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Bahçe ilçesi, 20.865 nüfusa sahip ol-
masına rağmen kültür merkezi, tiyatro 
salonu, konferans salonu, sinema vb... 
bir çok sosyal imkandan yoksundur. Ye-
terli sosyal, sportif ve kültürel imkânların 
olmadığı ilçede tüm halkın bir nebzede 
olsa spor, sanat ve kültür faaliyetlerinden 
yararlanmaları, bu faaliyetlere bizzat iş-
tirak ederek sosyalleşmeleri, çocukların 
ve gençlerin geleceğe bu etkinlikler ile 
hazırlamaları, en önemlisi zararlı alış-
kanlıklardan uzak kalmaları için mülkiyeti 
belediyeye ait olan yaklaşık 10.000 m2 
alanda yaşam merkezi kurulması plan-
lanmaktaydı.

Proje kapsamında ilçe merkezindeki, 
Bahçelievler mahallesinde bulunan parke 
taşı fabrikasının bulunduğu 10.000 m2 
alanda kültür merkezi, açık spor alanları, 
oyun parkları ve amfi tiyatro oluşturuldu, 
açılan kurslarda yüzlerce yoksul genç 
spor ve sanat dersleri aldı, nihayetinde 

çalışmalarını tüm ilçe halkına bu tesisler-
de sergileyeceklerdir. Bahsi geçen alan-
da hali hazırda bulunan bina restore edil-
di, 150 koltuklu konferans salonu ve 6 
derslikli bir kültür merkezine dönüştürül-
dü. Her grupta en az 25 öğrenci olmak 
üzere basketbol, voleybol, masa tenisi, 
bağlama, gitar, tiyatro ve halk oyunları 
kursları açıldı, kursların bitimini müteakip 
gösterileri tüm ilçe halkının katılımı ile bu 
alanda yapıldı. Okulların sosyal etkinlik 
kapsamında yapacakları kültür sanat fa-
aliyetleri teşvik edilecek, bu kapsamda 
yapılan çalışmaların (resim, müzik, şiir 
dinletisi vb...) yılsonu gösterileri bu sa-
londa icra edildi. Kursların sonunda ka-
tılımcılara milli eğitim onaylı kurs katılım 
belgesi verildi. Proje bitiminden sonra bu 
kurslar milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak devam ettirilip, oluşturulan ya-
şam merkezi ilçe kurum ve halkına uzun 
yıllar hizmet etmesi sağlandı.

Proje bitiminden 
sonra bu kurslar 
milli eğitim 
müdürlüğü 
ile işbirliği 
yapılarak 
devam ettirilip, 
oluşturulan 
yaşam merkezi 
ilçe kurum 
ve halkına 
uzun yıllar 
hizmet etmesi 
sağlandı.

Yaşam Merkezi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0301
132,088 TL
BAHÇE BELEDİYESİ
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“Bahçe Çocuk Merkezi” projesinin hazır-
lanmasındaki amaç; bölgede ve Bahçe 
İlçesi’nde ilköğretim ve ortaöğretime de-
vam etmekte olan yoksul aile çocukları 
ile toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
yaşam standartlarının yükseltilmesi, bu 
kişilere götürülen hizmetin kalitesinin 
arttırılarak, dezavantajlı durumda bulu-
nan öğrencilerin toplumsal hayata adap-
tasyonu ve okul başarılarını arttırmaktır. 
Proje kapsamında Bahçe İlçesi’nde İs-
lam Mahalle’si mevkiinde BAHÇEMDER 
Derneğinin kiralamış olduğu iki katlı bina-
nın ikinci katına Çocuk Merkezi kuruldu, 
birinci katta ise Etüt Merkezi oluşturul-
du. Oluşturulan Çocuk Merkezi ve Etüt 
Merkezi’nin tadilatı proje bütçesinden 
sağlandı. Kira giderlerini dernek karşıla-
dı. Oluşturulan Çocuk Merkezi ve Etüt 
Merkezinin malzeme ve donanım alımları 
proje bütçesinden karşılandı. Etüt mer-

kezi oluşturulduktan sonra 80 ilköğretim 
ve ortaöğretim öğrencisine eşzamanlı 
olarak temiz ve nezih bir ortamda etüt 
uygulamaları yapıldı. Bu etüt merkezine 
öğrenci seçilirken dershaneye gideme-
yen, yoksul aile çocukları öncelikli olarak 
dikkate alındı. Böylece evinde ders ça-
lışma imkânı bulamayan yoksul aile ço-
cukları, oluşturulacak çocuk merkezinde 
hem etüt uygulamalarına katılıp hem de 
temiz ve nezih bir ortamda kaliteli zaman 
geçirmişlerdir. Ayrıca etüt merkezinden 
yararlanan öğrencilerin yardımcı ders 
materyalleri ve hazırlık kitapları proje büt-
çesinden karşılandı. Dernek bünyesinde 
oluşturulan “Çocuk Merkezi” gerekli ta-
nıtım çalışmaları ile Bahçe ilçesinde bir ilk 
olma özelliği ile kısa zamanda çocukların 
ilgisini çekmiş ve toplumsal sahiplenme 
ile projenin sürdürülebilirliğine büyük kat-
kılar sundu.

Dernek bünyesinde 
oluşturulan “Çocuk 

Merkezi” gerekli 
tanıtım çalışmaları 
ile Bahçe ilçesinde 
bir ilk olma özelliği 

ile kısa zamanda 
çocukların ilgisini 

çekmiş ve toplumsal 
sahiplenme 
ile projenin 

sürdürülebilirliğine 
büyük katkılar 

sundu.

Bahçe
Çocuk Merkezi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0339
50.000 TL
BAHÇEMDER 
DERNEĞİ
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Bahçe ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde bu-
lunan Ahmet Pekkan İlköğretim Okuluna 
oyun parkı yapılmıştır. Oyun Parkı Yapı-
mı projesinin hazırlanmasındaki temel 
amaç, bu okulun 320 civarında öğren-
cisinin çevre köylerden taşımalı sistemle 
okula gelmeleridir. Dolayısıyla hedef grup 
sosyal etkinlikler için yeterli imkanlara 
sahip değildir. Öğrencilerin köylerinde 
enerjilerini atabilecekleri herhangi bir et-
kinlik alanı bulunmamaktadır. Ayrıca öğ-
rencilerin 08:30 - 14:30 saatleri arasında 
okulda bulunmaları dolayısıyla teneffüs-
te, öğle arasında ve özellikle beden eği-
timi derslerinde enerjilerini olumlu yönde 

kullanmaları amaçlanmaktadır. Oyunun 
çocuğun fiziksel, bedensel,sosyal ve 
ruhsal gelişiminde ayrıca olumlu kişilik 
özelliklerini kazanmasında büyük payı 
bulunduğu bilinmektedir. Ancak öğrenci-
lerin yaşadıkları yerlerin dağlık bir yapıya 
sahip olması nedeniyle okul bahçesi dı-
şında çocukların oyun oynayabileceği bir 
alan mevcut değildir. Bu proje ile hedef 
grubun bu yönlerden gelişmesine katkı 
sağlanması ve eğitim-öğretimin en üst 
seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrı-
ca bu proje ile sağlıklı ve güçlü iletişim 
gücüne sahip bireyleri topluma kazandır-
ma amaçlanmıştır.

Ayrıca bu 
proje ile 
sağlıklı ve 
güçlü iletişim 
gücüne sahip 
bireyleri 
topluma 
kazandırma 
amaçlanmıştır.

Benimle
Oynar mısın?

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0362
25.201 TL
BAHÇE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Osmaniye ili Bahçe ilçesi Burgaçlı, No-
hut, Yukarı Kardere ve Kızlaç köylerinde, 
çocukların oynayabileceği bir alan olma-
ması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak sosyal imkânlara eri-
şimde sıkıntı yaşayan ve toplumsal ha-
yata etkin şekilde katılamayan çocuklara 
sağlıklı ve iyi bir oyun alanı sağlanabilme-
si amaçlanmıştır. Projenin hedefi çocuk-
ların büyürken rahatça oynayabilecekleri 
alanlar yaratmak, çocukların oyun alan-
larında zaman geçirerek zihinsel ve be-
densel gelişimlerine katkıda bulunmak, 

çocukların aileleriyle zaman geçirerek 
birlikte iyi ilişkiler kurmasını sağlamak 
ve çocukların kendi yaş grubundakilerle 
iletişim kurarak sosyalleşmelerini sağla-
maktır.

Proje sonucunda çocuklara büyürken 
oynayabilecekleri oyun alanları sağ-
lanmış, çocuklar kendi yaş gruplarıyla 
sosyalleşmiş, zihinsel ve bedensel ge-
lişimlerine katkıda bulunulmuş, çocuk-
ların aileleriyle birlikte zaman geçirmeye 
başlamıştır.

 Projenin hedefi 
çocukların 
büyürken  

rahatça 
oynayabilecekleri 

alanlar   
yaratmak

4 Köye
4 Oyun Parkı

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0104
124.148 TL
BAHÇE KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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Proje amacı Bahçe ilçesi gençlerinin ve 
çocuklarının boş vakitlerinde bir araya 
gelmelerini sağlayacak kültür evi oluştu-
rularak, onların sosyal gelişimleri için fay-
dalı olacak,sportif aktiviteler yapmalarına 
katkı sağlayarak paylaşımcı, dostluk ve 
kardeşlik kavramlarını benimsemiş birey 
olarak yetiştirilmesine ve topluma yararlı, 
kendi kendine yetebilen eğitimli bir neslin 
yetişmesine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, 20 kişiye (10ço-
cuk+10 genç) masa tenisi kursu, 16gen-
ce futbol kursu, 20 kişiye (10 çocuk+10 
genç) satranç kursu, 20 gence halk 
oyunları kursu verilmiştir. Bu kursiyerle-
rin seçiminde ilçe emniyet müdürlüğü ile 
milli eğitim müdürlüğü katkı sağlamıştır. 
Proje hedef kitlesi özellikle kente göç 
ile gelen ve bu nedenle kent kültürüne 
adaptasyon sorunu yaşayan,gelir sevi-
yesi düşük gençlerdir.

Proje ile gençler ve çocuklarımıza disiplin 
ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, 
Bahçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 

okul ve çevre arasında işbirliği sağla-
ma ve geliştirmek, gençler ve çocukla-
rın insani ilişkilerinde etkin olabilmelerini 
sağlamak, gençlere aynı ortak amaç 
için birlikte hareket edebilme özelliği 
kazandırmak, takım ruhunu geliştirmek, 
gençlerimiz de sorumluluk duygusunun 
gelişmesine yardımcı olmak, gençleri-
mize ve çocuklarımıza başarmaya işe 
yarama duygularının hazzını yaşatarak 
kendilerine güven duygusunu aşılamak, 
çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlık-
lara (internet bağımlılığı, madde bağımlılı-
ğı, kumar, alkol) yönelmesini engellemek 
hedeflenmiştir.

Proje sonucunda gençlerimiz spora olan 
ilgi pekişmiş ve özgüven duygusuna 
sahip olmuşladır. Bunların yanı sıra ku-
rumlar arası işbirliği gelişmiş, çocukların 
ve gençlerin zararlı alışkanlıklara(internet 
bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar, al-
kol) yönelmesi engellenmiştir. 56 genç 
ve 20 çocuğumuzun yetenekleri ortaya 
çıkarılmış ve ilde dereceler elde etmeye 
başlamışlardır.

Projemiz hedef 
kitlesi özellikle 
kente göç ile gelen 
ve bu nedenle  
kent kültürüne 
adaptasyon 
sorunu yaşayan, 
gelir seviyesi 
düşük gençleri 
kapsayacaktır.  

Bahçe Halkı Kültür ve 
Sporla Buluşuyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

56 genç ve 20 
çocuğumuzun 
yetenekleri 
ortaya 
çıkarılmış ve 
ilde dereceler 
elde etmeye 
başlamışlardır.

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
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Ülkemiz genelinde olduğu gibi Bahçe 
İlçesinde de kadınlarımız çalışma ha-
yatında kendilerine istedikleri kadar yer 
bulamamaktadırlar. İlçede Aile bütçesine 
katkı sağlayamaması ve başka sebep-
lerle eşinden ayrılmış, engelli ve yoksul 
yardım bekleyen kadın sayısı 1000’in 
üzerindedir. Birçok yeni kurulmuş aile 
ekonomik geçimsizlik sebebiyle kısa sü-
rede dağılmaktadır.Okuma yazma bilme-
yen anneler,ilköğretim mezunu olan ka-
dınlar ve kızlar vasıfsız sayılıp kendilerine 
küçük de olsa bir iş bulamamaktadır. Bir 
meslek sahibi olacak genç kızlarımız ve 
yetişkin anneler, eğitilebilir engelliler, oku-
mamış veya ilköğretim mezunu kadınlar 
hayata daha sağlam adımlarla tutunmuş, 
geleceğe umutla bakmıştır. Bu proje ile 
özellikle risk altındaki gençler, eğitilebilir 
engelliler, yoksul ve okumamış anneler 
hazır giyim kurslarıyla yetiştirilmiş ve bir 
meslek kazanmış, ekonomik olarak ken-
di yağıyla kavrulur bir duruma gelmiştir. 
Böylece kadınlarımız ve genç kızlarımız 
aile bütçesine katkı sağlamış, ekonomik 
bağımsızlığına ulaşmıştır. Eğitilebilir en-

gellilere ümit ışığı olunarak hayata bağ-
lanmaları ve sosyal bütünleşmeleri sağ-
lanmıştır.

Proje kapsamında verilmiş olan giyim 
kursuna kursiyer seçiminde Bahçe Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın-
dan yardım alan bayanlara öncelik ve-
rilmiştir. Proje kapsamında oluşturulmuş 
olan atölye, proje ortağı Bahçe MEM’e 
bağlı Kız Meslek Lisesinde kurulmuştur. 
Proje süresi bitiminde SYDV ve Bahçe 
MEM arasında yapılmış olan protokol ile 
bu tür kurslar ilçede sürekli olarak açıla-
caktır.

Proje kapsamında proje ekibi oluşturul-
muş, ilk toplantılar gerçekleştirilmiş, ka-
tılımcılar belirlenmiş, atölye oluşturularak 
ekipmanlar alınmış, eğitimler gerçekleşti-
rilerek kursiyerler eğitilmiştir. Projede so-
nucunda Bahçe ilçesinde 40 genç hazır 
giyim kursu eğitimi almış, kursu başarıyla 
bitiren kursiyerler kendi işini ve çevresin-
dekilere iş yaparak aile bütçesine katkı 
sağlamıştır. Bir meslek sahibi 

olacak genç 
kızlarımız ve 

yetişkin anneler , 
eğitilebilir engelliler, 

okumamış veya 
ilköğretim mezunu 

kadınlar hayata 
daha sağlam 

adımlarla tutunacak, 
geleceğe umutla 

bakacaktır. 

Kadına Meslek 
Aileye Destek

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0141
64.200,00 TL
BAHÇE SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI

Bahçe ilçesinde 
40 genç 

hazır giyim 
kursu eğitimi 
almış, kursu 

başarıyla bitiren 
kursiyerler 

kendi işini ve 
çevresindekilere 

iş yaparak aile 
bütçesine katkı 

sağlamıştır.

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0141
64.200 TL
BAHÇE SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

14  |  Başarılı Projeler

Bahçe İlçesine bağlı Bekdemir Köyünde 
bulunan ve kullanım hakkı köy tüzel kişili-
ğine ait olan ilköğretim okulu bahçesine, 
Bekdemir Köyü ve komşu köyler Yayla-
lık ve İnderesi köylerindeki çocukları ve 
gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek 
amacıyla proje kapsamında, Bahçe Köy-
lere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
basketbol ve voleybol sahası yaptırıl-
dı. Projeden sadece Bekdemir, Yaylalık 
ve İnderesi köyleri çocukları ve gençleri 
değil İlçe merkezine yakın olduğundan 
dolayı İlçe çocukları ve gençleri de ya-
rarlanmıştır.

1.FAALİYET: Proje koordinasyon ekibi ve 
ofisinin oluşturulması: Projenin ve faali-
yetlerin organize ve koordinasyonunun 
sağlanması için kurum bünyesinde proje 
koordinasyon ofisi ve ekibi oluşturuldu.

2.FAALİYET: Proje tanıtım faaliyetleri 
sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan 
proje tanıtımı için; 2 adet tanıtım levhası, 
2 adet branda ile proje tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirildi, proje tanıtımı için Bahçe 
Kaymakamlığı, Bahçe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü internet siteleri kullanıldı.

3.FAALİYET: Açık Hava Spor Alanı Oluş-
turulması: Proje kapsamında Bekdemir 
köyünde bulunan okul bahçesine bas-
ketbol voleybol sahası oluşturulmuştur. 
Oluşturulan spor alanında köyde spor 
alanı bulunmadığından sağlıklı bir ortam-
da spor yapamayan çocuk ve gençler 
yararlandı. Psiko-sosyal gelişimleri açı-
sından faydalı alışkanlıklar kazanarak 
sağlıklı ve temiz bir ortamda spor yap-
maları sağlandı.

 Projeden sadece 
Bekdemir, 
Yaylalık ve 
İnderesi köyleri 
çocukları ve 
gençleri değil İlçe 
merkezine yakın 
olduğundan 
dolayı İlçe 
çocukları ve 
gençleri de 
yararlanmıştır.

Köylere
Spor Sahası

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0183
51.100 TL
BAHÇE KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ
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Bahçe ilçesine bağlı Kızlaç köyüne oyun 
parkı yapımı projesini hazırlanmasında-
ki temel amaç, bu köyün 200 civarında 
öğrencisinin çevre köylerden taşımalı 
sistemle okula gelmeleriydi. Dolayısıyla 
hedef grup sosyal etkinlikler için yeter-
li imkânlara sahip değildi. Öğrencilerin 
köylerinde enerjilerini atabilecekleri her-
hangi bir etkinlik alanı bulunmamaktaydı. 
Öğrencilerin okul saati dışında vakitlerini 
geçirebilecekleri sağlıklı alanlar bulun-
mamaktaydı. Oyunun çocuğun fiziksel, 
bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde 
ayrıca olumlu kişilik özelliklerini kazan-
masında büyük payı bulunduğu bilin-
mektedir. Ancak öğrencilerin yaşadıkları 
yerlerin dağlık bir yapıya sahip olması 
nedeniyle okul bahçesi dışında çocuk-
ların oyun oynayabileceği bir alan mev-
cut değildi. Bu proje ile hedef grubun bu 
yönlerden gelişmesine katkı sağlanması 
ve eğitim-öğretimin en üst seviyeye çı-
karılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu proje 
ile sağlıklı ve güçlü iletişim gücüne sahip 
bireyleri topluma kazandırma amaçlan-
mıştır.

1.Proje ekibinin oluşturulması; Proje ko-
ordinatörü ve sekretarya görevini yürü-
ten bir sekreterden oluşmuştur.

2.Proje ofisinin kurulması; Proje ofisi ola-
rak kurum bünyesinde bir odadan yarar-
lanıldı.

3.Malzeme alımı; “Çocuk Parkı” yapımı 
için alınacak oyun parkı ve banklar için 
KİK’e uygun olarak satınalmalar yapıl-
mıştır.

4.Alınan malzemenin belirlenen ortama 
montajı: Satın alınan 1 adet oyun grubu 
seti, 1 adet 2’li salıncak, 1 adet dönen-
ce, 2 adet zıpzıp, 1 adet ikili tahterevalli 
ve 4 adet piknik masası, Bekdemir köyü 
İlköğretim okulu bahçesine montajı ya-
pıldı. Okul bahçesinde öğrencilerin nis-
peten daha hijyenik ve toz topraktan 
arındırılmış bir alan oluşturuldu.

5. Görünürlük faaliyetleri; Proje ofisine ve 
bahçeye ilk bakışta göze çarpacak şekil-
de proje tanıtımını ile kalkınma bakanlığı 
ve SODES logolarını içerecek şekilde 2 
levha ve 2 branda konuldu, yapılan fa-
aliyetlerin yerel basında, ilçe milli eğitim 
müdürlüğünün resmi web sitesi olan 
http://bahçe.meb.gov.tr   ile yerel inter-
net medyasında yer alması sağlandı.

Ayrıca bu 
proje ile 

sağlıklı ve 
güçlü iletişim 
gücüne sahip 

bireyleri 
topluma 

kazandırma 
amaçlanmıştır.

Parkımızda
Oynayalım

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0198
20.300 TL
BAHÇE KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ
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İlçede yaşayan insanların büyük ço-
ğunluğunun ekonomik yönden zayıf;  
sosyo-kültürel düzeyinin düşük olması, 
bölgeyi dezavantajlı kılmaktadır. Okul 
öncesi çağı çocukları için oyun, öğren-
me de önemli bir araçtır. İlçedeki Can-
san İlköğretim Okulu, Kenan Evren Paşa 
İlköğretim Okulu ve Bahçe Anaokulunda 
oyun temelli eğitim alanlarının bulunma-
ması nedeniyle 48-72 ay arası çocukla-
rın, eğitimine yeterince katkı sağlanama-
maktadır. Bu proje kapsamında Bahçe 
Anaokulu, Kenan Evren Paşa İlköğretim 
Okulu, Cansan İlköğretim Okulu bahçe-
lerine 1’er adet öğreti amaçlı oyun alanları 
yapılmış olup, 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında okulöncesi eğitimde okullaşma 
oranının “Okullarımız Oyun Parkı İle Şen-
lensin” projesiyle %100’lere çıkarılması 
hedeflenmiştir. Bu oyun parklarının ku-
rulması ile hedef grubu çocuklar sağlıklı 

bir oyun alanına sahip olmuşlardır, ayrı-
ca ilçede bulunan engelli, sosyo-kültürel 
düzeyi düşük olan çocukların toplum-
sal bütünleşmeleri sağlanmıştır. Şişme 
oyun parkı ile de oyun parkına geleme-
yen diğer çocuklara fırsatlar sunularak, 
toplumda dezavantajlı olan çocukların 
gelişmişlik seviyelerinin artırılması amaç-
lanmıştır. Çocukların bedensel, sosyal ve 
ruhsal yönden sağlıklı gelişimlerine yar-
dımcı olarak, özellikle çocukların sportif 
faaliyetlere yönlendirilmesine destek olu-
narak toplumsal bütünleşmelerine katkı 
sağlanmıştır. Projenin uygulanması ile 
çocukların kişisel gelişimlerini tamam-
lamalarına katkı sağlayarak,  kendine 
güvenen, toplumla barışık,  işbirliği ve 
dayanışma ruhuna sahip mutlu  çocuk-
laryetiştirilerek, mutlu aileler ortaya çıka-
rılması sonucunda, mutlu toplum oluştu-
rulması hedefine katkı sağlanmıştır.

Çocukların 
bedensel, 
sosyal ve ruhsal 
yönden sağlıklı 
gelişimlerine 
yardımcı 
olarak, özellikle 
çocukların sportif 
faaliyetlere 
yönlendirilmesine 
destek olunarak 
toplumsal 
bütünleşmelerine 
katkı sağlanmıştır.

Okullarımız Oyun Parkı İle 
Şenlensin

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0261
122.819 TL
BAHÇE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Bahçe ilçesinin coğrafik yapısının en-
gebeli ve yerleşimin dağınık olması, ay-
rıca aile bütünlüğünün zarar görmesi 
münasebeti ile ilçemiz genç/çocukları 
olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca ilçemiz-
deki yetişkinlerin basketbol ve voleybol 
oynayabileceği yeterli alanlar yoktur. Bu 
kapsamda Bahçe EML’deki basketbol 
ve voleybol sahalarının kullanılabilir hale 
getirilerek her zaman voleybol ve bas-
ketbol oynanabilecek hale getirilmiştir. 
Buranın ilçenin ulaşımının en kolay yerle-
rinden olması sayesinde gençlerin ve ye-
tişkinlerin sürekli spor yapmaları sağlan-
mıştır. Bu kapsamda ilçemiz gençlerinin 
spor meslek yüksek okulları sınavında 
başarı göstermelerine de katkı sağlan-
mıştır. Ayrıca ilçe genç ve çocuklarına 
basketbol ve voleybol kursları verilmiş-

tir. Eğitim alanlar ve ilçedeki kurumların 
oluşturacağı takımlar arasında basketbol 
ve voleybol turnuvası yapılarak, ilk 3’e 
giren takımlara çeşitli ödüller verilmiştir. 
Projenin Amacı: İlçedeki çocuk ve genç-
leri futbol dışındaki diğer spor dalları ile 
tanıştırmak, sağlıklı bir hayat sürmeleri-
ne ve iyi dostluklar kurmalarına katkıda 
bulunmak, sorumluluğunu bilen ve kötü 
alışkanlıklardan uzak duran bireyler ye-
tiştirmektir. Bu kapsamda;

• 36 kişiye basketbol, 36 kişiye voleybol 
kursu vererek toplam 72 kişiyi sporla ta-
nıştırmak, 

• Yeni dostluklar kurulmasına katkı sağ-
layarak bilinçli aile yetiştirmeye katkı sağ-
lamak,

• Spor yapan sağlıklı vatandaşların art-
masına katkı sağlamak.

lçemiz 
gençlerinin 

spor meslek 
yüksek okulları 

sınavında 
başarı 

göstermelerine 
de katkı 

sağlanmıştır.

Futbolu Bırak - Basketbol
ve  Voleybol Oyna

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0093
125.000 TL
BAHÇE GENLİK 
HİZMETLERİ VE SPOR 
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
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Geçmişte yaşlı ve hasta insanlara, aile 
fertleri tarafından bakılıyorsa da günü-
müzde yaşlı ve hasta kişiler bakım hiz-
metlerine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca 
yaşlı ve hasta kişilerin ihtiyaçlarını gi-
dermek artık sadece onun beslenmesi 
ile sınırlı olmayıp bilgi ve beceri gerekti-
ren bir iş alanı olmuştur. İlçedehatta ilde 
yapılan araştırmada bu konuda eğitim 
almış bakım elemanının yetersiz oldu-
ğu görülmüştür. Bu ihtiyaçlardan yola 
çıkarak ilçe merkezi ve kırsal kesiminde 
yaşayan Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan 
yardım alan 18-40 yaş arasındaki vasıf-
sız,işsiz bayan ve erkekleri yaşlı ve hasta 
kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut te-
mizliği, sağlık personeli tarafından öne-
rilen ilaçların kullanılması, beslenmeleri, 
sağlık personeli tarafından tespit edilen 
nefes, hareket, tedavi çalışmalarında 
yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve ge-
reçleri yerinde ve zamanında kullana-

bilen eleman olarak yetiştirebilmek için 
kurslar düzenlemek ve aktif bir iş alanı 
oluşturmak amacıyla proje hazırlanmıştır.                             
Bahçe SYDV tarafından tespit edilen 
kursiyerlere proje ortağı Bahçe MEM 
tarafından sağlanan eğitimciler kurs 
vermiştir. Proje kapsamında oluşturulan 
atölye proje ortağı Bahçe MEM’e bağlı 
Bahçe Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
kurulmuştur. 8 aylık proje kapsamında 
kursiyerlere, yaşlı ve hasta bakımı alanın-
da mesleki eğitim kursu verilmiştir. Proje 
süresi bitiminde SYDV ve Bahçe MEM 
arasında yapılan protokol ile bu tür kurs-
lar ilçede sürekli olarak açılmıştır. Proje-
nin sonuçları şunlardır;

1-Bahçe ilçesinde 40 genç yaşlı ve has-
ta bakım elemanı eğitimi almıştır.

2-Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere 
kendi işini yaparak aile bütçesine katkı 
sağlaması olanağı verilmiştir.

Proje kapsamında 
oluşturulan atölye 
proje ortağı 
Bahçe MEM’e 
bağlı Bahçe Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi’nde 
kurulmuştur. 
8 aylık proje 
kapsamında 
kursiyerlere, yaşlı 
ve hasta bakımı 
alanında mesleki 
eğitim kursu 
verilmiştir.

Hastaya Yaşlıya Destek 
Gençliğe Meslek

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0139
86.000 TL
BAHÇE SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Düziçi ilçesinde uygulanmış olan bu pro-
je ile Yarbaşı Beldesi ile İlçede yaşamla-
rını sürdüren ekonomik durumları zayıf 
ailelerden tespit edilmiş olan bayanlara 
35 iş günü süresince verilen eğitimle bir 
meslek edindirme programı uygulan-
mıştır. Proje ortağı İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi’nin 
programını yapmış olduğu ve eğitmenini 
sağladığı her bir kilim dokuma kursuna 
21 kursiyer katılmış, 10 aylık süre içe-
risinde 6 ayrı gruba kurs verilmiştir. Bu 
bağlamda 6x21= 126 bayan bir meslek 
sahibi olmuş, ekonomik ve sosyal yön-
den özgüven kazanmışlardır. Bu proje 
ile ihtiyaç sahibi ev hanımları evde para 
kazanabilecek duruma gelmişler ve aile 
bütçelerine katkı sağlamışlardır. Meslek 
sahibi bayanların evlerinde dokudukları 
Karatepe kilimlerinin, kooperatif aracılığı 
ile satışı yapılmıştır. Kursu tamamlayan 
bayanlara kurs sonunda sertifikaları ve-
rilmiştir.

1-Proje ekibinin oluşturulması: Belediye 
tarafından bir proje koordinatörü ve bir 
yardımcı belirlenmiştir.

2-Proje ofisinin hazırlanması: Belediye 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün odası ortaklaşa 
proje ofisi olarak kullanılmıştır.

3-Kursiyerlerin Tespiti: İlçede ve beldede 
işsiz ve yoksul bayanların müracaatlarına 
öncelik verilerek kursiyerler tespit edil-
miştir.

4-Proje Tanıtım Faaliyetleri: Projede uy-
gulanmış olan kursun tanıtımının yapıl-
ması amacıyla her türlü görünürlük faa-
liyetlerinden faydalanılmış, bu tanıtımlar 
sayesinde, kursun etki alanı genişlemiş, 
kursiyerlerin hazırladıkları ürünler daha 
kolay pazarlama imkânına sahip olmuş-
tur.

3-Mesleki Eğitim Merkezinin Oluştu-
rulması: Mesleki eğitim merkezi olarak 
kullanılan bina belediye tarafından tahsis 
edilmiş, 7 tezgâhta 21 kişi kurs görmüş, 
kursiyerler 35 iş günü, günlük 8 saat 
üzerinden kursa gelmişlerdir. Kurs süresi 
bittiğinde 2.etap kurs başlatılmıştır. Böy-
lece kurs faaliyetleri 6 defa tekrarlanmış, 
toplamda 126 kişi kursu tamamlayarak 
sertifika almıştır.

4-Kursta görevli usta öğretici halk eğitim 
merkezince belirlenmiştir.

Meslek 
sahibi 

bayanların 
evlerinde 

dokudukları 
Karatepe 

kilimlerinin, 
kooperatif 

aracılığı 
ile satışı 

yapılmıştır.

Benimde
Bir Mesleğim Var

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0182
77.000 TL
YARBAŞI BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde yer 
alan Yukarıhacılar mahallesinde 0-12 
yaş arası çocukların eğlenebildiği ve kişi-
sel becerilerini geliştirebildiği, arkadaşlık 
duygularını pekiştirdiği güvenli, modern 
bir oyun alanı kurulmuştur.

Proje aşağıda belirtilen adımlarda yürü-
tülmüştür. 

Proje Ekibinin Oluşturulması: Projenin 
yürütülmesi esnasında görev alan kişiler 
belirlenmiş ve SODES kapsamında ya-
pılması gereken raporlamalar, doküman 
takibi, proje akışı ile ilgili toplantılar ve 
projenin belirlenen iş zaman planına uy-
gun olarak tamamlanabilmesi için gerekli 
çalışmalar yürütülmüştür. 

Keşif Yapılması: Oyun alanının yapıldığı 
yer kontrol edilmiş, tespit edilen ekip-
manların temini ve yerleşimi, çevre dü-
zenlemeleri, oturma alanları,  yürüyüş 
alanlarının belirlenmesi için ilgili proje 
sorumlusu tarafından keşif çalışması ya-
pılmıştır.

Zemin Hazırlığının Yapılması: Oyun ekip-
manlarının montajından önce zemin dü-
zenlemeleri yapılmıştır. Oyun grubunun 

kurulacağı alanın aplikasyonu yapılarak 
sınırları belirlenmiştir. 

Satın Alımların Yapılması: Tespit edilen 
ekipmanlar için tedarikçi firmalardan tek-
lifler toplanmış, proje ekibi teklifleri de-
ğerlendirildikten sonra satın alım işlem-
leri yapılmıştır.

İnşaat ve Yolların Yapılması: Oyun ekip-
manları dışında kalan alanların yürüyüş 
yollarının araç yollarının imalatı yapılmış-
tır.

Oyun Gruplarının Yerleştirilmesi: Oyun 
alanı içerinde satın alınan ekipmanlar 
projeye uygun olarak tespit edilen yerle-
re tedarikçi firma tarafından monte edil-
miştir.

Park Düzenlemesinin Yapılması: Oyun 
ekipmanlarının montajından sonra oyun 
alanı içerisinde keşif çalışmasına uygun 
olarak tespit edilen düzenlemeler yapıl-
mıştır. 

Tanıtım Faaliyetleri: Projenin tamamlan-
ması ile SODES kapsamında gerçek-
leştirilen faaliyetler Proje Ekibi ve Düziçi 
Belediyesi tarafından tanıtılmıştır.

0-12 yaş arası 
çocukların 
eğlenebildiği 
ve kişisel 
becerilerini 
geliştirebildiği, 
arkadaşlık 
duygularını 
pekiştirdiği 
güvenli, 
modern bir 
oyun alanı 
kurulmuştur.

