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Eğ�t�m B�lg�ler� Ankara Ün�vers�tes�- Sosyoloj� L�sans (3.28/4) 2016-2020
Kahramanmaraş Göksun  Anadolu Öğretmen L�ses�-  2009- 2014

İş Tecrübeler� Mar�n SPA - Reseps�yon�st (Temmuz 2020 - Ocak 2021)

Novarge Uzaktan Eğ�t�m Kurumu - Eğ�t�m Danışmanı (Ocak- Mart 2020)

Aday kurs�yerle telefonla veya yüzyüze görüşme gerçekleşt�rerek uzaktan eğ�t�m

programlarının tanıtılması,

Aday kurs�yerlere uygun eğ�t�m�n bel�rlenerek eğ�t�m�n satışının gerçekleşt�r�lmes�,

Eğ�t�m� alan kurs�yerler�n eğ�t�m ve sınav tak�pler�n�n yapılması.

İdar� ve mal� �şlemler�n�n yürütülmes� ve tak�b�,

Üye kayıt �şlemler�n�n yapılması,

Yönet�m kurulu toplantılarını organ�ze etmek,

Dernek faal�yetler� ve b�r�mler arası koord�nasyonu sağlamak,

Derneğ�n bağış toplama alt yapısını oluşturmak,

B�reysel ve kurumsal bağışçılar �le �let�ş�mde hal�nde olmak,

Kamu kurumlarına, özel sektöre ve s�v�l toplum kuruluşlarına gerçekleşt�r�len

z�yaretlerde derneğ� tems�l etmek.

Türk�yen�n önde gelen uzaktan eğ�t�m kurumlarından olan Novarge meslek� becer� ve k�ş�sel

gel�ş�m alanlarında onl�ne eğ�t�m h�zmet� veren b�r eğ�t�m kurumudur. 

 https://www.novarge.com.tr

Temel sorumluluklar;

Hayat Sende Derneğ� - Genel Sekreter (Eylül 2015- Ocak 2021)

2007 yılında kurulan Hayat Sende Derneğ� koruma altındak� çocuk ve gençler ve korumadan

ayrılan b�reyler �le �lg�l� hak temell� çalışmalar yapmaktadır. Eylül 2015- Ocak 2021 yılları

arasında Hayat Sende Derneğ�nde kaynak gel�şt�rme koord�natörü, burs koord�natörü, genel

sekreter ve �kt�sad� �şletme kurucu müdürü olarak görevler üstlend�m.

https://www.hayatsende.org/

Temel sorumluluklar;

S�v�l toplum alanında profesyonel ve gönüllü olarak dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımıyla �lg�l�
çalışmalar gerçekleşt�ren a�le danışmanı sosyolog

K�ş�sel B�lg�ler Doğum Tar�h�:  29.11.1996
Eğ�t�m Durumu: L�sans
Meden� Durumu: Bekar
Askerl�k Durumu: Yapıldı

https://www.novarge.com.tr/
https://www.hayatsende.org/


Görev Aldığı
Çalışmalar 

Hayat Sende Derneğ� İkt�sad� İşletmes� Kurucu Müdürü (01/11/2018-31/12/2019)
İkt�sad� �şletme kuruluş �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�,
İkt�sad� �şletme �ç�n marka oluşturma ve e-t�caret s�tes�n�n açılması,
İkt�sad� �şletmen�n �dar� ve mal� �şlemler�n� tak�p etmek,
F�z�k� ve onl�ne satış yapmak.

''Ona B�r Ev Ver Kampanyası'' Sözcüsü (2019)
Koruma altından ayrılan ün�vers�teye hazırlanan gençler ve atama beklerken
evs�z kalan gençler�n devlete a�t m�saf�rhanelerde konaklaması �ç�n başlatmış
olduğumuz kampanyada kampanya sözcüsü olarak görev aldım. 
Duvar Gazetes� ''Koruma Altında Büyüyen Gençler �ç�n Ev Kampanyası'' röportajı

Spor Aracılığıyla Bağış Toplama Kampanyası Koord�natörü, İstanbul Maratonu
(2017-2018-2019)

Baştan sonra koord�natörlüğünü üstlend�ğ�m  bağış toplama kampanyalarında
yıllara göre toplanan bağışlar aşağıdak� g�b�d�r.
2017 yılında 174.000 TL,
2018 yılında 78.000 TL
2019 yılında 198.000 TL bağış toplanmıştır.

