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Değerli Gönüllülerimiz, Sevgili Okuyucular;

Pi Gençlik Derneği olarak 7 yıldır gençlik hakları ve sorunları alanında çalışıyor. 15-30 yaş arasındaki genç
bireylerin, gençlik örgütlerinin ve gençlik çalışanlarının gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda
projeler üretiyor, uyguluyor, ortak oluyor ve ağımızı gün geçtikçe genişletiyoruz. En önemlisi ise elbette ki
gençlerimize fırsatlar sunmaya çalışıyor; Avrupa Birliği gençlik programları başta olmak üzere birçok alanda bilgi
ve tecrübe edinmelerini sağlayarak fırsat eşitliğini hedefliyoruz.

Pandeminin gölgesinde bir 2020 yılı geçirdik. Hepimiz için yeni deneyimlerle dolu, sağlık ve sevdiklerimiz
açısından endişeli olduğumuz; bir o kadar kendimizi geliştirmeye çalıştığımız hayatımıza yeni dahil olan iletişim
yöntemlerini etkili biçimde kullanmaya çalıştığımız, gençlik çalışmalarını her koşulda ayakta tutmaya çalıştığımız
bir yıl…

2020 yılının zorlu koşullarına rağmen tam 95 gencimizi Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gönüllülük
projelerini gerçekleştirmek üzere Avrupa’nın 22 farklı ülkesine gönderdik. Ayrıca 135 projenin de sorunsuz
biçimde tamamlanmasını sağlayarak gençlerimizi zamanında yurda döndürdük.

Mayıs ayında ise gençlik çalışmalarına dair bilgiler vermek; yaptığımız proje ve etkinlikleri aktarmak ve daha fazla
insana ulaşmak amacıyla Youppi Dijital Bülten’in yayına başladık. Birçok gönüllümüzü ve kanaat önderini de bu
bülten içindeki röportajlarla ağırlamış olduk.

Türkiye’de hak temelli çalışan ve çalışmak isteyen gençlik örgütlerini bir araya getirip hem insan hakları, gençlik
hakları, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak istediğimiz hem de iyi uygulama
örneklerinin paylaşılacağı projelerin duyurulacağı ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılacağı bir ağ olan Yerel
Gençlik Dernekleri Ağımızın kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdik ve yıl sonu itibariyle de ağımızı kurduk.

Yaptığımız yüzlerce online toplantı, genişleyen ailemiz ve ürettiklerimizle pandemi koşullarında da olsa oldukça
verimli bir yıl geçirdik. 2021 ve gelecek yılların heyecanı içindeyiz.

Bizi takip etmeye devam edin. ☺

BAŞKANDAN MESAJ
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Begüm İntepeler
Pi Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



Gençlik alanındaki çalışmalarıyla; gençlerdeki
potansiyeli harekete geçiren ve bu alanda ulusal ve
uluslararası boyutta söz sahibi bir sivil toplum
örgütü olmak.

HAKKIMIZDA

Gençlerin yaş ayrımcılığı başta olmak üzere maruz
kaldığı her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek,
sorunlarına çözüm üretmek ve onlara fırsatlar
sunmakla birlikte Türkiye’de gençlik alanındaki
çalışmaları nitelikli hale getirmek

VİZYON

MİSYON
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• Pi Gençlik Derneği, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve
Birleşmiş Milletler’ in gençlik alanında almış olduğu
kararları Türkiye’ de hayata geçirmek, Türkiye’ de ki
gençlerin bilgi, beceri, olumlu tutum ve davranış
geliştirmelerini sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’ de
kurulmuş bir gençlik derneğidir.

• Dernek aynı zamanda insan hakları ve çevre konularında ki
evrensel hassasiyetleri göz önünde bulundurarak
faaliyetlerini sürdürür.

• Pi Gençlik Derneği’nin temel faaliyet konusu gençlik hakları
ve sorunlarıdır. Bunun yanı sıra kuruluş aşamasında Türkiye’
deki 5.000 gence anket yaparak belirlenen beş çalışma
konusuyla birlikte toplam altı çalışma konumuz vardır.

