
Bakanlığımızca; Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşlarımızın 

hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi 

amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni 

Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması” başlatılmış olup, bu kapsamda Strateji Geliştirme 

Başkanlığımıza Güvenlik ve Asayiş, Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Kültürel, Sosyo-

Ekonomik ve Vatandaş Odaklı Hizmetler vb. kategorilerde 1.102 proje ulaşmıştır. 

Projeleri değerlendirmek ve örnek olacak uygulamaları seçmek üzere; İçişleri Bakanlığı, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 

ile Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinden “Proje Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.

Söz konusu Kurul; Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından vatandaşların yaşam 

kalitesini yükseltmek amacıyla planlanan ve hayata geçirilen projelerin değerlendirmesinde; 

Kamuya Yararı, Hedef Kitlenin Yaygınlığı (Kadın, çocuk, engelli, malül, yaşlı vb.), Özgünlüğü 

ve Yenilikçi Yanı, Hükümet ve Bölge Kalkınma Planlarına Uyumu, Devlet Vatandaş 

Bütünleşmesine Sağladığı Katkı, Sektöre Sağladığı Katkı (Yeni iş alanları yaratma, istihdam 

vb.), Bulunduğu İl’e ve Ülke Ekonomisine Katkısı, Sürdürülebilirlik, Diğer İllere Örnek Olma 

Özelliği, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Vatandaşın Katkısı, Teknolojiyi Kullanma Kapasitesi, 

Ulusal Kazanım (Ekonomiklik, teknolojik altyapı, üretim, dışa bağımlılığı azaltıcı vb.) kriterleri 

göz önünde bulundurmuştur.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda; listede yer alan 15 proje başarı ödülü, 

36 proje mansiyon ödülü ile ödüllendirilmiştir.

PROJEM TÜRKİYE YARIŞMASI BAŞARI ÖDÜL LİSTESİ
S. N İL PROJE ADI SAHİBİ KATEGORİ

1 İSTANBUL SURİYELİ ÇOCUKLARIN POST-TRAVMATİK STRES 
BOZUKLUKLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ

MALTEPE 
KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK VE ASAYİŞ

2 BARTIN BACANAK (BARTIN CANKURTARAN ALTYAPISININ 
KURULMASI) PROJESİ BARTIN VALİLİĞİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ

3 MARDİN MADDE BAĞIMLILARININ TESPİTİ, REHABİLİTE VE İSTİHDAM 
EDİLMESİ

KIZILTEPE 
KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK VE ASAYİŞ

4 HAKKARİ YÜKSEKOVA’YI YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ YÜKSEKOVA 
BELEDİYESİ

KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

5 MARDİN MBB GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ   MARDİN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

6 SİİRT
15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI SOKAK 
SAĞLAMLAŞTIRMA, CEPHE GİYDİRME, KÖPRÜ GİRİŞİ 
AYDINLATMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ

ERUH BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

7 ARTVİN ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN SES VER ARTVİN VALİLİĞİ KÜLTÜREL

8 TEKİRDAĞ BİR SINIF DONAT ADINI YAŞAT ÇERKEZKÖY 
KAYMAKAMLIĞI KÜLTÜREL

9 ZONGULDAK KOZLU SU SPORLARI MERKEZİ ZONGULDAK VALİLİĞİ KÜLTÜREL

10 AĞRI KODLAĞRI PROJESİ AĞRI VALİLİĞİ SOSYO - EKONOMİK

11 SİVAS SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM) SİVAS VALİLİĞİ                                   
(İL ÖZEL İDARESİ) SOSYO - EKONOMİK

12 TUNCELİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ PROJESİ TUNCELİ VALİLİĞİ SOSYO - EKONOMİK

13 ADANA GÜNEY ADANA KALKINMA PROGRAMI ADANA VALİLİĞİ VATANDAŞ ODAKLI

14 DENİZLİ DENİZLİ VALİLİĞİ ENGELLİLER PLATFORMU DENİZLİ VALİLİĞİ VATANDAŞ ODAKLI

15 KARABÜK SADEP (SAFRANBOLU ACİL DESTEK PROGRAMI) SAFRANBOLU 
KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞ ODAKLI

S. N İL PROJE ADI SAHİBİ KATEGORİ

1 ÇANAKKALE SAFER PLACES HOPEFUL REFUGEES - GÜVENLİ YERLER 
UMUTLU MÜLTECİLER ÇANAKKALE VALİLİĞİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ

2 İSTANBUL İSTANBUL GÜVENLİ EĞİTİM PROJESİ-MOBİL OKUL TİMİ
İSTANBUL VALİLİĞİ           
(İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ)

GÜVENLİK VE ASAYİŞ

3 İSTANBUL
ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK 
PROGRAMI (ÇOGEP) POLİS CANDIR PROJESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ            
(İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ)

GÜVENLİK VE ASAYİŞ

4 BARTIN GECEMİZİ VE GELECEĞİMİZİ AYDINLATACAK GÜNEŞ BARTIN VALİLİĞİ                            
(İL ÖZEL İDARESİ)

KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

5 BURSA BURSA AB ONLİNE AKADEMİ BURSA VALİLİĞİ
KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

6 SİVAS GÜNEŞ PANELLERİ İLE ENERJİ ÜRETİMİ PROJESİ SİVAS VALİLİĞİ                            
(İL ÖZEL İDARESİ) 

KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

7 TOKAT
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ 1 MW RÜZGÂR ENERJİSİ TESİSİNİN 
KURULMASI

TOKAT VALİLİĞİ                                 
(İL ÖZEL İDARESİ) 

KAMU HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

8 AFYON EĞİTİMDE 3 ADIM PROJESİ İHSANİYE 
KAYMAKAMLIĞI

KÜLTÜREL

9 ANKARA KARDEŞLER İYİ ANLAŞIR KÜLTÜREL ENTEGRASYON 
PROJESİ

ALTINDAĞ 
KAYMAKAMLIĞI

KÜLTÜREL

10 ÇANKIRI ÇANKIRI KAYA TUZU VE KAYA TUZUNDAN ÜRETİLEN 
OBJELERİN TANITIMI PROJESİ ÇANKIRI VALİLİĞİ KÜLTÜREL

11 DİYARBAKIR DİYARBAKIR’DA FETİH İKLİMİ YENİŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜREL

12 DİYARBAKIR LİCE SANATLA BULUŞUYOR LİCE KAYMAKAMLIĞI KÜLTÜREL

13 HAKKARİ ÇOCUK OYUN VE KÜLTÜR MERKEZİ HAKKARİ BELEDİYESİ KÜLTÜREL

14 KAYSERİ TR72 BÖLGESİNDEKİ TURİZM DEĞERLERİNİN STEP TO CITY 
PROJESİNE ENTEGRASYONU KAYSERİ VALİLİĞİ KÜLTÜREL

15 UŞAK
KANYONLARIN KATMA DEĞERİNİ ARTTIRMAK VE TURİZM 
ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN FİZİKİ ALT YAPILAR KURARAK, 
CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURMA

ULUBEY 
KAYMAKAMLIĞI KÜLTÜREL

16 ADANA
SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA İÇİN TARIMSAL 
ÜRETİMDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN KULLANILMASI İLE 
SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 

SARIÇAM 
KAYMAKAMLIĞI SOSYO - EKONOMİK

17 BİLECİK ROBOTUM BENİM SÖZÜMÜ DİNLER PAZARYERİ 
KAYMAKAMLIĞI SOSYO - EKONOMİK

18 BURSA OYLAT BOĞAZI KÖYLERİ VE MAHALLELERİ KADIN KALKINMA 
KOOPERATİFİNİN KURULMASI

İNEGÖL 
KAYMAKAMLIĞI SOSYO - EKONOMİK

19 ÇORUM ÇORUM İLİNİN TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİM MERKEZİ 
HALİNE GETİRİLMESİ

ÇORUM VALİLİĞİ                        
(İL ÖZEL İDARESİ) SOSYO - EKONOMİK

20 DİYARBAKIR BENİMDE BİR SEBZE BAHÇEM OLSUN BİSMİL BELEDİYESİ SOSYO - EKONOMİK

21 İSTANBUL İSTANBUL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ MOBİL 
YARDIM EKİPLERİ UYGULAMASI İSTANBUL VALİLİĞİ SOSYO - EKONOMİK

22 İZMİR EĞİTİMDE VE YAŞAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİ (EYFEP) MENEMEN 
KAYMAKAMLIĞI SOSYO - EKONOMİK

23 KİLİS UMUDUM MESLEĞİM, AHŞAP GELECEĞİM KİLİS VALİLİĞİ                             
(İL ÖZEL İDARESİ) SOSYO - EKONOMİK

24 MARDİN MARDİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MARMEK) MARDİN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ SOSYO - EKONOMİK

25 MUĞLA KANUNİ YOLU PROJESİ MUĞLA VALİLİĞİ SOSYO - EKONOMİK

26 RİZE KODLA RİZE PROJESİ RİZE VALİLİĞİ SOSYO - EKONOMİK

27 AĞRI HER OKULA BİR AİLE DOĞUBAYAZIT 
KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞ ODAKLI

28 ANKARA TARİHE YOLCULUK KÜLTÜREL ENTEGRASYON PROJESİ ALTINDAĞ 
KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞ ODAKLI

29 ANKARA BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI PROJESİ ALTINDAĞ 
KAYMAKAMLIĞI

VATANDAŞ ODAKLI

30 BİLECİK
SOBA İLE ISINAN HANELERE KARBON MONOKSİT 
DETEKTÖRÜ DAĞITIMI PROJESİ

GÖLPAZARI 
KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞ ODAKLI

31 DİYARBAKIR OKUMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME VE 55 ADET 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE

KAYAPINAR 
BELEDİYESİ VATANDAŞ ODAKLI

32 İSTANBUL FARK ET GELİŞTİR GELECEĞİ DEĞİŞTİR KÜÇÜKÇEKMECE 
KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞ ODAKLI

33 KIRŞEHİR SİMÜLATÖRLÜ MESLEK EĞİTİMİ PROJESİ KAMAN 
KAYMAKAMLIĞI

VATANDAŞ ODAKLI

34 MARDİN KAMOR YAŞAM ALANI VE SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ 
MARDİN BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ VATANDAŞ ODAKLI

35 ŞANLIURFA BİRECİK’TE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİRECİK 
KAYMAKAMLIĞI

VATANDAŞ ODAKLI

36 VAN Z KÜTÜPHANELER İPEKYOLU BELEDİYESİ VATANDAŞ ODAKLI

PROJEM TÜRKİYE YARIŞMASI MANSİYON ÖDÜL LİSTESİ



HER GELİŞİM BİR 
DEĞİŞİMLE BAŞLAR

T.C. ADANA VALİLİĞİ

GÜNEY ADANA 
KALKINMA PROGRAMI

Güney Adana Kalkınma Programı’nın amacı, Güney Adana Bölgesi’ndeki yoğun 
göç alarak oluşmuş 56 mahallenin sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanmasıdır.   
Bu çerçevede öncelikle eğitim, sağlık, spor, güvenlik, gıda ve tarım, kültür 
ve turizm, sosyal uyum ve bütünleşme, yoksulluk, işsizlik gibi göstergeler 
incelenmiştir.

Tarihi : 17.03.2017 - 2023
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 8.500.000 TL

: 290.000 Kişi 

Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan Güney Adana Bölgesi’ndeki 56 mahallede 
yaşayan 450.000 kişi hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA MÜFTÜLÜĞÜ
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
KOSGEB, TÜRKİYE İŞ KURUMU, SODES



HER GELİŞİM BİR DEĞİŞİMLE BAŞLAR

Güney Adana Kalkınma Programı, Türkiye’deki 38 ilden daha büyük bir 
nüfusa sahip olan Güney Adana Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik gelişimini 
hızlandırmak üzere eğitim, sağlık, yoksulluk, sosyal yaşam kalitesi, güvenlik 
ve sosyal uyum olmak üzere 6 eksende ilk aşamada 43 projenin uygulandığı, 
yeni geliştirilenler ile birlikte 54 projenin yer aldığı bir kalkınma hamlesidir. 
Adana Valiliği koordinasyonunda, 11’i yürütücü kurum olmak üzere toplam 

32 kurumun işbirliğinde; Güney Adana Kalkınma Programı Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı’nda yer alan stratejik hedefler doğrultusunda belirlenen 
104 eylemi hayata geçirmek üzere, bölge halkının yaşam standartlarını 
yükseltecek ve etkisi Adana ve bölge genelinde hissedilecek geniş çapta 
çalışmalar yürütülmektedir. 



EĞİTİM İLE ÜRETİM VE BEREKET ARTACAK, TOPRAK SUYA KANACAK,

ÇUKUROVA’DA YOKSUL VE İŞSİZ 
KALMAYACAK

T.C. SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA İÇİN TARIMSAL ÜRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN 
KULLANILMASI İLE SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

İlçemizin özellikle kırsal kesimlerinde sosyo-ekonomik gelişmenin arttırılarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi, maddi durumu yetersiz ailelere sağlıklı ve çeşitli beslenme 
konusunda imkan sağlanması, vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak ve ayrıca 
ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıları meslek sahibi yaparak üretici hale getirmek  
temel amacımızdır.

Tarihi : 2014 - 2020 

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 4.714.000 TL 

: 5.000 Vatandaş  
5.000 Öğrenci 
49 Aile
30.000 Suriyeli Sığınmacı

Adana ve Sarıçam ilçesine bağlı mahalle ve köyler ile buralarda kurulan semt pazarları, sebze halleri ve 
Sarıçam’da kurulu bulunan Suriyeli Sığınmacılar Konaklama Merkezinde barınanlar hedef  kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İL AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HALK EĞİTİMİ



EĞİTİM İLE ÜRETİM VE BEREKET ARTACAK, TOPRAK SUYA KANACAK, 
ÇUKUROVA’DA YOKSUL VE İŞSİZ KALMAYACAK

Yapılan Proje  ve  buna  dayalı teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri 
kapsamında, ilçe merkezi ve köylerimizde 1543 kişi Suriyeli sığınmacı 
kampında 5000 kişi  eğitilerek sertifika verilmiştir. Yapılan teşvik ve verilen 
hibeler ile de ilçemizdeki sera alanı 3 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 90 
dekar (90 bin m2) alana ulaşmış olup, yeni sera yapımları ve eğitim ve 
sertifika faaliyetleri halen devam etmektedir. Kaymakamlığımızca Konaklama 

Merkezinde kurulan 50 dk serada 3290 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiş 
olup, bunun parasal değeri yaklaşık 6.580.000 TL’dir. Görüleceği üzere 
maliyetlere göre getiri oldukça yüksektir. Kaymakamlıkça kurulan uygulama 
seralarında da isteyen vatandaşlarımıza teorik ve uygulamalı eğitim ve 
sertifika verilmesi çalışmaları sürekli devam etmektedir.



EĞİTİMDE 3 ADIMLA 
MUTLU BİR GELECEK

T.C. İHSANİYE KAYMAKAMLIĞI

EĞİTİMDE 3 ADIM PROJELERİ

Eğitimde kalitenin ve koordinasyonun arttırılması diğer taraftan ise tüm 
öğrencilerin bilim, edebiyat, müzik, resim, tiyatro ve spor alanlarında yetenekleri 
doğrultusunda desteklenmesini sağlamak, ayrıca belirtilen alanlarda ilçe 
genelindeki  en yetenekli öğrenciler için özel eğitimler verilmesi temel 
amacımızdır.

