I. FAALİYET
1. Faaliyetin Tasviri
1.1. Faaliyetin Başlığı
Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi
1.2. Faaliyetin Yeri
Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli Kenti
1.3. Finansör Kuruluştan Talep Edilen Miktar
Projenin kabul

Talep edilen miktar

Toplam proje
tutarının yüzdesi %

75 848

% 90

edilebilir toplam
maliyeti
84 275

1.4. Özet
Yürütülecek projenin temel amacı Tunceli kentinde gençlere dönük hizmet verecek bir
kültür ve eğitim merkezi oluşturmak ve gençlerin sosyalleşme süreçlerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlıklı ortamlarda yaşamalarına olanak sağlamaktır.
Projenin doğrudan hedef kitlesini 15-30 yaş gruplarında genç yurttaşlar
oluşturmaktadır. Doğrudan hedef grupların yakınları ve sosyal çevreleri projenin dolaylı
hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Projenin üstlenicisi olan Tunceli Belediyesi’nin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve
yurttaşlarla birlikte geliştireceği çoklu işbirliği ile yürütülecek olan faaliyet; oluşturulacak
kültür, eğitim ve danışmanlık merkezinde yüz yüze eğitim, grup etkileşimi, odak grup
çalışması teknikleri kullanılacak, çeşitli sanatsal- kültürel aktiviteler yürütülecek ve
bunlar yanında seminer ve panel etkinlikleri düzenlenecektir.
1.5. HEDEFLER
1.5.1. Genel Hedefler
Gençlerin sosyo-kültürel gelişimi ve sağlıklı bir temelde sosyalleşebilmeleri; demokratik
toplumsal değerleri içselleştirebilmeleri ve çağdaş, uygar dünya ile eklemlenme
sürecini sorunsuz yaşayabilmeleri için, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla
Tuncelili gençlerde bilinç, duyarlılık ve farkındalık yaratarak davranış değişikliği
gerçekleştirmek ve demokratik, çoğulcu bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak.
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1.5.2. Özel Hedefler
•

Tunceli Kentinde, Belediye’nin üstleniciliği ve kamu, yerel yönetimler ve sivil
toplum arasında geliştirilecek işbirliği ile, “Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi”
oluşturmak,

•

Bu merkezin etkili çalışabilmesi için gerekli alt yapıyı, teknolojik donanımı ve
personeli sağlamak,

•

Demokrasi ve yurttaşlık temel başlığı altında yürütülecek eğitim, kültür ve
danışmanlık çalışmaları aracılığıyla 12 ay içinde 15-30 yaş grubunda 150 genç
yurttaşa eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

•

Oluşturulacak merkez aracılığıyla demokrasi ve yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi
konularında hedef grubun ve yerel halkın bilgi, bilinç ve farkındalığını artırmaya
dönük rehberlik hizmeti sunmak,

•

Müzik, resim, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yürütülmesini sağlamak,

•

Proje kapsamında yürütülecek seminer ve panel etkinlikleri aracılığıyla hedef
grupta, temel insan hakları, kentlilik ve çağdaşlık gibi konularda bilinç ve
duyarlılık yaratmak,

•

Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak,

•

Bilim, kültür ve sanatta aydınlanmaya azalan ilgiyi yeniden canlandırmak,

•

Oluşturulacak “Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi ”nin sahip olduğu imkanları
geliştirerek, hizmet verilen yurttaşların kazandığı yeni davranış ve tutumların da
desteğiyle, kurumun ve faaliyetin sürekliliğini sağlamak, projenin özel
amaçlarını oluşturmaktadır.

