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GİRİŞ 
 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Türkiye Kalkınma Vakfı arasında işbirliği protokolü ile yürütülen ve 
GAP Bölgesinde kadının statüsünün yükseltilmesi ve sosyal sürece entegrasyonu kapsamında faaliyet 
gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ( ÇATOM) ile ilgili 2005 yılı içerisinde eğitim programları, 
sağlık programları, Beceri geliştirici/gelir getirici faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler, sağlık 
hizmetleri, sosyal desteklerden yararlanma ve ÇATOM’larca yılın değerlendirmesi raporda yer 
almıştır. 
 
Raporda; 
Programlardan faydalananlar, devam eden programlar katılımcı sayısı ve tamamlanan programlar 
katılımcı sayısı ve sosyal destek programları (istihdam, burs, çocukları okula yönlendirme, Nüfus 
cüzdanı çıkartılması, yeşil kart, ayni/nakdi yardımlar...vb) sayısal verilerle somutlaştırılmıştır. Gelir 
getirici programlardan katılımcıların elde ettiği gelir ayrıca bir tabloda belirtilmiştir. Saha 
sorumlularının ya da eğiticilerin katıldıkları eğitim ve toplantılar ve yapılan sosyal etkinlikler 
tablolarda belirtilmiştir.   
 
2005 Yılında her birim ÇATOM kendi merkezini değerlendirmiştir. Değerlendirmede; yıl içindeki 
olumlu-olumsuz gelişmeler, yapılan faaliyetlerin katılımcılar üzerinde yarattığı etkiler, Kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri değerlendirilmiştir. 
 
• Tüm birim ÇATOM’larda toplam düzenli programlardan faydalanan kişi sayısı 9163 olup diğer 

etkinlik ve hizmetlerden toplam 53.702 kişi faydalanmıştır. Geçen yıla göre düzenli 
programlardan yararlanan sayısı hemen hemen aynı iken diğer etkinliklerden yararlanan kişi 
sayısında artış gözlenmiştir. 

• Bu yıl ürünlerin pazarlanması konusunda UNDP nin bazı çalışmaları olmuştur. Bu kapsamda 
Mardin’de kadınların el ürünlerini satabileceği bir Pazaryeri kurulmuştur. Burada ÇATOM 
ürünleri de satılmak üzere pazarda sergileniştir. Ayrıca üretilen ürünler sipariş, sergi, kermes, 
fuarlarda sergilenerek satışa sunulmuştur. Bu yılki satış geliri 122.730,58 YTL ye ulaşmıştır. 
Böylece ÇATOM’larda gelir getirici projelere talep artışı sağlanmıştır. 

• Bazı ÇATOM’larda Mahalle ve Köylerde yapılan sağlık konularında bilgilendirme, ücretsiz saç 
kesimi ve sağlık tarama gibi çalışmalarla toplam 20.000 kişiye ulaşılmıştır. 

• ÇATOMların desteğiyle toplam 144 kadın iş bulmuş ve 24 kadın tarafından 13 işyeri kurulmuştur.  
•  ÇATOM’larda düzenli programların yanı sıra katılımcıların sosyal ortamlarda kendini ifade etme, 

özgüven kazanma ve aile içince karar verme sürecine katılma gibi kişisel kapasite geliştirmeye 
yönelik  sosyal aktiviteler de düzenlenmiş ve bu konuda çeşitli kuruluşlardan zaman zaman destek 
sağlanmıştır.  

• Yıl içerisinde ÇATOM sorumlularının ve usta öğreticilerin seminer, panel, toplantı, brifing, fuar 
ve gezi gibi çeşitli etkinliklere katılımı sağlanarak  kapasite ve deneyimlerinin arttırılması ve 
kazanılan deneyimlerin kurs ve programlara yansıtılması  amaçlanmıştır. 
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1. PROGRAMLARDAN YARARLANMA  
DÜZENLİ PROGRAMLAR DİĞER ETKİNLİK VE HİZMETLER   

ÇATOM ADI 
Düzenlenen 
Kurs sayısı Kadın Erkek Çocuk Toplam Kadın Erkek Çocuk Toplam TOPLAM

Adıyaman 32 503 20 30 553 303 98 30 431 984
Batman P.kent 60 752 72 442 1266 5671 1489 2706 9866 11132
Batman Y.Selim  42 489 62 78 629 4172 1281 1159 6612 7241
Diyarbakır 13 119  110 229 281 123 233 637 866
Diyarbakır TBMM 12 116  273 389 466 147 350 963 1352
G.Antep Yeşildere 9 65 15 26 106 400 200 250 850 956
Kilis Merkez 29 386 10 10 406 2678 147 6388 9213 9619
Kilis Şube 3 24  15 39    0 39
Mardin Dargeçit 13 97   97    0 97
Mardin Drg Klvz 1 21   21    0 21
Mardin Evren 18 151 2  153 485 22 220 727 880
Mardin Kızıltepe 20 462   462 550 200 50 800 1262
Mardin Merkez 13 120 16 25 161 500 70 151 721 882
Mardin Midyat 9 225   225 441 50  491 716
Mardin Nusaybin 30 346  75 421 180 10  190 611
Mardin Ömerli  14 310 1  311 479 79 30 588 899
Mardin Saraçoğlu 13 94 9 65 168 198 7  205 373
Siirt Kayabağlar 8 50  90 140 130   130 270
Siirt Kurtalan 8 54   54 60  1000 1060 1114
Siirt Merkez 13 253 1  254 87   87 341
Siirt Şirvan 9 76  90 166 500 40 10 550 716
Ş.Urfa Bozova 8 380  62 442 538  88 626 1068
Ş.Urfa Halfeti 9 115 39  154 489 24 1 514 668
Ş.Urfa Siverek 15 165 180 343 688 1111 839 1667 3617 4305
Ş.Urfa Yakubiye 30 132 6 121 259 623 122 296 1041 1300
Şrn Beytüşşebap 5 70   70 569  144 713 783
Şırnak Cizre 27 653   653 1690 399 8065 10154 10807
Şırnak İdil 14 253 21 15 289    0 289
Şırnak Mrk 10 123 25 21 169 717 306 771 1794 1963
Şırnak Uludere 11 163 26  189 404 76 642 1122 1311
TOPLAM 498 6767 505 1891 9163 23722 5729 24251 53702 62865
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EĞİTİM PROGRAMLARI                                                     
A.İ.Ö.öğr/lise destek               55             90    145
Bilgisayar 84 34 45   15   14      20 17     26   9 50  44 32   390
Çocuk Okuma Odası  177                 65       47 52      341
İngilizce 24                            40    64
Okul Öncesi Eğitim  59 41 62 45 23  15     15  43    45   40 36  36 35      495
Okuma Yazma 1.K 12 78 78  65    20   60   23      15     59 13 30    453
Okuma Yazma 2.K               16                 16
Halk Kültürü     46                            46
Hukuk eğitimi       15     120       47          15    197
Kişisel gelişim  20                               20
Kütüphane     150                            150
Psikoloji            200                     200
TOPLAM 120 368 164 62 306 38 15 15 34 0 0 380 15 0 157 17 112 45 0 15 66 36 0 92 196 13 219 32 0 0 2517
SAĞLIK PROGRAMLARI                           
Anne eğitimi/Aile P.              78   18               96
Anne çocuk 
sağlığı/iletişimi                 20               20
Sağlık Eğitimi 50 59 41        13 100  78     41 45 40   160   32  18    677
TOPLAM 50 59 41 0 0 0 0 0 0 0 13 100 0 156 0 38 41 45 40 0 0 160 0 0 32 0 18 0 0 0 793

