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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK DESTEĞİ

SOSYAL GELİŞİM PROGRAMLARI
Çocuklarımızın ve gençlerimizin bireysel ve bireylerarası becerilerini kuvvetlendirecek eğitimler ile çok
yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Alanında uzman gönüllü koç ve gönüllü mentörlerimiz aracılığıyla gelecek
planlarını gerçekleştirirken doğru yönlendirmeler almalarını sağlıyoruz.
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 KİMİZ?
Hayalime Ortak Ol, dezavantajlı grupta yer alan çocuklar ve gençlerin eğitim, spor ve sanatta eşit
fırsatlara erişim sağlaması için 2017 yılında İzmir’de kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Kurulduğu günden bu yana tüm gönüllüleri ve çalışanlarıyla birlikte akademik başarısı yüksek
çocuk ve gençlerin eğitim, spor ve sanatta eşit fırsatlar yakalayabilmelerine destek vermek için
sürdürülebilir ve nitelikli faaliyetler göstermektedir.

VİZYONUMUZ
İmkanları kısıtlı olup hayali olan her

çocuğun ve gencin hayalim

gerçekleştirmesinin önündeki

engelleri kaldırmak.

MİSYONUMUZ
Çocukların ve gençlerin hayallerine

giden yolda; eğitim destekleri,

sosyal gelişim programları, psikolojik

destek, topluluk bilinciyle sosyal ağ

oluşturma, ayni ve maddi destekler

sağlayarak yanlarında durmak.

DEĞERLERİMİZ
- Eğitimde, sporda ve 

   sanatta fırsat eşitliği

- Farklılıklara Saygı

- Gönüllülük ve Dayanışma

Psikolojik danışmanımız aracılığıyla öğrencilerimize akademik ve sosyal yaşamlarında ve kariyer

planlamalarında destek sağlıyoruz.

SOSYAL ETKİNLİKLER
Sosyal ağ kurabilmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize topluluk bilincini
aşılıyoruz.

KARİYER AĞI
Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerle birlikte 21. Yüzyılın gerektirdiği donanımlara sahip olmalarını
sağlıyoruz. Birçok farklı iş kolu ve sektörle kurduğumuz kariyer ağları vasıtasıyla gençleri günümüz
dünyasına hazırlıyoruz.

KÖY OKULLARI YARDIM PROJELERİ
Düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile başta köy okulları olmak üzere, dezavantajlı
bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin imkanlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar
yürütüyoruz.

EĞİTİM BURS DESTEĞİ
Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerimize düzenli burs desteği sağlıyoruz.

BİZ

NELER YAPIYORUZ?
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5 Modül Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi
Yeni Bir Yaklaşım Akademi’den İbrahim Yıldız ve Esin Selçuk’un gönüllü bir şekilde eğitmenliğini yaptığı
5 aylık hızlı okuma ve anlama eğitimimizde okuma davranışımız, becerimiz ve hızımız üzerine çalıştık.  

8 Modül Soft Skills Eğitimi
Gönüllümüz Uzman Eğitmen Seçil Güven Mehmetoğlu ile geçen sene başladığımız soft skills (insani
beceriler) eğitimimize bu sene de devam ettik. Etkin dinleme, empati, değerler, davranışlar ve kişilik
özellikleri gibi yaşamımızı derinden etkileyen birçok farklı konuda geliştirici eğitimler aldık. 

Projeci Düşünebilme Eğitimi
Proje yazma ve yürütme konusunda uzman olan Serkut Kızanlıklı’dan proje süreçleri hakkında eğitim
aldık.

KVKK Hakkında Farkındalık Eğitimi
Hızla değişen ve dijitalleşen dünyada kişisel verilerimizin nasıl kullanıldığı ve kişisel verilerimiz 
konusunda hangi haklara sahip olduğumuzu KVKK Uzman’ı Ertan Duran’dan öğrendik.

4 Kariyer Buluşması
Öğrencilerimizin kariyerleri konusunda zihinlerinde 
birçok soru işareti olduğunu gördük. Bu soru 
işaretlerini giderebilmek için başarılı iş insanlarını, 
akademisyenleri, yurtiçi ve yurtdışı kariyer olanakları 
hakkında bilgi verebilecek uzmanlar ile öğrencilerimizi 
“Kariyer Buluşması” serisinde buluşturduk.

222 Saat Bireysel Rehberlik Görüşmesi
Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve fikirsel 
süreçlerini daha sağlıklı sürdürmelerini desteklemek 
için dernek bünyemizde çalışan psikolojik 
danışmanımız ile öğrencilerimizin düzenli bireysel
görüşmeler yapmalarını sağladık. 

2 Grup Rehberliği Çalışması
Öğrencilerimizin grup aidiyetini artırmak ve grup 
dinamiğini oluşturmak için derneğimizin psikolojik
danışmanı öncülüğünde grup rehberliği çalışması yaptık.