1.6. Gerekçe
Türkiye Cumhuriyeti 1923 Yılında yurttaşlık temelleri üzerine kurulmuş ve cumhuriyetin
kurucuları “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” hedefiyle Batı ile bütünleşme
sürecini başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti dünya ekonomisiyle bütünleşme
doğrultusunda ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde çok önemli ve geri dönülemez
adımlar atmış, yasal, kurumsal ve siyasal reformlar gerçekleşmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği sosyo-ekonomik dönüşüm (geleneksel tarımsal
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ekonomi ve sınırlı sanayi ekonomisinden sanayi, hizmetler, bilgi sektörlerinin başat
olduğu ekonomiye doğru gerçekleşen dönüşüm) kırsal yerleşim alanlarından kentsel
yerleşim alanlarına hızlı bir göç yaşanmasına neden olmuş; bu da kentleşmenin sağlıksız
gelişimini beraberinde getirmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi sosyo – ekonomik ve kültürel olarak geri kalmış bir bölgedir.
Bölgenin geri kalmışlığı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne uygulanan
sosyo-ekonomik politikalardan ve Osmanlı İmparatorluğundan bugüne etkili olan bir dizi
tarihsel – toplumsal etkenden kaynaklanmıştır. Bölgedeki siyasal ve sosyo-kültürel
sorunların şiddet yoluyla çözümüne dönük politikalar son yirmi yıllık süreçte bölge
ekonomisini, bölgenin sosyo-kültürel ve demografik yapısını olumsuz etkilemiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi sosyo-ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyetinin dezavantajlı
sosyal gruplarının en yoğun olduğu bölgelerinden biridir. Bölge, son yirmi yılı aşkın
dönemde var olan şiddet ve çatışma ortamının da etkisiyle, önemli bir göç olgusuna
tanık olmuştur. Kırsal alandan kent merkezlerine yönelik göçün ve yüksek doğurganlık
oranlarının kent merkezlerinde yarattığı nüfus yığılması, önemli toplumsal sorunlara
işaret ettiği gibi, bu sorunları arttıran bir etken olmuştur.
Çağdaş, uygar dünyayla bütünleşmenin en temel sorunlarından biri aşırı nüfus artışı,
göç, sağlıksız kentleşme gibi olguların sonucu olarak ortaya çıkan sağlıklı sosyalleşme ve
sosyo-kültürel gelişme imkanlarının ve mekanlarının yokluğudur.
Hazırlık Çalışması
Tunceli Kentinde Tunceli Belediyesi bulunan kamu kuruluşları, mahalle muhtarları, sivil
toplum örgütleri ve yurttaşlarla yaptığı görüşmeler, deneyim ve bilgi alışverişleri sonucu
kentte demokrasi ve yurttaşlık bilincini geliştirmek ve gençlere dönük sağlıklı
sosyalleşme ortamları oluşturabilmek amacıyla bir proje uygulamayı kararlaştırmıştır. Bu
karar çerçevesinde 15-30 yaş gruplarında 150 genç yurttaşa dönük “Gençlik Gelecektir
Kültür Merkezi Projesi” başlıklı bir proje hazırlama çalışmasına başlama kararı almıştır.
Belediye bu karar doğrultusunda, yerel-bölgesel düzeyde gençlerin toplumsal- kültürel
gelişimine yönelik sanatsal aktiviteler, eğitim ve danışmanlık programının alt yapısını
oluşturmak ve projenin hedef grubu ile doğrudan ilişki kurmak amacı ile gerekli
çalışmaları yapmıştır.
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Kamu yönetimi organı temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle
muhtarları, devlet hastanesi başhekimliği, sağlık ocağı hekimi ve sağlık personeli,
bölgesel işletmeler, iş ve meslek çevrelerinin temsilcileri ile yapılan görüşmeler, deneyim
ve bilgi paylaşımı ile yapılan “durum tespiti” çalışmasının sonuçları birleştirilerek,
geliştirilmiş olan program, yurttaşların etkin-eylemli katılımı, kamu yönetimi-yerel
yönetim ve sivil toplumun çoklu işbirliği ile uygulanacaktır.
Tunceli Kentinde projenin hazırlık çalışması aşamasında, yurttaşların projenin uygulama
çalışmalarına etkin-eylemli katılımı amacı ile mahalle muhtarları ve yerel halkla kalıcı
bağlar oluşturulmuş, kamu kuruluşlarıyla uyumlu ilişkiler geliştirilmiş, yerel-bölgesel
dezavantajlı sosyal grupların sosyalleşme ortamlarına ulaşma güçlüğü konusunda
yaşadığı sıkıntılar ve yerel halkın ihtiyaç ve beklentileri tespit edilmiştir.
Çağdaş, uygar dünyanın bir parçası olma ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları ile
uyumlu bir şekilde kamu-yerel yönetim, sivil toplum işbirliği ile gerekli katılım ve
desteğin sağlanacağı düşünülmüştür.
Projenin Hedef Grubunun Tanıtılması
Tunceli, Türkiye’nin nüfusu en az illerinden biridir. 2000 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre
93.584 olan il nüfusu, İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 2004 yılı itibariyle 73.425’tir.
1990 Nüfus Sayımındaki il nüfusu ise, 133.584’tür. İl merkezinin nüfusu ise 2000 yılında
25.041 iken 2004’te 25.506 olmuştur. Görüldüğü gibi ilin genel nüfusu yıllarla birlikte
azalma göstermiş, kent merkezinin nüfusu ise aynı büyüklükte kalmıştır. Kent
merkezinin aynı büyüklükte kalması, kentten Türkiye’nin büyük kentlerine doğru olan
göçle Tunceli ilinin kırsal alanları ve ilçelerinden Tunceli kentine doğru olan göçün aynı
oranda olmasının sonucudur. Tüm bu göstergeler Tunceli ilinin demografik hareketliliğin
yoğun olduğu bir il olduğunu göstermektedir.
Projenin doğrudan hedef grubunu oluşturan genç yurttaşlara dönük olarak aşağıdaki
belirlemeler yapılabilir:
•

Dezavantajlı sosyal gruplardan gençlerin önemli bir bölümünün göçle kente
geldikleri,

•

Hedef grupların önemli bir işsizlik ve yoksulluk sorunuyla karşı karşıya oldukları,
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•

Projenin hedeflerini oluşturan çağdaş demokratik değerler konusunda hedef
grupların yeterli bilgi, bilinç ve farkındalığa sahip olmadıkları,

•

Hedef grupların yeterli sanatsal ve kültürel aktivite olanaklarına sahip olmadıkları,

•

Kentte geleneksel toplumsal değerlerin yaygın olduğu, projenin doğrudan hedef
grubunu oluşturan 15-30 yaş gruplarında gençlerin yurttaşlık bilinci, temel hak ve
özgürlükler konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmadıkları,

•

Geleneksel toplumsal değerlerin, tutum ve davranışların yaygınlığının bir sonucu
olarak kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığının belirgin olduğu;

•

Gençlerin çağdaş toplumsal değerleri içselleştirmeye dönük sağlıklı sosyalleşme
ve sosyo-kültürel gelişme imkanlarına ve ortamlarına sahip olmadıkları fakat bu
konularda belirgin bir isteklerinin olduğu görülmektedir.