Tarihi : 01.10.2017 - 01.06.2020
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 60.000 TL

: 4.560 Öğrenci 
400 Öğretmen 
66 Okul İdarecisi 
1000 Öğrenci Velisi

Eğitimin tüm taraflarını içerecek şekilde ilçede bulunan tüm öğrenciler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci velileri 
hedef kitlemizdir.

EĞİTİMDE 3 ADIMLA MUTLU BİR GELECEK



EĞİTİMDE 3 ADIMLA MUTLU BİR GELECEK

Birbirini destekleyen üç proje yürütülmektedir. “Çocuklarımız için Hep 
Birlikte” projesi ile okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Böylece tüm aktörlerin süreçte etkin ve koordine 
olmaları sağlanmaktadır. “Günde 1 Saat Tekrar ile Sen De Yapabilirsin” 
projesi ile okul sonrasında ödevlerin arkasından 1 saat tekrar yapılması 
sağlanmaktadır. Üçüncü proje olan “Bir Yetenek  Aranıyor Projesi” ile ilçedeki 
tüm öğrencilerimizin yetenekleri tespit edilerek ilgili alanlara yönlendirilmeleri 

sağlanmıştır. Bu kapsamda bilim, edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve 
spor alanlarında “Genel Yetenek Grupları” oluşturulmuştur. Böylece tüm 
öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda desteklenmesi sağlanmıştır. 
Genel Yetenek Gruplarının yanı sıra ilçe genelindeki en yetenekli olan 
öğrencilerimiz ile “Özel Yetenek Grupları” oluşturulmuştur. “Özel Yetenek 
Grupları” ile ülkemizi gururlandıracak büyük yeteneklerin ortaya çıkması için 
ortam sağlanmıştır.



BİR AİLE 
BİN GELECEK

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

   BİR AİLE
Geleceğin  aydınlık  nesilleri  olan  çocuklarımıza  yardımseverlik, paylaşma, 
insanlık gibi duyguları aşılamak, yaşadığımız bölgedeki yaşanan bazı 
olumsuzlukları fırsata çevirerek yöre halkının ve öğrencilerimizin devlete olan 
bağlılığını artırmak temel amacımızdır.

Tarihi : 18.09.2017 -  14.06.2019
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: Okul başına 1000 TL

: 150 Aile 
600 Kişi 

Okullarımızda öğrenim gören maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin aileleri hedef kitlemizdir.



BİR AİLE BİN GELECEK

İlçemiz okullarının maddi durumu yetersiz aileleri yazı ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze bildirilerek ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde toplanan 
ailelerin başka okullarla çaprazlama yöntemi ile eşleştirilerek  her bir 
okulumuzun bir kardeş aileye yardım ( Gıda, kira, kırtasiye , yakacak, giyim 
vb… ) yapması sağlanmaktadır. 

Yerel olarak başlatılmış bu proje ile imkanları kısıtlı olan ailelere ulaşarak 
bir gönül köprüsü oluşturulmuştur. Ülkemiz genelinde uygulandığı takdirde 
başarılı olacağı düşünülmektedir. Farklı coğrafyalarda farklı kültürde binlerce 
yardıma muhtaç aile olduğu düşünülürse; eğitime bir nebze de olsa katkıda 
bulunarak yeni Aziz SANCAR‘lar yetiştirilebilecektir.



DİJİTAL TUFAN YAKLAŞIYOR 

KODLAMAYI ÖĞREN, 
GELECEĞİNİ KURTAR 

T.C. AĞRI VALİLİĞİ

KODLAĞRI

Kodlağrı projesinin amacı; Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler yetiştirebilmek 
adına, öğrencilerimizi tüketen değil üreten bireyler olma yolunda teşvik etmek, öğrencilerimizin 
bilgisayar ve teknolojiye karşı farklı bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. Proje 
kapsamında uzun vadede ülkenin kendi yazılımcılarını yetiştirmesi ve kendi teknolojisini 
üretmesi planlanmaktadır.

Tarihi : 01.11.2017- Sürekli
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 5.000.000 TL

: 69.702 Öğrenci

Ağrı ilinde eğitim görmekte olan anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile açıköğretim öğrencileri hedef kitlemizdir.



DİJİTAL TUFAN YAKLAŞIYOR 
KODLAMAYI ÖĞREN, GELECEĞİNİ KURTAR

Projemiz; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ağrı Merkez ve bağlı 7 İlçemizde 4 
okulda 40 bilgisayar ile başlatılmış olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ağrı 
Merkez ve bağlı 7 İlçemizdeki tüm ortaokullarda, pilot anaokulları ve ilkokullarda, 
bilişim sınıfı bulunan liselerde devam etmektedir. Şu an projeden faydalanan 
öğrenci sayımız 69.702’e ulaşmış olup, hedefimiz haziran sonuna kadar 100.000 
öğrenciye ulaşmaktır. Proje kapsamında bilişim sınıflarının yanı sıra okullarımıza 
robotik malzeme desteği de sağlanmaktadır. Ayrıca yetenekli öğrencilerimizin 
daha üst düzey eğitim alabilmeleri için ilimizde 4 adet kodlama ve robotik 
atölyesi kurulmuş ve zengin malzeme içeriği ile donatılmıştır. Öğrencilerimiz bu 

atölyelerde öğretmenlerimizin rehberliğinde daha üst düzey eğitim almakta ve 
kendi  projelerini geliştirebilmektedir. İhtiyaç duyulan konularda öğretmenlerimize 
kodlama ve robotik konularında çeşitli eğitimler verilmektedir.  Projenin başlatıldığı 
eğitim-öğretim yılının sonunda ilimizde kodlama şenliği düzenlenmiş, il merkezi 
ve bağlı 7 ilçemizdeki tüm okullar projeleri ile bu şenliğe katılmıştır. İlimizde 
her yıl kodlama şenliği düzenlenmesi planlanmakta olup, önümüzdeki yıllarda 
ülke genelinde şenliğimize projelerin katılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 
Ayrıca öğrencilerimizin projeleri ile ulusal ve uluslararası projelere katılması 
sağlanacaktır.



KARDEŞLER 
İYİ ANLAŞIR
KÜLTÜREL ENTEGRASYON PROJESİ

Savaş travması yaşamış, tüm yaşamları etkilenmiş olan Suriyeli çocukların ülkemize 
uyum sağlaması, Türk öğrenciler ile aralarındaki duvarı kaldırarak kardeşlik bağı 
kurulması, Türk kültürünün onlara tanıtılması, öğretmenleri  ile doğru iletişim kurulması, 
Suriyeli aileler ile okul personelinin iletişiminin sağlanması ve velilerin çocuklarının 
eğitim ve sorunlarıyla ilgili çözümlerde etkin rol oynaması temel amacımızdır.

Tarihi : 01.03.2018 - 30.06.2019 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: -

: -

Altındağ ilçesinde eğitim gören Suriyeli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, onların aileleri, okullarında Suriyeli öğrenciler ile 
eğitim gören Türk öğrenciler, onların aileleri, okullarında Suriyeli öğrencisi olan okul yöneticileri ve bu okulların öğretmenleri 
hedef kitlemizdir.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI  
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



KARDEŞLER İYİ ANLAŞIR

Türk ve Suriyeli Anneler Kültürel Yemek Yarışması, Uçurtma Şenliği, Altındağ 
Bir Kültür Mozaiği (Kültür Şenliği), Empati-Sempati Drama Çalışması, 
Öğretmen Drama Eğitimi, Kompozisyon Yarışması gibi pek çok uygulama 
ve etkinliğin yanı sıra; Avrupa Birliği Joint Future Hibe Programı Uluslararası 

Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler ile yapılacak çalışmalar, Ödüllü Resim 
Yarışması, Tiyatro Gösterisi ve  velilerle Ankara Tarihi Mekanlar Gezisi  gibi 
etkinlikler de programımızda yer almaktadır.



HEP BİRLİKTE 
TÜRKİYE’YİZ

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

TARİHE YOLCULUK 
KÜLTÜREL ENTEGRASYON PROJESİ

İlçemizde eğitim-öğretim gören Suriyeli ve Türk öğrencilerin entegrasyonuna 
katkı sağlayarak başarılarını yükseltmek, öğrencilerimize Türk kültürünü ve 
tarihini hissettirmek, milli şuuru ve bilinci vermek temel amacımızdır.

Tarihi : Ekim 2017 - Mayıs 2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 1.015.000 TL

: 1500 Öğrenci 
500 Personel

Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan şartlı eğitim yardımı alan, akademik başarıları yüksek ve okul yönetimi tarafından da örnek 
davranışlar sergilediği onaylanmış, maddi açıdan yetersiz ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden 750 Türk öğrenci ile 750 Suriyeli ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencisi hedef kitlemizdir.



HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ SYDV tarafından öğrenciler tespit edilmiş 
ve bir organizasyon firması ile anlaşma düzenlenmiştir. Her grupta ortalama 
120 öğrenci ve 12 refakatçi eşliğinde toplamda  2.000 kişi Ekim 2017 ile Mayıs 
2018  tarihleri arasında gezi faaliyetlerine katılmıştır.Geziler Cuma, Cumartesi ve 
Pazar günleri planlanmış, böylelikle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmaması 

amaçlanmıştır. Geziye katılacak öğrencilerimize ve öğretmenlerimizin her 
birine eşofman takımı, şapka  ve tişört hediye edilmiş, ayrıca öğrencilere 
harçlık verilmiştir. Gezide resimlenen görüntüler bir albüm haline getirilmiş ve 
okullarımızda gezi ile ilgili panolar oluşturulmuştur.



İNTERNETİ DOĞRU KULLAN, 
BUDUR GÜVENLİ OLAN

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI PROJESİ

Altındağ’daki çocukların ve gençlerin internet kullanımı  konusunda   
bilinçlendirmek  ve çevrimiçi  ortamda   karşılaşabilecekleri  olumlu ya da 
olumsuz uyaranlara karşı nasıl davranacakları konusunda farkındalıklarını 
artırmak temel amacımızdır.

Tarihi : 01.03.2018 - 01.05.2018 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 5.500 TL

: 52.338 Kişi 

Altındağ ilçesindeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler, bu 
okulların yöneticileri ve öğretmenleri ile veliler hedef kitlemizdir.

İNTERNETİ DOĞRU KULLAN, BUDUR GÜVENLİ OLAN

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
İNTERNET DERNEĞİ-ISOC-TR INTERNET 
SOCIETY TURKEY CHAPTER



İNTERNETİ DOĞRU KULLAN, BUDUR GÜVENLİ OLAN

Proje, Altındağ İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü tarafından İnternet  Derneği 
-ISOC-TR Internet Society Turkey Chapter ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun işbirliği içerisinde uygulanmıştır. Proje için  İnternet Derneği 
tarafından özel olarak çocuklara yönelik animasyon filmler hazırlanmış, 
eğitimler esnasında bu videolar kullanılmıştır.

Projede,  veliler ve  öğretmenlerin  çocukları internet  teknolojileri konusunda 
nasıl yönlendirmeleri gerektiği ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
gözlemlendiğinden, veliler ve öğretmenlere  yönelik  bilgilendirmeler de yer 
almıştır.



SES VER: ENGELLERİ 
BİRLİKTE AŞALIM 

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ

ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN 
SES VER PROJESİ 
Engelli öğrencilerimizin müzikal yeteneklerinin ön plana çıkarılarak sosyal 
katılımlarının sağlanması ve engelli bireylere özgüven kazandırılması, müzikal 
yeteneklerine göre 30 Kişilik bir engelli korosu kurularak Artvin’in çeşitli cazibe 
noktalarında Artvin türkülerinin söylendiği bir video klip yapılması ve Engelliler 
Haftası’nda halka açık bir sunum gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarihi : 19.03.2018  -  15.05.2018

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 15.000 TL

: 15.000 Kişi

Engelli öğrenciler, engelli vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri, Artvin halkı ve Türk kamuoyu hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



SES VER: ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM 

Proje ile; özel gereksinime sahip öğrencilerimizin müzikal yeteneklerinin ön 
plana çıkarılarak  sosyal  hayata  katılımlarının  sağlanması  ve  özgüven 
kazanmalarının yanında Artvin’in peyzaj güzelliklerinin sosyal ve sanatsal 
faaliyetler ile tanıtımının sağlanarak belirli gün ve haftalarda görünürlüğünün 
artırılması amaçlanmıştır.  Kamuda  yürütülen   özgün  ve yenilikçi sosyal 

projeler ile devlet - vatandaş arasındaki bağ kuvvetlendirilmiştir. Özel 
gereksinime sahip bireylerin sanatsal etkinliklere katılımı ile aktif katılım 
desteklenmiş, etkin  olarak toplum içerisinde yer almış aynı zamanda 
toplumda da bu konu ile ilgili farkındalık geliştirilmiştir. 



AKINTIYA TUTULMA, 
HAYATA TUTUN

T.C. BARTIN VALİLİĞİ 
SAHİL GÜVENLİK BATI KARADENİZ GRUP KOMUTANLIĞI
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

BACANAK (BARTIN CANKURTARAN ALTYAPISININ 
KURULMASI) PROJESİ

Yaz sezonu yaşanan boğulma olaylarını engellemek temel amacımızdır.

Tarihi : 2014 - Sürekli
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 276.767 TL 

: 2.580 Kişi

Bartın İli dâhilinde bulunan plajları kullanan tüm vatandaşlar hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. BARTIN BELEDİYESİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI



AKINTIYA TUTULMA, HAYATA TUTUN

Yaz döneminde plajlarımızda yaşanan boğulma olaylarını önlemek maksadıyla 
2014 yılında, Bartın Valiliğinin emirleri doğrultusunda, Sahil Güvenlik Batı 
Karadeniz Grup Komutanlığı koordinesinde, Bartın İl Özel İdaresi ve BAKKA’dan 
(Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) temin  edilen  mali destek ile BACANAK (Bartın 
Cankurtaran Altyapısının Kurulması) Projesi hayata geçirilmiştir. BACANAK Projesi 
faaliyetleri kapsamında, kurumlar arası ortak bir çalışma ile cankurtaran eğitimleri 
verilmiş, cankurtaran botu ve araçları temin edilmiş, plaj bölgelerine ikaz tabelaları 
konulmuş, yol kontrolleri ve plajlar bölgesinde bilgilendirme broşürleri dağıtılmış, 
okullarda çeken akıntı  ve denizdeki tehlikeler konulu eğitici seminerler tertiplenmiş, 

toplumsal farkındalık amacıyla basın bilgilendirilmesi yapılmış, teknolojik imkânlar 
çerçevesinde jetski ve drone temin edilerek etkin kullanımı sağlanmıştır. Proje 
çerçevesinde, halkımızın can güvenliğinin tesisi maksadıyla plajlarımızdaki can 
kurtarma organizasyonlarının ulusal ve uluslararası normlar seviyesine getirilerek plaj 
bölgelerinde ölümle sonuçlanan boğulma vaka sayısını sıfıra indirme hedefine 2018 
yılında ulaşılmıştır. 2018 yaz döneminde boğulma tehlikesi geçiren 982 vatandaş 
cankurtaran müdahaleleriyle kurtarılmıştır. BACANAK projesi ile ulaşılan hedefin 
devamlılığı amacıyla her seviyede alınan ilave tedbirlerle artan bir ivme ile faaliyetlere 
devam edilmektedir.