HAKKIMIZDA

Sosyal
Medya

Analizleri

Sivil Toplum
Kapasite

Geliştirme

Sağlıklı
Yaşam

Teknoloji
Temelli

Kalkınma

Gönüllülük
Saati

Gençlik
Hakları ve
Sorunları
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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.

Gençlik Hakları ve Sorunları

ÇALIŞMA KONULARIMIZ

4



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.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
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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.

Teknoloji Temelli Kalkınma

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
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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.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
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Sivil Toplum Kapasite
Geliştirme

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.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
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Sosyal Medya Analizleri

Çağımızda teknolojinin hızlı ilerlemesi, hayatımıza kısa
sürede entegre olması sonucunda, sosyal medya da
hayatımıza giren en önemli kavramlardan biri 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.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
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1989 yılında İzmir’de doğdu. İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü’nü bitirdi. İki
ortağı ile birlikte kurduğu dijital
reklam ajansıyla İzmir’ deki yerel
yönetimlere ve özel şirketlere
kurumsal iletişim hizmeti sunuyor. 
Sivil toplum kapasite geliştirme
konusunda çalışmalarını
sürdürüyor. Pi Gençlik Derneği’ nin
yereldeki kamu kurumları ve
ortaklıklarından sorumludur. 

Begüm İntepeler

Başkan

1989 doğumlu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri bölümü
mezunudur. Gönüllülük
çalışmalarına Lösev İzmir' de 
başlayan Şermin daha sonra bu
çalışmalarına gençlik alanında
devam etme kararı almıştır. Farklı
kurumsal firmalarda müşteri
ilişkileri yönetiminde görev aldıktan
sonra şuanda yine özel sektörde
satış sorumlusu olarak çalışmaya
devam etmektedir.

Şermin Topal

Genel Sekreter

1988 doğumlu, Anadolu 
Üniversitesi işletme bölümünden
mezun. Öğrencilik döneminden
sonra uzun süre giyim sektöründe
görsel uzmanı olarak çalıştı. Özel 
sektörde çalıştığı dönemde gönüllü
olarak dernek çalışmalarına destek
verdi. Daha sonra dernek üyeliği ve
yönetim kurulu üyeliği görevlerini
üstlendi. Şu anda derneğin Finans
ve mali işlerinden sorumlu. 

Seda Şahin

Sayman

1984 doğumlu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme bölümü
mezunudur. Mezuniyetinden sonra
genç bir kadın girişimci olarak bir
süre kendi işini yaptıktan sonra
şuanda Sağlık Bakanlığı' nda kamu
görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Gençlerin spor ve sağlıklı yaşam
konulu projelerinden sorumlu
olarak dernekte görevler
üstlenmiştir. Derneğimize gönüllü
olarak katılan Merve, 2018 yılında
yapılan genel kurulda Yönetim
Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Merve Decdeli

Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU
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OFİS 
EKİBİ

ESC 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GÖNÜLLÜ DESTEK

PARTNER DESTEK

PIXEL TEAM 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DESTEK VE İZLEME

TAKIM LİDERLERİ

YEREL VE ULUSAL 
AĞLAR

YEREL TEMAS

ULUSAL TEMAS

ULUSLARARASI AĞLAR ORTAKLIK

NETWORK MANAGER

YEREL GENÇLİK 
ORGANİZASYONLARI 
AĞI

İŞ GELİŞTİRME

GÖNÜLLÜ DESTEK

FİNANS VERİ GİRİŞİ

RAPORLAMA

EKİPLERİMİZ
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Pixel team, derneğimizin tüm faaliyetlerinin ana noktası olan,
derneğimizin çalışmalarını dernek çalışanları ile birlikte yürüten gönüllü
gençlerimizden oluşan ekibin adıdır.