Projeden Doğrudan ve Dolaylı Faydalanıcılar
Dezavantajlı sosyal gruplardan gençlere dönük gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık
programı kapsamında yürütülecek çalışmanın doğrudan yararlanıcı grubunu 15-30 yaş
gruplarında 150 genç yurttaş oluşturmaktadır.
Projenin doğrudan katılımcısı olan 150 yurttaşın aileleri ile birlikte yaklaşık 1050 kişilik
dolaylı faydalanıcı kitle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kültür merkezi faaliyetlerine, panel ve
seminer etkinliklerine katılacak genç yurttaşlar da projenin dolaylı hedef kitlesidir.
Tunceli Kentinde dezavantajlı sosyal gruplardan gençlerin çağdaş demokratik değerlere
uygun olarak sosyalleşmelerini hedefleyen iyileştirici adımlar yerel alanlarda sosyokültürel dokunun değişmesine yardımcı olacaktır. Bu değişimin yaratacağı davranış
atmosferi başta katılımcı grubun ailesi ve sosyal çevresi olmak üzere, bir bütün halinde
yerel halkın, kamu kurumlarının, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin
yararlanımını beraberinde getirecektir.
1.7. Proje Faaliyetlerin ayrıntılı tanımlamaları
Faaliyet 1: Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibinin Kurulması ve Çalışması
15-30 yaş gruplarında 150 genç yurttaşa yönelik olarak sürdürülecek “Gençlik Gelecektir
Kültür Merkezi Projesi”nin faaliyetlerinin tümünün koordinasyonu, yönetimi ve
sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olacak proje yönetim ekibi, projenin başlangıç
aşamasında oluşturulacaktır. Proje yönetim ekibi 12 aylık proje uygulama süresi
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boyunca her biri projenin içerisindeki belirli sorumlulukları üstlenecek 4 kişiden
oluşacaktır. Bu kişilerin proje içerisindeki görevleri ve sorumluluk aşağıda
açıklanmaktadır:
1. Proje Koordinatörü 1 Adet (Tam Zamanlı)
Projenin uygulanması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliğine dönük faaliyetlerinin tümünün
koordine edilmesi, projenin uygulama programlarının izleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin sürdürülmesi, geri bildirim çalışmalarının yapılması, projenin tanıtım ve
duyuru çalışmalarının koordine edilmesi, projeye ilişkin ara izleme/değerlendirme
raporlarının hazırlanması, harcamaların projede belirtilen gerekçe ve kalemlere
uygunluğunun denetlenmesi, projenin doğrudan ve dolaylı yararlanıcı grupları ile kalıcı
bağların kurulması ve proje uygulama çalışmalarına katılacak doğrudan yararlanıcı hedef
grubun seçilmesinden doğrudan sorumlu olacaktır.
2. Proje programları hazırlayıcısı ve yürütücüsü-1 Adet ( 1 Tam Zamanlı )
Danışmanlık ve eğitim programının, hedef grubun beklenti ve ilgileri, projenin genel
amaçları ve uygulama amaçları ile ulaşılmak istenen sonuçlarına uygun olarak
hazırlanması; programa katılan doğrudan yararlanıcıların sosyal duyarlılık ve bilinç
düzeylerinin gelişiminin izlenmesi, danışmanlık ve eğitim programlarının düzenli
sürdürülmesinden sorumlu olacaklardır. Bu işlevler için bir sosyolog veya bir sosyal
hizmet uzmanının istihdam edilmesi düşünülmüştür.
3. Gençlere Dönük Psikolojik-Sosyal Danışmanlık Hizmetleri Sorumlu
Elemanı-1 Adet (Tam Zamanlı)
Projenin çalışma ortamlarının hazırlanması, danışmanlık ve eğitim programının doğrudan
yararlanıcılarını oluşturan 15-30 yaş grubunda yer alan 150 genç yurttaşa yönelik
psikolojik-sosyal danışmanlık ve destek çalışmalarının içeriğinin belirlenip yürütülmesi,
hedef gruba ilişkin psikolojik durum tespiti çalışmasının yapılması, hedef grupla bireysel
ve toplu görüşmelerin yapılması, sosyal çevre ilişkilerini düzenlemeye dönük
rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bir uzman psikologun
bu konuda istihdam edilmesi düşünülmüştür.
4. Sanatsal Aktiviteler Konusunda Uzman Eğitimci – 2 Adet ( Tam Zamanlı )
Proje aktiviteleri içinde yeralacak müzik, tiyatro ve resim aktiviteleri için istihdam
edilecek personel yerel halktan seçilecek ve proje uygulama süreci öncesinde
belirlenecektir.
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Faaliyet 2. Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibinin Periyodik Toplantıları –
Toplam 12 Toplantı
Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibi projenin başlangıcından itibaren her ayın ilk
Çarşamba günü düzenli olarak toplanacaktır. Proje Koordinasyon/Yürütücü Ekibin
periyodik olarak düzenleyeceği bu toplantıların amacı aşağıda belirtilmiştir:
•

Toplantılarda projenin aylık faaliyetleri gözden geçirilecek, ulaşılan sonuçlar,
başarılar ve karşılaşılan zorluklar değerlendirilecektir.

•

Proje koordinasyon/yürütücü ekibi projenin kamuoyuna anlatılması, tanıtımının
yapılması ve başka proje deneyimleri ile buluşması konusunda bir tanıtım
programı belirleyecektir.

•

Periyodik toplantıyı izleyen bir sonraki aya ilişkin proje faaliyetleri detaylı olarak
planlanacaktır.

