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2015 TEKNİK DESTEK 

PROJELERİ 

Teknik Destek Programı, bölgedeki yerel 

aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları 

çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da 

zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim 

verme, program ve proje hazırlanmasına katkı 

sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, 

danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve 

uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal 

nitelikli ve kapasite geliştirici çalışmalarına 

yönelik bir destek türüdür.  

Ayrıca, 2011 yılından itibaren Ajans bünyesinde 

kurulan Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla, daha 

önceki yıllarda Teknik Destek Programına teklif 

edilerek kaynak ayrılıp desteklemesi yapılan 

PCM, Proje Hazırlama Eğitimi gibi kimi 

faaliyetler, Ajans Uzmanlarınca oluşturulan bu 

merkez tarafından ücretsiz ve program 

bütçesinden her hangi bir kaynak ayrılmaksızın 

gerçekleştirilmiştir. Bu merkez ile 2011 yılından 

bu güne kadar 33 kurum/kuruluştan gelen talep 

sonucunda toplam 571 kişiye PCM, Proje 

Hazırlama Eğitimi verilmiştir. 

  

MEVKA, 2010, 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015 Yılı Teknik 

Destek 

Programları 

kapsamında, 

çok sayıda 

Kamu Kurum 

Kuruluşu, Vakıf, 

Dernek, 

Üniversite ve 

Odaya 

3.272.853,00 TL 

değerinde, 

Kurumsal 

Kapasitenin 

Geliştirilmesi, 

Lobi 

Faaliyetleri, 

Eğitim, Fizibilite 

Hazırlanması 

gibi konularda 

toplam 333 

Adet Teknik 

Destek 

sağlamıştır. 
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2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMININ GENEL AMACI:  

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları 

için gerekli ve yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik destek 

sağlamaktır. 

ÖNCELİKLERİ; 

Öncelik-1: İnsana yatırım: bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen, birlikte hareket 
edebilen, sağlıklı bireylerin oluşumunun desteklenmesi, 
Öncelik-2: Bölgenin lojistik alt yapısını güçlendirerek ulusal ve küresel düzeyde 
erişilebilirliğini artırmak, 
Öncelik-3: Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölge kırsalında yaşamın 
canlandırılması, 
Öncelik-4: Ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi işletmeler, 
Öncelik-5: Koruma kullanma dengesi içinde sürdürülebilir yeşil büyümenin 
sağlanması, 
Öncelik-6: Bölge İçindeki Yerleşim Yerlerine Farklı Müdahale Biçimlerini İçeren Çok 
Merkezli ve Dengeli Bir Mekânsal Örgütlenmenin Oluşturulması, 

Program Bütçesi 320.000 TL olan 2015 yılı Teknik Destek projelerine sağlanan destek 
miktrası proje başına 15.000 TL olup faaliyetler yıl boyu devam etmiştir.  

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE PROJE ORTAK(LAR)I: 

 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, 
 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, 
 Kamu Kamu kurum ve kuruluşları kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 
 Organize sanayi bölgeleri 
 Sivil toplum kuruluşları. 

  

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER: 

Desteklenen Başvuruların İllere Göre Dağılımı (Adet): 

 Karaman: 2, 

 Konya: 27 
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Desteklenen Başvuruların İlçelere 

Göre Dağılımı (Adet): 

 Beyşehir: 1, 
 Bozkır: 2,  
 Derebucak: 1, 
 Ereğli: 2, 
 Hüyük: 2, 
 Ilgın: 1, 
 Karatay: 3, 
 Meram: 4, 
 Karaman Merkez: 2, 
 Selçuklu: 9, 
 Seydişehir: 2. 

Eğitim Verileri (Saat/Kişi) 

 Eğitime Katılan Kişi Sayısı: 1140 

 Alınan Eğitim Saati: 984 

Destek Alan Başvuru Sahiplerinin 

Dağılımı  (Toplam 29): 

 Belediye: 1 

 Birlik: 1 

 Dernek 5 

 Kamu: 10 

 Oda: 8 

 Özel İdare: 1 

 Üniversite: 1 

 Vakıf: 2 

Desteklenen Konular: 

 Danışmanlık Sağlama: 3 

 Danışmanlık Sağlama ve 

Uluslararası İlişkiler Kurma: 3 

 Eğitim Verme: 20 

 Program hazırlıklarına katkı 

sağlama: 3 

Desteklenen Eğitim Konuları (Toplam 

14 Farklı Konu)  

 Android yazılım Eğitimi: 1 

 Apiculture (arıcılık): 1 

 Engelli Eğitimi: 1 

 Gastronomi: 1 

 Kurumsal Kapasite Gelişimi: 4 

 Madde Bağımlılığına Yönelik 

Eğitim: 1 

 Mersin Balığı Yetiştiriciliği 

Eğitimi: 1 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Eğitimi: 1 

 Tarım ve Organik Tarım Eğitimi: 

2 

 Satış Pazarlama Eğitimi: 1 

 Terzilikte tasarım Eğitimi: 1 

 Teknik Eğitim: 3 

 Turizmde Gönüllü Eğitimi: 1. 
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2015 TD PROGRAMINDA 

DESTEKLENEN BAŞVURULARIN 

İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (ADET)
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2015 TEKNİK DESTEK BAŞARILI PROJELER 
(BAŞVURU SAHİBİ AD SIRASINA GÖRE) 

PROJE NO BAŞVURU SAHİBİ TD TALEP ADI 
SAYFA 

NO 

TR52/15/TD/0011 
ANADOLU TEKNİK 
ELEMANLAR DERNEĞİ 

ANDROİD İLE GENÇLERİN MESLEKİ 
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
EĞİTİMİ 

10 

TR52/15/TD/0009 
BEYŞEHİR İLÇE GIDA 
TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

NETCAD İLE PROJE ÜRETİYORUZ 11 

TR52/15/TD/0043 
BOZKIR İLÇE GIDA TARIM 
VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

HAMZALAR BÖLGESİNDE ORGANİK 
TARIM PAZARLAMA ALTYAPISININ 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

13 

TR52/15/TD/0029 BOZKIR KAYMAKAMLIĞI 
BOZKIRDA KAMU PERSONELİNE 
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

15 

TR52/15/TD/0004 
DEREBUCAK İLÇE GIDA, 
TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BAĞCILIK, FASULYE VE ÇİLEK 
YETİŞTİRİCİLİĞİ KONULARINDA 
TEKNİK EĞİTİM VERİLMESİ  

16 

TR52/15/TD/0051 EREĞLİ BELEDİYESİ 
EREĞLİ İLÇESİ KAPASİTE 
GELİŞTİRME PROJESİ 

16 

TR52/15/TD/0041 
EREĞLİ TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

KONYA/EREĞLİ BÖLGESİ SÜT 
ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT 
PAZAR ARAŞTIRMASI 

18 

TR52/15/TD/0033 
GÜL MADDE BAĞIMLILARI 
KURTARMA VE GENÇLİK 
DERNEĞİ" 

10 SAĞLIKLI GÜN 10 SAĞLIKLI 
GELECEK 

20 

TR52/15/TD/0038 
HÜYÜK İLÇE GIDA, TARIM 
VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 HÜYÜK TE LAVANTA 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 

22 

TR52/15/TD/0044 
HÜYÜK ZİRAAT ODASI 
BAŞKANLIĞI 

HÜYÜK TE MERSİN BALIĞI 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 

25 

TR52/15/TD/0016 ILGIN TİCARET ODASI 
ILGIN DA BULUNAN İŞLETMELERİN 
KURUMSALLAŞMA ALTYAPISININ 
OLUŞTURULMASI PROJESİ 

27 

TR52/15/TD/0046 
KARAMAN İL GIDA TARIM 
VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İNSAN KAYNAKLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ 

29 

TR52/15/TD/0020 
KARAMAN TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

KARAMAN'A ÖZGÜ YEMEKLERİN 
YAPIMI VE SUNUMU UYGULAMA 
EĞİTİMİ 

31 

TR52/15/TD/0030 
KONYA EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MEYDANA GELEBİLECEK 
OLAYLARDA KRİZ YÖNETİMİ 
GELİŞTİRİLMESİ 

31 

TR52/15/TD/0028 
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA İLİNDE ENGELLİ 
ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN 
ÇOCUK EĞİTİMİNDE YAŞADIĞI 
ZORLUKLARIN ARAŞTIRILMASI 

