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1. Yönetim ve Finansal Durum 

 
12.07.2015 tarihinde kooperatif ortaklarından Sinemis Temel isteği üzerine ortaklıktan çıkarılmış 
ve ortaklık sermayesi olan 100 TL hesabına aktarılmıştır. 
 
30.09.2015 tarihinde kooperatif ortaklarından Burçin Ceren Olçum kendi isteği üzerine 
ortaklıktan ayrılmıştır. Kooperatif Ceren’e borçludur, kooperatif birikimi ilgili düzeylere 
geldiğinde kendisine gerekli ödeme yapılacaktır. Kuruluş sermayesi olan 25 lira hesabına 
aktarılmıştır. Yine aynı tarihte Ali Baran Bayraktar kendi talebi üzerine ortaklıktan çıkarılmıştır. Ali 
Baran Bayraktar’ın kooperatife olan borçlarını en kısa sürede ödemesi gerektiği kendisine 
iletilmiştir.  
 
30.09.2015 tarihinde Duygu Şengül kooperatif ortaklığına kabul edilmiştir.  
 
Haziran-Aralık döneminde Kooperatif aylık katkı payı gelirleri sayesinde, Genel Kurul’da onanan 
mali plan çerçevesinde, Aydabir Dergi, Mali Müşavir ücreti ve muhtelif vergi (KDV ve stopaj) 
giderlerini karşılamıştır. Kooperatif, ortaklara olan borçları haricen, herhangi bir kuruma borçlu 
konumda değildir. Haziran-Aralık devresinde Co-Opinion Çalışma Grubu’na ait Açık Toplum 
Vakfı tarafından hibe tutarı yatırılmış olup, Aralık ayında Co-Opinion’a ait bakiye Co-Opinion’a 
ait Derneğin banka hesabına yatırılmıştır. İlgili işlemden doğan bağış belgesi halihazırda 
beklenmektedir. 
 

2. Programlar ve Projeler 
 

a. aydabir 
 

Yayınına Ocak 2015 tarihinde başlayan aydabir 11 sayılık serisini Kasım 2015 sayısıyla birlikte 
tamamlamış ve dergi yayınına ara vererek mevcuden blog şeklinde yayın yapma kararı almıştır. 
Toplam 4200 kişiye erişen dergi, yayın yaptığı issuu platformu üzerinden 16.726 kez 
görüntülenmiş ve 34 kez issuu üzerinden paylaşılmıştır. Sosyal medya platformları üzerinden 
takipçi sayısını düzenli olarak artıran aydabir derginin seçilen içeriği, Ustamdan.com ile 
sürdürülen işbirliği kapsamında İngilizceye çevrilmektedir. Aynı kapsamda Amerikan 
Büyükelçiliği Ambassador’s Fund for Cultural Preservation çağrısına yapılan başvuruda aydabir 
derginin ana yayın aracı olarak fonlanarak yayınını sürdürmesi de planlanmıştır. 
 

b. Co-opinion  
 

Co-opinion’un Haziran-Aralık ayları arasındaki ilk etkinliği 26-28 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Danışma Atölyesidir. Paydaş kurumlar gençliğin sorunlarına 
dair temsil ettikleri kurumların çalışmalarına yönelik sunumlar yaptı ve genç işsizliği, 
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genç girişimcilik, gençliğin radikalleşmesi ve genç sivil katılım konularında tematik 
atölyeler ile bir araya geldi.  
 
Yaz dönemi boyunca hazırlanılan ve Co-Opinion’ın ikinci etkinliği olan Youth 
Empowerment: Political Participation & Economic Development in the Middle East and 
North Africa isimli Gençlik Zirvesi 2 - 4 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Zirve Ortadoğu ve Kuzey Avrupa bölgesindeki gençlerin güncel 
sorunları ile ilgilenen etkili sivil toplum kuruluşlarını, gazetecileri, aktivistleri, genç 
girişimcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi.  
 

c. Genç İşi Atölye 
 

Genç İşi Atölye ilgili ortakların, ortaklıktan ayrılması sonucunda pasif halde yayınını 
sürdürmektedir.  
 

d. Genç İşi Akademi  
 
Genç İşi Akademi Ağustos ayında Genç İşi Kooperatif ortaklarının oluşturduğu bir girişim olarak 
çalışmalarına başladı. Genç İşi Akademi logosu hazırlanarak bir facebook sayfası ve internet 
sitesi açıldı.  2 Eylül 2015 tarihinde Genç İşi Akademi ilk olarak Proje Döngüsü Eğitimi “Projet” 
tanıtım etkinliği düzenleyerek 15 katılımcıya ulaştı. Akademi ilk hedef olarak ortaya koyduğu 
öğrenci koçluğu eğitimlerini henüz gerçekleştirmeye başlamadı ancak çeşitli eğitimler 
planlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 
3. İşbirlikleri, Toplantılar ve Bilgilendirme 

 
a. İzmir Valiliği 

 
1 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Anahtar Eylem 3 (KA3) 
Yapılandırılmış Diyalog programına hazırlanan İŞte Genç Projesi’nde Kooperatif ortak olarak yer 
aldı. 
 
