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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yozgat Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 13.01.2015 tarihli ve 77629132-470-227 
sayılı yazısıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre incelenerek, Kanuna uygunluğu tespit edil-
erek (66.013.030) kütük numarası ile Gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik 
politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını 
teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm deza-
vantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getir-
erek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun 
gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ‘Sorgun Gençlik Derneği’ 
(SORGED) ismi ile kurulmuştur. Derneğimiz, henüz tüzel kişiliğini kazanmadan evvel, birkaç gencin büyük bir amaçla başlat-
tığı bir hareketin devamı niteliğinde olup çok kısa süre içerisinde birçok gence ulaşabilmeyi başarmıştır. Bugün bünyesinde 
farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer 
haline gelen derneğimiz, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaya çalışmaktadır.

HAKKIMIZDA

Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaç-
la faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göster-
mektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda beceri-
si bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır.
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SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından 
biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif 
rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vad-
ede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin 
de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye’nin birçok alanda dünyanın 
örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız.

Dünyadaki toplumların birçoğunda ve maalesef ülkemizde de 
gençler, bazı alanlarda hak ettiği değeri görmemekte ve sahip olduk-
ları potansiyelin farkına varamamaktadır. Bu eksikliğinde de farkına 
varan ve düzenlediği birçok organizasyon ile gençlerin istediklerinde 
her şeyi başarabilecek azime, yeteneğe ve bilgiye sahip olduklarını 
göstermeye çalışan derneğimiz, onların sadece ülkemiz için değil tüm 
dünya için çok önemli olduklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır.

SORGED’in hedef kitlesi ve hedef alanı sadece Sorgun’da 
yaşayan gençler değildir. Kültürel değerlerine ve gelenekler-
ine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya 
oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için elimizden geleni 
yapmaktayız. Böylelikle, yeni dünya düzeninde, gençlerimiz ile 
beraber Türkiye’nin eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre ve daha 
birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için çalışmaktayız.
Toplumumuzda gençlerin daha fazla değer görmesi ve 
yaptıkları çalışmaların daha fazla takdir edilmesini sağlamayı 
da kendisine misyon edinmiş olan SORGED, bu konuda da 
çok ciddi farkındalık çalışmaları yürütmektedir. İnsanların 
gençlere hem maddi hem manevi olarak destek göstermesini 
sağlamak ve bu destekleri toplum geneline yayıp sürdürüle-
bilir bir hale getirmek için de yine birçok etkinliğin altına 
imza atmaktayız. Gençlerin çevresinden gördüğü destek ile 
toplum içerisinde daha fazla ön plana çıkmasını ve böylelikle 
kendilerini sürekli geliştirmesini, dünyadaki yeni teknolojileri 
ve trendleri takip etmesini sağlamak da yine derneğimiz-
in amaçları ve çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya 
ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak ge-
leceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz 
tarafından,  yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenler-
imizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığın-
da sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki 
tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz.
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Mİsyonumuz
Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dün-
ya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak 
geleceğe hazırlamak,
Gençlerimizin ilgi, beceri ve kabiliyetlerine yönelik, kültür, sanat, 
eğitim ve sosyal alanlarda yetiştirerek topluma kazandırmak,

Gençlerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve 
dünya için önemli olduğunu göstermek,

Her gencin Türkiye’nin ilerlemesi konusunda aktif roller üstlenme-
lerini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası değerlerimizi üretip, geliştirerek küresel 
dünyanın oluşumuna katkı sağlamak

Toplumumuzdaki bireylerin gençlerimize yönelik bilinçlerini 
olumlu yönde değiştirerek maddi manevi desteği için farkındalık 
oluşturmak, bu algıyı sürdürmek ve arttırmak.

Vİzyonumuz
Gençlerimizin sürekli değişen ve gelişen dün-
yanın hızına uyum sağlamasına yardımcı olmak 
ve gençlerimizin dinamik gücü ile küresel dünya 
da ortak ve kabul edilebilir değerler benimsey-
erek ve üreterek büyük bir ekip oluşturmaktır.
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BASINDA SORGED
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Aslında tecrübelerim çok yeni bilgilerim gri diyebilirim. Elimden 
geldiğince anlatmaya çalışacağım bu yolun beni götürdüklerini...