Haydi Çocuklar
Parka

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0349
53.500 TL
DÜZİÇİ BELEDİYESİ
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Projenin Amacı: Dershane eğitimi alma-
dan başarı sağlamanın düşük olduğu, 
fakat ekonomik sıkıntı içinde oldukla-
rından, aldıkları burslarla öğrenimlerini 
tamamlamaya çalışan ve maalesef der-
shaneye gitme imkânı olmayan öğren-
cilerin, her iki yılda bir yapılan ve 2012 
yılında da yapılan, ön lisans mezunları-
na yönelik KPSS’ye hazırlanmaları için 
ücretsiz kurs vermektir. İhtiyaç sahibi 
öğrenciler dernek tarafından tespit edil-
miştir. Üniversite, proje ortağı olarak 2 
sınıf, atölye odası ve ofis tahsis etmiştir. 
Düziçi Belediyesinin ortak olarak tah-
sis ettiği KPSS Hazırlık Setleri öğretim 
malzemesi olarak kullanılmıştır. Öğren-
cilere KPSS müfredatı doğrultusunda 
Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya ve 
Vatandaşlık dersleri verilmiştir, deneme 
sınavları yapılmıştır. Öğrencilere, ilave 
eğitim olarak bilgisayarlı muhasebe dersi 

de verilmiştir. Bu eğitim sonunda öğren-
cilere sertifika da verilmiştir. Ayrıca MYO 
öğrencilerine yönelik olarak motivasyon 
seminerleri düzenlenmiştir. Kurs bitimine 
yakın bir tarihte deşarj ve motivasyon 
için kursiyer öğrencilere ücretsiz müzik-
li bir yemek organizasyonu yapılmıştır. 
Seminer ve yemek organizasyonu ile 
sosyal imkânlardan yoksun kalan deza-
vantajlı öğrenciler sosyal yaşamla da ba-
rışık hale gelmiştir. Böylece TR63 Bölge 
Planı Geliştirme Stratejisi Gelişme Ekseni 
kapsamında yer alan ‘Beşeri sermayenin 
rekabetçi sektörlerle uyumlu bir şekilde 
geliştirilmesi’ gelişme ekseninin ‘Çalışma 
çağındaki nüfusun istihdam edilebilirlik-
leri geliştirilecektir’  temel amacına katkı-
da bulunulmuştur. Öğrenciler sadece Ön 
Lisans Diploması sahibi olarak kalmamış 
ve bir kamu kuruluşunda çalışma imkâ-
nına sahip olmuşlardır.

Öğrenciler 
sadece 

Ön Lisans 
Diploması 

sahibi 
olarak 

kalmamış 
ve bir kamu 

kuruluşunda 
çalışma 

imkânına 
sahip 

olmuşlardır.

Aydınlığa
Yolculuk

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0453
40.000 TL
DÜZİÇİ YÜKSEK 
ÖĞRETİM DERNEĞİ
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Bu projeye, Böcekli beldesinde ve belde-
ye komşu köylerde herhangi bir dinlen-
me alanı ve çocuk oyun parkı olmaması 
dolayısıyla ihtiyaç duyulmuştur. Proje ile 
belde mahalleleri ve yakın köylerde ika-
met eden her yaştan vatandaşın fayda 
sağlaması için halkımızın ve çocukların 
sosyal ortamda tanışması, eğlenmesi 
ve kaynaşması amacıyla hazırlanmıştır. 
Beldenin nüfusu 2500 civarında olsa 
da belde toplanma merkezi olarak gö-
rülmektedir ve günlük olarak nüfusu 
artmaktadır. Merkezde yer alan bu park 
sayesinde hem yetişkinler için dinlenme 
alanı oluşturulmuş hem de çocuklar için 
oyun alanı haline getirilmiştir. Kurulan 
park belediye hizmet binasına 50 met-
re uzaklıkta Atatürk ilköğretim okulunun 
hemen karşısında bulunmaktadır.500 
öğrencisi olan okulda taşımalı öğrenciler 
eğitim görmektedir. Böylece park alanı 
sadece beldede yaşayan çocuklar için 
değil yakın köylerden gelen çocuklar için 
de kullanım alanı olmuştur.

1-Proje ofisinin hazırlanması, proje eki-
binin oluşturulması. Belediye başkanı 
tarafından proje koordinatör görevlendi-
rilmesi yapılmıştır.

2-Projenin Tanıtım Faaliyetleri: Barış 
meydanı ve Çocuk parkı alanının uygun 
bir yerine projenin tanıtımı için saç levha 
yaptırılmıştır. Projenin tanıtımı için gerekli 
branda ilanları bastırılarak gerekli duyu-
ru yapılmıştır. Projenin her aşamasının 
resimleri Belediyenin web sitesinde ya-
yınlanmış ve halk bilgilendirilmiştir. Proje-
nin açılışında vatandaşlara ve çocuklara 
şapka dağıtılmıştır.

3-Proje Alanının Yakın Faaliyetleri: Kazı 
yapılması ve krobetonunun dökülmesi 
taş duvar örülmesi renkli taşla parke taşı 
döşenmesi bordürün konulması ve be-
tonunun gerekli yerlere kullanılması ço-
cuk oyuncaklarının yerine konulması çim 
ve ağaçların dikimi ve aydınlatma cihaz-
larının yerine montajı yapılmıştır.

Park alanı 
sadece 
beldede 
yaşayan 
çocuklar 
için değil 
yakın 
köylerden 
gelen 
çocuklar 
için de 
kullanım 
alanı 
olmuştur.

Barış Meydanı
ve Çocuk Parkı

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0111
133.250 TL
BÖCEKLİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Beldeye bağlı 3 mahallede mülkiyeti be-
lediye adına olan 3 ayrı alanda çocukla-
rın, gençlerin ve yetişkinlerin faydalana-
bileceği park yapımı amaçlanmıştır. Bu 
proje ile 1 adet park, 2 adet park tadi-
latını yaparak çocukların faydalanacağı, 
görsel ve yazılı basında gördükleri oyun 
grupları ile zamanlarını geçirecekleri 
alanlar oluşturulmuştur.

Çocukların sokak aralarında tehlike-
li ortamdan güvenli mekânlara çekerek 
ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 
sağlamak, gençlerin ve yaşlıların günün 
stresini atabilecekleri alanlar oluşturmak 
amaçlanmıştır. Belde mahallelerinde 
yaklaşık 0-6 yaş 450 çocuk, ilköğretim 
çağında 683 çocuk, ortaöğretim çağın-
da 270 genç, yetişkin ve yaşlı 2100, top-
lamda 3500 kişi faydalanmıştır.

Çocukların 
faydalanacağı, 

görsel ve 
yazılı basında 

gördükleri 
oyun grupları 

ile zamanlarını 
geçirecekleri 

alanlar 
oluşturulmuştur.

Bizimde
 Bir Parkımız Var

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0112
80.410 TL
YARBAŞI BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Gelişmişlik düzeyi ve sosyal hayatı ol-
dukça düşük olan ilçemiz Düziçi’nde, 
çocuklar ücretsiz ve sağlıklı bir ortamda 
spor yapamamakta ve organize şekil-
de sportif faaliyetlerde bulunamamak-
tadır. Yapacağımız projeyle 11-12 yaş 
grubu küçükler ve 13-14 yaş grubu 
yıldızlar kategorisinde, imkânları kısıtlı 
olan toplam 48 çocuğa, lisanslı eğitici-
ler tarafından120 saatlik, sertifikalı futbol 
kursu verilmiş, Gaziantepspor Kulübü 
ziyaret edilmiş ve kurs sonunda oluş-
turulan takımlarla birlikte, ilçe çapında 
geniş katılımlı bir turnuva düzenlenmiş-
tir. Kurs programının uygulanabilmesi 
ve turnuvaların yapılabilmesi için ilçemiz 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 
bulunduğu bir kampüs içerisinde, hâli-
hazırda atıl durumda bulunan niteliksiz 
futbol sahası üzerine 40x25 metre ebat-
larında üstü açık sentetik çimli modern 
bir halı saha ve yanında portatif, duşlu 
soyunma kabinlerine ihtiyaç duymaktay-
dı. Bu sayede,  öncelikli olarak yatılı ve 
yoksul kız-erkek çocuklarının bulunduğu 

okul takımları, köy çocukları takımları, 
risk altında bulunan ve kenar mahalle 
çocuklarının oluşturduğu takımlarla bir 
halı saha turnuvası yapılmıştır. Ortakları-
mız İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlikten, 
Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü sakatlan-
malara karşı tedbir almaktan ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü kurs düzenlemekten, 
sahanın temizlik ve bakımından sorum-
lu olmuştur. Bu proje sonunda müdür-
lüğümüz,  turnuvaları geleneksel hale 
getirerek ve kendi imkânlarıyla her yıl 
“Halı Saha Futbol Turnuvası” düzenleme 
kabiliyetine kavuşmuş oldu. Bu sayede, 
sadece yoksul ve asosyal çocuklarımızın 
kendilerine olan güveninini artırarak sos-
yal hayata katılımlarını teşvik etmekle ka-
lınmadı, aynı zamanda genç yetenekleri 
görme fırsatını da yakalanmış oldu. Ay-
rıca, ruhsal ve fiziksel gelişim çağındaki 
çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir or-
tamda spor yapabilme imkânı yaratarak 
zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını 
da sağlanmış oldu.

Ayrıca, ruhsal ve 
fiziksel gelişim 
çağındaki 
çocuklarımıza 
sağlıklı ve 
güvenli bir 
ortamda spor 
yapabilme 
imkânı 
yaratarak zararlı 
alışkanlıklardan 
uzak 
durmalarını da 
sağlanmış oldu.

Düziçili Yoksul Çocukların 
Futbol Kursu ve Turnuvası 
İle Sosyal Hayata Katılımlarını 
Teşvik Projesi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0144
90.800 TL
DÜZİÇİ İLÇE GENÇLİK 
SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
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Düziçi Alibozlu ilköğretim okulu ve proje 
ortağı Düziçi Çitli Harun Reşit İlköğretim 
Okulu taşıma merkezi olan okullardır. 
Sekiz yıllık eğitim öğretim yapılan, Düziçi 
Alibozu İlköğretim Okulu;  ilçe merkezi-
ne 10 km uzaklıkta ve 10 taşıma alanı-
nın bulunduğu bir bölgede yer alan tek 
ilköğretim okuludur. Aynı şekilde Düziçi 
Çitli Harun Reşit İlköğretim Okulu da 
merkeze 11 km uzaklıkta olup 6 taşıma 
merkezinden öğrenci almaktadır.  Öğ-
rencilerin; % 90’ı bu kapsamda eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  
Öğrencilerin ilköğretim ilk kademeyi köy-
lerindeki okullarda birleştirilmiş sınıflarda 
okumaları nedeniyle merkezi sistemle 
yapılan sınavlarda okul başarıları oldukça 
düşüktür. Öğrenciler ilçe merkezindeki 
dershane faaliyetlerine; ulaşım sorunu ve 
dar gelirli ailelerin çocukları olmaları ne-
deniyle katılamamaktadırlar. Bölge itibarı 
ile öğrencilerin sınavlara hazırlanabilece-
ği herhangi bir ortam bulunmamaktadır. 

Yaşanılan çevrenin bu tür çalışmalardan 
yoksun olması; öğrencilerin sınavlardan 
yeterli puan alamamasına ve istenilen bir 
okula gidememesine bu nedenle de öğ-
renim hayatlarının son bulmasına neden 
olmaktadır. Yapılan merkezi sınav sonuç-
ları ve ortaöğretime devam edemeyen 
özellikle kız öğrencilerin oldukça fazla ol-
ması bu durumu açıkça ortaya koymak-
tadır. Okulda açılan PYBS ve SBS kursu 
bu 16 taşıma merkezinden toplam 150 
öğrenciye hitap etmiştir. Hafta sonları ki-
ralanan 10 servisle kurs binasına taşınan 
öğrencilere branş öğretmenleri tarafın-
dan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknolo-
ji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden 
kurs verilmiştir. Bu alanda kurs süresince 
sınavlar yapılarak öğrencilerimizin başa-
rıları izlenmiştir. 150 öğrenciden oluş-
turulan 5 ayrı gruba, 9 ay süreli olmak 
üzere 5 ayrı öğretmen tarafından, toplam 
1800 saat kurs verilmiştir.

150 
öğrenciden 
oluşturulan 

5 ayrı 
gruba, 9 
ay süreli 

olmak 
üzere 5 ayrı 

öğretmen 
tarafından, 

toplam 
1800 

saat kurs 
verilmiştir.

SODES’le Eğitimde
Eşit Fırsatlara Sahibim

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0149
62.630 TL
DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Atalan Belediyesi 1998 yılında kurulmuş-
tur. Düziçi İlçesine 10 km mesafededir. 
2011 yılı nüfusu 2029’dur. Bu projeye 
Beldede ve beldeye komşu köylerde 
herhangi bir dinlenme alanı ve çocuk 
oyun parkı olmaması dolayısıyla ihtiyaç 
duyulmuştur. Bilindiği gibi oyun çocuğun 
dünyasını çevreleyen en önemli öğedir. 
Oyun ile çocuklar gelişir, büyür, beceri-
lerinin farkına varırlar. Oyun ile çocuğun 
fiziksel, zihinsel, ruhsal dünyası güçlenir. 
Çocuk oyunları, saldırganlık eğilimlerinin 
ve enerji birikiminin zararsız bir şekilde 
kullanım ve yönlendirilmesinde önemli 
bir işleve sahiptir. Alan oyunları denilen 
kategoride çocuklar atlayıp-zıplayarak 
veya oyun araçları vasıtasıyla bir takım 
beceriler de geliştirirler. Zihin-kas koor-
dinasyonu, algılama ve tepki verme hızı, 
kendini yaşıtlarıyla mukayese edebilme 
ve değerlendirme, oyun yoluyla mümkün 
olabilmektedir. Beldede 1 adet İlköğre-
tim Okulu bulunmaktadır. Okula taşımalı 

sistemle çevre köylerden de öğrenci gel-
mektedir. Okul idaresinden alınan bilgi-
lere göre her yıl yaklaşık 25-30 öğrenci 
ana sınıfına başlamaktadır. Okulda 1. ile 
5. sınıflarda  (6-12 yaş arası) 260 öğ-
renci, 6 ile 8. sınıflarda da 280 öğrenci 
öğrenim görmektedir. Beldedeki öğrenci 
sayısı sürekli olarak artmaktadır. Proje ile 
belde mahalleleri ve yakın köylerde ika-
met eden her yaşta vatandaşın yararlan-
ması için halkımızın ve çocukların sosyal 
ortamda tanışması, eğlenmesi ve kay-
naşması amacı ile hazırlanmıştır. Projeyi 
gerçekleştireceğimiz arsa beldemizin ve 
çevre köylerin Düziçi İlçemiz ile ulaşımı-
mızı sağlayan yol üzerinde olup merkezi 
konumundan dolayı Beldemizdeki tüm 
çocuklar ve çevre köylerden gelecek 
olan çocukların rahatlıkla ulaşabilecekleri 
bir noktadadır. Bu Projeden amaç hem 
yetişkinler için dinlenme alanı oluşturul-
du hem de çocukların güvenli bir şekilde 
eğlenebildikleri bir alan oluşturuldu.

Bu Projeden 
amaç hem 
yetişkinler için 
dinlenme alanı 
oluşturuldu 
hem de 
çocukların 
güvenli 
bir şekilde 
eğlenebildikleri 
bir alan 
oluşturuldu.

Çocuklar
Oyun İle Büyür

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0154
80.125 TL
ATALAN  BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Toplumda köy halkının önemli bir yeri 
vardır. Bilindiği üzere toplumda yaşayan 
bireylerin çoğu köyde doğmuş, büyü-
müş ya da evvel zamanlarda köyden göç 
ederek kentsel alanda yaşamaya başla-
mışlardır. Bu bağlamda köy halkı deni-
len  ya kendimiz oluyoruz ya da yakın 
derecede bir akrabalar olmaktadır. Kırsal 
alanda yaşayan insanların doğal ola-
rak karşılaştığı sosyal kısıtlıklar çocuklar 
üzerinde uzun vadede olumsuz etkisini 
göstermiştir. Köylere önem verildiğinde 
olumlu sonuçlarla karşılaşıldığı gerçeği 
de göz ardı edilemez. Köyde yaşamını 
sürdüren insanlarımızın gelir kaynağı ya 
tarımdır ya da hayvancılıktır. Tarım ve 
hayvancılık gibi uğraşlar da imkânlar el 
verdiği sürece sürdürebilir. Bu imkânları 
hala devam eden insanlar köyde yaşam-
larına devam ediyor fakat bu imkânları 
kalmayan insanlarımız maddi gücün de 
yetersiz olmasıyla beraber mecburi göçe 

tabi kalmaktadır.  Köylerde okulların ye-
tersiz ya da hiç olmaması da köylerde 
yaşamak durumunda kalan insanların 
geleceği için büyük bir eksiklik sayıl-
maktadır. Bu şartlar da köyler üzerinde 
ne kadar durmamız ve önemsememiz 
gerektiğini açık bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Okulların yanı sıra köylerdeki 
oyun ve spor alanlarının yapılması ve ge-
liştirilmesi çocukların bir nebze de olsa 
çocukluk çağlarının farkında olmalarını 
sağlamıştır. Çocukların fiziksel ve zihinsel 
gelişimi için de önem teşkil etmektedir. 
Atatürk’ün “ Köylü milletin efendisidir” 
sözünü de hatırlayarak köylere olan il-
giyi arttırmalı ve gelişmeye geçmişimizi 
unutmadan devam etmeliyiz. Projemizin 
hayata geçirilmesiyle birlikte köydeki ço-
cuklarımız hem eğlenme ortamı bulmuş 
hem spor yapabilecekleri alanlara sahip 
olmuşlar hem de zihinsel gelişimlerinde 
artış gözlenmiştir.

Projemizin 
hayata 

geçirilmesiyle 
birlikte köydeki 

çocuklarımız hem 
eğlenme ortamı 

bulmuş hem spor 
yapabilecekleri 
alanlara sahip 
olmuşlar hem 

de zihinsel 
gelişimlerinde 

artış gözlenmiştir.

5 Köye
Oyun Parkı

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0161
109.700 TL
DÜZİÇİ KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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Ellek’te çocukların, gençlerin ve yetiş-
kinleri nefes alabilecekleri çocuk parkı 
ve yeşil alanların olmaması nedeniyle 2 
adet parka ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu 
parklarla çocuklar televizyonlarda gör-
dükleri oyun grupları ile oynamış, genç-

ler ve yetişkinler burada oluşturulan yeşil 
alanlarda zamanlarını geçirmişlerdir.

Proje ofisi ve ekibi oluşturuldu, gerekli 
ihaleler yapıldı, malzemeler alındı, park-
lar tesis edildi ve vatandaşın hizmetine 
açıldı.

çocuklar 
televizyonlarda 
gördükleri 
oyun grupları 
ile oynamış, 
gençler ve 
yetişkinler 
burada 
oluşturulan 
yeşil alanlarda 
zamanlarını 
geçirmişlerdir.

Parkımız Olsun

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0187
89.230 TL
ELLEK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Ellek çocuklarının gençlerin ve yetişkin-
lerin nefes alabilecekleri çocuk parkı ve 
yeşil alanların olmaması nedeniyle 2 adet 
parka ihtiyaç duyulmaktaydı. Bir tanesini 
bir önceki proje desteği ile hayata geçi-
rilmiş ve beklentilerden çok daha fazla 
ilgi görmüştür. Uzak yerlerden bile, ço-
cukların haricinde gençler bile yoğun ilgi 
göstermiştir. Bir insanın yaşça olgunluk 
seviyesine ulaşmadan çocukluk çağında 
yaşanması gereken mutlulukları yaşa-
makta ve ruhsal eksiklikler tamamlan-
makta, bilinçaltında yaşanmamış çocuk-
luk duyguları dışa vurmamaktadır.  Diğer 
parka da nüfusun yaklaşık ikinci yarısını 
kapsayan mevcut parka ulaşımda so-
run yaşayan mahallemizde oluşturması 
düşünülmüş, sosyal fırsat eşitliğini he-
deflenmiştir. Bu parkla çocuklar tele-
vizyonlarda gördükleri oyun grupları ile 
oynamış, gençler ve yetişkinler burada 

oluşturulan yeşil alanlarda zamanlarını 
geçirmişlerdir.

Geçmişte bir park tecrübesi olduğu için 
proje ofisi ve ekibini tekrar faal hale getir-
mek kolay olmuştur. Proje ofisi fiili olarak 
daha önce çalışma odası kullanılacağı 
için masrafsız olmuştur. Proje ekibiyle 
birlikte yer tespiti, gerekli maliyet analiz-
leri ve fizibiliteleri yapıldı.  Gerekli ihale-
ler yapıldı, malzemeler alındı, park tesis 
edildi, çevre düzenlemesi yapıldı ve va-
tandaşın hizmetine açıldı. Yapım süre-
cinde ve tesis faaliyete girdiğinde reklam 
organları kullanılarak halkın tesisten ha-
berdar olması sağlandı ve maksimum 
katılımla hizmet amacına ulaşmış oldu. 
Toplumun her kesiminin istifade etmesi 
için sosyal çaba harcandı. Bu yüzden 
bir önceki parka yakın değil, kasabanın 
demografik oturumuna göre uygun bir 
noktaya park konumlandırıldı.

çocuklar 
televizyonlarda 

gördükleri 
oyun grupları 

ile oynamış, 
gençler ve 
yetişkinler 

burada 
oluşturulan 

yeşil alanlarda 
zamanlarını 

geçirmişlerdir.

Haydi Çocuklar
Parka

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0047
72.000 TL
ELLEK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Belde Karaçarlı mahallesinde mülkiye-
ti belediyeye ait olan 1193 nolu parsel 
üzerine çok amaçlı spor sahası yaparak 
hem beldede, hem de ilçede yaşamları-
nı sürdüren vatandaşların hizmetine su-
nulması amaçlanmıştır. Hızlı kentleşme 
ile çocuk ve gençlerin oyun oynayacak, 
spor yapacak alanları hızla yok olmak-
ta çocuk ve gençler sokak aralarında 
oyunlarını oynarken trafik terörüne ma-
ruz kalmaktaydılar. Yapılan çok amaçlı 
spor sahası ile belde mahallelerinde ve 
çevre belde ve köylerde yaşayan gençle-
rin boş zamanlarında kahve köşelerinde 
zamanlarını boşa harcamamalarını ve al-
kol, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alış-
kanlıklara yakalanmamaları hedeflenmiş-
tir. Yapılan spor tesisi ile gençlerin boş 
zamanlarında kendi aralarında maçlar 
yaparak eğlenmelerini takım sporu ya-

parak birbirlerine karşı sorumluluk sahibi 
olmakla birlikte çevreye karşıda sorum-
luluk sahibi olmaları hedeflenmiştir.

Proje SODES tarafından kabul gördü-
ğünde, birinci ayında proje koordinatörü 
görevlendirildi, proje işlemleri için proje 
ofisi oluşturdu. Projenin tanıtımı için ta-
nıtım levhası ve branda yapılarak halkın 
göreceği bir alana yerleştirildi. Alınan 
fotoğraf makinası ve video kamara ile 
projenin her aşaması kayıt altına alındı, 
oluşturulan fotoğraflar ve video görün-
tüler internet sitesinde yayınlandı. Proje 
EKAP üzerinden ihale edildi. Yüklenici 
firma tarafından yapımına başlandı proje 
inşaatı tamamlandıktan sonra gençlerin 
kullanımına açıldı. Açılışta bulunan katı-
lımcılara şapka, çocuklara tişört dağıtıldı. 
Oluşturulan spor tesisi hiç bir şekilde ti-
cari amaçlı kullanılmamıştır.

Açılışta bulunan 
katılımcılara 
şapka, 
çocuklara 
tişört dağıtıldı. 
Oluşturulan 
spor tesisi hiç 
bir şekilde 
ticari amaçlı 
kullanılmamıştır.

Hedef
Sağlıklı Spor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0054
90.000 TL
YARBAŞI BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Düziçi Karagedik Enova Enerji Üretim 
A.Ş. İlkokul/Ortaokulu ve proje ortakları 
Yazlamazlı, Karaçarlı, Karacaören ve El-
lek İlkokul/Ortaokulları taşıma merkezli 
eğitim yapan okullardır. Köy, ilçe merke-
zine 20 km, Yazlamazlı köyü 10 km, Ka-
racaören köyü 4 km, Karaçarlı köyü 6 km 
Ellek ise 13 km uzaklıktadırlar. Okullar-
daki öğrenciler İlçe merkezine gidiş-geliş 
sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bu sebeple 
ilçe merkezindeki kütüphaneden yarar-
lanamamaktadırlar. Araştırmalara göre 
köy çocuklarının okuma alışkanlığı ka-
zanamamalarının en temel nedeni kita-
ba ulaşamamalarıdır. Velilerin ekonomik 
durumlarının kötü olmasından dolayı bu 
problemin giderilmesi için destek ala-
mamaktadırlar. Bakanlığın gönderdiği az 
sayıdaki kitaplar da kütüphanenin olma-
masından dolayı ya kaybolmuştur ya da 
yırtılıp atıl duruma gelmiştir. Öğrencilerin 
ilçe merkezindeki öğrencilerle eşit şart-
larda olabilmeleri için 5 köy okuluna bi-

rer kütüphane yapmak hedeflenmiştir. 
Kütüphanelerin yapımını takiben proje 
ortağı köyler kapsamında “Kitap Okuma 
Yarışması” düzenlenmesi hedeflenmiştir. 
Ayrıca kütüphanelere konulan derslere 
yönelik kaynak kitaplar, masa ve san-
dalyelerle öğrencilerin boş zamanlarında 
sessiz bir ortamda ders çalışma imkânı 
da sunuldu. Kütüphanelerle sadece öğ-
rencilere değil; Milli Eğitim Bakanlığının 
“Okul Hayat Olsun Projesi” doğrultusun-
da kütüphanelerin tüm köy halkına da 
hizmet etmesini sağlanmıştır. Böylelikle 
velilere hem kitap okuma sevgisi kazan-
dırmayı hem de okula karşı ilgi ve alaka-
sını arttırmak sağlanmış oldu. Köylerde 
internet bağlantısı çok kısıtlı olduğu için 
köylüler internetle ilgili işlemleri için ilçe 
merkezine gitmek zorunda kalmaktaydı-
lar. Okullardan çekilen internet bağlan-
tılarıyla köylülerin işlemlerini buralardan 
gerçekleştirmeleri sağlandı.

Okullardan 
çekilen internet 

bağlantılarıyla 
köylülerin 

işlemlerini 
buralardan 

gerçekleştirmeleri 
sağlandı.

Sodes’le Biz De Okuyoruz

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0073
93.000 TL
DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Düziçi, Osmaniye’nin doğusunda, 
40000 nüfuslu dağınık yerleşimli kırsal 
bir bölgede yer almaktadır. Gelir kay-
nakları oldukça kısıtlı ve babaların önemli 
bir kısmının kentlere giderek ailesinin 
geçimini sağladığı bir yerdir. İlçe insanı 
çocuklarının eğitimine önem vermekle 
birlikte, eğitim imkânlarından yeterince 
yararlanamayan, maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle hiç dershaneye gidememiş, 
üniversite sınavlarına girecek lise öğren-
cisi gençlerimiz bulunmaktaydı. Uygula-
nan proje ile o güne kadar dershaneye 
gidememiş özellikle belde ve köylerden 
gelen ve derslerinde başarı gösteren 42 
öğrenciye dershaneye gitme fırsatı veril-
di. Böylelikle şehir merkezindeki akranla-
rıyla nispeten eşit şartlarda üniversiteye 

hazırlanma imkânı buldular. Kişiler tespit 
edilirken veli yıllık gelir beyannamelerini 
istendi, proje ortağı İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünden ve okullardaki öğrenci ba-
şarı kayıtlarından yararlanıldı. Önceki yıl-
larda dershane kayıtlarının olmamasına 
dikkat edildi. Devam ve başarı takibi ai-
leleriyle birlikte yapıldı. İhtiyaç olarak ön-
celikli belde ve köylere ulaşımı sağlamak 
için, üç farklı yöne üç farklı servis ko-
nuldu. Her bir servis 14 kişilik olmuştur. 
SODES programı sayesinde dershane-
ye gidebilen gençlerle üniversite tanıtım 
gezileri düzenlendi ve üniversite sınavla-
rında başarılı olanlar, basınla paylaşıldı. 
İmkânları kısıtlı gençlere üniversiteli olma 
imkânı vermekle birlikte, ilçeden üniver-
siteye giden kişi sayısında artış sağlandı.

İmkânları 
kısıtlı 
gençlere 
üniversiteli 
olma 
imkânı 
vermekle 
birlikte, 
ilçeden 
üniversiteye 
giden kişi 
sayısında 
artış 
sağlandı.

Yeşeren Umutlar

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0117
105.000 TL
DÜZİÇİ SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Düziçi Karagedik Enova Enerji Üretim 
A.Ş İlköğretim Okulu ve proje ortağı Dü-
ziçi Yazlamazlı ilköğretim okulu taşıma 
merkezi olan okullardır. Sekiz yıllık eğitim 
öğretim yapılan, Düziçi Karagedik Enova 
Enerji Üretim A.Ş İlköğretim Okulu;  ilçe 
merkezine 20 km uzaklıkta ve 13 taşı-
ma alanının bulunduğu bir bölgede yer 
alan tek ilköğretim okuludur. Aynı şekil-
de Düziçi Yazlamazlı İlköğretim Okulu da 
merkeze 15 km uzaklıkta olup 6 taşıma 
merkezinden öğrenci almaktadır.  Öğ-
rencilerin; % 80’i bu kapsamda eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  
Öğrencilerin ilköğretim ilk kademeyi köy-
lerindeki okullarda birleştirilmiş sınıflarda 
okumaları nedeniyle merkezi sistemle 
yapılan sınavlarda okul başarıları oldukça 
düşüktür. Öğrenciler ilçe merkezindeki 
dershane faaliyetlerine; ulaşım sorunu ve 
dar gelirli ailelerin çocukları olmaları ne-
deniyle katılamamaktadırlar.  Bulunduğu 
bölge itibarı ile öğrencilerin sınavlara ha-
zırlanabileceği herhangi bir ortam bulun-

mamaktadır. Yaşanılan çevrenin bu tür 
çalışmalardan yoksun olması; öğrencile-
rin sınavlardan yeterli puan alamamasına 
ve istenilen bir okula gidememesine bu 
nedenle de öğrenim hayatlarının son bul-
masına neden olmaktadır. O güne kadar 
yapılan merkezi sınav sonuçları ve orta-
öğretime devam edemeyen özellikle kız 
öğrencilerin oldukça fazla olması bu du-
rumu açıkça ortaya koymaktadır. Okulda 
açılacak olan PYBS ve SBS kursu bu 16 
taşıma merkezinden toplam 150 öğren-
ciye hitap etmiştir. Hafta sonları kiralanan 
10 servisle kurs binasına taşınan öğ-
rencilere branş öğretmenleri tarafından 
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, 
Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden 
kurs verilmiştir. Bu alanda kurs süresin-
ce sınavlar yapılarak öğrencilerin başarı-
ları izlendi. 150 öğrenciden oluşturulan 5 
ayrı gruba, 9 ay süreli olmak üzere 5 ayrı 
öğretmen tarafından, toplam 1800 saat 
kurs verildi.

150 
öğrenciden 
oluşturulan 

5 ayrı 
gruba, 9 
ay süreli 

olmak 
üzere 5 ayrı 

öğretmen 
tarafından, 

toplam 
1800 saat 

kurs verildi.

SODES’le
Biz de Varız

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0123
60.000 TL
DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Hasanbeyli ilçesi ortaöğretim giden öğ-
renci sayısı 253’tür. Bu öğrenciler ilçede 
herhangi bir dershane veya etüt merke-
zi olmamasından dolayı bu imkânlardan 
istifade edememektedirler. Bu durum 
öğrenci başarısını büyük oranda etkile-
mektedir.  Belediye bu öğrencilere 2010-
2011 eğitim öğretim yılında bir araç 
tahsis etmiş ve bu araç ile il merkezine 
taşımalı olarak bir dershaneye gitmeleri 
temin edilmişti; ancak bu uygulama hem 
yüksek maliyetli olmuş hem de öğren-
cilerin günlük 35 km yol gidip gelmeleri 
öğrencileri olumsuz etkilemiştir. Yapılan 
bu faaliyete istenilen amaca ulaşılama-
mıştır. Projem ile ilçede öncelikli olarak 
ekonomik durumu zayıf ailelerin çocuk-
ları başta olmak üzere 120 öğrenci açılan 
etüt merkezine alınmıştır. Açılan bu etüt 

merkezi vasıtası ile ilköğretim öğrencileri 
6-7-8 sınıflara yönelik SBS kursu okulda 
görülen derslerin tekrarı ve takviye edil-
mesi öğrenci başarı ortalamasını artırdı. 
Projede açılan bir etüt merkezinde 30’ar 
kişilik iki sınıf oluşturuldu hafta içi etüt uy-
gulaması hafta sonu ise iki gurup sabah 
iki gurup da öğleden sonra olmak üzere 
toplam dört gurubun eğitim aldığı etüt 
merkezinde 150 öğrenciye hizmet ve-
rildi. Öğrenciler verilen etüt hizmetlerinin 
yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel 
olarak kendilerini geliştirmeleri amacı ile 
öğrenciler kitap okumaya özendirildi ve 
kitap okuma kampanyaları düzenlendi. 
Bunun yanı sıra gezi ve piknikler düzen-
leyerek öğrencilerin sosyal gelişimlerine 
katkı sunuldu.

Gezi ve 
piknikler 
düzenleyerek 
öğrencilerin 
sosyal 
gelişimlerine 
katkı 
sunuldu.

Gençler
Bizim Geleceğimiz

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0339
78.480 TL
HASANBEYLİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Hasanbeyli Belediye sınırları içerisinde 
bulunan iki mahallede çocukların ra-
hatlıkla oyun oynayabilecekleri bir alan 
olmamasından dolayı burada yaşayan 
çocuklar oyunlarını genellikle mahalle 
aralarında oynamak zorunda kalmakta 
bu da gerek araçların geçmesi esnasın-
da gerek ise oyunların esnasında çocuk-
ların zarar görecekleri bir durum oluştur-
maktadır. Zaman zaman ölümlü vakalar 
yaşanmaktadır. Mahalle aralarında oyun 
oynayan çocuklar kendilerine ve çevre-
lerine zarar verecek sapan çelik çomak 
çata pata gibi oyunlar oynamakta buda 
çocukları fiziksel ve ruhsal yönde olum-
suz etkilemektedir. Bu amaçla yapılan 
oyun parkları çocukların güvenli bir şekil 
de oyun oynamalarına ve doya doya ço-
cuklukların yaşaması sağlandı. Bu park-
lar sayesinde çocuklar kendilerini hem 
ruhsal hem de fiziksel olarak geliştirerek 
kişilik ve öz güvenlerini geliştirmelerine 
katkı sağlandı. Aileler de bu durumdan 
olumlu etkilendi. Bu amaç ile ilçe Merkez 

Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi oyun 
parkı ihtiyacı giderilmiş oldu.

Proje uygulamasına hazırlık faaliyetleri:

1. Proje ekibinin oluşturulması: Proje 
koordinatörü ve Belediye Meclisi’nin içe-
risinden iki kişinin olduğu bir komisyon 
takip etmiştir. Bu komisyona belediye 
başkanı ve belediye meclisi destek ol-
muştur.

2. Proje ofisinin hazırlanması: Proje bele-
diye başkanlığından takip edilmiştir. 

3. Kursiyerlerin tespiti: Oyun parklarına 
gelecek çocuklara duyurular yapıldı. 

4.Proje tanıtım faaliyetleri: Proje için bas-
tırılan el ilanları ilgili mahallelerde dağıtıldı 
ve parklara ilgili tarafların logolarını bul-
duğu tanıtım levhaları asıldı.

5.Çocuk parkı yapımı proje sözleşmesi-
nin imzalanmasına müteakip dört ay içe-
risinde çocuk parkı için gerekli çalışmalar 
bitirildi. ilçe Merkez 

Mahallesi 
ve 

Cumhuriyet 
Mahallesi 

oyun parkı 
ihtiyacı 

giderilmiş 
oldu.

Çocukların Neşesi
Park Eğlencesi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0223
115.450 TL
HASANBEYLİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Adından da anlaşıldığı gibi “Son Köye 
İlk Hizmet” Projesinde daha oyun parkı 
görmemiş oyun yaşı çocuklarımızı park 
ile tanıştırmak, oyun ile kazanacak ol-
duğu sosyalliği kazanmasını sağlamak, 
sokakta sağlıksız ortamlarda oynamasını 
engellemek ve zararlı oyuncaklarla bir-
birine zarar vermelerini engellemek için 
100 çocuğa hitap eden çevre düzenle-
mesi yapılmış oyun parkı kazandırıldı.

İlkel yöntemlerle yaptıkları spor alanların-
da oynayan gençleri tehlikelerden uzak 
tutmak, onlara sosyalleşme ortamı ha-
zırlamak, sokakta gürültü yapmalarını 
engelleyip halkı rahatlatmak, enerjileri-
ni boşaltacakları bir yer olmamasından 
dolayı enerjilerini zararlı ortamlara akıtan 
gençleri engelleyebilmek için 150 gence 
hitap eden voleybol ve basketbol saha-
sının içinde bulunduğu çevre düzenle-
mesi yapılmış bir kompleksin yapılması 
elzem görülmüştür.

Bu projenin çıktısı olarak kendinin şe-
hirdeki imkânlardan mahrum olduğu-
nu gören ve kendi kendini ötekileştiren 

insanımızı bu halden kurtarıp şehirdeki 
imkânlar bize de sunulmaya başladı di-
yerek özgüveni üzerine gelen, unutulma-
dığını hisseden şehre daha kolay adapte 
olmuştur.

1. İlk ay proje ekibinin hazırlanması

2. İkinci ay proje için gerekli olan; tanıtım 
için 24 adet afiş, 2 adet tanıtım levhası, 
10 adet kırlangıç, 25 adet tişört/şapka: 2 
adet park için 6 adet tahterevalli, 4 adet 
atlıkarınca, 2 adet kaydıraklı salıncaklı 
barfiksli oyun ekipmanı, spor kompleksi 
için 2 adet basketbol potası, 1 adet vo-
leybol filesi, 2 adet basketbol ve voleybol 
topu alımı: zemin ve çevre düzenlemesi 
için gerekli malzemenin alınması sağlan-
dı.

3.Son aşamada zemin düzenlemesi ya-
pılması, alınan ekipmanların yerleştiril-
mesi, montajı ve çevre düzenlemesinin 
yapılması sağlandı. Bu yapılan güzel 
tesisin açılışının geniş bir protokol katılı-
mı ile yapılması sağlandı ve bu insanlara 
değer verildiğini, verilen değerin kıymeti-
ni bilmeleri gerektiği anlatıldı.

Bu yapılan 
güzel tesisin 
açılışının geniş 
bir protokol 
katılımı ile 
yapılması 
sağlandı ve bu 
insanlara değer 
verildiğini, 
verilen değerin 
kıymetini 
bilmeleri 
gerektiği 
anlatıldı.

Son Köye
İlk Hizmet

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0258
82.750 TL
HASANBEYLİ KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ
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Ülkemizin bireysel, toplumsal ve ulusal 
düzeyde refahının sağlanması ancak 
tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve kül-
türel hayata aktif katılımıyla mümkündür. 
Bu durum ise toplumun eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi ile sağlanır. Bu sebepten 
dolayı projenin öncelikli amacı ilçede de-
zavantajlı durumdaki öğrencilerin eğitim 
seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal ge-
lişimlerinin desteklenmesi olmuştur. Eği-
timi desteklenen öğrencilerin ders başa-
rılarının ve sosyal gelişimleri de artmıştır. 
Bundan dolayı imkânları kısıtlı ilçede ço-
cuklarının değişen ve gelişen dünyaya 
daha geniş ve farklı açılardan bakma-
larının sağlanması ve gelişmeleri doğru 
yorumlayabilme becerilerinin geliştirilme-
si için milli ve manevi değerlerine bağlı, 
birleştirici, kendine güvenen, sorumluluk 
bilincine sahip bireyler olarak yetişmele-
rinin sağlanması gerekmektedir. Proje ile 
maddi yönden imkânları kısıtlı ilçe mer-

kezindeki ve köylerindeki öğrencilerin 
eğitim-öğretim hizmetlerinde fırsat eşitli-
ğinden yararlanmaları sağlanmıştır. Veri-
len ücretsiz kurslar, veli ziyaretleri, eğitim 
kapsamlı veli-öğrenci seminerleri, sosyal 
faaliyetler kapsamında yapılan geziler, 
piknikler ile eğitim ortamlarını öğrenci ve 
velilere cazip birer mekân haline dönüş-
türülmüştür. Yukarıda belirtilen amaçlara 
ulaşılması hedeflenmekteydi. Proje kap-
samında ilçede açılan okuma salonunda 
25 kişilik 2 sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda 
hafta sonları 08.00-12.00 arası 2 gurup 
ile 13.00-17.00 arası 2 grup olmak üzere 
toplamda 100 öğrenciye etüt uygulama-
sı yapıldı. Yapılan bu faaliyetlerle ilçede 
eğitim-öğretim seviyesinin arttırılması, 
velilerin ve halkın eğitim konusunda bi-
linçlendirilmesi, eğitim konusunda ilçe 
düzeyinde farkındalık kazandırılması 
amaçlanmıştır. 

Proje ile 
maddi yönden 

imkânları 
kısıtlı ilçe 

merkezindeki 
ve 

köylerindeki 
öğrencilerin 

eğitim-öğretim 
hizmetlerinde 

fırsat 
eşitliğinden 

yararlanmaları 
sağlanmıştır.

Umut Işığı
Okuma Salonumuz

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0063
66.000 TL
HASANBEYLİ EĞİTİM 
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ
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Hasanbeyli ilçesi il merkezi ve büyük il-
çelere uzak sosyal kültürel ve sanatsal 
içerikli faaliyetlerin yok denecek kadar 
az yapıldığı bir yerleşim yeridir. Genç-
lerin kendilerini geliştirebildikleri sosyal 
kültürel ve sanatsal alanda kişisel bece-
rilerini inkişaf ettirebildikleri mekânlardan 
mahrumdurlar. İlçede sosyal hayat yok 
denecek kadar azdır. Gençler kendini 
ifade edecek yerleri bulamayınca kahve-
hanelerde kumarın ilk basamağı oyunlar 
öğrenmekte ve bu tür ortamlarda sigara 
alkol ve ahlak dışı konuşma gibi zararlı 
alışkanlıklara ve huylara sahip olmak-
tadır. Yapılan araştırmalarda sigara ve 
alkol kullanım yaşı çok küçük yaşlarda 
başladığı gerçeği bilinmektedir.  Küçük 
yaşlarda gençlerin kahvehane kültürüne 
alıştırılması gençlerin geleceklerini tehdit 
etmektedir.  Bundan dolayı gençler kişi-
lik gelişim evrelerinde kendilerini rahat-
lıkla ifade edecekleri sosyal ortamlarının 
olması gerekmektedir. Kişisel beceri ve 
kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bir genç-

lik bilgi evine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu 
bilgi evinde gençlerin kendilerini gelişti-
rebildikleri kültürel faaliyetlerde gezi, pik-
nik, kitap okuma, bağlama, ebru, skeç, 
kurslar ve sinema gösterileri düzenlene-
rek gençlerin kültürel olarak kendilerini 
geliştirebilmeleri için fırsatlar tanınmıştır. 
Eğitim faaliyetlerinde bilgi evinde oluş-
turulan sınıflarda ders çalışma alanları 
oluşturularak ve ders takviye kursları 
düzenlenerek öğrencilerin başarısının 
artırılabilmesi ve bir internet ortamı oluş-
turularak öğrencilerin güvenli internete 
girmeleri ve ders ve ödevlerini rahatlıkla 
yapabilmeleri sağlandı. Sportif faaliyet-
lerde öğrenciler arası futbol, voleybol vb. 
turnuvalar düzenlendi. Bu amaç ile ku-
rulan gençlik bilgi evi gençleri bu ortam-
larda uzaklaştırdığı gibi gençlerin bilgi ve 
becerilerini artırarak toplumsallaşmasına 
katkı vermiştir. Gençlik bilgi evinde yapı-
lan faaliyetler ile gençler gelecekleri ile 
ilgili daha sağlıklı karar verme kabiliyetle-
rine sahip olmuşlardır.

Gençlik 
bilgi evinde 
yapılan 
faaliyetler 
ile gençler 
gelecekleri 
ile ilgili 
daha sağlıklı 
karar verme 
kabiliyetlerine 
sahip 
olmuşlardır.

Hasanbeyli
Gençlik Bilgi Evi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0113
55.528,00 TL
BAHÇE GENÇLİK VE 
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0102
90.000 TL
HASANBEYLİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Hasanbeyli konum itibariyle kırsal bir böl-
gedir. Halkın maddi durumu yetersiz ve 
Belediyenin imkânları kısıtlıdır. İlçede hiç 
park, dinlenme alanı, yürüyüş alanı ol-
madığından yapacağımız sosyal alandan 
ilçede yaşayan bütün çocuklar, gençler, 
yaşlılar, engelliler ve spora ilgi duyan tüm 
kesimin faydalanması amaçlanmaktaydı. 
Ayrıca yapılan alan taşıma merkezi olan 
Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu-
nun alanına yapıldığından; Hasanbey-
li’nin tüm köylerinden gelen 245 öğrenci 
de bu alandan günlük faydalanmıştır.

Bu projeye neden ihtiyaç duyuldu? 

1) Geleceğin devamı olan çocuklar oyun-
larını yollarda oynuyorlar, tehlikenin belki 
farkındalar belki de farkında değillerdi. 
Hiçbir şey onlar için arkadaşlarıyla oyun 
oynamak kadar önemli değildir. Geçmiş 
yıllarda yolda oynayan bir çocuğa araba 
çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Çocuk-
lar arkadaşları öldü diye oyun oynamak-
tan vaz mı geçtiler tabiki de hayır. Çünkü: 
onlar oyun oynayarak yeteneklerini keş-

fediyor, özgürleşiyor ve sosyalleşiyordu. 
Onlar oyun oynamak istiyor ama daha 
güvenli bir ortamda. Bu projenin gerçek-
leşmesiyle birlikte çocuklar güvenilir bir 
ortamda daha eğlenceli oyunlar oynadı 
ve geleceği aydınlatan ışıklar sönmedi.

2) Gençler yürüyüş parkurunda ve açık 
hava spor alanında spor yaptılar. Ayrıca 
sporla ilgili sınavlara hazırlandılar.

3) Çocuklarını güvenli bir ortamda bul-
manın verdiği hazzı, anne ve babaların 
yüzünde görmek istediğimiz için bu proje 
gerçekleştirildi. Tabiki elleri öpülesi nene 
ve dedelerimiz onlar parka gidip zaman 
geçirmek istiyorlardı. Torunları salıncakta 
sallansın, kaykayda kaysın istiyorlardı. 
Kendileri de yürüyüş yapıp, spor alet-
leriyle egzersiz yapıp sağlığını korumak 
istiyorlardı.

Biz onları seviyoruz ve bu sevgimizi on-
lara göstermek için bu projeyi gerçekleş-
tirmek istedik.

4) 3000 metre kare atıl durumdaki sosyal 
alan tolum yararına kullandırıldı. Biz onları 

seviyoruz ve bu 
sevgimizi onlara 

göstermek 
için bu projeyi 

gerçekleştirmek 
istedik.

Baba Beni
Parka Götür

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0104
72.000 TL
HASANBEYLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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lçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Gazi 
Mustafa Kemal Ortaokulu’nun doğu ta-
rafına 700(35x20) metrekare alanında 
sentetik çim saha yapımı projesidir. Proje 
süresi içerisinde beden eğitimi öğretme-
ni Melih Akoluk tarafından sporcu eğitim 
merkezine öğrenci yetiştirmek için 5-6-
7- ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik futbol 
kursları düzenlendi. Bu sportif faaliyet-
ten turnuvalara öğrenci göndermek ve 
sporcu yetiştirmek amaçlanmıştır. Proje 
sona erdikten sonra da ilçede sportif fa-
aliyetleri arttırmak için Hasanbeyli Halk 
Eğitim Merkezi tarafından futbol kursları 
açılmıştır. İlçedeki engelli vatandaşların 
tespiti yapılıp bu vatandaşlarında futbol-
la tanışmaları sağlandı ve kurslar düzen-
lendi. 240 öğrencinin sportif faaliyetlere 
günlük katılmaları sağlandı; diğer okul-
larla ortak kullanım alanı oluşturuldu. İl 
anasınıfı öğrencilerinden yetişkinlere ve 
ilçede yaşayan engellilere yani spora ilgi 
duyan tüm kesime hitap etmiştir.

Sentetik çim saha yapımı ve çevre dü-
zenlenmesi: Gazi Mustafa Kemal Orta-

okulu’nun doğu tarafında bulunan ke-
narları çevrili olan ve atıl durumda olan 
sahanın 700 metre kare sentetik çim sa-
haya dönüştürülmesi, çevre düzenleme-
si yapılması ve faaliyetten ilçede yaşayan 
spora ilgi duyan tüm kesimin faydalan-
masının sağlanmasıdır. Ayrıca haftanın 
belli günlerinde engeli vatandaşlardan 
da spora ilgi duyanların faydalanmaları 
sağlandı.

Proje aşamaları:

1. Proje Ekibinin Oluşturulması

2. Proje Ofisinin Oluşturulması(Gazi 
Mustafa Kemal Ortaokulu’nun bir odası 
tahsis edildi)

3. Proje Tanıtım Faaliyetleri(broşür-gaze-
te ilanı vb. şekilde tüm ilçeye duyurulma-
sı amaçlanmıştır)

4. Halı Saha Yapımı(700 metre kare sen-
tetik çim saha yapımı çevre düzenlemesi)

5. Kurslar Düzenlenmesi

6. Spor Turnuvaları/Müsabakaları/Şen-
likleri

Ayrıca haftanın 
belli günlerinde 
engeli 
vatandaşlardan 
da spora ilgi 
duyanların 
faydalanmaları 
sağlandı.

Hasanbeyli
Gençlik Bilgi Evi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0161
70.000 TL
HASANBEYLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Kadirli Belediyesi, iki senedir eski beledi-
ye düğün salonumuzda (kadın faaliyetle-
ri merkezi) halk eğitim merkeziyle ortak 
kilim kursu düzenlemeyi amaçlamaktay-
dı. Fakat genç işsiz kadınlardan gelen 
yoğun talep üzerine iki öğretici hocayla 
aynı yerde kilim kursu açılması istenmiş-
tir. Bilindiği üzere Karatepe kilimleri böl-
gede yoğun ilgi görmektedir. Fakat sınırlı 
sayıda üretildiğinden talebi karşılayama-
maktadır. Bu gerçeği göz önüne alarak 
işsiz genç kızların hem meslek sahibi 
olmasını hem de kilim üretimine katkıda 
bulunmak istenmiştir. Kadirli bölgesi çok 
göç alan bir ilçe olduğundan gençlerde 
işsizlik oranı çok yüksekti. Proje hedefi 
yaklaşık yüz elli genç kıza ve kadına bu 
imkânı sağlayarak Karatepe kilim kursu-
nu hayata geçirmektir. Binayı belediye 

karşılaşmıştır. Kurs bitiminde Belediye 
kendi imkânlarıyla daha yıllar boyu bu 
kursun devam etmesi sağlanmıştır.

İlk bir ay içerisinde proje ofisi kurarak fa-
aliyete başlanmış ve sonraki iki ay içe-
risinde ise; ekiple yaklaşık yüz elli kadı-
na ulaşarak kursiyerler tespit edilmiştir. 
Bölgede bulunan kilim kursu konusunda 
deneyimli öğreticilerle bu kursu sürdürü-
lürmüş; akabinde hocaların tavsiyesiyle 
gerekli tezgâh ve yardımcı malzemeleri 
tedarik ederek kursun faaliyetine başlan-
mıştır. Kursiyerlerin tespitinde acil ihtiya-
cı olan kadınları tercih edilmiştir. Kurslar 
başlamadan önce gazete ve el ilanları 
vasıtasıyla kamuoyunda bilgilendirme 
yapıldı. Kurs bitiminde vasıflı kadınlar ye-
tiştirip üretime katkıda bulunulmuştur.

Kurslar 
başlamadan 
önce gazete 
ve el ilanları 

vasıtasıyla 
kamuoyunda 
bilgilendirme 
yapıldı. Kurs 

bitiminde 
vasıflı kadınlar 

yetiştirip 
üretime 
katkıda 

bulunulmuştur.

Karatepe
Kilim Kursu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0367
64.175 TL
KADİRLİ BELEDİYESİ
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Okul, çevre köylerden kendi imkânları ile 
gelmekte olan imkânları kısıtlı, hayatları 
okul ev arasında geçen, sağlıklı bir oyun 
oynama imkânı olmayan, güzel oyun 
oynama alanlarını ancak televizyonlarda 
gören ve bu tür oyun parkında oynama 
hayalini kuran 5-12 yaş arası çocukların, 
okulun kayıt alanı içerisinde (mahallede) 
çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir 
oyun parkı bulunmayışı, velilerin genel 
olarak gelir düzeyi düşük kişilerden oluş-
ması projenin uygulanma nedenlerinden 
birkaçıdır. Bir kısım velilerin kırsaldan iş 
bulma ümidi ile göç edenlerden oluş-
ması ciddi bir sorun olmuştur. Kısacası 
dezavantajlı bir öğrenci kitlesine sahip 
olunması, bu dezavantajlı kesime hitap 
etmek için okul bahçesine bir oyun parkı 

kurarak, dezavantajlı yaklaşık 450 ço-
cuğun görmediği çeşitli oyun aletlerinde 
oynamalarını, hoşça vakit geçirmelerini 
ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu sa-
yede çocukların okula severek gelmeleri 
sağlandı ve bu aletlerden faydalanarak 
çeşitli beceriler kazandırıldı. Okula gel-
mek için istekli olmaları dolayısıyla okula 
devamsızlık ortadan kalktı. Okula seve-
rek gelen çocuk derslere ilgi duydu ve 
başarılı oldu. Bu faaliyetler neticesinde 
çocuklarda özgüven gelişti, buna bağlı 
olarak da kişilik gelişimi olumlu yönde 
oldu. Arkadaşları ile birlikte vakit geçir-
dikleri için birbirlerine karşı hoşgörülü ol-
mayı, paylaşmayı öğrendiler. Proje koor-
dinatörü gönüllü olarak çalıştı, herhangi 
bir ücret talebinde bulunmadı.

Arkadaşları 
ile birlikte 
vakit 
geçirdikleri 
için 
birbirlerine 
karşı 
hoşgörülü 
olmayı, 
paylaşmayı 
öğrendiler. 

Haydi Çocuklar Oyun Parkına 
(Cevdetpaşa İlköğretim Okulu)

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0390
29.200 TL
KADİRLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Engelli Evi Projesi, Şehit Halis Şişman 
Mahallesi 1378 sok. no:1 adresinde bu-
lunan, mülkiyeti belediyeye ait olan, 339 
m2 kare kapalı alana sahip, tek katlı bu 
binada yapılmıştır. Bina 4 oda 1 salon, 
mutfak, banyo, wc’ye sahiptir. Yanında 
yaklaşık 4000 m2 bir park alanı mev-
cuttur. Bina uzunca bir süre, Belediye 
tarafından, Kadirli Özlem Derneği’ne 
tahsis edilmiştir. Özlem Derneği Kadir-
li’nin en eski, engelli dayanışma derne-
ğidir. Faaliyetleri durduğundan, tekrar 
Belediye’ye teslim edilmiştir. Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi (RAM) ile istişare 
edilerek, engelliler için bir engelli evini 
açmak amaçlanmıştır. RAM’deki verileri 
kullanarak yapılan bir araştırmanın sonu-
cunda engellilerin ve ailelerinin beraber 

vakit geçirebileceği, oyunlar oynayabile-
ceği bir kapalı alanlarının olmadığını tes-
pit edildi. Burayı hem bir eğitim, yuvası, 
hem meslek edindirme merkezi hem de 
sosyal bir yaşam alanı olarak kullanmak 
amaçlanmıştır. Bina küçük bir tadilattan 
sonra kullanılabilir hale geldi. Bu proje 
hayata geçirilirken, RAM uzmanlarından 
çok büyük destek alındı. Ne tür kurslar, 
eğitimler, aktiviteler yapılabileceği karar-
laştırıldı. RAM’den alınan resmi veriler ışı-
ğı altında nasıl bir proje geliştirebilir diye 
istişare edildi. Ve neticede diğer proje or-
tağı Kadirli Platformu Derneğinin büyük 
destekleri ile Engelli Evi Projesi Ajansa 
sunuldu. Bu proje, engelli insanları sos-
yal hayata bütünleşmiş etmede büyük 
bir rol oynamıştır.

Bu proje, 
engelli 

insanları 
sosyal 
hayata 

bütünleşmiş 
etmede 

büyük 
bir rol 

oynamıştır.

Engellilerimizle
Elele Hayata

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0406
90.496 TL
KADİRLİ BELEDİYESİ
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Projenin hedef kitlesi; nüfusu 82.117 
olan ilçede yaşayan sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi düşük, toplumsal bü-
tünleşme ihtiyacı yüksek, sosyal imkân-
lara erişimde sıkıntı yaşayan; işsiz, yok-
sul, göç etmiş, suça meyilli, ebeveynleri 
hükümlü, madde bağımlısı olan çocuk, 
genç, yetişkin ve il dışından ilçemizdeki 
yüksekokula gelen dezavantajlı üniversite 
gençleridir. İçerisinde 20 kişilik bilgisayar 
ve internet sınıfı, 60 kişilik sinema-kon-
ferans salonu, 30’ar kişilik üç derslik, bir 
kütüphane, bir rehberlik, bir idari oda ve 
sportif alanı bulunan bir gençlik merkezi 
kuruldu. Yararlanıcılar Sosyal Yardımlaş-
ma Vakfına başvuran, yardıma muhtaç 
kişilerin kayıtları ile örtüşecek şekilde Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü 
ve Muhtarlarla görüşülerek belirlendi. 
Merkezde 2 ayrı kurs, İŞKUR ve Mili Eği-
tim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlene-
rek 50 gence bilgisayar işletmenliği, 50 
gence bilgisayarlı muhasebe sertifikası 
verilerek toplam 100 dezavantajlı gencin 
istihdama erişimi kolaylaştırıldı.

Bin yetişkinin bilinçlendirme faaliyetlerin-
den yaralanması sağlandı. İnternet sınıfı 
tüm halka açık, ücretsiz internet evi gibi 
kullanıldı. Sinema salonunda milli bir-
lik beraberliği perçinleyici eğitim-sosyal 
içerikli sinema gösterileri yapıldı. Suça 
meyilli ve madde bağımlısı olan gençlere 
toplum destek polisleri tarafından semi-
nerler verilerek topluma kazandırılması 
sağlandı. TUSKAT’ın gönüllü doktorla-
rıyla gençlere ücretsiz sağlık ve diş mu-
ayenesi yapıldı. Kurum, tarafından hafta 
sonları dezavantajlı gençlere ve ailelerine 
öğle yemeği verilerek ekonomik katkı 
sağlandı. Gençlerin toplumsal faaliyetle-
re katılmaları sağlanıp, toplum karşısın-
da özgüven duygusu geliştirildi. Özetle 
gençlere götürülen hizmetlerin kalitesi 
artırılarak, yaşam standartlarının yüksel-
tilmesi, toplumsal yaşamın daha sağlıklı 
bir şekilde işlemesine yardımcı olundu. 
Çevrenin olumsuz ve riskli ortamından 
uzaklaştırılarak kendilerine, topluma ve 
devlete yararlı alışkanlıklar edinmeleri 
sağlandı.Çevrenin 

olumsuz 
ve riskli 
ortamından 
uzaklaştırılarak 
kendilerine, 
topluma ve 
devlete yararlı 
alışkanlıklar 
edinmeleri 
sağlandı.

Varlık İçinde
Yok Edilen Gençlik

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0099
162.685 TL
KADİRLİ SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Proje kapsamında yararlanıcı olarak yer 
alan Şehit Öğretmen Orhan GÖK Ana-
dolu Lisesi ve 100. Yıl İlköğretim Okulu-
nun konumu bakımından küçük sanayi 
sitesine ve büyük sanayi sitesine yakın-
dır. Ayrıca bulunduğu mahallenin şehir 
dışında olması, sosyo-ekonomik açıdan 
gelir seviyesi düşük ailelerin çok olması 
bu projenin ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Muhtarlıktan alınan bilgilere göre 
okulların bulunduğu mahallede spor 
imkânına ulaşamayan genç birey sayısı 
%80 civarındadır. Spor tesisi semt sa-
hası şeklinde olup; basketbol ve voley-
bol sahasından oluşmaktadır. Projenin 
amacı hem örgün eğitim içinde hem de 
örgün eğitim dışında bulunan gençleri 
zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve 
spor alışkanlığını düzenli olarak kazan-
dırmaktır. Okulların bulunduğu bölgede 
her hangi bir spor tesisinin olmaması 
civardaki gençlerin bu tür imkânlardan 

mahrum bırakmaktadır. Bu gençlerin 
çoğu da internet kafe, kahvehane gibi 
ortamlarda vakitlerini geçirmektedirler. 
Projenin gerçekleşmesiyle gençleri bu 
ortamlardan spora yönlendirilmiştir.

Proje, proje ekibi oluşturulması ile baş-
lamış, eğitimciler alanında uzman kişiler-
den oluşmuştur. Proje ofisi olarak Orhan 
Gök Anadolu Lisesinin spor odası kulla-
nılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü projede 
ortak olarak yer almıştır. Toplamda 200 
kursiyer ikinci ayın bitiminde belirlenmiş-
tir. Bu kursiyerler hem okul içinden hem 
de okul dışından sosyo-ekonomik sevi-
yeleri düşük olan ailelerden seçilmiş 18 
yaşın altında kişilerdir. Üçüncü ayın biti-
minde basketbol ve voleybol sahası bi-
tirilip, dördüncü aydan itibaren kurslara 
başlandı. Beşinci ayın ortasından altıncı 
ayın sonuna kadar turnuvalar düzenlen-
di.

Kursiyerler hem 
okul içinden 
hem de okul 

dışından sosyo-
ekonomik 
seviyeleri 

düşük olan 
ailelerden 

seçilmiş 18 
yaşın altında 

kişilerdir.

Gençler
Sporda Buluşuyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0195
73.352 TL
KADİRLİ BELEDİYESİ
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 Kadirli ilçe merkezine yaklaşık olarak 7 
km uzaklıkta bulunan köyde,  halkın bü-
yük çoğunluğunu ekonomik, sosyal, kül-
türel ve coğrafi sorunlar yaşayan insanlar 
oluşturmaktadır. Ayrıca köy merkezinde 
bulunan Aydınlar İlköğretim Okulunda,   
çevresindeki 6 (altı)  ilköğretim okulun-
dan taşımalı olarak gelen dezavantajlı 
ilköğretim çocukları öğrenim görmekte-
dir. Okulda öğrenim gören dezavantajlı 
ilköğretim çocukları, ilköğretim dışında 
kalan gençler ve köy halkının sosyal re-
fah kazanmaları ve kendilerine olan öz-
güven duygularının geliştirilmesi için okul 
bahçesine İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü 
ortaklığında bir semt sahası yapılmıştır. 
Yaptırılan bu sahada, taşımalı gelen ve 
köyde yaşayan dezavantajlı çocuklar ve 
köy halkı için sportif turnuvalar, kurslar 
düzenlenmiştir. Düzenlenen kurslar so-
nucunda çocuklar ödüllendirilmiştir. Ay-
rıca daha önce il dışına sinema, müze 
gibi gezilere katılamayan çocuklara gezi 
sinema aktiviteleri gibi faaliyetler yapıl-
mıştır.

Bu açıdan bakıldığında adı geçen köy ve 
bu köye çevre köylerden taşımalı öğretim 
için gelen öğrenciler pek çok imkandan 
mahrum kalmıştır; köylerin geri kalmışlığı 
ve imkan yetersizliğinin bir sonucu olarak 
okulda eğitim için gerekli olan pek çok 
araç- gereç ve ekipman bulunmamak-
tadır. Ama en önemli eksik, okula gelen 
öğrenciler ve köyde çocukların ders dışı 
ve sportif faaliyetler için kullanacağı bir 
spor sahasının olmamasıdır. Ayrıca çevre 
köylerde ve köy okullarında da herhan-
gi spor sahası bulunmamaktadır. Bütün 
bunların sonucu olarak 6 köy ve çevre 
köy okulları spordan ve kültürel aktivite-
lerden ve oyundan uzak kuru bir eğitim 
almakta ve ayrıca bütün köy halkı spor 
ve kültürden uzak kuru bir yaşam sür-
meye mahkûm olmaktadır. Yapılan semt 
sahası, çok amaçlı (basketbol, hentbol, 
voleybol) olup tüm köy halkı ve çevre 
öğrencilerin yararlanabileceği şekilde di-
zayn edilmiştir.

Yapılan 
semt sahası, 
çok amaçlı 
(basketbol, 
hentbol, 
voleybol) 
olup tüm köy 
halkı ve çevre 
öğrencilerin 
yararlanabileceği 
şekilde dizayn 
edilmiştir.

Köyler Oku-Sa
(6 Köye 1 Semt Sahası)

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0208
72.470 TL
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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Kadirli, Osmaniye’nin 116.644 nüfusu 
ile en büyük ilçesidir. İlçede nüfus hızla 
artmakta ve fazla göç almaktadır. İlçe-
deki aşırı nüfus artışı ve göç beraberin-
de büyük sorunlar oluşturmuştur. İlçede 
çadırda yaşamak zorunda kalan insanlar 
vardır. ‘’Kenar mahalle insanları’’ olarak 
adlandırılan bu aileler; kendi içlerine ka-
panıp,  toplumdan uzaklaşmakta ve yok-
sulluk içinde yaşamaktadırlar. Bu olum-
suzluklar, ilçede ayrışma ve farklılaşmayı 
arttırmıştır. Güvenlik sorunları oluşmuş 
ve bazı alanlarda yetişmiş eleman sı-
kıntılarına neden olmuştur. Acil olarak 
bu yerlerin istihdam projelerine ihtiya-
cı vardır. İlçede yapılan araştırmalarda; 
marangozluk, kaynakçılık ve yaşlı bakım 
hizmetleri alanında yetişmiş eleman açığı 

tespit edilmiştir. İşkur, İl Emniyet Müdür-
lüğü ve Kadirli Belediyesi ile ortaklaşa 
yapılan bu proje, sorunların çözülmesine 
büyük katkı sağlamıştır. Çalışma,15-29 
yaş arası dinamik gençlere hitap etmiş-
tir. Bu gençler, kurslardan başarı belgesi 
almaları halinde;  onlara, işyerleri maran-
gozluk için %85, kaynakçılık için %60 
istihdam garantisi verilmiştir. İşletmelerin 
sürekli istihdam talepleri dosyada belge-
lenmiştir. Kurslar, Kadirli Anadolu Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi’nin mobilya ve 
dekorasyon atölyesi, metal teknolojileri 
atölyesi ve dersliklerinde verilmiştir. Kur-
siyerlerin İşkur’a kurs kayıtları yapılarak, 
kurs sonunda İşkur’la birlikte “Kurs Bitir-
me Belgeleri” verilmiştir.

Kursiyerlerin 
İşkur’a kurs 

kayıtları 
yapılarak, 

kurs 
sonunda 
İşkur’la 
birlikte 

“Kurs 
Bitirme 

Belgeleri” 
verilmiştir.

Çadırdan
Mesleğe Koşuyorum

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0214
144.179,30 TL
KADİRLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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 Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 570 so-
kak no: 36-37-38 nolu adreste bulunan 
kullanım hakkı belediyeye ait olan 165m 
kapalı alan ve 2 adet halı sahası bulunan 
(1 tanesi Sentetik diğeri Doğal Çim) olan 
alanda tadilat yaparak gençlik ve kültür 
merkezi oluşturulmuştur. Vatandaşların 
çoğunun dışarıdan göçle gelen, maddi 
durumu iyi olmayan ailelerin kaldığı 2 
mahallenin tam ortasında olmasıdır. 2 
adet futbol sahasını tadilat yaparak özel-
likle gençlerin hizmetine sunmak proje-
nin asıl hedeflerindendir. Kadirli’deki sos-
yal yaşam alanlarının sınırlı olduğundan 
dolayı maddi durumu iyi olmayan genç-
lerin spor ve kültürel etkinlikler yapama-
dıklarından dolayı kötü alışkanlıklara yö-

nelmektedirler. Bu alanı değerlendirerek 
gençlere spor kursları, kültür etkinlikleri 
düzenlenmiştir.

Proje koordinasyon merkezi oluştu-
rulduktan sonra Belediye Fen İşleri ve 
İmar Müdürlüğü çalışanlarının yardımıyla 
yapılmış olan tespitler sonucunda bina 
tadilat ve saha düzenleme işlemlerine 
başlanmıştır. Özellikle bu mahalledeki 
gençlerle irtibat kurarak proje kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Tespit edilen kurs çeşit-
leri ile ilgili eğitimciler göreve başlamıştır. 
Gençlerin toplum adına bilinçlendirilmesi 
üzerine, eğitim ve seminerler düzenlen-
miştir. Projenin amacı ülkemize daha ya-
rarlı ve üretken genç beyinlerin yetişme-
sinde az da olsa bir rol oynamaktır.

Projenin 
amacı 
ülkemize 
daha yararlı 
ve üretken 
genç 
beyinlerin 
yetişmesinde 
az da olsa 
bir rol 
oynamaktır.

Kadirli Belediyesi
Gençlik ve Kültür Evi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0228
188.012 TL
KADİRLİ BELEDİYESİ
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SODES kapsamında kurulan ve içerisin-
de; 20 kişilik bilgisayar ve internet sını-
fı, 60 kişilik sinema-konferans salonu, 
25’er kişilik dört derslik, bir kütüphane, 
bir rehberlik, bir idari oda, bir çok amaçlı 
salon, mutfak, proje ofisi ve sportif alanı 
bulunan gençlik merkezidir.

Hedef kitle; nüfusu 82117 olan ilçede 
yaşayan sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyi düşük, toplumsal bütünleşme ih-
tiyacı yüksek, sosyal imkânlara erişimde 
sıkıntı yaşayan; işsiz, yoksul, göç etmiş, 
suça meyilli, ebeveynleri hükümlü, mad-
de bağımlısı olan çocuk, genç, yetişkin 
ve il dışından ilçedeki yüksekokula gelen 
dezavantajlı üniversite gençleridir.

Merkezdeki yararlanıcılar Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfına başvuran, 
yardıma muhtaç kişilerin kayıtları ile ör-
tüşecek şekilde Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Emniyet Müdürlüğü ve Muhtarlarla 
görüşülerek belirlenmiştir. Merkezde, 2 
ayrı kurs, İşkur ve Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ile ortaklaşa düzenlenerek 25 gence  
bilgisayarlı çizim ve tasarım, 25 gence 
bilgisyarlı muhasebe sertifikası verilerek 

toplam 50 dezavantajlı gencin istihdama 
erişimi kolaylaştırılmıştır. Bin yetişkinin 
bilinçlendirme faaliyetlerinden yaralan-
ması sağlandı. İnternet sınıfı tüm halka 
açık, ücretsiz internet evi gibi kullanıldı. 
Sinema salonunda milli birlik beraberliği 
perçinleyen eğitim-sosyal içerikli sine-
ma gösterileri yapılmıştır. Suça meyilli 
ve madde bağımlısı olan gençlere top-
lum destek polisleri tarafından semi-
nerler verilerek topluma kazandırılması 
sağlanmıştır. Ekonomik düzeyi düşük 
olan ve dershaneye gidemeyen gençle-
re üniversiteye hazırlık kurslar verilmiştir. 
Gençlerin toplumsal faaliyetlere katılma-
ları sağlanıp, toplum karşısında özgüven 
duygusunun geliştirilmesine katkı sağ-
lanmıştır.

Özetle gençlere götürülen hizmetlerin 
kalitesi artırılarak, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi, toplumsal yaşamın daha 
sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı 
olunmuştur. Çevrenin olumsuz ve riskli 
ortamından uzaklaştırılarak kendilerine, 
topluma ve devlete yararlı alışkanlıklar 
edinmeleri sağlanmıştır.

Çevrenin 
olumsuz 
ve riskli 

ortamından 
uzaklaştırılarak 

kendilerine, 
topluma ve 

devlete yararlı 
alışkanlıklar 

edinmeleri 
sağlanmıştır.

Varlık İçinde Yok Edilen 
Gençlerimizle El Ele

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0028
190.000 TL
KADİRLİ SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Liselerde eğitimini sürdüren gençler 
öğrenimleri sırasında bağımsız hareket 
etmeleri nedeni ile birtakım olumsuz 
alışkanlıklar ( sigara, alkol ve uyuşturu-
cu madde kullanımı, aşırı ideolojik eği-
limler) kazanmakta olup bu alışkanlıklar 
yaşamlarını olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bu doğrultuda öncelikli olarak 3294 
Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Kanunu kapsamında olan yoksul 
ailelerin İlçede liseye devam edenler ve 
15 -21 yaş grubu kız çocukların boş 
zamanlarının değerlendirilmesi, maddi 
imkânsızlıklardan dolayı sosyal faaliyet-
lere katılamamanın önündeki engellerin 
kaldırılması, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlere katılabilmeleri, olumsuz alış-
kanlıklar kazanmalarının önüne geçile-

bilmesi, farklı eğilim ve arkadaşlıklardan 
uzak durmaları, birlikte yaşam bilincinin 
ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, 
problemlerinin çözümünde danışmanlık 
sağlanması için İlçede ilk defa liselere 
yönelik Gençlik Merkezi oluşturulmuş ve 
gençlere hizmet verilmiştir. Burada yapıl-
mış olan faaliyetlerin başında ise Üniver-
siteye hazırlık kursları, beceri gerektiren 
ebru, satranç, bilgisayar, gitar kursları, 
sinema gösterimleri, badminton, sine-
ma gösterimleri, tiyatro oyunları, öğren-
cilerin etüt ve ödevlerini yapabildikleri, 
tiyatro grupları, öğrenci ve velilerin kitap 
okuma alışkanlıkları kazanabildikleri oku-
ma kampanyalarının yapıldığı bir gençlik 
merkezi kurulmuştur.

Öğrenci ve 
velilerin 
kitap okuma 
alışkanlıkları 
kazanabildikleri 
okuma 
kampanyalarının 
yapıldığı bir 
gençlik merkezi 
kurulmuştur.

Liseli Gençlere
Sevgi Aşılayalım

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0096
93.000 TL
SAĞLIK EĞİTİM VE 
GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ



DOĞU AKDENİZ  KALKINMA AJANSI

Başarılı Projeler  |  51  

Avrupa Ülkeleri’nde olduğu gibi Ülke-
mizde de yapılan araştırmalarda oyu-
nun çocuğun sosyal yönden gelişmesi, 
onun birlikte bulunduğu toplum üyele-
riyle uyumlu yaşayabilmesi, çevresindeki 
zorluk ve güçlüklere karşı duyarlılık ge-
liştirebilmesi gibi ölçütlere bağlıdır. Özel-
likle grup halinde oynanan oyunlar tüm 
bu davranışları kazanabileceği bir ortam 
hazırlamaktadır. Bu yüzden çocuğun ge-
lişiminde oyunun önemli bir rol oynadı-
ğı görülmektedir. Kadirli İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak çocukların duygusal, 
sosyal, zihinsel, psiko-motor(fiziksel) ve 
dil gelişimlerine katkı sağlayıp çocukların 
sağlıklı nesillerle buluşmalarını hedefle-
mekte ve oyun parkı yapımıyla çocuklara 
oyun alanı oluşturmayı önemli bir ihtiyaç 
olarak görmektedir. Anaokullarının eğ-
lenceli ve ilgi çekici hale getirmek, ço-
cukların deşarj olabilecekleri ve zamanını 
oyunun sosyalleştirme faaliyetleriyle de-

ğerlendireceği, anne babadan bağımsız 
okul ortamında zaman geçirip eğitim 
alabilmesi, arkadaş çevresini genişletip 
sosyalleşebileceği, sadece çocukla-
rın değil, ebeveynlerin de sosyal bağlar 
kurabilecekleri, bir oyun parkına ihtiyacı 
hasıl olmuştur. Bu amaçla Kadirli İlçesin-
deki bağımsız 6 anaokulunun her birine 
200 m2 alan içerisinde kum havuzunun, 
salıncağın, kaydırağın, tırmanma merdi-
veninin ve tahterevallinin yer aldığı oyun 
parkları yapılmıştır. Bu sayede sadece 
anaokullarının değil çevre mahallelerde 
ikamet eden çocukların da oyun alanın-
dan istifade etmeleri, hoşça vakit ge-
çirmeleri ve mutlu olmaları sağlanmıştır. 
Projenin hedef gurubundaki; doğrudan 
faydalanıcılar toplam 730 kişidir. Dolaylı 
faydalanıcılar ise ilçe merkezi başta ol-
mak üzere çevre yerleşim yerlerinden 
600 kişi olmak üzere toplam 1330 kişidir.

 Bu sayade sadece 
anaokularımız değil 
çevre mahallelerde 

ikamet eden 
çocuklarda oyun 

alanından istifade 
edecek ,hoşça 

vakit geçirmeleri 
ve mutlu olmaları 

sağlanacaktır.

Anaokulları
Parkına Kavuşuyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0103
120.000 TL
KADİRLİ İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Kadirli ilçe merkezine yaklaşık olarak 7 
km uzaklıkta bulunan köyde, köy halkını 
ekonomik, sosyal kültürel ve coğrafi so-
runlar yaşayan insanlar oluşturmaktadır. 
Ayrıca köy merkezinde bulunan Aydın-
lar İlkokul-ortaokulunda, çevresindeki 6 
(altı)  köy okulundan taşımalı olarak gelen 
dezavantajlı anasınıfı, ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri öğrenim görmektedir. Okulda 
öğrenim gören dezavantajlı anasınıfı ve 
ilkokul çağındaki çocuklar ve okul çağı 
dışında kalan çocuklar ve köy halkının 
sosyal refah kazanmaları ve kendilerine 
olan özgüven duygularının geliştirilme-
si için okul bahçesine İlçe Mili Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığında bir oyun saha-
sı (Oyun parkı- geleneksel oyun alanı) 
yaptırılmış, yaptırılan bu sahada taşımalı 
gelen ve köyde yaşayan dezavantajlı ço-
cuklar yararlanmıştır. Ayrıca daha önce il 
dışına sinema, müze gibi gezilere katıl-
mayan çocuklara gezi sinema aktiviteleri 
gibi faaliyetler yaptırılmıştır.

Bu açıdan adı geçen köy ve bu köye 
çevre köylerden taşımalı öğrenciler için 
gelen küçük çocukların pek çok imkan-
dan mahrum kalmıştır; köylerin geri kal-
mışlığı ve imkan yetersizliğinin bir sonucu 
olarak okulda eğitim için gerekli olan pek 
çok araç- gereç ve ekipman bulunma-
maktadır. Ama en önemli eksiklik, okula 
gelen öğrenciler ve köydeki çocukların 
oynamak için kullanacağı bir sahasının 
(Oyun parkı-geleneksel oyun alanı vb.) 
olmamasıdır. Ayrıca çevre köylerde ve 
köy okullarında da herhangi oyun saha-
sı-oyun parkı bulunmamaktadır. Bütün 
bunların sonucu olarak 6 köy ve çev-
re köy okulları kültürel aktivitelerden ve 
oyundan uzak, kuru bir eğitim almakta 
ve ayrıca bütün köy halkı oyun kültü-
ründen uzak kuru bir yaşam sürmeye 
mahkûm olmaktadır. Projenin hedefi ge-
leneksel oyun sahası ve oyun parkı, çok 
amaçlı olup; çevre  köy öğrencilerinin ve 
çocuklarının yararlanabileceği şekilde di-
zayn edilmiştir.

Projenin hedefi 
geleneksel oyun 
sahası ve oyun 
parkı, çok amaçlı 
olup; çevre  köy 
öğrencilerinin 
ve çocuklarının 
yararlanabileceği 
şekilde dizayn 
edilmiştir.

Köyler Oyna-Sa
(6 Köye 1 Oyun Sahası)

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0115
60.000 TL
KADİRLİ  KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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Kadirli ilçe merkezine yaklaşık olarak 
15 km uzaklıkta bulunan köy kendisi ile 
birlikte 8 köyün merkezinde olup çevre 
halkının büyük çoğunluğunu ekonomik, 
sosyal kültürel ve coğrafi sorunlar ya-
şayan insanlardan oluşmaktadır. Ayrıca 
8 köyün merkezinde olan,  Aşağıçiyanlı 
köyünde bulunan, ilkokul ve ortaokula 
çevresindeki 7 (yedi) köy ve 8 mezranın 
öğrencileri taşımalı sistemi ile projenin 
uygulandığı okula gelmekteydiler. Okul-
da öğrenim gören dezavantajlı ilkokul 
ve ortaokul öğrencileri, ilköğretim dışın-
da kalan gençler ve köy halkının sosyal 
açıdan refah kazanmaları ve kendilerine 
olan özgüven duygularının geliştirilme-
si için okul bahçesine İlçe Mili Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığında bir semt sahası 
yaptırılmıştır. Yaptırılan bu sahada, taşı-
malı gelen ve köyde yaşayan dezavan-
tajlı çocuklar ve köy halkı için sportif tur-
nuvalar, kurslar düzenlenmiştir. Çocuklar 
ödüllendirilmiştir. Ayrıca daha önce il 
dışına sinema, müze gibi gezilere katıl-
mayan çocuklara gezi sinema aktiviteleri 
gibi faaliyetler yaptırılmıştır.

Adı geçen köy ve bu köye çevre köyler-
den taşımalı öğretim için gelen öğrenci-
ler pek çok imkandan mahrum kalmıştır; 
Köylerin geri kalmışlığı ve imkan yeter-
sizliğinin bir sonucu olarak projenin uy-
gulandığı okulda, eğitim için gerekli olan 
pek çok araç- gereç ve ekipman bulun-
mamaktadır. Ama en önemli eksik, okula 
gelen öğrenciler ve köydeki çocukların 
ders dışı ve sportif faaliyetler için kulla-
nacağı bir spor sahasının olmamasıdır. 
Ayrıca çevre köylerde ve köy okullarında 
da herhangi spor sahası bulunmamakta-
dır. Bütün bunların sonucu olarak 8 köy 
ve çevre köy okulları spordan ve kültürel 
aktivitelerden ve oyundan uzak kuru bir 
eğitim almakta ve ayrıca bütün köy halkı 
spor ve kültürel etkinliklerden uzak kuru 
bir yaşam sürmeye mahkum olmakta-
dır. Oluşturulan semt sahası, çok amaçlı 
(basketbol, hentbol, voleybol) olup tüm 
köy halkı ve çevre köylerden gelen öğ-
rencilerin yararlanabileceği şekilde di-
zayn edilmiştir.

Oluşturulan 
semt sahası, 

çok amaçlı 
(basketbol, 

hentbol, 
voleybol) 

olup tüm köy 
halkı ve çevre 

köylerden gelen 
öğrencilerin 

yararlanabileceği 
şekilde dizayn 

edilmiştir.

Köyden Spora
(Köyler Sporda Buluşuyor)

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0121
73.000 TL
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI 
KÖYLERE HİZMET 
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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Osmaniye il genelinde bulunan ve Altı-
nokta Körler Derneğine kayıtlı olan 200 
kişi ve derneğe kayıtlı olmayan diğer 
görme engelli vatandaşların toplumsal 
hayata etkin şekilde katılmalarının sağ-
lanması ve onlara yeni fırsatlar yaratıl-
ması için görme engelliler eğitim merkezi 
düzenlenmiştir. Altınokta Körler Derne-
ği’nin önceki yıllarda kullandığı binanın 
yıkılacak olması nedeniyle derneğin yeni 
binası yapılıncaya kadar geçici bir yere 
ihtiyaç hasıl olmuştur. Öncelikli olarak 
hem dernek faaliyetlerinin yürütüldüğü 
hem de eğitimin sürdürüldüğü yerin ki-
ralama işleri yapılmıştır. Kiralanan bina; 
Bir yönetici odası, birçok amaçlı salon, 
bir bilgisayar eğitim odası, bir sensörlü 
kitap okuyan bilgisayar odası, mutfak, 
tuvalet ve lavabo şeklinde düzenlenmiş-
tir. Binada boya, badana ve elektrik işle-
rinin tadilatı yapılmıştır. Burada 20 kişiye 
10’ar kişilik iki devre halinde bilgisayarla-

ra yüklenmiş olan ekran ve yazı okuyucu 
programlar (konuşan program) yardımıy-
la bilgisayar okuryazarlığı eğitimi hafta-
da 10 saat olmak üzere bir gruba 4 ay 
boyunca 160’şar ders saatinden iki gru-
ba toplam 8 ay boyunca 320 ders saati 
olarak verilmiştir. Sensörlü kitap okuma 
cihazı ile ilimizde derneğimize kayıtlı 200 
kişi ve kayıtlı olmayan diğer görme en-
gelli vatandaşların okumak istedikleri 
kitapları bu cihazla bilgisayara kaydedip 
okumaları sağlanmıştır. Sürdürülebilirliğin 
ve diğer görme engellilerle koordinasyo-
nun sağlanmasında Osmaniye Beledi-
yesi katkıda bulunmuştur. Yapılan eğitim 
ile toplumun dezavantajlı kesimlerine 
fırsatlar sunulmuş, aktif şekilde hayata 
katılmaları sağlanmıştır. Ayrıca, bu proje 
ile görme engellilerin birbirleriyle iletişime 
geçip kaynaşmaları ve ortak sorunlarını 
paylaşmaları sağlanmıştır.

Ayrıca, 
bu proje 
ile görme 
engellilerin 
birbirleriyle 
iletişime 
geçip 
kaynaşmaları 
ve ortak 
sorunlarını 
paylaşmaları 
sağlanmıştır.

Görme Engelliler
Bilgisayar Eğitim Merkezi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0058
70.000 TL
ALTINOKTA KÖRLER 
DERNEĞİ
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Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırıl-
masına yönelik tüm çabalara rağmen bu 
sorun kadının ve toplumun gelişmesinin 
önünde ciddi bir engel olarak varlığını 
sürdüre gelmiştir. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede kadın danışma merkezleri 
ve kadın sığınma evlerinin yaygınlığı bü-
yük önem taşımaktadır. Nüfusu 50.000 
geçen yerleşimlerde kadın ve çocuklara 
koruma evleri açma yükümlülüğü getiril-
miş olmasına rağmen İlimizde kadın ve 
çocuk koruma/sığınma evi bulunma-
maktadır. Risk altında olduğu tespit edi-
len kadın ve çocuklar Aile Danışma Mer-
kezi aracılığı ile kısa bir süre huzurevinde 
barındırılarak yakın illere nakilleri gerçek-
leştirilmektedir. Proje ile Osmaniye ilinde 
fiziksel cinsel duygusal, ekonomik istis-
mara ve şiddete uğramış kurum hizmet-
lerine ihtiyaç duyan kadın ve çocukların 
şiddetten uzak kendilerini güvenli his-
sedecekleri gereksinim duydukları hiz-
metleri belirlenmiş bir zaman süresince 
alabilecekleri yatılı kamu hizmeti sunan 
kadın ve çocuk koruma/sığınma evi açıl-
ması amaçlanmaktadır. Mülkiyeti İl Özel 

İdare Genel Sekreterliğine kullanım hakkı 
ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait 
ek sanayi sitesinde yerleşik 600 m açık 
252 kapalı alana sahip 4 katlı binanın fi-
ziki koşulları iyileştirilmiş; ilk kabul odası, 
çok amaçlı toplantı salonu, etüt salonu, 
mesleki eğitim ve hobi atölyeleri, revir, 
TV izleme ve dinlenme odası, çocuk 
oyun-faaliyet odası, kütüphane, yatak-
hane vb. birimler oluşturulmuş, kadın ve 
çocuk koruma evi şeklinde yapılandırıl-
mıştır. Açılmış olan sığınma evi ile  kadın 
ve çocukların; umutsuzluk, değersizlik 
ve korku gibi duyguların aşılması, özgü-
ven ve özsaygının yeniden yapılanması, 
yeni yaşam seçeneklerini belirleyebilme-
leri için psikolojik destek, eğitim ,sağlık 
ve istihdam desteği hukuksal rehberlik,-
şiddet olgularını tanıma ve  mücadele  
gücü kazandırılması   sağlanmıştır. Proje 
SHÇEK Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
İl Özel İdare Genel Sekreterliği Sağlık, 
Emniyet, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baro 
Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirile-
cektir. Proje SHÇEK 

Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 

İl Özel İdare Genel 
Sekreterliği Sağlık, 

Emniyet, Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

ve Baro Başkanlığı 
ortaklığında 

gerçekleştirilecektir.

Umuda Açılan
Kapı

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0062
305.856 TL
SOSYAL HİZMETLER 
İL MÜDÜRLÜĞÜ
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TR63 bölgesinde Osmaniye il merke-
zinde sosyal imkânlara erişimde sıkıntı 
yaşayan gençler ve yetişkinlerin barış ve 
huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebil-
meleri, toplumsal hayata etkin şekilde 
katılabilmeleri ve yaşamlarını daha sağ-
lıklı bir şekilde sürdürebilmelerine katkı 
sağlamak proje amacıdır.

Osmaniye doğu illerinden çok miktarda 
göç aldığı, eğitim ve gelir seviyesi düşük 
olduğundan çocuklar ve gençler toplum-
sal hayata tutunmada güçlük çekmekte 
ve onlara zarar vermek isteyen çeşitli art 
niyetli insanların hedefi olmaktadır. Bu 
noktada eğitim ve gelir seviyesi düşük 
mahallelerdeki çocuk ve gençler ara-
sında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı 
resmi kayıtlarda (Narkotik suçlarda 2008 

yılı 71,2009 yılı 99, 2010 153 olay, artış 
oranı % 215, narkotik suçlar şüpheli ista-
tistiği 2008 yılı 181, 2009 yılı 290, 2010 
yılı 365 olay artış oranı % 201 kayıtlara 
geçmiştir.) kaygı verici boyutlara ulaştığı 
gözlenmektedir. Bu nedenle 0–18 yaş 
grubu gençlerimiz ve ebeveynlerine yö-
nelik madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
kullanımına karşı koruyucu tedbirlere 
başvurmak suretiyle hem toplumsal bü-
tünleşmeye katkı sağlamak hem de top-
lumun bu dezavantajlı kesimleri sahiple-
nilmiştir. Yerel medya organları ile irtibata 
geçilerek Madde Bağımlılığı ile müca-
dele konusunda programlar yapılması 
sağlandı, öğretmen, veliler ve toplumun 
dikkatini çekerek kamuoyu oluşturmak 
hedeflenmiştir.

Madde 
Bağımlılığı 
ile mücadele 
konusunda 
programlar 
yapılması 
sağlandı, 
öğretmen, veliler 
ve toplumun 
dikkatini 
çekerek 
kamuoyu 
oluşturmak 
hedeflenmiştir.

Yeşeren Hayatlar

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0067
55.000 TL
OSMANİYE İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Projede Osmaniye Belediyesi olarak 
Osmaniye ilinin kenar mahallelerinden 
biri olan aynı zamanda göç ile gelenlerin 
yerleşmiş olduğu Alibekirli mahallesinde 
yaşayan genç ve yetişkin 160 bayanı he-
def grup olarak belirledik. 

Bu hedef gruplarımız göç ile gelerek bu-
raya yerleşmiş ailelerin genç bayanlarıdır. 
Bunlar göç kültürü nedeniyle okula gön-
derilmemekte ya da en fazla ortaokula 
kadar okuyabilmektedir. Özellikle erken 
yaşta evlendirilen bu bayanlar ekonomik 
ve sosyal açıdan erkeğe bağlı olarak ya-
şamakta, onların boyunduruğu altında 
ezilmektedir.

Belediye olarak töre adı altında sosyal 
yaşamdan uzaklaştırılan bu 160 bayanın 
sosyal yaşam kalitelerini artırmak, onları 
hem mesleki eğitimler hem de sosyal-

leştirmek için proje kapsamında bir ka-
dın kahvehanesi ve eğitim atölyesi oluş-
turduk. Burada erkekleri evde yokken 
gündüz vakti bir araya gelecek kadınlar 
hem kadın hakları konusunda eğitilerek 
bilinçlendiler, hem de kendi evlerinde 
yapıp satabilecekleri, düzenli gelir elde 
edebilecekleri turistik karatepe kilimleri 
dokumasını, modern ve modaya uygun 
takı tasarımları yapmayı, hem de hedi-
yelik süs eşyası olan ahşap boyamacılığı 
mesleki eğitimlerini gördüler.

Bu çalışma ile SODES’in hedef grubu 
olan bu bayanların sosyal ve ekonomik 
hayata daha etkin katılması sağlanmış-
tır. Proje bittikten sonrada faaliyetlerine 
devam eden kadınlar kahvehanesi ve 
eğitim atölyesi ilerleyen süreçte birçok 
kadını eğiterek onların gelişmesine katkı 
sağladı.

Bu çalışma 
ile SODES’in 
hedef grubu 

olan bu 
bayanların 
sosyal ve 
ekonomik 

hayata 
daha etkin 

katılması 
sağlanmıştır.

Kültür ve İstihdam Gelişimi İçin
Kadınlar Kahvehanesi ve

Mesleki Eğitim Atölyesi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0094
50.000 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ
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Osmaniye’de Karaboyunlu, Mimar Si-
nan ve Baş mahallelerinde yaşayan ve 
göç ile gelen yoksul kişilerden ve parça-
lanmış ailelerden madde bağımlısı (20) 
ve Suça itilmiş (25)  0/18 yaş grubu 45 
çocuğa ulaşmayı, tedavi ettirmeyi, eğit-
meyi, eğitim çağında olan çocukların 
eğitimine devamını sağlamak projenin 
amacıdır. Çocuklara eğitim ve danış-
malık hizmeti verebilecek şekilde proje 
ofisi düzenlendi, kurumumuzda görevli 
bulunan Sosyal Hizmet Uzmanı yardımı 
ile çocuklarla proje süresince birebir gö-

rüşüldü,  rehabilite yolları arandı, proje 
ortağı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gö-
revlendirilen eğitmenlerce 6 aylık eğitim 
sürecinde Bağlama ve Gitar kursları ve-
rildi. Böylece risk grubu çocukların ener-
jilerini başka alanlara kaydırmayı, onlara 
ilgi alanı yaratmayı, programlı çalışmayı 
ve takım ruhunu vererek içlerindeki gizli 
kalmış yeteneği ortaya çıkartarak bu ça-
lışmaları da sosyal ve kültürel etkinliklerle 
destekleyerek sağlıklı düşünen, toplumla 
barışık bireyler yetiştirmeyi hedeflenmiş-
tir.

Çocuklara eğitim 
ve danışmalık 
hizmeti 
verebilecek 
şekilde proje 
ofisi düzenlendi, 
kurumumuzda 
görevli bulunan 
Sosyal Hizmet 
Uzmanı yardımı 
ile çocuklarla 
proje süresince 
birebir 
görüşüldü

Çiçekler Solmasın

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0097
44.000 TL
OSMANİYE İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Osmaniye il merkezinde zihinsel engel-
liler kültür ve sanat evi kurulmuştur.. Bir 
proje koordinatörü, bir idari destek ele-
manı, bir sorumlu personel(tam zamanlı) 
ve üç eğitimci istihdam edildi. Kurulan 
kültür ve sanat evi içinde atölyeler ve eği-
tim ortamları hazırlanarak kurslar düzen-
lendi. Zihinsel engelli ve işsiz bireylere 
ebru, takı, halı dokumacılığı gibi el sanat-
ları alanlarında kurslar açıldı. Hedef kitle 
il merkezinde bulunan, zihinsel engelli ve 
işsiz bireylerdir. Kurslara katılmak isteyen 
zihinsel engelli bireylere öncelik verildi. 
Yüz kişinin bu kurslardan yararlanması 
planlandı. Osmaniye il merkezinde zihin-
sel engelli kültür ve sanat evinde, zihinsel 
engelli ve işsiz bireyler için ebru, takı, halı 
dokumacılığı atölyelerinde katılımcıların 
boş vakitlerini verimli değerlendirmele-
ri sağlanıp, sanata ilgilerinin artmasına 
sebep oldu. Projede sürdürülebilirliği 
sağlayabilmek için, proje süresi içinde 
zihinsel engelliler için bir dernek kuruldu.

Osmaniye il merkezinde zihinsel engelli-
ler kültür ve sanat evi kuruldu. Bir proje 
koordinatörü, bir idari destek elemanı, 
bir sorumlu personel(tam zamanlı) ve üç 
eğitimci istihdam edildi. Kurulan kültür 
ve sanat evi içinde atölyeler ve eğitim 
ortamları hazırlanarak kurslar düzen-
lendi. Zihinsel engelli ve işsiz bireylere 

ebru, takı, halı dokumacılığı gibi el sa-
natları alanlarında kurslar açıldı. Hedef 
kitle il merkezinde bulunan, zihinsel en-
gelli ve işsiz bireylerdir. Osmaniye Reh-
berlik Araştırma Merkezi ve sivil toplum 
kuruluşları ile yaptığı işbirliği sayesinde 
kurslara katılmak isteyen zihinsel engel-
li bireylere öncelik verildi. Yüz kişinin bu 
kurslardan yararlanması planlandı. Os-
maniye Yahya Mazlum Halk Eğitim mer-
kezi aracılığıyla kurslara katılan kişilere 
katılım belgesi verildi. Katılımcılara kurs 
süresi içinde gerekli araç gereçler tedarik 
edilmiş olup, servis, yemek gibi ihtiyaç-
ları da karşılandı. Kursiyerlerin yaptığı el 
emeği göz nuru çalışmalar bir sergi or-
ganizasyonu ile sergilendi. Bu projede 
yer alan görevli, katılımcı, eğitimcilerle 
birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının da 
desteği ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 
olabildiğince geniş kapsamlı şenlik/festi-
val yapıldı. Yapılan olan bu şenlik/festi-
valin geleneksel hale gelmesi ve her yıl 
tekrarlanması için çaba gösterildi. Pro-
jede sürdürülebilirliği sağlayabilmek için, 
proje süresi içinde zihinsel engelliler için 
bir dernek kuruldu. Kurulan bu dernekte 
zihinsel engelli çocuğu olan anne -baba-
ların, kanaat önderlerinin de yer alması 
sağlandı. Kurulan dernekten, proje biti-
minde proje kapsamında yapılan çalış-
maları devam ettirmesi beklenmektedir.

Kurulan bu 
dernekte zihinsel 

engelli çocuğu 
olan anne - 

babaların, kanaat 
önderlerinin 

de yer alması 
sağlandı. Kurulan 
dernekten, proje 

bitiminde proje 
kapsamında 

yapılan çalışmaları 
devam ettirmesi 
beklenmektedir.

Zihinsel Engelliler
Kültür ve Sanat Evi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0137
50.000 TL
OSMANİYE İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Okul, Teknik ve Endüstri Meslek Lise-
si’nin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ala-
nı, Osmaniye ve çevresindeki Elektrikli ev 
aletleri teknik servislerinin teknik eleman 
ihtiyacını yıllardır karşılamaya çalışmak-
tadır. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi 
okul imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 
atölyeleri zamanın gereksinimlerine uy-
gun geliştirememektedir. Durum böyle 
olunca teknik servislerin teknik eleman-
larını iş yerlerinin beklentisi ölçüsünde 
karşılamakta yeterli olamamaktadır. Bu 
olumsuzluklar işyeri ziyaretlerinde ve top-
lantılarda devamlı gündeme gelmektedir.  
Hazırlanan  “İstihdam Garantili Elektrikli 
Ev Aletleri Teknik Servis Elemanı Yetiştir-
me Kursu” projesiyle yukarıdaki parag-
rafta anlatılan sorunu bir nebze çözmek, 
işyerlerine nitelikli eleman yetiştirmek ve 
işsizlere istihdam sağlamak amaçlanmış-
tır. Proje kapsamında okulda, elektrik-e-
lektronik teknolojisi alanında atölyelerin 
ikisine teknik servislerin rehberliğinde 

yeni teknolojiye sahip “Elektrikli Ev Alet-
leri Bakım Onarım Atölyesi” kuruldu. 
Bu atölyenin kurulumunda önde gelen 
markaların teknik servisleri malzeme ve 
nakdi destek verdiler. Atölye kurulumun-
dan sonra Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı 
işsizlerden 24 kişi kursa alındı. Kursun 
başlangıcındaki kursiyer sayısının %66’sı 
olan 16 kişi istihdam edildi. İstihdam 
garantisiyle ilgili işverenlerin taahhütleri 
alınmıştır. Ayrıca işverenler projeye 4000 
TL nakdi katkı sağladılar. Kursun bitimi-
ne kadar geçen sürede istihdam taleple-
rinin artacağı yapılan görüşmelerle tespit 
edilmiştir. Kursiyerlere kurulan atölyeler-
de haftada 40 saat olmak üzere toplam 
600 saat mesleki teorik ve uygulamalı 
eğitim verilmiştir. 200 saatte işyerlerinde 
uygulamalı eğitim verildi. Proje kapsa-
mında kurulan atölye, okul öğrencilerinin 
yetiştirilmesinde ve elektrikli ev aletleri 
teknik servislerinin personellerinin eğitimi 
amaçlı kullanılmaktadır.

Proje 
kapsamında 
kurulan 
atölye, okul 
öğrencilerinin 
yetiştirilmesinde 
ve elektrikli ev 
aletleri teknik 
servislerinin 
personellerinin 
eğitimi amaçlı 
kullanılmaktadır.

İstihdam Garantili
Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servis Elemanı Yetiştirme Kursu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0167
27.100 TL
OSMANİYE İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Akyar Köyü Osmaniye İl merkezine bağlı 
3000 nüfusa sahip, küçük bir Anadolu 
köyüdür. Köy insanlarının birçoğu geçi-
mini tarım ve hayvancılıkla karşılamak-
ta olup, zeytin, buğday, narenciye, yer 
fıstığı, nar köyün başlıca tarımsal ürün-
leridir.  Köy il merkezine sınır olmasına 
rağmen, imar sahası dışında kaldığın-
dan temel belediyecilik hizmetlerinden 
yoksun kalmış, aynı zamanda köyde 
yaşayan 3000 civarında vatandaşımıza 
hitap edecek bir sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetlerin icra edilebileceği tesislerden 
mahrum kalmıştır. Köy muhtarlığının ge-
lirleri yok denecek kadar az olup, köyün 
temel temizlik, ulaşım vb. hizmetlerinin 
karşılanmasında dahi sıkıntılar yaşan-
maktadır. Köy kendi olanaklarıyla sosyal 
tesis yapabilecek durumda değildir. Bu 
itibarla projeyle oyun ve spor parkla-
rı ayrıca dinlenme alanları oluşturulmak 

istenmekteydi. Köyün kendi imkânlarıyla 
kurmasının uzun yıllar mümkün gözük-
mediği, özellikle çocuk ve bayanların 
zaman geçirebileceği hiç bir sosyal te-
sisin bulunmadığı köyde projenin hayata 
geçmesi, köyde yaşayış vatandaşlarımız 
açısından son derece önemliydi. Proje 
köyümüzdeki çocukların kişilik gelişim-
lerinin şekillenmesine katkı sağlaması ve 
bayanların olumlu zaman geçireceği bir 
mekân sağlaması açısından köye önemli 
katkılar sağlamıştır. Kurulan spor ve oyun 
parklarında spor turnuvaları düzenlendi, 
geleneksel oyunlarımızın yaşatılması için 
geleneksel oyun alanı yapıldı, çeşitli festi-
valler, kültür-sanat etkinlikleri-kermes vb. 
sosyal etkinlikler, ayrıca köyde bulunan 
8 derslikle ilköğretim okulunun sergile-
yeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği 
özellikte sahne kuruldu ve parklar çok 
amaçlı bir özellik kazandı.

Proje 
köyümüzdeki 

çocukların kişilik 
gelişimlerinin 

şekillenmesine 
katkı sağlaması 

ve bayanların 
olumlu zaman 

geçireceği 
bir mekân 
sağlaması 

açısından köye 
önemli katkılar 

sağlamıştır.

SODES’le
Köy Yaşam Alanları Projesi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0172
55.250 TL
OSMANİYE KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ
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Osmaniye; tarıma dayalı ekonomisi ve 
fazla göç alması nedeniyle halkının bü-
yük bir kısmı ekonomik sıkıntılar çekmek-
tedir. Bu sıkıntılardan en fazla çocuklar 
olumsuz etkilenmektedir. İlde çocukların 
ücretsiz olarak eğleneceği, özlemlerini 
gidereceği, hoşça vakit geçireceği kap-
samlı oyun, eğlence ve spor eğitim te-
sisleri bulunmamaktadır. Çocuklar bu tip 
tesisleri TV kanallarında görmekte ya da 
rüyalarını süslemektedir. Çocuklar, ço-
cuk iken çocukluklarını ertelemektedirler. 
Osmaniye Belediyesi olarak hazırlanan 
projeyle yukarıdaki paragrafta dile getiri-
len sorunu çözmeyi planlamaktaydı. Be-
lediye şehir içindeki 10000 m2‘lik arsayı 
bu proje için tahsis etmiştir. Bu alana ço-
cukların kolay ve severek yapacağı spor 
dallarından; okçuluk tesisi, dart, dağcı-
lık-tırmanış duvarı, kano tesisi, izci kamp 
ve eğitim tesisleri, mini ahşap kulübeler, 
minyatür sahne, tranbolin, çocuk evi ve 
altyapı tesislerini yapmayı planlamaktay-
dı.

Hedef kitleye ulaşmak için özellikle ke-
nar mahalle İlköğretim okullarının, sınıf 
rehber öğretmenleri aracılığıyla göç et-
miş veya yoksul ailelerin 9-14 yaş ara-
sı çocukları tespit edildi. Bu çocukların 
aileleriyle görüşülerek, tespit edilen ço-
cuklar tatil günlerinde evlerinden alınarak 
deneyimli izci liderlerinin eşliğinde tesis-
lerde misafir edildi. Proje kapsamında 
100’ü engelli 1100 çocuğa 50-60 kişilik 
guruplar halinde tesislerde kamp yaptı-
rarak tesislerden doyasıya yararlanmaları 
sağlandı. Bu sürede çocukların tüm ihti-
yaçları karşılandı, gündüzleri spor bran-
şlarında eğitim alma ve eğlenme imkâ-
nı bulup akşamları ise kişisel ve sosyal 
gelişim etkinlikleri yaptılar. Bir akşamda 
sinemaya götürüldüler. Çocuklar pro-
jeyle hem doyasıya eğlenirken hem de 
kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyici 
eğitimler aldılar. Tesisler, ilgili eğitimcilerin 
gözetiminde tesislerde eğlenmeye gelen 
çocuklara da hizmet vermiştir. Bu hiz-
metler proje bitiminden sonra da geniş-
leyerek devam etmiştir.Proje 

kapsamında 
100’ü engelli 
1100 çocuğa 
50-60 kişilik 
guruplar 
halinde 
tesislerde 
kamp 
yaptırarak 
tesislerden 
doyasıya 
yararlanmaları 
sağlandı.

Çocuk Gelişim ve Spor 
Eğitim Merkezi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0186
135.000 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ
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Osmaniye merkezde İŞ-KUR 2011 Tem-
muz kayıtlarına göre lise ve dengi okul 
mezunu 18-29 yaş arası 6.097 kişi işsiz 
kayıtlı bulunmaktadır. Bu kişiler sıradan 
bilgisayar kullanmasını bilmekte ve hiç 
bir vasfı olmayan kişilerdir. Dernek 15-25 
Temmuz 2011 tarihleri arasında Osmani-
ye Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Os-
maniye genelindeki üye 400 işletme ile 
yüz yüze yaptığı anket çalışmasında; bu 
işletmelerin bilgisayarlı muhasebe ele-
manı  başta olmak üzere Yönetici Sekre-
terliği ve Pazarlama elemanı programları 
uygulanarak nitelikli genç elemanlara ih-
tiyaç duydukları belirlenmiştir. Projeyle ile 
Osmaniye Girişimci İşadamları Derneği 

bünyesinde kurulan 15 bilgisayarlı eğitim 
salonunda 400 üye işletmenin nitelikli 
eleman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
Bilgisayarlı Muhasebe, Yönetici Sek-
reterliği, Pazarlama Elemanı vasıflarını 
taşıyan ara elemanlar yetiştirildi. Üç dö-
nem halinde 15’erli gruplardan toplam 
45 işsiz ve niteliksiz genç proje ortağı 
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
katkıları ile iş piyasasında geçerli serti-
fika verilerek bu gençlerin eğitimlerinin 
bitiminde üye işletmelerde işe girmeleri, 
işsizlik olgusundan kurtulan gençler ile 
Osmaniye ilimizde hem sosyal anlamda 
hem de işletmelerimiz açısından ekono-
mik anlamda gelişme sağlandı.

Piyasasında geçerli 
sertifika verilerek bu 

gençlerin eğitimlerinin 
bitiminde üye 

işletmelerde işe 
girmeleri, işsizlik 

olgusundan kurtulan 
gençler ile Osmaniye 
ilimizde hem sosyal 

anlamda hem de 
işletmelerimiz 

açısından ekonomik 
anlamda gelişme 

sağlandı.

İşsiz Gençler
İçin Bir Umut

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0237
35.790 TL
OSMANİYE GİRİŞİMCİ 
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 
(OGİAD)



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

64  |  Başarılı Projeler

Üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyip 
de maddi sebeplerden dolayı fırsat bula-
mayan 130 ortaöğretim mezunu öğrenci 
için derneğe ait olan Yunus Emre Mahal-
lesinde bulunan Şehitoğlu Yunus Emre 
Öğrenci Yurdunda ücretsiz LYS Hazırlık 
kursu verildi. Öğrenciler ve eğitimcilerin 
tespitinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
beraber çalışarak hedef kitle tespitin-
de daha verimli bir sonuç elde edilme-
si planlanmıştır. Bilindiği üzere sınavlara 
hazırlık süreci öğrenciler için oldukça 
stresli bir dönemdir. Hedef kitle proje 
kapsamında uzman bir eğitim kadrosu 
ile dershaneye gidiş-gelişlerdeki zamanı 
da eğitim faaliyetlerinde kullanarak hem 

dershane programından yararlanmış 
hem de bu süreçte doğru ve verimli ders 
çalışma teknikleri öğretilerek sosyal akti-
viteler eşliğinde bir şenlik havasında ge-
çen stressiz sınav süreci ile daha başarılı 
bir sınav sonucu elde etmiştir. Dershane 
eğitiminin yanı sıra sosyal aktiviteler ve 
geziler ile hedef kitlenin beyin yorgunluk-
ları giderilmiştir. Osmaniye’de böyle bir 
projenin tanıtımı yapılarak, sonuçta elde 
edilecek başarının duyurulması ile diğer 
eğitim kurumlarını, hedef kitle öğrenci-
lerini, öğrenci velileri ve yakın çevrelerini 
pozitif yönde etkileyerek eğitim sistemin-
de sosyal bir hareketin başlamasına se-
bep olunmuştur. 

Dershane 
eğitiminin 
yanı sıra 
sosyal 
aktiviteler 
ve geziler 
ile hedef 
kitlenin 
beyin 
yorgunlukları 
giderilmiştir.

SODES İle
LYS Şenlikleri

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0287
40.040 TL
OSMANİYE HAYIRLI 
İŞLER YAPTIRMA VE 
KORUMA DERNEĞİ
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Çeşitli spor dallarında faaliyet göster-
mek; isteyen gençlerin fiziki, sosyal ve 
psikolojik yönden eğitilerek Türk genci-
nin toplumsal hayattaki çabasına yar-
dımcı olmak ve kahve- atari köşelerinden 
kurtarmak, bu amaca ulaşabilmek için 
okullarımızla iyi bir diyalog kurmak, spor 
etkinliklerinde büyük potansiyele sahip 
ilimiz Endüstri Meslek Lisesinin devamlı 
öğrencileri ve mezunlarından oluşacak 
çeşitli branş takımlarını tüm okullarımızla 
genişleterek sporun eğitimle bütünleş-
mesini sağlayıp eğitim çağındaki spor-
cuların okul-aile-kulüp ilişkilerinin geliş-
tirilmesini teminle öğrenci-sporcuların 
eğitim seviyelerinin en yüksek seviyeye 
çıkarılmasını sağlamaktır.

Hızla büyüyen ve gelişen Osmaniye’de 
mesleki eğitimin önemi giderek artmak-
tadır. Mesleki eğitim veren okulumuzdaki 
öğrencilerimizin genel yapısı köy-taşra 
ve maddi durumu iyi olmayan öğrenci-
lerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin top-

lumla kaynaşması sosyal hayatları için 
son derece önemlidir. Endüstri Meslek 
Lisesi Spor Kulübü olarak sorunlu, mad-
di durumu iyi olmayan öğrenciler için 
sporun faydalarını test ederek olumlu 
sonuçlar verdiğini gözlemiş durumdayız. 
Biz bu yelpazemizi daha da genişletmek 
ve sadece yetenekli öğrencilere değil 
okulunda sorunlu, sosyal hayata dahil 
olmayan, maddi durumu iyi olmayan 80 
gencimizi seçerek bir eğitim öğretim yılı 
boyunca haftada 4 gün 20 şerlik grup-
lar halinde 4 antrenör nezaretinde oku-
lumuzun kendi futbol sahasında futbol 
kursu vermek amaçlanmaktaydı. Ayrıca 
burada verilen eğitimler sırasında üstün 
yetenekli öğrenciler futbol kulübümüzün 
takımına kazandırılarak spor anlamında 
önünün açılması sağlandı. Ayrıca proje 
kapsamında spor kulübümüzün malze-
meleri hedeflenen öğrencilerimizin eğiti-
minde kullanılıp bu sayede projenin mali 
yükü minimum seviyede tutuldu.

Ayrıca proje 
kapsamında 

spor 
kulübümüzün 
malzemeleri 
hedeflenen 

öğrencilerimizin 
eğitiminde 

kullanılıp 
bu sayede 

projenin mali 
yükü minimum 

seviyede 
tutuldu.

Yoksul ve Sorunlu Öğrencileri 
Sporla Sosyal Hayata Kazandırma

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0382
33.600 TL
OSMANİYE ENDÜSTRİ 
MESLEK LİSESİ SPOR 
KULÜBÜ
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Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hü-
kümlü ve tutuklular, ekonomik ve sosyal 
olarak kısıtlı bir hayat süren, toplumun 
dezavantajlı kesimini oluşturan insan-
lardır. Hükümlü ve tutukluların Kurum 
içerisinde bulunduğu süreçte ekonomik 
olarak bir kazanç elde edeceği ve tahli-
yesi sonrasında bir meslek sahibi, dona-
nımlı ve hayatla barışık bir insan olarak 
toplum hayatına dönmelerini sağlayacak 
kurs ve etkinlikler, onların yeniden toplu-
ma kazandırılmalarında büyük önem arz 
etmektedir. Proje ile, simit-pasta-poğa-
ça üretimi atölyesi kurulmasındaki amaç 
Hükümlü ve tutukluların tahliye olarak 
kurumdan çıkarak toplum hayatına atıl-
dıklarında suç işlemekten veya suça 
götüren ortamlardan uzak kalmalarını 

sağlamak, ekonomik ihtiyaçlarını karşıla-
yacak geçerli birer meslek sahibi olma-
larına katkıda bulunmaktır. Çevremize 
baktığımızda günlük hayatın koşuştur-
ması içerisinde insanlar hızlı bir şekilde 
hazır gıda tüketimine yönelmekte, kendi-
si uğraşıp yapmaktansa hazır yapılmışını 
almayı tercih etmektedir. Özellikle çalışan 
kesim kahvaltı kültürünü unutmuş elinde 
bir unlu mamulleri firmasından aldığı bir 
miktar pasta ve poğaça ile öğünü ge-
çirmektedir. Bu sebeple unlu mamulleri 
üzerine çalışan işyeri sayısının hızlı bir 
şekilde artış gösterdiği gözlenmektedir. 
Gerçekleştirilen bu proje ile sektörün 
ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik 
eğitimler verilmesi planlanmaktaydı.

Gerçekleştirilen 
bu proje ile 
sektörün ara 
eleman ihtiyacını 
karşılamaya 
yönelik eğitimler 
verilmesi 
planlanmaktaydı.

SODES’le
Meslek Sahibi Oluyorum

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0405
48.684,92  TL
OSMANİYE C TİPİ 
KAPALI CEZA İNFAZ 
KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
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Proje kapsam olarak göçle gelen de-
zavantajlı ve yoksul ailelerin çocuklarını 
hedef almaktadır. Program kapsamın-
da hedef grup ile genel kitleler arasında 
sosyal bütünleşme, dayanışma ve kay-
naşmanın arttırılmasına ve aynı zamanda 
sosyal diyalog kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunuldu. Temiz, güzel ve eğ-
lenceli aletlerle dolu bir oyun alanına sa-
hip olamayan çocuklara “çocuk parkı ve 
oyun alanı’’ yapılarak onların çocuklukla-
rını sağlıklı ve neşeli bir şekilde yaşamla-
rını sağlamayı amaçlamaktaydı. Osmani-
ye ili merkez Yeni Mahallesi genel olarak 
göçle gelen yoksul aileleri barındırmak-
tadır. Yeni mahalle muhtarlığı olarak bu 
hizmetten yoksun bölgemize çocukların 
ve ailelerin rahat nefes alabileceği, sağ-
lıklı ve neşeli zamanlar geçirebilecekleri 
bir çocuk parkı inşa edilmesini istenmek-
teydi. Çocukların beslenme, sağlık, ba-
rınma ve eğitimin yanı sıra her çocuğun 

gelişim potansiyeli için oyun oynama ve 
spor yapmanın da önemli bir yeri olduğu 
vurgulanmıştır. Çocuk psikologlarının ve 
doktorlarının ortak kanısı dış mekândan 
yoksun, kapalı alanlarda oyun oynama-
nın çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal 
gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği-
dir. Bu hizmet ile Osmaniye Belediyesi 
tarafından hibe edilen 2000 metrekare 
alan üzerinde oyun alanı ve çocuk parkı 
faaliyete geçirildi. Yapılan oyun alanı ve 
çocuk parkı ile sadece çocukların değil 
ailelerinin de faydalanacağını düşünül-
mekteydi. Osmaniye Belediyesi ile Yeni 
mahalle muhtarlığının ortak yürüttüğü 
proje ile sosyal faaliyetler konusunda 
öncülük yapmıştır. Proje kapsamında 
doğrudan faydalanan çocuk sayısı: 800’ 
dür. Proje kapsamından dolaylı olarak 
faydalanacak tahmini toplam kişi sayısı: 
2000’ dir.

Osmaniye 
Belediyesi ile 
Yeni mahalle 
muhtarlığının 

ortak 
yürüttüğü 

proje ile 
sosyal 

faaliyetler 
konusunda 

öncülük 
yapmıştır.

Haydi Çocuklar Parka

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0418
50.061 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

68  |  Başarılı Projeler

Osmaniye ilinin en önemli sorunlarının 
başında işsizlik gelmekte olup, işsizliğin 
de en büyük nedeni mesleksizliktir. Bu 
sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan 
projemiz ile oluşturulacak eğitim atölye-
lerinde; vasıfsız, mesleği olmayan, geçim 
sıkıntısı çeken, sosyal güvencesi bulun-
mayan, 18-29 yaş aralığında olan ilimiz 
gençlerinden belli bir bölümünün bu 
dezavantajlı durumlarından kurtarmaya 
yardımcı olmaktır. Köylerden il merkezi-
ne güvenlik ve geçim sıkıntısından do-
layı aileleri ile birlikte göç eden, nüfusun 
önemli bir bölümü vasıfsız niteliktedir. 
Bunun için 6 ay boyunca İnşaat Ustalığı 
Mesleki Eğitim kursu piyasa koşullarına 
uygun şekilde 50 gence verilmiştir. Böy-
lece proje sonucunda; 50 vasıfsız genç 
meslek sahibi olarak ilimizde ve civar 
illerdeki inşaatlarda istihdam edilmesine 
katkı sağlanmış oldu. Böylece sektörel 
bir ihtiyaç  karşılanmış oldu.

1.1. Projenin yürütülmesinden sorumlu 
olacak proje ekibi, Proje Koordinatörü, 
Proje asistanı ve Muhasebeci olmak üze-
re toplamda 3 kişiden oluştu. İl SODES 
biriminin kurumdan istediği tüm rapor-
lamaların yapılması, satın alma ve ihale 
işlemlerinden bizzat sorumlu olmuştur. 

1.2. Proje ofisi Osmaniye Ticaret ve Sa-
nayi Odası tarafından tahsis edilen bir 
odanın donanım ihtiyaçlarının giderilme-
siyle oluşturdu. 

1.3. Toplamda 50 kursiyer seçildi.  

2. Projenin yerelde duyurulması ve kur-
siyer seçmeleri için ilde bilgilendirme ya-
pılabilmesi için, projenin ilk haftası itiba-
riyle tanıtım faaliyetleri başlatıldı. Tanıtım 
ve reklam için görsel ve yazılı medya da 
kullanıldı. 

3. Mesleki eğitimler atölye kiralanması 
yoluyla yapıldı. İnşaat işleri alçı kaplama 
ve kartonpiyer ustalığı üzerine verildi.

5.1. Eğitimler 616 saat sürdü, eğitimler 
günde 8 saatlik bir planlamayla kursiyer-
lere verildi. Eğitim programları halk eği-
tim merkezlerinde verildi.

8.3. 2 ayrı kursun tamamlanmasının 
ardından, gerçekleştirilen olan kapanış 
seminerinde projenin çıktıları sunuldu, 
başarılı bulunan kursiyerlere Başarı Ser-
tifikaları takdim edildi. Yerelde projenin 
tanıtılmasıyla, kursiyerlerin iş hayatına 
adım atmaları için aracılık yapıldı.

50 vasıfsız 
genç meslek 
sahibi olarak 
ilimizde ve 
civar illerdeki 
inşaatlarda 
istihdam 
edilmesine 
katkı sağlanmış 
oldu. Böylece 
sektörel 
bir ihtiyaç  
karşılanmış 
oldu.

Gençler İnşaat Sektöründe 
İstihdama Katılıyorlar

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0451
80.000  TL
OSMANİYE TİCARET VE 
SANAYİ ODASI
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Projede, göç nüfusunun yoğun olduğu 
özellikle kenar bölgelerdeki   Karabo-
yunlu, Mimar Sinan, Yunus Emre ve Baş 
mahallelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte Sosyal Yardımlaşma Vakfı kayıt-
larına uygun olarak tespit edilen, 13-18 
yaş grubu 30 kız çocuğu ile  farkındalık 
yaratarak Osmaniye’de ilk kız futbol ta-
kımı kurulmuştur. Geçmiş yıllarda buna 
benzer etkinliklere katılma şansı bul-
mayan kız çocuklarına proje süresince, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü ve Futbol Federasyonu’ndan lisanslı 
eğitmenlerden profesyonel eğitim aldırı-
larak futbol kursu verilmiştir. Daha önce 
planlanmış aktivitelere katılma şansı ya-
kalamamış olan gençler kendilerine fırsat 
ve sahiplenme duygusu verildiğinde top-
lumla ve kendisi ile daha barışık bir kişi-
liğe kavuşmuşlardır. Profesyonel yardım 
aldıklarında kendilerinde var olan gizli 
yeteneklerini ortaya çıkarabilmektedir-
ler. Gençler spor yaparak hem toplumla 

kaynaşmış hem de katılacağı etkinlikler 
yardımı ile sosyalleşmiştir. Kursiyerler 
projenin her safhasın aktif rol almış, pro-
jenin olumlu yanlarını arkadaşları ile pay-
laşmışlardır. Bunun da olumlu sonuçlar 
doğuracağı kanaatindeler. Kötü arkadaş 
nasıl kötülüğe davetiye çıkarırsa iyi ar-
kadaşta iyiliğe davetiye çıkarmıştır. Spor 
aktiviteleri kapsamında yapılan gezilerle 
başka toplum ve kültürler ile tanışma fır-
satı bulmuş olan risk grubu, yaşantılarını 
karşılaştırma imkânı bulmuşlardır. Kötü 
çevre ve kötü alışkanlıklardan kurtarma-
nın yolu, gençleri farklı çevrelerle tanıştır-
mak ve sevecekleri etkinlikler yaptırmak-
tır. Farklı kültürlerle diyaloğa geçecek 
olan katılımcılar kendilerini onlarla karşı-
laştırarak iyi uygulama örneği kazanarak 
kendilerinde aidiyet duygusu geliştirdiler. 
Proje sonunda başarılı kursiyerlere lisans 
çıkartılarak profesyonel kimlik kazandırıl-
dı.

Farklı 
kültürlerle 

diyaloğa 
geçecek olan 

katılımcılar 
kendilerini 

onlarla 
karşılaştırarak 

iyi uygulama 
örneği 

kazanarak 
kendilerinde 

aidiyet duygusu 
geliştirdiler. 

Haydi Kızlar Spora

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0003
39.792 TL
OSMANİYE İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu projede Osmaniye ilinin merkeze 
bağlı en küçük beldelerinden olan Kır-
mıtlı’da bulunmayan ve beldedeki ço-
cukların yaralanabileceği bir adet sabit, 
bir adet hareketli (şişme) oyun parkı 
kurularak beldedeki fakir çocukların bu 
parklar sayesinde sosyalleşmeleri, fizik-

sel ve ruhsal yönden gelişmeleri sağlan-
mıştır.

PROJE FAALİYETLERİ

Çocuk parkı yapımı: Bir sabit bir hare-
ketli olmak üzere iki adet oyun parkı çev-
re düzenlemeleri ile birlikte yapıldı.

Bir sabit bir 
hareketli 
olmak üzere 
iki adet oyun 
parkı çevre 
düzenlemeleri 
ile birlikte 
yapıldı.

Kırmıtlı Çocukları Sabit ve Hareketli 
Oyun Parkları İle Sosyalleşiyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0007
51.600  TL
KIRMITLI BELEDİYESİ
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Osmaniye’ye göç ile gelen ailelerin yo-
ğun olarak bulunduğu kenar mahalleler-
de, çok çocuklu ailelerin okullaşma ora-
nının istenilen seviyede olmaması, eğitim 
seviyesinin düşürmektedir. Özellikle kız 
çocuklarının ilköğretimden, eğitime de-
vam etmemesi, toplumsal bir risk ola-
rak kendini göstermektedir. Eğitimlerini 
devam ettiremeyen öğrenciler daha çok 
tarım işçisi olarak çalışmakta ve sokaklar 
da toplum asayişini tehdit etmektedirler. 
Bu nedenle buralarda açılacak okuma 
salonları ile özellikle kız çocuklarının okul-
laşması için alt yapı oluşturulduğu gibi 
toplumsal riskin azaltılması içinde önemli 
rol oynayacaktır. Bu amaçla derneğimiz, 

bu projesi ile çözümün bir parçası ol-
muştur. Projede görev alan öğretmen ve 
proje yöneticisi, öğrenci velileri ile kura-
cağı iletişim ve veli ziyaretleri sayesinde 
öğrencilerin eğitim durumları hakkında 
bilgilendirme yapmıştır. Bununla birlikte 
yapılan rehberlikler sayesinde velilerin 
çocuklarını bir üst kademede okutmaları 
için ikna edici olmuştur. Okuma salonu 
da hafta içi üç sınıf Salı, Çarşamba ve 
Perşembe Cuma günleri öğleden son-
ra hafta sonu üç sınıf ta ana derslerden 
Türkçe Matematik Sosyal ile Fen ve 
Teknoloji dersleri verilmiştir. Öğrencilerin 
kaynaşması amacı ile bir piknik yapıldı.

Türkçe 
Matematik 
Sosyal ile 

Fen ve 
Teknoloji 

dersleri 
verilmiştir. 

Öğrencilerin 
kaynaşması 

amacı ile 
bir piknik 

yapıldı.

Gönüllerde
Güller Açacak

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0032
76.500 TL
GÜLDEREN EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
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Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve 
ekonomik hayata özendirici aktiviteler 
düzenlemek TR63bölgesel kalkınma 
planının amaçları arasında yer almakta-
dır. Osmaniye de eğitim öğretim hizmeti 
veren Figen Alhan İlköğretim Okulu, Vali 
İsmail Fırat İlköğretim okulu ve Mimar Si-
nan ilköğretim okulu eğitim bölgesi profili 
olarak tarım alanlarında çadır ve baraka-
larda yaşayan tarım işçisi aile çocukları ile 
kenar mahalle yoksul aile çocuklarından 
oluşmaktadır. Projenin en önemli amacı 
yaşıtlarına göre risk faktörü taşıyan ço-
cuklara oyun ve spor alanları oluşturarak 
dezavantaj unsurlarını en aza indirge-
mek, sosyal hayata özendirmek ve sos-
yalleşmesini sağlamaktır. Oyun ve spor 
parklarının bütün çevrenin kullanımına 
açılması projenin hedef kitlesi açısından 
çarpan etkisi  yapacak okulu  kültürel 
bir merkeze dönüştürerek Osmaniye’de   
kırsal kalkınma için örnek   teşkil etmiştir.

Bu proje; kırsal alanlarda risk altında ya-
şayan bireyler için sosyal gelişim  ve sos-
yal paylaşım projesidir.

Proje uygulama okulları: Vali İsmail Fırat 
ilköğretim okulu, Mimar Sinan İlköğretim 

Okulu ve Figen Alhan İlköğretim Okulu-
dur.

Faaliyet 1: Proje tanıtım faaliyetlerinde 
Osmaniye ve ulusal medya organların-
dan gönüllük esasına göre hizmet alın-
mıştır.

Faaliyet 2: Proje için okul bahçelerinin 
peyzaj planlarının yapılması.

Faaliyet 3:Proje okullarında oyun parkları 
kurulacak ve bu parklar eğitim öğretim 
saatleri dışında halkın kullanımına açıl-
mıştır.

Faaliyet 4: Proje okullarının bahçelerine 
spor kondisyon aletlerinden oluşan spor 
alanları oluşturularak, öğrencilerin ve hal-
kın kullanımına sunmuştur.

Faaliyet 5: Açık hava spor sahasında be-
den eğitimi öğretmenleri tarafından sa-
bah sporu etkinlikleri düzenlenerek okul 
bahçesinin bütün halkımız tarafından et-
kin bir şekilde yararlanması sağlanmıştır.

Faaliyet 6: Proje tamamlayıcı etkinliği 
olarak okul bahçesinde piknik düzenle-
nip, proje değerlendirme çalışmaları ya-
pılmıştır.

Oyun ve spor 
parklarının 
bütün çevrenin 
kullanımına açılması 
projenin hedef 
kitlesi açısından 
çarpan etkisi  
yapacak okulu  
kültürel bir merkeze 
dönüştürerek 
Osmaniye’de   kırsal 
kalkınma için örnek   
teşkil etmiştir.

Gülen Göz 
Okul Bahçeleri

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0059
28.159 TL
OSMANİYE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Ülkemiz genelinde olduğu gibi Osmani-
ye İli’nde de engelliler genellikle aileleri 
tarafından ya da devlet tarafından ko-
runmaktadır. Bu koruma isteği genellik-
le engelli aileleri tarafından yapıldığı için 
engellilerde belli bir yaşa gelinceye kadar 
meslek edinme istekleri olmamaktadır. 
Ancak bu koruma bir süre sonra özür-
lülerin kendilerini yetersiz veya gereksiz 
olduklarını düşünmelerine ve engellilerin 
toplumdan soyutlanmasına sebep ol-
maktadır. Engelli aileleri sosyal, psikolojik 
ve ekonomik sıkıntılara girmektedir. Os-
maniye ilinde yaşayan zihinsel engellileri 
sosyal hayata kazandırmak için 14 yaş 
ve üzerindeki zihinsel engellilere, cinsiyet 
ayrımı yapmadan galoş eğitimi alanın-
da, 4 ay süresince, 160 saat, Osmaniye 
İlinde bulunan Güneşler Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi kayıtlı olan 110 
kişi arasından seçilecek 20 kişiye eğitim 
verilmiştir. Bu eğitim sayesinde; birey-

lerin sosyal ve psikolojik olarak tatmin 
olmalarını, başarabileceklerini kavrama-
larını, kendilerine güvenmelerini, başka-
ları tarafından takdir edilmelerini ve be-
ğenilme iç güdülerini harekete geçirerek 
sosyal yaşamın içerisinde tükenen değil 
üreten bireyler olacakları kavratılmıştır. 
Böylece, zihinsel engellilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması için oluşan özel sorunları 
çözülmüştür. Projedeki genel hedefimiz; 
zihinsel engellilerin el melekelerini geliş-
tirmek, kendilerinin topluma yararlı olabi-
leceklerini kavratmak. Edinecekleri mes-
lek ile sosyal hayattaki yerlerini almalarını 
sağlamaktır. Özel hedeflerimiz; 14 yaş 
ve üzeri zihinsel engellilere, cinsiyet ay-
rımı yapmadan mesleki eğitim vermek. 
Zihinsel engellilerin eğitilebileceği dü-
şüncesiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
yaygınlaştırmak. Proje kapsamındaki en-
gelli bireylerin ailelerinin bilinçlendirilme-
sini sağlamaktır.

Zihinsel 
engellilerin 

eğitilebileceği 
düşüncesiyle 

eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini 

yaygınlaştırmak. 
Proje 

kapsamındaki 
engelli bireylerin 

ailelerinin 
bilinçlendirilmesini 

sağlamaktır.

Engelim
Engel Tanımaz

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0067
26.770 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ
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Osmaniye ili Doğu ile Batı arasındaki ge-
çiş noktasında yer alan ve sanayisi hızla 
gelişmekte olan bir şehirdir. Sanayinin 
gelişmesi ile birlikte ilimiz dışarıdan göç 
alamaya başlamıştır.  Göçle ilimize ge-
len aileler daha çok ekonomik durumu 
iyi olmayan güneydoğudan göç eden 
çok çocuklu ailelerdir.  Bu aileler daha 
çok yunus emre m. fevzi çakmak ma-
hallesi ve Mevlana mahallesi mahallele-
re yerleşmektedir. Bu ailelerin çocukları 
okula gitse dahi ekonomik yetersizlik-
lerden kaynaklanan birçok sebepten 
dolayı okullarında istenilen başarıyı elde 
edememektedir. Derneğimiz bu proje 
ile Osmaniye il merkezinde açılacak bir 
etüt merkezinde dezavantajlı bölgelerde 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul 
derslerinin tekrarını yapabilecekleri bir 
merkez oluşturmuştur. Böylece bu öğ-
rencilerin içerisinde başarılı öğrencilerin 
başarılarının ortaya çıkarılması gelecekte 

çok daha iyi okullar ve meslekler kaza-
narak ülkesine ve ailesine faydalı olması 
sağlandığı gibi sokakta ki sosyal riski de 
azaltmıştır. Açılan etüt merkezinde bir 
yönetim odası 30 kişilik üç sınıf oluştu-
rulmuştur. Bu sınıflarda 240 öğrenciye 
hafta içi dört gün iki seans hafta sonu 
2 seans olmak üzere toplam dört seans 
öğrenciye,  hafta içi öğleden sonra 13.00 
ile 17.00 saatleri arası hafta sonu ise 
08.00 - 12.00 ve 13.00 ile 17.00 saatle-
ri arasında etüt uygulamaları yapılmıştır. 
Etüt uygulamaları yanı sıra veli öğretmen 
ilişkileri güçlendirilerek öğrencinin başa-
rısı için ortak çalışılmıştır. Sosyal alana 
yönelik geziler, piknikler, kitap okuma  ve 
değişik aktivitelerle bu gençlerin sosyal 
yönlerinin geliştirilmesi sağlanmıştır.

Bu proje ile aynı zamanda istihdam adı-
na üniversiteyi bitirmiş ama herhangi bir 
işe girememiş 4 öğretmen adaylarına da 
iş imkanı sağlanmıştır.

Sosyal alana 
yönelik 
geziler, 
piknikler, 
kitap okuma  
ve değişik 
aktivitelerle 
bu gençlerin 
sosyal 
yönlerinin 
geliştirilmesi 
sağlanmıştır.

Ufku Açık
Gençlik

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0079
76.275 TL
UFUK EĞİTİM 
GÖNÜLLERİ DERNEĞİ
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Kişileri suç ve suçu oluşturacak ortama 
iten sebeplerin başında ekonomik yeter-
sizlikler gelmektedir. Ceza İnfaz Kuru-
munda bulunan hükümlü ve tutukluların 
birer meslek sahibi olarak toplum haya-
tına dönmelerini sağlanabilirse, suç orta-
mından uzaklaşmaları ve mükerrer suç 
işleyerek tekrardan ceza infaz kurumuna 
dönmeleri engellenmiş olur. Bu proje-
nin asıl hedefi, hükümlü ve tutukluların 
tahliye olarak cezaevinden çıkıp toplum 
hayatına atıldıklarında suç ve suça götü-
ren ortamlardan uzak kalmalarını sağla-
mak, ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak 
geçerli birer meslek sahibi olmalarına 
katkıda bulunmaktır. Ayrıca proje ile hü-
kümlü ve tutukluların üretime doğrudan 
katılımları sağlanarak üretkenliklerinin ve 

bir şeyler yapabileceklerinin farkına var-
malarını sağlamaktır.

2011 yılında gerçekleştirilen “2011-80-
405 SODES’le Meslek Sahibi Oluyorum” 
projesi ile Kurumumuza bir  Unlu Mamul-
ler Atölyesi kazandırılmış ve Pasta Yapı-
mı ve Sunumu Kursu düzenlenmiştir. 
Halen bu atölyede İl Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hükümlü 
ve tutuklulara yönelik olarak kurslar dü-
zenlenmektedir.

Bu proje ile yine aynı standartlarda bir 
Ahşap Atölyesi Kuruma kazandırılmış ve 
burada da kurumda barındırılan ve iler-
leyen süreçte kuruma gelecek olan hü-
kümlü ve tutuklulara yönelik olarak ah-
şap üzerine çeşitli kurslar düzenlenmiştir.

Proje ile hükümlü 
ve tutukluların 

üretime doğrudan 
katılımları 

sağlanarak 
üretkenliklerinin 

ve bir şeyler 
yapabileceklerinin 

farkına 
varmalarını 

sağlamaktır.

SODES’le
Meslek Sahibi Oluyorum

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0088
33.230 TL
OSMANİYE C TİPİ 
KAPALI CEZAEVİ İNFAZ 
KURUMU
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Osmaniye’de pek çok oyun parkı olma-
sına rağmen engellilerin normal çocuk-
larla bir arada oynayabileceği ve sosyal 
kaynaşmanın sağlanabileceği bir alan 
mevcut değildir. Osmaniye Belediyesi 
park projesi, özellikle engelli çocukların, 
kırsal kesimden göç yoluyla gelmiş dar 
gelirli ailelerin çocuklarının yararlanabile-
ceği, bunların; fiziksel, bilinçsel, duygu-
sal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulu-
nan örnek bir park olmuştur. Bu parkta  
kentin engelli çocuklarının oyun ihtiyaç-
larını gidermelerinin yanında el kaslarının, 
zekasının kendilerine güvenlerinin art-
masını sağlamak, ayrıca engelli çocuk-
ların engelleri nedeniyle kısıtlanmadan 
toplumsallaşmalarına katkıda bulunmak 
amaçlanmaktaydı. 
Bu doğrultuda:
Çocukların güvenli bir şekilde oyun oy-
nama gereksinimlerini karşılayarak, ken-
dilerini idare etme ve çevresiyle uyumlu 
ilişkiler kurma ihtiyacını giderildi.
2. Engelli ve engeli olmayan çocukların 
birlikte oyun oynamaları ve kaynaşmala-
rına katkıda bulunuldu.
3. Oyun parkı içinde bulunan, engelli 

çocuk oyun sistemleri ile çocuklarımızın 
psikomotor becerilerinin gelişimi sağlan-
dı.
4. Çocuk oyun parkıyla çocuklarımızın 
bedenini çalıştırarak, kaslarını çeşitli şe-
killerde kullanmaları sağlandı.
5. Engelli çocukların ailelerinin paylaşım 
ve iletişimine yardımcı olundu.
6. Bireylerin engelli çocukları tanımala-
rına, anlamalarına ve yardımlaşmalarına 
ortam sağlandı.
7. Engelli çocukların diğer çocuklarla bir-
likte yaratıcılığını ve hayal gücünü geliş-
tirmelerine katkıda bulunuldu.
8. Eğlenceli bir şekilde çocuğun karar 
verme yeteneğini artırarak aklını ve be-
cerilerini kullanmaları sağlandı.
9. Yeni davranışları gözlem yoluyla öğ-
renmeleri sağlandı.
10. Sırasını beklemeyi, paylaşmayı, bu 
sayede başkalarının hakkına saygı duy-
mak öğretildi.
11. Bu projeyle; engelli ve engelsiz tüm 
çocuklarımızın beraber oynayarak, pay-
laşmalarını artırmayı ve gelecekte daha 
mutlu nesillerin oluşmasına katkıda bu-
lunmak hedeflendi.

Çocukların 
güvenli bir 
şekilde oyun 
oynama 
gereksinimlerini 
karşılayarak, 
kendilerini 
idare etme 
ve çevresiyle 
uyumlu ilişkiler 
kurma ihtiyacını 
giderildi.

Engelli Çocuklara
Engelsiz Bir Park

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0103
61.120 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ
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Altınokta Körler Derneği, Osmaniye’de 
bulunan görme engellilere hizmet ver-
mektedir. 200 kayıtlı üyesi bulunmakta 
ve yaptığı hizmetlerle üye sayısını her 
geçen gün artırmaktadır. Dernek bina-
mız, kiralanarak temin edilmiştir ve bir 
yönetici odası, bir çok amaçlı salon, 10 
kişilik bilgisayar eğitim ve sensörlü kitap 
okuma odası, mutfak, tuvalet ve lavabo 
şeklinde düzenlenmiştir. Görme engelli 
üyelerimizin, toplumsal hayata etkin şe-
kilde katılmalarının sağlanması ve onlara 
yeni fırsatlar yaratılması için derneğimizin 
fiziki ortamı uygundur. Üyelerimiz, mer-
kezimizde geçirdikleri zaman içerisinde 
kendilerini yenileme fırsatı bulmakta ve 
bir günlerini mutlu bir şekilde tamamla-
maktadırlar. 20 üyemiz bilgisayar işlet-
menliği kursunda bilgisayar ve internet 
kullanımı becerisini kazanmıştır. Fakat, 
kursiyerler görme engelli oldukları için 
bilgisayar kullanımında yavaş hareket 
etmektedirler. Bu kursiyerlerin, bilgisayar 
kullanımını pekiştirmek ve ofis program-
larını kullanma becerilerini kazandırarak 

bürolarda çalışma yeterliliğini artırmak 
için 8 ay süresince 20 kursiyere 10’ar 
kişilik iki devre halinde haftada 10 saat 
olmak üzere bir gruba 4 ay boyunca 
160’şar ders saatinden iki gruba toplam 
8 ay boyunca 320 ders saati olarak bil-
gisayar işletmenliği kursu verilmiştir. Kur-
siyerlerimiz görme engelli olmalarından 
dolayı merkezimize geliş gidiş konusun-
da sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kursiyerle-
rimizin ulaşımı için bir araç kiralanmıştır. 
Dernek binasında eğitim alan kursiyerle-
rin tamamı görme engelli olduğu için bi-
nanın temizliği ve diğer hizmetleri konu-
sunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu genel 
hizmetler için 1 kişi görevlendirilmiştir.      

Yapılacak olan bu eğitim ile toplumun 
dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunula-
rak aktif şekilde hayata katılmalarına kat-
kı sağlanmıştır. Ayrıca görme engellilerin 
birbirleriyle iletişime geçip kaynaştıkları, 
ortak sorunlarını paylaştıkları, arkadaş-
lıklarını pekiştirdikleri bu mekan onların 
ikinci evi olmuştur.

Ayrıca görme 
engellilerin 
birbirleriyle 

iletişime geçip 
kaynaştıkları, 

ortak 
sorunlarını 

paylaştıkları, 
arkadaşlıklarını 

pekiştirdikleri 
bu mekan 

onların ikinci 
evi olmuştur.

Görme Engelliler Bilgisayar 
Öğrenmeye Devam Ediyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0139
31.090 TL
ALTINOKTA KÖRLER 
DERNEĞİ
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TÜİK verilerine göre yapılan araştırma 
sonucunda, Türkiye’nin 100 hanesinin 
5,4’ünde 1,23 engelli bir vatandaşa rast-
lanmaktadır.  Türkiye’de ailesi ve/veya 
yakınları tarafından engelli (Bedensel, 
Zihinsel, Görme ve İşitme) olarak tanım-
lanan yaklaşık 922.000 kişi olduğu sap-
tanmıştır. 2002 yılı nüfus sayımına göre 
Osmaniye ilinde yaşayan Engelli vatan-
daş sayısı 9527 kişidir. Bu rakamın %39 
ortopedik engelli olup yaklaşık 3500 
kişiye tekamül etmektedir. Spor zihnin 
ve bedenin iyileştiricisi bir disiplin olarak 
fiziksel engelliler tarafından mutlak suret-
le yapılması gerekmektedir. Ülkemizde 
fiziksel engellilerin sporla rehabilite edil-
mesi, ortaya çıkacak sağlık problemleri 
için bir önlem alınması noktasında kulla-
nılan yaygın bir yöntemdir.

Engelsizim projesinde 20 ortopedik en-
gelliye 10’ar kişilik gruplar halinde hafta 
da 3 gün 2’er saat basketbol eğitimi ve-
rilerek geleceğin milli takım oyuncularını 
yetiştirmek ve kendi hayatlarını spor ya-
parak kazananları amaçlanmaktadır. Bu-
nun için engellilerin fiziğine uygun spor 
sandalyeler gerekmektedir bu sandalye-
lerin en düşük ortalama fiyatı 7 bin ila 7 
bin 500 liradır. Bunun yanı sıra müzikle 
ruhsal terapi yapmak amacıyla 20 en-
gelliye hafta da 2 gün 3’er saat bağlama 
kursu verilerek fiziksel ve ruhsal destek 
verilmesi amaçlanmaktadır.
1-Proje ekibinin oluşturulması. (1 ay)
2-Projede eğitim görecek engellilerin 
tespit edilmesi. (1 ay)
3-Spor tesisinin oluşturulması. (1 ay) 
4-Malzemelerin temini. (3 ay)

“ENGEL-SİZ-İM”

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0157
148.425 TL
7 OCAK ENGELLİLER 
SPOR KULÜBÜ 
DERNEĞİ

Spor zihnin 
ve bedenin 
iyileştiricisi 
bir disiplin 
olarak fiziksel 
engelliler 
tarafından 
mutlak suretle 
yapılması 
gerekmektedir.
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Osmaniye ili Cevdetiye beldesi, Osmani-
ye il merkezine en yakın belde olup 3006 
nüfusa sahip olan Cevdetiye Beldesi’n-
de çocukların ve ailelerin yararlanabi-
leceği sosyal, kültürel ve sportif alanlar 
bulunmamaktadır.

Kırsal alan olarak nitelendirilen beldede 
yaşayan kadınlar, çocuklar ve gençlerin 
SODES hedef gruplarından olması ya-
nında onların yaşam kalitelerinin artırıl-
ması anlamında beldemnin ihtiyacı olan 
1 adet çok amaçlı çocuk oyun parkının 
bu proje ile yapılmasını özellikle normal 
çocuklar yanında engelli çocukların da 
kullanabileceği tarzda bu yapıların oluş-
turulmasını, bu parklar sayesinde engelli 
çocukların normal çocuklar ile birlikte 
olarak kaynaşabilecekleri, engelli aileleri 
ve normal çocuklu ailelerin bütünleşebi-
lecekleri çocuk oyun parklarını beldemi-
ze kazandırmak amaçlanmıştır.

Bu oyun parkları hem engelli hem de 
normal çocukların birlikte olabileceği, 
zarar görmeden kullanabileceği, engelli 
çocuklara uygun rampa, yol ve tutamaç-
larının olacağı niteliktedir. Bu sayede SO-
DES önceliklerindeki hedef gruplarından 
olan engelli ve normal çocuklar, bu oyun 
parklarında birlikte oynayarak, spor ya-
parak kaynaşabildi, sosyalleşebildi, bu 
sayede sosyal yaşam kalitelerini artırdı. 
Öğreti temelli olan bu oyun parkları saye-
sinde engelli ve normal çocukların oyun 
temelli öğrenme ve kaynaşma kapasite-
lerini gelişti, sonuçta engelli olsun nor-
mal olsun kendi özgüvenini küçük yaşta 
öğreti oyunlarının içinde olduğu şişme 
ve normal çocuk parkları ile öğrenerek 
geliştirebilen sağlıklı nesiller yetişti.

SODES 
önceliklerindeki 

hedef gruplarından 
olan engelli ve 

normal çocuklar, bu 
oyun parklarında 

birlikte oynayarak, 
spor yaparak 
kaynaşabildi, 

sosyalleşebildi, 
bu sayede sosyal 
yaşam kalitelerini 

artırdı

Yarınlara
Sahip Çıkalım

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0158
82.800 TL
CEVDETİYE BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Osmaniye sosyal, kültürel ve ekonomik 
yönden ilimizin en dezavantajlı bölgesi-
dir. Okul genelde göç alan ve gelir düzeyi 
düşük olan ailelerden gelen öğrencilere 
eğitim vermektedir. YGS’ ye giren öğ-
renciler dershane ve kaynak gibi imkân-
ları bulamamakta ve ilin diğer okullarında 
eğitim gören öğrencilerle eşit şartlarda 
sınava hazırlanamamaktadır. Son YGS’ 
de okulumuz ve bölgemiz %10’nun al-
tında bir başarı oranı yakalayabilmiştir. 
Bu yüzden eğitim alanında okulumuz ve 
bölgemiz söz sahibi olamamıştır. Proje 
sayesinde bu gençlerimizin elinden tu-
tuldu ve onlara verimli bir YGS kursu su-
narak başarılı olmaları sağlandı. Üstelik 

proje sadece Cebelibereket Anadolu Li-
sesini değil o bölgedeki tüm okullarımızı 
kapsamıştır. Bu Kursla Eğitimde kaliteyi 
yükseltmek, topluma faydalı bireyler ye-
tiştirmek, YGS Kursu düzenlemek, mad-
di durumu kötü olan gençlerimize YGS’ 
yi kazandırıp meslek sahibi yapmak, eği-
tim-öğretimde başarıyı artırmak, YGS’ 
ye yönelik deneme sınavları yapmak, 
öğrencilere YGS’ ye yönelik hazırlık kitap 
setleri sağlamak hedeflenmiştir.
Projeyle birlikte öğrencilere verimli bir 
YGS kursu verildi ve böylece sınavı ka-
zanan öğrenci sayısının % 45’ e yüksel-
mesi hedeflendi. Bu sayede daha bilinçli 
ve topluma faydalı bireyler yetiştirildi.

SODES ile YGS, LYS ve 
Yetiştirme Kursu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0184
98.580 TL
OSMANİYE İL MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Projeyle 
birlikte 
öğrencilere 
verimli bir 
YGS kursu 
verildi ve 
böylece 
sınavı 
kazanan 
öğrenci 
sayısının 
% 45’ e 
yükselmesi 
hedeflendi.
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Osmaniye; tarıma dayalı ekonomisi ve 
fazla göç alması nedeniyle halkının bü-
yük bir kısmı ekonomik sıkıntılar çekmek-
tedir. Bu sıkıntılardan maalesef en fazla 
çocuklar olumsuz etkilenmektedir. Özel-
likle yoksul ailelerimizin çocukları maddi 
imkânsızlıklar yüzünden çocukluklarını 
diğer akranları gibi yaşayamamakta ve 
birçok şeyin özlemini çekerek buruk bir 
şekilde büyümektedirler. Gerçekleştir-
mek istenilen projeyle bu çocuklarımızın 
bir kısmının spor, gezi, eğlence gibi istek 
ve özlemlerini gidererek arkadaşlarıyla 
paylaşabileceği ve ileride anlatabilecek-
leri güzel bir çocukluk anısı yaşatmak-
tır. Bu amaçla çocuklarımıza içeriğinde 
gezi, oyunlar, spor faaliyetleri (okçuluk, 
dart, kano, temel dağcılık) olan izci kam-
pı yapmak planlandı. Bunun için seçilen 
merkez ve köy ilköğretim okullarından iz-
cilik veya başka spor dallarıyla uğraşma 
imkânı olmamış 90 çocuğumuz belirle-
nerek bu çocuklarımızın projeye katılımı 
sağlandı. Okulların tatil olduğu ve hava 
durumunun elverişli olduğu günlerde 

aynı yaş gurubundan çocuklarımız 15’erli 
guruplar halinde kamp tesisimizde misa-
fir edilerek en az iki defa kamp yaptılar. 
Çocuklarımız deneyimli izci liderleri kont-
rolünde kamp/proje süresince hem eğ-
lendiler hem de kişisel ve sosyal gelişim 
etkinlikleriyle özgüvenleri, sosyal cesa-
retleri pekiştir. Kamp programı içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz yakın çevremizdeki 
tarihi yerlerimizi ve doğal güzelliklerimizi 
kapsayan gezilerle, çocuklarımızı eğlen-
dirirken aynı anda tarih, çevre ve doğa 
koruma bilinci verilmiştir. Çocuklarımıza 
bu faaliyetler sırasında giyecekleri şapka 
ve tişört hediye edildi. Her kamp sırasın-
da çocuklarımız arasında ödüllü okçuluk 
ve dart turnuvası yapıldı. Kamp faaliyet-
leri ve görüntüleri medyadan, internet si-
temizden ve sosyal paylaşım sitelerinden 
yayınlandı. Kamp düzenlenmediği hafta 
sonlarında Osmaniye/Cumhuriyet mey-
danında çocuklarımıza yönelik okçuluk, 
dart ve temel dağcılık spor faaliyetleri 
düzenlendi.

Kamp 
düzenlenmediği 

hafta 
sonlarında 
Osmaniye/

Cumhuriyet 
meydanında 

çocuklarımıza 
yönelik 

okçuluk, dart ve 
temel dağcılık 

spor faaliyetleri 
düzenlendi.

Güldüğüm
Günler

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0207
34.175 TL
OSMANİYE KORKUT ATA 
FOTOĞRAFÇILIK, GENÇLİK 
VE SPOR KULÜBÜ 
DERNEĞİ
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Osmaniye’ye Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’nden göçle gelen ai-
lelerin büyük bir kısmı Karaboyunlu 
Mahallesi’nde yaşamaktadır. Bu bölge-
de yaşayan aileler ve çocukları birçok 
açıdan Osmaniye’nin diğer bölgelerine 
göre dezavantajlı durumdadır. Mahalle 
sakinlerinin okuma oranlarının çok düşük 
olması, ekonomik seviyelerinin düşük ol-
ması, göçle gelen sosyal problemler vb. 
nedenlerden dolayı bölgede yaşayan 
çocuklar nitelikli bir şekilde yetişeme-
mektedir. Bölgede gençlerin bir araya 
geldiği mekânlar gençlerin gelişimlerine 
katkıda bulunacak özellikleri taşımamak-
tadır. Gençlerimiz de ihtiyaç duydukları 
eğitim ve sosyal faaliyetlerini bu mev-
cut ortamlarda karşılayamamaktadırlar. 
Mevcut ortamlar da gençlerimize yarar 
sağlamaktan ziyade, zarar vermekte ve 
kötü alışkanlıklara itmektedir. Ayrıca yer 
yer milli ve manevi değerlere zarar vere-
cek gurupların etkisi altında bırakmak-

tadır. Bu bölgede yaşayan çocuklarımız 
sanatsal, sportif, sosyal faaliyetlerden 
ve sağlıklı bir rehberlik eğitiminden yok-
sundurlar. Boş zamanlarını kontrolsüz 
mekânlarda bir araya gelerek boşa har-
camaktalar, kötü alışkanlıklara ve uygun 
olmayan davranışlara kapılmaktadır-
lar. Bu kapsamda oluşturulan gençlik 
merkezi ile dezavantajlı ve risk altındaki 
yoksul 30 çocuğumuz (9-15 yaş grubu) 
sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlere 
yönlendirilerek daha nitelikli yetişmeleri 
sağlandı. Yeteneklerini keşfetmelerine ve 
sergilemelerine imkân tanındı. Vatana, 
millete, bayrağa ve manevi değerlerine 
bağlı bireyler olarak yetişmeleri sağlan-
dı. Kitap okuma oranının diğer zihinsel 
faaliyetlere olan pozitif korelasyonun-
dan ötürü kütüphane ve okuma salonu 
oluşturuldu. Burada gençlerimize okuma 
alışkanlığını sevdirecek faaliyetler yapa-
rak, okuma oranları yükseltildi.

Nevbahar
Solukları

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0232
32.390 TL
OSMANİYE PUSULA 
İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ DERNEĞİ

Kitap okuma 
oranının 
diğer zihinsel 
faaliyetlere 
olan pozitif 
korelasyonundan 
ötürü kütüphane 
ve okuma salonu 
oluşturuldu. 
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Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak İlin demografi yapısı incelendiğin-
de ilimizde göç ile gelen, çok nüfuslu, 
ekonomik sıkıntıları olan ailelerin olduk-
ları  sosyal ve kültürel etkinliklere katıla-
madıkları, bunun yanı sıra ilimizde  vatan 
uğruna canından bedel  vererek sakat 
kalmış gazi ve harp malullerine yönelik 
sosyal bir aktivite yapabilecekleri uygun 
bir tesisin bulunmadığı gibi, engelli in-
sanlarımızın da engellerini ortadan kaldı-
rarak sportif etkinliklere birebir katılabile-
cekleri  mutluluklarını paylaşacakları bir 
tesisin olmadığı gerçeğiyle yola çıkarak, 
Osmaniye’nin mutsuz kesimlerine el 
atarak “Her Eve Sporla Mutluluk Girsin” 
ruhuyla İl Emniyet Müdürlüğünce hiçbir 
karşılık beklenmeksizin proje için tahsis 
edilen olan 800 metre karelik alana  çok 
amaçlı halı saha yapılmasının yanı sıra 
uygun bir çevre düzenlemesi ile yapıla-
cak olan yaklaşık 5 kilometrelik  engel-
liler için yürüyüş yolu ile halı sahadan 
yararlanmalarının yanı sıra, kompleksin 
konum olarak ormanlık  alanda  oldu-

ğu da düşünülürse spor yapabilecekleri 
ortamın dışında ayrıca dinlenebilecekleri 
mekanda yaratılmış oldu. Göçle gelen 
aileler, gazi ve harp mamulleri ve engel-
lilerimiz ailece bu kompleksten hiç bir 
kısıtlama olmaksızın yararlanabildi. Böl-
gemizde daha önce yapılmayan ve bu 
proje ile gelenekselleştirilecek AMPÜTE 
(engelli) TURNUVALARI  ile insanlarımız 
birbirleri ile  tanışarak yalnız olmadıkla-
rının kocaman büyük bir aile oldukları-
nın farkına varmaları sağlandı. Sporun 
birleştirici özelliğiyle kendilerine öz gü-
ven kazandırdı, çevrelerindeki insanlarla 
barışık hale gelerek yaşama sevinci ile 
hayata bağlandı,  bu sayede de toplu-
mun üretken bir ferdi olduklarının farkına 
vardılar. Proje bitiminden sonra da spor-
tif ve sosyal, kültürel faaliyetlere yönelik 
organizasyonların düzenlenmesi, tesisin 
bakım ve onarım işleri Gençlik Hizmetleri 
Ve Spor İl Müdürlüğünce,  piknik alanı ve 
halı sahanın genel güvenliği Emniyet Mü-
dürlüğünce sağlandı.

Göçle gelen 
aileler, gazi 

ve harp 
mamulleri ve 
engellilerimiz 

ailece bu 
kompleksten 

hiç bir 
kısıtlama 

olmaksızın 
yararlanabildi. 

Mutlu Şehir
Osmaniye

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0001
155.000 TL
GENÇLİK HİZMETLERİ VE 
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Osmaniye de özellikle 0/18 yaş gurubu 
çocuklara yönelik eğitici yönde sanatsal 
ve kültürel faaliyetlerin çak az denecek 
kadar  sınırlı olduğu yapılan etkinliklerin 
genellikle diğer illerden ücret karşılığı ge-
tirildiği içindir ki gösterimi de ücretli ol-
maktadır.
Osmaniye iline göçle gelen kenar ma-
hallerde oturan ekonomik sorunlu ço-
cukların bu tür etkinliklerden yeterince 
yararlanamadıkları için dışlanmışlık duy-
gularıyla topluma küs, insanları sevme-
yen sorunlu bireyler haline gelerek suç 
işleme riski yoğun olan bireyler olmakta-
dırlar. Polis suç istatistikleri incelendiğin-
de bu tür göç alan kenar mahallerde ki 
çocuk suç oranlarının yoğun olduğu gö-
rülmektedir. Bunun içindir ki proje ortağı 
olan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Sosyal 
Yardımlaşma Vakıf kayıtları doğrultusun-
da kenar mahallerde bulunan okullardan  
özellikle göçle gelen çocuklardan 13/18 
yaş gurubu 10 kız, 20 erkek çocuk seçi-
lerek 9 ay süresince Milli Eğitim Müdürlü-
ğü görevlilerince tiyatro eğitimi, ailelerine 

ise kurumumuz sosyal çalışma uzman-
larınca haftada 3 gün suçlu psikolojisi 
ve aileye düşen görevler üzerine eğitim 
verilmiştir. Çocukların okul eğitimlerine 
destek vermeyi, Sosyal ve Kültürel etkin-
liklerle de sosyalleşmelerini sağlayarak 
üzerlerindeki dışlanmışlık duygularını  at-
malarına yardımcı olmak suretiyle kendi-
lerine olan öz güvenlerini kazanıp içlerin-
deki gizli yeteneklerini ortaya çıkartarak 
toplumla barışık, insanları seven, kendi 
başlarına karar verebilen bireyler yetiş-
tirmeyi düşünmekteyiz. Bu projede aynı 
zamanda başarılı olan çocuklarımızla far-
kındalık yaratarak Osmaniye ilinde ilk kez 
bir çocuk tiyatrosu kurulmuş, böylece 
tiyatro gösterimi için diğer illerden ücret 
karşılığı ekip getirmeye de ihtiyaç duyul-
mayacak tiyatro ekibimiz kenar mahaller-
de ki okullarda ücretsiz gösteri yaparken 
özel okullardan gelecek tekliflere de açık 
olacak, özel okullardan alınacak bağışlar 
ise kenar mahallelerdeki okulların eğitim 
alanlarında kullanılmak üzere Milli Eğitim 
Müdürlüğüne aktarılmıştır. 

Mutlu Çocuklar
Tiyatro Okulu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0003
80.000 TL
OSMANİYE İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ

özel 
okullardan 
alınacak 
bağışlar 
ise kenar 
mahallelerdeki 
okulların 
eğitim 
alanlarında 
kullanılmak 
üzere Milli 
Eğitim 
Müdürlüğüne 
aktarılmıştır. 
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Osmaniye il merkezinde dezavantajlı 
ekonomik durumu zayıf ailelerin yaşadığı 
mahallelerde 240 öğrenciye yönelik hiz-
met verebilecek bir etüt merkezi kurul-
du. Bu etüt merkezine gelecek öğrenci-
ler ücretli dershane veya etüt merkezine 
gidecek maddi imkana sahip olamayan 
çok çocuklu ailelerin çocuklarından  6-7- 
8 sınıfa giden öğrencilerden seçilen  140 
kız öğrenci 100 erkek öğrenciden oluş-
tu. Bu etüt merkezinde 10 ay hafta içi 4 
gün öğleden sonra 13 -17 arası 30 kişilik 
2  sınıf hafta sonu ise sabah 08-12.00 ile 
öğleden sonra ise 13.00- 17.00 saatle-
ri arası 30 kişilik 2 sınıfa yönelik Türkçe 
matematik sosyal bilgiler ve fen bilgisi 
derslerinden tamamlayıcı geri besleme 
eğitimleri verildi. Etüt merkezinde görev 

alan öğretmenler öğrenci velileri ile diya-
log halinde oldu öğrencinin eğitim öğre-
tim gelişimini aşama aşama takip etti. 
Bu takibin neticesi öğrenci velisine pe-
riyodik bir şekilde yapılan veli toplantıları 
ve veli ziyaretleri ile bilgilendirildi. Öğren-
ci velilerinin projede aktif rol alması için 
oluşturulan okuma salonu aile birliği ile 
eğitim ve sosyal içerikli faaliyetler istişare 
edilerek veliler ile ortak hareket edildi. Bu 
da öğrencinin başarısının artmasını sağ-
ladı. Buna ek olarak öğrencinin kendini 
geliştirmesi için kitap okuma kampanya-
ları düzenleyerek kitap okumaları teşvik 
edildi. Yıl içerisinde gezi ve piknikler dü-
zenleyerek öğrencinin kültürel ve sosyal 
olarak kendini yetiştirmesine projemiz 
katkı sundu. 

Yıl içerisinde 
gezi ve 

piknikler 
düzenleyerek 

öğrencinin 
kültürel ve 

sosyal olarak 
kendini 

yetiştirmesine 
projemiz katkı 

sundu. 

Gelecek İçin Eğitimli Gençlik

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0008
100.000 TL
OSMANİYE SAĞLIKÇILAR 
DERNEĞİ
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Dernek SODES kapsamında almış ol-
duğu ufku açık gençlik projesi ile de-
zavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik 
yapmakta olduğu proje ile 240 çocuğun 
eğitimine katkı sağlayarak öğrenci ba-
şarı ortalamalarını artırmıştır. Bu proje 
dernek tarafından gelecek yılda kendi 
imkânlarımız ile devam ettirildi. Ancak 
projenin sonuçlarını daha net bir şekilde 
alabilmek için ortaokul ve lise çağlarına 
gelen dezavantajlı çocukların istifade 
edebilecekleri bir gençlik merkezi kurul-
du. Ülkemizin geleceği olan liseli genç-
ler yaşları itibari ile özgür hareket etmek 
istemelerinden dolayı okul dışındaki za-
manlarını bir takım olumsuz alışkanlıklar 
ve arkadaşlıklar edinerek  (sigara, alkol, 
uyuşturucu, olumsuz fikir ve düşünce-
ler gibi) kazandıran mekânlara gitmekte 
ve bu da gençleri, aileleri ve toplumun 
yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu ne-
denle proje Osmaniye ili merkezindeki 
Osmaniye merkezdeki liselere  hitap etti. 
Gençlerin serbest zamanlarını ilgi istek 

ve yetenekleri doğrultusunda değerlen-
dirmelerini sağladı. Sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle yönlendirildi ve ye-
tiştirildi. Gençlerin  ülkesine ve milletine 
yararlı, araştırıcı, farklı fikirleri sorgulayı-
cı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve 
toplumsal hayata gönüllü olarak katılma-
larını sağlamak amacıyla İDEAL GENÇ-
LİK İÇİN BİR ADIM   projesi kapsamında 
bir Gençlik Merkezi kuruldu.  Bu gençlik 
merkezi içerisinde kurulan kulüpler va-
sıtasıyla gençler sorumluluk üslenmek 
ve farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi 
demokrasinin temeli olan davranış ve 
düşünüş kalıplarını kazandırarak, olumlu 
bir sosyal kişilik geliştirmelerine katkıda 
bulunmak, Sosyal, kültürel ve sportif fa-
aliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağ-
lıklarını korumak, milli ruh ve beraberlik 
duygularını güçlendirmek, Gençlerin kül-
türel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına cevap 
vererek, sorumlu bir kişilik geliştirmesini 
sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan ko-
rumak amacıyla faaliyet gösterdiler.

İdeal Gençlik İçin
Bir Adım

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0017
90.000 TL
OSMANİYE UFUK EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Gençlerin 
kültürel ve 
psiko-sosyal 
ihtiyaçlarına 
cevap vererek, 
sorumlu 
bir kişilik 
geliştirmesini 
sağlamak 
ve zararlı 
alışkanlıklardan 
korumak 
amacıyla faaliyet 
gösterdiler.
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Hazırlanan bu proje ile, Osmaniye’deki 
yoksul aile çocukları ile engel durumu 
uygun olan bedensel ve zihinsel engelli 
çocukların spor, izcilik ve sosyal etkinlik 
kamplarında doğa gözlemciliği, spor et-
kinlikleri, sosyal ve kişisel gelişim faaliyet-
leriyle kaynaşıp toplumla bütünleşmeleri 
amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirir-
ken aynı zamanda çocukların spor, gezi, 
eğlence gibi istek ve özlemlerini giderip 
arkadaşlarıyla paylaşabileceği ve ileride 
anlatabilecekleri güzel çocukluk anıları 
yaşatmak istenmiştir. Proje faaliyetlerinin 
büyük bir kısmı, Osmaniye Belediye-
si’nin Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor 
tesislerinde ve oluşturulan çocuk evinde 
gerçekleştirilmiştir. Mahalle muhtarları 
öncülüğünde seçilen dezavantajlı 270 
çocuk ile proje faaliyetler,  bir veya bir 
kaçını yapacak seviyede olan zihinsel ve 
bedensel engelli 30 çocuk, öğretmenleri 
ile birlikte projeye katılımları sağlanmıştır. 
Okulların tatil olduğu günlerde ve hafta 
sonları aynı yaş gurubundan 1 engel-

li çocuğa en az 2 sağlıklı çocuk olmak 
üzere 30’arlı guruplar halinde kamp te-
sisimizde en az 2 defa misafir edilerek 
kamp yapılmıştır. Çocukların deneyimli 
izci liderleri ve öğretmenleri kontrolünde 
kamp/proje süresince hem eğlenmişler 
hem de kişisel ve sosyal gelişim etkin-
likleriyle özgüvenleri, sosyal cesaretleri 
pekişmiştir. Kamp programı içerisinde 
gerçekleştirilen tarihi yerlerin ve doğal 
güzelliklerin görülmesine yönelik yapılan 
gezilerle, çocuklar eğlendirilirken aynı 
zamanda tarih, çevre ve doğa koruma 
bilinci verilmiştir. Bu faaliyetler sırasın-
da çocukların yemek ihtiyaçları ve spor 
kıyafetleri karşılanmıştır. Her kamp sıra-
sında çocukların arasından ödüllü bas-
ketbol, futbol, dağcılık, okçuluk ve dart 
turnuvası yapılarak spor yeteneği olan 
çocuklar seçilmiş, engelli kulüpleri ile 
gençlik ve spor il müdürlüğüne yönlen-
dirilmiştir. Kamp faaliyetleri ile ilgili bilgiler 
medyadan, internet sitemizden ve sos-
yal paylaşım sitelerinden yayınlanmıştır.

Çocukların 
deneyimli izci 

liderleri ve 
öğretmenleri 

kontrolünde kamp/
proje süresince 

hem eğlenmişler 
hem de kişisel 

ve sosyal gelişim 
etkinlikleriyle 

özgüvenleri, 
sosyal cesaretleri 

pekişmiştir.

SODES’le
Güldüğüm Günler

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0020
85.000 TL
OSMANİYE KORKUT 
ATA DOĞA, GENÇLİK VE 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
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Osmaniye Çalışanlar Derneği’nin gayesi 
Osmaniye’deki alt gelir düzeyindeki çalı-
şanları bir araya getirerek onlara yönelik 
sosyal kültürel ve eğitim içerikli faaliyet-
ler gerçekleştiren bir dernektir. Dernek 
üyeleri genel itibari ile asgari ücret ve altı 
gelir gurubu çalışanlardan oluşmaktadır. 
Bu ailelerin çocuklarının gerek eğitim-
lerine gerekse beslenmelerine istenilen 
düzeyde imkân ayıramamaktadır. Der-
neğin bu projesi ile Osmaniye’de çalı-
şan alt gelir gurubundan olan ailelerin 
çocuklarının eğitimine katkı sağlandı. Bu 
aileler çocuklarını bir dershane veya etüt 
merkezine gönderme imkânına sahip 
olamadıkları için çocukların başarı dü-
zeyleri istenilen düzeyde değildir. Proje 
kapsamında açılan etüt merkezinde de-

zavantajlı bu ailelerin çocuklarından 240 
öğrenciye hizmet verildi. Hafta içi tam 
gün açılan etüt merkezinde öğrencilerin 
soru çözümleri ve ders çalışmaları için 
kullanıldı. Bu etüt merkezinde öğrenciye 
ders çalışma imkânı sunulurken ders-
lerine daha iyi hazırlanması için kaynak 
kitap ve Türkçe, Matematik. Fen Bilgisi 
ve Sosyal Bilgiler derslerinde ders tak-
viye kursları, soru çözümleri yapıldı. Etüt 
merkezinde hafta içi öğle den sonra dört 
gün 2 grup hafta sonu ise 2 grup toplam 
4 grup ve her gruptan 60 öğrenciden 
240 etüt merkezinde öğrencinin eğiti-
mine destek verilirken sosyal ve kültürel 
gelişimine katkı amaçlı gezi piknik ve ki-
tap okuma kampanyası ile de çocukların 
sosyalleşmesine katkı sağlandı.

Her Genç
Bir Gelecek

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0023
95.000 TL
OSMANİYE
ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

60 öğrenciden 
240 etüt 
merkezinde 
öğrencinin 
eğitimine destek 
verilirken sosyal 
ve kültürel 
gelişimine katkı 
amaçlı gezi piknik 
ve kitap okuma 
kampanyası ile 
de çocukların 
sosyalleşmesine 
katkı sağlandı.
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Osmaniye, dezavantajlı mahallelerdeki 
okullarda okuyan öğrenciler maddi im-
kansızlıklardan dolayı bir etüt merkezi 
veya dershaneye gidememektedirler. 
Okulda aldıkları eğitim dışında eğitimle-
rini destekleyici başarı grafiklerini artırıcı 
ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları-
nı sağlayacak ek eğitim imkânlarından 
yoksundurlar.  Dezavantajlı mahalleler-
deki öğrencilerimiz okul saatleri ve ders 
çalışma zamanları dışında verimli zaman 
geçirebilecekleri oynarken öğrenebile-
cekleri, kitap okuyup kaynak kitaplara 
ulaşabilecekleri mekânlar yoktur. Bu da 
öğrencilerin eşit şartlarda girdikleri sınav-
da dezavantajlı okullarda ki öğrencilerin 
başarı grafikleri diğer okullara oran ile 
daha düşük olmasına sebebiyet vermek-
tedir. Oysa okullarda zeki çalışkan ve 
gelecek vadeden öğrencileri değerlendi-
recek eğitimlerinin kalitesini yükseltecek 
imkânların olmaması birçok öğrencinin 
zayii olmasına neden olmaktadır. Ço-

cukların ilgi istek ve yeteneklerine göre 
değerlendirecek onların kabiliyetlerini 
inkişaf ettirecek mekânlara ihtiyaç vardı. 
İlimiz dezavantajlı okullarından olan 75. 
yıl orta okulu, fatih ilkokulu ve şehit oğuz 
apanoğlu ilkokulu öğrencilerinin istifade 
edeceği bir çocuk bilgi evine ihtiyaç var-
dı. Bu bilgi evinde ortaokul öğrencileri 
hafta içi öğleden sonra ve hafta sonu iki 
gün etüt uygulamaları görerek ana branş 
derslerinde 180 öğrenciye ders takviye 
eğitimleri, soru çözümleri ve ödevlerini 
yapıp öğrencinin eğitim hayatına olum-
lu katkı vermiştir.  İlkokul öğrencilerine 
yönelik ise hafta içi ve hafta sonu kitap 
okuma kampanyaları, piknikler gibi sos-
yal kültürel faaliyetler çocukların sosyal 
gelişimlerine katkı sağladı. Çocuk bilgi 
evine alınan oyuncaklar ve pinpon ma-
sası, langırt, air hokey ile de çocukların 
sokağın olumsuz etkilerinden kurtararak 
güvenli ortamda oyun oynamaları sağ-
landı.

Çocuk bilgi 
evine alınan 
oyuncaklar 
ve pinpon 

masası, langırt, 
air hokey ile 

de çocukların 
sokağın 
olumsuz 

etkilerinden 
kurtararak 

güvenli ortamda 
oyun oynamaları 

sağlandı.

Çocuklar Çiçektir
Bilgi Evi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0044
122.000 TL
OSMANİYE MİLLİ EĞİTİM 
İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu projeyle,  Osmaniye Belediyesi’ne ait 
Cebelibereket Kültür Merkezi içerisinde-
ki boş alan Gençlik Eğitim Merkezi şek-
linde düzenlendi. Osmaniye İli doğu ve 
güneydoğu illerinden yoğunlukta göç al-
dığı için özellikle kenar mahallelerde ya-
şayan yoksul aile çocukları kente uyum 
sağlamakta sıkıntılar yaşamaktadırlar. 
Ailesi ve kentli için sorun teşkil eden bu 
gençlerin gizli kalan yeteneklerini ortaya 
çıkartmak ve kente uyum sağlamalarını 
kolaylaştırmak için açılan olan merkez 
içerisinde: 1 adet öğretmenler odası, 1 
adet memur odası, 1 adet müdür odası, 
3 adet eğitim odası şeklinde düzenlendi.  
20’şer kişiden oluşan, 60 kişilik kursiyer-
lere Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde; 
tiyatro ve temel oyunculuk bilgisi, tiyat-
ro tarihi ve kavramları, beden dili, şan, 

ses ve diksiyon, drama ve doğaçlama 
alanlarında uzman olan 3 eğitimci tara-
fından teorik ve uygulamalı olarak 6 ayda 
600 saat eğitim verilmiştir. Eğitimlerden 
sonra, gençlerin gizli kalan yeteneklerini 
ortaya çıkartarak değerlendirebilecekle-
ri bu mekânlarda onlara, hem eğitici bir 
sorumluluk vermek hem de eğitim akti-
vitelerinin sürekliliği sağlandı. Böyle bir 
projenin hayata geçirilmesi, hedeflenen 
amaçların gerçekleştirilmesinde büyük 
katkı sağlayarak, gençleri tek düzelik-
ten kurtarmış ve gençlerin birçok sosyal, 
kültürel ihtiyacını karşılanmıştır. Tiyatro 
oyunları, planlanan tarihlerde Osmaniye 
Belediyesi’nin tüm sosyal ve kültürel fa-
aliyetlerinde sahnelendi ve 11.600 kişiye 
ulaşıldı.

Gençlik
Kültür ve Sanat Merkezi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0105
140.000 TL
OSMANİYE BELEDİYESİ

Böyle bir projenin 
hayata geçirilmesi, 
hedeflenen amaçların 
gerçekleştirilmesinde 
büyük katkı 
sağlayarak, 
gençleri tek 
düzelikten kurtarmış 
ve gençlerin 
birçok sosyal, 
kültürel ihtiyacını 
karşılanmıştır.
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Özellikle kenar semtlerinde oturan, göç 
ederek Osmaniye’ye yerleşmiş, maddi 
durumu iyi olmayan, ailesinin geçimi için 
sokakta vasıfsız olarak çalışan 16 - 18 
yaş arası gençlerin üretime kazandırılma-
sı amacıyla (30) Pastacılık ,Hijyenik Gıda 
Ürünleri Üretimi Eğitimi, (15) Garson/ 
Komi Yetiştirme  Kursları olmak üze-
re toplam (45) kız ve erkek çocuklarına 
yönelik kurslar  açılması ile gençlerimize 
nitelikli meslek öğrenmeleri ile istihdam 
gücüne nitelikli elamanların kazandırıl-
masının sağlanması, bu yaş gruplarının 
kötü çevre koşullarından ,suç ve suç 
unsurlarından uzak durmaları amaçlan-
mıştır.

Bölge özellikleri itibarı ile gençlerin mes-
lek edinememesi ve sosyal etkinliklerden 
uzak kalması, onların değişik davranış-
lara (illegal faaliyetler, tinerci, balici, çete 
kurma, hırsızlık vb.) yönelmelerine sebep 
olmaktadır. Bu ve benzeri yönelmelerden 
dolayı gençlerin kendilerine, ailelerine ve 
ülkeye zarar verir duruma gelmektedirler. 
Özellikle ilimizdeki kenar mahallelerde 
yaşayan gençleri kötü alışkanlıklarından 
uzaklaştırmak yasadışı davranışlardan 
uzak tutarak suça sürüklenmelerini en-
gellemek ve onları düzenlenen aktivite-
lerde yeteneklerinin farkına varmalarını 
sağlamak gerektiği düşünülmüştür.

Bölge özellikleri 
itibarı ile 

gençlerin meslek 
edinememesi 

ve sosyal 
etkinliklerden 
uzak kalması, 

onların değişik 
davranışlara 

(illegal faaliyetler, 
tinerci, balici, çete 

kurma, hırsızlık 
vb.) yönelmelerine 
sebep olmaktadır.

Haydi Gençler
Geleceğe

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0108
100.000 TL
OSMANİYE İL EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Altınokta Körler Derneği, Osmaniye ilin-
de bulunan görme engellilere hizmet 
vermektedir. 200 kayıtlı üye bulunmak-
ta ve yaptığı hizmetlerle üye sayısını her 
geçen gün arttırmaktadır. Dernek bi-
nası, kiralanarak temin edilmiştir ve bir 
yönetici odası, bir çok amaçlı salon,10 
kişilik bilgisayar eğitim ve sensörlü kitap 
okuma odası, mutfak, tuvalet ve lavabo 
şeklinde düzenlenmiştir. Görme engelli 
üyelerimizin, toplumsal hayata etkin şe-
kilde katılmalarının sağlanması ve onlara 
yeni fırsatlar yaratılması için derneğimizin 
fiziki ortamı uygundur. Üyelerimizin, mer-
kezimizde geçirdikleri zaman içerisinde 
kendilerini yenileme fırsatı bulmaktadır-
lar ve bir günlerini mutlu bir şekilde ta-
mamlamaktadırlar 20 üyemiz bilgisayar 
işletmeliyi kursunda bilgisayar ve inter-
net kullanımı becerisini kazanmıştır. Fa-
kat biz kursiyerlerimize büro yönetimini 
arttırmak için 10 ay süresince 20 kursi-

yere 10 kişilik iki devre halinde haftada 
10 saat olmak üzere  bir guruba 5 ay 
boyunca 200 ders saatinden iki guruba 
toplam 400 saat olarak. Büro yönetimi 
ve sekreterlik alanı yönetici asistanlığı 
kursu verilmiştir. Kursiyerlerimizin görme 
engelli olmalarından dolayı Merkezimi-
ze geliş, gidiş, sorunu yaşamaktadırlar. 
Kursiyerlerimizin, ulaşımı için Bir araç ki-
ralandı. Kursiyerlerimizin tamamı görme 
engelli olduğu için binanın temizliği diğer 
hizmetleri konusunda sıkıntı yaşanmak-
tadır. Bu genel hizmetler için tüm zamanlı 
1 kişi görevlendirilmiştir. Yapılan bu eği-
tim ile toplumun dezavantajlı kesimlerine 
fırsatlar sunularak aktif şekilde hayata 
katılmalarına katkı sağlandı. Ayrıca gör-
me engellilerin birbirleriyle iletişime geçip 
kaynaştıkları, ortak sorunları paylaştıkla-
rı, arkadaşlıkları pekiştirdikleri, bu mekan 
onların ikinci evi olmuştur.

Görme Engelliler İcin Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik Alanı Yönetici Asistanı 
Eğitimi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0144
90.000 TL
ALTINOKTA KÖRLER 
DERNEĞİ

Görme 
engellilerin 
birbirleriyle 
iletişime 
geçip 
kaynaştıkları, 
ortak 
sorunları 
paylaştıkları, 
arkadaşlıkları 
pekiştirdikleri, 
bu mekan 
onların ikinci 
evi olmuştur.
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Projenin amacı, derneğin bünyesinde 
bir gençlik evi oluşturarak, kente göç 
ile gelen ve bu nedenle kent kültürüne 
adaptasyon sorunu yaşayan çocuk ve 
gençlere sosyal aktiviteler imkânı sağ-
lamaktır. Derneğin il merkezinde olması, 
akademisyen, devlet memurları, avukat, 
meslek odaları mensupları, üniversite 
öğrencileri gibi geniş bir üye potansiye-
line sahip olmasına imkân sağlamıştır. İl 
özellikle ülkemizin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinden ve Doğu Anadolu Bölge-
sinden göç almaktadır.Projedeki genç-
lik merkezinin kuruluş aşamasında, ilk 
olarak 16 kişiye resim kursu, 16 gence 
fotoğrafçılık kursu ve 16 kişiye satranç 
kursu verilmesi planlanmıştır. Bu gençle-
rin seçiminde S.Y.D.V katkı sağlamıştır. 
Projenin hedef kitlesi özellikle kente göç 
ile gelen ve bu nedenle kent kültürüne 
adaptasyon sorunu yaşayan, gelir sevi-
yesi düşük gençleri kapsamıştır.

Fotoğrafçılık kursu ile bu gençlerin/ço-
cukların kenti daha iyi tanımaları kent 
kültürüne adapte olmaları ve sosyal yön-

lerinin gelişimi amaçlanmıştır. Resim kur-
su ile çocukların/gençlerin el yetenekleri-
nin gelişmesine katkı sağlanmış, kültürel 
çeşitliliğin getirdiği kazanımları resim ve 
ebru motiflerine yansıtmaları sağlanarak 
farklılıklarımızın zenginlik olduğu öğretil-
miştir. Satranç kursu ile de sportif faali-
yetlerle gençler/çocuklar arası dostluklar 
oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca bu kurslar ile çocuk/gençlerin 
sanat konusunda bilinç düzeylerinin art-
tırılmasına çalışılmış ve boş zamanlarını 
sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerine, 
öz güvenlerinin gelişmesine katkı sağ-
lanmıştır.

Fotoğrafçılık ve resim kursu uygulama-
larından bazıları, kursiyerlerin ilimizi daha 
iyi tanıyabilmeleri için Kastabala, Kırmıtlı 
Kuş Cennetinde ve kalelerde teşhir edil-
miştir. Ayrıca satranç turnuvası düzen-
lenmiş ve kursiyerlerin eğitim esnasında 
çekmiş oldukları fotoğraflar ve çizmiş 
oldukları resimlerden oluşan  bir sergi 
açılmıştır. Ayrıca satranç 

turnuvası 
düzenlenmiş 

ve kursiyerlerin 
eğitim 

esnasında 
çekmiş 

oldukları 
fotoğraflar 
ve çizmiş 
oldukları 

resimlerden 
oluşan  bir 

sergi açılmıştır.

Osmaniyeli Gençlerin
Yeni Adresi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0148
70.000 TL
OSMANİYE GELİŞİM 
DERNEĞİ



DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

94  |  Başarılı Projeler

Osmaniye’ de 20-45 yaş aralığında bu-
lunan ihtiyaç sahibi 20 kişiye 0-4 yaş 
grubu çocuk bakıcılığı konusunda mes-
leki beceri kazandırılarak istihdamlarının 
sağlanması ve çocuklarımızın daha eği-
timli ve bilinçli kişilerce bakımının sağlan-
ması.
PROJENİN GEREKÇESİ; 
İnsanların kişiliklerinin 0-6 yaş arasında 
oluştuğu uzmanlar tarafından kanıtlan-
mış bir gerçektir. Günümüz insanının 
en önemli görevi, yaşanan teknolojik ve 
bilimsel gelişim sürecine ayak uydurabil-
mektir. Bu uyum için zihinsel, duygusal, 
bedensel ve sosyal açıdan yoğun çaba 
gerekmektedir. Bu alanlardaki gelişimin 
en hızlı, önemli ve etkili yaşandığı 0-6 
yaş, yani okul öncesi dönemdir. Bu ne-
denle çocuğun yaşama ve akademik 
eğitime geçişini kolaylaştıracak temel 
becerilerin ve bilgilerin bu yaşlarda sağ-
lıklı bir şekilde verilmesi büyük önem ta-
şımaktadır. Çocukların kendi kontrollerini 
yapabilmeleri istenilen davranış ve alış-
kanlıkları kazanmaları, kendilerini doğru 

ve rahat ifade edebilmeleri için öncelikle 
onları iyi tanımak, sağlıklı ve olumlu iliş-
kiler kurmak gerekmektedir. Bu noktada 
çocuğun bakım ve eğitiminden sorumlu 
kişi ve kurumlara büyük görevler düş-
mektedir. Günümüzde bu sorumluluk 
sadece ailelere değil, çocuğun gelişim 
ve eğitiminde etkisi olan yakın çev-
re, bakıcı ve okul öncesi kurumlara da 
düşmektedir. İlgili kişi ve kurumların bu 
sorumluluklarını üstlenmesi, gelecekte 
sağlıklı bireylere ve topluma ulaşmayı da 
destekleyecektir. Ebeveynler çalışmaları 
nedeniyle çocuklarını emin ellerde, sağ-
lıklı ortamlarda büyütme endişesini ta-
şımaktadır. Meslek lisesi ve yüksekokul 
mezunları da genellikle sosyal güvence 
açısından kreşlerde ve anaokullarında 
çalışmayı tercih etmektedirler. Bu durum 
evde çocuk bakıcılığının mesleki beceri-
si olmayan kişiler tarafından yapılmasına 
neden olmaktadır. Bu proje ile deneyim-
siz bakıcılara mesleki deneyim kazandır-
mayı planladık.

İhtiyaç Sahibi Bayanlara 
Çocuk Bakıcılığı Eğitimi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0151
70.000 TL
YARDIMA MUHTAÇ 
KADINLARI KORUMA 
VE MESLEK EDİNDİRME 
DERNEĞİ

Bu durum 
evde çocuk 
bakıcılığının 
mesleki becerisi 
olmayan kişiler 
tarafından 
yapılmasına 
neden olmaktadır. 
Bu proje ile 
deneyimsiz 
bakıcılara 
mesleki deneyim 
kazandırmayı 
planladık.



DOĞU AKDENİZ  KALKINMA AJANSI

Başarılı Projeler  |  95  

Sumbas Osmaniye’nin en küçük ilçe-
lerinden birisi olması nedeniyle burada 
sosyal ve kültürel aktivitelerin olmaması 
öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişim-
lerini olumsuz etkilemektedir. İlçede bir 
dershanenin, etüt merkezinin olmaması 
öğrenci başarısını büyük oranda etkile-
mektedir. Bunu en büyük ölçütü Kadirli 
öğrenci başarı ortalaması ile Sumbas’ın 
öğrenci başarısı ortalaması alındığında 
çok büyük farklar olduğu görülmektedir. 
Sumbas ilçesindeki öğrencilerin Kadir-
li’deki herhangi bir etüt merkezine veya 
dershaneye gitmeleri hem masraflı ol-
makta hem de öğrencinin psikolojisini 
olumsuz etkilemektedir. Dershaneye gi-
debilmek için her gün en az 30 km gidiş 
geliş yol kat etmek zorunda kalmaktadır 
bu durumun giderilmesi anayasal hakkı 

olan fırsat eşitliğinden faydalanması için 
projemiz bu soruna çözüm oluşturmuş-
tur.  Proje kapsamında öğrenicilerimiz 
özellikle dezavantajlı ailelerin çocukla-
rından seçilmiştir. Etüt uygulamalarında 
gerek SBS gerekse okuldaki derslerine 
takviye anlamında olacak şekilde bir eği-
tim verilmiştir. Etüt merkezimizde hafta 
içi öğrencilerin okul derslerine yönelik 
takviye eğitimleri yapılmıştır. Hafta sonu 
ise 25 kişilik üç sınıfta 75 öğrenci ikinci 
gurupta da 75 beş olmak üzere toplam 
150 öğrenciye eğitim verilmiştir. Çocuk-
ların kendilerini iyi geliştirmeleri için kitap 
okuma kampanyaları yapılarak geziler 
düzenlenerek öğrencinin motivasyonunu 
artırılması sağlandı. Ailelerine yönelikte 
aile içi iletişimin güçlendirilmesi sağlan-
mıştır.

Çocukların 
kendilerini iyi 
geliştirmeleri 

için kitap 
okuma 

kampanyaları 
yapılarak 

geziler 
düzenlenerek 

öğrencinin 
motivasyonunu 

artırılması 
sağlandı.

Sumbas’ın Eğitimde
Yıldızı Parlayacak

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0210
51.978.78 TL
SUMBAS EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
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Küçük ilçemizde birçok faaliyetlerden 
mahrum kalmış çocuklarımıza, boş za-
manlarında rahatça eğlenebileceği, bir-
birleriyle kaynaşacağı güzel bir çocuk 
parkı kazandırmak amaçlanmıştır.

Bir adet oyun parkı yapımı ve çevre 
düzenlemesi faaliyetleri tamamlanarak 
oyun parkı ilçe halkının kullanımına su-
nulmuştur.

Sumbaslı Çocuklar
Çocuk Parkı İstiyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0255
30.400 TL
SUMBAS BELEDİYESİ

Bir adet oyun 
parkı yapımı 
ve çevre 
düzenlemesi 
faaliyetleri 
tamamlanarak 
oyun parkı 
ilçe halkının 
kullanımına 
sunulmuştur.
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Sumbas İlçesinde çocuklara yönelik faa-
liyetleri artırmak, onları sokaklardan uzak 
tutmak, çocuksu dünyalarını renklendir-
mek, kendi becerilerini artırmak, diğer 
çocuklarla kaynaşmalarını sağlamak he-
deflenmiştir.

Bir adet oyun parkı yapımı ve çevre 
düzenlemesi faaliyetleri tamamlanarak 
oyun parkı ilçe halkının kullanımına su-
nulmuştur.

Bir adet oyun 
parkı yapımı 

ve çevre 
düzenlemesi 

faaliyetleri 
tamamlanarak 

oyun parkı 
ilçe halkının 
kullanımına 

sunulmuştur.

Başkanım Bizim de
Parkımız Olsun

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0260
28.350 TL
SUMBAS BELEDİYESİ
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Ülkemizde yükseköğretim, belirli meslek 
alanlarına girebilmek ve toplumsal statü 
sahibi olabilmek için gerekli görülmek-
tedir. Lise son sınıfa gelen öğrencileri 
üniversite kapısında zorlu bir sınav bek-
lemektedir. Bu sebeple ülkemizde LYS, 
tüm öğrencilerin ve velilerinin hayatında 
önemli bir yere sahiptir. Doğal olarak bir 
öğrencinin geleceğini belirleyecek olan 
bu sınavın hazırlık aşaması da önemlidir. 
Öğrenciler bu aşamada hazırlandığı ku-
rum tarafından ne kadar ciddî ve disiplin-
li olarak yetiştirilirse ve yapılan sınavlara 
ne kadar çok katılırsa o kadar başarılı 
olmaktadır. Bu bağlamda; Sumbas ilçe-
mizin gelişmişlik düzeyinin az olması, ai-
lelerin gelir seviyesinin düşüklüğü ve ilçe 
genelinde öğrencilerin deşarj olabileceği 
sosyal alanların ve dershane, etüt mer-
kezi gibi önemli kurumların bulunmaması 
öğrencilerimizin akademik başarısında, 
sosyal ilişkilerinde ve sosyal uyumlarında 
önemli sorunların ortaya çıkmasına se-
bep olmaktadır. Bu sorunlara bir nebze 
olsun neşter vurabilmek; akademik ba-

şarılarını, sosyal ve entelektüel becerile-
rini geliştirebilmek, öğrencilerimize daha 
iyi bir hedef sunmak ve onları içinde bu-
lundukları dar sosyal çevrenin etki alanın-
dan kurtarmak için dershanelere gitme 
ihtiyacı doğmaktadır. Aksi halde, yete-
neğinden ve azminden başka sermayesi 
olmayan bu çocuklar dar sosyal çevreye 
mahkûm kalmaktadır. Projenin hedef kit-
lesi; Sumbas Lisesinde okuyan ve hiçbir 
sosyal güvencesi olmayan, taşıma kap-
samındaki toplam 20 son sınıf öğrencisi 
ile bu yıl üniversite sınavını kazanamayan 
en başarılı 10 mezun öğrenci olmak üze-
re toplam 30 öğrencidir. Son sınıf öğren-
cileri hafta sonu iki, mezun öğrenciler 
ise hafta içi her gün bir servis aracıyla 
ilçe merkezinden alınıp, 12km uzaklıkta 
bulunan Kadirli ilçesindeki dershanelere 
götürülmüş ve dershane çıkışında tekrar 
Sumbas ilçe merkezine bırakılmıştır. Öğ-
rencilerin büyük bir ilçede dershaneye 
devam etmeleri sosyalleşmelerine katkı 
sağlamış ve birçok olumsuz mekâna git-
melerini de engellenmiş oldu.

Dershane
Sizin de Hakkınız

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0325
80.302 TL
SUMBAS İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin 
büyük bir ilçede 
dershaneye 
devam etmeleri 
sosyalleşmelerine 
katkı sağlamış 
ve birçok 
olumsuz mekâna 
gitmelerini de 
engellenmiş oldu.
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Beldedeki işsiz gençlerin ve bayanları-
mızın bu kurs sayesinde iş bulmalarını 
sağlamak ve istihdamında yardımcı ol-
mak ayrıca kültürümüzün vazgeçilmez 
geleneksel ve yöresel yemek çeşitlerimizi 
öğretmek ve buluşturmak amaçlı eğitim 
faaliyeti hedeflenmiştir.

Proje ofisinin oluşturulmasına müteakip 
yeterli kursiyer sayısının oluşturulması 
ve eğitmenlerin çağrılması ile kurs faali-
yetlerine başlandı, projenin sonunda 30 
kişiye sertifika çerçevesinde de iş imkânı 
sağlanmıştır.

Proje ofisinin 
oluşturulmasına 
müteakip yeterli 

kursiyer sayısının 
oluşturulması 

ve eğitmenlerin 
çağrılması ile 

kurs faaliyetlerine 
başlandı, projenin 

sonunda 30 
kişiye sertifika 

çerçevesinde de iş 
imkânı sağlanmıştır.

Kültürel ve Yöresel 
Kaynakların Zengileştirilmesi

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0127
51.250 TL
ALİBEYLİ BELEDİYESİ
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Başta ülkemiz olmak üzere Sumbas 
gençliğine ve geleceğine musallat ol-
muş virüs;’ uyuşturucu madde bağım-
lılığı mücadele etmek hedeflenmiştir. 
Bunun nedenleri; Anne baba desteğinin 
az olması, ana – babanın, gencin alkol 
kullanımına izin verici fazla toleranslı bir 
tutum içinde olması, ana – baba ve ço-
cuk arasındaki iletişimin bozuk olması, 
tutarsızca uygulanan aile disiplini, başa-
rının ödüllendirilmeyişi suçluluk duygu-
sunu uyandırmanın eğitim metodu ola-
rak kullanılması, çocuğun okuldan sonra 
yalnız kalması, göç ve işsizlik gibi yaşam 
stresleri, madde kullanan arkadaş grup-
ları içinde olmak, okul başarısının düşük 
olması, sosyo–ekonomik düzeyin düşük 
olması, cinsel ya da fiziksel taciz yaşa-
mak olduğu tespit edilmiştir. Okul döne-
mi bir işte çalışma, uyuşturucu maddeye 
ulaşmanın çok kolay olması ayrıca bir 
etkendir. Saymış olduğumuz bu belirtile-
rin nerdeyse tamamı Sumbas’ta mevcut 
durumdadır. Sigara zararlı maddelere 

başlangıcın ilk basamağıdır. Gençlerdeki 
alkol bağımlılığının en güçlü belirleyicisi 
sigaradır. Sigara bağımlısı gençlerin bü-
yük çoğunluğu alkolik değildir. Ama Al-
kolik gençler arasında sigara tiryakisi ol-
mayan yok gibidir. Esrar en sık kullanılan 
yasadışı zararlı maddedir ve diğer yasa-
dışı zararlı maddelere geçiş maddesidir. 
Sigara ile başlayan zararlı madde kulla-
nımı alkol, esrar, bali, tiner gibi maddele-
rin kullanımı ile devam etmektedir. Tıpta 
bilinen bir kural vardır koruyucu hekimlik, 
hasta olmamak için önceden tedbir alın-
masıdır. Proje ile madde bağımlılarını te-
davi etmeye çalışılmadı ama gençlerimi-
zin özellikle ilköğretim ve lise yıllarındaki 
evlatlarımızın uyuşturucu madde kullanı-
mına başlamasına engel olmaya çalışıldı. 
Bir başka ifade ile testi kırıldıktan sonra 
onarmaya çalışmak ve kıranlara kızmak 
yerine testinin kırılmaması için gençleri-
mizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi bilinç-
lendirmeye çalışıldı.

Testiyi
Kırmadan

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0165
47.050 TL
SUMBAS İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bir başka ifade 
ile testi kırıldıktan 
sonra onarmaya 
çalışmak ve 
kıranlara kızmak 
yerine testinin 
kırılmaması için 
gençlerimizi, 
ailelerini ve 
öğretmenlerimizi 
bilinçlendirmeye 
çalışıldı.
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Proje, Akçataş Köyünde, çevresindeki 
Yazıboyu, Köseli, Küçükçınar, Kızılö-
merli, Reşadiye köyleri ile Akçalıuşağı, 
Demirciler, Genceller ve Diniker gibi kö-
yaltı yerleşim yerlerinde oturan çocuk, 
genç, yetişkin tüm vatandaşlarımızın ya-
rarlanacakları bir Çok Amaçlı Açık Saha 
yapımını, voleybol ve basketbol alanla-
rında kurs verilmesi ve köyler arası bir 
turnuva düzenlenmesi şeklindedir. Kurs 
ve turnuvalar ilerleyen yıllarda da tekrar 
edilecektir. Proje ile yukarıda adı geçen 
yerleşim yerlerinde oturan insanlarımızın 
sosyal, kültürel ve sportif etkileşim içine 
girmelerini, birbirleri ile yakınlaşmalarını 

ve unutulmaya yüz tutmuş birlik, bera-
berlik ve dayanışma hasletlerini yeniden 
canlandırmak hedeflenmiştir. Ayrıca köy-
lerde kahvehaneler dışında bir sosyal 
ortam bulunmamakta bu da özellikle 
çocukların ve gençlerin argolu konuş-
malarına, erken yaşta sigara gibi kötü 
alışkanlıklar edinmelerine sebep olmak-
tadır. Saha yapımına yerel imkânlar ye-
terli olmadığından ve bir çok köyün ortak 
kullanacağı önemli bir ihtiyaçtır. Burada 
spor yaparak insanlar sağlıklı yaşama bi-
linci geliştirmiş, gençler kötü alışkanlıkla-
ra yönelmemiş, yapılan turnuvalarla köy 
insanlarının sosyalleşmeleri sağlanmıştır.

Burada spor 
yaparak 

insanlar sağlıklı 
yaşama bilinci 

geliştirmiş, 
gençler kötü 

alışkanlıklara 
yönelmemiş, 

yapılan 
turnuvalarla 

köy insanlarının 
sosyalleşmeleri 

sağlanmıştır.

Köylerimiz
Sporla Yakınlaşıyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0205
55.660 TL
SUMBAS KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ
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Sumbas Osmaniye iline bağlı küçük bir 
ilçedir. Küçük olmasından dolayı burada 
yaşayan gençlerin okul ve tarladaki çalış-
malarının dışında vakitlerini geçirecek bir 
ortam bulunmamaktadır. Bu gençlerin 
kahvehane köşelerinde vakit öldürmele-
rini engellemek, onları kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutmak için yapmayı düşündü-
ğümüz halı saha projesi ile onların spor 
yapmalarını sağlamak, yeni arkadaşlıklar 
kurmalarına yardımcı olmak en büyük 
hedef olmuştur. Hem Sumbas Belediye-
si olarak hem de Sumbas İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak burada yapılan ödüllü 
turnuvalarla bu gençler hayata küsme-
mesi, sosyal ortamdan uzaklaşmamaları 
sağlandı. Halı sahayı yapıldığı alan ilçe-
nin Karaömerli mahallesinde bulunan ve 
imar planında olan ve statyum yeri olarak 
ayrılan yaklaşık 6000m2 lik alan içerisin-
de uygun bir yere yaptırıldı.

İlk birinci ay içerisinde proje ekibi ve pro-
je ofisi oluşturuldu. Firmalara yapılan tek-
liflerin ardından ihale aşamasına geçildi 
ve ihale kesin sonucuna göre ihaleyi alan 
firma ile yapılan sözleşme gereği üçüncü 
ay içerinde halı sahanın yapım aşama-
sına geçidi. Halı sahayı üç ay içerisinde 
tamamlandı. Halı saha yapılacak alanın 
çevre düzenlemesine ihtiyacı olduğun-
dan gerekli çevre düzenlemeleri yapıldı, 
altıncı aydan itibaren burada İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenle-
nen turnuvalarla hem ilçedeki gençlerin 
hem de devlet dairelerinde çalışan me-
mur insanların spor yapacağı, başarılı 
takımlara ödüller verileceği organizas-
yonlar düzenlendi. Bu organizasyonlar 
sayesinde ilçemizdeki çocuklar, gençler, 
yaşlılar, çalışanlar arasındaki arkadaşlık 
ve kardeşlik bağı kuruldu.

Sen de Katıl
Sporun Kardeşliğine

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0032
125.000 TL
SUMBAS BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI

Bu 
organizasyonlar 
sayesinde 
ilçemizdeki 
çocuklar, 
gençler, yaşlılar, 
çalışanlar 
arasındaki 
arkadaşlık ve 
kardeşlik bağı 
kuruldu.
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Güçlü bir toplum ve sağlıklı nesiller an-
cak; özgüveni olan, sosyal ve kültürel 
açıdan kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş 
kadınlarla mümkündür. Sosyal ve kültü-
rel açıdan gelişimlerini gerçekleştirerek 
güçlü bir özgüvene sahip olan kadınlar 
ise ekonomik yönden kendine yetebilen, 
yeteneklerinin farkında olan, üretebilen, 
kendi ayakları üzerinde durabilen kadın-
lardır. 

Sumbas kırsal bir ilçe olmasının yanında 
istihdam konusunda bölgenin en geri 
kalmış ilçesidir. İlçenin istihdam açısın-
dan kısır bir bölge olması sebebiyle özel-
likle kadınlarımız büyük oranda işsizlik 
sıkıntısı çekmektedirler. İşsizliğe bağlı 
olarak ekonomik sıkıntılar yaşayan ka-
dınlarımız sosyal etkinliklerden uzak kal-
maktadırlar. Ayrıca kadınlarımızın büyük 
bölümü ya yeteneklerinin farkında değil-
dirler ya da yeteneklerini açığa çıkaracak 
fırsat bulamamaktadırlar.