Faaliyet 3. Projeden Doğrudan Faydalanacak Grupların Belirlenmesi
Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi’nin hedef grubu projenin üstlenici kuruluşu
olan Tunceli Belediyesi ve başta mahalle muhtarları olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği ile Kentin en dezavantajlı sosyal kesimleri arasından
seçilecektir. İlk bir ay içerisinde projeden doğrudan yararlanacak hedef grup ile bağ
kurulacak, projenin genel amaçları ve uygulama çalışmaları sonucu ulaşılması
hedeflenen özel amaçlarla uyumlu olacak şekilde 15-30 yaş grubunda yer alan 150
genç yurttaş projenin doğrudan yararlanıcı hedef grubu olarak belirlenecektir.
Faaliyet 4. Projenin Kamuoyuna ve Basına Tanıtılması
Tunceli Kenti’nde kamu yönetimi, yerel yönetim, iş çevrelerinin temsilcileri ve sivil
toplum örgütü temsilcilerinin katılacağı, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının
temsilcilerinin davet edileceği, proje tanıtım yazılarının ve projeyi çarpıcı olarak temsil
edecek şekilde hazırlanmış proje eşantiyonlarının katılımcılara dağıtılacağı bir toplantı ile
projenin kamuoyuna ve basına tanıtımı gerçekleştirilecektir.
Projenin kamuoyuna ve basına tanıtımının yapılacağı toplantıya 100 katılımcının iştirak
etmesi hedeflenmektedir. Tanıtım toplantısında;
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Tunceli Valisi,
Tunceli Belediye Başkanı,
Eğitim Emekçileri Sendikası Tunceli Şube Başkanı ve yöneticileri,
Tunceli Barosu Yöneticileri,
AB Temsilcisi,
Tunceli Muhtarları,
İş, sanayi ve ticaret çevreleri temsilcilerinin katılımı ve projeye etkin destek sunan sivil
toplum örgütleri temsilcilerinin konuşmalarından sonra, hazırlanan tanıtım filmi hedef
gruba izletilecek ve proje koordinasyon/yürütücü ekibi tarafından katılımcılara projenin
sunumu yapılacaktır.
Projenin kamuoyuna tanıtılması için kamu-yerel yönetim ve sivil toplumun katılacağı
bir atölye çalışması yapılacak, projenin bölgesel ve ulusal basında yer alması
sağlanacaktır.
Çıktılar
Proje, kamu yönetimi, sivil toplum örgütleri ve AB uzmanlarına ve kamuoyuna
tanıtılacaktır.
Tunceli Kentinde 100 katılımcının iştirak edeceği tanıtım toplantısı yapılacaktır.
Katılımcılara ve basın kuruluşlarının temsilcilerine ve yerel halka dağıtılmak üzere 100
adet proje tanıtım broşürü hazırlanacaktır.
100 Adet Proje Tanıtım Afişi Sergilenecektir.
10 Adet Tanıtım Filmi ve Proje Sunumu CD’si hazırlanacaktır.
Tanıtım amacıyla bir atölye çalışması yapılacaktır.
Faaliyet 5: Gençlik Gelecektir Merkezi’nin Oluşturulması
Projenin 12 aylık uygulama döneminde ve 12 aylık uygulama dönemini izleyen dönemde
sürekliliğini sağlayacak biçimde yürütülmesi için Tunceli Belediye Başkanlığı’nın
üstleniciliğinde oluşturulacak proje uygulama merkezi, hedef gruptan 30 kişinin aynı
anda eğitim ve danışmanlık hizmeti alacağı ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin
gerçekleştirileceği bir salon, yüz yüze psikolojik görüşme ve danışmanlık hizmetlerinin
yürütülmesine uygun danışmanlık birimi ve hedef gruba ilişkin tüm kayıtların, bilgilerin
tutulduğu arşiv-idari hizmetler biriminden oluşacaktır.
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Faaliyet 6. Müzik, Resim ve Tiyatro Etkinlikleri
Proje uygulama merkezinde müzik, resim ve tiyatro etkinliklerini yürütebilmek üzere
müzik sınıfı, resim atölyesi ve tiyatro birimi oluşturulacak; gerekli araç- gereç temin
edilecektir.
Faaliyet 7. Danışmanlık ve Eğitim Programlarının Hazırlanması, Uygulama
Çizelgelerinin ve Çalışma Gruplarının Oluşturulması
Çağdaş demokratik değerler ve temel hak ve özgürlükler konusunda projeden doğrudan
yararlanacak hedef gruba dönük 3 temel başlık ve 13 alt başlık altında yürütülecek
eğitim, danışmanlık ve destek programlarının içeriği belirlenecek, bu programların
çizelgeleri oluşturulacaktır. Program dizi seminerler şeklinde uygulanacaktır.
Oluşturulacak çizelgeye göre aşağıdaki program yürütülecektir.
I.Demokrasi ve Yurttaşlık Bilinci
I.1. Hak Kavramı
I.2. Hakların gelişimi ve Çeşitli Açılardan Haklar
I.3. Yurttaşlık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
I.4. Yurttaşlık ve Demokrasi
II. Çağdaş Demokratik Değerler
II.1. Temsili Sistem ve Çoğulcu Yapı
II.2. Bireysel Seçim ve Fırsat Eşitliği
II.3. Hoşgörü İklimi
II.4. Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti
III. Toplumsal Cinsiyet
III.1.Toplumda kadın ve erkek olmak
III.2.Kadının insan hakları (yasal haklar)
III.3.Yoksulluk ve kadınlar
III.4.Kadına yönelik şiddet
III.5.Kadın bedeni ve cinsellik
Faaliyet 8. Danışmanlık ve Eğitim Programının Uygulanması
İki aylık hazırlık çalışmasının ardından program 10 ay süresince Tunceli Belediyesi
proje ekibi tarafından Eğitim Emekçileri Sendikası(Eğitim- Sen) ve Tunceli Barosu’nun
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desteğiyle