 
SOSYAL PROGRAMLAR                           
Saz/Bağlama 15                  14              29
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TOPLAM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
BECERİ GELİŞTİRİCİ7GELİR GETİRİCİ PROGRAMLAR                   
Biçki Dikiş(Giyim) 18 75 31  30  16 15 11  9   20 24   18  22 18 20  15  22  37   20 421
El Nakışları       18                          18
El Sanatları 
(Makrame,örgü)       17 9     8  16 15 18 15  13     25  12   18 166
Ev Ekonomisi 25 30 30    18        17       18    52      190
Gıda Üretimi             11                    11
Gümüş İşleme           10                      10
Halı Kursu           6   30          10         46
Hamur İşleri               2                 2
Hediyelik Eşya              16                    16
İğne Oyası       16                          16
Kilim  20 14      26 21 8  8       15          18   130
Kuaförlük       20              17   18         55
Kumaş Boyama                         8    15    23
Makine Nakışları  33 24 17 21 20 15        17 20  15    18  30  20 45   25 320
Takı Tasarım                      15   24        39
Trikotaj         12  10                      22
TOPLAM 43 158 99 17 51 20 120 24 49 21 43 0 43 50 76 35 36 45 39 46 38 36 47 30 99 20 109 18 0 63 1475
GENEL TOPLAM 228 585 304 79 357 58 135 39 83 21 56 480 58 206 233 90 203 135 79 61 104 242 47 122 327 33 346 50 0 63 4824
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3.TAMAMLANAN PROGRAMLARDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI 
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EĞİTİM PROGRAMLARI                         
A.İ.Ö.O öğr/L dstk        10                           10
Bilgisayar 166 105 81 15  26 27  14    24   10 41       87 20  20     39 675
Çocuk Okuma 
Odası  95                       122 73        290
İngilizce    20                      72      20  112
Okul Öncesi Eğt  91 58 30  14       10  74    45   50 26  44 82   15    539
Okuma Yzm 1.K 80 78 47 34       34  10 32 36 10 3   27   10  87 7 34 124 42 22 717
Okuma Yzm 2.K 76 70 47           30 26 15 10   16   15    48 41 17  411
Resim                              27    27
Hukuk eğitimi            15  30       27        23      95
Üniv hazırlık                 25                 25
TOPLAM 322 439 253 79 0 40 37 0 14 0 49 0 74 62 136 60 54 45 27 43 50 26 25 325 262 7 125 207 79 61 2901
SAĞLIK PROGRAMLARI  
Aile Planlaması                 32                 32
Anne çocuk 
eğitimi,iletişimi            15    20 28         15        78
Çevre ve sağlık            10                       10
İlk Yardım    35                               35
Sağlık Eğitimi 20 24 45 20   80    7        20 50 50  140  40 42 462 21   11  1032
TOPLAM 20 24 80 20 0 0 80 0 0 0 32 0 0 0 20 60 0 20 50 50 0 140 0 40 57 462 21 0 11 0 1187
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SOSYAL PROGRAMLAR  
Flk/halk oyunları          18      25         41    15      99
Gitar                          8         8
Masa tenisi  28                                 28
Saz/Bağlama 16                  12      16          44
Tiyatro                             18      18
TOPLAM 16 28 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 25 0 12 0 0 0 0 0 57 8 0 0 33 0 0 0 197
BECERİ GELİŞTİRİCİ/GELİR GETİRİCİ PROGRAMLAR 

  

 
Biçki Dikiş 22 51 37   13 44  15  15   35      18  30  15  35  46    25 401
El Nakışları        40                           40
El Sanatları(örgü, 
makrame)        42    15  28           10  41  5   26   167
Ev Ekonomisi 23 30      20        47     44 50 20    34  30 15    313
Gümüş İşleme            15                       15
Hediyelik Eşya            10                       10
İğne Oyası  21      34                     7      62
Kilim  24 13                                37
Kuaförlük 30       26      21   11   17           15   120
Kumaş Boyama                            12    22 34
Makine Nakışları  27 29 18  32 33  18      49 25    20  12  42  30 53 17 54 19 478
Sabun Ambalaj            6                       6
Takı Tasarımı                      15             15
Tekstil Atölyesi              10                     10
Trikotaj          23  10                       33
Yorgancılık                             8      8
TOPLAM 75 153 79 18 0 45 239 0 56 0 71 0 59 35 96 36 0 0 79 85 50 12 25 42 110 30 161 32 95 66 1749
GENEL 
TOPLAM 433 644 412 117 0 85 356 0 88 0 152 0 133 97 277 156 66 65 156 178 100 178 107 415 429 499 340 239 185 127 6034
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4. GELİR GETİRİCİ PROGRAMLAR (kişi Sayısı ve Gelir Miktarı) 

BİÇKİ DİKİŞ EL SANATLARI 
GÜMÜŞ 
İŞLEME 

HEDİYELİK 
EŞYA İĞNE OYASI KİLİM/HALI KUAFÖRLÜK MAKİNE NAKIŞ

TAKI 
TASARIM TRİKOTAJ DİĞER TOPLAM 

  
ÇATOM ADI Kş YTL Kş  YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş YTL Kş  YTL 

Adıyaman        7 550,00               7 550,00

Batman P.kent 71 8.395,00 13 2.365,00     21 1.847,00 21 6.750,00   27 1.635,00       153 20.992,00

Batman Y. Selim  39 4.138,00 10 1.615,00       20 1.875,00   29 2.122,00       98 9.750,00

Kilis Merkez 3 4.722,00 14 17.078,00     4 460,00   11 353,00 4 130,00       36 22.743,00

Kilis Şube                        0 0,00

M Dargeçit 6 275,00          22 2.373,65       21 6.778,45   49 9.427,10

Mardin D Kılavuz            15 2.413,05           15 2.413,05

Mardin Evren   3 838,00 15 4.343,00 2 45,00   8 2.354,00       4 515,00   32 8.095,00

Mardin Kızıltepe 6 150,00              10 200,00 39 600,00     55 950,00

Mardin Merkez 8 400,00 8 1.644,00   9 2.701,00   8 2.103,17         9 340,00 42 7.188,17

Mardin Midyat 6 155,00          21 2.930,00           27 3.085,00

Mardin Nusaybin                  7 117,50   7 931,00 14 1.048,50

Mardin Ömerli    15 193,00           39 2.130,00       54 2.323,00

Mardin Saraçoğlu        7 347,81   5 782,95           12 1.130,76

Siirt Kayabağlar            15 12.230,00           15 12.230,00

Siirt Kurtalan            15 10.100,00           15 10.100,00

Siirt Şirvan 7 800,00                      7 800,00

Ş.Urfa Bozova            10 1.080,00           10 1.080,00

Ş.Urfa Yakubiye 5 55,00 38 770,00                   43 825,00

Şırnak Cizre 12 600,00 10 200,00           17 1.100,00     4 200,00 43 2.100,00

Şırnak İdil            10 1.000,00           10 1.000,00

ŞırnakMerkez              15 1.952,00 26 2.288,00       41 4.240,00

Şırnak Uludere   15 340,00           21 420,00     10 450,00 46 1.210,00

TOPLAM 163 19.690,00 126 25.043,00 15 4.343,00 18 3.093,81 25 2.307,00 170 45.991,82 26 2.305,00 173 10.025,00 46 717,50 25 7.293,45 30 1.921,00 817 122.730,58
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5. HANE ZİYARETLERİ 
hane ulaşılan kişi sayısı   

ÇATOM ADI 
Ziyaret Edilen Mahalleler 
  

Konu  
  sayısı K E Ç 

Batman Petrolkent 
Petrolkent, Karşıyaka, Hürriyet, Seyitler, 
Çamlıca ve Güneykent Mah. 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, katılımcıların aileleri ile tanışmak, 
maddi durumu düşük aileleri ve okula gönderilmeyen kız çocukları tespit 
etmek, sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak 645 2281 525   

Batman Yavuz 
Selim  İpragaz, Yavuz selim, Şafak, Bayındır, Fatih

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, katılımcıların aileleri ile tanışmak, 
maddi durumu düşük aileleri ve okula gönderilmeyen kız çocukları tespit 
etmek, sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak 372 1078 336   

Diyarbakır Benusen Şehitlik 
Tanıtım, Yoksul ailelerin tespiti, programlara katılım sağlamak,resmi 
nikah, yeni mekan arama 188 137 141 113 

Diyarbakır TBMM Şeyh Şamil Mah Mahalleyi tanımak, programlara katılım sağlamak 83 348 147 200 

G.Antep Yeşildere Tepebaşı ve Yeni Mah. 
Programlara katılımı sağlamak, katılımcı aileleri ile görüşmek, devam 
etmeyen katılımcıların devamını sağlamak 55 48 22   

Kilis Merkez ve 
Şube 

Beşyüzevler, Dereboyu, Ekrem Çetin, Barış, 
Şehit Sakıp Mah. 

