ADANA ÇERKES DERNEĞİ 2015 MAYIS- 2017 MAYIS
PERFORMANS PROGRAMI
STRATEJİK
EKONOMİK VE MALİ KONULARDA İYİLEŞTİRMELER
ALAN 1
SAGLAMAK
Hedef 1.1
Dernek Bilgi sistemini yazılım aracılığı ile elektronik ortama
aktarmak. Üye bilgileri yanı sıra üyelerin aidat ve bağışlarını bu
sistem üzerinden takip etmek
Hedef 1.2
SMS ile tahsilat, Kredi kartı ile tahsilat, Mail Order , Yetkili kişilerin
tahsilatları gibi alternatif ödeme araçlarının hepsini kullanmak
Hedef 1.3
Adana Çerkes Derneği Üye kartlarını basmak ve dağıtmak. Karttan
alınacak sabit ücret karşılığı çok sayıda işyeri ile anlaşarak kart
sahiplerine indirimler sağlanması ve kart kullanımı teşvik edilmesi.
Hedef 1-4
Dernekte geleneksel kültür ürünleri, takı, CD, kitap, Dergi, oyuncak,
anı ürünler, hediyelik eşya, baskılı ürünler, çıkartma, rozet vb
ürünlerin satışının gerçekleşeceği bir reyon stant oluşturulması.
Hedef 1-5
Elektronik ortamda bu ürünlerin derneğe gelir getirecek şekilde
satışının gerçekleşmesi
Hedef 1-6
Ulusal ve Uluslararası projelerden faydalanarak mali kapasiteyi
büyütmek
Hedef 1-8
Dernek bünyesinde verilecek bazı eğitimlerden ve dernek binasının
kültür, sanat, eğitim vb amaçlarda atıl günlerde kiralanmasından elde
edilecek gelirler ve alınacak katılım payları
Hedef 1-9
Belirli zamanlarda düzenlenecek olacak kermesler
Hedef 1-10 Bağışların artırılması ve bağış konularının ve faaliyetlerin önceden
net belirlenmesi.
Hedef 1-11 Geliri derneğe bağışlanmak üzere düzenlenecek geceler, konserler,
gösteriler, gösterimler, eser satışları
Hedef 1-13 Hemşerilerimize yardımcı olmak ve derneğimize maddi katkıda
bulunmak amacı ile düğün,nişan ,sünnet,işyeri açılışı, Kampanya
duyurusu gibi hizmetleri ücret karşılığı dernek sms sistemini
kullanabilirler. Cenaze, Mevlit ve Kan duyuruları ise ücretsiz olarak
tüm üyelere duyurulur.