35 
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TR52/15/TD/0015 
KONYA TERZİLER VE 
KONFEKSİYONCULAR 
ODASI 

TASARIM VE İŞ GELİŞTİRME 
EĞİTİMİ İLE REKABET GÜNÜ 
KAZANDIRILMASI 

36 

TR52/15/TD/0045 KONYA VALİLİĞİ 
KONYA TUR PROGRAMLARI 
SEYAHAT ACENTELERİNE 
TANITILIYOR 

39 

TR52/15/TD/0027 KONYA SANAYİ ODASI 
KSO TÜRKİYE NİN 2023 HEDEFİNE 
KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR 

40 

TR52/15/TD/0035 
KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ 

BEN KARATAY ÜNİVERSİTESİYİM 
PROJESİ 

41 

TR52/15/TD/0048 KONYA TİCARET ODASI 
KONYA SANAYİSİ VE TURİZMİNİN 
TANITIMI PROJESİ  

41 

TR52/15/TD/0049 
KTO EĞİTİM VE SAĞLIK 
VAKFI 

KONYA DÜNYA DİLLERİ İLE 
TANITILIYOR PROJESİ  

41 

TR52/15/TD/0017 
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE 
İŞADAMLARI DERNEĞİ 

İŞLETMELERİN İHRACAT 
YAPABİLİRLİĞİNE KATKI 
SAĞLAMAK 

46 

TR52/15/TD/0018 
SEYDİŞEHİR İLÇESİ BAL 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ 
İLE MESLEKİ KAPASİTENİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

48 

TR52/15/TD/0037 
SEYDİŞEHİR TİCARET VE 
SANAYİ ODASI  

ÜYELERİMİZİN BİLGİ KAPASİTESİNİ 
ARTTIRMA PROJESİ  

50 

TR52/15/TD/0040 
SİLLEYİ KALKINDIRMA VE 
TANIŞTIRMA DERNEĞİ 

SİLLE TURİZM GÖNÜLLÜLERİ İLE 
TANITILIYOR 

52 

TR52/15/TD/0036 SKAL DERNEĞİ 
KONYA TURİZM HARİTASININ 
YAPILMASI 

54 

TR52/15/TD/0034 
TÜRKİYE KAMU 
ÇALIŞANLARI KALKINMA 
VE DAYANIŞMA VAKFI 

BEN KENDİME YETERİM 56 

TR52/15/TD/0047 
ZÜBEYDE HANIM MESLEK 
LİSESİ  

ENGELSİZ OKULDA ENGELSİZ 
ÖĞRENİM 

57 
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ANADOLU TEKNİK 

ELEMANLAR 

DERNEĞİ 

TR52-15-TD / 011 

ANDROİD İLE 

GENÇLERİN MESLEKİ 

KAPASİTELERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

EĞİTİMİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik Destek kapsamında açık kaynak kodlu bir mobil işletim sistemi 

olan Android konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarına dair sertifika ya 

da belgeleri olmadığı 

belirlenmiş üniversitelerin 

meslek yüksekokulu ve 

fakültelerinde bilgisayar ve 

programlama ile ilgili 

bölümlerde okuyan veya 

yeni mezun olan 3 genç 

erkek ve 8 genç kız olmak 

üzere toplam 11 kişi açık 

kaynak kodlu bir mobil 

işletim sistemi olan 

Android konusunda kişi 

başı 60 saat eğitim 

almıştır.  
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BEYŞEHİR               

İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TR52-15-TD / 009 

 

“NETCAD İLE PROJE 

ÜRETİYORUZ” 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik destek kapsamında Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünde görevli olan ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve 

teknisyenlerden oluşan 6sı bayan 45 teknik personel, NETCAD, CBS 

(coğrafi bilgi sistemi) ve diğer konularda eğitilmiş ve sertifika almışlardır.  

Eğitim müfredatı şu şekilde gerçekleşmiştir;  

1) Netcad CAD Yapısında Veri Üretimi, Yönetimi, Analizler Sertifika Eğitim 

Programı; Netcad genel kavramlar ve projeye giriş, proje hazırlık, raster, 

şablon proje, proje veri üretimi, akıllı nesnelerin kullanımı, proje 

düzenleme, referans, Proje İş Akış Modeli oluşturma, sorgu&ara,arazi 

modeli, enkesit ve hacim, analiz, paftalama, lejand ve çıktı, gönder 

işlemleri.  

2) Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifika Eğitim Programı; GIS Yapısında Veri 

Üretimi, Yönetimi, Analizler Sertifika Eğitim Programı; genel kavramlar, 

GIS proje altlık verilerinin hazırlanması, proje veri tabanı işlemleri, veri 

üretimi işlemleri, proje yönetimi, analiz ve proje iş akış modelleri, 

paftalama, lejand ve çıktı işlemleri, gönder işlemleri.  

3)Tarımsal Sulama Projelendirme Sertifika Eğitim Programı; damla 

sulama genel kavramlar, damla sulama proje altlık verilerinin 

oluşturulması, damla sulama objelerinin yerleştirilmesi, damla sulama 

bilgilerinin oluşturulması, hesap kriterlerinin girilmesi, lateral ve monifold 

hesapları, hesaplar, sonuç işlemler, gönder işlemleri.  
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4)Arazi Toplulaştırma Projelendirme Sertifika Eğitim Programı; 

toplulaştırma genel kavramlar, toplulaştırma altlık verilerinin 

oluşturulması, blok ve endeks alanları ve kayıtlarının oluşturulması, DOP 

işlemleri, mülakat işlemleri, dağıtım işlemleri, yeni parsellerin 

oluşturulması, at raporlarının oluşturulması, paftalama ve çıktı işlemleri.  

5)Havza Modelleme ve Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı; genel 

kavramlar, havza ve taşkın analizleri için arazi verilerinin düzenlenmesi, 

havzalar ve akış kollarının oluşturulması, taşkın hesaplamaları ve 

hidrograflar, taşkın sınırlarının belirlenmesi, taşkın risk analizleri ve 

hidrolojik fonksiyonlar için yer seçimi, lejand ve çıktı işlemleri, gönder 

işlemleri  

6)Tarımsal Uzaktan algılama Sertifika Eğitim Programı; genel kavramlar, 

görüntü önişleme ve zenginleştirme uygulamaları, görüntü işleme ve CBS 

entegrasyon uygulamaları, tarımsal uzaktan algılama ve CBS 

uygulamaları, sayısal arazi modeli ve görüntü entegrasyonu. 
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BOZKIR İLÇE GIDA 

TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

TR52-15-TD / 0043 

HAMZALAR 

BÖLGESİNDE 

ORGANİK TARIM 

PAZARLAMA 

ALTYAPISININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ 

EĞİTİMİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Bu proje ile, Mevlana Kalkınma ajansının 2014-2023 bölge planında da 

bahsi geçen, kırsalda yaşamın canlandırılmasına katkı sağlanmadı 

hedeflenmiştir.   

Bozkır ilçesinde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan organik üretimin daha 

fazla üretici tarafından benimsenmesi, hem gelir düzeylerinin artması hem 

de kısıtlı olan tarım kaynaklarının bilinçli kullanılarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu proje ile Bozkır’ın 

Hamzalar Mahallesinde organik üzüm üretimiyle uğraşan kayıtlı 26 çiftçi 

ve organik üzüm üretimine geçme potansiyeli bulunan 14 çiftçiden oluşan 

toplam 43 üretici ile 3 gün pazarlama, girişimcilik, ürün geliştirme ve 

pazarlama planı konularında toplam 24 saat eğitimler verilmiştir.  

Hamzalar organik üzümünün SWOT analizi çıkartılmıştır. En az 20 sayfalık 

Hamzalar Organik Üzüm Pazarlama Planı Raporu elde edilmiştir. 

Konya ve civar illerdeki pazarlama aktörlerinin üreticilerle bir araya 

getirilmiştir. 70 kişilik bir ekip 4 saat süreli bir etkinlik için Konya ilinde 

biraraya getirilmiştir. Hamzalar Mahallesinden üreticilerin Konya iline 

taşınmış, 22 üreticinin katılım sağladığı etkinliğe pazarlama ağında yer 

alan yetkililer ve kamu çalışanları da katılmıştır. 4 saat süren etkinlik 
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sonunda üreticiler eğitimlerde öğrendikleri bilgiler ışığında pazar 

aktörleri ile iletişim kurmuş ve pazarlarını oluşturmuşlardır. 

Etkinlik ve eğitimler boyunca basılı ve görsel tüm malzemelerde 

görünürlük kuralları kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı Kalkınma 

Bakanlığı ve Bozkır İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü logolarının 

yer alması sağlanmıştır. 