Geçen yıl henüz taze mezunken Kayseri’den memlekete 
dönmüş ne yapacağımı bilmez bir haldeyken tanıştım pro-
jelerle. Daha doğrusu Halil Uğuz hocam ve projeleriyle...

Üniversiteyken duyardım elbetteki projeleri gençlik değişim-
lerini ama hep bir bilinmezdi benim için hep çok olağanüstü 
yeteneklerimin olması gerektiğini düşünürdüm. Daha son-
ra anladım aslında gönül işi istek işi merak işi olduğunu.
Öncelikle Halil hocanın da yazımını yaptığı “Nitelikli İnsan, 
Kaliteli İlişkiler” projede proje koordinatörü olarak çalışmaya 
başladım şuan projenin bitmesine bir hafta kaldı. Çalışırken 
ayrı zamanda Eylem 1.2. “Sağlıklı Beslen, Haraketli Ol, Kalite-
li Yaşa” projesinde proje sorumlusu olarak görev aldım. Sosyal 
medyada bir koordinat meselesi yaratan Büyüyoruz projesinin 
etkinliklerine katıldım :) , son olarak yeni kabul edilen U-Mut-
lu Gençler! projesinde proje sorumlusu olarak görev alacağım. 
Herbiri benim için çok ayrı deneyimlerdi. İlk projemizde 8 
kişi İtalya’ ya yol aldık. 8 gün boyunca Romanya, İsveç ve 
İtalya’dan katılımcılarla etkinliklerde bulunduk. Gerçek-
ten dolu dolu bir hafta geçirdik orda, güzel arkadaşlıklar 
edindik, gülebildiğimiz kadar güldük. Hepimizin yabancı dili 
yok denilecek kadardı ve meğer insanla tek iletişiminiz dil 
ile olmuyormuş bazen bir insani anlamak çok da kolaymış.

Artık bazen burda birine bir şey anlatmak için kendimi 
paraladığımda anlatamıyorsam daha fazla uğraşmıyorum 
çünkü anlamak için bunu istemek gerekiyor. İtalya’ dayken 
herkes birbirini anlamak istiyordu anlatmak istiyordu ve aslın-
da herkes birbirine yepyeni şeyler katıyordu. Bu yüzden bu 
tür gençlik değişimlerinin insanı değerlendirdiğini pahasını 
artırdığını düşünüyorum. Neyse İtalya’ dan üç ülke hakkın-
da kelam edecek halde, yeni dostluklar, bir ülkenin karpostal 
halinin can bulmasının sevinciyle döndük. Hele siz de ütopik 
gelse bile dünyayı dolaşmak gibi klasik ama büyülü bir hayale 
sahip insanlardansanız ilk yurtdışı geziniz hayalinize daha çok 
yakınlaşmanın güzel lezzetini de barındırıveriyor aynı zamanda.
Dönüşte de hemen diğer projenin uygulaması vardı, beş ayrı 
ülkeden misafirlerimiz geldi bu kez İtalya’da yaşadığımız deney-
imlerin yanı sıra misafir ettiğiniz insanları mutlu göndermenin 
sevinci de vardı. Şimdi Eylül ayında yeni bir proje ve yeni katılım-
cılar bekliyor bizi eminim  o da diğerleri gibi güzel geçecektir.
Ben biraz şanslıydım belki ama artık bu tür faaliyetler 
heryerde duyruluyor proje duyuruları ilanlar tanıtım-
lar çok fazla rastlanılır oldu belki hepimizin ihtiyacı 
olan şansa mahal vermeden biraz meraktır, cesarettir.
Yazımın sonunda beni şanslı addeden ve Sorgun gibi 
küçük bir ilçe de gençleri hayaller çatısı altında to-
playan her biri ayrı bir keşif gibi olan projelerin devamını 
sağlayan Halil Uğuz hocama çok teşekkür ediyorum.

Hayallerinizin hep varolması ve vuku bulması dileğiyle. Sürç-i 
lisan ettiysem affola. İyilikle.

