
Vakfın Amacı  

İnsan ve toplumun; yaşam, duyarlılık, eğitim, sorumluluk, hizmet 
bilincini ve kalitesini yükseltmek.

Vakfın amacı doğrultusunda felsefî, bilimsel, sosyal, kültürel ve 
sanatsal araştırmalar ve çalışmalar yapmak. Bu konuda yapılan 
çalışmalara maddi ve manevi destek vermek.

Evrensel Değerleri geliştirmek ve toplumsal düzeyde 
yaygınlaşmasını sağlamak. 
Toplumun kendini gerçekleştirmiş bireylerden oluşmasına 
katkıda bulunmak.
Misyonumuz kapsamında çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği 
zemini oluşturmak.
Kurumsal Kültür oluşturmak
Evrensel Kültür Merkezi kurmak.

İnsanlığın dostluk, kardeşlik, uzlaşma, barış, özgürlük, eşitlik, 
demokrasi gibi yüksek evrensel değerleri hayata geçirmiş bilinçli 
bir topluma kavuşabilmesine hizmet etmek ve bu ideali 
benimseyen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve evrensel 
barışa katkıda bulunmak.

Vakfın Amacı 

Hizmet Konuları Hizmet Konuları 

Gönüllü kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağamak, ortak 
hizmet projeleri uygulamalarını özendirmek, toplumun yarar ve 
güvenini kazanacak hizmet uygulamalarına maddi ve manevi 
destek vermek.

Topluma ve insana ilişkin sorunlarda kamuoyunu aydınlatmak ve 
bu sorunları giderecek kural, yöntem, proje ve gerekli bilgileri 
içerecek yayınlar yapmak, toplantılar düzenlemek.

Kuruluş : Kuruluş : 16 Mayıs 1999

Kurucusu ve Başkanı : Kurucusu ve Başkanı : Mualla  GÜVEN

Vizyon İfademiz Vizyon İfademiz 

Sevgi
Güven ve Güvenilirlik
Farkındalık ve Değişim
Özgürlük ve Bağımsızlık
Bütünlük Bilinci
Yaratıcılık

Ortak Değerler

Dünya bar ış ına katk ı  sağlamak üzere toplumun 
geleceğinden ve gelişiminden kendini sorumlu tutan yüksek 
ideal sahibi bireyler, toplumsal öncüler yetiştirmek; dünyaya 
yeni değerler kazandırarak yeni bir  insanlık anlayışı 
oluşturmak.

Misyon

Hedefler

ÇalışmalarımızdanÇalışmalarımızdan

ÖĞRENEN, ÖĞRETEN ve YÜKSELEN BİR ORGANİZAYONUZ BİZÖĞRENEN, ÖĞRETEN ve YÜKSELEN BİR ORGANİZAYONUZ BİZ
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KÖYKAL - Köyde Yaşam Kalitesini Artırma Projesi

Okuma Yazma Becerisini Geliştirme Projesi

Turizm Aracılığı ile Dünya Barış Parkları Projesi

Yüksek İdeal Yolcuları Çalışma Grubu

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansları

Dans Grubu ve Dünya Dansları Projesi

Dünya Kültürlerini incelemek, kültürler arası iletişimi kurarak 
karşılıklı anlaşma ve paylaşımı sağlamak adına çeşitli 
kültürlerin halk danslarından örnekler hazırlamakta ve 
sergilemektedir. Grubun amacı, dünya kültürlerini bir araya 
getirerek Barış Kültürünün oluşumuna katkıda bulunmaktır. 

Vakıf üyeleri ve gönüllülerinin paylaşımı arttırmak ve birlikte 
öğrenme sürecini sanatla desteklemek amacıyla 
oluşturdukları koro, 4 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Son 2 
yıldır koro katılımcıları kendi beste ve güftelerinden oluşan 
repertuarlarıyla konserler veriyor.

2000 yılından beri Kırıkkale / Yahşihan / Hisar Köyünde ger-
çekleştirilmekte olan projenin misyonu; Köyün mevcut alt
yapısını değerlendirerek ekonomik,sosyo-kültürel ve fiziksel 
yönden iyileştirmek, köyden kente göçü de önleyecek
nitelikte köyde toplam yaşam kalitesi ’nin yükselmesine 
öncülük ederek Türkiye’ de örnek bir çalışma oluşturmaktır. 

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamında yürütülen 
projede; kurslarda okuma yazma öğrenen yetişkinlerin, oku-
ma yazma becerilerini geliştirmelerine yönelik 2 okuma kita-
bının hazırlanması amaçlanmıştır. Temmuz 2003 itibariyle 
Sağlık Okuma Kitabı  baskıya verilmiş, Eğitim Okuma Kitabı 
baskıya hazırlık aşamasına getirilmiştir. Proje M.E.B. Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmektedir.