 
 

1
5
 

BOZKIR 

KAYMAKAMLIĞI  

TR52-15-TD / 0029 

BOZKIRDA KAMU 

PERSONELİNE BİLGİ 

VE BELGE EĞİTİMİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Bozkır Kaymakamlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan 22 erkek 5 

kadın toplam 27 personele bilgi ve belge yönetimi adı altında resmi 

yazışma kuralları ve teknikleri, rapor hazırlama teknikleri ve raporlama ve 

sunu hazırlama teknikleri konularında 5 gün süreyle eğitim verilmiştir. 

Kursiyerlerin eğitimlerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri için grup 

çalışmaları ve uygulamalar yapılmıştır.  

Destek çerçevesinde faaliyetlerin yürütüleceği ve hizmetin sunulacağı 

yerler kırsal bölgelerdir. Verilen kurumsal eğitimler vasıtasıyla Bozkır 

Kaymakamlığı’na bağlı kamu kurum ve kuruluşlardaki mevcut personel 

kapasitesinin ve kurumsal faaliyetlerin geliştirilmesine ve bölge halkına 

sunulacak olan hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

Teknik eğitim alan personelimizin kişisel gelişimleri, kurumun gelişimine 

ve doğal olarak da kurumla işbirliği içerisinde olacak olan kamu kurum ve 

kuruluşları ve sivil 

toplum kuruluşları 

dâhil olmak üzere, 

kurumlarımızla 

doğrudan ilişkisi 

olan 

vatandaşlarımızı da 

olumlu olarak 

yansıyacaktır.  
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DEREBUCAK İLÇE 

GIDA, TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TR52-15-TD / 004 

“BAĞCILIK, FASULYE VE 

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

KONULARINDA TEKNİK 

EĞİTİM VERİLMESİ” 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Proje kapsamında Derebucak ilçesinin Gencek, Pınarbaşı ve Göynem 

Mahallelerinde 25er 

üreticiye Bağcılık, Çilek ve 

Fasulye Yetiştiriciliği 

konularında toplamda 18 

saat eğitim verilmiştir.  

İlçede 2014 yılı Çiftçi Kayıt 

Sistemine kayıtlı üretici 

sayısının 163 olduğu 

görülmekte olup bu sayı 

göz ününe alındığında 

teknik destek kapsamında 

ilçedeki toplam çiftçi 

sayısının % 46sına (75 

üreticiye) ulaşılarak ilçe 

tarımı ve ekonomisi için 

kritik mahiyette olan 

ürünler için, üreticilere 

gerekli teknik altyapı 

sağlanmıştır.   Proje ile 75 

çiftçi ve ziraattan geçinen 

toplamda 500 kişiye 
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dolaylı olarak ulaşmak ve fayda sağlamak mümkün olmuştur. 
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EREĞLİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI  

TR52-15-TD / 0041 

KONYA/EREĞLİ 

BÖLGESİ SÜT 

ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 

İHRACAT PAZAR 

ARAŞTIRMASI 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik Destek Talebinin faaliyet konusu Konya/Ereğli Bölgesindeki 

firmaların üretimini yaptığı Süt Ürünleri sektöründeki ürünlerin İhracat 

Pazar Araştırmasının yapılmasıdır. Bu kapsamda:  

- Süt ürünleri sektörüne dâhil tüm ürünlerin İhracat Pazar Araştırması 
yapılmak üzere Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralarının 
belirlenmesi,  

- Süt ürünleri sektöründeki ürünlerin Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyon Numarası bazında İhracat Pazar araştırmasının yapılması, 

- İlgili ürün fasıllarında Dünya ve Türkiye'nin ithalat ve ihracatının 
analiz edilmesi, 

- İlgili ürün fasıllarında Türkiye'nin ihracata yönelik fiili 
rekabetçiliğinin belirlenmesi,  

- İlgili ürün fasıllarında mutlak ve nispi olarak büyüyen pazarların 
belirlenmesi, 

- İlgili ürün fasıllarında potansiyel hedef pazarların belirlenmesi,  
- İlgili ürün fasıllarına dair mutlak ve nispi büyüyen pazarlarda ve 

potansiyel hedef pazarlarda potansiyel müşterilerin iletişim bilgi 
listelerinin oluşturulması,  

- İlgili ürün fasıllarında ihracat pazarlarında gümrük tarifelerinin ve 
tarife dışı uygulamaların tespit edilmesi,  

- Yapılan Pazar Araştırması Çalışmasının yayınlanması gibi çalışmalar 
teknik destek kapsamında yapılmıştır. 
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Proje neticesinde süt ürünleri endüstrisinde seçilen ürünlerin Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyon 

Numarası bazında yapılan 

Pazar Araştırması ile 

Konya/Ereğli bölgesinde bu 

sektörde faaliyet gösteren 

firmaların ihracat 

kapasitelerinin arttırmaya 

yönelik bir İhracat Pazar 

Araştırması ve bu kapsamda ilgili fasıllarda Dünya ve Türkiye'nin ihracat 

ve ithalat analizi, Türkiye'nin ihracata yönelik fiili rekabetçilik analizi, 

mutlak ve nispi büyüyen ve potansiyel hedef pazar raporları bu 

pazarlardaki potansiyel müşteri iletişim bilgi listelerinin ve ilgili 

pazarlardaki gümrük tarife ve tarife dışı uygulama raporları çıktı olarak bir 

kitapçık halinde basılmıştır. Teknik destek çalışmasının nihai ürünü ise 

tüm bu çalışmaların bir kitap haline getirilip çoğaltılması ve projenin hedef 

grubu olan Konya/Ereğli bölgesinde süt ürünleri sektöründe faaliyet 

gösteren firma, Süt Üreticileri birliği ve kooperatifler dahil tüm potansiyel 

nihai yararlanıcıların hizmetine sunulmasıdır. 
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GÜL MADDE 

BAĞIMLILARINI 

KURTARMA VE 

GENÇLİK DERNEĞİ 

TR52-15-TD / 0033 

10 GÜN 10 SAĞLIKLI 

GELECEK 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Proje, Konya da her yıl artan madde bağımlılığının ve yıkıcı sonuçlarının 

önlenmesi amacıyla yapılmış olup, bireysel olarak 10 bağımlı gencimize 

psikoterapi seansları düzenlemek, müzik ve renklerle terapi yöntemleri 

benimseyerek onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına kavuşmalarını 

sağlamak ve böylelikle özelde bu bireylerin genelde ise aileleri hatta 

içinde bulundukları toplumun madde bağımlılığının ekonomik, hukuki, 

sosyal yıkımlarından korunmasını sağlamak odaklıdır. 

 

Karatay İlçesinde 10 adet madde bağımlısı gence 10 günlük, 8 seans terapi 

uygulaması yapılmıştır.  Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik 

Derneği’ne kayıtlı, AMATEM’de tedavi görmüş 10 adet gencin rehabilite 

edilmeleri için, tarihte İbn-i Sina ve Razi’nin kullanmış oldukları, müzik ve 

renkler birleştirilerek psikoterapi uygulaması yapılmıştır.  

 

Gençlere terapi öncesinde semptom tarama testi uygulanmış, kişisel ve 

burç özellikleri tespit edilmiştir. Her birey ayrı ayrı değerlendirmeye tabii 

tutularak her birine uygun, müzik makamı ve psikoterapi metotları tespit 

edilmiştir.  

 

Yapılan bu çalışmaların neticesinde kişiye özel CD’ler oluşturulup 

ruhlarına uygun makamda müzik dinleterek ebru uygulaması 

yaptırılmıştır.  

 

Ebru uygulamasında kullanacakları renkleri kendileri seçerek içlerinde 
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yaşadıkları olumsuzlukları dışa vurmaları sağlanmıştır. Moral 

motivasyonu yükselen ve ruhen hazır duruma getirilen gençler psikolog 

tarafından yapılan semptom tarama testlerinin neticesinde birebir yada 

gurup halinde 

terapilere 

alınmıştır. 

