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TARİHÇE

Türkiye'nin, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ilk sivil kalkınma kuruluşu olan Türkiye 
Kalkınma Vakfı (TKV) 1969 yılı Ocak ayında kurulmuştur. TKV’nin kuruluşundan bugüne kırsal hanelere 
dönük, ev içi üretimden tarımsal sanayi işletmelerine uzanan sosyal ve gelir getirici projelerinden 
binlerce aile yararlanmıştır. 

Kurulduğu 1969 yılından günümüze, TKV'nin kırsal kalkınma uygulamaları sonucunda ülkemiz için 
sahada sınanmış, öğrenilen derslerle zenginleşmiş ve tekrarlanabilir modeller ortaya çıktı.  

Türkiye Kalkınma Vakfı öncülük ettiği, ülke çapında etkili uygulamalardan en önde gelen örnekler 
şöyle sıralanabilir:

 Türkiye'de kırsal kalkınma alanında, insan kaynaklarının geliştirilmesi, teknik yardım, eğitim, 
kırsal kredi ve pazarlama desteğini bir arada ele alan bütüncül bir yaklaşımın ve örgütlenmenin 
ilk kez tanıtılması ve hayata geçirilmesi,    

 Yoksul kırsal girişimciler için ülkemizin saha gerçeklerine uygun küçük ölçekli kırsal kredi 
uygulamalarının geliştirilmesi, 

 Kümes hayvancılığı, süt inekçiliği, besicilik ve arıcılık gibi faaliyetlerde, kırsal küçük üreticiyi 
destekleyen "sözleşmeli üretim modeli"nin tanıtılması ve yaygınlaştırılması,                                                 

 Ülkemizde küçük üreticiye dayalı ilk modern, entegre tavukçuluk sisteminin oluşturulması; 
hijyenik ve ticari bakımdan modern piliç üretiminin başlatılması,                  

 Ülkemizde kırsal küçük üreticiye modern, teknik arıcılık uygulamalarının tanıtılması ve entegre 
arıcılık sisteminin oluşturulmasına öncülük edilmesi, 

 Kırsal hanelerde arı ve hayvan sağlığı konusunda kamu ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen 
öncü adımlar, 

 Kırsal alanda aile planlaması yaklaşım ve uygulamalarının tanıtılması, 

 Kadınlar, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlı sosyal grupların gelişimlerinin ve sosyal 
içerimlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlere katkı yapılması. 

TKV’nin çeşitli proje bölgelerinde gerçekleştirdiği pilot ölçekte uygulamaların ve örnek oluşturma 
çalışmalarının bir kısmı zamanla birim bazında kendini sürdürebilir duruma geldi; bir kısmı da ulusal 
kapsamda programlara dönüştü, yaygınlaştı. 

TKV, kırsal kalkınma alanında nispeten küçük ölçekte gerçekleştirdiği başarılı uygulamaların en büyük 
ve en yaygın ölçekte tekrarlanmasını sağlayabilecek yapının kamu olduğunu her zaman vurgulamış ve 
bu gerçeğe uygun davranmıştır.  
Bu doğrultuda, TKV proje çalışanları aracılığıyla sahada başta sağlık, eğitim, tarım, orman teşkilatları 
olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği zeminini genişletmiş ve sistemli ilişkiler 
kurmuştur. Süreç içerisinde kamu, sivil ve özel sektörlerde kırsal kalkınmaya ilginin giderek 
gelişmesine de bağlı olarak, TKV’nin bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla edindiği tecrübenin 
(başarılar ve başarısızlıklardan çıkarılan tüm derslerin) sadece tekil yerleşimlerle sınırlı kalmayarak, 
bölgesel ve giderek ülke düzeyinde paylaşımı gündeme gelmiştir. Günümüz koşullarında ise, yerel 
yönetimlerin faaliyet alanlarının genişletilmesi ve yetkinin yerelleştirilmesi yönündeki düzenlemelerle 
birlikte, kamu birimlerinin hizmetleri diğer ilgi ortaklarıyla işbirliğine daha elverişli koşulları yaratan 
bir gelişme göstermektedir.  
Bu durum, TKV’nin sahada edindiği tecrübeyi paylaşma ve model yaygınlaştırma çabaları için  fırsatları 
artırmaktadır. 
TKV merkezi ve bölgesel düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı yaklaşımı doğrultusunda, kırsal alanda 50 
yılı aşkın bir süredir öncülük ettiği tekil/grup Köy Düzeyi çalışmalarına 2005 yılında planlı bir şekilde 
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son vermiştir. GAP bölgesinde projelerin saha çalışmalarının koordine edildiği Diyarbakır’da kurulu 
Proje Müdürlüğü dışındaki TKV Proje Müdürlüklerinin görevi sona ermiştir. Diyarbakır’da kurulu Proje 
Müdürlüğü de 2018 yılında kapatılarak TKV Temsilciliğine dönüştürülmüştür. 2020 yılı içinde 
Mardin’deki proje ve çalışmaları koordine etmek amacı ile TKV Mardin Temsilciliği açılmıştır.
TKV, günümüzde, kırsal ihtiyaçların, gerçekçi müdahale araç ve yöntemlerinin belirlenmesi başta 
olmak üzere bilgi ve tecrübe birikimini özellikle kamudaki ilgi ortaklarıyla   paylaşmayı 
sürdürmektedir. Bu paylaşım özellikle Avrupa Birliğine katılım sürecinde tarım ve kırsal kalkınma 
başlıklı çeşitli çalışmalarda ve GAP bölgesinde mevcut ve yeni uygulamalar çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 

TKV Tarihinde Önemli Köşe Taşları

1969: TKV’nin kuruluşu, 

1970: Tarsus orman köylerinde kırsal kalkınma ve köy tavukçuluğunun geliştirilmesi faaliyetlerinin 

başlatılması, 

1975: Diyarbakır-Lice depremi sonrası rehabilitasyon ve kırsal kalkınma çalışmalarının, İsviçre 

Kalkınma ve İşbirliği Kuruluşu (SDC) ve diğer kuruluşların desteğiyle başlatılması. 

1976: Van –Muradiye depremi sonrası rehabilitasyon ve kırsal kalkınma çalışmalarının SDC desteğiyle 

başlatılması, 

1977: SDC-TKV işbirliğinin süreklilik kazanması. 

1978: İki eğitim, yayım, destek merkezinin açılması: 

 Ankara - Kazan Arıcılık Merkezi, 

 Diyarbakır Süt İnekçiliği Merkezi. 

1979: Ankara-Çubuk kırsal kalkınma projesinin başlatılması, 

1982: Kırsal kalkınma-Hayvancılığı Geliştirme Programlarının Kayseri-Uzunyayla'yı da içine alacak 

biçimde yaygınlaştırılması. 

1982: TKV'nin Dünya Bankası ve Tarım Bakanlığı tarafından, 5. Hayvancılığı Geliştirme Projesi'nin 

Kırsal Kesimde Kümes Hayvancılığı Bileşenini uygulayacak kuruluş olarak seçilmesi-böylece Tarsus'ta 

ilk kez ortaya çıkan modelin başka on yöreye daha yaygınlaştırılması. 

1983: Ankara, Kayseri ve Diyarbakır yörelerindeki tavukçuların ilk üç bölgesel Köy-Tür şirketini 

kurması. 

1985: Köy-Tür bölgesel şirketleri ve bu şirketlerin bir çatı etrafında buluşarak Türkiye'nin en büyük 

beyaz et üreticisi olması. 

1991: Erzurum-Uzundere ve Sinop-Durağan “Toplum Ormancılığı” projesinin başlatılması,  

1991: Büyükbaş hayvancılıkta ve kırmızı et üretiminde model olarak örnek Açık Besicilik işletmesinin 

Çubuk'ta faaliyete geçmesi.

1995: TKV ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kırsal kesimde çalışan çocuklara yönelik mesleki 

eğitim çalışmasında işbirliğine başlaması. 

1996:

 TKV kırsal kredi programının çok bölgeli hale getirilmesi, 

 Ziraat Bankası ve TKV'nin, GAP Bölgesi'nde küçük üreticiler arasında mısır yetiştiriciliğini  

     (ikinci ürün) ve geniş ölçekli arıcılık çalışmalarını başlatması, 

 GAP BKİ ve TKV arasında kadın odaklı eğitimi amaçlayan “Çok amaçlı Toplum Merkezleri”  

     (ÇATOM) programında işbirliğinin başlaması. 
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1997: GAP BKİ ile TKV arasında “GAP Sulama Sistemlerinin Yönetimi-İşletilmesi- Bakımı” (İBY) 

projesinde işbirliğinin başlatılması.  