GECEMİZİ VE GELECEĞİMİZİ 
AYDINLATMAK İÇİN GÜNEŞ 

T.C. BARTIN VALİLİĞİ 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

250 KWP KURULU GÜCÜNDE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ 
ENERJİSİ ELEKTRİK  ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 

Çağımızın sorunu olan enerji ihtiyacına katkı sağlamak, kamuoyunun yenilebilir 
enerji kaynaklarına dikkati çekmek, bölgede yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanımını yaygınlaştırarak çevre altyapılarını iyileştirmek, yaşam kalitesi ve 
turizm potansiyelini arttırmak temel amacımızdır.

Tarihi : 31.05.2013 - 05.12.2014       

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 963.977,81 TL

: 190.000 Kişi 

Özel ve tüzel yatırımcılar, Bartın ili, TR81 bölgesi illeri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI



GECEMİZİ VE GELECEĞİMİZİ AYDINLATMAK İÇİN GÜNEŞ

250 kwp kurulu gücünde fotovoltaik güneş enerjisi elektrik üretim tesisi kurulmuş 
olup, 05/12/2014 tarihi itibariyle üretime başlamıştır. 1.140.000 kwh elektrik üretilen 
tesisimiz ile il özel idaremiz görev ve sorumluluk alanındaki tesislerin ve yatırımların 
yıllık elektrik tüketiminin %75 i güneş enerjisinden karşılanmıştır. Bölgede yatırım 
yönünden çok zayıf olan yenilenebilir enerji tesislerine yatırım yaparak halkın, kamu 
ve özel sektör yatırımcılarının dikkatini bu alan çekmek, elektrik üretiminde fosil 
kaynaklı yakıt kullanımından doğan karbondioksit ve sera gazı salınımını azaltmak, 

çevre bilincini oluşturarak yaşam kalitesini yükseltmek ve ülke  ekonomisine  değer 
katılması hedeflenmiştir. Tesisimize Bartın Üniversitesi, ilimiz temel eğitim ve 
ortaöğretim öğrencileri inceleme gezisi düzenlemiş olup öğrenci ve velilerin dikkati 
yenilenebilir enerji kaynaklarına çekilmiştir. Ayrıca proje ülkemizde kamu sektöründe 
ilk uygulama olduğundan başta diğer illerin İl Özel İdareleri, Uşak, Karaman, Karabük 
illeri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından örnek alınarak yerinde 
incelenmiş, uygulamaya geçmiş veya proje çalışmalarına başlamışlardır.



SOĞUKTAN KORUNURKEN KÜÇÜK BİR DEDEKTÖR İLE 

SAĞLIĞIMIZI DA KORUYALIM

T.C. GÖLPAZARI KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SOBA ILE ISINAN HANELERE KARBONMONOKSIT 
DEDEKTÖRÜ DAĞITIMI

Soba gazı zehirlenmelerinin önüne geçmek temel amacımızdır.

Tarihi : 13.12.2017  
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 15.590 TL

: 205 Hane 
414 Kişi

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş soba ile ısınan haneler 
hedef kitlemizdir.



Ülkemizde her yıl  soğukların  başlamasıyla   birlikte  soba  gazı  
zehirlenmelerinde ve bina yangınlarında artış görülmekte, bilgi eksikliği  ve 
dikkatsizlikten kaynaklanan bu olumsuz durumların bazı hususlarda tedbir 
alınması suretiyle önüne geçilmesinin mümkün olacağı düşünülmekte, 

olası bir sobadan çıkacak gaz kaçağından doğacak zararlara karşı erken 
önlem alınması ve dedektör dağıtılmayan ilçemizde soba ile ısınan diğer 
hanelerin de farkındalık yaratılarak tedbir almaları hususunda bilinçlenmeleri 
amaçlanmaktadır.

SOĞUKTAN KORUNURKEN KÜÇÜK BİR DEDEKTÖR İLE 
SAĞLIĞIMIZI DA KORUYALIM



HAYALDİ 
GERÇEK OLDU

T.C. PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARYERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ROBOTUM 
BENİM SÖZÜMÜ DİNLER

Ortaokul ve  lise çağında olan çocukları kodlama  ve robot eğitimi ile 
buluşturarak, gençlerimizi robot eğitimi ile yerel ve uluslararası yarışmalara 
hazırlamak, öğrencilerimizin boş zamanlarını yararlı geçirmelerini sağlamak, 
bu şekilde onları kötü alışkanlıklardan korumak projemizin temel amacıdır.

Tarihi : 2017 Eylül - 2018 Haziran 

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 73.500 TL

: 1300 Öğrenci̇ 
60 Öğretmen

Ortaokul ve lise öğrencileri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

YILDIZ TEKNİK ÜNIVERSİTESİ TEKNOPARK
SAMİYE - NAİM EĞİTİM VAKFI
HALK ENERJİ



HAYALDİ GERÇEK OLDU

Ortaokul ve lise öğrencilerinin (8-17 yaş grubu toplam 1300 öğrenci) eğitim, 
fen, matematik, mühendislik, teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarında 
gelişimleri sağlanmış, teknolojiyi bilinçli kullanma becerisi kazandırılmış, 

risk altında olan öğrencilere öncelik verilmesi ve koşulların sağlanmasıyla 
birlikte yeneteneklerinin farkına varmaları sağlanmıştır.



AB ONLİNE AKADEMİ’YLE 
KENDİ PROJENİ YAZ

T.C. BURSA VALİLİĞİ
AB PROJE VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

BURSA AB ONLİNE AKADEMİ

Kamu, özel sektör, üniversite, STK işbirliğine dayalı, bölgenin özel şartları da 
dikkate alınarak, hem bölgenin hem de ülkenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini 
harekete geçirecek projelerle rekabet gücünü artırmaya katkı sağlamak temel 
amacımızdır.

Tarihi : 11.02.2016 - Sürekli

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 177.000 TL 

: 81 İl 
4.793 Kişi

Sürdürebilir kalkınma ve rekabetçilik gücü için; işletmeler, üniversiteler ve eğitim kurumları, yerel 
yönetimler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, finansman kuruluşları, STK’lar, inovasyon ve teknoloji 
altyapısını destekleyen kuruluşlar (teknoparklar, kuluçka merkezleri, vb.) gibi çok çeşitli aktörler hedef 
kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI



AB ONLİNE AKADEMİ’YLE KENDİ PROJENİ YAZ

AB proje döngüsü eğitimleri oldukça maliyeti olan eğitimlerdir. Proje kültürüne 
sahip olmayan kurum ve işletmeler sonuçlarını orta ve uzun vadede görecekleri  
işlere yatırım yapmaktan, personel ayırmaktan kaçınmaktadırlar. Bu nedenle 
çalışanların hem zamanlarından almamak hem de bu kurum ve kuruluşları 
mali yükün altına sokmamak adına uzak eğitim programlarını kapsayan Online 
AB Proje Akademisi kurulmuştur. AB Online Akademi 2015 yılında, Valiliğimiz 
tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma (BEBKA) Ajansının açmış olduğu 

İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programına sunulan, 663.439,96 TL bütçesi 
olan,  “Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi” kapasite 
geliştirme projesi kapsamında elde edilen bir çıktı olarak yer almaktadır. 
2016 yılında 500 kullanıcı kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Bursa AB 
Online Akademi 2018 yılında 3000 kullanıcı  kapasitesine  gelerek büyümeye 
devam etmektedir.



EMEĞİN ÖZÜ 
KADININ GÜCÜ

T.C. İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI

OYLAT BOĞAZI KÖYLERİ VE MAHALLELERİ KADIN 
KALKINMA KOOPERATİFİ

Kırsal alandaki işgücüne dahil olmayan ancak üretim kapasitesi olan kadınların 
üretkenlik potansiyelini bir Kadın Kalkınma Kooperatifi kurma yoluyla istihdama 
dönüştürmek, kooperatifi sürdürülebilir bir mantıkla işler hale getirmek, kayıt 
dışı istihdamı kayıtlı istihdama çevirmek, yapılan faaliyetin yurt geneline 
yayılmasına öncü olmak temel amacımızdır.

Tarihi : 27.08.2015 - 20.09.2016
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 442.672,94 TL

: 180 Kişi

İnegöl’ün turizm bölgesi olan Oylat’a gelen yerli ve yabancı turistler, kurulacak büfeler ile ulaşılacak 
müşteriler, bilişim teknolojileri ve e- ticaret vasıtası ile ulaşılan tüm müşteriler hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ
İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ



EMEĞİN ÖZÜ KADININ GÜCÜ

Kooperatifin kurulması, kooperatif binası ve eklentilerinin yapımı, makine 
ve ekipmanların alımı yapılmış, yürütülecek faaliyetler ile ilgili kooperatifin 
üyelerine eğitimler verilmiş, kurulan kooperatif tarafından üretilen 
ürünlerin turizm ve e-ticaret vasıtası ile pazarlanmasına yönelik çalışmalar 
yapılmıştır.Kırsal alanda özellikle   kadınların  istihdamı artırılarak  aile (ev) 

ekonomisine  katkı sağlamalarının yolu açılmış, atıl vaziyette olan iş gücüne 
değer kazandırılmış, faaliyet gösterilen alanda kooperatif üyelerine eğitim 
verilerek bilinçli  üretim ve pazarlama teknikleri öğretilmiş, satılan ürünler 
üzerinden  Oylat  Boğazı tanıtılmış ve bu vesileyle doğrudan bölge ekonomisi 
güçlendirilmiş olup dolaylı olarak ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.



KİMSEYİ KİMSESİZ 
BIRAKMA

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ
EURONET (İTALYA)
TERRA VERA (SLOVENYA)
WELTGEWANDTEV (ALMANYA)
ACTION SYNERGY (YUNANISTAN)
IFALL (İSVEÇ) 

SAFER PLACES HOPEFUL REFUGEES - GÜVENLİ 
YERLER UMUTLU MÜLTECİLER

Mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışan kurum personellerinin kapasitelerini 
arttırarak göçmen ve mültecilerin hayatlarına dokunabilmek  temel amacımızdır.

Tarihi : 01.09.2016 - 31.08.2018   
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 107.255 Euro

: 5.000 Kişi

Proje ortağı kent ve ülkelerde yaşayan göçmen, sığınmacı ve bu kişiler için çalışan kurumların personeli 
hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI



KİMSEYİ KİMSESİZ BIRAKMA

Mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışan kurum personellerinin kapasitelerini 
arttırmak, göçmen ve mültecilerin hayatlarına dokunabilmek yardımcı 
olabilmek adına Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan uzmanlarca sağlık 
bilgisi, bulaşıcı hastalıklar ve aile planlaması konularında sağlık semineri 
verilmiştir. Bununla beraber göçmenlerin en büyük sorunlarından biri olarak 
iletişim görülmüş ve bu sorunu giderme adına göçmenlere yönelik Türkçe; 
göçmenler için çalışan kamu kurumu personellerine de Farsça dil kursları 
verilmiştir. Kentlerimizi daha iyi ve kolay tanımaları amacıyla 8 farklı dilde 

ortak kentleri tanıtıcı broşürler hazırlanmıştır. Ayrıca, kaçak geçişlerin en 
yoğun yaşandığı ilimiz Ayvacık bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelinmiş ve 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden konusunda uzman bir öğretim üyesi 
aracılığıyla kaçak geçişlere yönelik ‘Farkındalık Eğitimi’ verilmiş, bu konuya 
daha da dikkat çekmek için reklam raketleri ve ilan tahtaları hazırlanarak 
kentimizin kalabalık yerlerine asılmıştır. Göçmenlerin kendi kültürlerini ve 
geleneksel yemeklerini tanıttıkları bir festival de düzenlenmiştir.



TÜRKİYE’NİN SOFRASINDA 
ÇANKIRI TUZU

T.C. ÇANKIRI VALİLİĞİ

ÇANKIRI KAYA TUZU VE KAYA TUZUNDAN 
ÜRETİLEN OBJELERİN TANITIMI PROJESİ

Çankırı’da önemli yeraltı kaynağı olan kaya tuzunun ve kaya tuzundan imal 
edilen objelerin geniş tanıtımının yapılarak ilin ekonomisine katkıda bulunmak 
temel amacımızdır.

Tarihi : 15.05.2016 - 15.07.2016
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 53.000 TL

: 15 Kişi

Kaya tuzunun satışını yapan küçük ölçekli firmalar, kaya tuzundan tuz lambası, isimlik, bayrak motifli ve 
kalemlik gibi muhtelif hediyelik obje üreten küçük ölçekli esnaflar ile turizm ve kültür alanında faaliyet 
gösteren dernekler hedef kitlemizdir.

TÜRKİYE’NİN SOFRASINDA ÇANKIRI TUZU

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI



TÜRKİYE’NİN SOFRASINDA ÇANKIRI TUZU

Projenin amacını, kaynağını  ve  faaliyetlerini  gösteren 1000 adet broşür 
basılmış, Çankırı’da en büyük AVM olan merkezde sergi açılarak tanıtım 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çankırı Valiliği Hükümet Konağı’nın ön cephesine 
2 adet  tuz lambası konulmuştur. Özel siparişle yaptırılan bu objeler; kent 
merkezinde göz dolduracak, ilgi odağı olacak ve böylece tanıtım hedefine 
önemli  derecede katkıda bulunulacaktır. 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen “Çankırı Tanıtım Günleri-2”ye iştirak edilerek kaya tuzu 

ve türevlerinin geniş bir yelpazede tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Projemizin de 
etkisiyle bu alanda faaliyet gösteren esnaf sayısı artmış; kendi işini kuran 
ve işyerlerinde çalışanlar dikkate alındığında 20 civarında birey istihdam 
imkânına kavuşmuştur. Yapılan hesaplamalara göre, 1 kişilik istihdam 
yaratma maliyeti 300.000 TL civarındadır. Dolayısıyla, 41.000    TL hibeyle  
büyük bir yatırım yapılmışçasına il ekonomisine katkıda bulunulmuştur.