Tanıtım, Faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara katılım 
sağlamak, yeni projeler için alan araştırmak 91 236 16   

Mardin Dargeçit Klavuz köyü, Safa ve Bahçebaşı Mah. 
Faaliyetler hakkında bilgi vermek, Özürlüleri tespit etmek, Okuma yazma 
bilmeyenleri tespit etmek 150 216    

Mardin Evren Evren Mah 
AÇEV Programlarına ve ÇATOM faaliyetlerine katılım sağlamak,baş 
sağlığı dilemek 41 74 70   

Mardin Kızıltepe 

Tepebaşı, İpek, Yeni, Ersoylu, Cumhuriyet, 
Koçhisar, Sanayi, , Turgut Özal, Atatürk 
Mahalleleri veYukarı Azıklı, Yandere Köyü 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, talepleri almak, sorunları öğrenmek, 
ziyaret formlarını doldurmak, etkinliklere davet etmek, kurslara katılımı 
sağlamak, Deniz Fenerinden gelen yardımlardan yararlandırmak,  123 298 40   

Mardin Merkez 
Savurkapı, Kayacan, Teker, Şar, Ensar, Gül 
Mah. 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek,  kurslara katılımı sağlamak, 
katılımcıların sorunları ile ilgili aileleri ile görüşmek, okula teşvik etmek 98 158 22 43 

Mardin Midyat Cumhuriyet, Gölcük Mah. Faaliyetler hakkında bilgi vermek 38 38    

Mardin Nusaybin 
A.K.P, Yeni Turan, Yeni Şehir, Yıldırım, 
Yeşilken Mah. Faaliyetler hakkında bilgi vermek 35 97 21   

Mardin Ömerli  Cumhuriyet, Şafak, Yeni Mah.  

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, katılımcı ailelerini ziyaret, taziye ve 
hasta ziyaretleri, okuma yazma bilmeyenlerin tespit etmek, programlara 
katılımı sağlamak 890 723 481 55 

Mardin Saraçoğlu 
Saraçoğlu, Savurkapı, Eminettin, Teker, 
Cumhuriyet Mah. 

Burs alan çocukların aileleri ile görüşmek, Çocuk okuma odasına katılımı 
sağlamak, Anne sütü ve emzirme konularında bilgilendirmek , sosyal 
aktivitelere davet etmek 154 288 40 40 

Siirt Kayabağlar Nas, Seva, Polat Faaliyetler hakkında bilgi vermek, alan araştırması 130 130    
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Siirt Kurtalan Tekel, Kültür, Cumhuriyet Faaliyetler hakkında bilgi vermek, alan araştırması 130 120 18   
  
ÇATOM ADI 

Ziyaret Edilen Mahalleler 
  

Konu  
  hane ulaşılan kişi sayısı 

Siirt Merkez Bıttım, Combay, Yeni Mah. 
ÇATOMu tanıtmak, faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara 
katılımı sağlamak,  155 260    

Siirt Şirvan Küfe Mah. 
Faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara katılımı sağlamak, 
talepleri almak, alan araştırmak 150 80  90 

Ş.Urfa Bozova Kırmızı Pınar, Gölbaşı Faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara katılımı sağlamak 202 110  62 
Ş.Urfa Halfeti Merkez Halfeti ve Karaotlak Köyü Faaliyetler hakkında bilgi vermek 60 60    

Ş.Urfa Siverek 

Kale, İbrahim Rafet, Bağlar, Şirinkuyu, Dicle, 
Haliliye, Hamidiye, Seyfioğlu, Camikebir, 
Hayriye, Hasan Çelebi, Gülabibey Mah. 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara katılımı sağlamak, 
ihtayaçları tespit etmek, resmi nikahı olmayanları tespit etmek,Burslu 
öğrencilerin evraklarını tamamlamak 193 293 119   

Ş.Urfa Yakubiye 
Eyyübiye, Yakubiye, Muradiye, Dede 
Osman, Hacı Bayram, Şıh Maksut Mah. 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, programlara katılımı sağlamak, resmi 
nikahı olmayan aileleri tespit etmek, ihtiyaçları tespit etmek, katılımcı 
aileleri ile görüşmek ve onları faaliyetlere katmak, Çocukların Kendini 
Keşfet programına katılımını sağlamak, Toplu Sünnet için ailelerle 
görüşmek 240 279 32   

Şırnak Beytüşşebap Elki, Deniz Aile planlaması konusunda bilgilendirme 46 46    

Şırnak Cizre 
Cudi, Sur, Nur,Dağ Kapı, Dicle, Ali Bey ve 
Yafes Mah. 

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, Resmi nikahı olmayan aileleri tespit 
etmek, kız çocukların okullara yönlendirmek, kadın haklarını anlatmak, 
çevre ve beden temizliğini anlatmak, Yeşil Kartı olmayanları tespit etmek 49 159 8   

Şırnak İdil 
Turgut Özal, Atakent, Seyrantepe, yukarı, 
Aşağı ve Yeni Mah  

Faaliyetler hakkında bilgi vermek, kurs taleplerini almak, Okuma yazması 
olmayanları tespit etmek, okula yönlendirmek, hijyen ve aile planlaması 
hakkında bilgilendirmek  220 221 49 253 

Şırnak Mrk Bahçelievler, Yeşilyurt, Teker konutları 
Faaliyetler hakkında bilgi vermek, katılımcı ailelerini ziyaret, taziye, hasta 
ve düğün ziyaretleri,  61 137 42   

Şırnak Uludere 
Yeşilyuva, Güneş, Yıldız, Kılaban, Kale 
Mah. 

Tarım ve hahvancılıkla uğraşan genç kızlara yönelik programlar yapmak, 
Faaliyetler hakkında bilgi vermek, sorunları öğrenmek 76 120 55   

TOPLAM     4675 8035 2184 856 
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6.SAĞLIK HİZMETLERİ 

KISMİ POLİKLİNİK 
HİZMETLERİ GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ AŞI KAMPANYASI 

DİĞER (diş, göz taraması, aile 
pl   

ÇATOM ADI Kadın Erkek Çocuk Tplm Kadın Erkek Çocuk Tplm Kadın Erkek Çocuk Tplm Kadın Erkek Çocuk Tplm TOPLAM 
Batman Petrolkent 442 268 563 1273 163   163 17  460 477   15 15 1928
Batman Yavuz Selim  331 167 428 926 210 64 185 459   533 533 17 10  27 1945
Diyarbakır     0    0    0 6   6 6
Kilis Merkez 253 44 36 333    0    0 10 8  18 351
Mardin Kızıltepe     0    0 134   134    0 134
Mardin Merkez     0    0   15 15    0 15
Mardin Midyat     0    0 15   15    0 15
Mardin Saraçoğlu     0    0    0 95   95 95
Ş.Urfa Bozova     0    0 40  26 66   26 26 92
Ş.Urfa Siverek 1  3 4    0   139 139 201 200  401 544
Ş.Urfa Yakubiye     0    0   117 117 47   47 164
Şırnak Beytüşşebap     0    0    0 30  124 154 154
Şırnak Cizre     0 220 75 724 1019   6332 6332 156 57 258 471 7822
Şırnak İdil     0    0    0   1994 1994 1994
Şırnak Mrk     0 52 13 33 98    0   736 736 834
Şırnak Uludere     0    0   637 637 220   220 857
TOPLAM 1027 479 1030 2536 645 152 942 1739 206 0 8259 8465 782 275 3153 4210 16950
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7. YAPILAN MAHALLE/KÖY ÇALIŞMALARI 

Sağlık 
eğitimi(temizlik,hijyen, 

AP) 
Ergenlik 
eğitimi Ücretsiz saç kesimi

Kadın Hakları ve 
Resmi Nikah 

Kız 
Çocuklarını 
okula Yön. 