   

Sürecin sonunda 

Konya genelinde 

açılan olan sergi 

ile proje konusu 

Konya’nın 

gündeminde yer almış olup konuya dair farkındalık sağlanmıştır.  Aileler 

katıldıkları eğitim konularının ilginç olması nedeniyle burada edindikleri 

bilgileri ve aktarılan anekdotları kendi dost ortamlarında 

paylaşacaklardır. Bu yolla dersliklerde verilen bilgiler daha geniş 

alanlarda paylaşılarak projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

planlanmaktadır. Aileler 

birbirleri ile dayanışma 

ortamı yaratarak olası 

problemlerin çözümü 

konusunda daha hızlı 

reaksiyon 

gösterebileceklerdir.   
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HÜYÜK İLÇE GIDA, 

TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

TR52-15-TD / 0038 

HÜYÜK’TE LAVANTA 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

EĞİTİMİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik Destek Programı kapsamındaki eğitimin sonunda Tıbbi Aromatik 

Bitkiler ve Lavanta Yetiştiriciliği 

konusunda 18 saatlik eğitim ile 

bilgilendirilen 4'ü bayan 30 

çiftçimizin Lavanta Yetiştiriciliğini 

benimsemesi ve kendi arazilerinde 

ekimleri gerçekleştirmeleri teşvik 

edilmiştir. Bu çiftçiler, ilçede ve Çevre 

ilçelerde kendi bölgelerine benzer 

arazi ve toprak yapısına sahip 

çiftçilere örnek teşkil edeceklerdir. 

Hali hazırda 2015 yılı içerisinde 

arazisine Lavanta ekimi yapan 

çiftçiler daha bilinçli olarak işi 

sahiplenecekler, yeni yapmak isteyen 

çiftçilere bir nevi öncü olacaklardır. 

Bunun en güzel örneğini ilçemiz çilekte yaşamıştır. İlçede 2007 yılında 

Çavuş Mahallesi ve Değirmenaltı Köylerinde uygulanmaya başlayan çilek 

projesi ile bölgemizdeki çilek yetiştiriciliğinden dolayı gelir artışını gören 

komşu köy ve kasabalardaki çiftçilerimizde kendi imkânları ile çilek 

yetiştiriciliğini yapmaya başlamıştır. Gerek Ülkemizde gerekse dünya da 

tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği hızla ilerleme kaydetmektedir. Özellikle 
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gelişen ve değişen toplumsal yapı içerisinde kozmetik ürünlerinin 

kullanımlarının artması, modern yaşam içerisinde kozmetik ürünlerin 

sürekli yer bulması ve tercih edilmesi, her tüketim ürününde olduğu gibi 

kişisel tercihlere yönelik ürün gamındaki genişlemeler, kozmetik ürün 

piyasasının sürekli bir büyüme içerisinde olmasını, tıbbi ve aromatik 

tarımsal ürünlere ilgili talebi her geçen gün arttırmaktadır. Piyasa 

içerisinde 

talep 

sıkıntısı 

olmayan, 

fayda 

masraf 

oranı 

yüksek 

Lavanta 

ekilişi ile 

ilgili İlçe 

Müdürlüğünce yaptırılan Lavanta ekimleri ve projeye konu eğitim 

çalışmaları ile Lavanta ekim alanlarının arttırması, en önemlisi de örnek 

bir çalışma olarak Çamlıca Mahallesi gibi kıraç arazi yapısı olan benzer 

yapıdaki kırsal merkezlerde, Lavanta Yetiştiriciliğinin ve bağlantılı olarak 

tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin artırılması ile kırsalda gelir düzeyinde 

artış beklenmektedir. Mevlana Kalkınma Ajansının katkılarıyla yapılan 

2013-2023 Hüyük İlçe Stratejik Gelişme Raporu kapsamında İlçenin 

rekabetçi olmak istediği sektörlerden bir tanesi de eko-turizm başlığıdır. 

Göl turizmi, Çavuş Mahallesi'nde kurulu Sonsuz Şükran Sanatçı Köyü ile 

yöresel kültür turizmi, yöresel ürünler, organik tarımsal üretim ve Lavanta 

ile tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ilçenin bu hedefine bir adım daha 

yaklaşmasını sağlayacaktır. Bu konuda Fransa'nın Provence ve Rhone 

Lavanta bölgelerindeki gibi ürün bazlı turizm etkinliklerini tetiklemesi 
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beklemektedir. Ayrıca organik olarak yapılması basit ve organik üretime 

elverişli olan lavanta yetiştiriciliği ne ek olarak lavanta balı üretimi ve 

arıcılık faaliyetlerinin artması önemli çarpan etkilerinden olacaktır. Tıbbi 

aromatik bitki alıcılarının, Lavanta alıcılarının ilçeye olan ilgisi artacaktır. 

İlçe ekonomik canlılığına Lavanta ekilişinin etkisi olacaktır. 
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HÜYÜK ZİRAAT 

ODASI  

TR52-15-TD / 0044 

HÜYÜK’TE MERSİN 

BALIĞI 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

EĞİTİMİ 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Hüyük İlçesi Konya'nın Güney Batısında, Beyşehir Gölü kenarında bulunan, 

geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan bir ilçedir. İlçede uzun yıllardır 

yapılan tarımsal üretimin yanında Beyşehir Gölüne kıyısı olması nedeni ile 

Balıkçılık da ilçenin geçim kaynaklarındandır.  İlçede 100 Tekne, 150 Balıkçı 

belgesi bulunan balıkçı vardır. İlçede hali hazırda faaliyet gösteren 4 adet Balık 

işleme tesisi bulunmaktadır.  Balıkçılık ile uğraşan çiftçilerimiz gölden 

tuttukları balıkları balık fabrikalarında işleterek katma değer sağlamaktadır.  

Ayrıca ilçe dışından gelen tatlı su ve deniz balıkları da bu fabrikalarda işlenerek 

yurtiçi ve yurtdışı pazarlara 

sunulmaktadır. Bu fabrikaların 

500.000 kg balık işlenebilmekte, 

2014 yılı için 190.000 kg'lık bir 

miktarda yurtdışı balık ihracatı 

gerçekleşmiştir.   Mersin Balığı 

yetiştiriciliğine bakıldığında 

ülkemizde fazla yetiştiriciliği 

yapılmayan mersin balığı Rusya ve 

özellikle Hazar gölü menşeli bir 

türdür. Ülkemizde Adana ve Antalya 

bölgesinde mersin balığı konusunda 

çalışmalar yapan işletmeler 

mevcuttur. Mersin Balığı aynı 

zamanda bilinçli olarak üretimi 
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yapılması ile korunması yapılan türlerdendir.  

Bugün özellikle yurt dışı piyasalarda havyarı çok rağbet gören, hatta havyar 

denildiğinde akla ilk gelen balık mersin balığıdır. Mersin balığı eti de yine 

değerli balıketlerindendir. Mersin balığı havyarı 1200 $/kg ve üzeri fiyatlarda 

alıcı bulurken, Mersin Balığı eti 20$/kg civarında fiyata sahiptir.  Mersin balığı 

bentik, yani dip balıklardandır. Oksijen ve yiyecek toleransı yüksek balıklardır. 

İlçede uzun yıllardır yapılan hububat tarımı, son yıllarda üretimi artan çilecilik 

ile tarımsal üretimde ivme hızla yükselmektedir. Yukarıda bahsedilen balık 

fabrikalarının iki tanesi son 2 yıl içerisinde faaliyete geçmiş olup, balıkçılık 

sektörü de ilçenin ekonomik yaşantısında yerini hızla yükseltmektedir.  

Hüyük Ziraat Odası, Hüyük İlçe Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ortak 

projelerde yer alarak ilçenin coğrafik yapısı, konumu ve doğal kaynaklarının 

etkin kullanılması ve verimli bir üretim yapılması için alternatif ürün 

yetiştiriciliği konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda ilçede 

Alternatif bir üretim faaliyeti olarak Mersin Balığı Yetiştiriciliği konusunda 

Hüyük İlçesinde konu uzmanları tarafından eğitim verilmiştir. 

Bu proje sayesinde Mersin Balığının tanınması sağlanmış olup, 20 kişiye mersin 

balığı 

yetiştiriciliği 

konusunda 

eğitim 

verilmiştir. 

Mersin Balığı 

Yetiştiriciliği 

ve 

korunması 

hakkında 

teorik ve 

pratik bilgi sahibi olunmuştur. Aynı zamanda bölge halkında dolaylı olarak 

çevre dengesi ve doğa koruma ile ilgili bilinç oluşturulmuş olacaktır. Proje ile 

beraber Mersin Balığı ve diğer ekonomik balık yetiştirme çiftliklerinin oluşması 

teşvik edilmiştir.  
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 ILGIN TİCARET 

ODASI 

TR52-15-TD / 016 

ILGIN’DA BULUNAN 

İŞLETMELERİN 

KURUMSALLAŞMA 

ALTYAPISININ 

OLUŞTURULMASI 

PROJESİ 

 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik destek kapsamında yer alan eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Ilgın 

Ticaret Odası üyesi olan işletmelere ve personeline Satış Pazarlama, Hibe 

ve Teşviklere Ulaşma, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Satın alma ve 

Lojistik, Hedeflere Göre Yönetim, Dış Ticaret eğitimleri verilmiştir.  

