. Dernek gönüllüleri
ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu ve
gönüllüler arasında şeffaflığı sağlar, stratejik kararlarda
yönlendirici bir yapıdır.



Proje Yazma Ek�b�
Derneğin amaçlar doğrultusunda projelere maddi kaynak sağlayıcı
uluslararası fon imkânları sunan tüm programları ve bu
programların amaçlarını destekleyici nitelikte fonlar sağlayan
yerel, ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar bünyesindeki
programlar çerçevesinde hibe projeleri yazar.



Organ�zasyon Ek�b�
Organizasyon ekibi derneğimizin tüm sosyal aktivite ve
organizasyonlarını düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesinden
sorumludur. Yapılacak organizasyonun planlaması,
organizasyonda yer alacak kişilerin seçilmesi, organizasyonda 
görev alacak kişilerin koordine edilmesi konuşmacı ve
eğitmenlerin bulunması vb. faaliyet ve etkinlikler ile ilgili konularda
çalışmalar yapar.



İlet�ş�m Ek�b�
Sosyal medya ekibi derneğin dijital varlıklarını ve sosyal medya
hesaplarının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlar. Sosyal medya
platformlarında hedef kitlemiz olan gençler ile ilgili dinleme ve
izleme çalışmaları yapar. Derneğin dijital mecralarda tanıtılmasını
ve daha fazla gence ulaşmasını sağlar.



Gönüllü Yönet�m� Ek�b�
Dernekte bulunan gönüllülerin moral motivasyonunu arttırmak,
gönüllülerin derneğe olan aidiyetlerini arttırmak, gönüllü bulma
kampanyası düzenleme, gönüllü adayları ile ilk mülakatı yapma,
oryantasyon eğitiminin düzenlenmesi, dernekteki gönüllüleri
düzenli bir şekilde aranıp sorunlarının sıkıntılarının dinlenmesinden
sorumludur.



Partner Ek�b�
Derneğin ulusal ve uluslar arası ortaklarından sorumludur. Dernek
tarafından yapılan ve yapılacak olan projelerin için partnerlik
çalışması yapar. Ayrıca ulusal veya uluslar arası tüm kurum ve
kuruluşların projeleri için partnerlik çalışması yapıp dernek
gönüllülerinin yurt içi ve yurtdışı proje fırsatlarından
yararlanmalarını sağlar.



İl Tems�lc�l�kler�
Türkiye'nin farklı yerlerinde derneğimizi temsil etmek ve yerelde
gençlik çalışmaları yapmak için il temsilciliklerimiz mevcuttur. 
İl temsilciliklerimiz İl Temsilcisi ve 10 kişilik gönüllü ekibinden
oluşur.





Agder Internat�onal
Başta Akdeniz ülkelerindeki gençler olmak üzere Dünya'nın farklı
yerlerinden 18-32 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. Online
gönüllülük modeli ile farklı ülkeler, coğrafyalardaki gençlerin bir
araya gelerek küresel gençlik sorunları başta olmak üzere
toplumsal sorunlar hakkında ülkelerinde izleme ve raporlama
çalışması yapmaktadır.



D�nled�ğ�n�z �ç�n
teşekkürler :)

Oryantasyon Eğ�t�m�m�z�n İlk
Aşaması B�tt�


