çocuklarıyla ilgili rehabilitasyon çalışmaları genellikle uyuşturucu bağimlılarına
yönelik yapılmıştır.
Bu çalış maların başarıya engelleyen en önemli unsur bağımlı ile madde arasına
tabii bir engelin konulamamasından kaynaklanmaktadır.tedavi edilen bağımlılar,Ya
tedavi merkezlerinin çevresinde yada tedavilerin bitiminde sokaklarda bağımlı
oldukları maddeye kolay ulaşabildiklerinden
dolayı tekrar maddeye yenik
düşmektedirler.bu durum ise sürekli rehabilitasyona tabi tutulanların bile kısa süre
sonra eski durumlarına geri dönmelerine zemin hazırlamaktadır.sokak çocuklarının
ve sahipsiz ev kadınlarının
rehabilatasyon eğtimleri vetekrar topluma
kazandırılmaları sorunlu ,çocuklar, kadınlar ve toplum açısından ayrı ayrı önem
arzetmekte ve proje gerekçesi sağlamaktadır.
a) Toplum açısından gerekçesi :
Sokak çocukları ve sokakta kalmış kadınlar amaçsız ve hedefsiz
kalmalarından dolayı kulladıkları tiner bağımlılığı ,kötü davranış alışkanlığı veya
yasantısından dolayı tamamen insani duygulardan uzaklaşmış bilinçsiz ve
düşüncesiz hareketlerle toplumunher kesimdeki insanlar için bir tehlike
yaratmaktadırlar.Sokak çocuklarının rehabilitasyon süresince toplumdan tecrit
edilerek toplumun korunması kişilerin mal ve can güvenliğinin sağlanması
devletin anayasal görevlerinin başında gelmektedir.
b) Sokak çocukları açısından gerekçesi :
Sokak çocukları zararlı bağımlılıkları sürdürdüğü sürece hergün önüne
biraz daha yaklaşmaktadırlar.toplumdan ve toplumsal hayatan tamamen
koptturlar.Hatta toplumdaki mutlu insanlarıntamamı onlar için birar düşmandı ve
hedeftir.Program bu insanların topluma tekrar kazandırılamlarına yönelik bir
çalışmadır.Sokak çocukları zararlı bağımlılıklşarından dolayı zaman zaman
tamamen biliçlerini kaybederler.bu durumlarda ya istemedikleri halde topluma
ve masum insanlara zarar veririler, yada soğuktan dolayı sığındıkları bir kösede
donarak hayatlarını kaybederler.Bu insanlara toplum olarak önce maddeden
sonra kendilerinden korumak bir insanlık görevi olmalıdır.
c) Ülke açısından gerekçesi :
Hergün gazete sayfalarında tinerciler tafından işlendiği söynen öldürme
,yaralama,gasp,tehdit ,ırza geçme vb. gibi birçok adli olay okunmakta ve
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görülmektedir.Poliskayıtlarında ise tinerciler tarafından işlenen suçlardan çidid
artişlar olamsına rağmen adlı ve idari olarak etkili tetbirler ve sonuç önleyici
projeler alınamamaktadır.B u ise A.B ye girmeye hazırlanan ülkemiz için hem

olumsuz bir imaj sergilemekte hemde ülkemie gelecek turis sayısını olumsuz
olarak doğrudan etkilemektedir.Bu olumsuzluklar ortadan kaldırıldığı taktirde
ülkemizin imajinin düzelebileceği gibi ülkemize gelecek turis sayısında da çıdi
artışlar olacağı bir gerçektir.hepsinden önemlisi Türkiyenin kayıp çocukları ve
davemlı problem olan sorumlu bir topluluk değil tam tersi ülke menfatine katkı
topluma faydalı ülkenin geleceğine yapı taşı olacaklardır.
5- PROJENİN KONUSU

5.1

Temel Hedef :

Projenin temel hedefi toplumun himayeye muhtaç korunmaya muhtaç
kendisi tafından beli bir gelişim kat edemeyenfaydalı bir yapıyadönüşemeyen
insan topluluğu kesimini bu proje kapsamında toplumun bir ayrılmaz
toblosundaki yerini alarak hayat tedarik zincirine katılması sağlanacaktır.Bu
temel hedefle kimsesiz çocuklar madi durumu yetersiz ailelerin çocukları
başarılı olan çocuklar, bir rehabilitasyon program çerçevesinde meslek okulu
,yüksek okul ve ünüversiteye araştırma enstütüsü gibi kurumlarla bu çocukları
yazılım uzmanı personeli yetiştirme ve sektörün ve kamunun nitelikli diplomalı
insanların sitatüsüne getrirmeyi hedeflemekteyiz.Bu rehabilitasyon eğtimleri
oluşturukende çocukların bazı hizmetlerinin yürütülmesi içinde bir başka
sığınma ve rehabilitasyona ihtiyacı olan sokakta kalmış kadınlarıda “ insan
bakıcılığı uzmanı” eğtimleriylede meslek edinmeleri hem çocukların bakımlarını
sağlamak hemde kadınların bir proje eşliğinde rehabilitasyonla topluma
kazandırma projesi sağlanmış olacaktır.Projenin temel amacı hem himaye
etmek hem sorunlu topluluğu sorunlu olamktan çıkarmak,hemde bu projeyle
topluma kazndırmayı temel hedef amaçlamaktadır.
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5.2

PROJENİNİN AMAÇ ve KAPSAMI :

Yassıada arazisinin vakfımıza tahsisi ve uygulayıcı olarak Türkiye
Bilgisayar Mühendisleri ve Programcılar derneği uygulayıcı olarak
görevlenerek, Ada yönetiminin oluşturulacaktır.Bu yönetim kurulu adada
Projenin uygulaması için gerekli
bütün iktisadi işlemler ve belirlenmiş
çalişmaları yöneteceklerdir.Adanın rehabilitasyon çalışması için uygulama
projeleri olarak “yazılım uzmanı elamanı” programı ve “insan bakımı uzmanı”
programı gibi temel eğtim yapıları
için kurum ve kuruluşlar
oluşturulacaktır.Ayrıca sosyal faliyetler içinde faliyet kolları belirlenecektir.Bu
faliyetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için madi yapılarda deselenmesi
gerekmektedir.Bu amaçla çeşitli sosoyal dönüşüm projeleri yapılacaktır.
Yazılım uzmanı elamanı projesi için adada oluşturulacak ilk okul,
ortaokul,meslek lisesi, yüssek okul,ve ünüversite bölümleleri bu çocukların
eğtime dönük ,çalışmalar için özel ihtisas okulları oluşturulmuş olacaktır.Bu
mevcut okulları vakfın bünyesinde özel okullar olarak palanlanmış ve bu
okulların eğtiminin dünya ölçeğindeki eğtimleri daha hızlı dönüşüm
yapmasını planlanacaktır.Bu okullarda teknolojinin faklı konularda ve farklı
tekniklerde eğtim verebilmesi için özel müfradat oluşturulacaktır.Ayrıca daha
kaliteli eğtim verilebilmesi, içinde yurt dişi ve yurt içindende uzman hocaların
ücrtetli olarak eğtimde çalıştırılması için özel bir yapıda askeri okul eğtimi
pirensibinde
ve
okul
özel
ünüforması
seklinde
eğtim
planlanmaktadır.Türkiyedeki ve dünyadaki başarılı bütün yapıların bir
karışimi
olacaktır.öğrencilere
disiplin,bilgi,beceri,konularının
temeli
verilecektir.Öğrencilerin çağın ve dünyanın koştugu meslek olan aynı
zamanda Türkiyeye gelecekte en lazım olan mesleklerden yazılım uzmanı ilk
okuldan ünüv kadar verilecektir.Yetişen çocuklar Türkiye ve Dünya Bilgi
teknolojileri konusunda en iyi yetişen ayrıcalıklı bir yapıya sahip olmuş
olacaklardır.Burada oluşturulacak ilk okul anne şevkatında başarılı gençlerin
taneleri atılacaktır.Sağlam bir eğtim Müfredatıyla ünü yurt dişına yayılacak
bir temel eğtim okulu olacaktır.Öğrenciler en az birkaç dili öğrenecek yapıda
ve temel bütün bilimleri uygulamalı olarak ğöreceklerdir.Çocukların bu
okullarda sosyal eğtim olarakta çiçek yetiştirmeden,evcil hayvan yetiştirmeye
varana kadar sevmesini ve sevilmesini temeleri öğretilecektir.İlk öğretimde
sevgi, paylaşma,emeğin temelelrinde verilecek,temel bilimler öğrencilerin bir
sonrası adım olan meslek eğtimleri tabanı bilgisi ,sosyal bilgisi,piskolojik
yapısı,tam insanlar olarak katılacaklardır.Mesleki eğtim aşamasında
öğrenciler bilgiteknolojisi mesleğinin bütün branşlarında dünyanın en önemli
okulların yapılarından örnekler uygulanacaktır