Proje kapsamında eğitim verilen faydalanıcı sayısı 30 kişidir. Verilmiş olan 

Satış Pazarlama, Hibe ve 

Teşviklere Ulaşma, Aile 

Şirketlerinde 

Kurumsallaşma, Satın 

alma ve Lojistik, 

Hedeflere Göre Yönetim, 

Dış Ticaret Eğitimlerinin 

sonunda katılımcıların;  

 İşletmelerde 
bulunan satış 
elemanlarının daha 
yetkin bir şekilde 
satış pazarlama 
yapabilmeleri,  
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 İşletme sahiplerinin ve personellerinin müşterileri ile daha sağlıklı 
iletişim kurabilmeleri, Kurumsallaşma yolunda daha etkin adımlar 
atabilmeleri, İşletme sahiplerinin sağlanan hibe ve teşviklere daha 
fazla ulaşmalarının sağlanabilmesi ve hibe teşviklere daha fazla 
başvurabilmeleri,  

 Hizmet verdikleri kişiler, işletmeler ve kurumlarla daha etkili iletişim 
kurabilmeleri,  

 Sorumlu oldukları işleri daha kısa zamanda ve daha yararlı 
kullanabilmeleri, Projeler konusunda farkındalık ortaya koyarak ve 

destek 
veren 

tüm 

kurumlara bilgi verebilmeleri,  
 Dış Ticaret konusunda altyapılarının oluşturulması,  
 İşletmelerin performans değerlendirme, özlük hakları gibi konularda 

etkinlik sağlamaları,  
 Sorumlu oldukları işlerde daha motivasyonel çalışabilmeleri 

beklenmektedir.   
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KARAMAN İL GIDA 

TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ  

TR52-15-TD / 0046 

İNSAN 

KAYNAKLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde çalışan 34 

erkek 16 kadın toplam 50 personele 5 gün süreyle 40 saat eğitim 

verilmiştir.  

İletişim ve yazılı iletişim başlığı altında; 

yazışma teknikleri ve yazışma türleri, iş 

ve resmi yazışmalarda şekil ve içerik 

standartları, resmi yazışmalarda sayfa 

düzeni, dilbilgisi kuralları, noktalama 

işaretlerinin kullanılması,  üslup ve hitap 

şekilleri, yazıya başlama ve yazıyı sonlandırma, iş ve resmi yazışma türleri, 

kurum içi yazışmalarda 

dikkat edilmesi gerekenler, 

soruşturma ve denetim 

yazışmaları ve işlemleri, 

kurum dışı yazışmalarda 

dikkat edilmesi gereken 

kurallar, resmi yazışma 

kuralları ile ilgili 

yönetmelik ve uygulama 

rehberleri konularında 

eğitim verilmiştir.  
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Rapor ve raporlama kavramı 

başlığı altında; Raporlama 

süreci ve raporlama çeşitleri, 

rapor içeriğini hazırlama, 

raporlama formatı ve içerik 

yönü konularında eğitim 

verilmiştir.  

Sunum nedir sunum türleri 

nelerdir başlığı altında; sunu 

planlaması nasıl yapılmalıdır, 

sunu materyallerinin hazırlanması ve kullanımı, animasyonlu sunumun 

nasıl hazırlanacağı hakkında uygulamalar ve animasyon yerleştirme 

noktasında bilgi verilmiştir. Sunumu hazırlama, sunum sırasında dikkat 

edilmesi gerekenler, beden dili ve ses kullanımı noktalarında bilgiler 

verilmiştir. Dinleyici profilleri ve davranışları, stres yönetimi ve etkin 

iletişim teknikleri konularında bilgi verilmiştir.  
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KARAMAN 

TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 

TR52-15-TD / 0020 

KARAMANA ÖZGÜ 

YEMEKLERİN YAPIMI 

VE SUNUMU 

UYGULAMA EĞİTİMİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Karaman ilinin kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze 

yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Karaman, 

kendisini diğer şehirlerden ayırmaktadır. 

 

Proje kapsamında 

Karaman’a ait ve 

unutulmaya yüz 

tutmuş yöresel 

lezzetlerin bölgemizde 

hizmet veren otel ve 

restoran aşçılarına 

öğretilerek yöresel 

yemek kültürümüzün canlandırılması, bu yemeklerin 

yeniden derlenerek 

literatüre kazandırılması 

ve bölgenin ulusal ve/veya 

uluslararası tanıtımına 

katkıda bulunmak 

hedeflenmektedir. 

Proje süresinde Karaman 

ilinde faaliyet gösteren, 

yerli halka, otel ve 

restoranların 
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mutfaklarında çalışan aşçılar 

öncelikli olmak üzere 6’sı kadın 

21 kişiye, 10 gün süre ile 

yöreye özgü yemeklerin 5 farklı 

kategoride yapılması ve 

sunumu konularında uygulama 

eğitimi verilmiştir.  

 

Faaliyetler sonunda bu 

konudaki personel eksiği azda 

olsa giderilmiş, yemeklerin 

yapımı fotoğraflanarak 

literatüre girmesi sağlanmış 

ve böylece gelecek nesillere 

aktarılması sağlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

3
3
 

KONYA EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ  

TR52-15-TD / 0030 

MEYDANA 

GELEBİLECEK 

OLAYLARDA KRİZ 

YÖNETİMİ 

GELİŞTİRİLMESİ 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının stresle başa çıkabilmesini 

amaçlayan bu projede Müdürlük 

çalışanlarına Kriz Yönetim Eğitimi 

verilmesi planlanmıştır. Eğitim 

programı içerisinde, emniyet 

güçlerinin stres yaratabilecek 

olaylarda nasıl sakin kalabilir, alt 

çalışanlarını nasıl yönetebilir, 

hangi kararları alabilirler ve bu 

kararları insan davranışları üzerinde nasıl uygulayabilirler konularına 

değinilmiştir.  

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 

çalışanlarından 25 er kişilik 2 grup 

olmak üzere toplamda 50 kişiye her 

grup için 12 saat olmak üzere toplam 24 

saat eğitim verilmiştir. 

Söz konusu eğitim ile yaşanabilecek 

doğal afetler, toplumsal olaylar gibi 

durumlarda emniyet güçlerinin gibi kriz 

yönetimini proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü üst çalışanlarının 

kriz yönetimini bilmesi yada geliştirmesiyle birlikte personelin bakış açısı 

genişletilerek kurumun misyon, vizyon ve ilkelerine uygun objektif ve 

bilinçli birer birey olmaları sağlanmış olundu. 
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KONYA İL MİLLİ 

EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ  

TR52-15-TD / 0028 

KONYA İLİNDE 

ENGELLİ 

ÖĞRENCİLERİN 

AİLELERİNİN ÇOCUK 

EĞİTİMİNDE 

YAŞADIKLARI 

ZORLUKLARIN 

ARAŞTIRILMASI 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Araştırmada Konya ilinde engelli öğrencilerin ailelerinin çocuk 

eğitiminde hedeflenmiştir. Konya İlinde bedensel, zihinsel, görme, işitme 

engelli çocukların ve yaygın gelişimsel 

bozukluğu olan bireylerin ailelerinin, 

çocukların kişilik gelişiminde ve eğitim 

öğretim döneminde yaşadıkları 

zorlukların belirlenmesi ve ihtiyaç 

duydukları alanların araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

Proje ile söz konusu topluluğun günlük 

yaşamı, kişilik gelişimleri, sosyal ve 

eğitim yaşantıları sırasında 

karşılaştıkları zorluklar ve çevresel 

durumun engelliler üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır.  

 

Elde edilen bulgular, araştırmacılar tarafından geliştirilirmiş olan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile hazırlanan anket kullanılarak, engelli 
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çocuğa sahip 494 aile ile anket yapılması neticesinde oluşturulmuştur.  

 

Proje kapsamında yapılacak envanterlerle Karatay, Selçuklu ve Meram 

ilçelerinde eşit dağılımlı olarak her engel durumundaki öğrencilerin 

velilerinden 494 aileye anket uygulanmıştır. Ayrıca ailelerin ihtiyaçları ve 

problemlerinin 

öğrencilerle müşavirlik 

çerçevesinde en ilgili 

olduğu düşünülen sınıf 

rehber öğretmenleri, okul 

rehber öğretmenleri ve 

okul idarecilerinden 

oluşan 286 kişilik gruba da 

2. Envanter çalışması 

uygulanmıştır.  