Projemiz Sumbas ilçesinde yaşayan 
ve işsizlik sıkıntısı çeken, bu bağlam-
da sosyo-kültürel açıdan yeterli gelişimi 

sağlayamayan kadınları kapsamaktadır. 
Projemizin ön hazırlık aşamasında yap-
tığımız ihtiyaç analizine göre bölgemiz 
(Sumbas ve Kadirli ilçeleri olmak üzere 
Osmaniye’nin diğer ilçeleri) özel günler-
de dağıtılan çeşitli süslerin yapımı ve sa-
tımı konusunda yetersizdir. Bu sebeple 
bölge halkının bu konudaki ihtiyacının 
karşılanamadığı saptanmıştır. İlçemizde 
sürdürülebilir bayan istihdamını sağla-
mak, bayanların ilgilendikleri bir alanda 
onların yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak 
ve bölge halkının ihtiyaçlarını giderebil-
mek amacıyla işsiz bayanlara özel gün-
lerde dağıtılan nikah şekeri ve sepeti, 
doğum ve sünnet şekeri ve sepeti, kına 
gecesi malzemeleri vb. yapımı öğreti-
lecek ve bunların internet üzerinden ve 
çeşitli reklamlarla pazarlanması sağlan-
mıştır. Yapılan şekerlerde Osmaniye fıstık 
drajesi kullanılarak ilin yerel ürünü tanıtıl-
dı. Ayrıca bayanların sosyo-kültürel ge-
lişimlerini sağlamak ve girişimcilik bece-
rileri kazandırmak amacıyla “Girişimcilik” 
ve “İletişim” seminerleri, sinema günleri, 
piknikler, geziler düzenlenmiştir.

Ayrıca bayanların 
sosyo-kültürel 

gelişimlerini 
sağlamak ve 

girişimcilik 
becerileri 

kazandırmak 
amacıyla 

“Girişimcilik” 
ve “İletişim” 
seminerleri, 

sinema günleri, 
piknikler, geziler 
düzenlenmiştir.

Hani Benim
Şekerim

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0057
70.000 TL
SUMBAS KAYMAKAMLIĞI, 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Sumbas’ın gençlerine ve geleceğine 
musallat olmuş virüs: “Uyuşturucu mad-
de bağımlılığı”dır.  Anne baba desteğinin 
az olması, ana – babanın, gencin alkol 
kullanımına izin vermede toleranslı bir 
tutum içinde olması, ebeveyn ve çocuk 
arasındaki iletişimin bozuk olması, tu-
tarsız aile disiplini, suçluluk duygusunu 
uyandırmanın eğitim metodu olarak kul-
lanılması, çocuğun okuldan sonra yalnız 
kalması, göç ve işsizlik gibi yaşam stres-
leri, çocuğun madde kullanan arkadaş 
grupları içinde yer alması, okul başarısı, 
sosyo– ekonomik düzeyin düşük olması, 
cinsel ya da fiziksel taciz yaşamak, okul 
dönemi bir işte çalışma ve uyuşturucu 
maddeye ulaşmanın çok kolay olması 
gibi nedenlerin nerdeyse tamamı Sum-
bas’ta bulunmasının yanı sıra; ilçemiz en 
fazla uyuşturucu ekiminin yapıldığı böl-
gelerden biridir. 2012-80-0165 Numara-
lı “Testiyi Kırmadan “ projesi hedef kitle 
üzerinde olumlu etkiler bırakmıştır. Bu 
durum projenin sonuç raporuna da yan-
sımıştır. Bu projenin hedef kitlesi ve riskle 

mücadele süresi göz önüne alındığında  
“Testiyi Kırmadan 2” projesini yapmak 
zorunluluk haline gelmiştir.
 Tıpta bilinen bir kural vardır: “Koruyucu 
hekimlik, hasta olmamak için önceden 
tedbir alınması”. Bu kurala dayanarak 
bu proje ile madde bağımlılarını tedavi 
etmeye çalışılmayacak; ama gençlerimi-
zin- özellikle okul çağındaki evlatlarımızın 
-zararlı madde kullanımına başlamasına 
engel olmaya çalışılmıştır. Bir başka ifade 
ile testi kırıldıktan sonra onarmaya çalış-
mak ve kıranlara kızmak yerine testinin 
kırılmaması için gençlerimizi ve ailelerini 
bilinçlendirmeye çalışılmıştır. 
Proje ile risk gurubundaki gençlerin mev-
cut özelliklerini bir bütün olarak ele alan, 
ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onla-
rın boş zamanlarını bir program çerçeve-
sinde değerlendiren,   kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler yaptırıldı.  Çocuk evi 
kuruldu. Kurulan çocuk evinde 90 öğ-
renciye etüt uygulaması yaptırıldı. Film 
ve tiyatro izlettirildi, piknik ve gezi yapıldı.

Testiyi
Kırmadan 2

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0070
82.000 TL
SUMBAS İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Proje ile risk 
gurubundaki 
gençlerin mevcut 
özelliklerini bir bütün 
olarak ele alan, ruh 
ve beden sağlıklarını 
geliştiren, onların 
boş zamanlarını 
bir program 
çerçevesinde 
değerlendiren,   
kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler 
yaptırıldı.
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Oyun oynarken çocuğun eğitilmesi, bilgi-
nin, becerinin oyun çerçevesinde çocu-
ğa sunulması onların daha sağlıklı büyü-
mesini sağladığı bir gerçektir. İlçemizde 
bu olanakları sağlayacak alanların bulun-
maması hayata hazırlanacak çocukların 
oyunla gelişimini yetersiz kılmaktadır. 
Oyun yolu ile çocuğun fiziksel, zihinsel 
ve duygusal yönlerini geliştirmek, güç-
lendirmek, gizli yeteneklerini ortaya koy-
mak ve becerilerini artırmak onlar için en 
eğlenceli yoldur. 

Proje, Sumbas ilçe merkezinde okul 
öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara 
yönelik oyun merkezi (oyun evi) açılarak 
oyun parkı bulunmayan 7 köyün okul 
bahçesine oyun parkı kurulmasıdır.

Bu proje ile oyun merkezinden ve çocuk 
parkından istifade eden çocuklar oyunu, 
zaman doldurma aracı olarak görmekten 
ziyade öğrenme aracı olarak kullanmala-
rı sağlandı. Proje çocukların psiko-motor 
gelişimini, duygusal ve sosyal gelişimini 
etkilediği gibi, zihin ve dil, ahlak gelişimini 

de olumlu yönde geliştirmesini amaçlan-
dı. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için oyu-
nun çocuklar üzerindeki sihirli gücünden 
projemiz ile yararlanıldı.

Oyun merkezinde çocukların: Psiko-mo-
tor gelişimi için geleneksel mevsim oyun-
ları olan kör ebe,  yalak yalak, kös, sak-
lambaç, çelik çomak, mendil kapmaca, 
topaç, misket,  zihinsel gelişimi için tang-
ram, satranç, sudoku, yap-boz,  sosyal 
içerikli drama,  hikâye okuma anlatma 
dinleme etkinlikler ile çocuklarımızın geli-
şimlerine olumlu katkı sağlandı.  Çocuk-
lar oyun parkında arkadaşlıklar kurma 
yardımlaşma birlikte hareket etme gibi 
yaşına uygun gelişimleri gerçekleştirildi. 

Bu sayede ilkokul ve okul öncesi çocuk-
ları oyun içerisinde toplumda geçerli olan 
görgü kuralları, arkadaşları ile birlikte oy-
nama, kendi ilgi kabiliyet ve yetenekle-
rinin farkında olma, aile içindeki görev 
ve sorumlulukları gibi yönlerini oyunlarla 
öğrendiler.

Çocuklar 
oyun parkında 
arkadaşlıklar 

kurma 
yardımlaşma 

birlikte hareket 
etme gibi 

yaşına uygun 
gelişimleri 

gerçekleştirildi.

SODES’le Minikler Eğleniyor 
Sumbas Şenleniyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0081
91.000 TL
SUMBAS İLÇE  KÖYLERE 
HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Sumbas ilçesi Osmaniye’nin en kırsal ve 
mahrumiyet ilçesidir. Öğrencilerin il mer-
kezi veya diğer büyük ilçelerde olduğu 
gibi ders çalışabilecekleri dershane ve 
etüt merkezinden yoksun olmaları, mad-
di imkânsızlıklar, en yakın dershanenin 
başka ilçede olması ve bunun neticesi 
olarak dershane veya etüt merkezine 
gitmek isteyen öğrencilerin günde orta-
lama 30-40 km yol kat etmesi gerektiği 
için öğrenciler eğitim imkânından yete-
rince faydalanamamaktadır. Bu durum 
Anayasa da belirtilen ‘’ Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” İlkesine uymamaktadır. Veliler 
de kahvehane alışkanlığının çocuklarına 
karsı ilgisizliğe varacak şekilde fazla ol-
ması, ilçede kumar oynama alışkanlığının 
artması, halkın eğitime karşı ilgisizliği, il-
çenin düşük sosyo- ekonomik ve eğitim 
seviyesi, ot (hint keneviri) diye tabir edi-
len zararlı madde dikiminin yaygınlığı ola-
rak görülmesi v.b. faktörlerden etkilenen 

öğrencilerin ortaöğretime geçiş sınavla-
rındaki başarısı düşük kalmaktadır.
Projemiz ile öncelikli olarak ortaokularda 
okuyan 100 kadar risk grubundaki öğ-
rencinin ders, etüt ve eğitsel faaliyetlere 
yönlendirilmesi, sosyal faaliyetlerle riskli 
ortamlardan uzaklaştırılması amacıyla 
Etüt Merkezi oluşturuldu aynı zaman-
da öğrencilerimizin orta öğretime geçiş 
sınavlarındaki başarıları arttırılmaya çalı-
şıldı.
Proje kapsamında oluşturulan etüt mer-
kezinde Matematik, Fen, Sosyal ve Türk-
çe derslerinden destekleyici etkinlikler, 
kitap okuma kampanyaları, masa tenisi, 
satranç, futbol müsabakaları düzenlen-
di. Veli ziyaretleri yapıldı. Projenin sonuna 
doğru örnek davranış gösteren öğrenci-
ler,   Karatepe-Aslantaş Milli Parkı mesire 
yerine pikniğe götürüldü ve Gaziantep 
gezisi yapıldı.

Sumbas  Eğitimde  
SODES’le Aydınlanacak

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0084
65.000 TL
SUMBAS EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

Projenin 
sonuna doğru 
örnek davranış 
gösteren 
öğrenciler,   
Karatepe-
Aslantaş Milli 
Parkı mesire 
yerine pikniğe 
götürüldü ve 
Gaziantep gezisi 
yapıldı.
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Dershaneler özel ders faaliyetinin geliş-
tirilmiş ve kurumsallaşmış şeklidir. Okul 
yıllarında aynı eğitimi alan öğrenciler,  
aynı dersleri görür. Aynı dersleri görme-
sine rağmen öğrenciler dersleri tam ola-
rak öğrenemez. Öğrenseler bile kariyer 
yapabilmek en basit ifadesiyle diplomalı 
bir meslek sahibi olabilmek için önlerin-
de kazanmaları gereken çok önemli sı-
navlar vardır (YGS ve LYS).Sadece sınav 
kazanmak değildir amaç, dershanedeki 
öğrenme ve yarışma ortamı öğrencilerde 
yeni bir öğrenme motivasyonu da yara-
tır. Her öğrenci kendi öğrenme çizgisini 
testler ve deneme sınavları yardımıyla 
daha kolay görebilir. Böylece dershane 
çalışmaları öğrencilere kendilerini tanıma 
ve eksiklerini görme fırsatı verir. Okul dışı 
zamanlarını denetimsiz ortamlarda ge-
çirerek her türlü zararlı etkilere açık olan 
gençler, dershanelere giderek bu tehli-
kelerden kısmen uzaklaşmış oluyor. Der-
shaneler, okullardan daha demokratik 

ortamlar yarattığı için öğrencilerin sosyal 
gelişimlerine katkı yaparak kendi başla-
rına yeni arkadaşlık ilişkileri kurabildik-
leri mekânlardır. Öğrencilerin kendilerini 
özgürce ifade edebildikleri dershaneler, 
sosyalleşme ve özgüven kazanmalarına 
da katkı sağlıyor. Sumbas, Osmaniye’nin 
sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan en 
geri kalmış ilçesidir. İlçede sadece bir 
adet lise bulunmaktadır. Öğrenciler ev, 
okul ve kahvehane üçgeninde kalmak-
tadırlar.2012 yılında yürütülen Dershane 
Sizin de Hakkınız projesinin devamı nite-
liğinde olan proje ile ilçedeki 25 öğrenci 
en yakın Kadirli ilçesindeki bir dershane-
ye hafta içi ve veya hafta sonu bir ser-
visle götürülüp getirildi. Öğrencilerimizin 
dershaneye gitmeleri sosyalleşme ve 
özgüven kazanmalarına, boş vakitlerini 
denetimsiz ortamlardan uzak geçirerek 
alkol, sigara gibi bağımlılık yapan zarar-
lı alışkanlıklardan kısmen de olsa uzak 
durmalarını sağladı.

Öğrencilerimizin 
dershaneye gitmeleri 

sosyalleşme 
ve özgüven 

kazanmalarına, boş 
vakitlerini denetimsiz 

ortamlardan uzak 
geçirerek alkol, 

sigara gibi bağımlılık 
yapan zararlı 

alışkanlıklardan 
kısmen de olsa uzak 
durmalarını sağladı.

Dershane
Sizinde Hakkınız 2

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0165
70.000 TL
SUMBAS İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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İlçede yaşayan insanların büyük çoğun-
luğunun Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu bölgesinden göçle gelmeleri, halkın 
ekonomik yönden zayıf, sosyo-kültürel 
düzeyinin düşük olması, bölgeyi deza-
vantajlı kılmaktadır. 
Okul öncesi çağındaki çocuklar için 
oyun önemli bir araçtır. İlçede oyun te-
melli eğitim alanlarının bulunmaması 
48-72 ay arası çocukların, eğitimine 
yeterince katkı sağlanamamaktadır. Bu 
proje kapsamında Halil Uyduran Ana-
okulu bahçesine iki adet öğreti amaçlı 
oyun alanları hedef alınmış olup çocuk-
ların 2010-2011 eğitim öğretim yılında 
Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
verilerine göre okulöncesi eğitimde  %46 
olan okullaşma oranını “Minik Canların 
Rüyası Gerçekleşiyor” Projesiyle okul-
laşma oranının %100’lere çıkarılması 
hedeflenmiştir. Bu oyun parklarının ku-
rulması ile çocuklarımız sağlıklı bir oyun 
alanına sahip olacaktır. İki adet olan ço-
cuk parkının biri Anaokulu bahçesine 

sabit kurularak ilçede bulunan engelli, 
sosyo-kültürel düzeyi düşük olan çocuk-
lara toplumsal bütünleşmeyi sağlanması 
hedeflenmiştir. Şişme oyun parkı ile de 
oyun parkına gelemeyen diğer çocuklara 
fırsatlar sunulmuştur. Bu oyun parkları ile 
okullarımızda düzenlenen şenliklerle top-
lumda dezavantajlı olan çocuklara geliş-
mişlik seviyelerini artırılması amaçlan-
mıştır.  Çocukların bedensel, sosyal ve 
ruhsal yönden sağlıklı gelişimlerine yar-
dımcı olarak, özellikle çocukların sportif 
faaliyetlere yönlendirilmesine destek olu-
narak toplumsal bütünleşmelerine katkı 
sağlanmıştır.
Projemizin uygulanması ile çocukların ki-
şisel gelişimlerini tamamlamalarına katkı 
sağlayarak,  kendine güvenen, toplumla 
barışık,  işbirliği ve dayanışma ruhuna 
sahip Mutlu çocuklar yetiştirilerek, mut-
lu aileler ortaya çıkarılması sonucunda,   
mutlu toplum oluşturulması hedefine 
katkı sağlanmıştır.

Minik Canların
Rüyası Gerçekleşiyor

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0139
50.000 TL
TOPRAKKALE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Çocukların 
bedensel, sosyal 
ve ruhsal yönden 
sağlıklı gelişimlerine 
yardımcı olarak, 
özellikle çocukların 
sportif faaliyetlere 
yönlendirilmesine 
destek olunarak 
toplumsal 
bütünleşmelerine 
katkı sağlanmıştır.
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Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuz-
da ortalama 200 hükümlü bulunmakta-
dır.  Proje kapsamında Kurumumuzda 
30 hükümlünün istihdam edildiği kuruye-
miş kavurma ve paketleme atölyesinde 
15 hükümlünün katılımı ile paketlemeci 
kursu açıldı ve atölyenin kapasitesinin 
%100 artırılması amacıyla bir adet pa-
ketleme makinası alındı. Teorik derslerin 
verilmesi amacıyla Kurumumuzda bulu-
nan derslik 14 adet çiftli sıra, 1 projek-
siyon cihazı, bir yazı tahtası alınarak dü-
zenlendi.

Söz konusu proje, öncelikli amacı ıslah 
olan Ceza İnfaz Kurumumuzda hüküm-
lülerin bir meslek sahibi olarak tahliye 
sonrası iş bulmalarını kolaylaştırdı ve 
sosyal hayata adaptasyonlarına yardım-
cı oldu.

Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda Kuruye-
miş Kavurma ve Paketleme atölyesi bu-
lunmakta olup, “Toprakkale cik” markası 
ile kuruyemiş üretimi yapılmaktadır. Yak-
laşık 80 Ceza İnfaz Kurumunun kuruye-
miş ihtiyacı atölyemizde üretilen ürünler 
ile karşılanmaktadır.  Şu an kavurma ve 

paketleme atölyemizde 30 hükümlü ça-
lışarak meslek sahibi olmaktadır. Proje 
kapsamında ikinci bir paketleme maki-
nesi alınarak faaliyete geçirildiğinde atöl-
yede çalıştırılan hükümlü sayısı 20 civa-
rında artmıştır.  Proje kapsamında 816 
saatlik Gıda teknolojisi Alanı Paketlemeci 
Kursu açılmıştır. Eğitim yerinin hazırlan-
ması, teknik malzemelerin alınması, eği-
timcinin görevlendirilmesi ve kursiyerlerin 
seçimi iki ay içerisinde gerçekleştirilerek 
üçüncü ay içerisinde paketlemeci kursu 
başlatıldı.  

Paketlemeci kursu Toprakkale Halk Eği-
tim Merkezi Müdürlüğü ile eğitimci gö-
revlendirilmesi konusunda işbirliği yapıla-
rak açıldı ve haftada 40 ders saati olmak 
üzere yaklaşık beş ay devam ettirilmiştir.  
Proje kapsamında Kuruyemiş Kavurma 
ve Paketleme Atölyesine tam otoma-
tik terazili paketleme makinası ve hunili 
elevatör alınmıştır. Teorik derslerin dü-
zenlenmesi için Kurumumuzda bulunan 
derslik için 14 adet çiftli öğrenci sırası, 1 
adet projeksiyon cihazı ve bir adet yazı 
tahtası alınmıştır.

Proje 
kapsamında 

Kuruyemiş 
Kavurma ve 

Paketleme 
Atölyesine 

tam otomatik 
terazili 

paketleme 
makinası ve 

hunili elevatör 
alınmıştır.

Hükümlü Genç ve 
Yetişkinlere Altın Bilezikler

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2011
2011-80-0320
70.000 TL
TOPRAKKALE AÇIK 
CEZA İNFAZ KURUMU 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu projeden nakdi sıkıntılar nedeni ile 
hiçbir sosyal faaliyeti olmayan insanlar 
spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla 
kondisyon aletleri alımı ve semt sahası 
oluşturulması amaçlanmıştır.
Tüysüz beldesinde yaşayan ve dar gelirli 

olan ailelerin, hiç sosyal aktivitesi olma-
yan çocuklarına yönelik olarak bir sosyal 
tesis yapılmıştır. Beldede yaşayanların 
rahatça çocuklarını emin bir şekilde gez-
direbilecekleri bir tesis belde halkının kul-
lanımına sunulmuştur.

Tüysüz Beldesinin İlk Modern Spor 
Kondiksiyon Aletleri Parkı ve Semt 
Sahası

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0020
130.900 TL
TÜYSÜZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beldede 
yaşayanların 
rahatça 
çocuklarını 
emin bir şekilde 
gezdirebilecekleri 
bir tesis 
belde halkının 
kullanımına 
sunulmuştur.
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Toprakkale’de yaşayan insanların büyük 
bir kısmının Doğu ve  Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinden göçle gelmeleri, halkın 
sosyo-ekonomik yönden zayıf olması, 
ilçede kültürel faaliyetleri destekleyen 
salonun olmaması, çocukları ve aileleri 
kültürel ve sosyal yönden dezavantajlı 
kılmaktadır.

Bu proje ile yoksulluk nedeniyle sos-
yo-kültürel imkanlara ulaşamayan ço-
cuklara ve ailelerine yönelik, Toprakkale 
Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılacak 
olan kurs, seminer ve bu faaliyetler so-
nucu yapılacak etkinliklerle bireyler ara-
sındaki kültürel farklılığı ortadan kaldır-
mak amaçlanmıştır.

Kültür Yolu projesiyle; çocuklara ve ai-
lelerine yararlı alışkanlıklar edinmelerine 
yardımcı olunarak, kendine güvenen, 
çevresiyle barışık, dayanışma ruhuna sa-
hip bir toplum oluşturma hedeflenmiştir.

FAALİYET 1: PROJE UYGULAMASINA 
HAZIRLIK (1.AY-3.AY) Bu faaliyette 5 ki-
şiden oluşan proje ekibi sözleşme altına 
alındı. Proje ekibi oluşturuldu. Kursa ka-
tılacak kursiyer ve kursu verecek eğitim-
cilerin tespiti yapıldı.

FAALİYET 2: PROJE TANITIM FAALİ-
YETLERİ (2.AY-9.AY) Bu faaliyette ‘’KÜL-
TÜR YOLU’’ projesi tanıtım faaliyetlerine 
başlanarak, afiş hazırlanarak okulumuza 
ve ilçe merkezimize asılması sağlandı.

FAALİYET 3: ÇOK AMAÇLI SALONUN 
OLUŞTURULMA FAALİYETLERİ: (1.AY-
3.AY) Çok amaçlı salon verilecek kurslar 
ve yapılacak etkinliklere hazır hale geti-
rildi.

FAALİYET 4: UYGULAMA FAALİYETLE-
Rİ (3. AY-9. AY) Bu faaliyette hazırlanan 
çok amaçlı salonda Kültür Sanat ve Spor 
etkinlikleri, kurslar ve tamamlayıcı etkin-
likler yapıldı.

Çocuklara ve 
ailelerine yararlı 

alışkanlıklar 
edinmelerine 

yardımcı 
olunarak, 

kendine güvenen, 
çevresiyle 

barışık, 
dayanışma 

ruhuna sahip bir 
toplum oluşturma 

hedeflenmiştir.

Kültür
Yolu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0045
22.550 TL
TOPRAKKALE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda 
ortalama 120 hükümlü bulunmaktadır. 
Proje kapsamında Kurumda 15-20 hü-
kümlünün istihdam edildiği Mobilya ve 
Marangoz atölyesinde 12 hükümlünün 
katılımı ile Marangozluk (Ahşap Montaj 
Elemanı) kursu açıldı ve atölyenin ka-
pasitesinin %100 artırılması amacıyla 
bir adet eğri kenar bantlama makinesi,1 
adet eğri kenar bant temizleme maki-
nesi, 1 adet komple planya makinesi, 1 
adet kalınlık makinesi, 1 adet toz topla-
ma makinesi, 1 adet taş menteşe deliği 
açma makinesi alınmıştır. Teorik dersle-
rin verilmesi amacıyla Kurumda bulunan 
tam teşekküllü derslik ve projeksiyon ci-
hazı kullanıldı, 1 adet dizüstü bilgisayar 
alındı.
Söz konusu proje, öncelikli amacı ıslah 
olan Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüle-
rin bir meslek sahibi olarak tahliye son-
rası geçimlerini sağlayacak iş bulmalarını 
kolaylaştırdı ve sosyal hayata adaptas-
yonlarına yardımcı olundu.
Ceza İnfaz Kurumumuzda Mobilya ve 
Marangoz Atölyesi bulunmakta olup, 
“Toprakkale cik” markası ile her türlü 
mobilya üretimi yapılmaktadır. Bu amaç-
la, hem bireysel olarak gelen müşteri-
lere isteklerine göre üretim yapılmakta 
hem de bölgeye yakın olan yerlerde de-
vam eden Adalet Saraylarının vb kamu 
binalarının tefrişat işleri yapılmaktadır. 
Bu güne kadar kurumumuzda üretilen 
ürünler ile Hatay/Dörtyol Adalet Sarayı 
ve Ceyhan Adalet Sarayı tefrişat işleri 

yapılmıştır.  Şuan Mobilya ve Marangoz 
Atölyemizde 15 hükümlü çalışarak mes-
lek sahibi olmaktadır.
Proje kapsamında Kurumumuz Mobilya 
ve Marangoz Atölyesinde bulunan eko-
nomik ömrünü tamamlamış olan maki-
naların yerine yeni sistem 1 adet Komple 
Planya, 1 adet Kalınlık, 1adet Toz Topla-
ma ve 1 adet Tas Menteşe Deliği Açma 
Makinesi ile atölyemizde bulunmayan 1 
adet Eğri Kenar Bantlama Makinesi ve 
1 adet Eğri Kenar Temizleme Makinesi 
alınmıştır. Makineler alınarak faaliyete 
geçirildiğinde atölyede çalıştırılan hü-
kümlü sayısı 10 civarında artmıştır.  Buna 
bağlı olarak atölyemizin iş kapasitesi de 
önemli oranda artmıştır. Proje kapsamın-
da Ağaç İşleri Alanı Marangozluk Eğitimi 
Kapsamında 736 saatlik Ahşap Montaj 
Elemanı Kursu açılmıştır. Eğitim yerinin 
hazırlanması, teknik malzemelerin alın-
ması, eğitimcinin görevlendirilmesi ve 
kursiyerlerin seçimi iki üç ay içerisinde 
gerçekleştirilerek üçüncü ay içerisinde 
Ahşap Montaj Elemanı Kursu başlatıldı.
Ahşap Montaj Elemanı Kursu Toprakkale 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile eği-
timci görevlendirilmesi konusunda işbirli-
ği yapılarak açıldı ve haftada 24 ders sa-
ati olmak üzere yaklaşık yedi ay devam 
ettirildi. Teorik derslerin verilmesi için Ku-
rumumuzda bulunan derslik ve projeksi-
yon cihazı kullanıldı, proje kapsamında 
1 adet Dizüstü Bilgisayar alınmıştır.Proje 
tanıtımı yapılmak üzere hard diske kayıt 
yapan 1 adet kamera alınmıştır.

Tutukluyum Hükümlüyüm ama 
Marangozum Umutluyum

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2012
2012-80-0134
57.190 TL
TOPRAKKALE AÇIK 
CEZA İNFAZ KURUMU 
MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İnfaz 
Kurumunda 
hükümlülerin 
bir meslek 
sahibi olarak 
tahliye sonrası 
geçimlerini 
sağlayacak 
iş bulmalarını 
kolaylaştırdı ve 
sosyal hayata 
adaptasyonlarına 
yardımcı olundu.
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Toprakkale İlçesi Osmaniye’nin, sosyal 
gelişmişlik açısından öncelikli bölgelerin-
dendir. Göç ile gelen ailelerdeki kadınlar, 
hem iş imkânlarının kısıtlı olması, hem 
de sosyo-kültürel nedenlerden dolayı, iş 
hayatına dâhil olamamaktadır. Bundan 
dolayı geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. 
Oysaki ilçe, geçmişten beri barındırdığı 
kültürel mirası işleyecek bir potansiyeline 
sahiptir. Bu sorun ve ihtiyaçlardan yola 
çıkan projede, ilçedeki fakir ve yoksul 
kadınlar için bir üretim atölyesi oluştu-
rulmuştur. 20 tane dikiş makinası,1 adet 
kesim ünitesi ve konfeksiyona özel diğer 
teçhizatlarla, üretim yapılan, bu atölyede 
ilk olarak proje kapsamında 60 kadına 
gelinlik-boncuk işleme, ev mefruşatı di-
kim-hazırlama ve tekstil sanayine ara 
eleman yetiştirmek üzere eğitimler ve-
rilmiştir. Proje dahilinde toplam 24 hafta 
boyunca 20 bayana Takı Tasarımı kursu, 
40 bayana da Hazır Giyim Sektörüne 
Ara Eleman Yetiştirme kursu verilmiştir. 
Organize sanayi bölgesinin, Toprakkale 

ilçesine bağlı olmasından dolayı, bura-
da üretim yapan birçok firmanın işçi el-
biseleri, proje kapsamında oluşturulan, 
atölyede dikilmektedir. Ayrıca, gelinlik 
süsleme, çeyiz ve benzeri, el mahareti 
gerektiren çalışmalar neticesinde orta-
ya çıkan ürünler, çevre il ve bölgelerde 
düzenlenecek olan fuarlarda teşhir edi-
lecektir. Bunun yanında kadın hakları ile 
ilgili eğitimler sayesinde, ilçedeki kadınlar 
hem meslek sahibi, hem de kendi ge-
çimlerini sağlayacak, modern yaşama 
ve sosyal hayata adapte olabilen bireyler 
olmuştur. Ayrıca bu proje ile ilçenin kül-
türel ve sosyal alanda tanıtımı yapılmıştır. 
Proje çalışmaları diğer gençlere ve ka-
dınlara iyi bir örnektir. Proje ile ilçemizin 
sanatsal faaliyetlerinin gelişimi de hızlan-
mıştır. Toprakkale Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünye-
sinde Hanımeli Tekstil isminde bir şirket 
kurulmuş ve mevcut kursiyer bayanların 
proje bitiminde de istihdam edilmeleri 
sağlanmıştır.

Toprakkale 
Kaymakamlığı 

Sosyal 
Yardımlaşma 

ve Dayanışma 
Vakfı bünyesinde 

Hanımeli Tekstil 
isminde bir şirket 

kurulmuş ve 
mevcut kursiyer 
bayanların proje 

bitiminde de 
istihdam edilmeleri 

sağlanmıştır.

Kırsal Alandan
Modern Hayata Hanımeli

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0035
196.000 TL
TOPRAKKALE SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, 
Toprakkale ilçesi sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Bu nedenle Doğu, Güney-
doğu ve İç Anadolu bölgelerimizden 
iş umuduyla ilçemize göç gelmektedir. 
Göç ile gelen bu insanların çoğu ekono-
mik durumu zayıf, sosyal imkânlara eri-
şimde sıkıntı yaşayan çocuk, genç, ka-
dın ve işsizlerden oluşmaktadır. Sosyal 
imkânlara erişimde sıkıntı yaşayanların 
başında dershaneye gidemeyen öğren-
ciler bulunmaktadır. Toprakkale ilçesinde 
dershane bulunmamaktadır. Aile imkân-
larıyla dershaneye gidemeyecek 20 kız, 
12 erkek olmak üzere toplam 32 öğren-
cimiz vardır. Eğitimde fırsat eşitliği ilke-
sine dayanılarak bu öğrencilerimizin de 

diğer öğrenci grupları ile eşit imkânlara 
kavuşmaları - dershaneye gönderilerek- 
mümkün olmuştur. Bunun sonucunda iyi 
bir iş ve mutlu bir hayat için önemli bir 
adım atılmıştır.  Böylece yerel dinamikler 
harekete geçirilerek yoksulluk, göç ve 
kentleşmeden kaynaklanan sorunlar gi-
derilerek; değişen sosyal yapının ortaya 
çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verildi; top-
lumsal dayanışma ve bütünleşme sağla-
narak toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
ekonomik ve sosyal hayata katılımları 
gerçekleştirildi. Sonuç olarak gençlerimi-
zin sosyalleşmesi, toplum ile bütünleş-
mesi, bilgi, görgü ve kültür düzeylerinin 
artmasını sağlandı.

Kırsalın
Umudu

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0097
79.000 TL
TOPRAKKALE İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sonuç olarak 
gençlerimizin 
sosyalleşmesi, 
toplum ile 
bütünleşmesi, 
bilgi, görgü 
ve kültür 
düzeylerinin 
artmasını 
sağlandı.
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Toprakkale gelişmekte olan ve aynı za-
manda dışarıdan göç alan bir ilçemizdir. 
İlçemizde bulunan ortaokul öğrencileri-
nin okul dışındaki zamanlarında eğitim-
lerine katkı sunacak bir kurumun olma-
ması öğrencilerimizin başarı oranlarını 
düşürmektedir. Bundan dolayın ilçemiz-
de öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı 
sunacak bir etüt merkezine ihtiyaç vardır.  
Projemiz ile maddi durumu iyi olmayan 
ailelerin ilköğretim çağındaki çocukla-
rının fırsat eşitliğinden faydalanmasını 
sağlamak amacı ile eğitim ve öğrenim 
hayatına yardımcı olunması sağlanmış-
tır.  Ana branş dersler olan Matematik, 
Türkçe Sosyal bilgiler ve Fen bilgisi ders-
lerinde takviye eğitimler verilerek öğren-

cilerin başarı düzeyleri yükseltilmiştir. 
Bu yolla öğrencilerin tercihli bir liseye 
gitmeleri sağlandı. Açılan etüt merkezin-
de öğrencilerin çok yönlü yetişmesi için 
sosyal kültürel ve sportif faaliyetler yapı-
larak öğrencinin kişisel gelişimine katkı 
sağlanmıştır. Yapılan olan kitap okuma 
kampanyalarına öğrenci velileri de dahil 
edilerek öğrenci ve velilerin gerek eğiti-
me gerekse okumaya karşı olan ilgileri 
artırılarak, öğrenci ve velilerin düşünme 
ve konuşma yeteneğinin gelişmesine 
katkı sağlandı, öğrencilere yönelik ya-
pılacak gezi ve piknikler ile öğrencilerin 
kaynaşması ve sosyalleşmesine yardım-
cı olundu.

Öğrenci ve 
velilerin düşünme 

ve konuşma 
yeteneğinin 
gelişmesine 

katkı sağlandı, 
öğrencilere 

yönelik yapılacak 
gezi ve piknikler 

ile öğrencilerin 
kaynaşması ve 

sosyalleşmesine 
yardımcı olundu.

Toprakkalenin
Sevgi Çiçekleri

Yılı : 
R. No :
Tutarı :
Sahibi :

2013
2013-80-0172
70.000 TL
TOPRAKKALE BELEDİYESİ
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