Bu ekip yaş aralığı 15-30 olan 100’den fazla gençten oluşur. Derneğin
faaliyetlerinde ve çalışmalarında gönüllü olarak rol alırlar. Bu ekipte yer
almak için öğrenci olmak, yabancı dil bilmek gibi zorunluluklar yoktur.
Ancak derneğimizin faaliyet alanı İzmir olduğu için İzmir’de ikamet
etmek ve dernek çalışmalarına zaman ayırabilme şartı bulunmaktadır.

Pixel team üyelerinin seçimi için her yıl eylül ayında web sitemizde ve
sosyal medya hesaplarımızda duyuru yayımlanır. Başvuran gençler ile
yapılan birebir mülakatlar neticesinde ekip oluşturulur. Daha sonra bu
yeni ekip üyelerine derneğimizi ve faaliyetlerini tanıması için
oryantasyon eğitimleri düzenlenir. Seçilen ekip üyelerinden en büyük
beklentimiz önümüzdeki bir sene içinde yapılan çalışmalara aktif olarak
katılabilmeleridir.

Pixel team ‘de olmanın en büyük avantajı birçok eğitime veya etkinliğe
ücretsiz olarak doğrudan katılabilmeleridir. Bazen İngilizce konuşma
kulüpleri, bilgisayar eğitimleri, mesleki eğitimler veya kişisel gelişim
eğitimleri gibi birçok alanda oluşturulan eğitimler olduğu gibi bazen de
konser, tiyatro gibi bir etkinlik de olabilir.

Ayrıca gönüllü faaliyetler sırasında edindikleri takım çalışması, zaman
yönetimi, sorumluluk bilinci gibi beceriler sayesinde gelecekleri için
kendilerini yetiştirme fırsatı bulurlar. Yıl içinde Pixel team üyelerini sık sık
bir araya getirmek için çeşitli motivasyon etkinlikleri de
oluşturulmaktadır. Bu şekilde hem ekibin birbirini daha iyi tanıması hem
de takım ruhunu yakalaması sağlanmaktadır.

PIXEL TEAM
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Pixel Team Oryantasyon Eğitimleri

PIXEL TEAM

13

2019-2020 döneminde pixel team
oryantasyon eğitimleri covid-19 

sebebiyle online olarak gerçekleştirildi.



PIXEL TEAM için 
2019 -2020 
döneminde

BAŞVURU

301 kişi

KABUL

102 kişi

31; 34%

60,6; 66%

BAŞVURU

Erkek Kadın

PIXEL TEAM
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Pixel Team üyeleri, 
oryantasyon 

eğitimleri sonrası 
katılmak istedikleri 
ekiplere katılarak 

dernek çalışmalarına 
katkıda bulunurlar.

Ulusal ve 
Yerel Ağlar

Uluslararası 
Ağlar

Eğitim ve 
Etkinlik 

Ekibi

PIXEL TEAM

15



• Gönüllülük saati, Pixel team deki gençlerin derneğin
çalışmalarına ayırdıkları her saatin kayıt altına
alınmasıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Ekibe seçilen
ve oryantasyonlarını tamamlayan her genç, yıl
boyunca farklı faaliyetlerde görev alır ve derneğimiz
adına yaptığı her çalışmada bize ayırdığı süre kayıt
altına alınır.

• Bu çalışmalar için gençlere doğrudan bir görev
verilmez, gençler bu görevlere kendileri talip olurlar.
Yapılacak herhangi bir çalışma Pixel team grubuna
duyurulur ve yapılacak çalışmaya katılmak isteyen
gençlere görev bu şekilde verilir.

• Gençler biriktirdikleri saatleriyle, derneğin ortak
olduğu Avrupa’daki çeşitli projelere katılma hakkı
elde ederler. Bu sayede birçok Avrupa ülkesine
seyahat etme olanakları olur. Belki de ilk kez bir
Avrupa ülkesi ile tanışma şansını veya yurtdışına
çıkma şansını bu şekilde elde edebilirler.