 

Elde edilen veriler analiz edilerek ‘Konya İlinde Engelli Öğrencilerin 

Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması’ 

raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, engelli öğrencilerin aile eğitim programı 

alanında oluşturulacak daha büyük çaplı modül geliştirme projesi için 

altlık teşkil edecektir. 
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KONYA TERZİLER VE 

KONFEKSİYONCULAR 

ODASI 

TR52-15-TD / 015 

TASARIM VE İŞ 

GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

İLE REKABET GÜNÜ 

KAZANDIRILMASI 

EĞİTİMİ 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın Tasarım ve İş Geliştirme 

Eğitimi İle Rekabet Günü Kazandırılması Eğitimi çerçevesinde Konya 

ilinde faaliyet gösteren terzi ve konfeksiyoncu yaklaşık 1000 esnaf 

arasından seçilen 26 esnafa toplam 48 saatlik tasarım eğitimi verilmiştir.  

Bu eğitim çerçevesinde: 
 Temel Auto-CAD Eğitimi (4 gün), 
 Microsoft Office Eğitimi (2 gün), 
 Teklif hazırlama kuralları (1 gün), 
 E-ticaret ve E-pazarlama eğitimi (1 gün) olmak üzere toplamda 8 

gün eğitim verilmiştir. 
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Eğitim konu başlıklarından Auto-CAD eğitiminin mesleki yönden hedef 

grubun niteliğini arttırması, Microsoft Office eğitiminin temel bilgisayar 

becerilerini geliştirerek bilgisayar kullanımlarını 

kolaylaştırması, teklif hazırlama eğitiminin ihaleli işlere hazırlanmaları 

amacıyla kapasitelerini geliştirmeleri, e-ticaret ve e-pazarlama 
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eğitimlerinin ise yeni pazarlar bulmalarına imkan sağlaması 

hedeflenmiştir.  Eğitim programı bütüncül olarak hazırlanmış, birbirini 

tamamlamasına özen gösterilmiştir. 

Eğitimde meslek geliştirme, yeni teknoloji kullanımı, pazar bulma 

konuları ele alınmıştır. 
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KONYA VALİLİĞİ  

TR52-15-TD / 0045 

KONYA TUR 

PROGRAMLARI 

SEYAHAT 

ACENTELERİNE 

TANITILIYOR 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Bu proje kapsamında, Konya Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin ve İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün geçmiş dönemlerde yaptığı turizm 

tanıtım materyalleri incelenmiştir. Yine 

T.C. Konya Valiliği’nin yine MEVKA Desteği 

ile gerçekleştirdiği “KONYA TURİZMİNDE 

YENİ DESTİNASYONLAR” projesinin 

çıktıları kullanılmıştır. Konya Turizminin 

kullanılabilir alanlarının derlenmiştir. 

Konya turizminin 3 büyük turizm kentinde doğru hedef kitlelere 

anlatılması için öncelikle bölgenin TÜRSAB 

Bölge Yönetim Kurulları ile irtibata geçildi ve 

kendilerine verilen konseptler çerçevesinde 

potansiyel görüşülecek seyahat acenteleri 

belirlemeleri talep edildi. TÜRSAB’dan gelen 

firma isimlerine ilaveten 3 ildeki öncü turizm 

acentelerinin web sitelerini inceledi ve ilave 

acenteler belirlendi. Tespit edilen bu acentelerden, 4 Ankara, 4 Antalya ve 

7 de İstanbul olmak üzere 15 tanesine ziyaretler gerçekleştirilerek Konya 

ilinin, İnanç Turizmi, Tarih Turizmi, Gurme Turizmi, Doğa Turizmi 

Trekking ve Çadır Kamp, Bisiklet Safari, Sanat Turizmi ve Ailece Konya Gezi 

Turizmi olmak üzere 7 farklı turizm turu üzerinde tanıtımlar 

gerçekleştirilmiştir. Bu firmalardan bazıları, tespit edilen destinasyonları, 

kendi tur programlarına ekleyeceklerini bildirmişlerdir. 
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KONYA SANAYİ 

ODASI  

TR52-15-TD / 0027 

KSO TÜRKİYE’NİN 

2023 HEDEFİNE KATKI 

SAĞLAMAYA DEVAM 

EDİYOR 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Konya Sanayi Odası’na üye olan işletmelerde dış ticaret 

departmanlarında çalışan personele uluslararası teslim şekilleri, 

uluslararası ödeme şekilleri, ihracat mevzuatı kapsamında ihracat 

çeşitleri, ihracatta pazar araştırması, İnternet üzerinden uygulamalı 

pazar araştırması, ihracatta devlet destekleri, ihracatta fiyatlandırma 

teknikleri, dış ticarette sözleşme ve dış ticarette uygulama çalışması, satın 

alma ve lojistik yönetimi, pazarlama stratejileri, satış teknikleri, yönetici 

asistanlığı konularında eğitimler verilmiştir. Eğitim verilen faydalanıcı 

sayısı 20’si erkek 10’u bayan olmak üzere 30 kişidir. 

Alınan eğitimler sonunda katılımcıların; ihracat işlemlerindeki temel 

süreçlerde daha yetkin 

olmaları, İşletme sahiplerinin ve 

personellerinin ihracat ve 

ithalat üzerinde devletin 

uyguladığı politikalara karşı 

kendilerini yenilemeleri, 

uluslararası ticari ilişkilerde 

kullanılan belgeler ve bu 

belgelerin işleyiş şekilleri, 

işletme sahiplerinin verilen 

hibe ve teşviklere daha fazla yararlanabilmesi için gerekli yöntem ve 

kazanımları edinmeleri, dış ticaret konusunda işletme bilgi altyapılarının 

oluşumuna ve rekabetçi bir yapı edinmelerine katkı sağlamak 

amaçlanmıştır.  
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KTO KARATAY 

ÜNİVERSİTESİ  

TR52-15-TD / 0035 

BEN KARATAY 

ÜNİVERSİTESİYİM 

PROJESİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik destek talep konusu MEVKA'nın Teknik Destek Programı 

kapsamında yer alan eğitim faaliyetleri çerçevesinde, KTO Karatay 

Üniversitesi personeline Performans Artırma eğitimleri verilmesidir. Proje 

kapsamında 54 saatlik eğitim verilen faydalanıcı sayısı 20'si kadın olmak 

üzere 60 kişidir.  

 Verilen eğitimlerden  
 İşyeri Maneviyatı,  
 Sosyal Sorumluluk 

Kazandırma,  
 Etik Davranış,  
 Beyin Fırtınası 

Teknikleri ve  
 Fikir Üretme,  
 Duygusal Zeka ve 

Boyutları,  
 Algı Oluşturma ve Algı 

Yönetimi,  
 Üniversitemizde Motivasyon,  
 Amaç Belirleme ve Geri Bildirim,  
 Etkili İletişim,  
 Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi,  
 Stres ve Zaman Yönetimi,  
 Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri,  
 Türkçe de Çok Yapılan Yanlışlar ve Yazım Kuralları,  
 Kariyer Yönetimi,  
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 Kurum Kimliği-Kurum Kültürü ve Kurumsal Farkındalık Yaratma 
Teorisi, Kurum Kültürünün Çalışanlara Benimsetilmesi Uygulaması,  

 Yabancı Dil Bilmenin Önemi ve Gerekliliği,  
 Müzakere Teknikleri. 

Eğitimleri'nin sonunda Üniversite Personelinin öğrenciler, veliler, 

kurumlar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, Kurumsallaşma yolunda 

daha etkin adımlar atabilmeleri, Hizmet verdikleri kişiler ve kurumlarla 

daha etkili iletişim kurabilmeleri, sorumlu oldukları işleri ve zamanı daha 

kısa zamanda ve daha yararlı kullanabilmeleri, projeler konusunda 

farkındalık ortaya koyarak ve destek veren tüm kurumlara bilgi 

verebilmeleri sağlanmış olup, aynı zamanda personelin performans 

artırma altyapılarının oluşturulmasına, performans düzeylerinin 

artmasına, sorumlu oldukları işlerde daha motivasyonel çalışabilmelerini 

sağlamıştır. Üniversitelerin ve diğer ilgili kurumların bölgede idari, sosyal, 

kültürel ve ekonomik anlamda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları 

sayesinde bölgede yeniliklere ve kalkınmaya katkı sağlanmış olacaktır.  
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KONYA TİCARET 

ODASI & 

KTO EĞİTİM VE 

SAĞLIK VAKFI  

TR52-15-TD / 0048 & 

TR52-15-TD / 0049  

KONYA SANAYİSİ VE 

TURİZMİNİN TANITIMI 

PROJESİ 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Proje, Konya ilinin öne çıkan sektörleri arasında yer alan sanayi ve 

turizmin dünyaya tanıtımı ve ulusal ve uluslararası 

yatırımcıların/tedarikçilerin, yerli yabancı turistlerin bölgeye çekilmesine 

yönelik Türkçe Almanca ve İngilizce 

dillerinde tanıtım kataloğu 

oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Böylece Konya’nın ekonomik ve 

sosyal gelişimine katkı sağlanması 

amaçlanmıştır.   