Koruma Altındak� Gençler Akadem�s� Kampı Koord�natörü (2019)
B�rb�rler�nden ve kampa davet ed�len sosyal g�r�ş�mc�lerden öğrenmeler�n
gerçekleşt�r�ld�ğ�, sosyal fayda yaratma �ç�n neler yapab�lecekler�n�
öğrenmeler�n�n hedeflend�ğ� ün�vers�te öğrenc�s� koruma altındak� gençler�n
katıldığı bu kampta seç�m aşamasından kamp programının hazırlanması ve
yürütülmes� aşamalarında kamp koord�natörü olarak görev aldım. 

S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez� (STGM)- ''B�rl�kte Projes�'' Proje As�stanı (2018-2019)
STGM tarafından f�nanse ed�len ''B�rl�kte'' projes�n�n faydalanıcısı Hayat Sende
Derneğ�nde proje as�stanı olarak; İzm�r, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşt�r�len
toplantılarına katılma, projen�n mal� ve �dar� raporlamasının yapılması görevler�n�
üstlend�m. 

Toplum Gönüllüler� Vakfı (TOG) Youthbank Hub ''Young Leaders Under State Care
Projes�'' Proje As�stanı (2018-2019)

Proje as�stanı olarak; projen�n mal� raporlaması ve süreç tak�b�n� gerçekleşt�rd�m.

Ukrayna Çocuk Koruma S�stem� Çalışma Z�yaret� (2018)
Aralarında devlet kurumları ve s�v�l toplum kuruluşlarının bulunduğu 15 kuruma
z�yaretler gerçekleşt�rerek uyguladıkları �y� örnekler� Türk�ye'ye uyarlamak,
Türk�ye'dek� �y� örnekler� anlatmak �ç�n K�ev'de 5 (beş) günlük çalışma z�yaret�
gerçekleşt�rd�k. Ayrıca K�ev'de bulunan Kırım Radyosu Hayat Rad�o'da b�r
programa katılarak Hayat Sende Derneğ�n� ve Türk�yedek� çocuk Koruma
s�stem�n� anlattım. 
Ukrayna K�ev Rad�o Hayat Röportajı.

Akbank ''Şehr�n İy� Hal� ''Doğada Ben Projes�'' Proje as�stanı (2018)
Proje kapsamında koruma altındak� gençler ve ün�vers�te öğrenc�s� gönüllüler�n
kaynaştığı doğada yön bulma (oryant�r�ng) etk�nl�ğ�nde projen�n hazırlanması,
etk�nl�k yer�n�n ayarlanması, katılımcıların seç�lmes� ve etk�nl�k sırasında
kolaylaştırıcı olarak görev aldım. 

https://www.change.org/p/t-c-aile-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-ve-sosyal-hizmetler-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ona-bir-ev-ver
https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/09/18/koruma-altinda-buyuyen-gencler-icin-ev-kampanyasi
https://www.hayatsende.org/tamamlanan-projeler/stgm-birlikte-kapasite-gelistirme-projesi/
https://www.hayatsende.org/gerceklestirdigimiz-calisma-ziyaretleri/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=211834132727011
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Hcd9NC1pc&ab_channel=Akbank


Görev Aldığı
Çalışmalar 

''Korumadan Ayrılan B�reyler�n İst�hdam Olanaklarının Değerlend�r�lmes� Çalıştayı''
Proje As�stanı (2018)

Aralarında bakanlık tems�lc�ler�, akadem�syenler, s�v�l toplum kuruluşu
tems�lc�ler�n� olduğu ve korumadan ayrılan b�reyler�n �st�hdam olanaklarının
değerlend�r�ld�ğ� çalıştayda; çalıştayın hazırlık aşaması, katılımcıların davet
ed�lmes�, çalıştayın yapılacağı yer�n ayarlanması ve çalıştay esnasında
kolaylaştırıcı olarak görev aldım. 

 Geleceğe Koşanlar Mentorluk Programı Grup Koord�natörü (2017-2018)
Koruma altındak� ün�vers�te öğrenc�ler� (Ment�) �le Mentorler�n gerçekleşt�recekler�
görüşmeler�n proje kapsamında düzenl� ve sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşmes�n�
tak�p etmek ve yönlend�rme süreçler�n� grup koord�natörü olarak gerçekleşt�rd�m.