GÖNÜLLÜLÜK SAATİ
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2020 yılında toplam 386 gönüllümüz ESC gönüllülük 
programlarına katıldı

101 kişinin projesi 
devam ediyor. 

95 kişi projeye başladı 136 kişi projesini 
tamamladı 

2020 yılında beş farklı Gençlik Değişimi ve Eğitim 
Kursuna toplamda 18 gönüllümüz katıldı. Bu projeler 

Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve 
Avusturya’da gerçekleşti. Diğer projeler ise Covid-19 

pandemisinden dolayı ertelendi.

YURTDIŞI FIRSATLARI
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51; 54%

44; 46%

2020’DE ESC GÖNÜLLÜLÜK 
PROJELERİNE KATILIM

Kadın Erkek

18

2020’de ilk kez Lüksemburg, İrlanda ve Ukrayna’ya

gönüllü göndererek ağımızı genişletmiş olduk.

YURTDIŞI FIRSATLARI
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ESC GÖNDEREN KURULUŞ DESTEĞİ VERDİĞİMİZ GENÇLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

YURTDIŞI FIRSATLARI
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GÖNÜLLÜ DESTEK EKİBİ

• Gönüllü Destek Ekibi olarak 2020 yılında gönderdiğimiz her bir gönüllü için proje hazırlık sürecinde, "Ayrılış Öncesi" eğitim verdik ve onları

projelerine hazırladık.

• Proje sürecinde, onları her ay, aylık gönüllü değerlendirme formlarıyla takip ettik. Projelerinin ortasına geldiklerinde onlarla "Ara Değerlendirme

Görüşmesi" yaptık ve her şeyin yolunda olduğundan emin olduk. Projenin bitiminde, Türkiye’ye sorunsuz dönüş yaptıklarından emin olduktan

sonra onlarla final değerlendirme görüşmesi yaptık ve bu görüşmede onların tecrübelerini dinleyerek projenin finalini gerçekleştirdik. Bunlara

ek olarak, tüm süreç boyunca, bir sorun ile karşılaşan tüm gönüllülerimize bireysel destek sağladık. Son olarak, gönüllülerimizden projelerinden

fotoğraflar ve tecrübeleriyle ilgili yazdıkları blog yazıları alarak bunları sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde paylaştık, böylece bu proje

süreçlerini diğer gençlere de ulaştırarak, projelerin tanınırlığını arttırmayı amaçladık.
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YEREL GENÇLİK DERNEKLERİ AĞI

• Türkiye’nin, 2004 yılında Erasmus Plus Programı’na dahil olması ile ülkemizde sivil gençlik çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve o günden bu
yana her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Ülkemiz, sahip olduğu büyük genç nüfus ve onların potansiyelleri sayesinde Erasmus Plus
Programı’nın en yoğun ve aktif olarak uygulandığı ülkelerden biri konumuna geldi. Gelecek için ise durum daha parlak görünüyor. Çünkü,
Avrupa Komisyonu’nun resmi kararı ile 2021-2027 dönemi için Erasmus Plus Programı’nın toplam bütçesi 15 Milyar Avro’dan iki katına yani
30 Milyar Avro’ya yükseltildi. Bu, önümüzdeki 8 yıllık süreçte, ülkemizde ve Avrupa’da gençlik çalışmalarının daha da büyüyeceği ve artacağı
anlamına geliyor.

• Yukarıdaki gelişmeler ve geçmişteki 15 yıllık olumlu deneyime rağmen hala ülkemizdeki gençlik dernekleri, çok dar bir alanda faaliyet
gösteriyor ve sadece Erasmus Plus Programı’ndan yararlanmayı tercih ediyorlar. Gençlik dernekleri; gençlik hakları ve sorunları alanında
gerekli çaba ve gayreti göstermiyor. Oysaki gençlik dernekleri gençlere sunduğu yurt dışı fırsatlarının yanı sıra temsil ettiği genç nüfusun
sorunlarına çözüm üretmeli; bunun için uzun vadeli, birbirini destekleyici adımlar atmalı ve onların haklarını savunmak için çaba
göstermelidir. İşte bu nedenle gençlik hakları ve sorunları alanında faaliyet gösteren Pi Gençlik Derneği 01 Ocak 2020 itibari ile tüm Türkiye’yi
kapsayan yeni bir projeye başladı ve Türkiye’de “Yerel Gençlik Dernekleri Ağı”nın kurulması için ilk adımları attı…