Şeyma TÜYSÜZ

Dil bilmek şart değil, yeter ki gönüllü olun!
Merhabalar,..
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Anadolu lisesinde bölümüm olmadığı halde İngilizceye norma-
linden fazla merakım vardı ve yurt dışına çıkmayı da çok isti-
yordum. Bu fırsatlardan, kendimi geliştirme imkânların haber-
im yoktu ta ki Sorgun Gençlik Derneğinin Başkanı Halil Uğuz 
okulumuza bilgilendirme sunusu yapmak için gelene kadar…
Bütün sunuyu can kulağıyla dinledikten sonra sunu bittiği anda 
hemen tanışmak istedim çok ilgili ve işine gerçekten önem verip 
gençler için elinden geleni yapan birisi benimle de çok ilgilendi 
ve o günden sonra yaptığı etkinliklere ben de katıldım. İlerley-
en zamanlarda Erasmus+  KA1 Gençlik Değişimleri “Obez Olma 
Hareketli Ol! - Don’t be obese be active” Projesi gerçekleşecekti 
ve katılmak isteyip istemediğimi sordu. Tabi ki katıldım. Polo-
nya, Fransa, Litvanya, Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve 
Türkiye olmak üzere 7 ülkeden toplam 35 katılımcıyla birlikte 
09-16 Mayıs 2015 tarihinde Sorgunda projeyi gerçekleştird-
ik. Yine 6 Ülkeden 24-31 Ekim tarihleri arasında uygulanan 
“Sağlığım için Hayır Diyorum” projesinde de yer alma fırsatı 
buldum. Katıldığım tüm bu projelerde İngilizcemi kullanabilme 
geliştirme ve farklı kültürlerden insanlar tanıma imkânım oldu. 
Bu projeler hayatımda kelebek etkisi yarattı gerçekten güzel 
işler yapan, sürekli durmadan çalışan ve emeğinin karşılığını 
hak eden birisi ilk geldiği günden beri her söylediğini dikkate 
aldım ve her projesinde yanında olmaya çalıştım. Projeler-
in bana çok güzel getirileri oldu kendimi geliştirdim ve hala 
da bu projelere katılarak yanında olmaya devam ediyorum...

Bu projeler gerçekleşirken İngilizceye olan merakım daha da 
arttı ve gelişerek ilerledi lisenin bittiği zaman kabul olan 31 
Ağustos – 07 Eylül tarihleri arasında Erasmus+ KA1 Gençlik 
Değişimleri programı kapsamında “CULTUREGRAPH - knowing 
cultures by photography” isimli projeyi gördüm ve hayalimin 
gerçekleşeceği proje tam da buydu katılmak istedim ve Halil 
abi’ye ilettim katılma talebimi çoktan kabul etmişti. Proje çok 
heyecanlı geçti bana büyük katkıları oldu yine farklı kültürün 
insanlarını tanıdım İngilizcemi daha etkin kullanma fırsatı 
buldum farklı ülkeler tanıdım çeşitli etkinlikler gerçekleştird-
ik var olan ön yargıları yıkmak için büyük bir adım daha at-
tık bu çalışma ve azimlerin sonucunda daha da ilerleyerek 
gideceğine inanıyorum gereksiz ön yargılar yıkılıyor insanlar, 
kültürler tanıyıp hayallerimizi gerçekleştirirken ilerliyoruz.
Şuan Giresun Üniversitesi’nde bir diğer hayalim olan sine-
ma bölümünü okuyorum ve projelere katılmaya devam edi-
yorum İngilizce seviyem oldukça ilerledi ve kurslarla bunu 
destekliyorum kurgu montaj programlarını daha iyi anlıyor 
ve alanımda ilerliyorum kendi filmlerimi yapabiliyorum. 
Bana kattıklarını saymakla bitiremem asla pişman olmay-
acağınız büyük faydalar göreceksiniz emin olabilirsiniz.
Bu çalışmaları bizi bir araya getirip bizim için çalıştığı azmi ve 
gayretleri için Halil Uğuz’a teşekkür borçluyuz. Birçok yurt içi ve 
yurt dışı proje gerçekleştirdik ve bu büyüyerek devam ediyor.

Sorgun Gençlik Derneğinin bir üyesi olarak gençlerin hayal-
lerini gerçekleştirmesi bu fırsatlardan yararlanması ve kendil-
erini geliştirebilmesi için onları derneğimize bekliyoruz. So-
syal medyada okullarda her yerde bilgilendirmeler yapılıyor 
ve bu fırsatlardan yararlanmak çok zor değil. Yeter ki isteyin…

Murat ACECİ

Yeter ki isteyin...
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İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi
Eğitiminin Amacı; İş hayatındaki yazışmalarda kullanılan üslup, işlerin sağlıklı 
ilerleyebilmesi için önemlidir. Kurum içi ve kurum dışı kimliğinizin doğru yansı-
tılması için İş Hayatında Yazışma Teknikleri eğitimi her çalışan için önemlidir. İş 
arama süresince ve iş hayatında başarılı olabilmek için doğru iletişim kurmamız 
gerekir. İş hayatında birçok yazışma çeşidini kullanıyoruz. Kimimiz çoğunu ki-
mimiz azını biliyoruz. Peki hepsini doğru mu biliyoruz? Bu eğitimle beraber iş 
hayatında hangi pozisyonda olursanız olun sizin için gereken, resmi yazıları, iş 
yazılarını ve özel yazıları öğrenebileceksiniz. Yazışma teknikleri hakkında bilinen 
yanlışları ve hataları öğretmek ve bilgi eksikliğini giderme amacını taşımaktadır.

Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri 
Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitiminin Amacı; 16-30 yaş arası hedef 
kitlenin istihdam oranının arttırılmasına 
yönelik olarak, kariyer planlama, doğru 
iş- doğru insan yaklaşımı geliştirme, etkin 
CV hazırlama, başarılı mülakat süreçleri 
yürütmeleri için gerekli farkındalığın ka-
zandırılması amaçlanmaktadır.
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Eğitiminin Amacı; Gerek sosyal hayatımız ve gerekse 
iş hayatında ekip/takım olmasının önemi ve getirisi 
konularında farkındalık kazandırmaktır. Katılımcıların, 
iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultu-
sunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgi-
li bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak 
sinerji oluşturmalarını sağlamaktır. Profesyonel ha-
yatta ilerleme sağlamak açısından değer taşıyan bu 
eğitim; takım üyesi olmak, başarmak ve takımca si-
nerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, 
davranış ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Takım Çalışması Eğitimi

Eğitiminin Amacı; İş yaşamında başarı için gerek-
li olan profesyonel iletişim becerileri üzerinde du-
rulacaktır. Profesyonel hayatta iletişim; ilişki geliştir-
mek, insan davranışlarını değiştirmek ve verimli bir 
koordinasyon sağlamak amacıyla en önemli etkendir. Pro-
fesyonel hayatta ihtiyaç duyulan etkili iletişim yöntemleri 
ve iletişim sanatının incelikleri bu eğitimde sunulmuştur.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
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Eğitiminin Amacı; Özel sektör, sivil top-
lum kuruluşları ve devlet sektörünün kesi-
şim noktasında bulunan sosyal girişimcilik 
dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bu-
lacaklar. Eğitimin sonunda gençler sosyal 
girişimcilik felsefesiyle tanışmış ve Dünya’da-
ki iyi örnekleri incelemiş, sosyal girişim 
düşünce yapısını ve yöntemlerini kişisel 
yaşamında kullanabilecek ve hayalindeki 
sosyal fayda fikrini hayata geçirmek için ge-
rekli teknik becerileri kazanmış olacaktır.

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Gençler arasında pro-
je yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma 
ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki 
yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlan-
malarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme  
konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmiştir.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

12/48
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Etkili CV Yazma ve
 Yazışma Teknikleri

Eğitimi
Katılımcılar özgeçmiş üzerinde 
doğru ifade etmeyi öğrenirken, iş 
arayan diğer adayların arasından 
farkla öne çıkmalarını sağlayarak 

ipuçlarını da öğrenmiş oldular.

Girişimcilik ve Değer Yaratma 
Stratejileri Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Yeni bir iş kurarken dikkat edil-
mesi gereken önemli hususları, kurmak istediğiniz 
iş hakkındaki bilgileri ve eğer bu işi kurmaya karar 
verirseniz nasıl başlamanız gerektiği ile işinizi nasıl 

yöneteceğinize ilişkin planları da  amacını 
 taşımaktadır.
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Dijital Pazarlama ve Sosyal 
Medya Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Gençlerin, günümüzde hayatımızın bir par-
çası haline gelen dijital araçlar ve sosyal medya araçlarının 
kişisel ve iş dünyasına yönelik etkili bir şekilde kullanılma-
sına yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Etkili Sunum ve Topluluk Önünde 
Konuşma Becerileri Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Gençlere etkili sunum yapmak ve 
topluluk önünde kendini rahat ve etkili bir şekilde ifa-
de edebilme yetkinliğini kazandırmayı hedeflenmiştir.
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Problem Çözme Ve 
Karar Verme Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Etkin karar alma 
ve problem çözme sonucunda farklı 

alternatifler yaratılmasını 
geliştirmektir.

Eğitiminin Amacı; 17-30 yaş arası hedef kitlenin 
örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşit-
leri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık ka-
zanarak; aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere 
katılım oranlarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Sivil Toplum ve Gönüllü
 Yönetimi Eğitimi
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Eleştirel Düşünme ve 
Problem Çözme Eğitimi

Eğitiminin Amacı; Bu Eğitim ile katılımcıların, 
eleştirel düşünme ve problem çözme konu-
sundaki farkındalıklarını artırmak, yaptıkları 
ya da yapacakları işin doğasını sorgulamala-
rına yardımcı olmak, kendi alanları ile ilgili 
yorumlar yapabilmelerini sağlamak ve bu be-
ceriyi nasıl kazandırabilecekleri konusunda 
ipuçları vermek amaçlanmıştır. Ayrıca katılım-
cıların “Eleştirel Düşünme” bakış açısını kav-
ramaları, aktarılacak metodolojiyi kullanarak 
stratejik düşünme, problem çözme ve karar 
alma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Sosyal Girişimcilik Eğitimi
Eğitim programı ile gençler “Sosyal Girişimcilik” 
eğitiminde, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve devlet sektörünün kesişim noktasında bulu-
nan sosyal girişimcilik dünyasını daha yakından 
tanıma fırsatı buldu. Eğitimin sonunda gençler 
sosyal girişimcilik felsefesiyle tanışmış ve Türki-
ye ve Dünya’daki iyi örnekleri incelemiş, sosyal 
girişim düşünce yapısını ve yöntemlerini kişisel 
yaşamında kullanabilecek ve hayalindeki sosyal 
fayda fikrini hayata geçirmek için gerekli teknik 
becerileri kazandılar. Ortaya çıkan fikirler, girişim-
ler gerçekten de kayda değer, üretken fikirlerdi. 
Bununla birlikte olaylara farklı yönlerden bak-
mayı, sorunlara yeni çözümler getirmeyi ve grup 
çalışmasının nasıl olması gerektiğini öğrendiler.
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İngilizce 
Konuşma Kulüpleri
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Keşf-i Yozgat 
Çekerek

Sorgun Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen, Avrupa Da-
yanışma Programı kapsamında yü-
rütülen “Keşf-i Yozgat” başlıklı proje 

kapsamında gençlerle birlikte 
Çekerek ilçesini keşfettik. 

Keşf-i Yozgat
Akdağmadeni

Sorgun Gençlik Derneği tarafından ha-
zırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tara-
fından desteklenen, Avrupa Dayanış-
ma Programı kapsamında yürütülen 
“Keşf-i Yozgat” başlıklı proje kapsamında 
gençlerle birlikte Çekerek ilçesini keşfettik. 
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Keşf-i Yozgat - Sarıkaya
Sorgun Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından desteklenen, Avrupa Daya-
nışma Programı kapsamında yürü-

tülen “Keşf-i Sarıkaya” başlıklı proje 
kapsamında gençlerle birlikte Sarıkaya 

ilçesini keşfettik. 