''Yuvalar Kapatılsın Projes�'' Proje As�stanı (2017)
Tüm yurtlarım kapatıldığı her çocuğun sevg�yle a�le yanında büyümes� gerekt�ğ�n�
savunduğumuz projede, proje as�stanı olarak; projen�n hazırlık aşaması, mal�
raporlaması ve süreç tak�b�n� gerçekleşt�rd�m.

Korev Derneğ� ''Refakats�z Sığınmacı Çocuklar Çalıştayı''  Proje As�tanı (2017)
A�les� yanında olmadan sığınmacı statüsünde Türk�ye'ye gelen özell�kle Sur�yel�
refakats�z sığınmacı çocukların durumlarının bakanlık tems�lc�ler�, akadem�syenler
ve s�v�l toplum kuruluşu tems�lc�ler� �le değerlend�r�ld�ğ� çalıştayda; çalıştayın
organ�zasyonu, katılımcıların davet ed�lmes�, çalıştayın gerçekleşt�r�leceğ�
mekanın organ�ze ed�lmes� ve çalıştay esnasında kolaylaştırıcılık g�b� görevler
üstlend�m. 

15200 Belgesel� Proje As�stanı  (2017)
18 yaşını doldurmadan koruma kararı b�r şek�lde kaldırılarak devlet memur�yet
haklarından yararlanamayan b�reyler�n sorunlarına d�kkat çekmek �ç�n
gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu çalışmada; projen�n hazırlık aşaması, lansmanın organ�ze
ed�lmes� süreçler�nde görev aldım. 15200 rakamı tems�l� b�r rakam olup 2014 yılında
A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanının açıklamış olduğu rakamdan es�nlen�lm�şt�r. 

''Bakım Evler�nde Kalan Çocukların Gözüyle Çocuk Koruma S�stem�n�n
Değerlend�r�lmes� Çalıştayı'' Proje As�stanı (2017)

Çocuk koruma s�stem�n�n faydalanıcıları olan koruma altındak� çocukların s�stem�
değerlend�rd�ğ� bu çalıştayda, proje as�stanı olarak; projen�n hazırlık aşaması,
çalıştayın organ�ze ed�lmes� ve çalıştay sırasında kolaylaştırıcılık, çalıştayın mal�
raporlaması süreçler�nde görev aldım. 

''Yurt İnt�harları Son Bulsun Kampanyası'' Sekreterya As�stanı (2016)
Koruma altındak� gençler ve korumadan ayrılan b�reylerde gözlemlenen �nt�har
vakalarına d�kkat çekmek ve koruma sonrası rehberl�k b�r�mler�n�n kurulmasını
talep ett�ğ�m�z bu kampanyada, kampanyanın hazırlık aşaması, duyurulması ve
yaygınlaştırılması süreçler�nde görev aldım. 

''18 Yaş Çok Erken Kampanyası'' Sekreterya As�stanı (2016)
 Türk�ye korumadan ayrılma yaşının 18 olmasının erken olduğunu, 18 yaşında b�r
çocuğun ün�vers�tey� kazanması, tek başına hayatta kalmasının zor olduğuna
d�kkat çekmek �ç�n gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu kampanyada; kampanyanın
hazırlanması, bakanlık ve s�yas� part�lere gerçekleşt�r�len z�yaretlere katılma,
kampanyanın duyurulması ve yaygınlaştırılması süreçler�nde görev aldım. 

https://www.hayatsende.org/wp-content/uploads/2020/08/korumadan-ayrilan-bireylerin-istihdam-olanaklar%C4%B1n%C4%B1n-degerlendirilmesi-calistayi-sonuc-raporu.pdf
http://docplayer.biz.tr/54302110-Hayat-sende-dernegi-gelecege-kosanlar-birebir-mentorluk-programi-donemi-mentorluk-programi-program-tanitim-sunumu.html
https://www.korev.org.tr/files/document/refakatsiz-siginmaci-calistayi.pdf
https://www.sivildusun.net/15200-belgeseli/
https://www.hayatsende.org/wp-content/uploads/2020/08/Bak%C4%B1m-Evlerinde-Kalan-%C3%87ocuklar%C4%B1n-G%C3%B6z%C3%BCyle-%C3%87ocuk-Koruma-Sisteminin-De%C4%9Ferlendirilmesi-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Sonu%C3%A7-Raporu1.pdf
https://www.change.org/?petition_not_found=true&redirect_reason=unknown-petition-
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/yurttan-ayrilmak-icin-18-yas-cok-erken