Sevg�l� Destekç�m�z,
 

Hayalime Ortak Ol olarak dolu dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirdik. Hem
geliştirici hem de keyifli eğitimler, etkinlikler ve buluşmalar barındıran dönemimizin

detaylarını sizinle paylaşmak istiyoruz. 
 

NELER YAPTIK?
Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

BU DÖNEM
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Yaşam Koçluğu
Yıllardır derneğimizdeki öğrencilerle gönüllü bir şekilde Yaşam Koçluğu yapan Gül Çukur ile
öğrencilerimizi buluşturmaya devam ettik.

Geleneksel Kahvaltı Buluşması
Eğitim-öğretim döneminin başında, gelenekselleşen kahvaltı buluşmamızı İzmir ve İstanbul’daki
öğrencilerimiz ile gerçekleştirdik.  

Anıtkabir Ziyareti
Türkiye’nin birçok farklı ilinde yaşayan öğrencilerimiz ile Kasım ayında Ankara’da buluşarak Ata’mızın
huzuruna gittik.

Kolajlarla Natürmort Atölyesi 
Öğrencilerimizin sanat alanındaki çalışmalara katılımını artırmak için Yeliz Daştan’ın yürütücülüğünü
yaptığı bir sanat atölyesi düzenledik. 

Piknik 
Öğrencilerimizin birbirleriyle kurdukları bağı güçlendirmek ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar
yaratmak için İzmir’de ve İstanbul’da piknik yaptık.

Tiyatro
Birçok öğrencinin sanata ulaşımının zor olduğu bu dönemlerde öğrencilerimizin sanatla kurdukları
ilişkiyi güçlendirmek için bir kültür merkezi ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin tiyatro oyunlarını
ücretsiz izlemelerini sağladık. 

Paket Yemek Servisi 
Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde öğrencilerin temel ihtiyaçlara erişiminin sınırlandığına
üzülerek şahit olduk. Bu durumu biraz olsun azaltmayı hedefleyerek Lezzetli Yaşam ile İzmir’de
yaşayan öğrencilerimize haftada iki gün paket yemek servisi gitmesini sağladık.

Burs Miktarını Artırma
2021 yılında üniversite öğrencilerimiz için 500 TL olan burs miktarını 2022 yılında 600 TL’ye çıkardık.
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Defile
Tüm gelirleri derneğimize bağışlanan ve Modacı
Yeliz Cengiz’in tasarımlarının yer aldığı görkemli bir
defilenin organizasyonunu yaptık.                                                           

2 Maraton
Eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğine dikkat
çekmek için İzmir’de düzenlenen iki ayrı maratona
katıldık.

Kahve Festivali
Dernek çalışmalarımızı daha fazla kişiye
duyurabilmek için İzmir Arena’da düzenlenen
kahve festivalinde stand açarak yürüttüğümüz
faaliyetlerin tanıtımını yaptık.

By Leap Kapasite Güçlendirme Projesi
Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü By Leap
projesinde derneğimizin stratejik duruşunu
güçlendirecek mentörlük sistemine girdik. Ayrıca
proje kapsamında Karadağ’da düzenlenen STK Ağı
Geliştirme Konferansına katılım gösterdik.

Yasal Çerçeve ve Kapasite
Güçlendirme Çalıştayı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen çalıştayda
STK’ların birçok sürecine önerilerimiz ile
yerimizi aldık.

Çocuk Güvenliği Kapasite
Geliştirme Eğitimi
IChild tarafından düzenlenen eğitimde
çocuk haklarına dair bilgimizi
zenginleştirdik.

Dernek Çalışmalarımız
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Köy Okulu Yardım Projesi
Şırnak’ın İdil İlçesi’nin Gedik Köyü’ndeki ilkokul öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliği yakalamasına katkı
sunmak için Avery Dennison Şirketi ile güçlerimizi birleştirdik. Okula kütüphane, öğrencilere ise eğitim
materyallerinin yanı sıra yüzlerinde gülümseme oluşturacak hediyeler gönderdik.

                                                                                   

Dijital Dönüşüm Eğitimi
Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Girişimcilik Derneği’nin 
yürütücülüğünü yaptığı 
ve dijital dönüşüm ve girişimcilik 
sürecine dair içgörülerin 
paylaşıldığı eğitime katılım
gösterdik. 

Katılıyoruz Programı
Ulusal Demokratik Enstitüsü 
(NDI) Türkiye ve Impact Hub
İstanbul ortaklığında yürütülen; 
sivil aktörlerin savunuculuk ve
iletişim kapasitelerini geliştirip, 
onları farklı paydaşlarla bir araya 
getirmeyi ve ortak çalışma alanları 
sağlayarak yerel yönetimlerin karar 
alma süreçlerine dahil etmeyi 
amaçlayan programa katıldık.