Keşf-i Yozgat 
Aydıncık

Sorgun Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Ulusal 

Ajansı tarafından desteklenen,
 Avrupa Dayanışma Programı

 kapsamında yürütülen 
“Keşf-i Aydıncık” başlıklı proje 
kapsamında gençlerle birlikte 

Aydıncık ilçesini keşfettik.  
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Keşf-i Yozgat

Sorgun Gençlik Derneği tarafından 
hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen, Avrupa Da-
yanışma Programı kapsamında yürü-
tülen “Keşf-i Yozgat -Yozgat” başlıklı 
proje kapsamında gençlerle birlikte 

Yozgat ilçesini keşfettik. 
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Keşf-i Yozgat

Gençlerle ile birlikte tarihi ve kültürel yerleri 
keşfederek Yozgat gezisi düzenlenmiştir.
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Keşf-i Yozgat Çalıştayı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destekle-
nen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamın-
da yürüttüğümüz, “Keşf-i Yozgat” başlıklı 
proje faaliyetleri çerçevesinde Keşf-i Yozgat 

Çalıştayı düzenlenmiştir. 

Çalıştayda Yozgat’ın potansiyel kırsal turizm 
çeşitlerini; termal sağlık turizmi, kültür turiz-
mi, doğa ve spor turizmi, çiftlik turizmi, köy 
turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, inanç

 turizmi konularını ele aldık.
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Projenin Amacı; Gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmanın mümkün olma-
yacağı gerçeğinden yola çıkarak Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alı-
cılar için bir politika belgesi oluşturulması” hedeflenmiştir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı

Üç gün süren çalıştayda Yozgat, Ankara, Eskişehir, Si-
vas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı illerinden katılım sağ-
layan 30 genç ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları arasında yer alan “Nitelikli Eğitim” ve “İklim 
Eylem” başlıklı konularını ele aldık. Bölgesel çalıştaylar 
tamamlandıktan sonra Niğde ilinde Zirve programı dü-
zenlenerek, karar alıcılar için Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları üzerine bir politika belgesi oluşturulacak.
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Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı

Valimiz Sayın Ziya Polat ve Kaymakamımız Sayın Halil 
İbrahim Kazar, düzenlediğimiz Gençlik ve Gönüllülük 

Çalıştayında gençlerimizle buluştu.
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İş’te Genç İş’te Yozgat Zirvesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkan-
lığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destekle-
nen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, 
Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 
ortaklığında yürütülen Erasmus+ Gençlik Di-
yaloğu programı (KA347) “İŞ’te Genç İŞ’te Yozgat” 
başlıklı projemizin Zirve Programı düzenlendi.

Projemiz, Yozgat’ın genç işsizliği sorununu irdeleme-
ye yöneliktir. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz 
çalıştay ve zirve programı ile gençler ilimiz için bü-
yük bir sorun haline gelen genç işsizliği sorunlarına 
çözüm arayarak bir politika metni hazırlamıştır.
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Sorgun Gençlik Derneği 
tarafından 5 Haziran 
“Dünya Çevre Günü” 

düzenlenmiştir. 

5 Haziran 
“Dünya Çevre Günü”
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18 Eylül 
Dünya Temizlik Günü

18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde 
Kazankaya Kanyonunda çevre

 temizliği yaptık.
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Hareketteyiz 
Voleybol Etkinliği

Sorgun Gençlik Derneği 
tarafından Hareketteyiz 

Voleybol Etkinliği 
düzenlenmiştir. 
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Doğa Yürüyüşü 
Kazankaya Kanyonu

Aydıncık Kazankaya Kanyonunda doğa yürüyüşü yaptık ve 
Haceş müzesini gençler ile birlikte ziyaret ettik.
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Doğa Yürüyüşü
Sorgun Gençlik Derneği 

tarafından Yozgat Bozok Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi 
ve Sorgun Meslek Yükseko-

kulu öğrencilerine Kazankaya 
Kanyonu’nda Doğa yürüyüşü 

düzenlenmiştir.
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Kültürel ve sanatsal etkinliklerde far-
kındalık yaratan hizmetlere ev sahipliği 
yapan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ger-
çekleştirilen ‘Açık Hava Sinema’ etkin-
liği ilgi gördü. Sorgun Gençlik Derneği 
(SORGED) tarafından gerçekleştirilen 
etkinlik, Sorgun Belediyesi Ahmet Uslu 
Dutluk Parkı’nda kurulan perdede gös-
terilen filmi, gençler, kadınlar, çocuk-
lar çimler üzerine oturup izlediler. 