Saç, Diş..vs 
Taraması   

ÇATOM ADI 
Çalışılan  
Mahalle/köy ismi Kadın Erkek Çocuk Kadın Erkek Kadın Erkek Çocuk Kadın Erkek Çocuk Kadın Erkek Çoc 

  
TOPLAM 

Batman P.kent 
Seyitler, petrolkent, Karşıyaka, 
Çamlıca, Güneykent Mahalleleri 1011 261  748 133           2153

Batman Y.Selim  
Yavuzselim, İpragaz, Fatih, Şafak 
ve Bayındırlık Mahalleleri 1160 357  686 101           2304

Dyb Benusen Şehitlik 33               33

Kilis Merkez 

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli 
ilçeleri, Yeni Değirmen, 
Hasancalı, Hüseyinoğlu, Tahtalı 
Karatut, Kızılkennt, Delifakı 
Karatut, Yenideğirmen, Karacun, 
AlahanAğağı Beyler Beyi, 
Selmincik, Mağaracık, Ömeroğlu, 
Yeniyapan, Polatbeyi, Karakıl, 
Yılanca, Bağ Arası ve Beşikkaya 
Köyleri, İlköğretim Okulları 1089 36  999 1010   1810       4379 9323

Mardin Ömerli  

Çınaraltı, Kaynak Kaya, Beşik 
Kaya, İki Tape, Ünsallı, Kaya 
Ballı, Akyokuş, Çalışan ve 
Anıttepe Köyleri 28     20      569 228 231 1076

Siirt Kurtalan 16 köy ve mahalle        1000        1000

Ş.Urfa Bozova 
Yaşlıca Köyü, Kırmızı Pınar Mah. 
Ve Okulu      193          193

Ş.Urfa Yakubiye Eyyubiye ve Yakubiye Mahalleleri 53               53
Şrn Beytüşşebap Deniz, Tatar ve Yeşilyamaç Mah. 198               198

Şırnak Cizre 

İnci, Bozalan, Kurumcu, Kurtuluş, 
Havuzlu, Holan, Kartan, Dicle, 
Düz Ova ve Yakacık köyleri  145 48 156   65  282 69 32 25     822

Şırnak İdil 
Aksoy, Alakamış, Çığır ve Bozkır 
Köyleri 130 354 240   118 40 317   41 200 150 1294 2884

Şırnak Uludere Andaç, Ortabağ ve Yemişli 615 150              765
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yerleşimleri 
TOPLAM   4462 1206 396 2433 1244 396 40 3409 69 32 66 769 378 5904 20804

 
 
8. İSTİHDAM BOYUTU 
8.1. İŞ BULAN KATILIMCILAR 

ÇATOM ADI 
İş bulan 
sayısı Katıldığı Programlar Çalışma Alanı 

Varsa Sosyal 
Güvenlik  

Adıyaman 8 Kuaförlük, Bilgisayar Hizmet sektörü  
Batman Petrolkent 30 Okuma Yazma, Biçki Dikiş, Makine Nakışları Dikiş Atölyesi, tezgahtarlık, çocuk bakıcılığı  
Batman Yavuz Selim 17 Okuma Yazma, Biçki Dikiş, Makine Nakışları Dikiş Atölyesi, tezgahtarlık, çocuk bakıcılığı  
Kilis Merkez 3 El San., Mak.Nak., Biç.Dik Vekil Öğretmenlik, Çocuk Bakıcılığı 1SSK 
Mardin Dargeçit 4 Kilim, Biçki Dikiş YİBO, Sekreter, Çocuk Bakıcılığı  

Mardin Merkez 20 
Ahşap Boyama, Bilgisayar, El.San.,Kuaförlük, 
Kilim Otel, Market, Vakıf  

Mardin Midyat 1 Biçki Dikiş,  Pastane   
Mardin Nusaybin 3 Ev Ekonomisi, Açık İlköğretim Tıp merkezi Matbaa, Lokanta  
Mardin Ömerli  6 Makine Nakışları, kilim, El San. Sağlık SYDV, klinik, İdil ÇATOM, Cafe 3SSK 
Mardin Saraçoğlu 9 Biçki Dikiş, El Sanatları Cercis Konağı, Çimento Fabrikası, Rehabilitasyon Merkezi 1SSK 
Siirt Merkez 1 Ok.-Yazma, Nakış, Dikiş Kuaför salonunda çırak  
Siirt Şirvan 1 Bilgisayar Çocuk Bakıcılığı  

Şırnak Cizre 21 
Bilg, Biç.Dik, Mak. Nak., Sağlık, Ev Ek. Sağlık, 
İngilizce 

Trikotaj Atölyesi, Kargo, Arçelik Bayii,  Rehabilitasyon 
Merkezi, Tuhafiye- Sekreterlik, aşçı, kalfa 3SSK 

Şırnak İdil 1 Kilim Rastoran  
Şırnak Mrk 12 Mak. Nak., kuaförlük, Ok.Yaz Mağaza, Poliklinik, Kuaför salonu  
Şırnak Uludere 7 Mak.Nak., Biç.Dik, Kumaş Boy.,Ok.Yaz Tuhafiye, Mağaza, Konfeksiyon, Eczane, Lokanta 1SSK 
Toplam 144     9SSK 
 
 
 
8.2. İŞ KURAN KATILIMCILAR 

İşi Kuran Kişi Sayısı 
ÇATOM ADI K E Kurulan İşin Adı ÇATOM'da Katıldığı Programlar Varsa Kaynak Kullanımı (kredi) 
Adıyaman 1   Çeyiz Dükkanı Biçki Dikiş KOSGEP den 4000 YTL 
  2   Kuaför Dükkanı Kuaförlük    
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3   Tuhafiye Dükkanı Biç. Dik., Bilgisayar SRAP  projesi 
Batman Petrolkent 2   Dikim Evi Biçki Dikiş   
Batman Yavuz 
Selim  3   Dikim Evi,Piko Nakış Biç. Dik., Bilgisayar   

1   Kuaför Salonu Kuaförlük    
1   Kuaför Salonu Kuaförlük    

Kilis Merkez 
  
  1   Konfeksiyon Biçki Dikiş   
Mardin Merkez 2   Kuaför Salonu Kuaförlük,Estetisyen   
Mardin Ömerli  1   Bulduk Kafe Mak.Nak., Bilgisayar Kaymakamlık SYDV den 2.500YTL 
  1   Kuaför ve Güzellk Salonu Kuaförlük  Kaymakamlık SYDV den 2.500YTL 
Şırnak Cizre 5   Kuaför Salonu Açık Öğretim   
  1   Çeyiz Dükkanı Makine Nakışları   
Toplam 24         
 
 
 
9. EĞİTİM BOYUTU 
9.1. EĞİTİME YÖNLENDİRME 

Açık  
İlköğretim Lise YİBO PİYO 

Örgün Eğitime 
Okula Kayıt 

ÇATOM ADI KIZ ERKEK KIZ ERKEK Toplam KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK TOPLAM
Adıyaman 11    11        11
Batman Petrolkent 82 24 35 8 149 3 8      160
Batman Yavuz Selim  54 18 20 7 99 3       102
Kilis Merkez 8 10   18   2    20
Mardin Dargeçit     0      1  1
Mardin Evren 1    1        1
Mardin Merkez 7  6 1 14        14
Mardin Nusaybin 55 5 3  63 3  4    70
Mardin Ömerli    4  4 8 12 3  4  31
Siirt Kayabağlar 6  5  11        11
Siirt Şirvan   2  2        2
Ş.Urfa Halfeti 1    1      1  2
Ş.Urfa Yakubiye 17  2  19        19



 16

Şırnak Cizre 12  11  23        23
Şırnak İdil 71    71        71
Şırnak Mrk 8 3 2 4 17 5 6      28
Şırnak Uludere 3  7  10        10
TOPLAM 336 60 97 20 513 22 26 9 0 6 0 576
 
 
9.2. BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 

Burs bulan Öğrenci   
ÇATOM ADI İlköğretim Lise Üniversite Dershane Toplam 
Adıyaman 28 4 7 1 40
Diyarbakır 17  2  19
Kilis Merkez   2 4  6
Mardin Dargeçit 2 3   5
Mardin Evren 51 7 2 2 62
Mardin Kızıltepe 2  2 2 6
Mardin Merkez 4    4
Mardin Midyat   1   1
Mardin Ömerli  50 26 1 27 104
Mardin Saraçoğlu 64 9  2 75
Siirt Şirvan 2    2
Ş.Urfa Bozova 3 1   4
Ş.Urfa Siverek 17 6 3  26
Ş.Urfa Yakubiye 60 39 2  101
Şırnak Cizre 28 32   60
Şırnak İdil 10    10
Şırnak Mrk   2  2 4
TOPLAM 338 132 23 36 529
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10. SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI 

