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İnsan ve toplumun; yaşam duyarlılık eğitim sorumluluk hizmet bilincini ve 
kalitesini yükseltmektir. 
  
İnsanlığın uzlaşma, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi yüksek evrensel 
değerleri hayata geçirmiş bilinçli bir topluma kavuşabilmesi için hizmet etmek ve 
bu ideali benimseyen kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve evrensel 
barışa katkıda bulunmaktır.  
 
Bu amaca yönelik örnek bir köyde Köykal Projesi hazırlanmıştır. 

Köykal Projesi kapsamında 

gezilen 23 köy arasından 

seçilen Hisarköy Kırıkkale ili 

Yahşi han ilçesine bağlı 

Ankara’ya 55 km mesafede 

Balaban Vadisi’nin içinde yer 

almaktadır. 75 haneli köyde 

350 kişi yaşamaktadır. Edige 

Deliler Kuşçuali Taburlar 

KılıçlarSüleymanlı Y.Kamışlar 

A.Kamışlar gibi köylerle 

komşudur. 

Başlıca geçim kaynakları;  
Şeker pancarı Kuru soğan Domates 
Biber Patlıcan Pırasa Bamya. 
 
Coğrafi durumu;  
Balaban çayı ve Cemel çayının 
geçtiği vadide yerleşik olan Hisar 
Köyü orman köyü statüsündedir.  

100 dönümlük bir merası 
bulunmaktadır. 
 
Eğitim ve sağlık olanakları;   
İki derslikli bir ilköğretim okulunda  
bir öğretmen görev yapmakta ve 
İlköğretimde okuyan 27 öğrenci 
bulunmaktadır. Sağlık evi ve görevli 
bir ebe  bulunmaktadır.  

İNSANLIK GÜNEŞİ VAKFI AMACI 

HİSARKÖY 



Projenin Hedefleri: 

• Vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak. 

• Köy halkının kendine olan güvenini yükseltmesine zemin hazırlamak. 

• Köyü mevcut doğal kaynaklarını ve toplumsal değerlerini 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 yerleşim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda 
bulunmak.  

• Ekolojik yaşam modellerinden ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak.  

• Ekolojik (organik) tarımsal üretimin geliştirilmesine ve uygulanmasına  yardımcı 
olmak. 

 
Projenin hedefleri, yukarıda sözü edilen ihtiyaç konularını 3 temel başlık altında 
toplayarak, köyün  toplam yaşam kalitesini yükseltebilmek için öncelikle mevcut; 
 
1. Ekonomik(E), 
2. Sosyo-Kültürel(SK) ve 
3. Çevresel-Mekansal(ÇM) boyutları değerlendirip detaylandırmak ve bu hedeflere 

gerekli çözüm önerileri oluşturarak proje misyonunun gerçekleşmesini 
sağlamaktır. 

Projenin Misyonu; 

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. 

Projenin Stratejisi; 

• Girişimcilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini 
temel almak. 

• Gönüllülük. 

• Ekonomik Kalkınma, Sosyo-Kültürel 
Yapılanma ve Çevre-Mekansal Yenilenme 
alanlarında eşgüdümlü çalışmak. 

• Kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliğini esas almak. 

KÖYKAL PROJE KİMLİĞİ 



PROJE YAPILANMASI 

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

İGV  
(ve diğer STK’lar) 

KAMU  
SEKTÖRÜ 

İŞ  
SEKTÖRÜ 

ÇALIŞMA MODELİ  

PROJE ORTAKLARI; İŞBİRLİĞİ  

PROJENİN YAPISI:       

Proje Yürütme Kurulu, çalışma 
grupları, köy temsilcileri ve 
danışmanlardan oluşan 40’ın 
üzerinde gönüllü bir ekip bu 
projede çalışmaktadır.  
 
Proje Yürütme Kurulu (PYK); 
Proje başkanı, sekreteri ile 
birlikte üç çalışma grubunun     
kolaylaştırıcılarından  
oluşmaktadır.  

Ayrıca PYK bünyesinde köy muhtarı ile birlikte her çalışma grubu adına birer köy temsilcisi 
yer almaktadır. Proje hedefleri köy temsilcileri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişi ile 
oluşturulmuştur. Bu hedeflerinin halk tarafından benimsenerek sahiplenilmesi için proje ön 
hazırlık safhasından itibaren köy temsilcilerinin bu yapı içinde bulunmalarına ve etkin rol 
almalarına özellikle dikkat edilmiştir.  
 
Proje Danışmanları olarak; üniversite, kamu kurumu, iş ve sivil toplum kuruluşlarında olmak 
üzere toplam 15 danışman bulunmaktadır. Proje çalışmalarında ilgili alanlarda danışmanların 
bilgi, katkı ve deneyimlerinden projenin her aşamasında yararlanılmaktadır. 