uygulanacaktır. Proje uygulanırken Eğitim- Sen programın pedogojik

içeriği ile ilgili yardımda bulunacakken; Baro uygulanacak eğitimin hukuksal içeriği ile
ilgili yardımda bulunacaktır. Tunceli Belediyesi proje ekibinin mahallelere ulaşması,
yerel halkla kalıcı diyaloglar geliştirmesi ve Kültür Merkezi’ne hedef grubun
taşınması gibi konularda işlevler üstlenecektir.
Faaliyet 9. Psikolojik-Sosyal ve Kültürel Danışmanlık Hizmetleri
Psikolojik-sosyal ve kültürel danışmanlık hizmetleri, proje hedef grup üyelerinin ilgileri,
beklentileri ve onlara kazandırılmak istenen yeni tutum ve davranışlar gözetilerek, bir
uzman psikolog tarafından hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecektir. Çalışma
programı içerisinde;
* Hedef grupların yaşam koşulları ve sosyal çevreleri birlikte değerlendirilecek ve
bu bütünlük içerisinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir,
* 150 gençle yüz yüze psikolojik durum tespiti görüşmesi yapılacak,
* Cinsler arası eşitlik açısından önemli bir sorun alanı olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
konusunda duyarlılık yaratmak ve davranış değişikliği gerçekleştirmek için hedef gruba
yönelik odak grup görüşmesi yapılacaktır.
Çıktılar
Toplam 150 yararlanıcıya ilişkin psikolojik durum tespiti çalışmasının raporu,
Odak Grup Görüşmeleri
Faaliyet 10. Panel etkinlikleri
12 aylık faaliyet süresince 4 aylık periyotlarla üç panel etkinliği gerçekleştirilecektir.
Demokrasi, yurttaşlık ve insan hakları konularında uzmanların görev alacağı paneller
doğrudan hedef grubun tümünün katılımıyla ve panelistler ile katılımcılar arasında
diyalog halinde gerçekleştirilecektir.
Çıktılar
3 adet panel etkinliği
Faaliyet 11. Projeye İlişkin Ara İzleme/Değerlendirme ve Nihai Raporun
Hazırlanması
Proje faaliyetlerinin uygulama zaman çizelgesinin tarihlerine bağlı kalarak proje
koordinasyon/yürütücü ekibin her elemanı, kendi sorumluluk alanına proje
faaliyetlerine ilişkin ara izleme/değerlendirme raporlarını hazırlayacaktır. Ara
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izleme/değerlendirme raporları bir araya getirilerek projenin nihai raporu
oluşturulacaktır.
Projenin başlangıcından itibaren harcamaların denetimi, projeyi yürüten kuruluş ve
proje koordinasyon/yürütücü ekibinden bağımsız olarak üçer aylık dönemler halinde
bağımsız bir denetçi kuruluşa yaptırılacak, bağımsız kuruluşun hazırladığı denetim
raporları proje nihai raporuna eklenecektir.
Faaliyet 12. Gençlik Kültür Merkezi Dezavantajlı Gençlere Dönük Burs
Etkinliği
Proje süresince dezavantajlı sosyal gruplardan öğrenci gençlerin sosyal gelişimlerine
destek olmak amacıyla 10 kişiye burs sağlanacaktır. Böylelikle Tunceli Kentinde
gençlerin kültürel ve sosyal gelişimleri için ekonomik koşullarını iyileştirmeye dönük bir
adım atılmış olacak ve kentte dezavantajlı sosyal gruplardan genç öğrencilere dönük
burs verme pratikleri teşvik edilmiş olacaktır.
Faaliyet 13. Nihai Değerlendirmeye Dönük Sosyolojik Alan Araştırması
Projenin son ayı içinde nihai değerlendirmeye ışık tutması amacıyla bir sosyolojik alan
araştırması yapılacaktır. Bu araştırma bir uzman sosyologun yönetiminde proje
gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek ve proje uygulamalarının kısa dönem için
yarattığı etkileri ortaya çıkarmayı ve Tunceli’de benzeri konularda yeni proje
uygulamalarına temel olacak sosyolojik verileri toplamayı hedefleyecektir.
Faaliyet 14. Merkez İçin Kütüphane oluşturulması
Projenin hedef gruplarının kültürel gelişimine yardımcı olmak üzere çeşitli süreli ve
süresiz yayınları içeren bir kütüphane birimi oluşturulacaktır.
Faaliyet 15. Üniversiteye Hazırlanan Gençlere Dönük Hazırlık Çalışmaları
Tunceli Kenti’nde dezavantajlı sosyal kesimlerden gençlerin üniversiteye hazırlıklarına
yardımcı olmak üzere çeşitli alanlara yönelik olarak kurslar düzenlenecektir. Bu kurslara
Eğitim Emekçileri Sendikası’nın yardımıyla gönüllü öğretmenlerin katılımı sağlanacaktır.
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1.8. Metodoloji
Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesinde aşağıda belirtilen yöntem ve teknikler
kullanılacaktır:
Gerek olumsuz sosyo-ekonomik koşulların zorlamaları ile gerekse siyasi etkilerle kırsal
alanlardan kente göç eden yurttaşlar geleneksel toplumsal değerler taşımaktadırlar.
Yurttaşlar çarpık ve sağlıksız kentleşmenin belirlediği yaşam zemininde çağdaş
demokratik değerleri yeterince özümseyememiştir. Geleneksel, törel toplumsal değerler,
özellikle kadına yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadın-erkek ilişkilerinin sağlıklı ve
çağdaş temellerde kurgulanamaması gibi sorunlar dolayısıyla hedef grupların projeye
etkin-eylemli katılımı, eğitim ve danışmanlık projesinin hedef grup açısından
benimsenmesini kolaylaştıracaktır.
Temel yurttaşlık becerilerinin edinilmesine katkı sağlama, sivil örgütlülük konusunda
duyarlılıkları arttırma, insan hakları ve çok kültürlü duyarlılıklara dayalı olarak yerleşim
alanının demokratik gelişimine katkıda bulunma, sosyal gelişme ve kalkınmaya dönük
yerel toplum önderleri yetiştirmeye dönük, teknik malzeme, donanım, araç-gereçle
donatılmış çalışma sınıfları, yeni davranış kalıpları ve alışkanlıkları kazandırmaya dönük
çok amaçlı eğitim-danışmanlık sınıfı, danışmanlık ve destek birimlerinin içerisinde yer
aldığı “çok amaçlı sosyal ve kültürel hizmetler merkezi” binası oluşturulacaktır.
Bu merkezin projenin amaçlarına ulaşma konusunda yürütülecek uygulama programı
faaliyetlerine kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplumun ve yerel-bölgesel
dinamiklerin katılımı sağlanacaktır. Bu tür bir çalışma biçiminin seçilmesinin ardında
yatan temel düşünce; sosyal uyum-bütünleşme ve sürdürülebilir-insani sosyal gelişme
için, mevcut sorunların çözümünde çoklu işbirliği ve yerel-bölgesel dinamiklerin