Nakdi yardım Ayni yardım 

  
ÇATOM ADI Kişi  YTL Kişi Nitelik B
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Adıyaman 10 178,00 161 Giyim, kırtasiye 3 90 40 181 30 3 60 25 14 5   622
Batman Petrolkent 405 23.150,00 1650 Giyim, kumaş, gıda, yakacak, ilaç, ayakkabı 4 203 81 87 217 451 1   474   3573

Batman Y.Selim  211 15.325,00 449
Giyim, kumaş, ip, gıda, yakacak, sıcak 
yemek  1 151 95 19 35 229 6   310   1506

Diyarbakır   249 Giyim, kırtasiye, cips, okul mlz   25   9 50    49 382
Diyarbakır TBMM   400 Gıda, giyim, kırtasiye  2           402
G.Antep Yeşildere   7 Yakacak    8         15
Kilis Merkez 54 3.900,00 115 Giyim, gıda 127  33   26  70  10 160 595
Mardin Evren   210 Giyim, gıda, tedavi masrafı, işitme cihazı 3       2     215
Mardin Kızıltepe 66 4.010,00 495 Gıda, kumaş, kırtasiye, yakacak, giyim 11 35 70 22  19  41  70   829
Mardin Merkez 8 490,00 301 Giyim, kırtasiye, kitap, gıda 7 94 4 82 45   9 9 2   561
Mardin Midyat 20 600,00 62 Gıda, yakacak   97   6    22   207
Mardin Nusaybin 11 700,00 69 Giyim, yakacak, kırtasiye 2  12   8  2  16   120
Mardin Ömerli  19 1.900,00 120 Giyim, Su arıtma cihazı 30  40 173 260  7 26  5   680
Mardin Saraçoğlu   535 Giyim,1bisiklet, gıda, kitap, okul  malzemesi 4   14 60 1  1     615
Siirt Kayabağlar 4 400,00 20 Gıda, yakacak   15  20   4     63
Siirt Kurtalan 3 150,00 40 Gıda, yakacak   20  48 8  8  3   130
Siirt Merkez 9 700,00 77 Gıda, giyim, 1bisiklet, yakacak, ilaç          1   87
Siirt Şirvan 11 290,00 80 Giyim, yakacak 5 25 15 28 10 2  5  2   183
Ş.Urfa Bozova   71 Kumaş, gıda, giyim 2 25 4   5 2 1  24   134
Ş.Urfa Halfeti      3  13 30 76   1  6   129
Ş.Urfa Siverek 10 1.577,00 226 Giyim, gıda, kırtasiye, cips 2  11 149  17 201 2  26 2 646
Ş.Urfa Yakubiye 134 4.000,00 411 Giyim, oyuncak, cips 6 47  6 116 96 60 4  3   883
Şırnak Cizre 43 1.420,00 478 Gıda, giyim, yakacak, ilaç 50 120 40 95 88 76 30 79  132   1231
Şırnak İdil   1000 Giyim, oyuncak, Diş macunu-fırçası     1332        2332
Şırnak Mrk 10 1.200,00 12 Giyim 25  128 198 6 21  58  65   523
Şırnak Uludere      15  45   8 4 7     79
TOPLAM 1028 59.990,00 7238  300 792 788 1092 2343 985 421 345 23 1176 211 16742
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11. DÜZENLENEN ETKİNLİKLER 

PROGRAMLAR Ad
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8 Mart Kadınlar Günü   X X X   X X X     X   X           X   X X X   X X   X 
23 Nisan Çocuk Bayramı    X X     X                                 X           
24 Kasım Öğretmenler Günü         X   X             X   X X X       X       X   X 
Açılışlara katılım                                                         
Ağaçlandırma                                                         
Anneler Günü   X X       X           X           X   X X     X X   X 
Bahar Şenlikleri                                             X           
Basında yer alma (çekimler)                 X         X                             
Bayrağa saygı etkinliklerine katılım                 X           X                           
Yıl Dönümleri(ÇATOM, çeşitli kurumlar)                 X   X     X X                           
Çiftçiler yarışıyor programı                                                         
Doğum Günü   X X           X X   X   X   X X X X                   
Dünya Su Günü       X                     X                           
Eğlenceler/Sıra Gecesi, Kokteyl               X X X X     X               X X           
Fuarlara katılım   X X       X X       X   X                             
Gelen ziyaretçiler                                                         
Geziler   X X     X X       X X X   X X X   X X X   X X X X X   
Haydi Kızlar Okula Kampanyası               X             X                           
Hemşireler Haftası X                                                       
Kadın El ürünleri Pazarı               X X X X X X X X                           
Kanser Haftası X                                                       
Kaynaşma Çayları X X X     X   X   X       X X X X X X X X X   X X X X X 
Kermes             X   X X       X                             
Özürlüler Haftası                   X                                     
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PROGRAMLAR Ad
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Paneller/Eğitimler       X     X       X       X     X         X           
Piknikler X X X     X   X   X           X X X X X X X     X   X   
Resmi nikah töreni                                            X             
Sergi   X X     X X X   X X X X X X             X     X X   X 
Sertifika töreni   X X                   X                 X X           
Sevgililer Günü                                                         
Sohbet Toplantıları           X     X   X       X                           
Toplu Sünnet                                                          
Törenler(açılış, temel atma vs)                     X     X                             
Tiyatro/sinemaya gidiş                   X       X           X   X X   X       
Turizm Haftası   X X                       X               X           
Ulusal eğitime destek faaliyetleri X                                                       
Vada Partisi                   X       X   X   X                     
Veli Toplantısı       X                                                 
Voleybol Turnuvası               X                                         
Yarışmalar (okuma, yazma, şiir, resim) X X X                                       X           
Yemekler                 X X X     X       X X X   X             
Yerli Malı Haftası           X             X           X   X X             
Yılbaşı kutlaması   X X     X       X X X         X                 X X   
Ziyaretler(Taziye, Hasta,Huzurevi, Bayram,  Kamu ) X               X X X                     X   X     X   
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12. SAHA SORUMLUSU VE EĞİTİMCİLERİN TOPLANTI VE EĞİTİM SEMİNERLERİNE KATILIMI 
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ÇATOM Koordinasyon Toplantısı X X   X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X 
Kamu kurumları ile yapılan toplantılar (kenti ilgilendiren 
konularda ve özel gün kutlamalarına hazırlık toplantıları ) X X X           X X X     X X   X X   

    

            X 
Güneydoğuda Kadının Ekonomik Kalkınmasına Yönelik 
Stratejiler X     X X   X X   X X X     X X X X   X   X X X X X     
Kadın Liderlik Eğitimi (Amerika) X           X       X     X       X             X       
Kadın Liderlik Eğitimi (Türkiye) X     X X X X   X X X     X X   X X   X     X   X X     
Tasarım ve pazarlama Eğitimi X           X X X   X     X X                         X 
Avrupa Birliği Bilgilendirme Semineri       X                                                 
Çocuk Eğitimi paneli         X                   X       X                   
Sağlık (Aile Planlaması, meme kanseri, anne sağlığı..) 
Eğitim Seminerleri           X X   X                       X   X           
Dernek, Kooperatif kurma, proje üretme, fon kaynakları 
konularında bilgilendirme toplantıları             X X X X X   X X               X             
Pazar oluşturma ( Stant açma) toplantıları               X X X X X X X X                           
Töre ve Namus Cinayetleri, Kadınların şiddete maruz 
kalması ile ilgili yapılan toplantılar                 X   X                     X             
Yerel Gündem 21 ile yapılan toplantılar                 X   X                                   
Baba Beni Okula Gönder, Haydi Kızlar Okula  Kampanyaları 
ve kız çocuklarının okutulması kapsamında yapılan 
toplantılar                 X X                     X   X           
Beceri kazandırma (çeşitli dallarda) kısa dönemli kurslar               X X   X                                   
Eğitimde ve toplumsal katılımda cinsiyet eşitliği toplantısı                     X                                   
Kültürel Mirasın korunması                                   X                     
Boğaziçi Üniversitesi Yoksulluğu Azaltma Projesi toplantısı                                                 X       
Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar konulu toplantı   X X                                                   
Kadın Girişimciliği ve ürünlerin değerlendirilmesi toplantısı   X                                                     