STRATEJİK
ALAN 2
Hedef 2.1
Hedef 2.2

Hedef 2-3
Hedef 2-4
Hedef 2-5

Hedef 2-6
Hedef 2-7

Hedef 2-8
Hedef 2-9

Hedef 2-10

Hedef 2-11
Hedef 2-12

YÖNETİM VE ORGANİZASYON SÜRECİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
Yönetim kurulları güçlü temsil yeteneği olan, sürekli katkı
sunabilecek kişiler arasından mutabakatla belirlemek
Yönetim kurulu üyelerinin sorumlu oldukları alanların
belirlenmesi ve Yönetim kurulu başkanı bir koordinatör gibi
hareket etmesini sağlayacak sorumluluk paylaşımı
gerçekleştirmek
Yönetim kurulu, kurullar ve komisyonlarla ilgili çalışma
yönetmeliklerinin hazırlanması
Geniş kapsamlı bir danışma kurulu oluşturulması. Özellikle
toplumsal açıdan büyük önem arz eden thamedelik kurumu
dernekte işlevsel olarak kullanılması.
Bilim dünyası ve üniversitelerle olan bağları güçlendirecek ve bilim
dünyasının
derneğimize
katkılarını
artırıcı
faaliyetlerini
yürütebileceği Bilim, sanat ve Araştırma Kurulu oluşturulması,
yönetmeliğinin hazırlanması
Derneğin zorunlu organları dışında Kadın, Gençlik, Bilim ve
Araştırma, Disiplin, Danışma kurullarının yönetmeliklerinin
hazırlanması ve kabul edilmesi
Yönetim kurulu üyeleri, komisyonlar ve kurulların görev ve
sorumluluk bölüşümün de etkin rol alması, pasif ve
katılımcılıktan uzak kişilerin kağıt üstünde görev almasının
önlenmesi, devamlılığı olmayan üyelerin yerine yedek üyelerin
alınması ve herkesin azami gayreti göstermesinin sağlanması
Faaliyet yılı başlamadan dernek üyelerinden görüş alınarak bir
sonraki faaliyet dönemi katılımcı anlayışla planlanması
Her faaliyet yılı başında dernek yönetimi faaliyet planını
kamuoyuna sunulması. Etkinlik takviminin üyelerce dönem
başında bilinmesi, etkinliklerle ilgili duyuru ve bilgilendirmeler
daha makul bir süre öncesinde yapılmasının sağlanması.
Dernek denetleme kurulu dernekler yasasındaki zorunlu yılda bir
denetim dışında denetimler yapması, üyeleri bilgilendirmesi,
gerektiğinde uzmanlardan yardım alması ve konuyla ilgili
yeterliliği olan kişilerden oluşturulması
Dernek karar defterlerinin düzenli ve detaylı tutulması. Her türlü
etkinliğin bu defterlerde yer alması. Kurumsal hafızamız olduğu
gerçeğinin unutulmaması
Dernek adına yapılacak açıklamaların yönetim kurulu kararı
olarak kamuoyu ile paylaşılması ve özellikle sosyal medyada
dernek gruplarında yöneticilerin bireysel açıklamalardan ve
kavga dilinden ve ayırımcılıktan uzak durması

STRATEJİK
ÜYELER ARASI İLETİŞİM VE SOSYAL İLİŞKİLERİ
ALAN 3
GELİŞTİRME
Hedef 3.1
Üye veri tabanının güncellenmesi, Üyelerim tüm bilgilerinin Dernek
yazılımına aktarılması ve sağlıklı bir şekilde takip edilmesi
Hedef 3.2
Yönetimin belirli aralıklarla üyelere faaliyetlerini anlatacağı ve
üyelerin görüş, öneri ve eleştirilerini dinleyeceği toplantı
düzenlemesi.
Hedef 3.3
Dernekte üyelerin davet edildiği toplantıların gündemli olarak
yapılması ve öncesinde üyelere doğru ve detaylı bilgi verilmesi
Hedef 3-4
Dernekte daha önce düzenlenen ancak süreklilik kazandırılamayan
toplantılarının düzenli yapılması
Hedef 3-5
Kadınların günlük toplantı ve günlerinin dernekte yapılabilmesine
olanak sağlayacak ortamın sağlanması
Hedef 3-6
Adana ve çevresinde sosyolojik anlamda çalışmalar yaparak sosyal,
ekonomik, kültürel, aidiyet vb başlıklarda durum tespitleri yaparak
politikalar üretmek
Hedef 3-7
Kurul ve Komisyonların faaliyetlerinde yönetimin müdahale ve
yönlendirici olmak yerine kolaylaştırıcı ve destekçi olması
Hedef 3-8
Yönetim kurulu toplantı kararlarının üyelere ve belirli dönemlerde
denetleme kuruluna düzenli duyurulması

STRATEJİK KURUMSAL YAPI, KATILIMCILIK ve DERNEK ALGISININ
ALAN 4
GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef 4.1
Hedef 4-2
Hedef 4-3
Hedef 4-4
Hedef 4-5
Hedef 4-6
Hedef 4-7

Hedef 4-8
Hedef 4-9
Hedef 4-10

STK ile işbirliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi
Kamu, Özel, STK, Belediyeler ve İş dünyasındaki kurum amacıyla
örtüşen katkı yapabilecek kişilerle iletişim kurulması ve ziyaretler
yapılması ve ilişkilere süreklilik kazandırmak
Adana Büyükşehir ve Çukurova Kent Konseyine üyelik başvurusu
yapılması
Adana’da düzenlenen ulusal ve uluslararası sanat, kültür, festival vb
etkinliklerde görev ve roller üstlenmek ve kültürel tanıtım
faaliyetlerine katkı yapmak
Koordinatör dernek sıfatıyla bölge dernekleriyle işbirliği ve birlikte
çalışma olanaklarını artırmak.
Wunafe kavramının tüzük değişikliği, danışma, karar alma, seçim vb
aşamalarında kullanılması
Adana Çerkes Derneğinin başta yönetim yapısı olmak üzere üyeler
arası ilişkilerde ve söylemlerde ayırımcı ve mikro düzeyde
bölünmelere olanak vermeyecek şekilde düzenlenmesine azami
olarak özen gösterilmesi
Kentle bütünleşme ve kentin temel sorunları hakkında gerektiğinde
katılımcı anlayışla çözümler üretmek, öneriler sunmak
Derneğin bilgi ve belge arşiv sisteminin dijital ortama aktarılması ve
kullanıma açılması
Dernek yönetiminin veya oluşturulacak heyetlerin üyelere ve
işyerlerine ziyaretlerde bulunması ve iletişimi sürekli ve canlı
tutması