Proje Yürütme Kurulu 
• Proje Başkanı 
• Proje Sekreteri 
• Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı 
• Sosyo-Kültürel Yapılanma Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı 
• Çevresel-Mekansal Yenilenme Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı 

Çalışma Grupları 
• Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu (EÇG) 
• Sosyo-Kültürel Yapılanma Çalışma Grubu (SKÇG) 
• Çevresel-Mekansal Yenilenme Çalışma Grubu (FÇG) 

Köy Temsilcileri 
• Hisarköyü Muhtarı 
• Köy Temsilcisi (EKÇG Kolaylaştırıcısına destek) 
• Köy Temsilcisi (SKYÇG Kolaylaştırıcısına destek) 
• Köy Temsilcisi (ÇMYÇG Kolaylaştırıcısına destek) 

PROJENİN STRATEJİK PLANI 
Bu hedeflere ulaşabilmek için çalışma yol ve yöntemi olarak, Projenin Yapısı, Çalışma Modeli, Proje 
Ortakları, Stratejik Plan Çalışma İlkeleri ve eylem Planı detayları hazırlanmıştır. Bu stratejik planın gerekli 
bölümleri, günün koşullarına ve ihtiyaç durumuna göre ve projenin başarısı için proje temel yapısına 
zarar vermeyecek şekilde yeniden değerlendirilip güncelleştirilebilir. 



Düzenli aralıklarla Dahiliye Göz Diş Çocuk 
ve Aile Hekimliğini içeren kapsamlı sağlık 
taramaları yapılmaktadır. 

Kontroller sırasında ihtiyacı tespit edilen 50 
kişinin gözlük çerçevesi temin edilmiştir. 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER 

Sağlık güvencesi olan 9 kişinin 
hastane tedavileri sağlanmıştır. 

İhtiyacı olan kişilere ilaç yardımı 
yapılmaktadır. 

SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

SAĞLIK 

Okulun bir dersliği 800 kitaplı bir kütüphaneye 
dönüştürülmüştür. Kütüphaneye kitaplık 
sandalye masa bilgisayar masası iki adet 
bilgisayar ve yazıcı alınmıştır.  

Sınıf eğitim araç ve gereçleriyle donatılmıştır. 
Kitaplık hareketli tahta ilk yardım seti tepegöz 
ve tepegöz sehpası alınmıştır. 

İlköğretim öğrencilerine yönelik kurslar 
düzenlenmektedir. 

Bir kız öğrencinin Ankara’da parasız yatılı 
bursundan yararlanması sağlanmıştır. 

Eğitimi desteklenmektedir. 

Yetişkin eğitimleri (Sığır Besiciliği 
Kooperatifçiilik Ekolojik Tarım gibi..) 

yapılmaktadır. 

EĞİTİM 



Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. 

Kooperatif üyelerinin Tarım Bakanlığı 50x4 süt 
inekçiliği projesinden yararlanmaları için 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Köy Orman Bakanlığı tarafından Orköy Kalkınma 
Planı kapsamına alınmış kalkınma çalışmaları 
sürmektedir. 

Ürün çeşitlemesi kapsamında brokoli brüksel 
lahanası denemeleri yapılmıştır. Brokoli ekiminden 
ekonomik girdi sağlanmakta ve pazarlanma 
konusunda destek verilmektedir. Orman Bakanlığı tarafından 15 aileye damızlık ve 

süt inekçiliği için 80 milyar TL kredi verilmesine 
aracılık edilmiş ve 30 Mondofon ineği alınmıştır. 

22 dönümlük bir arazide ekonomik amaçlı bir 
Özel Orman çalışmaları sürmektedir. 

Köy hanımlarının Katma Değeri yüksek ürünlere 
alışması ve ev ekonomisine katkısı düşünülerek 

köyde turşu salça konserve sebze-meyve 
kurutma gibi kurslar verilmesi sağlanmıştır. 

EKONOMİK KALKINMA 

Köydeki okul muhtarlık ve sağlık evi 
onarılmış elektrik ve su bağlantıları 

yaptırılmıştır. 

Okul bahçesine iğde ve ıhlamur fidanları 
dikilmiştir. 

Köyün içme suyu tahlil ettirilmiştir. 

Köy mezarlığının düzenli bir projesi 
yapılmış ve ağaçlandırılmıştır. 

Köy hizmetleri Kırıkkale İl müdürlüğü 

tarafından;  

Kadastro İl Müdürlüğü tarafından köy 
yollarının aplikasyonu yapılmıştır. 