13. ÇATOM’LAR TARAFINDAN YILIN DEĞERLENDİRMESİ 
 
ADIYAMAN ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
• Beceriye dönük olan Kuaförlük ve Biçki-Dikiş katılımcılarının iş imkanları bulmaları ve 

yaptıkları işten gelir elde etmeleri olumlu gelişmelerdir.  
• SRAP’a gönderilen kuaförlük projesi onaylandı. 
• UNDP Kadın iş gücü geliştirme projesinin bir bütünü olarak Hediyelik eşya kursu açıldı. Kursa 

katılanların ürettikleri ürünler ÇATOMun çabalarıyla satılarak elde edilen 550 YTL gelir 
katılımcılara dağıtıldı. UNDP pazarlama uzmanları tarafından 2006 haziran ayına kadar 
ÇATOMlarda üretilen ürünlerin pazarlanmasının sağlanacağı belirtildi. Fakat bu yönde şu ana 
dek gözle görülür bir çalışma yapılmadı. Bu konu ile bağlantılı olarak yapılan ürünlerin 
piyasadaki ürünlerle yarışır olabilmesi için ilgili fuarlara katılım desteği istenmektedir.  

• Bina sorunu ve dikiş makinelerinin olamaması nedeni ile biçki-dikiş kursu kapandı. 
• Rutubet ve nem yüzünden yürütülen programlar sağlıksız ortamlarda devam etmektedir. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
Özellikle mesleki yönden yürütülen Kuaförlük, Biçki-dikiş ve Bilgisayar kursları hem katılımcılara 
iş imkanı sağlaması hem de gelir sağlaması nedeniyle büyük ilgi gördü. Mekanın darlığından 
dolayı gelen taleplerin hepsine cevap verilemedi. 
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Valilik: Vali eşi ile beraber “Haydi kadınlar okula” kampanyasında etkin rol alındı. Merkez ve 
ilçelerde çeşitli panellerde konuşmacı olarak katılım sağlandı. Bu bağlamda resmi nikahı olmayan 
56 çift panelistler tarafından taramalar yapılarak belirlendi. Tüm evlilik işlemleri için gerekli 
belgeler ÇATOM tarafından dolduruldu. Topluma “yapabileceğin değil, bakabileceğin kadar 
çocuk”, resmi nikahın önemi ve okumanın önemi ile ilgili mesajlar verildi. 
VEFA derneği:Milli Eğitimin belirlediği mezradaki başarılı öğrencilere kıyafet alınarak 
ödüllendirildi. Fakir çocuklar yararına “1 şiir dinletisi” programında ÇATOM Bağlama kursu 
katılımcıları tarafından saz çalıp-türkü söylenerek destek sağlandı     
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
ÇATOM içerisinde bir bütünlük ve sahiplenmenin sağlanabilmesi için toplantılar yapıldı. 
Kurul üyeleri düzeni sağlamaya çalıştı. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Sorunlar şahıslardan kaynaklı olduğu zaman konuşularak ortak bir karar üzerinden çözüldü. 
Yakacakların koyulacağı yer olmamasından yola bakan tarafta bize ait olan dükkanın ÇATOM 
bahçesi içerisindeki duvarı kırdırılarak kapı yaptırıldı. Daha önce atıl bir halde olan yer kullanılır 
hale getirildi. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
ÇATOM tespitleri sonucu 7 çocuklu olan bir ailenin ebeveyni olan annenin nüfus cüzdanı 
olmadığını öğrenildi. Bu kişi T.C. kayıtlarında hiç yer almamış ve 7 çocuğunun da bu 
yüzden Nüfus cüzdanları yoktu.Yerel TV de program yapan arkadaşlara müracaat edip 
olayı aktarıldı. Onlar aracılığı ile İstanbul’da bulunan kadının anne ve babasına ulaşıldı. 2 
ay süren resmi işlemler sonucunda Vali ve Belediye başkanının da katıldığı bir törenle 
resmi nikahları kıyıldı. Aile Bir çok yasal hakkı elde etmesine imkan tanıyan kimliklerine 
kavuştu. Hayatta olan fakat resmi olarak hiç yaşamamış bu 9 kişilik TAVAN ailesi artık 
resmiyette de yaşıyor.  
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BATMAN ÇATOM 

Petrolkent ÇATOM 
 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
ÇATOM’da yaşanan hırsızlık olaylarında, bilgisayar odasından 7 bilgisayar masası ve monitör 
çalındı. Bilgisayar kursuna kayıtlı 75 öğrenci bulunmaktadır ve bilgisayarlar eğitim için 
yetmemektedir. Hırsızlık olayları Valiliğe bildirildi ama herhangi bir güvenlik önlemi alınamadı. 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
• ÇATOM hem eğitim amaçlı faaliyet hem de katılımcılar için sosyal faaliyet alanı oluşturdu. 

Bundan dolayı katılımcılar burada tecrübe kazanıp özel sektörde kolaylıkla iş bulabildiler. En 
çok dikim atölyeleri ve giyim satış mağazalarında iş bulundu. ÇATOM bu konuda rehberlik 
yapmaya devam etmektedir. Bazı katılımcılar evlerine dikiş makinesi alıp dışardan sipariş 
alarak çalışmaktadır. Aileler tarafından hem çocuk bakıcılığı için hem de temizlik elemanı için 
ÇATOM’ a başvuru yapılmaktadır ÇATOM katılımcılarından bu işlerde çalışmak isteyenler 
gönderilmektedir.  

• ÇATOM tarafından daha önce sinemaya gitmeyen katılımcılar ve aileleri, sinemaya ve Batman 
kültür merkezinde ücretsiz olarak tiyatro gösterilerine götürüldü  

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü: Genç kız ve kadınlar için eğitim seminerleri düzenlendi. ÇATOM binasında 
yapılan seminerler için katılımcıların anneleri ve Mahalle sakinleri de davet edildi. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:Yapılan hane ziyaretlerinde maddi durumları düşük 
aileler tespit edilip Valilik ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma Vakfı) na bilgi verilmektedir. Muhtaç 
ailelere gerekli yardım SYDV tarafından yapılmaktadır. 
Frito-lay A.Ş: Çocuk okuma odası için Batman’da ilk kez yapılmak üzere Bahar-Spor Şenlikleri 
adında proje hazırlanıp Frito-lay A.Ş ‘ ye gönderildi. Projede, 30 ilk öğretim okulunun katılacağı 
satranç turnuvası, masa tenisi, futbol, bisiklet yarışı etkinlikleri düzenlenecektir. Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır. 
Valilik: ÇATOM yıl sonu sergisi Vali, TEV genel müdürü ve il Müdürlerin katılımıyla törenle 
yapıldı. Vali tarafından öğrencilere sertifika verildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
ÇATOM kurulu seçildikten sonra görev dağılımı yapıldı. Eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesi için her üye bir grup öğrenciden sorumlu tutuldu. Dönem başında programlara 
katılımcı kayıtları için beraber hane ziyaretleri yapıldı. Ayrıca her ay yapılan sevgi ve kaynaşma 
çayı etkinliklerinde katılımcı ailelerine faaliyetler hakkında bilgi verildi. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
ÇATOM bina çatısının kiremitleri kırıldığı için yağmurdan dolayı duvar boyaları zarar gördü. 
ÇATOM bina çatısının onarımı için Valiliğe başvuru yapıldı. Valilik tarafından bütün masraflar 
karşılandı. Binanın boyası da Frito-lay A.Ş tarafından karşılandı. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Genç kız ve kadınlara daha çok yardımcı olmak, yol göstermek ve bazı projelerden 
yararlanmalarını sağlamak için ÇATOM tarafından “Çok Amaçlı Toplum Merkezi Derneği” adında 
bir dernek kuruldu. 
Derneğin amacı; Batmanda kadınların ve genç kızların sosyal ve ekonomik konumlarını 
güçlendirmek, kadınların sosyal, politik, ve ekonomik süreçlerde daha etkin yer almalarını 
sağlamak ve odağına kadını alan bir bakış açısıyla yoksulluk ve yarattığı sorunlarla mücadele 
etmeye yönelik araştırma, eğitim danışmanlık ve proje geliştirme uygulama faaliyetlerinde 
bulunmak amacı ile kuruldu. 
Derneğin Genel  kurul toplantısı yapıldı ve yönetime Batman’lı iş adamları alındı. Derneğin tanıtım 
faaliyetlerinde derneğin amacı ile ilgili yazılar dağıtıldı. Bunun sonucunda derneğe 50 kişi kayıt 
edildi. İl dernekler Müdürlüğüne yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Batman 
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dernekler müdürlüğüne İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere 5 proje verildi. ÇATOM derneği 
Batman’da en iyi 14 dernek arasında yer almaktadır. 