• Resmi adıyla “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projesi, yani “Yerel Gençlik
Dernekleri Ağı” programı, gençlik derneklerini hak temelli çalışmalar konusunda güçlendirmek, onların daha kapsayıcı olmalarını sağlamak ve
birbirleri ile iş birliğini arttırmak için bir dizi faaliyetler yürütüyor. Bunlar;

Arama 
Konferansları

Danışma 
Kurulu 

Toplantıları

Saha 
Çalışmaları 

(Alan 
Araştırması 

vb.)

Gençlik 
Ağı’nın 

Kurulması

Güçlendirici 
Eğitim 

Faaliyetleri

Bilgi Bankası 
Kurulması
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• Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) ile ilişkili tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi açısından Pi Gençlik Derneği’nden bağımsız her biri sivil
toplum alanında deneyimli ve aktif 6 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

• Projenin saha çalışması kapsamında 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında online olarak Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli
Çalışma Algısı anketi uygulanmış ve belirlenen kriterlere göre 248 gençlik çalışanının yanıtları göz önünde bulundurularak bir rapor
hazırlanmıştır.

• Arama Konferansları 30+30 olmak üzere toplamda 60 farklı gençlik organizasyonundan birer temsilci katılımıyla 2 konferans olmak üzere
planlanmış ve Eylül 2020 içerisinde Birinci Arama Konferansı’na 25, İkinci Arama Konferansı’na 33 temsilci katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
konferanslarda toplantıya katılan gençlik çalışanlarıyla birlikte gençlik hakları, gençlik çalışanı, gençlik dernekleri vb. gençlik çalışmaları
alanındaki tanımlar ve içerikleri üzerine konuşulmasına ek olarak kurulacak olan Yerel Gençlik Dernekleri Ağı’nın çalışma usul ve esasları
üzerine de fikir paylaşımında bulunulmuş ve raportörler tarafından her bir görüş not edilmiştir.

• 2021 yılında Danışma Kurulu tarafından puanlama sistemiyle seçilecek Kurucu Üyeler ile ağın Çalışma Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve
seçilen Kurucu Üyelere yönelik insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.

YEREL GENÇLİK DERNEKLERİ AĞI
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Birinci Arama Konferansı İkinci Arama Konferansı

YEREL GENÇLİK DERNEKLERİ AĞI
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YOUPPİ

• Youth ve Pi kelimelerinin birleştirilmesiyle adını alan ve Mayıs 2020 itibari ile aylık olarak
yayımlanmaya başlayan Youppi dergisi yayın hayatında 1 yılını tamamladı. Dergimiz, Pi
Gençlik Derneği’nin yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda yaptığı çalışmaları
yaygınlaştırmak ve paydaşlarını tanıtmak amacıyla dernek gönüllülerinin oluşturduğu Pixel
Team tarafından hazırlanmaktadır. Dergide, temel olarak 5 bölüm bulunmaktadır.

• Bunlar, ofis ekibi üyelerinin yer aldığı Pi Official, Pixel Team gönüllülerinin yer aldığı Pixel
Report ile ESC kapsamında gönüllü gönderdiğimiz yurtdışındaki ev sahibi kurumların olduğu
Pi Destination ve yine orada gönüllülük yapan gençlerin bulunduğu Pi Family’dir. Dergimiz her
ay kendisini geliştirerek ve kendine yeni bölümler katarak yayın hayatına devam etmektedir.
Dergimize son olarak Mart 2021 sayısında eklediğimiz ve her ay ekibimiz tarafından
belirlenen farklı bir konu işlenecek olan Pi Special bölümü dahil edilmiştir.