1998: Kadın Statüsünün ve gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan pilot programların Van ve 

Diyarbakır illerinde Avrupa Birliği desteği ile başlatılması. 

1999: Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) ve TKV işbirliği ile Gümüşhane-Şiran yöresinde hayvancılığı 

geliştirme programının başlatılması. 

2000: Başta arıcılık, besicilik ve el sanatları olmak üzere küçük üreticilere yönelik olarak sürdürülen 

ve ticari boyutları gelişen üç önemli gelir getirici etkinliğin Destek A.Ş. Adı altında kurulan bir Anonim 

Şirket bünyesinde toplanması. 

2001: Diyarbakır-Eğil ilçesinde köy düzeyi çalışmalarının başlatılması. 

2001: Muş-Varto kırsal kalkınma projesinin başlatılması, 

2002:  Amasya-Gümüşhacıköy İlçesinde kırsal kalkınma çalışmalarının başlatılması. 

2005:

 2007-2013 dönemi Dokuzuncu Kalkınma Planı ÖİK çalışmalarında görev alınması. 

 AB Katılım Öncesi Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) çalışmalarına katılım. 

 Diyarbakır-Lice İlçesi'nde el sanatları (halıcılık) faaliyetlerinin kamuya devredilmesi, 

 GAP BKİ Koruklu Tarımsal Araştırma Projesi'ne destek olunması. 

2007:

 Türk ve Japon Hükumetlerinin işbirliği çerçevesinde, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı  

     (JICA) tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen foruma katılım sağlanması. 

 TKV'nin AB “Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin    

     Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi çalışmalarına katılımı. 

 TKV'nin Ulusal Kırsal Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına katılımı. 

 TKV-Çevre ve Orman Bakanlığı –OGM Stratejik Plan çalışmalarına katılımı. 

2010 :

 GAP-BKİ ile protokoller çerçevesinde, “Köy İçme Suyu”, “GAP Sulama Sistemlerinin  

     İşletilmesi Bakımı ve Yönetimi (İBY)” ve ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)'nin  

     yönetimi konularında işbirliğinin sürdürülmesi. 

2011:

 Dicle Kalkınma Ajansı Programları kapsamında Bağcılık ve Arıcılık Üretici Eğitimlerinin  

verilmesi,

 GAP BKİ ile onaylanan protokoller çerçevesinde, “Köy içme Suyu”, “GAP Sulama  

   Sistemlerinin İşletilmesi ve Yönetimi” ile ÇATOM’un yönetimi konularında işbirliğinin    

sürdürülmesi.

 GAP Chetoos gelişim projesi uygulanmıştır. 

2012:

 Kırsal Kalkınma Girişim Toplantısı gerçekleştirildi: 

 FAO komite toplantınsa katılım sağlanmıştır. 

2013:

 Enerji-SA  Tufanbeyli  Termik Santral Projesi Toplumsal Kalkınma Planı Uygulama Projesi 

 Heinrich Böll Stiftung Derneği ile TKV arasında Yerel-Topluma Dayalı Kırsal Kalkınma 

     Girişimlerinin Belgelenmesi ve Paylaşımı Projesi, 

 GAP  İdaresi tarafından ihale edilen Nusaybin, Midyat, Cizre ve İdil Sulama Alanları   
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     Altbölge Gelişme Planı işinde Kutluay Planlama Bürosuna Danışmanlık, 

 Shell Upstream Turkey davet usulü teklif alma yöntemi ile TKV ‘ye DADAŞ Projesinden   

     etkilenen Diyarbakır köylerinde Kırsal Toplum Kalkınması Programının hazırlanması ve  

     uygulanması, 

 Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından AB IPA programı tarafından ihale edilen Spor   

     Eğitimi Yoluyla Sosyal İçerme Projesine NIRAS ve Agrin Ortaklığı ile başvuru yapılmış ve  

     ihale kazanılmıştır. 

2014:

 Arı ve Arı Ürünleri Üretimi Faaliyetinin Doğu Karadeniz İllerinde Geliştirilerek 

     Yaygınlaştırılması Projesi 

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile TKV arasında 

     Arıcılık Yayım ve Eğitim İş birliği Protokolü, 

 Spor Yoluyla Dezavantajlı Grupların Sosyal İçerimi Projesinin uygulanması, 

 Gölbaşı ve Kurtalan İlçeleri Entegre Kırsal Kalkınma Planlarının Hazırlanması, 

2015:

 Arı ve Arı Ürünleri Üretimi Faaliyetinin Doğu Karadeniz İllerine Geliştirilerek  

     Yaygınlaştırılması Projesi, 

 Cizre İlçesi Entegre Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması, 

 Avrupa Kırsal Parlamentosuna Türkiye’yi temsilen ve Vakıf olarak katılım sağlanması, 

 GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Personeli Eğitim İhtiyaç Analizinin yapılması, 

 GAP Bölgesi Büyükşehir Belediyeleri Personeline Yönelik Kırsal Kalkınma Eğitimi ve  

      İnceleme Gezisi. 

2016:

 UNICEF-Suriyeli ve Türk Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi Projesinin GAP BKİ sorumluluğunda 

olmak üzere GAP Bölgesinde uygulanması, 

 Dezavantajlı Grupların Sosyal İçerimi ve İstihdam Edilebilirliğinin GAP Bölgesinde Arttırılması 

2017:

 TANAP - Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesinin Erzurum – Aşkale İlçesinde   
     Uygulamaya başlanması, 

 TANAP- Karadeniz Bölgesi'nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir  Getirici       
      Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi Projesinin Bayburt ve Gümüşhane İllerinde    
      uygulanmaya başlanması, 
2018:

 Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesinin DOKAP Bölgesinde uygulanmaya başlanması, 

2019:

 UNDP-GEF için Ankara’nın biyolojik çeşitlilik base-line çalışmasının yapılması ve raporlanması  
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2020 YILI FAALİYETLERİ    

 A. TKV ve İştirakleri Aracılığıyla Uygulanan Projeler 

 1.  TKV’nin AB Katılım Öncesi Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Çalışmalarına Katılımı 

IPARD-LEADER yaklaşımı kapsamında 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Kızılcahamam'da 
düzenlenen Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama eğitimine katılım sağlanarak, Yerel Eylem Grupları 
tarafından hazırlanan  Yerel Kalkınma Stratejilerinin değerlendirilmesine katkı sağlanmıştır.    

Yönetim otoritesince hazırlanan IPARD Modifikasyon Tablosu ile Yerel Kalkınma Stratejisi Seçim 
Tablosu incelenerek ilgili kuruma TKV görüşü sunulmuştur. 

19 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle çevrimiçi yapılan IPARD 10. İzleme Komitesi toplantıya 
katılım sağlanmış ve hazırlanan Toplantı Tutanağına TKV görüşü verilmiştir. 
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2. Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi 

1.Projenin Adı: Damızlık Ana Arı Ekotip Geliştirme Projesi 

2.Proje Konusu: Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi’nin Giresun ve Tokat illerinde uygun damızlık 
materyal/ ticari ana arı yerel ekotiplerinin geliştirilmesi. 

3.Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı 

4.Projenin Sözleşme Tarihi: 10.04.2020

5.Projenin Süresi (Ay veya Yıl olarak): 18 Ay

6.Projenin Bitiş Tarihi (söz konusu ise): 09.10.2021

7.Projenin Uygulama Alanı: Giresun ve Tokat illeri

8.Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle):
Giresun ve Tokat illerinde arı yetiştiriciliği yapan üreticiler içerisinde özellikle ana arı yetiştiriciliğine 
ilgi duyan üreticileri kapsamaktadır. 

9.Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç):
Arı yetiştiricilerinin üretimde kullandıkları damızlık materyalin niteliği, üretim miktarını ve kalitesini 
tayin etmektedir. Dolayısıyla ticari arıcılıkta koloni başarısını doğrudan etkileyen damızlık materyalin 
niteliği, birincil derecede önem arz etmektedir. Üreticilere yerel ve selekte edilmiş materyal temin 
edebilmelerini sağlamak proje amacını oluşturmaktadır. 

10.Projenin Hedefleri (Temel öngörülen hedefler):
Giresun ve Tokat illerinde uygulama merkezleri
kurmak ve bu merkezlerde seçilmiş bir sürü 
oluşturmak, suni tohumlama yaparak sürü 
performansını geliştirmek.  

11.Projeden Beklenen Sonuçlar/Proje Çıktıları:
Oluşturulan sürünün içerisinde bal verimi yüksek, 
yumurtlama kapasitesi yüksek, sakin olan ve
ortalamadan sapma gösteren kolonilerin tespit
edilerek bir sonraki sezon ebeveyn adayı ana arıların 
belirlenmesi.