ŞEHR-İ HİTİT’TEN
ŞİFA NEBATI

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ 
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

ÇORUM İLİNİN TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİM
MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

İlimizin Tıbbi ve Aromatik Bitkilere ait fide üretim merkezi haline getirilerek Çorum da yer alan 
önemli çeşitlerin fide ve tohum ıslahını sağlamak, tarımsal araştırma çalışmaları ile,TR83 Bölgesinin 
ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek ilimizin kırsal alanda cazibe 
merkezi haline getirilmesi ile kırsal alanda yoksulluğun azaltılması, köyden kente göçün önlenmesi 
kırsala dönüşün özendirilerek kırsalda istihdam potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

Tarihi : 31.01.2018 - 31.01.2020
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 3.035.554,55 TL

: 42 Personel
1.813 Çiftçi, 
125 Tarımsal Kooperatif 
5.904 Kişi 

Çorum İli ve İlçelerinde yaşayan çiftçiler, gelir düzeyi düşük çiftçiler, sözleşmeli tarıma geçmek isteyen çiftçiler, gıda sanayi, ilaç 
sanayi, tarım sanayi, tıbbi ve ıtri bitkiler ihracatı yapan firmalar, yurt dışında tıbbı ve aromatik bitkileri işleyen firmalar, tıbbi ve 
ıtri bitkileri üretmek isteyen sera firmaları, tıbbi aromatik bitkiler yetiştiren ve tohum ihtiyacı olan firmalar, Çorum ili ve ilçelerinde 
yaşayan 14 işsiz, Çorum İl Özel İdaresi, proje sonunda işbirliği yapılan firmalar, proje kapsamında yer alan iştirakçiler, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na bağlı kamu kurumları, kaymakamlıklar hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 



ŞEHR-İ HİTİT’TEN ŞİFA NEBATI

İl genelinde  kırsal kesimdeki  asgari  refah  düzeyinin  ülke  ortalamasına  yaklaştırılması, 
toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması hedeflenmiştir. Proje ile 2400 m² tam otomasyonlu 
sera kurulum süreci 250 dekar açık arazide tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi ve damlama 
sulama sistemi kurulması, Tesis de çalışacak personele ait yaşam alanlarının oluşturulması, 
kurulan serada (Tıbbi Aromatik) tohumdan-fideye yetiştirme süreci ile il genelinde sözleşmeli 
tarım yapılması gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda tesiste üretilen ürünlerde iyi tarım 
uygulamaları benimsenerek pazarlama sürecinde Global Gap sertifikası ile üretilen ürünlerin 
ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında tam 
otomasyonlu sera ile birlikte, üretim, depolama, sulama üniteleri, çalışanlara ait bay bayan 
yaşam alanları, çimlendirme odaları ve tohum atma sistemi yanısıra araziye kurulacak 
güneş enerji sistemi ile yaşam alanları ve idari binanın kendi elektriğini karşılayabilecek 
yenilenebilir enerji kaynağı kurulum çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda kırsal kesimde 

yaşayanların işbirliği, ortaklık kurma ve iş yapabilme kapasitesi geliştirilerek, örgütlenmeleri 
teşvik edilecek ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasına ilişkin il genelinde idari ve teknik 
kapasite güçlendirilecektir. Proje ile tam otomasyonlu serada tam kapasitede tohumdan 
10.200.000 adet  fide elde edilmesi bu fidelerden ise 20.400.000 adet çelikleme elde 
edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen fidelerin yarısı proje alanında diğer yarısı ise gelir düzeyi 
düşük çiftçiler ile kıraç arazilerde  sözleşmeli tarım yapılması amacı ile kullandırılarak 
kırsalda kalkınma sağlanacaktır. Aynı zamanda proje alanında bulunan 250 dekar açık 
alanda; Karabuğday, Adaçayı, Çörekotu, Kekik, Lavanta, Melisa, Tıbbi Nane gibi bitkiler 
yetiştirilmektedir. Projenin Çorum İli’ne 5 yıl içerisinde kırsal alanda toplam 32 milyon 
TL ekonomik fayda sağlayacağı tahmin edilmektedir. İlimizden yayılacak tıbbi bitkiler ile 
sanayiden tarıma, turizmden gıda sektörüne yönelik Kırsal Kalkınma Hamlesi sağlaması 
öngörülmektedir.



ENGELSİZ YAŞAM İÇİN 
EGE’DEN BAŞLIYORUZ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 
20 DENİZLİ ENGELLİ DERNEĞİ

DENİZLİ VALİLİĞİ ENGELLİLER PLATFORMU

Özel ihtiyaçlı bireylerin ve ailelerinin toplumda yer edinmiş sosyal, üretken ve 
mutlu bireyler olmalarını sağlamak temel amacımızdır.

Tarihi : 11.02.2018 - 10.02.2020
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 625.000 TL

: 23.116 Kişi

Denizli ilimizde bulunan engeliler platformumuzun 20 engelli dernek üyeleri, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, ilimizdeki 
öğrenciler, belediyeler ve tüm STK’lar hedef kitlemizdir.



ENGELSİZ YAŞAM İÇİN EGE’DEN BAŞLIYORUZ

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre; engellilerin temel hak ve 
özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek doğuştan sahip oldukları 
onura saygı güçlendirildi. Özellikle kendini toplumsal yaşamdan soyutlamış, 
engelli ve yakınlarının yaşadığı sorunlar, toplumda karşılaştıkları tutum ve  
davranışların  anlaşılması  için  mevcut durum analizi yapılarak, bir yol 
haritası çıkarıldı. Bireylere eğitim verilerek günlük yaşamlarında karşılaştıkları 
sorunlarla  başa çıkma yöntemleri  anlatıldı ve rehabilitasyon desteği 
sağlandı. Bu konularda derneklerin kurumsal hizmet kapasitelerinin artırılması 
ile kendilerine özgün proje yazmaları hedeflendi.Özel sağlık taramaları ve 

eğitimler ile sakıncalı evlilik hakkında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapıldı, bu taramalar fiziksel, zihinsel, işitsel ve görme yetersizlikleri olarak 
ayrı gruplarda düzenlendi.Toplumun engellilerle kaynaştırılmasına yönelik 
faaliyetler düzenlenerek engellilere karşı olumsuz algı ortadan kaldırıldı ve 
toplumla sosyal entegrasyonuna katkı sunuldu. Engellilerin işgücüne katılımı 
konusunda  ilgili  stratejiler ortaya konularak bilinçlendirme çalışmaları 
yapılmış olup bireyler ekonomik, sosyal ve mesleki hakları konusunda 
bilgilendirilerek üretimde yer almaları teşvik edildi.



KAYAPINAR 
OKUYOR

T.C. KAYAPINAR BELEDİYESİ

YEREL YÖNETİMLERİN OKUMA ALTYAPISINA 
KATKISI VE 55 ADET Z KÜTÜPHANE

Proje ile Kayapınar   ilçesindeki  çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları, bilgiye 
erişimlerinin sağlanması amacıyla 55 Zenginleştirilmiş Kütüphane kurulması, 
500 Bin Kitap temininin sağlanması, eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen 
aylık okuma yarışmaları ile kitap okunmalarının teşvik edilmesi ve çeşitli okuma 
etkinliklerinin düzenlenmesini kapsamaktadır.

Tarihi : 01.01.2018 - 15.07.2019
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 5.500.000 TL.

: 52.000 Öğrenci

Kayapınar Okuyor Projesi’nin hedef kitlesi Kayapınar İlçesindeki resmi ve özel okullarda eğitim gören 84.000 öğrencinin tamamıdır.



KAYAPINAR OKUYOR

Kayapınar Okuyor Projesi, Kayapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilmiştir. Kayapınar 
İlçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları 
amacıyla gönüllü öğretmenlerimizden oluşturulan Kitap Okuma Komisyonu 
tarafından çalışmalar belirlenmiş  ve  proje  hayata geçirilmiştir. İlk olarak 
Kayapınar İlçesindeki 84.000 öğrencinin tamamına okuma alışkanlığı 
kazanmaları amacıyla kitap ve yıl boyunca okuyacakları kitapları not 
etmeleri içinde 74 Bin öğrenciye ‘Özel Tasarlanmış Defter’ hediye edilmiştir. 
Okullarımızda öğrencilerimizin boş vakitlerini geçirebileceği, bilgiye erişim 

sağlayabilecekleri 55 adet Z Kütüphane kısa süre içerisinde tamamlanarak, 
bu kütüphaneler için 500.000 kitap temin edilmiştir. Eğitime ve kitap okuma 
altyapısına Kayapınar Belediyesi olarak verdiğimiz destekler ile Kayapınar İlçesi 
en çok Z Kütüphaneye sahip ilçe konumuna gelmiştir. Ayrıca proje kapsamında 
yapılan çalışmalar sonucunda Kayapınar’a içerisinde 1 Milyon Kitabın yer 
alacağı Gençlik, Çocuk ve  Oyuncak Kütüphanesinin yapımına başlanmıştır. 
Mart  ayında tamamlanması planlanan ve 25 Milyon TL tutarındaki Prof Dr. 
Aziz Sancar Gençlik ve Prof Dr. Fuat Sezgin Çocuk ve Oyuncak  Kütüphanesi 
Projelerinde 1.000.000 kitabın yer alması sağlanacaktır.



MİNİK ELLER 
BÜYÜK HAYALLER

T.C. LİCE KAYMAKAMLIĞI
T.C. LİCE BELEDİYESİ
İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

LİCE SANATLA BULUŞUYOR

İlçemizde yoksulluk, ilgisizlik, ihmal gibi dezavantajlara sahip yaklaşık 3.000 ortaokul 
ve lise düzeyindeki öğrencilerimizden resim ve müzik yeteneklerine sahip olanlarının 
bu becerilerini geliştirebilecekleri, kendilerinde saklı yetenekleri fark edecekleri, en 
verimli olduğu alanı seçerek bu alanda zevkle çalışacakları, üreten, mutlu, kendine ve 
topluma yararlı, özgüveni gelişmiş, akranları ile birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış 
bireyler olarak topluma kazandırılmaları amaçlanmıştır.

Tarihi : 01.03.2017 - 01.03.2019
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 120.000 TL

: 230 Kişi

14-29 yaş aralığında Liceli 230 çocuk ve gence ulaşılması hedeflenilmektedir.



MİNİK ELLER BÜYÜK HAYALLER

Müzik  ve  Resim  atölyeleri  kurularak eğitime hazır hale getirilmiş ve 
materyallerin temini sağlanılarak öğretmenlerin derslere başlamaları 
sağlanmıştır. Hedef kitlemiz olan 14-29 yaş aralığındaki çocukların ve 
gençlerin müzik ve resim kurslarında yeteneklerinin keşfedilmesi sağlanıp 
bu doğrultuda program oluşturuluyor. Müzik sınıflarında bireysel ve grup 
etkinlikleri yapılarak müziğe bakış açısı sağlanıp önemli sanatçıların müziğe 
katkısı aktarılıyor. Resim atölyelerinde akrilik boya, yağlı boya, guaj boya, 
pastel boya, sulu boya kullanılarak tuval üzerinde çalışmaların yapılması 

sağlanıyor. Katılan Kişilere olumlu benlik ve olumlu bağlılık duyguları 
kazandırılarak zararlı kazanımlardan uzaklaştırılması sağlanıyor. Çocukların 
ve gençlerin özgüvenlerini onarmak için çeşitli gezi ve piknikler oluşturuluyor. 
Terör ve zararlı alışkanlıkların unutturulması ve giderilmesi için çocukların 
okuldan arda kalan zamanları hobi edinmesi sağlanıyor. Sosyal imkânlara 
uzak ve sapa kalan köylerimizdeki çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi ve 
hobiler edinmesi sağlanıyor.



BENİM DE BAHÇEM OLDU 
GELECEĞİME UMUT OLDU

T.C. BİSMİL KAYMAKAMLIĞI
T.C. BİSMİL BELEDİYESİ

BENİMDE BİR SEBZE BAHÇEM OLSUN 
SEBZE EKİM PROJESİ

Atıl iş gücünün değerlendirilmesi amacıyla yoksul ailelere yaşadığı yerde sebze 
yetiştiriciliğini öğretmek ve geçimlerini temin etmeyi sağlamak, işsiz ve yoksul 
ailelere özgüven kazandırmak temel amacımızdır.

Tarihi : 01.04.2018 - 15.10.2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 272.400 TL

: 68 Aile 
400 Kişi

Şehit ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi aileler hedef kitlemizdir.



BENİM DE BAHÇEM OLDU 
GELECEĞİME UMUT OLDU

Sayın Cumhurbaşkanımızın  2016 yılı  çiftçiler gününde  dile getirdiği envai 
çeşit  sebze ekimi  yapılması tavsiyesinden yola çıkılarak  proje başlatılmıştır. 
Proje kapsamında 7’si şehit, 61 de yoksul aile olmak üzere toplam 68 
aileye, 230 dekar hazine arazisi verilerek, 270 dekar arazi kiralanarak toplam 

500 dekar arazi tahsis edilmiştir. Fidelik alanda, ailelere 1.000.000 adet 
fide yetiştirilmesi öğretilmiştir. Aileler pazar için üretim yapan küçük aile 
işletmeciliği haline getirilmiştir. İşsiz ve yoksul ailelerin  üretime  katılmasıyla 
özgüven kazandırılmıştır.



GELECEĞİMİZİN ANNELERİNİ 
FETİH RUHUYLA YETİŞTİRİYORUZ 

T.C. YENİŞEHİR BELEDİYESİ 

DİYARBAKIR’DA FETİH İKLİMİ

Tarihi : 01.10.2018 - Sürekli

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 27.000.000 TL 

:  250.000 Kişi

Yenişehir ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlar hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ
T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HAMİDİYE DERNEĞİ
İLİM YAYMA CEMİYETİ

1980’li yıllardan itibaren gençlerin sürekli terörize olmuş bir ortamda yetişiyor olması ve 
özellikle kayyum atanmadan önceki süreçte yerel yönetimlerin gençleri devlete düşman hale 
getirerek dağa çıkarmaya yönelik faaliyetlerde bulunması, kaynaklarını ve enerjisini fütursuzca 
bu alana kanalize etmesi, vatandaşların güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu 
projeyle; belediyemizin kaynaklarının büyük bölümü gençlerimizin milli ve manevi gelişimine 
kullanılarak, bu yöndeki tehditin ve tahribatın giderilmesi temel amacımızdır.



GELECEĞİMİZİN ANNELERİNİ 

FETİH RUHUYLA YETİŞTİRİYORUZ 

Yenişehir İlçesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın milli birlik ve beraberlik 
duygusunun geliştirilmesi, eğitim seviyesinin ve kız çocuklarımızın okullaşma 
oranının artırılması, 71.000 öğrenciye devletine ve milletine bağlı birey olma 
bilinci aşılanarak terörizme karşı duruş sergilemesinin sağlanması ve kız 
hafızlık Kur’an kurslarımızla her yıl yaklaşık 1.000 kız hafize yetiştirilmesi 
planlanmaktadır. Önümüzdeki 20 yıl gibi kısa bir süre zarfında 20.000 
Kur’an annemizin yetişmesi ve bu annelerimizin doğacak çocukları, aileleri 

ve yakın çevresi de hesaba katıldığında öz kültürümüz olan İslam hamuru 
ile yoğrulmuş, devletine bağlı evlatlarımız yetişecek ve bu eğitimden 20 
yılda 250.000’in üzerinde vatandaşımız faydalanacaktır. Yatılı Kız Kur’an 
kurslarının yanı sıra değerler eğitimi projemiz ve diğer yaş gruplarına hitap 
eden Kur’an kurslarımız ile birlikte halkın geri kalan bölümüne eğitimler, 
kurslar, sempozyumlar ve farklı organizasyonlar ile ulaşma imkanı da elde 
edilmiş olacaktır.



