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A. HAZIRLIKLAR 

Proje uygulamaları Nisan ayında bir ofis kiralanarak başlatıldı.  
Ofisin, mekan tasarımı ve düzenlemesi, donanım temini ve kurulumu tamamlandı.  
17 Mayıs’ta KiGeP programları başlatıldı  ve 19 Mayıs’ta lansmanı yapılarak 
kamuoyuna  tanıtıldı..  

 
B. KİGEP’İN BİLEŞENLERİ 

1. Farkındalık oluşturma semineri ve 3 aylık program süreci 
Mayıs ayından itibaren ayrı gruplar halinde toplam  98 üniversiteli gencin 
katıldığı 5 program  yapıldı. Bu programlara yeni mentor  ve moderatör 
adayları da davet edilerek moderatör ve mentor sayısının artırılmasına özen 
gösterildi.  
Ağustos ve Eylül aylarında yaz tatili nedeniyle üniversite öğrencilerinden 
başvuru olmaması ve mezunlara yeterince ulaşılamaması nedeniyle katılımcı 
sayısı yetersiz olduğundan program yapılamadı. Bu aylarda daha önce yapılan 
programların bir değerlendirmesi yapıldı.  
• Değerlendirme sonucunda şu kararlar alındı ve uygulandı. 
• Mülakata gelen katılımcıların programa hazırlıklı gelmelerinin temini 

amacıyla kademeli bilgilendirilme yapılması  ve geri bildirimlerinin 
alınması, 

• Katılımcılardan 3 ay süresince KiGeP’ten verilen seminer dokümanı, 
kullanabilecekleri bilgisayar, internet ve kütüphanedeki kaynaklar karşılığı 
olarak sembolik te olsa bedel alınması, 

• Üniversitelerle partnerlik anlaşmaları yapılarak katılımcı sayısının 
artırılması, 

• KiGeP’te bir yönetici   ve yardımcı eleman istihdamı,  
• Kurumlarla yapılan destek anlaşmaları havuzunun zenginleştirilmesi, 
• Mentor sayısının artırılması, 
• Programın başlangıçtaki 2 günlük oturumların dışında atölye çalışmaları, 

seminer, vb. İle zenginleştirilmesi.  
 

2. Üniversitelerle partnerlik anlaşmaları  
ODTÜ ile partnerlik anlaşması imzalandı. Bilkent Üniversitesi ile bu konuda 
bir öngörüşme yapıldı ve Bilkent Üniversitesi de anlaşmayı kabul ederek 
imzaya sunuldu. Atılım Üniversitesinden gelen teklif üzerine bu üniversite ile 
de ön görüşme yapıldı, partnerlikle ilgili anlaşma taslağı takdim edildi.  
 
 

3. Kamu ve Özel sektör kuruluşlarıyla destek anlaşmaları 
Kuruluşların imkanlarından yararlandırma  bağlamında KOSGEB Girişimcilik 
Merkezi Müdürlüğü ile görüşme yapıldı ve anlaşma metni  hazırlanarak  
imzaya sunuldu. Bu dönemde partnerlik ve yararlandırma yoluyla KiGeP’e 
destek veren kuruluş sayısı  7’e çıktı.  KiGeP’e destek veren kuruluşlar 
şunlardır: 
• Türkiye İş Kurumu 
• Şensezgin Eğitim ve Danışmanlık 



• İNKA İnsan Kaynakları A.Ş  
• Human Resource Management (İnsan Kaynakları ve İşe Yerleştirme 

hizmetleri) Ltd. Şti.  
• RecruitmenTurkey web sitesi 
• EGEV Vakfı 
KOSGEB, TSE, bazı özel eğitim kuruluşları, çeşitli sektörlerden şirketlerin 
KiGeP katılımcılarını kendi imkanlarından yararlandırmaları için girişimler 
sürüdürülmektedir. 
 

4. Mentorlar 
Gönüllü mentor sayısı Aralık 2003 itibariyle 15  oldu. Ocak ayından itibaren 
mentor sayısının artırılması ve mentorluk sisteminin işleyişi konusunda çalışma 
başlatılacaktır. 
 

5. KiGeP mail grubu 
Programa katılanların KiGeP ofisi ve birbirleri ile olan iletişimi kigep yahoo grubu 
Vasıtasıyla sağlanmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların deneyimlerini 
paylaşmaları, fiziki ortamlarda bir arada olmadıkları zamanlarda da çalışmaları 
takip edebilmesinde bu internet aracı etkili olmaktadır. 

 
C. TANITIM ÇALIŞMALARI 

Kasım ayında ODTÜ tarafından organize edilen Kariyer fuarına katılındı. Böylece 
KiGeP’in hem gençlere hem de sponsor olabilecek firmalara tanıtımı yapıldı. Daha 
sonra bu firmalar  ziyaret edilerek KiGeP’e destek başvurusu yapılması planlandı.   
 

D. PROGRAMIN YÖNETİMİ VE İHTİYAÇLAR 
• Yönetici ve yardımcı elaman temininde ODTÜ, BİLKENT ve Ankara 

Üniversiteleri  ile RecruitmenTurkey web sitesi işbirliğiyle eleman duyurusu 
yapıldı. Başvuran 150 civarındaki adaydan seçilenlerle görüşmeler başlatıldı.  
Bu süre zarfında BNGV  desteği ve elemanlarıyla hizmet verildi.   

• Kütüpheneye bazı  öğrenme kaynaklarının temini sağlandı. 
 

E. KAZANIMLAR ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
Projenin genel bir değerlendirmesi ile katılımcı kazanımlarının değerlendirilmesi 
amacıyla Ocak ayından itibaren ODTÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Hanife Akar ile 
çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. 

 
F. GELİR VE GİDERLER 

 KiGeP ihtiyaçları için satınalınan donanım bedelleri  Aralık 2003 itibariyle tamamen 
ödendi. MESİS sponsorluk anlaşmasının başından (Nisan 2003) itibaren gerçekleşen 
giderler  ve KiGeP’e yapılan  katkıların yıl sonu itibariyle bir özeti  ile  belgeler  ekte  
takdim edildi. 

 
G. GELECEK YIL  ÇALIŞMALARI 

Vakfa gönüllü destek veren Markom Leo Burnett Reklam Ajansıyla toplantı yapıldı ve  
projenin bundan sonraki adımlarına ilişkin çalışmalara yeni yılda  başlanması 
kararlaştırıldı. 

 
 
Ekler:  
1. KiGeP Sponsoru MESİS’in Bağışları 



2. KiGeP Bağış ve Harcamalar Özeti 
 