Açık Hava Sineması

Dutluk Parkı’nda gerçekleştirilen Açık 
Havada Sinema etkinliği ilgi gördü. Özel-
likle gençler, kadınlar ve çocuklar açık ha-
vada sinema izlemenin sevincini yaşadı.
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Biz çocukları, çocuklar da bizi mutlu ediyor

Bahadın Şehit Ali Akdoğan Anaokulunun açılmasına çok az 
bir zaman kala gönüllülerimiz Anaokuluna başlayacak mi-
nik kardeşlerimiz için küçük bir sürpriz yaparak, sınıflarını 
daha renkli ve öğretici bir hâle getirdi. Onların dünyaların-
daki resmi çizince, bir kelebek, bir arı, bir Keloğlan, bir Nas-
rettin Hoca çizdiğimizde, tepkileri çok farklı oluyor. Minik 
kardeşlerimizin mutluluğunu görmek bize heyecan veriyor, 
bizi motive ediyor. Boya yaparken, özellikle resim kısmında 
çocukları da dahil etmeye çalışıyoruz. O zaman, sınıfımı ben 
boyadım diyerek okuluna, sınıfına daha çok sahipleniyorlar.

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz “Köy Okulu Boyama Etkinliği”  
2 Eylül Perşembe günü Bahadın Şehit Ali Akdoğan Anaokulu-
nun’da yapıldı.
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Çocuk oyunları etkinliği düzen-
leyerek Apartman hayatının sıkı-
şıklığının yanında, gelişen tekno-
lojiler çocuklara, aynı zamanda, 
geleneksel oyunlarını da unutturdu.

1 Oyuncak 1 Umut
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Sorgun Şakir Efendi Meydanında 
Erasmus Plus, ESC ve Eurodesk 
hakkında bilgilendirme yaptık. 

Avrupa Fırsatları
Bilgilendirilmesi
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Sorgun Gençlik Derneği
ve Fransa Avrupa Osmanlı 
Kültür Derneği işbirliğinde 

çeşitli etkinlikler 
düzenlenmiştir.
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Kitap Sizden 
Çay Bizden
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Devlet Teşvikleri 
Tanıtım Günleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı tarafından düzenlenen “Devlet 
Teşvikleri Tanıtım Günleri” progra-
mına   100   gençle ile  katılım sağladık.
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Bozok Üniversitesi
Avrupa Fırsatları Etkinliği

Yozgat Bozok Üniversitesi 
Kariyer Merkezi işbirliğinde

Avrupa Fırsatları etkinliği 
düzenledik. 

Etkinliğe Malta ve İspanya’da ESC 
programı kapsamında gönüllü-
lük yapan gönüllülerimiz zoom 

üzerinden katılarak deneyimlerini 
paylaştılar.
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European Solidarity Corps(ESC) 
Avrupa Dayanışma Programı

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI 
-MALTA- 

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI 
-MACARİSTAN- 

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI 
-İSPANYA- 
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ÇevrİM İÇİ EĞİTİMLER

Girişimcilik ve Markalaşma Eğitimi

Diksiyon ve Seslendirme Söyleşi

Kendi Hayatının Lideri Ol Semineri

Uluslararası Kariyer Yolculuğu

Siber Güvenlikte Kariyer Planlaması

Kariyer.Net’le Staj 101
Madde Bağımlılığı ve Gençlik

İş Dünyasında Hikayenin Gücü

Programlama ve Yapay Zeka

Tasarım Odaklı Düşünce Eğitimi

Hareket Yoluyla Beyin Eğitimi

Büyük Veri ve Yapay Zeka

İşe Alım & Mülakat Teknikleri

Networkingin İş ve Özel Hayata Etkisi

Dijital Girişimcilik

İş Hayatında Başarılı Olmanın Sırları

Oyun Kariyer ve Gençlik

Zihin Haritaları Eğitimi

İletişim Becerileri 

Hafıza Geliştirme ve Hafıza Teknikleri Eğitimi

İşte Genç İşte Yozgat Kapanış Toplantısı

Sürdürülebilir Kalkınma
Görünürlüğünü Artır

Afet Bilinci
“Karar-sızım”Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Dil Öğreniminde Pratik Çözümler
İş Hayatında İletişim Becerileri