 

Yavuzselim ÇATOM 
 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
ÇATOM’da yaşanan hırsızlık olayında 6 bilgisayar kasası ve monitör çalındı. Kalan Bilgisayarlar 
eğitim için yeterli değildir. 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
• ÇATOM kurslarına katılan genç kız ve kadınların sosyal faaliyetlere de katılımında artış 

gözlendi. Sevgi ve kaynaşama çayları, öğretmenler günü, 8 mart dünya kadınlar günü gibi özel 
günlerin kutlanması için etkinlikler hazırlanmaktadır. 8 mart dünya kadınlar günü kutlamasına 
katılan Vali ve vali eşleri tarafından ÇATOM katılımcılarına hediye paketi verildi. 

• ÇATOM katılımcıları eğitim aldıktan sonra dikim atölyelerinde ve giyim mağazalarında iş 
imkanı buldular. Katılımcılar bu kurslardaki kazançları ile ailelerine maddi destek 
sağlamaktadırlar. 

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü: Genç  kız ve kadınlar için eğitim seminerleri düzenlendi. ÇATOM binasında 
yapılan seminerler için katılımcıların anneleri ve Mahalle sakinleri de davet edildi. 
Valilik:ÇATOM yıl sonu sergisi Görkemli bir törenle yapıldı. Yıl sonu sergisinde Vali, Türk 
eğitim Vakfından Şahap Kocatopçu ve Güsel BİLAL il Müdürleri katılımcı aileleri ve yerel basın 
katıldı. Vali tarafından öğrencilere sertifika verildi. Bütün yerel gazetelerde ÇATOM sergisinden 
bahsedildi. 

 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
ÇATOM kurulu tarafından hane ziyaretleri yapılarak kızlarını ÇATOM’a göndermek istemeyen 
aileler ikna edilerek kızlarının ÇATOM’a kayıt yapması sağlandı. Maddi durumları düşük aileler 
tespit edilip Valilik ve SYDV ye bildirildi. Katılımcılara rehberlik yapılarak özel sektörlerde iş 
bulmaları sağlandı. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
ÇATOM bahçe duvarının düşük olduğundan dolayı bahçe düzenlemesi yapılamıyor ve hırsızlık 
olayları yaşanıyor. Bu durum Türk eğitim vakfına bildirilerek duvarların yükseltilmesi için 
yapılacak masrafların karşılanması sözü alındı. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Bir ÇATOM katılımcısı: 
Ben EMİNE ERŞARİ ben altı çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuyum ilk öğretimi bitirdim. 
ÇATOM’ a gelmeden önce tarlada çalışıyordum kışında evde oturuyordum ama insan 
evde otura otura bunalıma giriyor . Bir arkadaşım bana dedi ki emine gel kursa gidelim 
oradaki insanları ve hocaları gördüm okadar sevdim sevinçle eve geldim. Anneme 
söyledim sağ olsun izin verdi. İlk kursa gittiğim zaman bir şey  bilmiyordum önce 
sıkılıyordum ama hocam eve gidiyorum ama hocam her şeyi anlattı. İyi ki ÇATOM’ 
başladım bütün sıkıntılarım bitti. ÇATOM’ da bir kadın topluluğumuz vardır okuma yazma 
dikiş nakış kilim kurslarımız vardır. Maddi durumları iyi olmayan kadınlarımız vardır buraya 
gelip sıkıntılarını bizimle paylaşıyorlar. Batmanda yaşıyordum ama Batmanda bir çok yer 
görmemiştim ama Bu ÇATOM’ a geldiğimden beri bir sürü yer gördüm Batmanın 
müzesinin var olduğunu bilmiyordum. 2005 yılında ÇATOM’ a TRT televizyonundan 
geldiler ve birlikte Batman müzesine ve batı raman dağına gittik. Ve Batmanın petrol 
veren dağını gördük. Ben kursa gelmeseydim ölsem de oraları görmezdim. ÇATOM’ 
geldiğim zaman bütün hastalığımı unutuyorum. Ama evde olsam yatalak oluyorum. Ben 
şimdi başka bir Emine ERŞARİ’yim. 
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DİYARBAKIR BENUSEN ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• ÇATOM programlarına katılabilecek kadınlara ulaşılmaya çalışıldı. 
• Yıl içinde katılımda azalma oldu. 
• Mahallede benzer faaliyetlerde bulunan kurum sayısı arttı. 
• GAP İdaresi tarafından binanın boyası yapıldı. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar  
• Saha sorumlusunun raporlu olması ve katılımın düzensiz olmasından dolayı kurul verimli 

olmadı 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
• ÇATOMun karşısında kahvenin olması katılımı olumsuz etkiledi. Ayrıca mahallede bazı 

ailelerin ataerkil yapısından dolayı kayıt yaptıran bazı kadınlar sonradan kayıtlarını silmek 
zorunda kaldılar. Hane ziyaretleri yaparak ve aile reisleri ile birebir görüşülerek kısmi de olsa 
sorunlar çözülmeye çalışıldı.  

 
DİYARBAKIR TBMMM ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
Yıl içinde ÇATOM’a duyulan güven ve sahiplenme duygusu arttı. Binanın alt yapısı nedeniyle sık 
sık sorunlar yaşandı. Bu da taşınmayı gündeme getirdi. Ancak kış ayları nedeniyle yer bulunamadı. 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar  
Kurul ile birlikte hane ziyaretleri yapıldı ve özel gün kutlamaları tertiplendi. 

Azize Meriç Adlı katılımcının 6 Aralık 2005 tarihinde Eğitimcisine yazdığı mektup; 
Sevgili Hocam ben Azize 
Bu mektubu da size unutamadığım bir olayı sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Beni 
etkileyen yıllarca unutamadığım bir olayı anlatacağım. Yıllardır unutamadığım bir olayı 
anlatmak istiyorum.  
Bizim bir komşumuz vardı. Adı Emine idi. Okuma yazması yoktu. Bir iftiraya uğradı. Üç 
çocuklu bir anneydi. Bir gün öldürülmesine karar verildi. Önce Emine’yi bir odaya kilitleyip 
fare zehiri verdiler. Ölmeyince annesi “Kızım seni öldürecekler sana para vereyim. Kaç 
İstanbul’a git.” Dedi. Emine de “Anne benim okuma yazmam yok. Gidersem kötü yola 
düşerim. Ben suçsuzum hiçbir şey yapmadım. Öldürsünler. Çocuklarıma sen bak” dedi. 
Kocası Emine’yi öldürdü. 
Okuma yazması olmasaydı belki ölmezdi. ÇATOM iyi ki varsın. İyi ki varsın hocam. 
        Emine Meriç  
 
YEŞİLDERE ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• ÇATOM Usta Öğreticiler ve katılımcılar ve son zamanlarda erkekler  tarafından benimsendi ve 

destek verildi. 
• Bilgisayar kurslarına yetişkin erkeklerin de katılımı sağlandı. 
• ÇATOM içinde hiyerarşi sağlanıp işbölümü yapıldı. 
• Düzenlenen programların alt yapıları dikkatli hazırlandı. 
• Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilerek katılımcılar arasındaki iletişim ve kaynaşma 

sağlandı. 
• ÇATOM içerisinde demokratik ortam oluşturuldu. 
• Yöre insanının ihtiyaç ve talepleri dikkate alındığından programlar çeşitlendirilememektedir. 