STRATEJİK
ALAN 5
Hedef 5.1
Hedef 5.3

HUKUKSAL KONULARDA EKSİKLERİ GİDERMEK : TÜZÜK
DEĞİŞİKLİĞİ ve YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI
Dernek Tüzüğünde güncellemeler yapılması.
Var olan ve oluşturulacak olan tüm kurulların yönetmeliklerinin
hazırlanması

STRATEJİK
ALAN 6
Hedef 6.1
Hedef 6.2

EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef
Hedef
Hedef
Hedef
Hedef
Hedef

6.3
6-4
6-5
6-7
6-8
6-9

Hedef 6-10

Hedef 6-11
Hedef 6-12
Hedef 6-13

STRATEJİK
ALAN 7
Hedef 7.1
Hedef 7.2
Hedef 7.3
Hedef 7-4
Hedef 7-5
Hedef 7-6
Hedef 7-7
Hedef 7-8
Hedef 7-9

Yıllık eğitim programlarının hazırlanması
Dil eğitimi iki ayrı grup halinde düzenlenmesi. 1. Grupta okuma
yazma eğitimi verilirken 2. Grupta dili pratik olarak konuşmak ve
ilerletmek isteyenlere dönük kişilerin yer alması. Eğitimde kur
sistemi getirilmesi, dilin kullanım alanını artırmak
Ailelere dönük bilgilendirici eğitimler yapılması
Sağlık konularında eğitimler verilmesi
Hukuksal konularda eğitimler verilmesi
STK, Gönüllülük, Proje Eğitimleri yapmak
Tüm gruplara yönelik kişisel gelişim eğitimleri
Tüm eğitimlerde katılan ve başarılı olanlara
sertifika verilmesi
Aktif eğitim yöntemlerini uygulamak ve dernek
üyelerimizin uzmanlık alanlarında sunum
yapmaları eğitim vermeleri, grup çalışmaları
yapılması
Tarih, sosyoloji, Coğrafya gibi alanlarda eğitimler,
grup çalışmaları ve geziler düzenlenmesi
Xabze eğitimleri düzenlemek sohbet, seminer ve
konferanslar yapılması
Nefin Akademisi kurulması ve eğitimlerin bu çatıda
yapılması
ALTYAPI ve FİZİKSEL KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Dernek binasının daha estetik, etkin kullanımı sağlamak
Dernek demirbaş ve eşya ve malzemelerini kayıt altına almak ve
düzenli takibini yapacak sistem kurmak
Dernekte kullanıma açık Teknoloji olanaklarının artırılması.
Dernek Kullanım alanları olan alt kat toplantı salonu, üst kat
yönetim odası, sınıf, mutfak, yemek alanı, kütüphane, tuvaletler
ve balkon’un fiziksel koşullarının iyileştirilmesi
Atıl ve kullanılmayan görünümdeki oda ve müştemilatın yeniden
planlanması ve görsel kirliliğin ortadan kaldırılması
Dış duvardaki aile armalarının daha estetik ve sanatsal bir
görünümle yeniden yapılması
Tüm bu işlemler tek bir plan dahilinde yapılmalı ve konusunda
uzman kişilerden faydalanılması.
Derneğin bazı alanlarındaki havalandırma ve rutubet sorunlarının
çözülmesi amacıyla uzman kişilerle görüşülerek çözüm üretilmesi
Derneğin temizlik sorunun kalmaması

STRATEJİK
ALAN 8
Hedef 8.1
Hedef 8.2
Hedef 8.3
Hedef 8-4

Hedef 8-5
Hedef 8-6
Hedef 8-7

STRATEJİK
ALAN 9
Hedef 9.1
Hedef 9.2
Hedef 9.3
Hedef 9-4
Hedef 9-5
Hedef 9-6
Hedef 9-7
Hedef 9-8
Hedef 9-9