HAKKARİ’DE BİR YILDA 
ELLİ BİN ÇOCUK SEVİNDİ

T.C. HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇOCUK OYUN VE KÜLTÜR MERKEZİ

Hakkarili çocukların oyun hayalleri gerçekleştirilerek özellikle fiziksel ve 
zihinsel bakımdan sağlıklı birey olmalarına katkı sağlamak, 3-6 yaş aralığındaki 
çocuklarımızın  ilkokula daha iyi hazırlamalarına, yeteneklerini fark etmelerine, 
yaratıcı potansiyellerini kullanabilmelerine, kişisel becerilerini geliştirebilmelerine 
olanak sağlayacak bir oyun ortamı sunarak topluma yaralı bireyler olarak 
yetişmelerine katkı sağlamak temel amacımızdır.

Tarihi : 2017 - 2023
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 3.900.000 TL

: 53.500 Kişi

Hakkari sınırları içinde yaşamlarını sürdüren bütün çocuklar hedef kitlemizdir.



HAKKARİ’DE BİR YILDA ELLİ BİN ÇOCUK SEVİNDİ

Hakkari’de yıllarca terör ve şiddet ortamında olumsuz etkilenen çocukların 
rehabilitasyonuna katkı sunmak, onları eskinden yaptıkları “taş atma” gibi 
eylemlerden uzak tutup duyarlılık artırıcı çalışmalar geliştirerek toplumla 
bütünleşmesine yönelik çalışma yapmak  ve  şehrin %39,22 nüfusunu 
kapsayan çocuklara hem kış hem de yaz mevsiminde eğlenme ve öğrenme 
imkanı sunmak amacıyla 1400 metrekarelik kapalı alanda bir ilk olan Çocuk 
Oyun ve Kültür Merkezi oluşturuldu. Yüksek kalite malzeme ile donatılan 
ve güvenlik sistemi de olan merkez içerisinde 30 adet oyuncağın yer aldığı 
elektronik oyun salonu, kitap kafe ve eğitim sınıfları bulunuyor. Merkez 

bünyesinde 2018 yılında 100’den fazla çeşitli açık ve kapalı ortam çocuk 
etkinlikleri düzenlendi. Hafta sonları özellikle ailelerin çocukları ile konuk 
olduğu merkezde hafta içleri tüm okullara özel programlar sağlanıyor. 
Öğrenciler belediyeye ait özel araçlar ile merkeze konuk edilip kendilerine 
konusunda uzman personeller tarafından değerler eğitimi veriliyor. Eğitim 
sonrası öğrenciler oyun salonunda keyiflerince eğleniyor. Ayrıca bu merkez 
bünyesinde şehir genelinde çocuklara yönelik mega şişme oyun parkı 
aktiviteleri düzenleniyor. Merkezin ziyaret kayıt verilerine göre şimdiye kadar 
53.500 çocuk merkezin hizmetlerinden faydalanmış.



YAŞANABİLİR 
YÜKSEKOVA

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEKOVA’YI YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ

Yüksekova ilçesinde 2016 yılında yaşanan terör ve diğer malum olaylar ile 
oluşan yıkım sonucu bozulan içme suyu hatları, yollar ve diğer alt yapıları 
yeniden düzenlemek, kentte daha önce bulunmayan kanalizasyon hizmetini 
kente kazandırarak altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak ve yeniden 
yapılanan kentte vatandaşların sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak temel 
amacımızdır.

Tarihi : 2017 - 2020 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 550.000.000 TL

: 250.000 Kişi 

Yüksekova ilçesi yerleşim alanındaki toplam nüfus hedef kitlemizdir. 



YAŞANABİLİR YÜKSEKOVA

İlçemizin ihtiyacını karşılayacak içme suyu, isale hattı, şebeke hattı, arıtma 
tesisi ve depo sisteminin kurulması, ilçe yerleşim alanlarının tamamında 
kanalizasyon şebekesinin yapılması ve arıtma tesislerinin kurulması, yerleşim 
alanı ulaşım yollarının alt ve üst yapılanması ile ilçe merkezinden geçen 
derenin ıslah edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İçme suyu hatları 

ile kanalizasyon sisteminin kurulması için ihale edilen kısımlar tamamlanmış 
olup arıtma tesisinin % 45’i, yol asfaltlama çalışmalarının %40’ı, dere ıslahı 
çalışmalarının % 35’ i tamamlanmıştır. Atık Su Arıtma Tesisi ihalesi yapılmış 
olup, protokol kapsamındaki işlemlere devam edilmektedir.



HAYDİ YAŞAM 
SENİNLE GÜZEL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ 
AB VE DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU

İSTANBUL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ 
MOBİL YARDIM EKİPLERİ UYGULAMASI

İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Strateji programının bir parçası olarak kurulan 
Mobil Yardım Ekipleri ile gerek bölgesel gerekse ulusal programlara uygun 
olarak bağımlılıkla mücadele alanında bölgesel bazda gerçekleştirilecek pilot 
uygulamalar ile ulusal bazda gerçekleştirilmekte olan bağımlılıkla mücadele 
çalışmalarına katkı sağlamak ve bu çalışmaları geliştirmek temel amacımızdır.

Tarihi : 01.09.2017 - 31.12.2018

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 200.000 TL 

: 1.560 Kişi

İstanbul’da yaşayan bağımlı ya da bağımlılık riski altında olan çocuklar,  gençler ve  aileleri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



HAYDİ YAŞAM SENİNLE GÜZEL

Bağımlılık riski altında olan ya da bağımlı olan bireylerin tespit edilmesi, koruyucu 
önlemlerin  uygulanması ve tedavi süreçlerinin takip edilmesi,  ayrıca rehabilitasyon 
süreçlerinin  gözlemlenmesi  amacı ile İstanbul’un genelinde faaliyet gösterecek olan 
Mobil Yardım Ekiplerinin 10 ilçede kurulması planlanmıştır. İlk etapta İstanbul’da  
madde bağımlılığı sorununun yoğun yaşandığı  bölgeler dikkate alınarak Ümraniye 
ve Üsküdar  ilçelerinde pilot uygulama olarak kurulmuştur. Ekipler kuruldukları 
ilçe başta olmak üzere ihtiyaç halinde İstanbul genelinde tüm ilçelerde hizmet 
vermektedir. Mobil Yardım Ekipleri alanında uzman bir psikolog, bir psikolojik 
danışman, bir sosyal çalışmacı ve bir eski kullanıcı (ex-user/rehber) istihdam 
edilerek oluşmaktadır. Bu ekipler bağımlılık riski altında olan ya da bağımlı olan 

bireyleri tespit ederek, görüşme teknikleriyle tedaviye ikna etmeye çalışmakta ve 
tedavi-rehabilitasyon süreçlerini takip etmektedir. Ayrıca ilgili uzman, bireye ve 
ailesine psikolojik destek de sağlamaktadır. Bu kapsamda işbu faaliyetin hedef 
grubunu bağımlı bireyler oluşturmaktadır. İstihdam edilen personel, maaş  sistemi 
ile çalışmaktadır. Ekiplerin kullanımına verilmek üzere proje kapsamında araçlar 
kiralanmıştır. Mobil Yardım Ekipleri, bağımlı bireyleri tedaviye ikna edip, onların 
tedaviyi başarıyla sürdürüp rehabilite olarak yeniden sağlıklı yaşama dönmesine 
kadar takiplerini yapmaktadır. Bu kapsamda ekiplerin, 2 yıllık faaliyet süresince 
yaklaşık 1.560 bağımlılık riski altında olan ya da bağımlı olan bireyin tespit ve 
tedavisini sağlayacağı düşünülmektedir.



ÇOCUKLARIMIZ OKULLARDA 
GÜVENLİKLERİ M.O.T’LARDA

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL GÜVENLİ EĞİTİM PROJESİ 
MOBİL OKUL TİMİ 

Amacımız çocuklarımızın okula güven içerisinde gidip gelmeleri ve eğitim 
güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar  yapılarak huzurlu bir şekilde eğitim ve öğretimlerine devam 
etmelerini sağlamaktır.

Tarihi : 18.09.2017 - Sürekli

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: -

: 3.424 Okul 
3.000.000 Kişi

İstanbul genelindeki ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler, görevli öğretmenler ve öğrenci velileri 
hedef kitlemizdir.



ÇOCUKLARIMIZ OKULLARDA 
GÜVENLİKLERİ M.O.T’LARDA

ÇOCUKLARIMIZ OKULLARDA GÜVENLİKLERİ M.O.T’LARDA

Çocuk, Asayiş, Toplum Destekli ve Trafik birimlerinden seçilen alanında 
uzman ve eğitimli personellerden oluşan 4 Kişilik özel bir tim kuruldu. 
Oluşturulan MOT iletişim ağı sayesinde Okul idarecileri ile anlık iletişim kuran 
Timler tarafından okul  veya çevresindeki olay ve şüpheli şahıslara müdahale 
edilmekte, şüpheli şahıslar anında yakalanarak etkisiz hale getirilmekte ve 
böylece güvenlik riski oluşturabilecek etkenler ortadan kaldırılmaktadır.
Ülkemizde ilk  defa İstanbul’da hayata  geçirilen bu proje ile ilimizin 39  
ilçesinde eğitim öğretim kurumları çevresinde sürekli ve  etkin bir kontrol 

mekanizması oluşturulması hedeflenmiştir. Timler, sürekli ring halinde 
bulunarak asayiş ve terör olayları ile uyuşturucu gibi diğer suçların meydana 
gelmesinde caydırıcılık sağlamakla birlikte eğitim güvenliğini olumsuz 
etkileyebilecek okulla ilgisi olmayan her türlü Kişi ve illegal yapıyla mücadele 
ederken, metruk bina kontrolü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, 
umuma açık iş yerleri ve okul servis araçlarının denetimi gibi konularda da 
adli, idari tüm işlemleri hızla gerçekleştirmektedir.



MALTEPE İLÇESİ SURİYELİ KARDEŞİNİN 

YARASINI SARIYOR

T.C. MALTEPE KAYMAKAMLIĞI

SURİYELİ ÇOCUKLARIN POST-TRAVMATİK STRES 
BOZUKLUKLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Maltepe ilçesinde ikâmet eden Suriyeli sığınmacı çocuklarda, maruz kaldıkları 
geçmiş savaş ve göç yaşantılarına bağlı olarak ortaya çıkan post-travmatik 
stres bozukluklarının (PTSD) teşhis ve tedavisini gerçekleştirmek projemizin 
temel amacıdır.

Tarihi : 01.08.2017 - 28.02.2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 232.535 TL 

: 204 Suriyeli Çocuk 
398 Suriyeli Ebeveyn

Maltepe ilçesindeki 183 hanede mukim toplam 354 Suriyeli çocuk ve 468 ebeveyni bu projenin hedef 
kitlesini oluşturmuştur.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİ 
ÖRGÜTÜ (UNHCR)



MALTEPE İLÇESİ SURİYELİ KARDEŞİNİN 
YARASINI SARIYOR

Suriyeli ailelerin yaşadıkları evlere yapılan hane ziyaretleri aracılığıyla 
6-17 yaş grubu toplam 204 Suriyeli çocuğa ulaşılmış ve PTSD seviyeleri, 
psikolojik iyi oluş halleri ve depresyon düzeyleri psikometrik testlerle  
taranmıştır. Ağır  ve orta düzeyde travmatize 121 Suriyeli çocuğumuzun 
rehabilitasyonu için Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanması tavsiye 
edilen EMDR (Eye Movement   Desensitization  and  Reprocessing) terapi  
yöntemi öngörülmüştür. Bu çocuklardan 65’i terapi desteğini kabul ederek 

3 ay süreli grup terapisi çalışmalarına katılmıştır. Tedavi sonucunda ağır 
ve orta düzey travmatize Suriyeli çocukların %85’inin PTSD belirtilerinde 
gerileme olduğu, %52’sinin PTSD belirtilerinin ortadan kalktığı görülmüştür. 
Tedavi sonrasında Suriyeli çocukların %65’inin iyi oluş halinde yükselme ve 
%54’ünün major depresyon düzeylerinde gerileme tespit edilmiştir. Ayrıca 
proje sayesinde Maltepe ilçesinde Suriyeli çocukların okullaşma oranında 
%100 artış sağlanmıştır.



SAĞLIKLI GELECEK 
YETENEĞİNLE ŞEKİLLENECEK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI

FARK ET GELİŞTİR GELECEĞİ DEĞİŞTİR

Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve 
kapasitelerine  uygun  eğitim almaları,  kendilerine ve ailelerine gerekli 
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin 
desteklenmesi temel amacımızdır.

Tarihi : 15.11.2016 - 14.11.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 804.293,95 TL

: 1281 Kişi

Küçükçekmece ilçesinde özel yetenekli bireylere yönelik faaliyet gösteren 24 destek eğitim odasında eğitim 
gören 75’i ilkokul, 75’i ortaokul olmak üzere toplam 150 öğrenci, 24 destek odasında eğitim verecek 175 
öğretmen ve 150 özel yetenekli öğrencinin aileleri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İSTANBUL KALKINMA AJANSI



SAĞLIKLI GELECEK YETENEĞİNLE ŞEKİLLENECEK

Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi (PGUB) 
tarafından yürütülen ‘Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir’ projesi ile Küçükçekmece  
ilçesinde özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak açılan toplam 24 tane destek 
eğitim odasında eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilere bireysel 
eğitim verildi. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda, ilgi ve tutum ölçekleri vasıtasıyla 
ilgi, yetenek ve akran düzeylerine göre gruplandırılarak grup etkinlikleri 
gerçekleştirildi. Zenginleştirme yoluyla farklılaştırma eğitimlerinin sunulması 
ve bu amaçlar doğrultusunda özel yetenekli öğrencilerin bilişsel, sosyal ve 
duygusal yetenek gelişimlerine ve kendi hızlarında ilerleyebilmelerine destek 
verilmiştir.

Pilot okullardaki destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlere 
bireyselleştirilmiş ve grup eğitimi uygulamaları sırasında kılavuzluk etmesi 
maksadıyla, 500 adet “Öğretmen Etkinlik Kitapçığı”, destek eğitim odası 
hizmeti alan öğrencilerin ailelerine yol gösterici olması amacıyla ise 500 adet 
“Aile Kılavuz Kitapçığı” hazırlandı. Ayrıca, 24 pilot okuldaki destek eğitim 
odalarında görev alan 175 öğretmen ve 95 özel yetenekli öğrenci velisine, 
Temel farkındalık eğitimleri, özel alan eğitimleri, robotik ve kodlama eğitimi, fen 
bilimleri uygulamaları eğitimi, akıl oyunları eğitimi ve müfredat farklılaştırma 
eğitimleri verilerek öğretmenlerin ve velilerin farkındalıkları artırıldı. Bilgi, beceri 
ve biliş düzeylerinin geliştirilmesi sağlandı.