12.Projeye İlişkin Olarak Yıl içinde Gerçekleştirilen 
Faaliyetler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar:
Sözleşme imzalanmasının ardından kolonilerin 
bakım besleme ve kayıt tutma işlemlerine 
başlanmıştır. Bahar mevsimini atlatan kolonilerimiz 
önce Tokat uygulama merkezinde bir araya
getirilerek yayla performanslarının belirlenmesi 
amacıyla hazırlanmıştır.  
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Tokat ilinde 200 edet, Giresun ilinde 200 adet olmak üzere toplam 400 adet ana arı dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.  

Tokat ilinde 10 üreticiye suni tohumlama eğitimi verilmiştir.  

Yeterli gelişim gösteren kolonilerden ilk elemeyi geçenler Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi Ardıçalan 
köyüne götürülerek performans
testine tabi tutulmuşlardır.  
Beklendiği üzere bazı koloniler 
düşük verimli, bazı koloniler orta, 
bazılarıda ortalamanın üstünde 
sonuçlar vermişlerdir. 
Ortalamanın üzerinde sonuç 
verenler 2021 yılı ana arılarının 
üretileceği ana ve baba 
kolonilerini temsil edeceklerdir.
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3. Türkiye, Mardin İlinde Koruma Altında Sığınmacılar ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sosyal 
Uyumun İyileştirilmesi ve Danışmanlık Koruma ve Sosyal Hizmetlere Erişimi Projesi 

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından 
finanse edilen ve Deutsche Welthungerhilfe (WHH) partnerliğiyle “Türkiye'nin Mardin İlindeki 
Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sosyal Uyumun ve Danışmanlık, Koruma ve Sosyal 
Hizmetlere Erişimin İyileştirilmesi” projesini 01.12.2019 tarihi itibariyle yürütmektedir. Bu 
projenin 31.05.2022 tarihine kadar sürmesi planlanmaktadır.  

Bu proje kapsamında dezavantajlı toplulukların yaşadığı kırsal alanların yanında Mardin Artuklu 
Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalanmış ve belediyenin dezavantajlı bölgelerde açmış olduğu 
“Mahalle Konakları”nda projenin ilgili aktivitelerinin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 
Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), projenin ilgili aktiviteleri için gerekli malzeme ve ekipmanları 
temin ederek bu bölgelerde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. İlgili protokol kapsamında 
proje süresince Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) bu bölgelerde faaliyetlerini sürdürecektir.  

Proje Bölgesine Dair Genel Çerçeve: Mardin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. 
İl 10 yerel yönetime bölünmüştür ve yaklaşık olarak 850,000 yerli nüfusa sahiptir. Suriye ile uzun 
bir coğrafi sınırı paylaşmakta ve demografik olarak çoğunlukla Kürtlerden, Araplardan, 
Türklerden ve Süryanilerden (Suriyeli Ortodoks Hıristiyanlar) oluşan etnik çeşitliliği ile 
bilinmektedir. Suriye'ye coğrafik, demografik ve kültürel yakınlığı nedeniyle Mardin, savaştan 
kaçan çok sayıda Suriyeliyi çekmektedir. Bunlara ek olarak, Mardin çok sayıda Suriyeli olmayan 
mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır (Afganistan, Irak ve İran uyruklu kişilerin varlığı da söz 
konusudur).

Projenin ağırlıklı olarak uygulandığı Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde, geçici koruma altındaki 
Suriyeli sayısı yüksektir. İlin merkez ilçesi olan Artuklu'da 37.215 mülteci ile 174.731 kişi 
yaşamaktadır. Kızıltepe ilçesinde ise, 252.656 kişi vardır ve bu kişilerin 31.969’u Suriyelidir. 

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DGMM) göre, Mardin'de (Aralık 2020 itibariyle) 
89.041 Suriyeli geçici koruma altında (Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler) yaşamaktadır. 
Bununla birlikte, özellikle kırsal kesimde yaşayan topluluklar, temel hizmetlere kaydolmak 
ve/veya erişmek için hala bilgi ve fiziksel araçlardan yoksundur. 

Aynı zamanda, Mardin Türkiye’nin en fakir illerinden biridir ve %20,6 oranıyla Türkiye’deki 2. en 
yüksek işsizlik oranına sahiptir. Ayrıca tüm iller arasında istihdama katılımın en düşük olduğu 4 
ilden biridir.

Projeye dair detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir: 

1. Projenin Adı: Türkiye'nin Mardin İlindeki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Sosyal 
Uyumun ve Danışmanlık, Koruma ve Sosyal Hizmetlere Erişimin İyileştirilmesi Projesi 

2. Projenin Konusu: Mardin ilindeki korunmasız mültecilerin ve dezavantajlı durumdaki yerel 
topluluk üyelerinin korunmasının iyileştirilmesi ve mülteci topluluğu ile yerel ev sahibi topluluk 
üyeleri arasında barışçıl ve uyumlu bir birlikteliğin teşvik edilmesidir.  

3. Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 

4. Proje Ortakları: Deutsche Welthungerhilfe (WHH), Heryerde Sanat Derneği 
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5. Projenin Sözleşme Tarihi: 01 Aralık 2019 

6. Projenin Süresi: 30 Ay

7. Projenin Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2022

8. Projenin Uygulama Alanı: Mardin

9. Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle): Mardin ilinde yaşayan dezavantajlı yerel 
topluluklar ve uluslararası ve geçici koruma altındaki tüm sığınmacı ve mülteciler. 

10. Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç): Proje kapsamında Mardin ilindeki hassas mülteci

grupların ve dezavantajlı ev sahibi toplulukların danışmanlık, koruma ve sosyal hizmetlerden 

faydalanıp, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje, farklı ihtiyaçları 

karşılamak için çeşitli faaliyetler sunmakta ve Mardin ilindeki mültecilerin genel koruma 

durumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle çocuklara, kadınlara ve genç insanlara önem 

verilmektedir.

Mardin’deki mülteci grupları özellikle kendi ülkelerindeki çatışmalardan ve mülteci olarak içinde 

bulundukları durumdan etkilenip, dilini konuşamadıkları ve bu nedenle eğitim fırsatlarından ve 

kişisel gelişim fırsatlarından mahrum oldukları yabancı bir ortamda yaşayan bir durumdadırlar. 

Ayrımcılık ve sömürü, psikososyal travmaların sonuçlandırılamaması, beceri edinimi ve mesleki 

eğitim için destek sağlanmasındaki gecikme bu grubun kırılganlığını daha da arttıran faktörler 

olmuştur. Dolayısıyla; vaka yönetimi, acil nakit fonu, psikososyal destek, eğitim, sosyal uyum ve 

kamu kurumlarının kapasitelerinin arttırılması gibi ana başlıklara dair yapılan aktivitelerle hedef 

grubun hassasiyetlerini ve karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak ve iyi olma hallerini 

güçlendirmek amaç edinilmektedir.

11. Projenin Hedefleri:

- Mardin ilindeki hassas mülteci grubu ve ev sahibi toplulukların üyelerinin (en az %50'si 

kadın) danışmanlık, koruma ve sosyal hizmetlerden faydalanmalarını ve sosyal 

uyumlarının güçlenmesini sağlamak, 

- Hedef grubun en az %60'ının, diğer nüfus gruplarından insanlara karşı tutumlarının daha 

iyi yönde değişmesini sağlamak, 

- MHPSS desteği alanların en az %75'inin zihinsel stresle daha iyi baş edebilmelerini 

sağlamak, 

- Kamu hizmetlerine yönlendirilen vakaların en az %70'inin gerekli desteği almalarını 

sağlamak, 

- Düzenli olarak verilen kurslardaki 120 okul öncesi çocuğun en az %90'ının okul öncesi 

faaliyetlere katılmalarını sağlamak, 

- Okul Destek Programını tamamlayan ilkokul çağındaki 240 çoğunun en az %90’ının örgün 

eğitim sistemine devam etmesini veya okuldan kopmamasını sağlamak, 

- Hukuki danışmanlık ihtiyacı içerisinde olan danışanlara grup oturumları ve bireysel 

danışmanlıklar aracılığıyla destek olmak, 

- Kamu kurumlarının ilgili eğitimlerle kapasitelerinin güçlendirilmesini sağlamak, 
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- Acil nakit fonuyla acil müdahale gerektiren vakalara destek olmak.