MEDYA ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN
KULLANIMININ SAĞLANMASI
Dernek Web sitesinin güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanması
Dernek bilgilendirme sisteminin güncel , etkin, sürekli
kullanılması (E-Posta-SMS-Sosyal Medya)
Sosyal medyanın kurumsal ilkeler çerçevesinde kullanılmasıyla
ilgili ilkelerin belirlenmesi
Facebook, Twitter, E-Posta, Grup-Youtube, instagram gibi
araçların dernek faaliyetlerini bildirme ve sonuçlarını sergilemede
etkin şekilde kullanımının sağlanması ve bu medya araçlarının
tartışma zemininden çok bilgilendirme amaçlı kullanılması
Basın ile ilişkilerin koordine edilmesi. Medya danışmanlığı
biriminin oluşturulması ve dernek faaliyetleri konusunda düzenli
basın bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması
Dernek web sitesinin akıllı cep telefonlarında kullanılabilecek
android ve iphone uyumlu versiyonlarının yapılması
Dernek üyelerinin teknolojik gelişmeleri yakından takip edecekleri
bilgilendirme çalışmaları düzenlenmesi
PROJE VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Bilim ve Araştırma Kurulu oluşturulması
Dernek proje grupları oluşturulması. Bu proje gruplarının
kültürel-Gençlik-Kadın gibi ayrı komitelerden oluşturulması
Proje döngüsü ve proje hazırlama eğitimi alacak kişilerin
belirlenmesi ve bunların eğitim almasının sağlanması
Toplumumuzu yakından ilgilendiren konularda ve uluslararası
siyasal gelişmeler karşısında toplumu bilgilendirici sunumlar
yapmak, raporlar hazırlamak
Ulusal ve Uluslararası fonlardan faydalanma konusunda
kurumsal yetenek ve kapasiteyi artırmak
Kitap, Makale, Kitapçık, Broşür vb araçlarla bilgi aktarımı
yapmak. Adana Çerkes Derneğinin yazılı üretimini artırmak
Alanıyla ilgili dernek kütüphanesinin güçlendirilmesi ve
zenginleştirilmesi
Elektronik veri, bilgi ve belge tabanı oluşturup araştırmacı ve
ilgililerin hizmetine sunulması
Ticari, sınai, zirai alanlarda faaliyet gösteren üyelerimize ait
işyerlerinin bir katalogda toplanması üye markaların bilinirliğini
artırıcı faaliyetlerde bulunmak

STRATEJİK
ALAN 10
Hedef 10.1
Hedef 10.2
Hedef 10.3
Hedef 10-4
Hedef 10-5
Hedef 10-6

Hedef 10-7
Hedef 10-8
Hedef 10-9
Hedef 10-10
Hedef 10-11
Hedef 10-12
Hedef 10-13
Hedef 10-14
Hedef 10-15