POLİS CANDIR,
VATAN AŞKTIR

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOGEP POLİS CANDIR PROJESİ

Suça karışmış ya da suça karışma eğilimi olan, sosyal dışlanmaya maruz
kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip
olmayan çocuk ve gençlerin, kişisel ve sosyal gelişimlerinin tamamlanmasına
yardımcı olup suçtan ve suçu oluşturan koşullardan kendilerini koruyarak
uzak kalmalarının ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Tarihi : 15.05.2017 - 15.12.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 1.502.650 TL

: 85.408 Kişi

Suça karışmış ya da suça karışma eğilimi olan, sosyo-ekonomik durumu düşük, sosyal dışlanmaya maruz 
kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan çocuk ve gençler, aileleri, 
sosyal ve eğitsel çevreleri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ 
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
İL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 



POLİS CANDIR, VATAN AŞKTIR

Tarih boyunca kendi kültür ve geleneklerine özgü ikamet şekilleri geliştiren Roman 
vatandaşlarımız, aynı mahallerde toplu yaşam şeklinde, toplumdan izole bir hayat 
sürmektedir. Özellikle yaşadıkları mahallenin imkânlarının yetersiz olması, toplumsal  
dışlanmanın  meydana  gelmesine zemin hazırlamakta ve toplumla bütünleşmenin 
oluşmasına engel olmaktadır. Türkiye’deki Romanlar arasında yaygın olarak çocuk 
işçiliği, erken  yaşta   evlilik, okula devam etmeme, okur  yazar  oranındaki  düşüklük,  
madde ticareti ve kullanımı görülmektedir. Bu durum farklı sorunları da ortaya 
çıkarmaktadır. Özellikle Roman vatandaşların yoğun olarak ikamet etmekte oldukları 
3 bölgede (Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Şişli) Polis Candır projesine ağırlık verilerek, 
İstanbul geneli sosyal dışlanma mağduru öğrenci, ailesel ve eğitsel çevrelerinde 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yapılan faaliyetler ile Roman vatandaşlarımıza kişisel 

gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, kültürel ve spor amaçlı geziler, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmaları, rol-model faaliyetleri yapılmıştır. Bu kapsamda 48 roman 
çiftimize  resmi nikâh yaptırılmış  ayrıca,  roman çocuklarımızın öğrenim gördüğü 
okullardaki öğrencilerimize yönelik olarak lisans edindirme eğitimleri, okula devam 
etkinliği,  kültürel  ve sosyal  etkinlikler  yapılmıştır. Verilen seminer, konferans ve 
yapılacak olan bilgilendirmeler ile kişiler de suça karşı bireysel farkındalık oluşturulması, 
projeye kamuoyunun dikkatini çekerek toplumsal bilincin gelişmesi ve devlete olan 
güven duygusunun artırılması  sağlanmaya  çalışılmıştır. Yapılan tüm faaliyetler ile 
birebir temas edilerek toplamda 85.408 kişiye ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sayılara kısa 
flim, afiş vb. çalışmalar da dahil edilerek metro vb. yerlerde yapılan gösterimlerle 
5.000.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.



ÇOCUKLAR 
UMUDUNU KAYBETMESİN

T.C. MENEMEN KAYMAKAMLIĞI

EĞİTİMDE VE YAŞAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ 
PROJESİ (EYFEP)

Projemizin amacı milli ve manevi değerlere bağlı, topluma faydalı, vatanını, 
milletini seven, kamu malına sahip çıkan bireyler yetiştirmeye ve yetişkin 
bireylerin bilgilendirilmesine katkı sunmaktır.

Tarihi : 15.09.2017 - Sürekli
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 26.526,33 TL

: 60 Öğrenci

Asarlık bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleri, öğretmenler ve Menemen halkı hedef kitlemizdir.



Olanakları yetersiz, eğitim çağındaki çocukların bilinçsiz bir takım 
grupların içerisinde  yer almalarının  önüne  geçmek,  yoksunluktan  çıkıp  
sosyalleşmelerini sağlamak adına çocuklarımız için pek çok Halk Eğitim 
Kursları, Sinema Etkinliği, Etnografya Müze Gezisi, Okullar Arası Spor 

Turnuvaları,  Sasalı Doğal Yaşam Parkına Gezi , Efes Antik Kenti, Selçuk 
Gezisi, Proje Yıl Sonu Gösterisi  (Halk Oyunları, Müzik Ve Spor Gösterileri,  Piknik 
ve Uçurtma Şenliği gibi) etkinlikler düzenlenmiştir.

ÇOCUKLAR UMUDUNU KAYBETMESİN



GÖNÜLLERİN 
KAPISINI ARALIYORUZ

T.C. SAFRANBOLU KAYMAKAMLIĞI 
T.C. SAFRANBOLU BELEDİYESİ

SADEP (SAFRANBOLU ACİL DESTEK PROGRAMI)

Safranboluda  çalınmadık hane kapısı  bırakmamak, vatandaşlarımıza, 
yanlarında olduğumuzu belirtmek, sorunları varsa devletimizin de desteğiyle 
birlikte çözüm üretmek ve neticelendirmek temel amacımızdır.

Tarihi : 09.04.18 - Sürekli

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 906.720 TL

: 9.462 Kişi 

Safranbolu’daki tüm vatandaşlarımızı kapsayan projede, sosyo-ekonomik duruma bakmaksızın tüm haneler tek tek ziyaret edilmekte olup bu 
çerçevede; evinden  çıkamayacak  durumda olan engellilerimiz, yaşlılarımız, yatalak hastalarımız, yetim ve öksüz çocuklarımız, okur-yazarlığı olmayan 
vatandaşlarımız, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalan, bize ulaşamayan, haklarını bilmeyen vatandaşlarımız başta olmak üzere, ilçemizdeki 
tüm vatandaşlarımız hedef kitlemizdir.



GÖNÜLLERİN KAPISINI ARALIYORUZ

Sahada görev alacak nitelikte, alt yapısı olan, vatandaşımız ile sağlıklı iletişim 
kurabilecek nitelikteki belediye personellerimizden 15 Kişi belirlenerek özel bir ekip 
oluşturulmuştur. Oluşturulan ekibe, Aile Çalışma  ve  Sosyal Hizmetler  İl Müdürlüğü 
bünyesindeki uzmanlarca eğitim verilmiştir. Sahaya çıkacak personele özel görev 
izni çıkartılarak kurumsal kimlik tanımlayıcısı tek tip kıyafet ve özel kimlikli yaka kartı 
uygulaması sağlanmıştır. Adrese dayalı kayıt sistemi ile hane kapı numaraları dökümü 
çıkartılarak, şehir haritası ile eşgüdümlü şekilde her mahallede kaç hane olduğunun 
belirlenmesi, harita üzerinde rotaların çizilerek bir takvim oluşturulması sağlanmıştır. 
Takvim neticesinde paydaş çalışacağımız kurumlar/kuruluşlar (kolluk kuvvetleri, 
mahallelerdeki din görevlileri, okul müdürleri, mahalle muhtarları) aracılığı ile mahalle 
sakinleri önceden bilgilendirilerek gerekli güven sağlandıktan sonra hane ziyaretleri 

başlayacak şekilde organize edilmiştir. Ekiplerce hanelere ziyarette bulunarak, ziyaret 
talebimizi kabul eden vatandaşlarımız ile görüşme sağlanmaktadır. Alınan talep, 
şikâyet ve beyanların ekiplerimizce analizi yapılarak raporlanmakta, kaymakamımız ve 
belediye başkanımız başkanlığında, ilgili kurum amirleriyle yapılan haftalık toplantılarda 
dosyalar tek tek incelenmekte,  tutulan form ve raporlamalar değerlendirilmekte,  alınan 
kararlar neticesinde üretilen çözümler müdürlüklerimizce uygulanarak sonuçlandırılmış 
raporlardan vatandaşımız haberdar edilmektedir. Bu bağlamda ihtiyaç durumu tespit 
edilen vatandaşlarımıza; temizlik,evde bakım,sıcak yemek,kumanya yardımı,okur 
yazarlık eğitimi,acil yardım çağrı butonu,eğitim, sağlık,aile içi şiddet/istismar,sosyal 
haklardan faydalanma hususlarında destek ve yönlendirme işlemleri yapılmaktadır.



ŞEHRİ EN İYİ DENEYİMLEMEK İÇİN, 
STEP TO CITY

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

TR72 BÖLGESİNDEKİ TURİZM DEĞERLERİNİN 
STEP TO CITY PROJESİNE ENTEGRASYONU
Step to City ile Kayseri, Yozgat ve Sivas illerinde bulunan turizm değerlendirini radyo 
sinyali yayan cihazların takılması ile dijital hale getirilmesi ve mobil uygulama üzerinden 
ziyaretçilere doğru yerde en doğru bilginin, video, görsel  ve yazı formatında 12 farklı dilde 
verilmesi ile şehri  ziyaret  eden yerli ve yabancı turistlerin en iyi deneyimi yaşamaları 
temel amacımızdır.

Tarihi : 27.07.2015 - 27.07.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 361.050 TL

: 25.000 Kişi

İlimizi sınırlı zaman diliminde, tekil veya grup halinde ziyaret eden yerli veya yabancı turistler ile ilimizde 
yaşayan insanlar hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI



ŞEHRİ EN İYİ DENEYİMLEMEK İÇİN, STEP TO CITY

Turizm değeri taşıyan eserlere takılan ve radyo frekansı üzerinden sinyal 
gönderen Beacon cihazlarının Step to City mobil uygulaması ile etkileşime 
geçmesi ile kullanıcının tam olarak bulunduğu eserin önünde, esere özel 
bilgilerin video, ses, görsel ve yazı formatında 12 farklı  dilde  gösterilmesi  
Step to City’nin temel amacıdır.  Bu kapsamda, Kayseri, Sivas ve Yozgat 
illerinin Step to City’ye entegrasyonu için bu illerde  bulunan 84 adet turizm 
değeri taşıyan  tarihi  eserlere toplam 250 adet Beacon cihazı takılmıştır. Yine 
proje kapsamında  bütün eserlerde, Beacon cihazları etkileşimi ile kullanıcılara 

gösterilecek yüksek kaliteli fotoğraflar, drone destekli havadan ve yerden 
alınan videolar ve stüdyo ortamında yapılan profesyonel seslendirmeler 
proje için özel olarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile 
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerindeki 84 eser için özel içerikler oluşturulmuş, 
eser bilgileri dijital hale getirilmiş ve eserleri yerinde ziyaret eden kullanıcıların 
en doğru bilgiyi almaları ve en iyi deneyimi kendi dillerinde yaşamaları 
sağlanmıştır.



NİTELİKLİ İNSAN 
GÜÇLÜ TOPLUM

T.C. KAMAN KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SİMÜLATÖRLÜ MESLEK EĞİTİMİ

Devletimizin 10. Kalkınma Planında belirtilen  “Nitelikli İnsan Güçlü Toplum” 
hedefine ulaşmak ve toplumsal refahın yaygınlaşması için İlçemizde genç 
işsizlere yönelik yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, inşaat ve hafriyat sektörünün 
ihtiyaç duyduğu iş makinelerini kullanabilen kalifiye operatörleri yetiştirmektir
temel amacımızdır.

Tarihi : 2015 - 2016 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 115.500 TL

: 30 Kişi

Nitelikli  insanlar yetiştirmeye  yönelik  gerçekleştirilen projemiz  sonunda inşaat sektöründe görev alabilecek 
bölgemizin işsiz gençleri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

AHİLER KALKINMA AJANSI 
KAMAN MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ



NİTELİKLİ İNSAN GÜÇLÜ TOPLUM

Ülkemiz  ekonomisinin  lokomotif güçlerinden biri olan inşaat sektörünün 
ihtiyaç  duyduğu nitelikli  operatörlerin yetiştirilmesi sürecinde oluşabilecek 
tehlikeli çalışma alanları, güvenlik ihlali durumları, ekipman hasarları, 
yakıt tüketimi gibi gerçek durumlardan kaynaklanan riskleri sıfıra indirerek 
bölgemizdeki genç işsizlerin bu sektörde çalışacak nitelikli insanlar haline 
gelmesi sağlanmıştır.  Böylelikle gençler arası istihdam imkanlarının 
artırılmasına katkıda  bulunulmuştur.  Bu bağlamda iş makinesi operatör 
eğitimi kurs planları hazırlanmış ve kurslara katılacakların öncelikle herhangi 
bir işte çalışmadığının   belgelenmesi  için  İlçe SGK müdürlüğüne yazı 
yazılarak kursiyer adayları arasında durum tespiti yapılmıştır. Herhangi bir 

işte çalışmayan ve mesleği olmayan kursiyerlere iş makinesi operatörlüğü 
eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlerin teorik kısımları ve makine başı eğitimleri, 
Kaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan teknoloji sınıfında ve 
simülatör cihazının başında her bir kursiyer için birebir verilmiş, eğitimlerin 
uygulama kısımları ise Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Belediye Başkanlığınca 
tahsis edilen İş makinesinin başında mevzuatta belirtilen sürelere göre 
gerçekleştirilmiştir. Kurslarda başarılı olan 28 kursiyerimiz sertifika almaya 
hak kazanmıştır. Bu kursiyerlerden onsekizinin iki ay içerisinde bir işe 
yerleştiği SGK kayıtlarından anlaşılmıştır.



BİR MESLEĞİM OLMALI 
AHŞAPLA HAYAT BULMALI

T.C. KİLİS VALİLİĞİ
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ

UMUDUM MESLEĞİM, AHŞAP GELECEĞİM

Dezavantajlı grupların, istihdam edilebilirliğin önündeki engellerden biri olan 
“Eğitim ve Mesleki Beceri” eksikliğinin giderilmesi, yerel işgücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu mesleki ve beceri alanlarında eğitimler verilmesi, hedef kitlenin 
donanımlı hale getirilmesi temel amacımızdır.   

Tarihi : 01.11.2016 - 30.10.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 172.524,45  Euro

: 2892 Kişi
9 Eğitmen
1 Personel

Dezavantajlı gruplar, uzun süre işsiz kalmış, ekonomik açıdan daha yoksul, bakım sorumlulukları olan, 
hayatını tek başına idame ettirmeye çalışan boşanmış kişiler, kadın, erkek, engelli, eski mahkumlar, meslek 
lisesi mezunu olup işgücü piyasasına dahil olamayan gruplar ve aileleri ile bölgemizdeki “Marangozluk ve 
Mobilya Tasarım” işgücü piyasasında yer alan 160 işveren hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU
KİLİS DEMİRCİLER, TAMİRCİLER, 
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI



BİR MESLEĞİM OLMALI 
AHŞAPLA HAYAT BULMALI

Alınan makine ekipmanları ile tam donanımlı bir ofis ve  “Marangozluk Atölyesi”nin 
kurulması sağlanmıştır. Verilen kurslar ile (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Eğitimi, Mobilya 
ve İç Dekorasyon Eğitimi ve Metal İşleme Eğitimi) mesleki beceri kazandırılmıştır. Proje 
kapsamında bir araç alınarak kurum araç kapasitesine katkı sağlanmıştır. Farkındalık 
etkinlikleri ve çalıştaylar yapılarak hedef kitle, yerel halk, kamu  kurumları, STK’lar 

ve işverenler aynı platformda buluşturulmuştur. İşveren ve işçilere yönelik empati 
kurma, ayrımcılıkla mücadele, farkındalık etkinliği,“Hayalden Hedefe” çalıştayı, iş 
yerinde önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etme çalıştayı (Eğer Sen Ben Olsaydın) 
ile Hedef Kitlenin ‘Sosyal Girişimcilik’leri konusunda çalıştay etkinliği v.b. çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.