Gönye Projesi 
Maya Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen
Sivil Toplum Destek Programı - III kapsamında finanse
edilen Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde
Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında üç aşamalı
süreci tamamladık. Deneyimsel Öğrenme Metodu
konusunda eğitici eğitimini tamamladıktan sonra
öğrendiğimiz metodu yerel uygulama ile pratiğe döktük.
Son olarak Gönüllü yönetimi zirvesinde sunum yaparak
süreci tamamladık.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Derneğimizin proje yazma ve yürütme konusundaki
kapasitesini artırmak için Rotary Kulübü tarafından
düzenlenen Proje Döngüsü Eğitimine katıldık.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi
Öğrencilerimizin kişisel gelişimine daha geniş ölçekte
destek sunabilmek için Sosyal Akıl Derneği’nin 
düzenlediği Öğrenci Koçluğu Eğitimine katıldık.
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK / DÜZCE

EGE ÜNİVERSİTESİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / İZMİR

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BASIM VE YAYIM / KONYA

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ / ÇOCUK GELİŞİMİ / İSTANBUL

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA / İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET / İZMİR

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / ESKİŞEHİR

ODTÜ / HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ / ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ / ANKARA

17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / BALIKESİR

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / ESKİŞEHİR

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / İZMİR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK ve KİMYA MÜHENDİSLİĞİ / İSTANBUL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ / İSTANBUL

İTÜ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ / İSTANBUL

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / İZMİR

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / İSTANBUL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / FİZİK MÜHENDİSLİĞİ / ANKARA

NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ / İSTANBUL

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / TARİH / İSTANBUL

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TIP / İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME / İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TIP / İZMİR

BORNOVA ANADOLU LİSESİ / İZMİR

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK / İSTANBUL

BUCA ATATÜRK SPOR LİSESİ / İZMİR

MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ / İZMİR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / HUKUK / ERZURUM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TIP / TEKİRDAĞ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / FELSEFE / İSTANBUL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME / İSTANBUL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ / SAMSUN

EGE ÜNİVERSİTESİ / BİYOKİMYA / İZMİR

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TIP / İSTANBUL

BORNOVA ANADOLU LİSESİ / İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK / İZMİR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / TIP / AYDIN

Öğrencilerimizin 
Okulları, Bölümleri 
ve Yaşadıkları Şehirler
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Bir öğrencimiz Danimarka’da Erasmus
Programı kapsamında öğrenci olmak
için Southern Denmark University
okulundan kabul aldı.

Bir öğrencimiz dernekteki öğrenci
arkadaşlarının İngilizce pratiklerini
artırmak için İngilizce Konuşma Kulübü
oluşturdu.

Bir öğrencimiz okulundaki müzik
kulübünün korosuna dahil olarak
konser verdi.

Bir öğrencimiz bu sene ilk kez
düzenlenen ve 50 kişinin kabul edildiği
LC Waikiki E-ticaret okulunu bitirdi.

Bir öğrencimiz Çocuk Alanında Çalışan
Avukatlar Ağı'nın (ÇAÇAV) içerik üretimi
alanında çalışma yürütüyor.

Bir öğrencimiz Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı'nın İklim Elçiliği
programında üniversitesini iklim elçisi
olarak temsil etti.

Bir öğrencimiz mobil uygulama projesi
geliştiren bir öğrenci grubunda
sorumluluk aldı.

Bir öğrencimiz üniversitesindeki üç ayrı
kulüpte mentörlük ve 10. Uluslararası
Hukuk Sempozyumunda moderatörlük
yaptı.

Bir öğrencimiz okulundaki bir topluluk 
ile engelsiz yaşamı desteklemek için
işaret dili kullanarak bir şarkının
videosunu çekti.

Bir öğrencimiz gömülü yazılım 
sistemleri üzerine çalışma yapan
bir öğrenci topluluğunun yönetim
kurulunda yer aldı.

Öğrencilerimiz
Neler Yaptı?

Bir öğrencimiz Okullar Arası Atletizm
Yarışmasında Yüksek Atlama

alanında Türkiye 3.sü oldu. 
 

Bir öğrencimiz Amazon’da staj
yapmak için kabul aldı.

Bir öğrencimiz Toplum Gönüllüleri
Vakfı’nda gönüllü eğitmenlik yaptı.

Bir öğrencimiz kendi üniversitesinde
yapılan TEDx konuşmalarının

organizasyonunu yaptı. 

Bir öğrencimiz kitaplarda geçen 
etkileyici cümlelerin illüstrasyonunu

yapmaya başladı.  

Bir öğrencimiz Harvard 
Üniversitesi tarafından finanse

edilen Aspire Leaders Programında
yarı finalist oldu.

Bir öğrencimiz Çiğli Belediyesi’nin
elektrikli araç üretmek için başlattığı

çalışmada yer aldı.

Bir öğrencimiz İzmir Okullar Arası
Atletizm Yarışmasında Uzun Atlama

alanında 1. oldu.

Bir öğrencimiz Avrupa Tıp Öğrencileri
Birliği’nde (EMSA) Türkiye Ulusal Tıp

Eğitimi Direktörlüğü yaptı.

Bir öğrencimiz hayvan haklarını
korumak konusunda bir proje

yazmaya başladı.
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