BEDAŞ tarafından elektrik hatları 
yenilenmiştir. 

Türk TELEKOM tarafından santral yenilenmiş 
ve telefon hatlarının toprak altına alma 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

ÇEVRESEL-MEKANSAL YENILENME 

  kanalizasyon ve foseptik yapılmıştır 

Komşu köylere olan bağlantı yolları 
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 yapılmıştır  



Ürün çeşitlemesi 

Kültürel etkinlikler  

Köy Konağının düzenlenmesi ve eğitim 
amaçlı merkez haline gelmesi  

Okul çağındaki çocukların 23 Nisan Çocuk  
Bayramı dolayısıyla Ankara’da Anıtkabir  
ve müze ziyaretleri yapmaları sağlanmıştır. 

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

Köy tüzel kişiliğinin resmi işleyişini desteklemek amacıyla muhtarlığa bilgisayar yazıcı 
ve televizyon temin edilmiştir. 

SOSYAL PAYLAŞIMLAR 

Köy mezarlığı tanzimi 
 
Çocuk bahçesi gibi yeşil alanların 
düzenlenmesi  
 
Hatıra ormanı yapılması... 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK HEDEFLERDEN BAZILARI 



PROJENİN SONLANMASI 
08 MART 2004 

Kırıkkale/Yahşihan’a  bağlı Hisarköy’de  2000 yılında başlayan Köykal 
Projesi 2003 yılı sonunda bitirilmiştir. Proje süresince Hisarköy’de 
halkla birlikte çalışılmış ve projenin hedefleri yapılabilirlik ilkeleri göze 
alınarak zaman zaman güncelleştirilmiştir.  
 
 

Çalışma Grupları  Planlanan  Gerçekleşen 

Ekonomik Kalkınma için  6 hedef 6 hedef 

Sosyo-Kültürel Yapılanma için 12 hedef 10 hedef 

Çevre-Mekansal Yenilenme 8 hedef 8 hedef 

KÖYKAL PROJESİ BİTİRME ÖZET RAPORU: 

Proje ayrıca “21. Yüzyılda Kırıkkale” Sempozyumunda Kırıkkale’lilere,  

“Türkiye Sorunlarına Çözüm V.” Konferansı ile tüm Türkiye’ye tanıtılmıştır. Proje 

ve Hisarköy yerli ve yabancı basında ve bazı televizyon kanallarında yer almış ve 

başarılı örnek bir proje olarak kullanılmıştır.  

Proje değerlendirme sonuç raporu diğer projelere örnek olması için  

Valiliğe sunulmuştur. 

 

Hisarköy; önce Kırıkkale ilinde daha sonra da İç Anadolu Bölgesinde  

“Kadın Çiftçiler Yarışıyor” programına katılmış ve birinci olmuştur. 

PROJE SONRASI ÇALIŞMALAR 



İnsanlık Güneşi Vakfı 
De Gol cad. No: 5/2 06330 Tandoğan ANKARA 
Tel : 0 312 223 41 86  Faks : 0 312 222 02 73 

insanlikgunesi@insanlikgunesi.org  -  www.insanlikgunesi.org 

“Bizden geçti ama çocuklarımızın  

rahat etmesi için kazmayı küreği alıp  

hep beraber çalışırız. Siz ön teker olun  

biz arkanızdan geliriz.”  

Hisar köylü Zeki Kılıç 
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KIRIKKALE Valiliği 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Orman Bakanlığı Orköy Genel Müdürlüğü 

Sanayi Bakanlığı Teşkilatlandırma Gn. Md. 

Köy Hizmetleri Kırıkkale İl Müdürlüğü 

Köy Muhtarı ve Halkı  

Türk Telekom 

BEDAŞ 

Yahşihan Kaymakamlığı 

İl  Kadastro Müdürlüğü 

İl / İlçe Tarım Müdürlüğü 

İl / İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

İlçe Sağlık Müdürlüğü 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

Final Dersaneleri  

AGG – Aggroland  

Adım Travel 

Yeşim Tekstil   

Morpa Oyuncak  

Koçbey Şirketi  

MESA şirketi   

Enver Özüstün  

Mert Optik   

Hakan Kaynak 

Hüseyin Seyyar 

Hüseyin Kalebozan 

Güno Pazarlama  

Kuğulu Kırtasiye  

Akım Sebze    

Coca Cola   

Algida   

Kuki Pastanesi 

Tivoli Restoran 

Şevket  Kurusakız 

Murat Alioğlu 

Ahmet Yurtyeri 

Nedim Kemer 

 

  

PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZE KATKISI OLANLARA TEŞEKKÜRLER ... 



... FOTOĞRAFLARIMIZ ... 
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