GENÇLİK VARSA 
GELECEK VAR

T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MBB GENÇLİK MERKEZİ

Dezavantajlı gruptaki 15-29 yaş aralığı gençlerin sosyalleşmelerine katkı 
sağlayıp düzenlenen tamamlayıcı eğitim kurslarıyla gençleri geleceğe hazır 
hale getirmek temel amacımızdır.

Tarihi : 01.07.2017 - Sürekli
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 2.500.000 TL

: 320.500 Kişi

15-29 yaş arası Mardin genelindeki tüm gençler hedef kitlemizdir.



GENÇLİK VARSA GELECEK VAR

Gençlik Merkezinde çok amaçlı sınıflar ve atölyeler kuruldu. Dış Politika Kulübü 
çalışmaları kapsamında “Ülke Masaları” çalışmasına başlanarak, Dünyadaki 
ülkeleri, bölgeleri ve kıtaları ulusal, bölgesel, küresel gelişmeleri analiz 
edebilmek için 24 haftalık akademik çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda bilgiler  
toplandı,  sunumlar  yapılıp makaleler yazıldı. Proje kapsamında belgesel 
çekimleri yapılıp yazılan makalelerden kitaplar basıldı.  Saha çalışmaları için 
akademik eğitimlerini tamamlayan gençler Bosna-Hersek, Almanya, Belçika, 

Hollanda, Rusya, Fas, Katar ve Kudüs’e gruplar halinde götürüldü. Maddi 
olanakları kısıtlı öğrencilere yönelik YKS kursları açıldı, kaynak kitapları alınıp 
öğrencilere dağıtıldı.  İngilizce, Almanca, Rusça dil kursları açıldı. Öğrenciler 
kurslarımızdan faydalanmaya devam ediyor. Spor etkinlikleri kapsamında 
Yamaç paraşütü eğitimleri verilerek bu alanda yetiştirilen yamaç paraşütü 
uçuş pilotu aday öğrencilere sporcu lisansları verildi. 22 Lisanslı sporcumuz 
bulunmakta 200 sporcumuz eğitimlerine devam etmektedir.



BAĞIMSIZLIK BENİM 
KARAKTERİMDİR

T.C. KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI

MADDE BAĞIMLISI OLAN KİŞİLERİN TESPİTİ, 
REHABİLİTE VE İSTİHDAM EDİLMESİ PROJESİ

Uyuşturucu madde bağımlılarının rehabilite edilmesi, mesleki eğitimler verilerek 
istihdama yönlendirilmesi hedefiyle bir ”Psiko-Sosyal ve Mesleki Beceriler 
Kazandırma Merkezi” kurulması amaçlanmıştır.

Tarihi : 16.11.2017 - 16.12.2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 240.900 TL

: 183 Kişi

Madde bağımlısı olan kişiler, madde bağımlısı olma riski altında bulunan kişiler, madde bağımlısı olan  ve 
madde bağımlısı olma riski olan kişilerin aileleri hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. MARDİN VALİLİĞİ
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
SOSYAL DESTEK PROGRAMI



BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR

İlçemizde bulunan madde bağımlılarının tespiti için, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı 
Başkanlığı ve bu konuda araştırma ve çalışma yapan STK’larla işbirliği yapılmıştır. 
Elde edilen veriler ışığında 45 günlük süre zarfında 183 madde bağımlısı bireyin 
evi ziyaret edilerek tespitleri yapılmış ve merkezimize kayıt yapmaları için ikna 
edilmeye çalışılmışlardır. Bu bireylerden  43  Kişinin   kaydı yapılarak  merkezimizdeki 
faaliyetlerden faydalanmaları sağlanmıştır.   Bağımlılık   düzeyi ağır olan 18 
kursiyerlerimiz   tedavilerinin sağlanması  için  AMATEM’lere yönlendirilmişlerdir. 
Tedavi süreçleri devam etmektedir. Tedavi sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımız gerekli maddi  destekleri sağlamaktadır. Madde bağımlısı  
bireylerden  meslek edindirme faaliyetleri  kapsamında  kurslarımızı  başarıyla bitiren 

kursiyerler çeşitli özel sektörlerde  istihdam edilmeye başlanmıştır. İstihdam edilen 
madde bağımlısı bireyler, istihdam edenler için bir manevi haz değeri taşırken, istihdam 
edilmek istenenler için önemli bir rol model ve ilham kaynağı olmuşlardır. Sosyo-
kültürel sanat ve spor kurslarımızdan sertifika alan kursiyerlerimizin gizli kalmış 
yetenek yönleri açığa çıkarılarak ömür boyu sahip olabilecekleri bir hoby edinmeleri 
için kendilerine gerekli katkı ve destekler sağlanmıştır. Spor kurslarımıza devam eden 
kursiyerlerimizin fizik kondisyonlarının yanında mental olarak da ciddi bir yol kat 
ettikleri projemiz psikoloğunca gerekli testlerle ölçülmektedir. Yapılan il içi ve il dışı 
gezilerle sosyal çevrelerinin oluşmasına katkı sağlanan bağımlı bireylere, ülke tarihi 
ve ören yerleri hakkında da gerekli bilgi donanımı kazandırılmış, kendilerinin de bu 
konuda farkındalığı artırılmıştır.



MASAL ŞEHRİN 
ÜRETEN KADINLARI

T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MARDİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
(MARMEK)

Proje, toplumda dezavantajlı kesimlerden biri olan kadınların sosyal, ,ekonomik, 
kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Mesleki eğitim almalarını 
sağlayarak iş hayatına kazandırmak ve böylelikle kadınların sosyal hayatta 
ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak temel amacımızdır.

Tarihi : 02.01.2018 - Sürekli
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 650.000 TL

: 10.634 Kişi

Mardin ili ve çevresinden herhangi bir mesleki eğitim almamış olan, bir meslek sahibi olmuş ancak mesleğinde 
ilerlemek isteyen, yeni bir sanat, beceri, hobi edinme ve çevrelerini genişletme ihtiyacı duyan kadınlarımız 
ve sosyal sorumluluk bilinci gereği desteğe ihtiyacı olan bütün dezavantajlı kadın grupları hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. MARDİN VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU 
KOSGEB
HALK EĞİTİMİ



MASAL ŞEHRİN ÜRETEN KADINLARI

Mardin  Büyükşehir Belediyesi  Mesleki  Eğitim  Merkezi 2018 yılında kurulmuş 
olup,  bir ana bina ve 4 şubeden oluşmaktadır. Proje alanımız bina yapım 
süresi, kurs atölye oluşumu, malzeme donanımı ve kurs eğitmenleri ile 
yürütülecektir. Mesleki  Eğitim  Merkezi (MARMEK )  olarak genel kurslarımız;  
El  Sanatları, Seramik, Kilim Dokuma, Örgü Bebek, Okuma- Yazma, Boncuk 
İşleme, Kuaförlük, Pastacılık, Spor, Resim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, 
Aşçılık, Takı Tasarımı, Kur’an Kursu ve Müzik Odaları kursları bulunmaktadır. 
Merkezimize kursa gelen kadınların çocukları için çocuk oyun odalarımız 

bulunmaktadır. Faaliyet olarak;  kadın farkındalık (bilinçlendirme) eğitimleri, 
seminer, gezi, sinema,  tiyatro, sergiler vb. yapılmaktadır. Atölyelerde  öğrenilen 
becerilerle ürettikleri ürünlerine Amber  Satış  Mağazasında satış yapma 
imkanı verilerek, kadınların aile - ev ekonomisine katkısı sağlanmıştır. Mesleki 
eğitim ile kadınlara  tüketici  konumdan çıkıp üretici konuma geçmelerine 
olanak  tanınmıştır. Kadınları ev ortamından çıkarıp topluma kazandırmak,  
sosyal, kültürel  ve sanatsal bakımından ihtiyaçlarını karşılamak hedeflerimiz 
arasındadır.   



KAMOR MİLLET BAHÇESİ 
İLE MARDİN NEFES ALIYOR

T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMOR YAŞAM ALANI VE SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ

Tarihi : 21.11.2017- Sürekli

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 12.700.221,20 TL 

:  30.000 Kişi

Mardin merkez ve ilçelerinde yaşayan tüm vatandaşlar hedef kitlemizdir.

Mardin’de spor alanları ve yeşil alan miktarını artırarak vatandaşların yaşam 
kalitesini, refah düzeyini ve kamu hizmetlerindeki memnuniyet oranını 
yükseltmek temel amacımızdır.



KAMOR MİLLET BAHÇESİ İLE MARDİN NEFES ALIYOR

Proje; içinde barındırdığı spor sahaları, mesire yerleri, yürüyüş parkurları, 
çocuk oyun alanları ve 2500 Kişilik amfi tiyatrosu ile spor kompleksi ve 
yaşam alanıdır. Bu proje sayesinde vatandaşların özellikle hafta sonları vakit 
geçirecekleri mesire yeri ihtiyacı karşılanacak, gençlerin ve çocukların spor 

yapabilmeleri sağlanacak, düzenlenecek olan konser ve tiyatro gösterileri ile 
vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarının gelişmesine önemli katkılar sağlanmış 
olacaktır.



DOĞA TARİH EL ELE 
KANUNİ YOLU SİZLERLE

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ 
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KANUNİ YOLU PROJESİ 

Kanuni Kültür Yolu ile bölgeye alternatif turizm alanı kazandırılmış, oluşturulan 
yeni kültür yolu güzergahıyla turizmin on iki aya yayılması sağlanmış, bölgenin 
tarihi belleğinin güçlendirilmesiyle, halkın turizm ekonomisine dahil edilmesi 
amaçlanmıştır.

Tarihi : 8.01.2016 - 06.05.2016 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 98.000 TL

: 5.000.000 Kişi

Muğla’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, yerel halk, doğa severler, öğrenci ve akademisyenler 
hedef kitlemizdir.

DOĞA TARİH EL ELE KANUNİ YOLU SİZLERLE

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI



DOĞA TARİH EL ELE KANUNİ YOLU SİZLERLE

Parkur tespit, haritalandırma, aktivite parkur ve konum belirleme çalışmaları 
yapılmıştır. İleride yapımı düşünülen Otağ-ı Hümayun (Hünkar Çadırı) ile ilgili 
olarak 2 adet avant proje hazırlanmış ve yerleri  belirlenmiştir.  

3000 adet harita - broşür ile projenin tanınırlığı sağlanmıştır.  Web sitemizde 
bir sekme açılmış olup, ayrıca tabelalarda karekod uygulaması yapılmıştır.



GELECEK 
PARMAKLARININ UCUNDA

T.C. RİZE VALİLİĞİ

KODLARİZE PROJESİ

Öğrencilerimize kodlama öğreterek, onları bilgisayar kullanım becerileriyle 
donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek temel amacımızdır.

Tarihi : 23.01.2017 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 707.560 TL

: 19.233 Öğrenci

Rize ilindeki resmi - özel tüm ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencileri, seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
Dersi okutulan 7. ve 8. sınıflar ile kodlama atölyelerine yönlendirilen ortaokul ve lise öğrencileri hedef 
kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYKUR 
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ 
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
RİZE TİCARET BORSASI
CASPER, SANKO ENERJİ



GELECEK PARMAKLARININ UCUNDA

Resmi-özel tüm ortaokullardaki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde ve 
kodlama atölyelerinde algoritma, kodlama, robotik ve 3D tasarım eğitimleri 
verilmektedir. Proje  kapsamında  tüm  ortaokullardaki  BT sınıflarında  
iyileştirme yapılarak, BT sınıfı olmayan 29 okulumuza yerel kaynaklarla 
(hayırseverler, okul  aile birlikleri, belediyeler) yeni BT sınıfı kurulmuştur, 
12 ilçemize birer kodlama atölyesi kurularak, bu atölyelere robot setleri, 

bilgisayar ve 3D yazıcı alınmıştır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren 
tüm öğretmenlere toplam 340 saatlik temel algoritma, kodlama, 3D oyun 
tasarımı, 3D nesne tasarımı ve robotik eğitimler verilmiştir. Yıl içinde yapılan 
kodlama ve robotik çalışmalarda ortaya çıkan ürünler, her yılın sonunda 
yapılan KodlaRize Festivali’nde sergilenmektedir.



DAHA HUZURLU VE MUTLU 
BİR KENT İÇİN EL ELE

T.C. ERUH BELEDİYESİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, 
CEPHE GİYDİRME, KÖPRÜ GİRİŞİ, AYDINLATMA VE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ

Tarihi : 05.05.2017 - 20.12.2017 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 11.519.200 TL

: 8.806 Kişi

Eruh ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlar hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlçemizin köy görünümünden şehir görünümüne dönüştürülmesi, daha sağlıklı bir yaşam 
ortamın sağlanması, yeşil alanların artırılması, gençlere yönelik spor tesisleri ve çocuklar 
için oyun parklarının yapılarak ilçede hayat standardının yükseltilmesi amaçlanmıştır.



DAHA HUZURLU VE MUTLU BİR KENT İÇİN EL ELE

Belediyemizde altyapı sağlıklaştırma çalışmalarından sonra uygulanan bu 
projeyle, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için daha sağlıklı ve temiz 
yaşam alanları oluşturulmuştur. Semt sahaları sayesinde gençlerimiz kötü 

düşünce ve alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora yöneltilmiştir. Kurulan 
oyun alanlarıyla çocuklarımızın eğlenmelerinin yanı sıra bireysel gelişimlerine 
de katkı sağlanmıştır.



SİVAS GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR 
ENERJİSİNE SAHİP ÇIKIYOR

T.C. SİVAS VALİLİĞİ
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ 

GÜNEŞ PANELLERİ İLE 
ENERJİ ÜRETİMİ PROJESİ 

Sivas ilinde çevre dostu yenilenebilir, alternatif enerji kaynağı olan 999.975 
KW’lık güce sahip Güneş Enerji Santral sisteminin kullanılmaya başlanması 
ile ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve diğer yatırımlara örnek olarak 
yerel ekonomiyi canlandırmak temel amacımızdır.

Tarihi : 27.07.2015 - 27.07.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 3.898.000 TL 

: 623.301 Kişi

Sivas İl Özel İdaresinin doğrudan kendinin işlettiği özellikle Yıldız Dağı Kayak Merkezi, Et Entegre Tesisi ve Özel İdare Hizmet 
Binası olmak üzere 3 işletme yapısının elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu tesislerden yararlanan vatandaşlar başta olmak 
üzere tüm Sivas Halkı (623.301 kişi) ve özellikle Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler 
hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI



SİVAS GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR 
ENERJİSİNE SAHİP ÇIKIYOR

Sivas ilimizde çevre dostu yenilenebilir, alternatif enerji kaynağı olan 999.975 
KW’lık güce sahip Güneş Enerji Santral sisteminin kullanılmaya başlanması 
ile ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmuş ve diğer yatırımlara örnek olarak 
yerel ekonomi canlandırılmıştır. Sistemin kullanımının yaygınlaştırılması 
yoluyla; doğal kaynaklar  ve canlı yaşamı korunarak, bu yolla ortaya çıkacak  

maddi  tasarrufla bölgede ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmuştur. 
Projemizin uygulanması neticesinde güneş panelleri kullanımı, üretilen 
elektriğin ekonomik, masrafsız bir yöntem olmasını sağlarken çevreci ve 
yıllarca sorunsuz çalışan bir sisteme de sahip olunmuş böylece enerji 
tasarrufu ve Sivas İli ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlanmıştır.