Endüstri 4.0 ve Geleceğin Meslekleri

Gelecek Seninle Mümkün

Sosyal Medya Yönetimi

İletişimde Sosyal Nezaket

Kariyerimi Nasıl Belirlerim?

Bir Hikayem Var

Liderlik Eğitimi
Kariyer Söyleşisi

İş Kulübü Eğitimleri

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Hayatımızı Değiştiren Oyunlaştırma
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Gençlik Projeleri Destek Programı Proje 
Hazırlama Toplantısı

Türkiye-AB İlişkilerinde Olumlu Gündem ve 
Gençlik için Fırsatlar 

Problem Çözme Teknikleri

Etkin LinkledIn Kullanımı

Linkedin ile Başarılı Olmanın Sırları

21.Yüzyılın Büyüsü: İletişim Eğitimi

Mülakat teknikleri ve Turkcell’de 
İş Pozisyonları
Avrupa Gençlik Haftası Gönüllülük 
Söyleşileri Temel Ennegram Eğitimi

Nasıl Özgüvenli Oluruz?

İş Hayatında Liderlik ve İşe Alım Süreçleri
21.YY’da Dijital ve Kariyer Becerileri

Türkiye’de Organ Bağışı ve Organ
 Nakli Semineri

Sosyal Medya da Öğrenci Olarak Ağ 
Etkisi Yaratmak

“Geleneksel & Dijital Pazarlama 
E-ticaret 101”

Hayatına Yön Ver
Life Kinetik Eğitimi

Zaman Yönetimi

Başarı ve İletişim Sırları

21. Yüzyıl Yetkinlikleri

Beden dili ve iletişim

Zihnini İmkansıza Aç
Sporda Genetiğin Önemi ve Genetic 
Tranier Sistemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Farkındalık Eğitimi 
Europass CV ve Motivasyon Mektubu
Eğitimi

Okul Hayatında Kendimi Nasıl Geliştiririm?

Dijital Yetkinlik DigComp ve ICT Araçları
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yüzyüze faalİyetler

İngilizce Konuşma Kulüpleri

İŞ’te Genç İŞ’te Yozgat Zirve Programı

5 Haziran “Dünya Çevre Günü”

Keşf-i Yozgat Çalıştayı

Keşf-i Yozgat - Çekerek

1 Oyuncak 1 Umut - Oyuncak Etkinliği

Keşf-i Yozgat - Akdağmadeni

Hareketteyiz - Voleybol Etkinliği

Kitap Sizden Çay Bizden - Kitap Okuma Etkinliği

Türkiye - Fransa Kültür Buluşması

İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi

Keşf-i Yozgat - Aydıncık

Keşf-i Yozgat - Sarıkaya

Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri Mülakat 
Teknikleri Eğitimi

Takım Çalışması Eğitimi

Sosyal Girişimcilik Eğitimi
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Doğa Yürüyüşü - Kazankaya Kanyonu

Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı

Açık Hava Sineması

Keşf-i Yozgat Çalıştayı

Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi

Yozgat Çamlık Milli Parkı - Piknik

Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma 
Çalıştayı

Gençlik ve Gönüllülük Çalıştayı

Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 
(Kariyer Fuarı)

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Eğitimi

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri Eğitimi

Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma 
Becerileri Eğitimi

Etkili CV Yazma ve Yazışma Teknikleri Eğitimi
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Köy Okulu Boyama Etkinliği
Keşf-i Yozgat 
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Ulaşılan KATILIMCI SAYISI
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22.411 241.908
Çevrim içi
Eğitimler

Erasmus+
ve ESC Projeleri

Yüz Yüze
Faaliyetler
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