Türkiye'nin ulusal platformda; saygın, örnek ve vitrin bir ülke 
olması için çalışan, insanlığın geleceğinden kendini sorumlu 
tutan ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir dünya toplumu-
nun oluşmasında etkili olmayı amaçlayan STK ve bireylerin 
bir araya geleceği bir platform oluşturulması için çalışılmak-
tadır. Patform çalışmaları hazırlık aşamasındadır.

Turizm Aracılığıyla Barış Uluslar Arası Enstitüsünün, Birleşmiş 
Milletlerce desteklenen Küresel Barış Parkları Projesi kapsa-
mında,  Türkiye'deki ilk BARIŞ PARKI vakfımız öncülüğünde 
13 Nisan 2003 tarihinde M.Kemal Mahhallesi Barış Sitesin-
de açılmıştır. Küresel Barış Parkı 1 için YİY Platformu katılım-
cıları ve Çankaya Belediye Başkanlığı destek vermişlerdir. 
Barış Parklarının çoğalması için çalışmalar devam 
etmektedir.

1997 yılından beri gerçekleştirilmekte olan konferansın dü-
zenleme komitesi çalışmalarına 2001 yılından beri vakıf 
olarak katılınmaktadır. Türkiye'nin geleceği için çözüm öne-
rilerinin oluşturulması, paylaşılması ve uygulanması ama-
cıyla düzenlenen konferansların 5.'si Ekim 2003'te 
gerçekleştirilecektir.

Türk Sanat Müziği Korosu
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Kurumsal Kimlik Çalıştayımızdan görüntüler
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Köyde Yaşam Kalitesini Artırma Projesi

KÖYKAL Proje Kimliği 

Mevcut altyapısını değerlendirerek Hisar köyünü 
ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel-mekansal 
yönden iyileştirmek, köyden kente göçü önleyecek 
nitelikte “Köyde Yaşam Kalitesinin yükselmesi”ne 
öncülük ederek Türkiye’de örnek bir çalışma 
oluşturmaktır.

KÖYKAL Proje Kimliği

Projenin Misyonu

Girişimcilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel almak.
Gönüllülük
Ekonomik Kalkınma, Sosyo-Kültürel Yapılanma ve 
Çev re -Mekansa l  yen i lenme a lan la r ı nda 
eşgüdümlü çalışmak.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliğini esas almak.

Projenin Stratejisi

Kamu 
Sektörü

Özel
Sektör

İGV
( ve diğer STK‘lar ) 

Vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak.
Köy   halkının   kendine  olan  güvenini  yükseltmesine 
zemin hazırlamak.
Köyü, mevcut doğal kaynaklarını ve toplumsal değer-
lerini bozmadan güzelleştirmek.
Köy halkına mesleki beceriler kazandırarak, köy halkını 
hem üretici hem de pazar bulucu hale getirmek için 
zemin hazırlamak.
Doğal  kaynakların, ekolojik dengelerin  korunması  ve 
bozulan doğal dengelerin yeniden oluşturulması,  yer-
leşim  ve  yaşam  koşullarının   iyileştirilmesine   katkıda 
bulunmak.
Böylece köyde Yaşam Kalitesini yükseltmek.

Projenin Hedefleri

Proje Yürütme Kurulu, çalışma grupları, köy temsilcileri 
ve danışmanlardan oluşan 40’ın üzerinde gönüllü bir 
ekip bu projede çalışmaktadır.

Projenin Yapılanması

Köykal Projesi kapsamında gezilen 23 köy ara-
sından seçilen Hisarköy Kırıkkale ili Yahşihan ilçesine 
bağlı Ankara’ya 55 km uzaklıkta Balaban Vadi-
si’nin içinde yer almaktadır. 75 haneli köyde 350 
kişi yaşamaktadır. Edige, Deliler, Kuşçuali, Taburlar, 
Kılıçlar, Süleymanlı, Yukarı Kamışlar, Aşağı Kamışlar 
gibi köylerle komşudur.

HisarköyHisarköy

 Sosyo-Kültürel Etkinlikler Sosyo-Kültürel Etkinlikler Ekonomik KalkınmaEkonomik Kalkınma

Sağlık

Düzenli aralıklarla Dahiliye, 
Göz,  Diş ,  Çocuk ve A i le 
Hekimliğini içeren kapsamlı 
sağlık taramaları yapılmaktadır.