YASSIADA YAZILIM PERSONELİ YETİŞTİRME ve REHEBİLİTASYON EĞTİM MERKEZİ

Bu yapıda Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları derneği
üyelerinin dünyanın çok çeşitli ünüv aldıkları eğtimleri Türk çoçuğuna ,her
şarta ,her duyguda sonuna kadar verme isteği aktarma yapısından
kaynaklanmaktadır.Öğrencilerin yetişenleride Türkiye Bilgisayar Mühendisleri
Programcıları Derneği üye şirketler de staj ve istihkâm edileceklerdir.Sosyal
projeler olarak öğrenciler kendi içindetakımlar oluşturarak içinde rakebet
grupları oluşturacaklardır.Böylece öğrenciler okul yıllarında proje
yarışmalarıyla sosyal projelerde futbol takımı,basket takımı,müzik
grubu,tiyatro takımı gibi gruplar arası yarışama yaptırrılacaktır.Ayrıca toplum
destegi ve ilgisini adaya çekebilmek için hergün bir yardım seveni adanın
“Baba günü” etkinlikle her bir günü bir kişinin destegi ve o günün adanın
babası sıfatıylada çocukların sevgisi törpülenmiş olacaktır.Böylece Ada 365
gün bir başka kisi tarafından yardım edilen ve ogünün kendisine ayit bir
etkinlik yapmasına müsaade edilerek öğrencinin sosyal destekten
yararlanması sağlanmış olacaktır.Ada faliyete geçtikten sonrada adanın
onarımı ve düzenli demirbaş takfiyesi içinde her bir sınıfı ve odası bir şirkete
sponsor verilmesi için organizasyon yapılacaktır.Projenin amacı olan
kimsesiz çocukların ve kadınların himayesi olduğu için ;burada meslek
edinen kadınlarımıza eğtimleri karşılığında blge verek mezu edilec ve
sehirde iş bulmaları sağlanacakır.Bu projenin faliyete geçmsiyle toplumun
önemli bir bölümünün kangren olan sorunlarını çözüm sağlanmış olacaktır.
6- PROJEDE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ VERİLECEK EĞTİMLERİN
KONULARI
Adaya alınacak öğrencilerin bir pisikayatris tarafından ön analizle mevcut
yapı ve piskolojik sayacı çıkarılacaktır.Öğrencinin piskolojik
grafik yapısı
çıkarılarak eksiklik düzeyi belirlenerek,artı duruma gelecek piskolojik programı
çıkarılacaktır.Bu tespitler seviyeleri aynı olan çocuklar arasında eşleşerek gruplar
şekline getirilerek ,grup terapisi yapılacaktır.Buda seviyeleri yanı olan çocuklara
aynı tojada uygulam yapılmış olacak ve eşi çözüm üretilmiş olacaktır.
Bu uygulama Adaya gelen her öğrenci grubu belli bir düzeye ulaşana kadar özel
bir terapi uygulanacaktır.Bu terapiyi tamanlayan öğrenciler. Sonra adadaki
normal öğrencilere karıştırılacaktırlar.
Adada ilk okul, meslek lisesi,ünv şeklinde eğtim okulları
kurulacaklardır.Ayrıca yazılımaraştırma estütüsü kurulacaktır.İlk okuldan
başalayan bir süreçle yazılım mühendisi olmak için bütün temeller
verilecektir.Bunlar sosyal projelerle desteklenip sağlam bilgi girişi ve sağlam
bilginin kalması sağlanacaktır.Orta öğrenime gelmiş öğrenciler,dünya bilimleri
üzerinende her standardın üstünde seviye bilgileriyle donatılacaktır.böylece
tabanı sağlam,üstü yeterince gelişmiş zemin hazırlanmış olacaktır.Lise
seviyesine gelen öğrenciler bu branş için açılmış özel meslek liselserinde direk
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ara elaman olarak yetiştirilecektir.Bu mesleğin ilk ara elamanı olan kodcular
olarakmezun ve iş bulmuş olacaklardır.Bu meslek aşamasında bir üst eğtim olan
meslek yüksek okulunun eğtiminin almış öğrencilerde bir yazılım projesini
aldıklarında yönete bilecek seviyede eğtimin tamamlamış ve iş sağlanmış
olacaklardır.Eğer öğrenciler
eğtimine devam etmek ve mühendis olmak
isterlerse bir projenin oluşturucusu ,yaratıcısı şekline sahip bir mühendis
olacaklardır.bu tip mühendis düzeyine kadar ulaşabilecek bir platfon
oluşturulacaklardır.Bu yapı bir askeri okulun displini,dünyaca ünlü okulların
tekniğindeki alt yapısı,en ileri teknikle yapılacak psikiyatri kıliniklerin çalışma
şeklinde bir bütün oluşturacak şekilde yürütülecektir.Bu projenin çalışması için
lazım olan insan unsurununda bir başka kanama noktamız olan kimsesiz
kadınlarıda ve çocuklarının bakımlarınıda çalışan personel olarak
faydalanacak,hem iş sağlamış hemde insan bakıcılığı eğtimi alarak adanın
dişındada profesyonel bakıcı diplomasına sahip olacaklar.Aynı zamanda meslek
öğrenmiş olacaklar.Adanın yönetimine askeri eğtim okullarından çalışmış emekli
bir paşa tercih edilerek öğrencilerinT.S.K leri displin yapısı ve yaşam kılavuzu
uygulaması sağlanacaktır. Öğrencilerin adayı temsil eden ve bir ayrıcalıklı
öğrenci rehabilitasyon merkezi şekline bürünmesi içinde özel ünüforma yaptırlıp
öğrencilerin tek tip giymeleri sağlanarak eşitlik ,ve güvenlik duygusu
verilecektir.öğrenciler hafta sonunda şehir gezileri ve müze, tiyatro gibi, sosyal
faliyetlerde bulunmaları için sosoyal geziler düzenlenecektir.Öğrenciler ada
balıkçılığı ,bahçıvanlık,dalgıçlık,futbol,basketbol,voleybol,güreş,boks gibi spor
takımları oluşturulacak.okullar arası turnuvalar ve kendi içinde turnuvalar
düzenlenecektir.Bu takımlara profesyönel sporculardan fahri teknik direktör
teklifleri götürülerek öğrencilerin toplum tarafında
desteklenir piskolojisi
yaratılacaktır.Öğrencilerin tiyatro ve yayın organları gibi her öğrencinin birkaç
uğraş alanı yaratılacak.Eğtimin ve rehabilitasyonun dişında sorumluluk alanları
ve başaryı tatmaları için birkaç açılım yaratılacaktır.Öğrencilerin takip edilen
dosyalrında öğrenci sosyal bilimsel spor alanlarındaki faliyetlrinde en az birirkere
başarı kupası alamsı sağlanarak, gelecekteki projelerinde güven oluşturmasını
sağlayacak anahtar eline verilmiş olacaktır.Öğrenciler eğtim müddetince
Aşşagıdaki rehabilitasyon uygulması sağlanacaktır.
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6.1 EĞİTİM KONULARI:

•
•
•
•
•
•

İLK OKUL EĞİTİM KONULARI
Temel ders müfredatı
Yabancı diller(İNG.-RUSÇA-ÇİNCE)
Bilgisyar kullanım programı
Doğa dersleri
Spor dersleri
Pskoloji ders uygulamaları

•
•
•
•
•
•

ORTA OKUL EĞİTİM KONULARI
Temel bilimler dersi
Yabancı diler (ALMANCA-JAPOCA)
Bilgisayar yapıları dersleri
Pskoloji derleri
Spor derleri
Kisiselgelişim derleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YAZILIM MESLEK LİSESİ EĞTİM KONULARI
Temel bilimler dersleri
Network desleri
Donanım dersleri
Eloktironik dersleri
Yazılım algoritması dersleri
Güvenlik ağları dersleri
Pıc derleri
Proje dersleri
Yabancı dillerde proje dersleri
Kişisel gelişim derleri
Yabancı dilerde kitap tercümesi
Pskoloji dersleri

• Spor derleri

SOSYAL EĞTİM KONULARI
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İLKOKUL SOSYAL EĞTİM KONULARI
• Tiyatro dersleri
• Piskoloji kontrol dersleri
• Doğa dersleri
• Hayvan bakım dersleri
• Müzik dersleri

•
•
•
•
•
•

ORTAOKUL SOSYAL EĞTİM KONULARI
TİYATRO GRUPLARI OLUŞTURULMASI
PİSKOLOJİ KONTROL SINIFLARI OLUŞTURULMASI
DOĞA DERSLERİ
HEYKEL TRAŞLIK DERSLERİ
FOKLOR DERSLERİ
MÜZİK GRUPLARI