12. Projeden Beklenen Sonuçlar/Proje Çıktıları 

- Hane halkı analiz formları aracılığıyla tespit edilen 500 vaka ilgili hizmetler için yereldeki 

kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilecektir, 

- Taşıdığı hassasiyet kriteri doğrultusunda acil müdahale gerektiren 100 vaka için Acil 

Nakit Fonu Kullanılacaktır, 

- Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan 360 çocuk, genç ve yetişkine MHPSS desteği 

sağlanacaktır. Yapılandırılmış modüller aracılığıyla bu hizmetler sunulacaktır, 

- Hukuki danışmanlık hizmeti aracılığıyla 900 kişiye ulaşılacaktır. Bu kişilerden hak 

mağduriyeti yaşamış ve avukat hizmetine erişmekte imkanlardan yoksun olan 100 

vakaya bireysel danışmanlık desteği sağlanacaktır,  

- Yayınlanan çağrılar sonucu ulaşılan yerel sivil inisiyatiflere ve gençlik gruplarına sosyal 

uyum projelerini yürütme konusunda finansal destek sağlanacaktır. Bu bağlamda 

yürütülecek olan sosyal uyum projeleri aracılığıyla 900 katılımcıya ulaşılacaktır, 

- Okul dışı olan veya okuldan kopma riski altında olan ilkokul çağındaki 240 dezavantajlı 

çocuğa okul destek programları aracılığıyla destek olunacak ve bu çocukların eğitim 

hayatlarının devam etmesi sağlanacaktır, 

- Okul öncesi eğitim çağında olup kamu hizmetine erişmekte imkanlardan yoksun olan 

120 çocuğa okul öncesi programları aracılığıyla destek sağlanacaktır, 

- Kamu kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi için 30 kamu personeline ihtiyaç 

duyulan eğitimler sağlanacaktır. 

13. Projeye İlişkin Olarak Yıl içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar 

- Hane halkı analiz uygulaması ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen 310 vaka ilgili 

kamu kurumları ve yereldeki sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmiş, bu vakalardan 165 

tanesi gerekli hizmetlere erişmiştir,  

- Tespit edilen vakalar arasından acil müdahale gerektiren 9 vaka için acil nakit fonu 

desteği sağlanmıştır, 
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- 95 çocuk ve genç yapılandırılmış modüller aracılığıyla MHPSS desteğine ulaşmıştır. Bu 

katılımcıların %86’sı iyi olma halinin yükseldiğini ve stresle daha iyi baş edebildiğini 

belirtmiştir. Türkiye Kalkınma Vakfı’nın girişimleriyle Mardin’de MHPSS desteği sağlayan 

tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının aylık düzenli olarak toplanabileceği çalışma 

grubu kurulmuştur. Türkiye Kalkınma Vakfı’nın öncülüğünde her ay deneyim aktarımı ve 

alan güncellemelerinin paylaşıldığı toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu grubu temsilen 

her ay düzenli olarak toplanan ulusal MHPSS çalışma grubu toplantılarına Türkiye 

Kalkınma Vakfı katılım sağlamaktadır,  

- Hukuki danışmanlık kapsamında yapılan grup oturumlarına 86 kişi katılmıştır. Bu 

kişilerden 5 tanesi (boşanma, şiddet, formal eğitime erişim vb. konularda) bireysel 

danışmanlık talebinde bulunmuş ve gerekli desteğe ulaşmıştır. Grup oturumlarına 

katılan katılımcıların %85’i ihtiyacı olan bilgilere bu eğitimler aracılığıyla eriştiklerini 

beyan etmişlerdir, 
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- Yayınlanan başvuru çağrıları sonucunda 4 adet sosyal uyum projesi finansal ve teknik 

açıdan desteklenmiş ve bu projeler aracılığıyla yerli ve mülteci gruplarından olmak üzere 

140 katılımcıya erişilmiştir. Bu katılımcıların %85’i diğer grup ve topluluklara yönelik 

tutumlarının daha olumlu bir biçimde değiştiğini ifade etmiştir, 

- İlkokul destek programı aracılığıyla okuldan kopma riskiyle karşı karşıya olan 45 çocuğa 

dil destek eğitimleri verilmiş ve okul derslerinin ödevlerinde rehberlik edilmiştir. Ayrıca 

eğitimleri için gerekli olan materyal ve malzemelerin yanında Covid-19 Pandemisi 

dolayısıyla online EBA derslerine katılabilmeleri için ihtiyacı olan çocuklara tablet 

desteğinde bulunulmuştur, 

- Okul öncesi eğitim çağında olan 29 çocuk ilgili programdan faydalanmıştır. Bu kapsamda 

çocuklar için gerekli olan eğitim materyal ve malzemelerinin yanında Covid-19 

Pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen eğitimler için ihtiyacı olan çocuklara 

tablet desteği sağlanmıştır, 
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- Mardin yerelinde mültecilerle ilgili çalışmalar yürüten çeşitli kamu kurumlarıyla (Sosyal 

Hizmet Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar, Halk Eğitim Merkezi, ilgili 

belediye birimleri vb.) ihtiyaç analizleri için görüşmeler yapılmış bu kurumlarda çalışan 

personeller için ihtiyaç duyulan eğitim başlıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda 2021 yılının 

yaz ayında ilgili eğitimlerin yüz yüze yapılabilmesi için eğitim planı oluşturulmuştur. 

4. Suriyeli ve Türk Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi Programı 

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) ve UNICEF, 2016 yılından 
bu yana “Suriyeli ve Türk Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi Programı”nı uygulamaktadır. Bu 
program kapsamında iki ana alt proje uygulanmaktadır.  

Bunlardan biri “Suriyeli ve Türk Çocukların Toplum ve Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitim 
Hizmetlerine Erişimlerinin Desteklenmesi” (EÇE) ve diğeri “GAP Merkezlerinde Suriyeli ve Türk 
Ergen ve Gençler İçin Sosyal Uyum Fırsatlarını ve Psikososyal Destek Hizmetlerine Erişimin 
Desteklenmesi Projesi”dir.

ECE Projesi, 2016, 2017, 2018 yıllarında uygulanmıştır. Nisan 2018 tarihinde başlayan 3. proje 
Nisan 2019 tarihinde bitmiştir. Son imzalanan proje, Mayıs 2019 tarihinde başlamış olup Haziran 
2021 tarihinde bitecektir.

Sosyal Uyum Programının ilki 2017 yılında başlamış 30 Mayıs 2018 tarihinde sona ermiştir. 
Sosyal Uyum Programının ikincisi Temmuz 2018 tarihinde başlamış, 30 Haziran 2019 tarihinde 
bitmesi planlanan proje 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır.  
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Her bir program için UNICEF ve TKV arasında “Program İş birliği Anlaşması (PCA)” hazırlanıp, 
imzalanarak yürürlüğe girmektedir.  

Bu rapor, iki proje kapsamında 2020 yılı içinde yapılan tüm faaliyetlerini içermektedir.   

Suriyeli ve Türk Çocukların Toplum ve Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine 
Erişimlerinin Desteklenmesi (EÇE) 

1. Projenin Adı: Suriyeli ve Türk Çocukların Toplum ve Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitim 
Hizmetlerine Erişimlerinin Desteklenmesi (EÇE) 

2. Proje Konusu: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Hatay ve Osmaniye illerinde çocukların erken çocukluk eğitimlerine erişimin 
arttırılmasını sağlamak. Bu amaçla Yaz anaokulları, Ev Temelli Eğitimi, ÇATOM ve ÇGM Oyun 
Odalarında programlar uygulamaktır. Bununla beraber Suriyeli ve Türk anne-babalara, ebeveyn 
katılım etkinlikleri, çocuklarını desteklemek ve sosyal uyumu teşvik etmek için mobil ücretsiz 
uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. 

3. Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: UNICEF

4. Projenin Sözleşme Tarihi: 9 Mayıs 2019 

5. Projenin Süresi (Ay veya Yıl olarak): 26 Ay (Mayıs 2019-Haziran 2021) 

6. Projenin Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2021

7. Projenin Uygulama Alanı: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, Hatay ve Osmaniye illeri 

8. Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle): Proje illerindeki 3-7 yaş Suriyeli ve Türk çocuklar 
ve ebeveynler

9. Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç) 
Erken çocukluk dönemi risk altındaki çocukların gelişiminde koruyucu ve destekleyici faktörlerin 
arttırılması için en uygun dönem olarak belirtildiği için, bu program özellikle küçük çocukları 
hedef almaktadır. Bu programın amacı çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil, motor ve öz 
bakım becerileri anlamında gelişimlerini desteklemek ve ilköğretime hazırlık ve uyum 
seviyelerini artırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin dil edinimlerini desteklerken, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki Suriyeliler ile ev sahibi topluluk arasında sosyal uyumun oluşturulmasının 
kolaylaştırılması da amaçlar arasındadır. Bu programda ayrıca ebeveynlerin çocuklarının eğitimi 
sürecinde katılımını arttırmak ve bebek-çocuk sağlığı konusunda mobil uygulamalar aracılığıyla 
desteklemek programın ana amaçlarıdır. Yaz anaokulu programı ile okulöncesi eğitim yaşındaki 
çocukların ilkokula hazırlamak, Ev Temelli eğitim programı ile 4-6 yaş grubundaki çocukların ev 
ortamında velilerinin da dahil olduğu kreş eğitimi hizmeti sağlamak, İlk6Yıl Mobil aplikasyon ile 
0-6 yaş bebeklerin gelişimi için ailelere destek sağlamak, kış döneminde oyun odaları üzerinden 
çocukların gelişimlerini desteklemek ve aile katılımı programı ile bu hizmetlerden faydalanan 
çocukların ailelerin de kapasitelerini artırmak temel hedefler arasındadır. 
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10. Projenin Hedefleri
- Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay 

illerinde çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve öz bakım becerileri anlamında 

gelişimlerini desteklemek ve ilköğretime hazırlık ve uyum seviyelerini arttırmak için Türk 

ve Suriyeli çocukların faydalanacağı “Yazanaokulları Programı”nı uygulamak, 

- Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Hatay ve 

Osmaniye illerinde Türk ve Suriyeli annelerin, çocuklarının bilişsel gelişimlerini ve ev 

ortamında okul hazırlıklarını desteklemelerine yardımcı olmak için “Ev Temelli Eğitim 

Programı”nı uygulamak, 

- GAP İdaresi’ne bağlı ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezleri altında bulunan ve 3-5 yaş 

grubu çocuklara yönelik “Oyun Odaları”nda verilen hizmetlerin desteklenmesi,  

- GAP İdaresi’ne bağlı ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezlerine devam eden çocukların 

ebeveynlerin katılımına yönelik bir modül geliştirilmesi, bu modülü uygulamak için eğitici 

eğitimi yapılması ve ebeveynlerin bu çalışmalardan faydalanmasını sağlamak, 

- Çocuklarının gelişimini erken yaşlarda desteklemek amacıyla Suriyeli ebeveynler için 

geliştirilen “İlk 6 Yıl Mobil Uygulaması”nın kullanılırlığını arttırmak.  

11. Projeden Beklenen Sonuçlar/Proje Çıktıları 

- Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Hatay ve 

Osmaniye illerinde uygulanacak “Yaz anaokulları Programı”ndan Türk ve Suriyeli toplam 

2.700 çocuk faydalanacak,

- Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Hatay ve 

Osmaniye illerinde uygulanacak “Ev Temelli Eğitim Programı” aracılıyla toplam 37,800 

Türk ve Suriyeli çocuk ve anne faydalanacak,

- GAP İdaresi’ne bağlı ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezleri altında bulunan ve 3-5 yaş 

grubu çocuklara yönelik “Oyun Odaları’nda toplam 2.600 çocuk faydalanacak, 

- GAP İdaresi’ne bağlı ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezlerine devam eden çocukların 

ebeveynlerin katılımına yönelik Aile Katılımı modülü geliştirilmiştir. Bu modülü 

uygulamak amacıyla ÇATOM’larda görevli eğiticilere yönelik bir eğitici eğitimi 

yapılmıştır. Eğitmenler bu modül aracılıyla toplam 1500 ebeveyne ulaşacaktır,    

- Çocuklarının gelişimini erken yaşlarda desteklemek amacıyla Suriyeli ebeveynler için 

geliştirilen “İlk 6 Yıl Mobil Uygulaması”nın kullanılırlılığını arttırmak ve toplam 59.500 

kişinin uygulamayı indirmesini sağlamak.  

12. Projeye İlişkin Olarak Yıl içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar 

- Yazanaokulu Programı Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

- Ev Temelli Eğitim Programı Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Hatay ve Osmaniye illerinde uygulanmıştır. Raporlama döneminde 185 

eğitmen görevlendirilmiştir. Bu eğitmenler aracılığıyla 5.414 Suriyeli (%64,68) ve 2.956 

(%35,32) Türk olmak üzere toplam 8.370 anneye ulaşılmıştır. Programdan 11.998’i 

Suriyeli (%66,40) ve 6.071 Türk (%33,60) olmak üzere toplam 18.069 çocuk

yararlanmıştır. 
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- Covid-19 pandemisi nedeni ile 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitimler uzaktan online 

telefon/WhatsApp üzerinden yapılmaya başlanmıştır.  

- Bu yöntemin bir parçası olarak, programın başlangıcında, 

iki dilli EÇE Eğitimcileri, ev ziyaretleri gerçekleştirmiş ve 

anneler için bilgi kitapçıkları “annelere postalar” ve “hem 

ebeveynler hem de çocuklar için etkinlik kitapları” gibi 

basılı öğrenme materyallerini dağıtmıştır. Tüm 

materyallerin sesli versiyonu eğitimcilerin rehberliği ve 

desteğiyle günlük olarak sağlanmıştır. EÇE eğitimcileri 

ayrıca WhatsApp grupları aracılığıyla çocuklarla 

etkinliklerin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi vermiştir. 

Anneler ayrıca, sosyal medya kanalları üzerinden 

resim/video ile aktiviteye katılmaya, paylaşmaya ve 

çoğaltmaya teşvik edilmiştir. Her günün sonunda, 

eğitimciler materyallerin içeriği hakkında görüşmek ve 

geri bildirim almak için ailelerle iletişime geçmiştir. 

- Ev Temelli Eğitim Programı kapsamında ‘’ Uzaktan eğitim 

süreci ve motivasyon, Program sonu değerlendirme 

raporlarının (hem eğitici hem aile) paylaşımı, Baba 

eğitimi ve etkileşimli kitap okuma konusunda görüşlerin 

alınması, Genel değerlendirme, Planlanan ev 

ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenler’’ başlıkları altında eğiticilere yönelik kapasite 

geliştirme eğitimi yapılmıştır. Eğitim, 28 Eylül-1 Ekim 2020 tarihleri arasında 7 oturumda 

gerçekleşmiş olup 162 kişi katılmıştır. 

-  Ev Temelli Eğitimi programından yararlanan hanelerde babaların da çocukların eğitim 

sürecine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bir danışman desteğiyle 11 haftalık bir 

modül hazırlanmıştır.  

- Bu çocuk ve annelerin eğitimi için 

gerekli olan kitap ve kırtasiye 

malzemeleri dağıtılmıştır. 

- Ev Temelli Eğitim Programının 

etkisini ölçmek amacıyla bir 

değerlendirme çalışması yapılmıştır.  

- ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezleri 

bünyesinde toplam 48 sınıf oyun odası 

açılmıştır. Bu sınıflara 1.966 Türk 

(%77,83) ve 560 Suriyeli (%22,17) çocuk

eğitimlerden faydalanmaktadır. Bu çocukların 1.199’ü erkek (%47,47) ve 1.327’i ise kız 

çocuğudur (%52,53). 

- Aile Katılımı programı pandemi nedeniyle uygulanamamıştır. 
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- Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 

İlk6Yıl mobil uygulaması UNICEF, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye 

Kalkınma Vakfı (TKV) desteği ile Suriyeli mülteci ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda 

Arapça versiyonuyla IOS ve Android işletimlerinde yayına başlamıştır. 2020 yılında 

57.191 kişi uygulamayı 

indirmiştir. 

- Kapasite geliştirme planının bir 

parçası olarak ÇATOM 

personeline yönelik 25 Kasım 

2020 ile 4 Aralık 2020 tarihleri 

arasında Ahşap Boyama, Kağıt 

oyuncak, Ivır Zıvır, Kapaklardan 

Hafıza Oyunu ve Lego oyuncak 

atölyeleri gerçekleştirilmiştir. 

Toplam 79 kişi bu eğitimlerden 

faydalanmıştır.  

