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Bu proje İç İşleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DESTEĞİ

“SIFIR KAYIP PROJESİ”  2014/ 01

Proje Destek Sağlayıcı : 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı 
demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiş 
ve Bu kapsamda 2010 yılında başlayan derneklerin projelerine yardım programı oluşturmuştur.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan 
ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü 
kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu 
kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım 
etmektedir. 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ve 03/07/2006 
tarihli Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki 
Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak 
hazırlanan, 03/03/2017 tarihli İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge 
kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere yardım yapılmaktadır.

Proje Faydalanıcısı:
Proje Faydalanıcısı İç İşleri Bakanlığı oluru ile 23.10.2014 tarihi 35-064-189 kütük numarasına sahip Bir 
Hayata Dokun Derneği’dir. 

Proje Uygulayıcısı ve İştirakçileri:
Proje uygulayıcısı Bir Hayata Dokun Derneği olup, birincil iştirakçileri İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
Konak Belediyesi, Konak Halk Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Gazeteciler Cemiyetidir. 

Proje Genel Amacı :
Bu projenin genel amacı, Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin 
tam olarak gerçekleşmesi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olan gençlerin işgücüne katılımı ve 
istihdamı ile mümkün olacaktır. 

Proje Amacı : 
"Sıfır Kayıp" Projesi kapsamındaki yeni eğitim içerikleri ile dezavantajlı gençler öncelikle kendini geliştirme 
fırsatı bulacak, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkararak istihdama katkı sağlayacak bireyler konumuna 
gelecektir. 2020-2021 yılları içerisinde Sıfır Kayıp Projesi Eğitim Müfredatı ile İzmir Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğünde cezai sorumluluğu devam eden 24 gence eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerinden 
yararlanan dezavantajlı gençler arasından 24’i ile İş ve Sosyal Yaşamda İletişim Atölyeleri gerçekleştirilmesi 
ve devamında 100 tanesine mentörlük desteği verilmesi planlanmaktadır. 
İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Madde Bağımlılığı nedeni ile denetimli serbestlik 
yükümlüsü olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan 24 genç birey hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Tamamı 
örgün eğitim dışında kalmış mesleki yeterlik olarak iş piyasasında istihdam için cazip sayılabilecek hiçbir 
yeteneği bulunmayan bu bireyler ailelerinden de destek yoksa tamamen ömürlerinden gün saymakla sosyal 
hayatlarını tamamlayan amaçsız ve hayalsiz grup olarak iş dünyasının onlara elini sihirli ellerini uzatmasını 
beklemektedirler. Ancak toplumumuzda var olan suça bulaşmış insanlara yönelik peşin hüküm ve korkular 
kolayca giderilemediği için muhtemel olarak müşteri kaybı telaşı ile yükümlülerin istihdamları o kadar da kolay 
olmamaktadır. Bu alanda hedef kitleye yönelik yeterlilik temelli mesleki eğitimlerden de önemlisi toplumdaki 
bu ön yargıyı kırmaya yönelik öncelikle bir örnek model oluşturmak gerekmektedir. Bu da ancak kendini 
huzurlu toplum idealine adanmışlığı yüksek sivil toplum kuruluşları veya iş sahiplerini bir araya getirebilecek 
platformların oluşturulmasıyla mümkün olabilecektir.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler:
-   24 madde Bağımlısı genç esas olmak üzere Denetimli serbestlik yükümlüsü bireylerin yaygın eğitim 
basamaklarına kayıtlarının gerçekleştirilmesi,
-   Denetimli Serbestlik Yükümlüsü 24 Bireyin Dijital Okur yazarlığı Konusunda 60 saatlik Eğitim ile 
sertifikasyonu, (Dijital Marka Yönetimi ve Sosyal Medya)
-   DS Yükümlüsü 24 Bireyin İletişim Bilgisi Temelli Diksiyon ve İletişim Alanında 48 saatlik Eğitimi  (İş ve Sosyal 
Yaşamda İletişim)
-   Gençlerin iş gücü piyasasında dijital okuryazarlık ve iletişim atölyeleri ile girişimcilik motivasyonunu 
desteklenmesi
-   Dezavantajlı gençler arasından 24’ine iş ve sosyal yaşamda iletişim atölyeleri gerçekleştirilmesi ve devamında 
100 tanesine mentörlük desteği verilmesi
-   DS yükümlüsü 24 bireyin iletişim bilgisi temelli diksiyon ve iletişim alanında 48 saatlik eğitimi 
(iş ve sosyal yaşamda iletişim)
-   Proje web Sitesinde Denetimli Serbestlik Yükümlüsü gençlerin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Bilgi ve iletişim Ağı 
kurulumu faaliyetleri ile “ Madde bağımlısı gençlerin İş gücü piyasasında istihdam olanaklarına erişim kolaylığının 
Sağlanması” özel hedefini, Sektörlerin Bilişim departmanlarında üstün başarılı çalışanlarının Denetimli Serbestlik 
Yükümlüsü Bireylerle buluşma paneli organizasyonu, Sektörel Temsilcilerin Dijital Okur- yazarlığı Alanında istihdam

Proje Uygulama Süreci :
1 Mart 2021 tarihinde proje hazırlık çalışmaları ile başlayan proje 10 ay sürecektir.

Temas Noktaları: 

Teknik Destek Ekibi
Dr. Burcu Bostancıoğlu, Proje Direktörü
Gamze İşler, Proje Koordinatörü                           

Proje Faaliyet Binası : 
Bir Hayata Dokun Derneği  & 
Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi 
İzmir Eski Kemer Tren Garı 
Kemer-Konak / İzmir 
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Sağlanması” özel hedefini, Sektörlerin Bilişim departmanlarında üstün başarılı çalışanlarının Denetimli Serbestlik 
Yükümlüsü Bireylerle buluşma paneli organizasyonu, Sektörel Temsilcilerin Dijital Okur- yazarlığı Alanında istihdam

Proje Uygulama Süreci :
1 Mart 2021 tarihinde proje hazırlık çalışmaları ile başlayan proje 10 ay sürecektir.

Temas Noktaları: 

Teknik Destek Ekibi
Dr. Burcu Bostancıoğlu, Proje Direktörü
Gamze İşler, Proje Koordinatörü                           

Proje Faaliyet Binası : 
Bir Hayata Dokun Derneği  & 
Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi 
İzmir Eski Kemer Tren Garı 
Kemer-Konak / İzmir 