İŞİNİZE GÜÇ FİKRİNİZE 
DEĞER KATAR

T.C. SİVAS VALİLİĞİ 

SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 
(İŞGEM) PROJESİ 

Sivas İŞGEM, girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini desteklemek ve 
kolaylaştırmak, dolayısıyla da işletmelerin hayatta kalma ve büyüme imkânlarını 
arttırarak  istihdam yaratacak bir iş kurma modelini hayata geçirmek temel 
amacımızdır.

Tarihi : 29.08.2016 - 31.08.2017
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 7.200.000 Euro

: 83 Kişi

Sivas ilinde faaliyet gösteren ve rekabet gücünü artırmak isteyen yerel işletmeler ile yeni bir iş fikri olan 
girişimciler hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

T.C. SİVAS BELEDİYESİ
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI



İŞİNİZE GÜÇ FİKRİNİZE DEĞER KATAR

Sivas İŞGEM, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde 21.000 m²’lik parsel 
üzerinde 9.970 m² kapalı alan olarak kurulmuştur. Merkezde bulunan 33 adet  
işlik, 100 m2 ile  400 m2 arasında 4 farklı  büyüklüktedir. Halihazırda  23 işlikte 
fonksiyonel gıda, makine imalatı ve metal imalatı sektörlerinde toplam 18 

firma faaliyet göstermektedir. Toplam 8100 m² işlik alanının 5503 m²’sinde 
üretim yapılmaktadır. Sivas İŞGEM A.Ş ‘de 3 idari personel, 18 işlikte ise 
toplam 83 Kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca 11 stajyer bulunmaktadır.



DAMARLARINDAKİ 
ASİL KANI KİRLETME

T.C. BİRECİK KAYMAKAMLIĞI

BİRECİK’TE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Birecik ilçesinde maddeyle tanışmamış olan kişilerin (öğrenciler ve genç 
nüfus) bilinçlenme çalışmalarını yürütmek, maddeyle tanışmış olan Kişilerden 
tedavi olmaya istekli olanlarına yardımcı olmak, onların tedavi masraflarını 
karşılamak ve tedavi sonrasında ailelerine, çevrelerine ve devletimize hayırlı 
bir birey olmalarını sağlamak ve tedavi olmayı kabul etmeyen kişileri de ikna 
ederek onların sağlıklı olmalarına yardımcı olmak temel amacımızdır.

Tarihi : 10.08.2017 - 10.08.2019
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 50.000 TL

: 28.037 Kişi

Birecik ilçesinde öğrenim gören ve madde bağımlılığı olmayan tüm öğrenciler, onların aileleri, Birecik 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Hizmetler ve Kızılay 
verilerine göre madde bağımlılığı olan kişiler, tedavi için gönüllü olarak başvuru yapanlar ve onların aileleri 
hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI PROJE OFİSİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 



DAMARLARINDAKİ ASİL KANI KİRLETME

İlçemizde tespit edilen madde bağımlıları ikna edilip ADANA’daki Alkol 
ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne 
(AMATEM) istekleri doğrultusunda götürülerek çip (Naltekson İmplant) 
tedavisi uygulanmaktadır. Tedavi olan madde bağımlılarının sosyal hayata 
entegrasyonlarını kolaylaştırmak ve tedaviyi reddeden bağımlıları ikna 
edebilmek için ilçemiz Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde İŞKUR bünyeli 

“Bahçıvanlık” kursu açılmıştır. Rutin olarak ayda 2 kere Kaymakamlığımızca 
Madde  Bağımlılığı  ile  Mücadele  Komisyonu  toplantısı yapılmaktadır. 
Toplantıda ; okullarda  yapılan  çalışmalar (RAM), tedavi süreçleri, kurumlarca 
(Toplum Sağlığı Merkezi, Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) yapılan 
ev ziyaretleri ve ilçenin uyuşturucu ile alakalı asayiş sorunları (İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı) görüşülmektedir.



SIRADA 
BİZ VARIZ

T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİR SINIF DONAT 
ADINI YAŞAT

Okullarımızdaki aşırı deforme olmuş, eskimiş sıra ve masaların yeni tip, 
modern sınıf donanım takımlarıyla değiştirilmesi ile birlikte öğrencilerimizin 
ders başarılarına katkı sunmak amaçlanmıştır.

Tarihi : 18.01.2017 - Sürekli 

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 1.116.400 TL

: 133.360 Kişi

Çerkezköy’de okuyan öğrenciler ve aileleri hedef kitlemizdir.



SIRADA BİZ VARIZ

İlçemiz, 2017 yılından itibaren ÖSYM tarafından YGS-LYS ve KPSS’de sınav 
merkezi ilan edildiği için, üzerinde sınav yapma imkânı olmayan sıraların 
değiştirilmesi zorunluluğu doğmuş ve okullarımızdaki aşırı deforme olmuş, 
eskimiş sıra ve masaların yeni tip, modern sınıf donanım takımlarıyla 
değiştirilmesi hedeflenmiştir. 18 Ocak 2017 tarihinde protokolü imzalanan 
projede, başlangıç olarak Mart ayında yapılacak YGS’ye kadar 100 sınıfın 
donatılması hedefi gerçekleşmiş, daha sonra proje büyümüş ve 168 sınıf 
hayırseverler tarafından, 261 sınıf kamu bütçesinden yenilenmiştir. Başarılı 

bir şekilde yürütülen proje kapsamında ilave olarak  2 Z Kütüphane, 3 Kodlama 
Atölyesi, 1 Müzik Sınıfı, 3 Laboratuvar ayrıca 1 adet Özel Eğitim Sınıfı da 
donatılarak toplamda 439 sınıf yenilenmiştir. Hayırseverlerin isimlerinin sınıf 
kapılarına yazılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyon kararı ile Tekirdağ 
Valiliği’nden onay alınarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimde daha yüksek kaliteyi 
yakalayarak ve öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim almalarını 
sağlayarak hayırseverlerimizin de desteğiyle devlet - millet dayanışmasına 
katkıda bulunulmuştur.



TOKAT’TA RÜZGAR 
KIRSALA DESTEK OLDU

T.C. TOKAT VALİLİĞİ 
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ 1 MW RÜZGAR ENERJİSİ 
TESİSİNİN KURULMASI

Tokat  İl  Özel  İdaresi tarafından tüketilen elektrik enerjisinin (Tokat İl ve İlçe Özel İdare 
Müdürlükleri  hizmet  binaları), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ne dayalı olarak 
karşılanması amacıyla,  maksimum 1 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji sisteminin yapımı 
amaçlanmış, yapılan bu tesis ile Tokat İl Özel İdaresinin elektrik tüketiminin çoğunluğunun 
karşılanması  ve  olabilecek  fazla  üretimin ise, sisteme verilmesi karşılığında  gelir elde 
edilmesi hedeflenmiştir.

Tarihi : 30.01.2015 - 05.12.2016

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 6.101.259 TL 

: Kırsalda Yaşayan Kişiler 
2 Personel

Tokat İl Özel İdaresi yatırımlarından faydalanan ve genel olarak da kırsal kesimde yaşayan insanlar hedef 
kitlemizdir. 

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 



TOKAT’TA RÜZGAR KIRSALA DESTEK OLDU

“Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nce 1 MW kurulu güce sahip, rüzgâr 
enerjisi tesisi kurulmuştur. Tesisten 2018 yılı sonuna kadar, toplam 5.3 
milyon kWh enerji elde edilmiş olup, karşılığında 1.750.000 TL gelir elde 
edilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre, tesisin 25 yıllık ekonomik ömrü 
boyunca, 15.000.000 TL civarında net getiri sağlaması beklenmektedir. Elde 

edilen bu gelir ile Tokat İl Özel İdaresinin kırsalda yapılan yatırımlarına katkı 
sağlanmaktadır. Proje ile Tokat İl Özel İdaresi elektrik tüketiminin, yapılan bu 
tesisle karşılanması amaçlanmıştır. Bugün itibariyle, fazla elektrik üretiminden 
dolayı, mahsuplaşma oranı % 20 oranında kalmaktadır. İleriki yıllarda bu 
oranın artırılarak, tesisin daha fazla katkı sağlaması hedeflenmektedir.



TANIMAKLA 
BAŞLAR HER ŞEY

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 
PROJESİ

Tarihi : 01.07.2017 - 01.07.2019 

Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 100.000.000 TL 

: 2.500 Kişi

Tunceli’de ikamet eden 2.500 işsiz vatandaş hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

İlimizde yıllardan beri süregelen işsizlik problemine çözüm bulmak ve işsiz 
vatandaşlarımıza yeni istihdam olanakları sağlamak temel amacımızdır.

T.C.TUNCELİ BELEDİYESİ
İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU 
FIRAT KALKINMA AJANSI



TANIMAKLA BAŞLAR HER ŞEY

İkisi il merkezinde, biri Pertek ilçesinde olmak üzere Beymen, Zara, Kiğılı 
ve LC Waikiki firmalarının desteği alınarak 3 tekstil fabrikası açılmış olup,  
toplamda 750 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Ayrıca 1 özel çağrı 
merkezi kurulmuş olup, çağrı merkezimizde 960 vatandaşımızın istihdam 
edilmesi hedeflenmektedir. Mazgirt-Akpazar Beldesi’nde 200, Çemişgezek’te 
100, Ovacık’ ta 100, Pülümür’de 100, Hozat’ta 100 vatandaşımıza iş imkânı 
sağlayacak çalışmalar devam etmektedir. Peri tekstil  fabrikamızdan Polonya, 
Almanya, Hırvatistan, Avusturya, Fransa, İngiltere, Romanya, Rusya’ya yıllık 

30.000.000 Euro tutarında ihracat gerçekleştirilmektedir. Proje sürecinde 
özel sektör temsilcilerine cazip yatırım teklifleri sunulmuş, firmalara yerel 
olanaklar ile altyapı, iaşe ve ulaşım desteği sağlanmaktadır. Proje kapsamında 
yürütülen çalışmalar sonucunda ilimiz istihdamda 81. sıradan 4. sıraya 
yükselmiş;  özel sektörde engelli işe yerleştirmede Türkiye 1.si, özel sektörde 
kadın işe yerleştirmede Türkiye 2.si, özel sektörde uzun süreli işsizlerden 
işe yerleştirmede Türkiye 4.sü olmuştur.



DOĞA TURİZMİNİN MARKASI 
ROTAMIZ KANYON

T.C. ULUBEY KAYMAKAMLIĞI 
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
ULUBEY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

KANYONLARIN KATMA DEĞERİNİ ARTIRMAK VE TURİZM 
ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN FİZİKİ ALT YAPILAR KURARAK 
CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURMAK 

TR33 Bölgesinde yer alıp bugüne kadar yeterli tanıtım ve yatırım olanaklarına kavuşamamış 
Ulubey Kanyonlarının ulusal ve uluslararası arenada tanınması ve özel sektör işletmecilerinin 
yatırım yapmasını teşvik edici alt yapılar kurarak bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için 
gerekli turistik alt yapının oluşturulması amaçlanmıştır.

Tarihi : 28.05.2014 - 09.07.2015 
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 794.737 TL

: 300.000 Kişi

Bölge ve ilçede özel sektör yatırımcıları hedef kitlemizdir.



DOĞA TURİZMİNİN MARKASI ROTAMIZ KANYON

Ulubey kanyonları üzerine inşa edilen 135 m² büyüklüğünde cam teras ve 
bölgenin mimari yapısına uygun iki katlı 300 m² kafeterya, ayrıca 7.000  m²’ 
lik alanda kanyonların doğa turizmine kazandırılması için her biri 36 m² olan 10 

adet satış reyonu  ve kamp alanı yapılmıştır. Park kanyon tesisini geliştirmek 
ve her geçen gün turizme olan katkısını artırmak için çalışmalarımız devam 
etmektedir.



BİLGİYE SAHİP OLAN GÜÇLÜ DURABİLİR 
GÜÇLÜ DURABİLEN TOPLUM OLABİLİR

T.C. İPEKYOLU BELEDİYESİ

Z KÜTÜPHANE 

İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 okulun elverişsiz ve yenileme ihtiyacı 
olan kütüphanelerini farklı bir konsept ve tasarım ile buluşturarak geleceğe en 
güzel yatırım olan 20.000 öğrencinin kullanımına sunmak temel amacımızdır.

Tarihi : 12.09.2018 - 12.10.2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 634.016,25 TL

: 17 Okul
20.000 Öğrenci

İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 okulun elverişsiz ve yenileme ihtiyacı olan kütüphanelerini kullanan 20.000 öğrenci 
hedef kitlemizdir.



BİLGİYE SAHİP OLAN GÜÇLÜ DURABİLİR 
GÜÇLÜ DURABİLEN TOPLUM OLABİLİR

Konsept olarak çalışmaya elverişli olan renkler üzerinden yola çıkılarak 
karmaşık bir kütüphane konseptinden ziyade sade ve düzenli bir tasarım 
düşünülmüştür.  Bu yönde, farklı ölçülerde olan okul kütüphanelerinin 
herbirine yerinde tespitler yapılarak düzenleme getirilmiştir. Kütüphane 

rafları yönlendirmeli olarak düzenlenerek kolay erişim sağlanmıştır. 17 adet 
okulun kütüphanesinde bu anlamda yenileme yapılmıştır. Bu tasarım ile, 
zenginleştirilmiş kütüphaneye gelen öğrencilerin çalışmaya odaklanmaları 
ve verimli çalışmaları sağlanmıştır. 



SUYA DOKUN
SPORA DOKUN

T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 

KOZLU SU SPORLARI 
MERKEZİ

Zonguldak halkını su sporları ile tanıştırmak, başarılı sporcular yetiştirmek, 
uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapmak amaçlanmıştır.

Tarihi : 13.01.2017 - 12.10.2018
Bütçesi

Faydalanan
Kişi Sayısı

: 979.001,51 TL

: 1.000 Kişi

Öncelikli gruplarımız çocuklar ve gençler olup Zonguldak halkı hedef kitlemizdir.

PROJEYE DESTEK OLAN KURUM VEYA KURULUŞ

BATI KARADENIZ KALKINMA AJANSI



SUYA DOKUN SPORA DOKUN

Kozlu Su Sporları Merkezimizin yapımı için malzeme ve ekipman alınmış, 
tanıtım faaliyetleri için açılış organizasyonu yapılmış, ilimiz okulları ziyaret 
edilerek proje ve su sporlarıyla ilgili tanıtımlar gerçekleştirilmiştir. Yelken, Kano, 
Sualtı  ve Rüzgar Sörfü branşlarına ait eğitimlerin başlatılması çalışmaları 
yapılmıştır. Özellikle dezavantajlı gençlerin su sporlarıyla tanışması, ilgileri 

ve yetenekleri doğrultusunda müsabakalara hazırlanması  su sporları 
branşlarında müsabaka organizasyonlarına ev sahipliği yaparak şehrimizin 
spor  turizminin artırılması ve şehrin ekonomisine katkı sağlanması için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır.