KADIN-GENÇLİK-ÇOCUKLARA DÖNÜK FAALİYETLER
Mekan olarak derneğin gençler için çekici, etkin kullanılabilir ve
daha çok zaman geçirmeyi arzu edecekleri ortam haline getirilmesi
Çocuklar için derneğin çekici bir yer haline getirilmesi, ailelerin
çocuklarının güvenliğinden şüphe duymayacağı ve eğlenceli
zaman geçirecekleri oyun alanları oluşturulması
Kadınların her türlü toplantı gün vb etkinliklerinde derneğin
kullanımının teşvik edilmesi ve bu amaçla fiziksel iyileştirmeler
yapılması
Başka kentlerden Adana’ya gelen üniversite öğrencileri ile
karşılama ve uyum faaliyetleri düzenlenmesi
Konuk Aile programına katılacak gönüllü ailelerin gençlerin bir
araya gelmesini ve iletişimi güçlendirecek faaliyetlere destek ve
olanak vermesi
“Gençlik Günleri” kapsamında dernek gençlerinin ayda bir düzenli
olarak faaliyette bulunması hazırladıkları konularda sunumlar
yapması, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçlarını paylaşması,
konulu toplantılar yapması, kitap okuma ve değerlendirme,
sinema, Tiyatro izleme ve değerlendirme gibi faaliyetler yapması
Eğitim konusunda maddi yardıma gereksinim duyan gençlere
yardım yapılması
Üniversite Geçlerinin üniversitede daha etkin faaliyette bulunması
amacıyla kol faaliyetleri kapsamında bir oluşum kurmalarının
teşvik edilmesi. Dernek üniversite temsilcisinin seçilmesi
Ekip dışındaki sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve birlikte çalışma
ve paylaşma ortamının sağlanması
Kadın ev Gençlik Kurullarının yıllık faaliyetlerini hazırlayarak
yönetim kuruluna sunmasının sağlanması
Üniversite adayı gençlerimize meslek tanıtım ve bilgilendirme
toplantılarının düzenlenmesi
Kadınların bilgi, beceri, ev üretimleri sonucu ürettikleri ürün ve
hizmetlerin dernekte belirli zamanlarda sunulmasına ve satışına
olanak sağlanması
Kadın ve Gençlere yönelik bilgi beceri ve mesleki yetenek
kazandıracak eğitim faaliyetlerinin yapılması ve desteklenmesi
Geleneksel yemeklerimizin sunumunun ve tanıtımın yapıldığı özel
günler düzenlenmesi
Çalışmalara katılan kadın, genç vb grupların ve kişilerin
çalışmalarından ötürü teşvik edilmesi, onöre edilmesi, teşekkür
edilmesi gibi motivasyonu sağlayacak yöntemlerin unutulmaması

STRATEJİK
ALAN 11
Hedef 11.1
Hedef 11.2
Hedef 11.3
Hedef 11-4
Hedef 11-5
Hedef 11-6
Hedef 11-7
Hedef 11-8
Hedef 11-9
Hedef 11-10
Hedef 11-11
Hedef 11-12
Hedef 11-13
Hedef 11-14
Hedef 11-15
Hedef 11-16
Hedef 11-17

KÜLTÜR-SANAT-SPOR
Ekip vb kültürel programların sürekliliğini sağlayabilmek için
Eğitmenlerin eğitimlerinin sağlanması ve ekip içerisinden
gençlerin eğitmenliğe teşvik edilmesi
Resim, Heykel, Müzik, Koro, Konser gibi faaliyetlerin
düzenlenmesi ve teşvik edilmesi
Dernek dışındaki kentteki sergi alanlarının kullanılarak daha
geniş kitlelere ulaşmanın sağlanması
Geleneksel El sanatlarının teşvik edilmesi, sergilenmesi, eğitimler
yapılması, atölye kurulması
Karma, Kadın, Çocuk vb koroların oluşumunu sağlamak
Müzik eserleri arşivi oluşturmak
Dernek ekibinin sürekliliğini sağlamak, dışarı açılmasını
sağlamak ve farklı yer ve zamanlarda gösteri yapmasına olanak
tanınması
Değişik enstrümanların çalınmasına dönük eğitimler
düzenlenmesi
Tiyatro ve Sinema gibi etkinlikleri toplu olarak yapmak, sahne
sanatları gruplarını dernek yararına getirilmesi
Halı Saha, Sokak Basketbolu , Masa tenisi, Tenis gibi turnuvalar
düzenlemek sporun birleştirici gücününüm kullanılması
Çevre gezileri, tarih ve kültür gezileri, doğa gezileri ve Çerkez
köylerine tanışma gezileri düzenlenmesi
Ünlü sinema, tiyatro, edebiyat kişiliklerimizle etkinlik
düzenlemek, imza günleri tertip edilmesi
Aylık kültür, sanat sohbetleri düzenlenmesi
Tema Vakfıyla işbirliği yaparak 21 Mayıs 1864 Hatıra ormanı ve
ağaç ekimi gerçekleştirilmesi
İnternet üzerinden banttan yayın yapacak sanal görseller haber,
söyleşiler, röportajlar , hazırlanarak yayınlanması
Anılacak veya kutlanacak özel günler takvim ve aktivitelerinin
önceden planlanması ve bu günlerde yapılacak etkinliklerin basın
aracılığı ile kamuoyunda duyurulması
Dernek yıl sonu etkinliğinin kapsamının genişletilerek tüm
öğleden sonrasını kapsayacak şekilde genişletilmesi stantlar
kurulması, etkinlikler düzenlenmesi ve gece ile sona ermesi