kullanılmasıdır. Bu amaçla, çoğunluğu tarım sektörü ya da günlük-geçici-mevsimlik
işlerde çalışan ya da istihdam dışı kalmış, yurttaşlık kimliği ve temel becerileri edinmede
dezavantajlı nüfusun AB ile bütünleşme hedeflerinin gereksinimine göre eğitilmesi, kendi
ayakları üzerinde durması ve potansiyellerini geliştirerek sosyal ve kamusal yaşama
yurttaşlık kimliği ve becerisi ile eylemli, etkin katılması gerçekleştirilecektir.
Müzik, resim ve tiyatro çalışmaları ile temel yurttaşlık becerilerini ve çağdaş demokratik
değerleri kazandırma programlarında kullanılacak yöntem; “teorik”, “uygulamalı” ve
“örnek uygulamalarla kazanılan becerilerin pekiştirilmesi süreci ile bütünleştirilmesi”,
“sivil duyarlılık ve yurttaşlığı geliştirmeye dönük grup eğitimi” tekniklerinden
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oluşmaktadır.
Çok amaçlı psikolojik-sosyal, kültürel hizmetler çalışmalarında, “yüz yüze görüşme”,
“derinlemesine görüşme”, “odak grup görüşmesi” teknikleri ile, katılımcıların aktif olarak
katılımına olanak verecek şekilde düzenlenecek “seminer”, “atölye çalışması” teknikleri
kullanılacaktır.
Proje İç Değerlendirme Prosedürleri
Proje, projeyi proje koordinatörü tarafından, proje ekibi ile işbirliği halinde
yürütülecektir. Projenin izlenmesi ve faaliyetlerinin denetimi aylık periyodik toplantı
raporları ve her alanın kendi sorumluluk alanına ilişkin hazırlayacağı aylık izlemedeğerlendirme raporları ile sağlanacaktır.
Proje faaliyetleri ve sonuçları değerlendirilirken;
Hedef grup üyelerinin katılımının niceliksek gösterge verileri ile ölçülmesi,
Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin sayısı,
Projenin hedef grup üyeleri dışında, hedef grup üyelerinin aile üyeleri ve sosyal çevre
üyelerinin yararlanıcı sayısı,
Düzenlenen seminer, atölye çalışması ve odak grup görüşmelerinin sayısı,
Projenin uygulama çalışmaları sırasında istihdam olanaklarını geliştirmek için yerelbölgesel iş çevreleri ile düzenlenen toplantıların sayısı ve proje sonucu olası istihdam
edilebileceklerin sayısı ve pozisyonları dikkate alınacaktır.
Projenin İzleme ve Denetimi
Proje hem iç, hem de dış denetime tabi tutulacaktır. İç denetim, periyodik izlemedeğerlendirme raporları ile gerçekleştirilecek, faaliyetlerin başlangıcı ve sonucunda
yapılacak test ve değerlendirme ölçekleri ile faaliyetlerin düzenlenişi, katılımcıların ilgi ve
beklentileri ile ortaya çıkardığı sonuçların projenin amaçlarına uygunluğu test edilecektir.
Dış denetim; proje izleme-değerlendirme raporlarının yayınlanması, ilgili kuruluşlara
gönderilmesi ve harcamalarının belirlenmiş dönemlerde bağımsız bir denetçi kuruluşa
denetlenmesi ile gerçekleştirilecektir.
Projenin Değerlendirilmesi
Projenin sonuçlandırılmasından sonra değerlendirmeye ilişkin;
Projeye ilişkin sorulan sorular, bilgi talepleri, deneyim ve bilgi alışverişi istekleri,
Projenin değerlendirilmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısına gösterilen ilgi,
Projeye ilişkin basında çıkan haber ve değerlendirme sayısı,
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Yerel-bölgesel iş çevrelerinin temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı,
Kamu yönetimi örgüt temsilcileri ile proje sonrasında ilişkilerin nasıl sürdürüleceği
mekanizmasının belirlenmesi,
Yerel-Bölgesel dinamiklerin temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı
Yerel-çevresel sorunların çözümü konusunda yerel yöneticiler (belediye-mahalle
muhtarları) ile yapılan görüşme sayısı, değerlendirme ölçütü olarak dikkate alınacaktır.
Projeye İlişkin Nitelik Göstergeler;
Proje uygulama programları sonucu hedef grup üyelerinin davranış ve tutumlarında
meydana gelen köklü ve kalıcı değişmenin ölçülmesi,
Sivil örgütlülüklere katılan yurttaşların sayısı ve sivil örgütlülük ve katılım düzeyinde
meydana gelen artış,
Kamu yönetimi ve yerel yönetimlerin projeden etkilenerek/esinlenerek başlattığı
çalışmalar,
Tunceli Kenti yurttaşları ve sivil toplum örgütlerinin projenin yürütülmesi aşamalarında
önerilerinin sayısı ve bunların kaçının dikkate alındığı.
Ara Değerlendirme
Proje koordinatörünün başkanlığında her ay periyodik olarak yapılacak ekip
toplantısında, proje faaliyetlerinin yürütülmesi değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede;
Faaliyetlerin projenin amaçlarına uygunluğu,
Faaliyetlerin Eylem planı ve zaman çizelgesine uygunluğu,
Hedef grup üyelerinin katılımı, ilgi ve beklenti düzeyleri,
Karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin önerilen çözüm önerileri,
Kamu yönetimi, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ile kurulan işbirlikleri ve sağlanan
gönüllü katılım ve destekler değerlendirilecektir.
Proje koordinasyon/yürütücü ekibi hazırlayacağı özel anket ve değerlendirme formları ile
projenin uygulama aşamalarında ortaya çıkan sonuçları değerlendirecektir.
Projenin Nihai Değerlendirmesi
Projenin sona ermesi ile birlikte proje nihai raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan bu rapor
projeyi yürüten kuruluşun dışında bağımsız bir kuruluşun uzman kişilerine sunulacaktır.
Mali harcama ve giderler bağımsız bir denetçi kuruluşa denetlendirilecektir. Projenin
yarattığı sosyal, çevresel etkileri ölçmek, yerel-bölgesel ilişkilerde yarattığı etkileri
değerlendirmek üzere sosyolojik alan araştırması yaptırılacaktır. Araştırmanın ortaya
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çıkardığı sonuçlar, nihai değerlendirmeye ışık tutacaktır. Projenin bitiminde hazırlanan
rapor ve ekleri “etik” kurallar çiğnenmeden yayınlanacak ve proje sonuçları kamuoyunun
denetimine sunulacaktır.
1.9. Süre ve Faaliyet Planı
Gençlik Gelecektir Kültür Projesi’nin toplam uygulama süresi 12 aydır. Projenin
etkinliklerinin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur.
PROJE FAALİYET PLANI VE ZAMAN ÇİZELGESİ (12 Ay)
Faaliyet