Proje kapsamında, katılımcıların belirlenmesi, başvurular sonucunda mülakat yapılması ve 
hedef grubun belirlenmesi, çalıştay programı hazırlanması ve uygulanması, zirve programının 
hazırlanması ve uygulanması, saha çalışması programlanması ve uygulanması, veriler 
düzenlenerek bir rapor hazırlanması, projenin amacı olan politika metninin oluşturulması 
konularında katkı verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Konuyla ilgili süreç devam 
etmektedir. 
 

b. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
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Hollanda Büyükelçiliği’nin 2016 mali yılı kapsamında açmış olduğu MATRA Sosyal Dönüşüm 
Programı’na Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ortak olması hususunda anlaşmaya varılmıştır. 
Başvurusu 18 Ocak’ta gerçekleşecek olan projeye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi yazıyla 
olumlu mütalaalarını bildirmişlerdir. Aynı başvuru kapsamında İzmir Valiliği ve Uluslararası Göç 
Örgütü ile de görüşmeler yapılmış ve projeye destekleri sağlanmıştır. 
 

c. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
 

Kooperatif ortaklarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel Sekreterlik düzeyinde görüşme 
fırsatı yakalamıştır. Aysel Özkan ile gerçekleştirilen görüşmede genç işi kooperatif anlatılmış, 
birlikte yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Her türlü projede Genç İşi Kooperatif’e destek 
verilebileceği dile getirilmiştir.  
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü ile görüşme yapıldı. Şube 
Müdürü Başak Somuncu Bektaş ile görüşme yapıldı. Kooperatif olarak hazırlanacak projelerde 
ortaklık kurulması ve birlikte hareket edilmesi amaçlanmaktadır. 
 

d. Ödemiş Belediyesi 
 
Ödemiş Belediyesi yapmayı planladığı bir restorasyon projesi için UNESCO Ortak Kültür Mirası 
Hibe Çağrısı’na başvuru hazırlanması için Kooperatif ile iletişime geçerek fiyat teklifi talep etti. 
Bu iş için zaman ayıracak konuya hakim ortaklar belirlenerek Ödemiş Belediyesi ile görüşmeye 
gidildi. İşin detayları hakkında bilgi alınarak Kooperatif’ten beklenen katkı doğrultusunda 
Ödemiş Belediyesi’ne verilecek hizmet için bir fiyat teklifi hazırlanarak kendilerine iletildi. Fiyat 
teklifine olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alınamadığı için planlanan danışmanlık hizmeti 
gerçekleşmedi.  
 
 

e. ÇEKOOP  
Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇeKoop) ile görüşme yapıldı. Görüşmeler sonucunda 
projelendirme süreçleri ve Genç İşi Kooperatif’in verdiği hizmetler konusunda danışmanlık 
hizmetinin değerlendirilmesi gündeme getirildi. 
 
Görüşmeler sonucunda ilk aşamada ‘tasarım’ hizmeti talep edildi. Konuyla ilgili olarak Yönerim 
Kurulu değerlendirme ve teklif verme süreci sonucunda ortak Burçin Ceren OLÇUM konuyla 
ilgili görev aldı. Tasarım hizmeti görüş alışverişi ve öneriler sonunda askıda kaldı ve hizmet 
beklentiler doğrultusunda gerçekleştirilemedi. 
 