PROGRAMIN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE YÖNETİMİ 

TKV, UNICEF ile olan Program İş birliği Anlaşmasına (PCA) hem yönetimsel ve teknik seviyede 
katkıda bulunmuş hem de izlemesini gerçekleştirmiştir.  
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GAP Merkezlerinde Suriyeli ve Türk Ergen ve Gençler İçin Sosyal Uyum Fırsatlarını ve 
Psikososyal Destek hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi Projesi (SOSYAL UYUM) 

1. Projenin Adı: GAP Merkezlerinde Suriyeli ve Türk Ergen ve Gençler İçin Sosyal Uyum 
Fırsatlarını ve Psikososyal Destek hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi Projesi (SOSYAL 
UYUM)

2. Proje Konusu: Proje, Temmuz 2018 tarihinde başlayan projenin devamı olarak planlamıştır. 
Yeni dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ilde gençler aracılığıyla (akran eğitimleri) 
sosyal uyum eğitimleri vermek, sosyal uyum gençlik parlamentosu, sosyal sirk festivali, 
Maker ve Innoba (Girişimcilik) atölyelerinin kurulması, Teknoloji ve Girişimcilik Festivali ile 
09-14 yaş grubu çocuklara Psikososyal Destek Hizmetleri (PSS) ve vaka yönetimi hizmetleri 
sağlamak. 

3. Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: UNICEF

4. Projenin Sözleşme Tarihi: 3 Temmuz 2019

5. Projenin Süresi (Ay veya Yıl olarak): Temmuz 2019- Aralık 2020 

6. Projenin Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2020 

7. Projenin Uygulama Alanı: Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa ve Şırnak İlleri 

8. Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle): Proje illerindeki 10-24 yaş Suriyeli ve Türk ergen 
ve gençler

9. Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç): Suriyeli ve Türk ergenlerin ve gençlerin sosyal uyum
konusundaki katılım fırsatlarını artırmak ve GAP İdaresi’ne bağlı toplum merkezlerinde 
Psikososyal destek hizmetlerine erişim sağlamaktır.  
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10. Projenin Hedefleri
- Sosyal uyum modülünün gözden geçirilmiş haliyle yeni gönüllü eğitmenlerin 

yetiştirilmesi,  

- Program kapsamındaki gönüllü “Sosyal Uyum” eğitmenlerin eğitimler vermesi, 

- GAP İdaresi Merkezlerinin yöneticileri için gönüllü yönetimi eğitiminin verilmesi, 

- Sosyal Uyum Sirki kapsamında uluslararası sirk festivali ve mobil festivallerin yapılması, 

- Sosyal Uyum programı kapsamında Yenilik ve Sosyal Uyum Girişimi için Maker ve Innoba 

Atölyelerinde aktiviteler gerçekleştirmek, 

- GAP İdaresine bağlı 6 merkezde PSS sınıflarının açılması, 

- Korunmaya muhtaç çocukların tespiti ve güvenli bir şekilde sevk edilmesi, 

- Korunmaya muhtaç kızların ve genç kadınların tespiti ve güvenli bir şekilde sevk edilmesi, 

- GBV ve çocuk evliliklerini önlemek için müdahalelerle kişilere ulaşmak. 

11. Projeden Beklenen Sonuçlar/Proje Çıktıları  

- Program kapsamındaki gönüllü “Sosyal Uyum” eğitmenler toplam 44.505 kişiye 

eğitimler verilecek, 

- Sirk programları süresince diğer milletlerden akranlarıyla iş birliği yaparken minimum 

düzeyde anlayış ve kabul gösteren Suriyeli ve Türk ergenlerin ve gençlerin oranının %60 

olması, 

- Sosyal Uyum Programında 493 Suriyeli ve Türk master ve gönüllü eğitmen yetiştirilecek,  

- Yenilik ve Sosyal Uyum girişiminden 1.000 ergen ve gencin yararlanması, 

- GAP İdaresine bağlı 6 merkezde açılacak PSS sınıflarında toplam 2.280 çocuğun 

eğitimlerden faydalanmasını sağlamak,  

- Korunmaya muhtaç 640 çocuğun tespit edilmesi, 

- 300 çocuğun güvenli bir şekilde özel hizmetlere sevk edilmesi, 

- PSS Programı kapsamında 302 personelin çocuk koruma ve CP vaka yönetimi konusunda 

eğitilmesi, 

- Yapılandırılmış, sürekli çocuk koruma ya da Psikososyal destek programlarına ve yaşam 

becerilerine 448 kız ve genç kadının katılması, 

- Koruma ihtiyacı için 200 kız ve genç kadının değerlendirilmesi, 

- 80 kız ve genç kadının özel hizmetlere sevk edilmesi, 

- GBV ve çocuk evlilikleri önlemek için hedeflenen müdahalelerle 350 kişiye ulaşılması. 

12. Projeye İlişkin Olarak Yıl içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar 

       SOSYAL UYUM, MAKER&INNOBA FAALİYETLERİ 

- Sosyal Uyum programı kapsamında toplam 3.880 ergen ve gence eğitim verilmiştir.  

- Sosyal Uyum Programı kapsamında toplam 43 Master ve gönüllü eğitmen eğitilmiştir. 

Kapasite geliştirme eğitimlerinin yanı sıra işleyişi ve programlanan hedefler 

doğrultusunda ilerleyişi denetlemek amacıyla eğitmenler ile koordinasyon toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  
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- Yenilik ve Sosyal Uyum

Girişimi programı kapsamında 

Maker&Innoba atölyeleri

kurulmuştur ve Maker eğitimleri 

15-18 Ocak 2020 tarihi itibariyle

başlamıştır.  

- 19-20 Ağustos 2020 

tarihlerinde “Bölgesel Gençlik

Katılım Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

Çalıştaya farklı STK ve Kamu 

Kurumlarının temsilcileri olmak 

üzere toplam 60 kişi katıldı. 

Bölgesel gençlik platformunun

genel çerçevesi belirlenmiştir. 

- Temmuz-Eylül raporlama döneminde COVID-19 salgını nedeniyle yüzyüze yapılan 

Maker&Innoba derslerine ara verilmiştir. Eğitim ve faaliyetlere online şeklinde devam 

edilmiştir.  

- Bilgi İletişim Teknolojileri, Dijital Araçlar Kapasite Geliştirme Eğitimi 22-24 Temmuz 2020 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere toplam 80 kişi katılmıştır. Eğitimin amacı, 

yerel kurumlarda çalışan personelin ve proje ekiplerinin kapasitesini geliştirmektir. 

- Uluslararası Gönüllüler Günü etkinliği 5 Aralık 2020'de Zoom uygulaması üzerinden 

düzenlenmiştir. Etkinliğe katılmak için 483 kişi başvuru yapmıştır, 166 katılımcı bu 

etkinlikten faydalanmıştır. 

- GAP Bölgesel Gençlik Platformu için gönüllülerle çevrimiçi toplantılar yapılmıştır. Gençlik 

platformunu faaliyete geçirmek için gönüllülerden ve STK çalışanlarından oluşan 

çekirdek grup oluşturulmuştur. Zoom uygulaması üzerinden 25-27 Aralık 2020 tarihleri 

arasında gençlik platformu eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime toplam 32 genç 

katılmıştır. 

- Yenilik ve Sosyal Uyum Girişimi programı kapmasında 1.816 ergen ve gence ulaşılmıştır. 
“Evde Mucit” yarışması düzenlenmiştir, yarışmaya 1 kız, 7 erkek olmak üzere 8 genç 
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katılmıştır. Yarışmaya tasarımları ile katılan yarışmacılar jüri tarafından değerlendirilerek 
ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirilmiştir. 

- Ekim- Aralık döneminde Innoba kapsamında girişimcilik eğitimine 78 kişi katılmıştır. 
Bunlardan 1'i Suriyeli (kadın), 77'si Türk (55 kadın 22 erkek)’tür. Ayrıca İnnoba eğitimi 
kapsamında kadınlara temel düzeyde girişimcilik eğitimi, sunum teknikleri, sosyal medya 
kullanımı, online pazarlama ve görsel tasarım konularında eğitim verilmiştir. Böylece 
katılımcılar, çevrimiçi pazarda kendi ürünlerini nasıl satacaklarını öğrenmişlerdir. 

ÇOCUK KORUMA FAALİYETLERİ 

- Psiko-Sosyal Destek Programı (PSS) kapsamında GAP İdaresi’nin Gaziantep, Kilis, Suruç, 

Dargeçit, Kızıltepe ve Artuklu’da bulunan merkezleri altında 6 tane PSS sınıfı 

oluşturulmuştur.  

- PSS programından 2020 yılında toplam 1082 çocuk faydalanmıştır. 
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- 2020 yılında toplam 294 

çocuğun korunmaya ihtiyacı 

olduğu tespit edilmiş, 225 çocuk 

özel hizmetlere yönlendirilmiş ve 

toplam 63 ilgili kişi çocuk koruma 

ve vaka yönetimi konusunda

eğitilmiştir. 