Ay 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Uygulayan
kurum

Faaliyet 1

Tunceli Belediyesi

Proje
Koordinasyon
ve yürütücü
Ekibin
kurulması
Faaliyet

2:

Tunceli Belediyesi

Proje
koordinasyon/
yürütücü
ekibinin
periyodik
toplantıları
Faaliyet 3.

Tunceli Belediyesi,

Projenin

Tunceli Muhtarları

Hedef
Gruplarının
Belirlenmesi
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Tunceli Belediyesi,

Faaliyet 4.

Tunceli Muhtarları

Projenin
Kamuoyuna
ve Basına
Tanıtılması
Faaliyet. 5

Proje Ekibi,

Kültür ve

Tunceli Belediyesi,

Eğitim

Sağlık Emekçileri

Merkezinin

Sendikası, Eğitim

Oluşturulması

Emekçileri
Sendikası

Faaliyet 6.

Tunceli Belediyesi

Müzik, resim
ve tiyatro
etkinlikleri

Faaliyet 7.

Proje Ekibi,

Eğitim

Tunceli Belediyesi,

Programlarını

Eğitim Emekçileri

n

Sendikası, Tunceli

Hazırlanması,

Barosu.

Uygulama
Çizelgelerinin
ve Çalışma
Gruplarının
Oluşturulması

16

Faaliyet 8.

Tunceli Belediyesi,

Eğitim ve

Proje Ekibi, Baro,

Danışmanlık

Eğitim

Programının

Sendikası.

Emekçileri

Uygulanması
Faaliyet

9.

Eğitim

Emekçileri

Psikolojik-

Sendikası,

Sosyal

Ekibi,

Danışmanlık

Belediyesi.

Proje
Tunceli

Hizmetleri
Biriminin
Kurulması ve
Çalışması
Faaliyet

10.

Faaliyet 11.

Tunceli Belediyesi,
Eğitim Emekçileri
Sendikası.
Tunceli Belediyesi,

Proje Nihai

Bağımsız Denetçi

Raporunun

Kuruluş.