Bu kapsamda, sanayi sektöründe 

yer alan Otomotiv Yan Sanayi, 

Makine İmalat Sanayi, Tarım 

Makinaları İmalat Sanayi, 

Ayakkabıcılık Sanayi, Döküm 
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Sanayi, Araç Üstü Ekipman Sanayi, 

Mobilya İmalat Sanayi, Plastik 

İmalat Sanayi, Gıda Sanayi süt, süt 

ürünleri, bakliyat, kuruyemiş, sıvı 

yağ,  Un İmalat Sanayi, Yumurta, 

Çikolata ve Şekerleme, Tekstil 

sektörleri ile birlikte Konya 

hakkında genel bilgiler, nüfus, 

yüzölçümü, ilçe sayısı, jeopolitik 

konum, idari yapı,  Konya’nın Tarihi 

ve Kültürel Özellikleri, Konya 

Ekonomisine Genel Bakış, 

Konya’nın Dış Ticareti, Konya’da 

Yabancı Sermaye Yatırımları, Tarım, 

Hayvancılık, Enerji,  Ulaşım(kara, 

hava, demiryolu), Turizm, 

Üniversiteler, Bilim Merkezi-

Teknokent, Fuar Merkezi, Lisanslı 

Depoculuk,  Kongre-Spor 

Merkezi/Stadyum, Konya’nın 

Gelecek Projeleri; Konya Lojistik 

Merkezi, KOP-Konya Ovası 

Projesi, KTO Mesleki Eğitim 

Merkezi, Konya Bölgesel 

İnovasyon Merkezi, Karapınar 

Termik Santrali, Karapınar Güneş 

Enerjisi Santrali konularında 

genel bilgilerin verildiği bir 

katalog çalışması yapılmıştır. Bu 
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çalışma Türkçe, Arapça ve Rusça olarak 3000 basılarak çoğaltılmıştır.  

Yine bu çalışma, bölgede inanç ve sağlık turizminin öne çıkarılması yerli ve 

yabancı turistlerin bölgeye 

çekilmesi için tanıtım 

amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Katalog 

KTO internet sitesinde 

yayımlanıştır. Tüm 

çalışmalarda kalkınma 

Bakanlığı ve Mevlana 

Kalkınma Ajansının 

görünürlüğü de 

sağlanmıştır.  
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MÜSTAKİL 

SANAYİCİ VE 

İŞADAMLARI 

DERNEĞİ  

TR52-15-TD / 0017 

İŞLETMELERİN 

İHRACAT 

YAPABİLİRLİĞİNE 

KATKI SAĞLAMAK 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik destek kapsamında eğitim faaliyetleri çerçevesinde, MÜSİAD a üye 

olan işletmelere Dış ticaret, Satış Pazarlama, Hibe ve Teşviklere Ulaşma, 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Hedeflere Göre Yönetim, Mali Tablolar 

analizi konularında eğitimler verilmesi ve bu alanlarda kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

İşletmelerin rekabet edebilirliklerinin artmasına katkı sağlanacaktır. 

Eğitim katılımcı sayısı 30 kişi olup kişi başı 55 saat olmak üzere toplamda 

1650 saat eğitim verilmiştir. 

Verilmiş olan eğitimlerin sonunda katılımcıların; İşletmelerde bulunan 

satış elemanlarının daha yetkin bir şekilde satış pazarlama yapabilecekleri, 

İşletme sahiplerinin ve personellerinin müşterileri ile daha sağlıklı iletişim 

kurabilmeleri, Kurumsallaşma yolunda daha etkin adımlar atabilmeleri, 

İşletme sahiplerinin sağlanan hibe ve teşviklere daha fazla ulaşmalarının 

sağlanabilmesi ve hibe teşviklere daha fazla başvurabilmeleri, Sorumlu 

oldukları işleri daha kısa zamanda ve daha yararlı kullanabilmeleri, 

Projeler konusunda farkındalık ortaya koyarak ve destek veren tüm 

kurumlara bilgi verebilmeleri, Dış Ticaret konusunda altyapılarının 

oluşturulmasına, İşletmelerin performans değerlendirme, özlük hakları 

gibi konularda etkinlik sağlamaları, Mali tablolar analizi ile etkin para 

yönetimi konularında yetkinliklerinin arttırılması beklenmektedir.  
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Eğitim müfredatı şu şekilde gerçekleşmiştir: 1-Dış Ticaret: 2 gün 10 saat 2-

Satış Pazarlama: 2 gün 10 saat 3-Hibe ve Teşviklere Ulaşma: 2 gün 10 saat 

4-Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: 3 gün 15 saat 5 Hedeflere Göre 

Yönetim: 1 gün 5 saat 6-Mali Tablolar Analizi 2 gün-10 saat İşletmelerin ve 

kurumların bölgede idari, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmaları sayesinde yeniliklere ve kalkınmaya katkı 

sağlayacak, diğer bölgelerden farkındalık ortaya çıkacaktır.  
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SEYDİŞEHİR 

İLÇESİ BAL 

ÜRETİCİLERİ 

BİRLİĞİ  

TR52-15-TD / 018 

ANA ARI 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

EĞİTİMİ İLE MESLEKİ 

KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

EĞİTİMİ 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik Destek kapsamında Seydişehir İlçesi Bal Üreticileri Birliği üyesi 20 

kişi Ana Arı Yetiştiriciliği 

Eğitimi konusunda 10 

gün toplamda 40 saat 

pratik ve teorik eğitim 

almışlardır. Alınan 

eğitimler ile arıcıların 

kendi ana arı yetiştirme 

işletmelerini kurmaları 

ve böylece Seydişehir 

yöresine uygun ana arı 

kolonisinin güçlü, çalışkan, 

hastalıklara karşı duyarlı ve 

dayanıklı, iyi huylu kışlama yeteneği 

gelişmiş, bal verimi yüksek bir 

şekilde yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Bu süreçte bal arılarının 
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verimliliğinde artış 

sağlanacak, daha 

fazla bal üretilerek 

Seydişehir 

ekonomisine ve 

istihdama katkı 

sağlanacaktır. 
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SEYDİŞEHİR 

TİCARET VE 

SANAYİ ODASI  

TR52-15-TD / 0037 

ÜYELERİN BİLGİ 

KAPASİTESİNİ 

ARTTIRMA PROJESİ 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Teknik destek konusu MEVKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında 

yer alan eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Seydişehir Ticaret ve Sanayi 

Odası'na üye olan işletmelerde dış ticaret departmanında, satış pazarlama 

departmanında ve ilgili birimlerde çalışan personele Satış Pazarlama, 

Müşteri Bulma Teknikleri, Dış Ticaret, E-Ticaret, Devlet Destekleri, 

konularında eğitimler verilmiştir. Proje kapsamında 54 saatlik eğitim 

verilen faydalanıcı sayısı 2'si kadın 20 kişidir.  

Verilen Satış Pazarlama, Müşteri Bulma Teknikleri, Dış Ticaret, E-Ticaret, 

Devlet Destekleri Eğitimlerinin sonunda katılımcıların; İşletmelerde 

bulunan satış elemanlarının daha yetkin bir şekilde satış pazarlama 

yapabilmeleri, işletme sahiplerinin ve personellerinin müşterileri ile daha 

sağlıklı iletişim kurabilmeleri, sorumlu oldukları işleri daha kısa zamanda 

ve daha yararlı kullanabilmeleri, Projeler konusunda farkındalık ortaya 

koyarak ve destek veren tüm kurumlara bilgi verebilmeleri sağlanmıştır.  