- 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde

Diyarbakır'da UNICEF, TKV ve GAP 

İdaresi arasındaki ortak ortaklığın 

uygulanmasındaki başarıları ve 

sorunları değerlendirmek için 

koordinasyon toplantısı 

düzenlenmiştir.  

- 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde

Diyarbakır'da Psikolojik İlkYardım 

ve Hassas Gruplarla Çalışma 

eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime 22 

saha çalışanı katılmıştır. 

- 3 Şubat-7 Şubat 2020 tarihleri arasında vakaların tespiti ve sevkine ilişkin bilgilendirme 
ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

- Mart-Mayıs 2020 proje döneminde PSS 

kapsamında ailelere COVID-19 ile ilgili bilgiler 

aktarılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanan video ve broşürler 

Whatsapp üzerinden ailelerle paylaşılmıştır. Bu 

görüşmeler sonucunda çok sayıda ailenin işini 

kaybettiği ve ekonomik yoksunlukla karşı karşıya 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bütçe yönetimi, 

aile iletişimi, öfke yönetimi ve hijyene ilişkin 

bilgilendirme notları hazırlanarak ailelerle 

paylaşılmıştır. “Evde oyun oynama” kapsamında 

50 oyun listelenmiş ve PSS modüllerine çocukları 

ile katılan ailelerle paylaşılmıştır.  

- “COVID-19 Perspektifinde Ebeveynler İçin 

Psikolojik Dayanıklılık Çalışmaları Modülü” geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

- 2. Ebeveyn/Bakıcı toplantısı 2-6 Mart 2020 tarihlerinde merkezlerde gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda, ebeveynler çocukların programdan önce akran zorbalığı gibi potansiyel 

risklere karşı kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmediklerini ve seansların gerekli bilgi ve 
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becerilerle donatılmalarına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, çocuklarının ve 

ebeveynleri arasındaki iletişimin geliştiğini belirtmişlerdir. 

- Haziran 2020’de “Aile içi iletişim”, “Öfke Yönetimi” ve “Bütçe Yönetimi” broşürleri 

hazırlanmış ve online platformlar üzerinden 295 aile ile paylaşılmıştır. 

- “COVID-19 kapsamında ebeveynler ve gençler için Psikolojik Dayanıklılık Çalışmaları 

Modülü” konulu eğitim 19 Haziran 2020 tarihinde çevrimiçi platformlar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Eğitime toplam 9 PSS Kolaylaştırıcısı katılmıştır. Modül, hem 

ebeveynler hem de gençler için oturumları içermektedir. 

- 17 Temmuz 2020 tarihinde “Ergenlerle Çevrimiçi Psikososyal Destek Çalışması” eğitimi 

düzenlenmiştir. Bu eğitim kapsamında, ergenlerde psikolojik dayanıklılık, çevrimiçi 

psikososyal destek çalışmaları, uygulamadaki zorluklar ve baş etme yöntemleri ile ilgili 

eğitimler verilmiştir. 

- 12 Ekim 2020 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan MHPSS koordinasyon toplantısına ilgili proje 

personeli katılmıştır. Toplantıda hizmet haritası yenilenerek Şanlıurfa'da görev yapan 

STK'lar ile mevcut hizmetler ve yeni planlar tartışılmıştır. 

- ÇATOM’larda Genç Kız ve Kadınların Güçlendirilmesi amacıyla bir modül geliştirilmiştir.  

- Ekim- Aralık 2020 döneminde COVID-19 vakalarında artış, bulaşma riskini azaltmak için 

ebeveynlerle görüşmeler telefon görüşmeleri, mesajlar ve WhatsApp aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yüksek riskli vakalar için COVID-19'a karşı önlemler alınarak yüz yüze 

görüşmeler yapıldı. Risk altındaki çocukların tespitini artırmak için PSS atölye 

çalışmalarının düzenlendiği okullarda, mobil uygulama kapsamında okul yönetimi ve 

öğretmenlerle görüşülmüştür. Eğitiminin uzaktan eğitime aktarılması ile modüllerin 

uygulanmasına yönelik faaliyetler askıya alınmıştır. 

- GAP Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde Kızların ve Genç Kadınların Güçlendirilmesi 

kapsamında 22 Ekim 2020 tarihinde Zoom üzerinden "Kızların ve Genç Kadınların 

Güçlendirilmesi" çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya UNICEF, GAP İdaresi ve TKV 

temsilcileri katılmıştır. Çalıştay kapsamında merkezlerde gerçekleştirilen etkinlikler 

değerlendirildi ve sürdürülebilir program oluşturmak için yeni fikirler tartışıldı. 
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- Genç Kız ve Kadınların Güçlendirilmesi programından 2020 yılında toplam 331kişi 

faydalanmıştır. 

- 2020 yılında toplam 221 çocuğun korunmaya ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. 

- 2020 yılında toplam 74 çocuk özel hizmetlere yönlendirilmiştir. 

- 2020 yılında toplam 63 ilgili kişi çocuk koruma ve vaka yönetimi konusunda eğitilmiştir. 

- 2020 yılında GBV ve çocuk evlilikleri önlemek için hedeflenen müdahalelerle 274 kişiye 
ulaşılmıştır. 

- PSS personelinin farkındalık artırma oturumlarını gerçekleştirebilmek için 16-17 Mart 2020 
tarihinde GBV eğitimini çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.  

- Ekim- Aralık proje döneminde, GBV ve Çocukların Erken Zorla Evliliklerinin önlenmesi 
kapsamında, sahada PSS Kolaylaştırıcıları ve Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından verilecek 
temel farkındalık artırma oturumlarının yapılması için saha araştırması ve gerekli planlama 
sonrasında organizasyon şemaları hazırlanmıştır. Raporlama döneminde GBV kapsamında 
COVID 19 salgını nedeniyle programın uygulanması tamamlanamamıştır. Öncelikle çocuk 
koruma faaliyetlerine ve psikososyal destek seanslarına katılan çocukların ailelerinin 
katılımıyla GBV'nin önlenmesi ve Çocuklar Erken Zorla Evlilik eğitimleri yapılmıştır. Ardından 
ÇATOM'un faaliyetlerine katılan kadınlara eğitimler verilmiştir. 

PROGRAMIN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE YÖNETİMİ 

- TKV, UNICEF ile olan Program İşbirliği Anlaşmasına (PCA) hem yönetimsel ve teknik seviyede 

katkıda bulunmuş hem de izlemesini gerçekleştirmiştir. 

- Projenin başında, UNICEF, GAP İdaresi ve TKV tarafından ortaklaşa planlanan faaliyetlerin 

periyodik detaylarını tartışmak için koordinasyon toplantıları yapılmıştır.  

5. GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri 

Bilindiği üzere, bir önceki yılın “Faaliyet Raporları” Mütevelli Heyetine sunulduktan ve 
onaylandıktan sonra (Mart sonu itibariyle) Vakıflar Genel Müdürlüğüne/Bölge Müdürlüğüne ve 
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Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulmaktadır. Ayrıca raporlardan TKV’nı tanıtıcı 
materyal olarak da yararlanılmaktadır. 

1.Projenin Adı: GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi

2.Proje Konusu: 07-14 yaş çocukların eğitim, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle zaman 
geçirebilecekleri mekân ve alanların oluşturulması.

3.Projenin Sahibi/Sözleşme Makamı: Projenin sahibi GAP BKİ Başkanlığı, sözleşme makamı 
Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (PepsiCo) dir.

4.Projenin Sözleşme Tarihi: TKV ile Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (PepsiCo) arasındaki sözleşme 
yıllık olarak düzenlenmekte, son düzenlenme tarihi 01.01.2020 dir.

5.Projenin Süresi (Ay veya Yıl olarak): Proje, 2003 yılında başlamış 2020 yılı Aralık ayı sonunda 
sona ermiştir.

6.Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2020

7.Projenin Uygulama Alanı: Adıyaman (Merkez ve Gölbaşı İlçeleri), Batman, Diyarbakır (Silvan 
İlçesi), Gaziantep, Kilis, Mardin (Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli İlçeleri), Siirt, Şanlıurfa (Hilvan, 
Suruç İlçeleri) ve Şırnak (Cizre İlçesi)’tır.

8.Projenin Nihai Yararlanıcıları (Hedef Kitle): 7 ile 14 yaş grubudur. ÇGM’ lerde 4 ile 5 yaş 
aralığındaki çocuklara oyun odası, 5 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara da okul öncesi eğitim 
uygulamaları da düzenlenmektedir.