Paneller

hazırlanıp
yazılması,
Denetim ve
Değerlendirme
Faaliyet 12.
Burs
Etkinlikleri

Tunceli Belediyesi

Faaliyet 13.
Sosyolojik
Alan
Araştırması

Proje Ekibi
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Tunceli Belediyesi

Faaliyet
14.
Kütüphane
Oluşturulması
Faaliyet 15.
Üniversiteye
Hazırlık
Kursları

Tunceli Belediyesi,
Eğitim Emekçileri
Sendikası

2. Beklenen Sonuçlar
2.1. Projenin Hedef Grup Üyelerine Dönük Yaratacağı Beklenen Etkiler
Projenin hedef grup üyelerine dönük beklenen somut amaçları;
Projenin doğrudan ve dolaylı hedef kitlesine temel yurttaşlık becerileri kazanması ve çok
amaçlı psikolojik, sosyal, kültürel hizmetleri danışmanlık programına katılması, mesleki
teknik bilgi-beceri düzeylerinin arttırılması.
Proje hedef grubu üyelerinin yenilikçi, girişimci, dinamik ve kendi ayakları üzerinde
durabilen yurttaşlar haline gelmesi, bu gelişmenin ölçüm araçları ile test edilmesi,
Proje hedef grubu üyelerinin sivil örgütlülüklere katılımının desteklenmesi, yurttaşlık
becerilerini geliştirilmesine katkı sağlanması,
Proje merkezi binası ve çalışma mekanlarının kamu yönetimi, yerel yönetim, sivil toplum
işbirliği ve Tunceli Kenti yurttaşlarının katılımı ve destekleri ile sürekliliğinin sağlanması,
Proje için oluşturulan veri tabanı, el kitapları ve eğitim setlerinin başka çalışmalarda
kullanılmasının sağlanması,
100 Adet Proje Tanıtım Broşürünün basılıp dağıtılması,
100 Adet Proje Afişinin basılıp dağıtılması
10 Adet Tanıtım Filmi ve Proje Sunumu CD’nin hazırlanıp dağıtılması
Projenin Hedef Grup Üyelerinde Beklenen Değişiklikler
Proje hedef grubu üyeleri, çağdaş uygarlık değerlerine dayalı yurttaşlık anlayışını
içselleştirecek, edindikleri yeni davranış kalıpları ve alışkanlıklarla çevrelerinde insani ve
sosyal gelişmenin yerel toplum önderlerine dönüşeceklerdir.
2.2. Projenin Yayınları ve Diğer Çıktıları
Proje ile ilgili olarak,
Tunceli Kenti Demografik-Sosyal Eğilimler Araştırma Raporu,
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Psikolojik Durum Tespiti Araştırma Raporu,
Yurttaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programı
Proje Tanıtım Broşürü,
Proje Sunum CD’si,
Proje Veri Tabanı hazırlanacaktır.
2.3. Projenin Çarpan Etkisi
Proje sonucunda;
Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyeleri artan beceri düzeyleri ve kazandıkları
yeni davranış kalıpları ve kültürel alışkanlıklarla çevrelerinin yerel toplum önderlerine
dönüşecek, çevrelerinin insani-sosyal gelişimine katkı sağlayacaklardır,
Projenin bitiminde, projenin doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin sivil ve kamusal
yaşama etkin-eylemli ve yurttaş kimliği ile katılım düzeyleri artacak, eğitim, sosyal
hizmetler ve kalkınma odaklı çalışmalara katılımı, bu çalışmalarda yer almaları
gerçekleşecektir,
Proje için oluşturulan proje merkez binası ve donanımı, kamu yönetimi, yerel yönetim,
sivil toplum örgütleri ve Tunceli Kenti yurttaşlarının katılımı ve destekleri ile sürekli
hizmet üreten, bir merkeze dönüşecektir.
Projeden doğrudan yararlanıcı hedef grup üyelerinin kazanacağı yeniliklere açık,
girişimci, dinamik kişilik ve davranış özellikleri, Tunceli Kenti ve çevresinin sosyal
kalkınmasına ve gelişmesine destek sağlayacaktır.
Sosyal uyum ve bütünleşme konusunda önemli adımlar atılacaktır.
Projenin Sürdürülebilirliği ( Mali ve Kurumsal Sürdürülebilirlik )
Proje bitiminde, projenin uygulama çalışmalarının yürütüldüğü merkezi bina, alt
bölümleri ve donanımlarının finansmanında çok büyük zorluklar yaşanmayacaktır. Kamu
yönetimi, yerel yönetim, sivil toplum örgütlerinin sağlayacağı gönüllü destek ve
katılımlarla merkezin mali sürdürülebilirliğini sağlanacaktır.
Kurumsal sürdürülebilirlik ise; merkez alt yapısı, teknik donanımı ve sağlanacak gönüllü
katılım ve desteklerle sağlanacaktır. Çevresel-bölgesel iş çevrelerinin önerileri, kamu ve
yerel yönetiminin talepleri, eklenecek yeni birimler, açılacak yeni programlar, sağlanacak
işbirlikleri ile kurumsal sürdürülebilirlik sorunu aşılacaktır.
3. Projenin Bütçesi
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Gençlik Gelecektir Kültür Merkezi Projesi’nin 12 aylık faaliyet dönemine ilişkin bütçe ve
harcama giderleri için Ek B (Excel İşlem tablosu) doldurulmuştur.
4. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
Proje bütçesini oluşturan gider ve harcama kalemlerinin gerekçelerini açıklamak için
EK B (Harcama Giderleri Doğrulama Tablosu 2) doldurulmuştur.
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