• Bir e-dergi olarak başladığımız yayın hayatımızda 1. Yılımızı tamamladıktan sonra Mayıs 2021
tarihi itibariyle e-bülten adıyla devam etme kararı alınmıştır. Amacımız; e-bülten olarak
devam edeceğimiz yayın hayatımıza içeriğimizi ve tasarımlarımızı geliştirerek derneğimizin
faaliyetlerini çok daha fazla kişiye, kuruma ulaşarak faaliyetlerimizi artırıp daha fazla insanı
haberdar etmektir.

• İleriki hedeflerimizden biri şudur ki; amatör olarak yola çıktığımız bu yolda kendimiz ile
birlikte bültenimizi geliştirerek kurumsal ve profesyonel hale getirmektir. Bu konuda
dergimize Mart 2021 itibari ile Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) programı kapsamında
dahil olan genç girişimcimiz Makedon Vladimir Jovanovski’nin de katkılarıyla en kısa zamanda
ulaşacağız.

• Bir diğer hedefimiz ise; internet üzerinden devam eden aylık yayınımızı sadece e-bülten
olmaktan çıkarıp basılı bir yayın haline getirmektir.



FAALİYETLER
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Erasmus+ Bilgilendirme 
Seminerleri

Gençlerin farklı kültürleri
deneyimlemelerine olanak tanıyan
Erasmus+ Programlarıyla ilgili
bilgilendirme seminerlerimize 2020
yılında da ara vermeden devam ettik.
Mart 2020’den itibaren Covid-19
sebebiyle seminerlerimizi online olarak
gerçekleştirmeye devam ettik. Bu
seminerlerde kısa dönem ve uzun
dönem gönüllülük projelerinden eğitim
kurslarına kadar Erasmus Plus Programı
kapsamındaki çeşitli yurt dışı fırsatları
hakkında tüm bilinmesi gerekenleri
anlatıp genç arkadaşlarımızdan gelen
soruları yanıtladık. Bu seminerler
arasında uzun oturumlu olanlara ise
başvuru için genellikle hazırlanması
gereken Motivasyon Mektubu yazma
eğitimini de dahil ettik.

SEMİNERLER
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• Erasmus+ bilgilendirme seminerleri mart ayına kadar yüz yüze ve mart 
ayından sonra online olarak yapılmıştır

ve 2020 yılı içinde ;

TOPLAM 92 
KİŞİYE

TOPLAM 15 
SAATLİK YÜZ 
YÜZE EĞİTİM 
VERİLMİŞTİR

SEMİNERLER
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TOPLAM 
221 KİŞİYE

TOPLAM 7 SAATLİK 
ONLINE EĞİTİM 

VERİLMİŞTİR

TOPLAM 313 
KİŞİYE

TOPLAM 22 
SAATLİK EĞİTİM 

VERİLMİŞTİR
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2020’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir

Büyükşehir Belediyesi için ESC Bilgilendirme Seminerleri

organize ettik. Bu seminerlerde ;

TOPLAM 252 
KİŞİYE

TOPLAM 7 
SAATLİK DERS 
VERİLMİŞTİR

SEMİNERLER



Konuşma Kulüpleri

Hem kişisel gelişim hem de kariyer
amacıyla yabancı dil pratiği yapmak
isteyenler için geçtiğimiz yıl içerisinde 4
ay A1-A2, B1-B2 ve C1-C2 seviyelerinde
İngilizce Konuşma Kulüpleri düzenledik.

İngilizce diline ek olarak 3 ay A1-A2
seviyesinde Fransızca Konuşma Kulübü
düzenledik.

Yalnızca anadili Türkçe olanlarla sınırlı
kalmayıp şehrimizde Türkçe’yi yabancı
dil olarak öğrenmek isteyenler için de 2
ay Türkçe Konuşma Kulübü eğitimi
düzenledik.

Konuşma kulüplerimiz pandemiden
dolayı online şekilde devam etmiştir.