İhtiyacı olan kişilere ilaç yardımı 
yapılmaktadır.

Sağlık güvencesi olan 9 kişi-
nin hastane tedavileri sağ-
lanmıştır.

Kontroller sırasında ihtiyacı be-
l i r lenen 50 kişinin gözlük 
çerçevesi temin edilmiştir.

Eğitim

Okulun  bir  dersliği  kapsamlı 
bir kütüphaneye   dönüştürül-
müştür. Kütüphaneye kitaplık, 
sandalye,  masa,   bilgisayar 
masası, iki adet bilgisayar ve 
yazıcı alınmıştır. 

Sınıf eğitim araç ve gereçle-
riyle donatılmıştır. Kitaplık, hare-
ketli tahta, ilk yardım seti, tepe-
göz ve tepegöz sehpası 
alınmıştır.

İlköğretim  öğrencilerine   yö-
nelik kurslar düzenlenmektedir.

Kültürel etkinlikler kapsamında 
resim çalışmaları yapılmıştır.

Bir kız öğrencinin Ankara’da 
parasız yatılı bursundan yarar-
lanması sağlanmıştır. Eğitimi 
desteklenmektedir.

Yetişkin eğitimleri ( sığır besiciliği,  
kooperatifçilik, ekolojik tarım vb) 
yapılmaktadır.

Köy kadınları ile Vatandaşlık eğitimleri sürdürülmektedir.

Okul çağındaki çocukların 
23 Nisan Çocuk Bayramı do-
layısıyla Ankara’da Anıtkabir 
ve müze ziyaretleri yapmala-
rı sağlanmıştır.
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Çevre-Mekansal YenilenmeÇevre-Mekansal Yenilenme

Köydeki okul, muhtarlık, ve sağlık  
evi onarılmış, elektrik ve su  bağ-
lantıları yaptırılmıştır.

Komşu köylere  olan bağlantı yol-
ları yenilenmiştir.

Türk TELEKOM tarafından santral yenilenmiş  ve  telefon 
hatlarının toprak altına  alma  çalışmaları sürdürülmek-
tedir.

Okul  bahçesine iğde ve  ıhla-
mur fidanları dikilmiştir.

Köy mezarlığının düzenli bir  pro-
jesi yapılmış ve ağaçlandırılmıştır.

Köyün içme suyu tahlil ettirilmiştir.

Köy hizmetleri Kırıkkale İl  Müdür-
lüğü   tarafından    kanalizasyon 
yapılmıştır.

Kadastro İl Müdürlüğü tarafından 
köy  yollarının  aplikasyonu  yapıl-
mıştır.

TEDAŞ  tarafından  elektrik  hatları  yenilenmiştir.

Köy  içi  yollar  tesviye  edilmiş  ve kumlanmıştır.

2 km’lik içme suyu hattı kazılmış ve döşenmiştir.

Köyün selden korunması amacıyla mini bir kuru baraj haf-
riyatı yapılmıştır.

Ürün çeşitlemesi kapsamında 
brokoli, brüksel lahanası dene-
meleri yapılmıştır. Brokoli ekimin-
den ekonomik girdi sağlanmak-
ta ve pazarlanma konusunda 
destek verilmektedir.

Köy, Orman Bakanlığı  tarafın-
dan Orköy Kalkınma Planı kap-
samına alınmış,  kalkınma  ça-
lışmaları sürmektedir.

Kooperatif üyelerinin, Tarım 
Bakanlığı 50x4 süt inekçiliği pro-
jesinden yararlanmaları için ça-
lışmalar yürütülmektedir.

Tarımsal  Kalkınma Kooperatifi 
kurulmuştur.

Orman Bakanlığı tarafından 15 
aileye damızlık ve süt inekçiliği 
için80 milyar TL kredi verilmesine 
aracılık edilmiş ve 30 Mondofon 
ineği alınmıştır.

22 dönümlük bir arazide ekono-
mik amaçlı bir  Özel Orman ça-
lışmaları sürmektedir.

Köy hanımlarının Katma Değeri 
yüksek ürünlere alışması ve ev 
ekonomisine katkısı düşünülerek 
köyde turşu, salça, konserve, 
sebze-meyve kurutma gibi kurs-
lar verilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Paylaşım

Vakıf ve köy halkının işbirliğini desteklemek amacıyla et-
kinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda köyde bir düğüne 
katılınmış ve 26 çocuk sünnet 
ettirilmiştir.

Köy tüzel kişiliğinin resmi işleyişi-
ni desteklemek amacıyla muh-
tarlığa bilgisayar, yazıcı ve tele-
vizyon temin edilmiştir.