•
•
•
•
•
•

LİSE SOSYAL EĞTİM KONULARI
TİYATRO GRUPLARI OLUŞTURULMASI
PİSKOLOJİ KONTROL SINIFLARI OLUŞTURULMASI
DOĞA DERSLERİ
HEYKEL TRAŞLIK DERSLERİ
FOKLOR DERSLERİ
MÜZİK GRUPLARI

7- PROJENİN BEKELENEN SONUÇLARI/ ÇIKTILARI :
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Toplumda atıl ve zaman içinde oluştururlabilecek şuç ordusunun oluşmasını
ve bu yapının sinerjisisni tersine çevirerek topluma ve devlete faydalı bir yapı
olamsını sağlamaktır.
Dünyada örnek oluşturacak sonuçları incelenirse tez olabilecek bir sosyal
bir gözlem ve inceleme
kaynağı oluşturulacaktır.Gerektiğinde üzerinde
çalışabilinecek sosyal bir labaratuar olarakta gözlemlenerek birçok bu konuda
doktara tezide çıkarılabilir.Bu denli büyükbir projeyle hem bir sosoyal yara sonuçalrı
gözükmüş hemde bunu gibi oluşacak başka projelere zemin , örnek ve emsal teşkşl
etmiş olacaktır.
“Yassı ada yazılım personeli yetiştirme ve rehabilitasyon projesi” 10 sene
içinde 5000 kişilik kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuk, 15 bine yakında sağlık bakım
elamanı (kadınlardan) yetiştirmiş olacaktır.
Bu sayıya ulaşıldığında topluma katma değer olarak getirisi 6 milyar $
bu proje oluşmasaydı bu topluluğun toplumdan alacağı veya götüreceği meblada 3
milyar $ rı bulacaktı.buda 10 yılda Türk toplumuna 9 milyar $ yapıya kavuşacaktır.
Bu
öğrenciler
mesleklerini
elinealdıkalrında
kazançaları
ve
kazandıracakları tahmini katma değeri düşünerek planlanmıştır.Ayrıca proje
uygulanmadığında toplumda oluşturucagi
madi
manavi
götürüleride
azınsanmayacak durumdadır.Buda Türk toplumu için çok önemlelidir.

8 –PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Adanın düzenli olarak faliyeti için Sosyal Hizmetler Kurumunun,
Valilik,Büyükşehir,Belediyeler özel kurumlar,sürekli olarakgerekli desteklerin
verilmesi beklenmektedir.

9- PROJENİN BİRLEŞENLERİ:
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Projenin uygulama birleşenleri için yassıadanın enson 1993 senesinde
İstanbul
ünv. Devredilmiştir. Ancak öğrencilerlodos problemei yaratmaya
başalayınca, günlük olarak gidip gelmeler olmayınca ünv burayı işletmeden
almıştır.Ada unv terk etmiştir.Ada şu an hazine arazisi olarak
mili
emlaktansorumludur.
Bu adanın projenin işletilmesi için adanın tahsisi vakfa devredilmesi
gerekmektedir.Belediye tarafındanda
tadilat ve ulaşım reçlerinin yapılması
gerekmektedir.
Ayrıca gerek eğtim kurum izinleri içinde Milieğtim bakanlığı ,içişleri
bakanlı,
gibi
kuurluşlardanda
gerekli
prodösör
izinlerin
verilmesi
gerekmektedir.Öğrencilerin tespiti, gerekli piskolojik tedavi, ve sağlık hizmetleri
içijnde sağlık bakanlığının destek vermesi gerekmektedir.
YÖK kurumunun ünv. Yetkisinin verilmesi içinde projeye gereki destek
sağlanmalıdır.
Projenin düzenli olarak işletilmesi içinde çeşitli belediyelerin
düzenliolarak maddi destek ,geelecek yapıların kullanılmasındada
kolaylık
gösterilmelidir.
Ayrıca Deniz Kuvvetleride ve >Denizcilik işletmeleridende adanın
ulaşmından destek sağlanmalıdır.
Projenin düzenli çalışabilmesi ve düzgünçalişa bilmesi için projenin
toplumsal mutabakatla herkez tarafından gözlenebilen şeffaf bir yapıya getirilecektir
adanı 24 saat izlenebilmesi ve herşeyinin herkeztarafından izlenbilmesi içinde
internet üzerinden canlı yayayın yapılacak ve bütün yapısı internetten takip
edilecektir.
Projenin çalışa bilmesi içinde her öğrencini bir burs vereni olamsını
sağlanacak böylece her öğrencinin bir manevi evladı olaması sağlanmış olacakatır.
Projenin toplum tarafından sahiplenmesi içinde gerekli piyar
çalışması yapılacaktır.