KONUŞMA KULÜPLERİ
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Konuşma kulüpleri yıl içinde;

İngilizce            Fransızca             Türkçe

dillerinde düzenlenmiştir ve 2020 yılı içinde;

172 ERKEK 275 KADIN TOPLAM 447 
KİŞİYE

TOPLAM 118 
SAATLİK 

DERS 
VERİLMİŞTİR

KONUŞMA KULÜPLERİ
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Proje geliştirme atölyesine 

12 kadın 5 erkek toplamda 

17 kişi katılmıştır.

• Barış kültürü eğitimine 6 

kadın 4 erkek toplam 10 

kişi, 7 saatlik eğitim alarak 

katılım sağlamıştır.

• 3-NPL ve Beyin 

Programlama atölyesine 

17 kadın 3 erkek toplam 

20 kişinin katılımıyla 

gerçekleşmiş ve 2 saat

eğitim almışlardır.

ATÖLYELER
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• Flört şiddeti ve 
güvenlik ilişkiler atölye 
çalışması şubat ayında 
12 kadın 5 erkek
toplam 17 kişinin
katılımıyla 3 saat süren 
bir çalışma olarak 
düzenlenmiştir.

• Pixel team için 
derneğimizde sinema 
geceleri organize 
edilmiştir ve kült olan 
bazı filmler izlenmiştir.

• ESC gönüllüleri için 

oryantasyon eğitimleri 

organize edilmiştir.

ATÖLYELER
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• 14 mart 2020’de derneğimizin 6. 
yılı için Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda bir doğum günü 
kutlaması organize ettik.

DERNEK DOĞUM GÜNÜ
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GO-FOR Toplantı

Gençlik STK Etki ve İletişim 

Eğitimi

İletişim Ve Dijital Araçlar Eğitimi

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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Demokratik Katılım Köprüleri

Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa 

Gençleri Birlikte- KA3 Teklif 

Çağrısı Tanıtım Toplantısı

Proje Hazırlama Eğitimi (STGM)

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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M.E.E.T. the Youth Toplantısı

(Solidarity Tracks Projesi)

ESC Networking Toplantısı

PODEM Gençlik Değerlerini 

Anlamak, AB ve Türkiye'de 

Gençlik ve Etkileşim Proje 

Kapanış Toplantısı

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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Umut Temelli İletişim

İnsan Hakları Eğitiminde 

Kolaylaştırıcılık Becerileri

Tarım İl Müdürlüğü ziyareti

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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19 Mayıs Dijital Gençlik 

Çalışmaları etkinliğine katıldık.

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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Pixel team üyelerinin 
katılımıyla, Bayraklı Belediye 

Başkanı ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik ve protokol 

imzaladık. 

BELEDİYELERLE PROTOKOL
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BELEDİYELERLE PROTOKOL

Pixel team üyelerinin 

katılımıyla, Çiğli Belediye 

Başkanı’nı ziyaret ederek 

protokol imzaladık. 



41

Bornova Belediyesi ile protokol 

imzaladık.

Konak Belediyesi ile protokol 
imzaladık.

BELEDİYELERLE PROTOKOL
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BASINDA BİZ

İzgazete’ye konuk olduk ve 

derneğimiz hakkında bir 

ropörtaj gerçekleştirdik.

Dernek başkanımız Begüm 

İntepeler’in katılımıyla Time35 TV 

Bilinçli Toplum Programı’na konuk 

olduk.



ÜYESİ OLDUĞUMUZ AĞLAR

ULUSAL AĞLAR

ULUSLARARASI AĞLAR
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AKREDİTASYONLARIMIZ

DESTEKÇİLERİMİZ

ÜYESİ OLDUĞUMUZ AĞLAR



MALİ TABLOLAR
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SOSYAL MEDYADA Pİ
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pigenclikdernegi@pi.genclik.dernegi @pigenclikderwww.pigenclikdernegi.org Pi Youth Association

Bizi takip edin 