9.Projenin Amacı (Genel ve Tali Amaç): 
GAP Bölgesi İllerindeki çocukların kişisel gelişimlerinin sağlanması, sosyal kapasitelerinin 
artırılması ve eğitim hayatındaki başarılarının süreklilik kazanması ve topluma yararlı bireylerin 
yetişmesidir. 

10.Projenin Hedefleri (Temel öngörülen hedefler):
GAP Bölgesi illerinde aşırı göç alan, sosyo-ekonomik açıdan yoksul ve yoksun olan 
mahallelerinde 7 ile 14 yaş çocukların ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, araştırma 
yapabilecekleri, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerden yararlanabilecekleri, erken çocukluk
aktiviteleri, rehberlik uygulamaları gibi kurs faaliyetleri düzenlenerek okul saatleri dışında 
katılım sağlanarak gelişimlerine katkıda bulunulmaktır. 
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11. Projeden Beklenen Sonuçlar/Proje
Çıktıları:
- Eğitim faaliyetleriyle çocuklara okul 

derslerinde yardımcı olunarak eğitim 

süreçleri desteklenmiş, okulda başarılı 

oldukları gözlenmiştir, 

- Kütüphane ve Kitap okuma

programlarıyla ders çalışma ortamları 

sağlanmış ve ders çalışma alışkanlığı 

kazandırılmıştır, 

- Sosyal ve kültürel faaliyetlerle

çocukların grup içerisinde özgüvenleri 

artmıştır. Yine bu faaliyetlerle 

sosyalleşmesi sağlanmıştır, 

- Spor faaliyetleriyle çocuklar

yeteneklerinin farkına varmalarına 

olanak sağlanmış ve yine bu alandaki 

aktif katılımlarıyla sokaktaki olumsuz ve 

risk ortamlarından uzak tutulmaları sağlanmıştır, 

- Çocukların aracılığıyla ailelere ulaşılmış, ailelere de çocukların başarıya ulaşmaları için 

rehberlik, aile içi iletişim, psikososyal destek ve sağlık eğitimi gibi eğitim destek 

programları düzenlenmiştir, 

- Okul öncesi ve Oyun odaları programları kapsamında çocukların ilkokula hazırlanmaları, 

ilkokula kayıtları ve erken çocukluk eğitimini almaları sağlanmıştır. 

12. Projeye İlişkin Olarak Yıl içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar 

12.1. Eğitim faaliyetleri: 
Eğitim programlarıyla (Okul öncesi, Bilgisayar, Oku Düşün Paylaş, Etüt, Sağlık Eğitimi, Sosyal 
Uyum Eğitimleri, İşaret Dili, Türkçe Dil Eğitimi ve Okuma – Yazma) ders çalışma ortamları 
sağlanmış, eğitim süreçleri desteklenmiş, okulda başarı durumlarının yükseldiği görülmüştür.  

UNICEF iş birliğinde Kilis, Gaziantep ve Suruç 
merkezlerinde PsikoSosyal ve Destek
uygulamaları düzenlenmiş, 4 merkezde de 
(Kızıltepe, Suruç, Gaziantep ve Kilis) Maker ve 
innoba uygulama merkezleri açılmıştır. Kilis 
ÇGM’ de Görme Engelliler için yürüyen baston
projesi tamamlanmıştır. Gönüllü eğiticiler ile 
Cizre ÇGM de Robotik kodlama eğitimleri 
verilmiştir. Sosyal Uyum yoluyla Kodlama ve 
Çocuk Şenliği Etkinliği yapılmıştır. 
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12.2. Kültürel, Sosyal ve Sanatsal faaliyetleri:
Gitar, Bağlama, Def, Keman, Ebru, Minyatür, Modern Danslar, Halkoyunları, Resim, Drama, 
Tiyatro, programlar düzenlenmiştir. 

12.3. Sportif faaliyetleri:
Satranç, Masa Tenisi, Badminton, Dama, Eskrim gibi eğitim programları düzenlenmiştir. Kamu 
kurumları iş birlikleriyle merkez dışında spor tesislerinde Hentbol, Basketbol, Futbol, Voleybol 
programları uygulanmıştır. 

12.4. Aile Katılımları:
Okuma Yazma, Aile içi İletişim, 
Sağlık, Suriyeli ailelere Türkçe Dil 
kurs programları, Veli 
Toplantıları ve Hane Ziyaretleri 
gibi programlar düzenlenmiştir. 

12.5 Burs Programı: 
Sosyal açılardan başarılı fakat 
maddi olanaklardan yoksun
merkez katılımcılarından oluşan 
kız öğrencilerine eğitim ve 
öğrenimlerini tamamlamak 
amacıyla nakdi yardımlardan 

oluşmaktadır. PepsiCo Türkiye burs bağışı desteğiyle “Kızlarımız Okuyor” burs projesi 
kapsamında Şubat ayında 62 öğrenciye (13 üniversite, 48 lise, 1ortaokul) 52.500 ₺, Aralık ayında 
53 öğrenciye 5.000 ₺ burs ödemesi gerçekleşmiştir.  Toplam 317.500 ₺ burs ödemesi 
gerçekleşmiştir. 
PepsiCo Türkiye, tüm merkezlere katılımcı çocukların ailelerine gıda yardım kolileri desteği 
sağlamıştır. Her merkeze 500 adet gıda yardım kolisi gönderilmiştir. 
Mart ayında ülkemizde görülen Covid19 hastalığı nedeniyle tüm merkezlerde yüz yüze eğitim 
ve faaliyetlerine 13 Mart tarihiyle ara vermiştir. Eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle 
devam etmiştir. 
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6. Hale ve Nail ORAMAN Bursu

Hale ve Nail ORAMAN’ın sağladığı hibe kaynaklarından yararlanarak, lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerine burs programı uygulanmaktadır. 

2017 yılında uygulanmaya başlayan yüksek lisans öğrencilerine tez hazırlama sürelerinde burs 
imkanı sağlayan program, üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konuları kırsal kalkınma, göç 
dinamikleri vb. gibi 18 tematik alanda çalışmalar düzenleyen öğrencilere yönelik olarak 
düzenlenmiştir.  

Yüksek lisans öğrencilerine sağlanacak olan burs programının duyurusu ve afişi 3 farklı burs 
sitesine e-mail yoluyla ulaştırılmış, ayrıca internet sitemiz ve sosyal medyadan duyurularak 
yaygınlaştırılmıştır. 

TKV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan yönetmeliğe uyularak sürdürülen program, bir 
Başkan ve iki üyeden oluşan Burs Kurulu tarafından yönetilir. 2019/2020 ders yılında 4 lisans 
öğrencisine lisans dönemlerinde ve 1 yüksek lisans öğrencisine ise tez dönemlerinde burs 
sağlanmıştır.  

2020/2021 ders döneminde 3 lisans ve 1 yüksek lisans olmak üzere 4 öğrenciye bu program 
kapsamında burs sağlanacaktır.   
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3 aşamadan oluşan seçim sürecinin ilk basamağı olan başvuru için ön koşulları ve gerekli 
belgeleri eksiksiz olan 20 bursiyer adayı, akademisyenlerden ve uzman uygulayıcılardan oluşan 
değerli jüri üyelerimizin ön değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Ön değerlendirmeyi geçen 4 
bursiyer adayı mülakata davet edilmiştir. Burs Yönetim Kurulu Başkanı ve jüri üyelerinin 
katılımıyla Covid-19 Pandemi nedeni ile online olarak gerçekleştirilen mülakat toplantısında, 
mülakata katılan bursiyerler tez konularına yönelik hazırladıkları sunumları jüri üyelerine 
sunmuşlardır ve jüri üyeleri tarafından, adaylara tez konularına olumlu anlamda katkı 
sağlayacak geri bildirimler verilmiştir. Mülakat sonunda 2 aday burs almaya hak kazanmıştır. 
Ancak bir aday çalışmaya başladığını belirtmiştir. Burs koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaya 
burs verilmemiştir. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan bir yüksek lisans öğrencisine 
burs imkanı sağlanmaktadır. 

Mülakata başvuru yapan ve olumsuz sonuçlanan tüm adaylara e-mail yoluyla geri bildirim 
yapılmıştır. Jüri üyeleri tarafından bursiyer olarak belirlenmiş olan adaya tez çalışmasının 6. 
ayında ilerleme raporunu ve tez bitiminde ise final raporunu, TKV yönetimine sunacaklarına dair 
bilgilendirme yapılmıştır. 

B. 2020’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DİĞER FAALİYETLERDEN ÖRNEKLER 

2020 yılında da TKV, çoğunluğu online olan ulusal-uluslararası çalıştay, seminer, toplantı, 
panel, sergi gibi faaliyetlere katılmıştır. 
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