11-Süre ve Faaliyet Planı
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Projenin süresi 10 aydır.
1. Yıl için :
Faaliyet
1. Proje ekibinin
belirlenmesi,
çalışmaya
başlaması ve ilk
toplantı
2. Eğitim
merkezlerinin
tadilatı ve inşaat
süresi
3. Gerekli
malzemenin
seçilmesi ve
satın alınması
yada
kiralanması
4. Proje ekibinin
ikinci toplantısı
5. Malzemenin
eğitim
merkezlerine
yerleştirilmesi
6. Basın yolu ile
projenin
içeriğinin halka
duyurulması
7. Proje ekibinin
projenin işleyişi
konusunda
eğitilmesi.
8. Merkezlerin
açılışlarının
yapılması.
9.Proje ekibinin
3. toplantısının
yapılması.
10.
Katılımcıların
kayıtlarının
alınması ve
sınıfların
oluşturulması.
11. Eğitimin
başlaması
13. Web
Tasarım
sınıfının eğitime
başlaması

Ay 1

2

1. Yarıyıl
3
4

5

6

7

8

2. Yarıyıl
9
10

11

12

Uygulama makamı
Tüm ekip.

İdari Müdür

İdari Müdür , Genel
Koordinatör , Teknik
Müdür.

Hizmetliler hariç tüm
ekip
Gönüllüler ve tüm
ekip
Gönüllüler , Genel
Koordinatör,
İdari
Müdür
Eğitmenler.

Tüm
ekip
gönüllüler

ve

Hizmetliler hariç tüm
ekip
Eğitim Sorumlusu ve
insan
kaynakları
uzmanı.

Eğitim Sorumlusu ve
insan
kaynakları
uzmanı
Hizmetliler hariç tüm
ekip
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14. Bilgisayar
Okur Yazarlık
eğitiminin
başlaması
15. Proje
ekibinin4.
Toplantısı
16. Proje
Ekibinin
5.Toplantısı
17. ikinci
bilgisayar
okuryazarlığı
grubunun
eğitime
başlaması
18. VB
grubunun
eğitime
başlaması
19eğtim.proje
ekibinin
6.toplantısı
20 sağlık.proje
ekibinin 7.
toplantısı
21.internet
teknolojileri
grubunun
eğitime
başlaması
23.proje
ekibinin 8.
toplantısı
24.Grafik
Tasarım
grubunun
eğitime
başlaması
25.proje
ekibinin 9.
toplantısı
26.proje
grubunun 10.
toplantısı
27.anket
çalışması
28.katılımcıların
sertifika töreni
29.sonuç
raporunun
hazırlanması

eğitimci

Hizmetliler hariç tüm
ekip
Hizmetliler
bütün ekip

hariç

eğitimci

eğitimci

Hizmetliler hariç tüm
ekip
Hizmetliler hariç tüm
ekip
eğitimci

Hizmetliler hariç tüm
ekip
eğitimci

Hizmetliler hariç tüm
ekip
Hizmetliler hariç tüm
ekip
İnsan
kaynakları,
idari
müdür,
katılımcılar,
gönüllüler
Bütün ekip
Hizmetliler
bütün ekip

hariç
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12- PROJENİN UYGULANACAK YOL HARİTASI:
Projenin faliyete geçmesi için adanın vakfa tahsisi
gerekmektedir buda projeni başlama yol haritasını aşagıda veilmiştit.

yapılması

VAKFIN
PROJEYE
MÜRACAT

SOSYAL
HİZMETLER
MÜDR.

BAKANL
IK

MİLİEMLAK MÜD.

VALİLİK

MİLİEMLAK İL
MÜD.

VAKIF A
TAHSİS
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13-PROJENİN KARŞILAŞACAĞI RİSKLER :

•
•
•
•
•
•

Projenin uygulanması sırasında karşılaşacagı riksleri aşağıda sıralıyabilir.
Yeterli maddi ve manavi kaynakların sağlanaması ve projenin yarım kalması
Faliyetler için iznlerin verilmemesi veya gecikmesi yada brokrasiye takılması
Devletin üzerine alacağı işlerin yavş ilerlemesi
Projenin uygulanmasından zarar göreceğini düşünen çıkar grupları
Yeterrince öğrenci sayısına ulaşamaması
Meydana gelebilecek olağan üstü durumlar(afet,savaş vb.)
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