ÇeKoop ile görüşmelerin ikinci safhasında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Aralık ayında 
açıklanan Mesleki Eğitim Desteği Hibe Programı çerçevesinde ‘Yenilenebilir Enerji Destekleri’ 
başlığı altında ortak proje geliştirilmesi görüşüldü. Konuyla ilgili ÇeKoop için ODTÜ Güneş 
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Enerjisi Araştırma Enstitüsü ile yazışma başlatıldı. Görüşmeler devam etmektedir ve projede 
ortak olarak yer alınması amaçlanmaktadır. 
 

f. AFCP Başvurusu Ustamdan.com işbirliği 
Amerikan Büyükelçiliği’nin açmış olduğu Ambassador’s Fund for Cultural Preservation başlıklı 
projeye Genç İşi Kooperatif, Ustamdan.com işbirliği ile başvurulmuştur. Proje kapsamında 
halihazırda Ustamdan.com’un zanaatkar ağında yer alan ve somut olmayan kültür mirası 
niteliğini haiz zanaatların eğitim amaçlı görsel kayda alınması ile nesiller arası 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.  
 

g. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi 
Yaşar Üniversitesi Dünya Gönüllüler Günü’ne (5 Aralık) Kalkınma Atölyesi Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Ertan Karabıyık davet edildiği için konuyla ilgili etkinliğin 
sonrasında 4 Aralık 2015 tarihinde görüşme yapıldı. 
 
Kalkınma Atölyesi ve Genç İşi Kooperatif işbirliğinin sürmesi, uluslararası hibe kuruluşlarıyla 
iletişim geliştirilmesi ve işbirliği içinde projeler hazırlanması konusunda görüşmeler yapıldı, 
iletişim sürdürülmektedir. 
 

h. Ege TV - Ege Finans Programı 
 

Ağustos ayında Ege TV Ege Finans Programı’ndan gelen davet üzerine ortaklarımızdan Berkin 
Şafak Şener ve Mehmet Kuzu katılım gösterdi ve güncel çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
 

i. PCM Eğitimi (2 Eylül 2015) 
2 Eylül 2015 tarihinde ortaklardan Mehmet Kuzu’nun kolaylaştırıcılığında Proje Döngüsü 
Yönetimi eğitimi Alsancak Mahallesi Gestin Kafe’de düzenlendi. 15 katılımcı eğitime katıldı ve 
kooperatif tanıtımı yapıldı. 
 

j. TRT Kent Radyo - Körfezden Esintiler Programı  
İŞte Genç Projesi’nin hedefleri ve faaliyetleri konusunda program yapımcısı ve sunucusu Oğuz 
Akçora davetiyle programa ortaklardan Mehmet Kuzu katılım sağlamıştır.  
 

4. Sosyal Medya ve Görünürlük  
 

Facebook 
21 Haziran - 31 Aralık 2015 
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Twitter 
Takipçi sayısı: 105 
Takip sayısı: 72 
 
Instagram 
Takipçi sayısı: 46 
Takip sayısı: 6 
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5. Genel Değerlendirme ve Kısa Süreli Planlar  

Genç İşi Kooperatif, kısa vadede eğitim ve araştırma projeleri gelitirerek hem kurumsal 
gelişimini sürdürmeyi hem de kurumsal yapılarak danışmanlık ve rehberlik yapmayı 
amaçlamaktadır. Başlıca program konuları: 
➔ Kooperatifçiliğin yaygınlaşması, 
➔ Kooperatiflerle işbirliği, 
➔ Kooperatifçilik eğitim programları geliştirilmesi, 
➔ Kamu kurumlarıyla işbirliği ve ortaklık geliştirme, 
➔ Saha çalışmaları yöntem ve araştırma tekniklerine dair örnek çalışmalar hazırlanması, 
➔ Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri, 
➔ Projelendirme danışmanlığı, 
➔ İŞKUR ile protokol imzalanması, 
➔ Mülteciler ve mevzuat düzenlemeleri, 
➔ Mülteciler ve insani yardım 

olarak öne çıkmaktadır. 
 
Ocak-Haziran 2016 
Hedefler 
 

Ocak İŞte Genç Çalıştay 
MATRA Başvuru (Yerel Yönetimler mevzuat geliştirme) 
Genel Sekreterlik işlerinin yeniden düzenlenmesi ve sistematik oluşturulması 
Aylık Raporlama Düzeninin Sağlanması 

Şubat İŞte Genç Saha Çalışması 
Türkiye Ulusal Ajansı KA3 (Kooperatifçilik - proje revize) 
İngiltere Büyükelçiliği Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Destekleri 
Yarımada Arama Konferansı Raporlama ve Yayın 
İZKA Projelendirme Danışmanlığı 
PDY Eğitimi 

Mart İŞte Genç Zirve 
Kooperatif Ziyaretleri 
PDY Eğitimi 

Nisan İŞte Genç Raporlama ve Yayın 
Kooperatif Ziyaretleri 
PDY Eğitimi 

Mayıs Genel Kurul Hazırlıkları 
PDY Eğitimi 

Haziran Genel Kurul Hazırlıkları 
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PDY Eğitimi 
 