Görev Aldığı
Çalışmalar 

''Uluslararası Koruyucu A�le Sempozyumu'' As�stan (2016)
Koruyucu a�lel�k alanında çalışan ulusal ve uluslararası s�v�l toplum kuruluşlarının
katılımı �le gerçekleşt�r�len çalıştayda, as�tan olarak; sempozyum programının
hazırlık aşaması, katılımcıların davet� ve sempozyumun yaygınlaştırılması
süreçler�nde görev aldım.

''S�v�l Toplum Kaynak Gel�şt�rme Projes� '' Proje Koord�natörü (15/06/2016-31/12/2016)
S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfının f�nanse ett�ğ�, Hayat Sende Derneğ�n�n kaynak
gel�şt�rme alt yapısının güçlend�r�lmes�n�n amaçlandığı proje kapsamında, proje
koord�natörü olarak; B�lg� Ün�vers�tes� Sosyal Kuluçka Merkez�nden 6 ay kapas�te
gel�şt�rme eğ�t�mler� alarak, kaynak gel�şt�rme alanında başarılı olan Tohum Ot�zm
Vakfı, TOÇEV, TÇYÖV, Darüşşafaka g�b� s�v�l toplum kuruluşlarına z�yaretler
gerçekleşt�rerek kaynak gel�şt�rme alanında yaptıkları çalışmaları Hayat Sende
Derneğ�ne uyarlanması, projen�n mal� ve �dar� raporlamasının yapılması görevler�n�
üstlend�m. 

 Eğ�t�mler ve 
Sert�f�kalar

2021- A�le Danışmalığı Eğ�t�m� Sert�f�kası  (MEB Onaylı)

2019- İnsan Kaynakları Yönet�m� Sert�f�kası (MEB Onaylı)

2018- TÜSEV- F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m� 

2018- Uluslararası Çocuk Koruma Merkez� (ICC)- Sosyal Etk� Yönet�m� Eğ�t�m�

2016- TÜSEV- S�v�l Toplum L�derler� Eğ�t�m�

2015- Hab�tat Derneğ�- Paramı Yöneteb�l�yorum B�reyler �ç�n F�nansal
Okuryazarlık Eğ�tmen Eğ�t�m�

Yayınlar 2020- Sosyal Fayda Peş�nde
İsten�lmes� hal�nde k�tabın pdf hal�n� paylaşab�l�r�m.

D�j�tal Becer�ler Canva, M�crosoft Off�ce (M�crosoft Word, M�crosoft Excell, M�crosoft Powerpo�nt,
Google Dr�ve, Google Alert, SPSS

Gönüllülük Hayat Sende Derneğ� - 2015-2020

Hab�tat Derneğ�- Paramı Yöneteb�l�yorum Projes� - 2015-2017

Hab�tat Derneğ� Ulusal Gençl�k Parlamentosu Deleges� - 2016-2017

Toplum Gönüllüler� Vakfı / 2014-2017

Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes� Engels�z YBU Kulübü / 2014-2016

https://drive.google.com/file/d/1fDlyNwhBB30MoLbdlX1DJdJd6IBolBae/view


Referanslar Tuğçe EKİN - Hayat Sende Derneğ� Başkanı
Telefon: +90 534 513 43 36
Ma�l: tugce.ek�n@hayatsende.org

Rumeysa BOZDEMİR - Hayat Sende Derneğ� Genel Koord�nötürü
Telefon: +90 551 138 39 98
Ma�l: rumeysa.bozdem�r@hayatsende.org

Yasem�n USTA - Traf�kte Haklarım Derneğ� Kurucu Başkanı
Telefon: +90 536 674 75 90
Ma�l: yasem�n@traf�ktehaklar�m.org 
 

Em�l�e B�ytar - Bolu Mengen Rüya Ç�ftl�ğ� İşletme Müdürü
Telefon: +90 530 608 48 49

Hob�ler Masa Ten�s�

Ş��r/Edeb�yat

Tüplü Dalış

Doğa Yürüyüşü

Sosyoloj�k ve Akadem�k Makale ve Etk�nl�kler� Tak�p Etmek