Müşteri Bulma Teknikleri eğitimi sayesinde müşterilere nasıl değer 

katılacağı, rakiplerin neler sunduğu, pazardaki fırsatlar ve tehditler, Dış 

Ticaret konusunda altyapılarının oluşturulması, ihracat yapabilirlik 

düzeylerinin artması; E-ticaret eğitimi sayesinde ise, küresel pazarlarda 

faaliyet gösteren firmaların; daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabilmesi, 

İşletme sahiplerinin sağlanan devlet destekleri eğitimleri ile hibe ve 

teşviklere daha fazla ulaşmalarının sağlanabilmesi ve hibe ve teşviklere 

daha fazla başvurabilmeleri, amaçlanmıştır. 
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İşletmelerin ve kurumların bölgede idari, sosyal, kültürel ve ekonomik 

anlamda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları yeniliklere ve kalkınmaya 

katkı sağlayacaktır. 
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SİLLEYİ 

KALKINDIRMA VE 

TANIŞTIRMA 

DERNEĞİ  

TR52-15-TD / 0040 

SİLLE TURİZM 

GÖNÜLLÜLERİ İLE 

TANITILIYOR 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Silleyi Kalkındırma ve Tanıştırma Derneği, Konya ekonomisinin 

güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip olan Turizmde, gelirlerin 

artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi için en önemli alt bileşenlerden 

olan Alternatif Turizm alanında, 

Sille turizminin geliştirilmesi, 

sille'de yer alan inanç ve kültür 

değerlerinin tanıtılmasında yerel 

halkında turizm sistemi içersinde 

yer alması, böylelikle sadece kamu 

kurumu, özel işletme,STK ve yerel 

halkında katılımı ile birlikte 

sürdürebilir turizm kalkınma 

modelinin Sille'de başlaması ve bu 

modelin örnek olmasını 

hedeflemektedir. Bu proje ile, 

dernek bünyesindeki insan 

kaynaklarını ve kurumsal kapasiteyi 

artırmaya yönelik planlanan turizm 

gönülleri biriminde çalışacak 

Sille'de yaşayan genç turizm 

gönüllüleri yetiştirmeye yönelik Teorik ve pratik sürdürebilir turizm 

Eğitimi kapsamındaki eğitimleri içeren bir çalışma yapılmıştır. Sille Turizm 

Gönüllüleri ile tanıtılıyor" Eğitimleri kapsamında; Genel Turizm Kavramı, 
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Turizmde Etkili iletişim Eğitimi, Turist Davranışları ve Beden Dili, 

Turizmde kişisel hijyen ve imaj, İnanç ve Kültür Turizmi Kavramı, Sille'deki 

İnanç ve Kültür Değerleri, Sille'deki İnanç ve Kültür Değerleri gibi 

konularda katılımcılar 

bilgilendirilmiş olup, Sille'de yer 

alan özel işletmeler kafe, restoran 

gibi turizm gönüllüleri ile birlikte 

gezilmiş ve eğitimlerin 

uygulamaları bu işletmelerde 

yapılarak hem turizm gönüllülerini 

işletmelerin tanıması sağlanmış 

hem de turizm gönüllüsü olanları 

işletmeleri tanıması sağlanarak 

katılımcı turizm kalkınma modeli  

oluşturmak amaçlanmıştır.  

Dernek bünyesinde sille turizm 

gönüllüsü olabilecek silleli 20 gence 

turizm gönüllüleri Eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda, 

20 eğitim sertifikası verilmiştir. 
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SKAL DERNEĞİ  

TR52-15-TD / 0036 

KONYA TURİZM 

HARİTASININ 

YAPILMASI 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Bu çalışma ile, Konya'nın turizm çeşitliliğinin görselleştirilmesi amacıyla 

alternatif turizm marka değerlerinin GPS koordinatlarıyla belirtildiği 

Konya Turizm Haritası hazırlanmıştır. Haritaya işlenen turizm 

mekânlarının ve marka değerlerinin tespiti ile Nihai olarak Konya'nın 

marka değerleri Konya'ya gelen yerli veya yabancı tüm turistleri kendi ilgi 

alanlarına göre yönlendirebilecektir. Örneğin dini 

hassasiyetleri/merakları olan turistler için Mevlana Müzesi, camii ve 

türbelere yer verilirken kültür-sanat turizmi meraklıları için keçe, halı, 

kaşık, tespih atölyeleri gibi yerlere öncelik verilmiştir. Marka değerlerinin 
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GPS koordinatlarının çıkarılması Özellikle yabancı turistler için GPS 

koordinatları büyük kolaylık sağlamakta ve tercih nedeni olmaktadır. 

Turizm şehir haritasının oluşturulması İlgili kamu veya özel kurumlardan 

temin edilen sokak temelli haritanın sokak ve cadde isimlerinin okunduğu 

bir ölçekte gerçekleştirilmiştir.  
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TÜRKİYE KAMU 

ÇALIŞANLARI 

KALKINMA VE 

DAYANIŞMA VAKFI 

TR52-15-TD / 0034 

BEN KENDİME 

YETERİM 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Kamuda çalışan kadın ve gençler başta olmak üzere, kamu çalışanları 

arasında sigara, alkol ve madde bağımlılığından korunması, sağlıklı, 

mutlu, üretken bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla proje 

yürütülmüştür. 

 

Proje kapsamında verilen eğitimler birkaç alana odaklanmıştır; 

 Kamu çalışanlarının kişisel gelişim eğitimleri ve yetenekleri 

alanında sanatsal faaliyetler ebru sanatı vb. uygulamaları  

 Danışmanlık hizmetleri ile madde kullanımı ile ilgili 

farkındalıklarının arttırılmasına yönelik olarak belirlenmiştir. 

Proje kapsamında 1. beden 

dili ve etkili iletişim, 2. zaman 

ve stres yönetimi ile problem 

çözme yöntemleri 3. topluluğa 

karşı hitap edebilme 

yöntemleri ile güzel konuşma 

ve diksiyon konularında 6 er 

saatlik bir seminer çalışması 

planlanmıştır. Eğitime 5’i 

kadın olmak üzere 10 kişi katılmıştır. 

Grubun 10 kişi ile sınırlı olmasına özen gösterilmiş olup eğitimin toplam 

süresi 12 saat olarak planlanmıştır.  Sürecin sonunda Konya genelinde 

açılmış olan sergi ile proje konusu Konya‘nın gündeminde yer almış, 

konuya dair farkındalık oluşturulmuştur. 
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ZÜBEYDE HANIM 

MESLEKİ TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ  

TR52-15-TD / 0047 

ENGELSİZ OKULDA 

ENGELSİZ ÖĞRENİM 

 

PROJE AMAÇ VE FAALİYETLERİ: 

Projenin Genel Hedefi: Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin engeline 

bakılmaksızın eğitim olanaklarını iyileştirilmesi için eğitimden sorumlu 

olan ve eğitimine etki eden bireylerle birlikte eğitilmesini sağlamaktır. 

Projenin Özel Hedefleri 1-Konya ili merkez 3 ilçesinden seçilmiş 6 pilot 

okulda görev yapan kurum yöneticilerine Özel Eğitim alanında Bireysel 

Eğitim Programının uygulanarak bu alanda donanım kazandırmak 2-

Belirlenen pilot okulların bulunduğu bölgede ailelerin Özel Eğitim 

alanında Bireysel Eğitim Programının uygulanarak bu alanda donanım 

kazandırmak 3-Belirlenen Pilot okulların ulunduğu bölgede ki 

Öğretmenlerin branşına bakılmaksızın Öğretmenlerin Özel Eğitim 

alanında Bireysel Eğitim Programının uygulanarak bu alanda donanım 

kazandırmak 4- Belirlenen Pilot okulların ulunduğu bölgede ki akran 

gruplarının Özel Eğitim alanında Bireysel Eğitim Programının uygulanarak 

bu alanda donanım kazandırmak Böylece aynı pilot bölgede hem okul 

yöneticileri hem öğretmenler hem aileler hem de akran gruplarının eğitimi 

amaçlanmaktadır.  

Bu doğrultuda; Özel Eğitime İhtiyaç duyan bireylerin eğitildiği sınıflarda 

görev yapan öğretmenler ve tüm öğretmen -psikolojik danışmanlar 120 

kişi Özel Eğitime ihtiyaç duyan bireylerin velileri 60 kişi, Okullardaki 

yöneticiler 100 kişi, Okuldaki akran grupları 80 kız öğrenciye eğiticilerin 

eğitimi, veli eğitimi, akran eğitimi konuları olmak üzere toplam 360 kişiye 

12’şer saat eğitim verilmiştir.   
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Eğitimler sonunda 120 eğiticiye ve 60 adet veliye 20 şer soruluk 2 anket 

uygulanmış ve bu anketlerin değerlendirilmesi de yapılmıştır. 

 

 

 