(Örn; Makine Nakışlarına talep varken; okuma yazma kurslarına talep yoktur. Bu nedenle 
program bazında çeşitlilik gösterilemedi.) 

• Katılımcıların para kazanmaktan ziyade, çeyiz amaçlı faaliyet göstermek istemeleri Gelir 
Getirici Programlar uygulanmadı. 

• Talepler doğrultusunda programlar geliştirildiğinden eğitim ve sosyal destek programları arka 
planda kaldı. Bazı programların düzenlenememesinde yörenin kültür yapısı da rol 
oynamaktadır. (Aile Planlaması, vb.) 

• Düzenli hane ziyaretleri yapılsa da; hane ziyaret formlarının değerlendirilmesi yetersizdir. 
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Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
Uygulanan faaliyetler ve sosyal etkinlikler gerek kasaba içinde gerekse ilçede ve ilde benzer 
kuruluşlarla kıyaslandığında özellikle kamu kurum ve kuruluşlardan olumlu eleştiriler gelmektedir. 
Bu olumlu eleştirilerin çıktısı olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ÇATOM u rakip olarak 
gördüğünden, kursların açılmasında ve eğitici görevlendirilmesinde problem yaşandı. 
  
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Şahinbey Halk Eğitimi Merkezi: Valiliğin önerisi ile 3 adet bilgisayar temin edilmiştir 
Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi ve Milli Eğitim: Eğitici Sağlandı 
Belediye: Her türlü organizasyonda destek (personel,araç,katılımcılar için kumaş, oyuncak, kiralık 
sandalye vb) sağlandı. 
Cumhuriyet ilköğretim Okulu: Okul Öncesi Eğitim Projesi Eğiticisinin görevlendirilmesi 
açısından destek vermektedir. Bunun dışında; sergi organizasyonu, yıl sonu etkinliği vb. 
etkinliklerde yardımcı olmaktadırlar 
Yeşildere İlköğretim Okulu: Sergi organizasyonunda ses düzeni sağlandı 
Yeşildere Sağlık Ocağı: Eğitimlerde Sağlık ocağında görevli ebe den destek alındı 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
ÇATOM Katılımcılarının düzenli katılımı sağlanamadığından (Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
dönemlerde) yeni dönem için kurul oluşturulamadı. Kurulun oluşturulduğu dönem içerisinde de 
istenenin altında faaliyet gösterdi. Kurul üyeleri; düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda öncü 
olmaktan çok arkadan gelen oldu. Görevlendirme yapıldığında görevlerini başarı ile yerine 
getirdiler ama hiçbir şekilde öneride bulunulmadılar. Kurul amacına uygun işletilemedi. Bunun 
nedenleri; katılımcıların yaş ortalamalarının küçük olması, eğitim durumlarının (onlara göre) 
yeterli olmayışı (çoğu ilkokul veya ilköğretim mezunu) küçük bir yerde yetişmiş olmaları şeklinde 
sıralanabilir. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Projelerin faaliyete geçirilmesinde materyal sıkıntısı yaşandı. Bilgisayar kursuna katılımcı olup, 
yeterli bilgisayar olmadığından istenilen düzeyde eğitim verilemedi. 
Hedef kitlenin talepleri göz önünde bulundurularak proje geliştirilmesine rağmen katılımcı sıkıntısı 
ve bunun devamı olarak faaliyetleri çeşitlendirmekte sıkıntı yaşandı. 
 
 KİLİS ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Yıl içinde geniş bir kitleye ulaşıldı, bunun sonucunda ÇATOM’a olan talep arttı 
• Üretime dönük programlardan küçümsenmeyecek oranda gelir elde edildi. 
• Kilis ÇATOM çalışmaları yerel basının dışında ulusal basında ve dergilerde de yer aldı. 
• Yıl içinde Türkiye İş Kurumu işbirliğinde 20 kişilik guruplardan oluşan ve 60 iş günü süren  3 

kurs açıldı. Katılımcılar her bir iş günü karşılığı 6,50’şerYTL ücret aldılar. 
• ÇATOM bünyesinde katılımcıların talepleri üzerine Sosyo-Kültürel faaliyetler arttı. Bu olumlu 

bir gelişme olduğu gibi, ÇATOM un bir ev olarak katılımcılar tarafından tamamen 
benimsendiğini göstermektedir. 

• 2 kuaför katılımcısı ve bir Biçki- Dikiş Kursu katılımcısı kendi işletmesini açtı. 
• İlin dışındaki kültürel ve Sanatsal tanıtım fuar- sergilerinde Kilis ÇATOM direk olarak 

görevlendirildi 
• “ Haydi Kızlar Okula”   kampanyasının İl Danışmanlığını Kilis ÇATOM üstlendi ve bunu 

başarılı olarak sürdürdü. 
• Kilis Belediyesi ve ÇATOM işbirliği güçlendi ve bunun doğal sonucu olarak Şube ÇATOM 

daki çalışmalara yansıdı 
• Kırsal ve Köy uygulama çalışmaları, diğer ÇATOM larca ve kurumlarca benimsenerek örnek 

alındı. 
• HEM müdürlüğü bu yıl il merkezinde bir birine çok yakın bölgelerde çok sayıda kurs açtı 
• ÇATOM’un Kilis de yaptığı faaliyetlerle bir STK dan  ziyade bir kurum  gözüyle benimsendi. 
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• İl Valiliği ve Kaymakamlıklarla “kırsalda eğitim ve hizmet çalışmalarının”  daha verimli ve 
daha programlı gerçekleştirildi. Oluşan karşılıklı güven duygusunun pekiştirilmesi sonucu 
proje için büyük maddi destekler sağlandı. 

• YOYAV ( Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı ) ile olan birliktelik bozuldu.  
• ÇATOM Komşusu ve katılımcısı olan kadının evinde çıkan yangında 11 yaşında bir çocuk 

yanarak hayatını kaybetti. Tüm bu olayları ÇATOM da bulunan katılımcılar sıcağı sıcağına 
yaşadı ve çok etkilendiler.  

• ÇATOM ‘da görev yapan eğiticilerin  özel yaşamlarındaki değişiklikler ve yaşadığı  sorunlar   
(evlilik, ailesel sorunlar, hastalık ) ÇATOM çalışmalarındaki performansı olumsuz olarak 
etkiledi. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• ÇATOM eğitici programlarından faydalanan bütün katılımcıların zaman içinde olumlu 

gelişmeleri gözle izlenebilir şekilde görülebilmektedir. 
• ÇATOM’a düzenli olarak katılım sağlayan genç kız ve kadınların , ÇATOM içinde edindikleri 

bilgileri günlük yaşamlarında kullandıkları izlendi. 
• Katılımcıların zaman içinde kendilerine olan güven duygularının arttığı ve toplum içinde 

kendilerini ifade edebildikleri, daha faal  oldukları açıkça gözlenmektedir. 
• ÇATOM katılımcıları arasından girişimci ve liderlik yönü güçlü kadınların sayıları arttı . 
• Katılımcıların üretime dönük çalışmaları sonucunda elde ettikleri gelirin  ev yaşamlarına 

yansıması ve kişilik gelişimlerinin (özgüvenin artması, ekonomik özgürlük ) de olumlu yönde 
etkilediği gözlendi. 

• Düzenlenen sosyal etkinlikler katılımcılar üzerinde psikolojik rahatlama sağladı ve 
motivasyonu arttırdı. 

 
3. -Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri, 
Kilis Belediyesi: Şube ÇATOM Çalışmalarının ortak yürütüldü 
Türkiye İş Kurumu: Birlikte kurslar açıldı ve katılımcılara Kurs Süresince Günlük Ücret ödendi 
İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü: Kurs, Panel- Eğitim Sunumları, Anne Eğitimi( 
Psikolojik Danışman ) için uzman kişilerin görevlendirildi 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı: ÇATOM Katılımcı ve ÇATOM çalışmalarına  Valilik kanalıyla zaman 
zaman maddi destek sağlandı, Köy uygulamalarında maddi katkı sağlandı 
İl Gençli Spor Müdürlüğü: Beceri Kursları eğiticilerine ek ders ücreti desteği sağlandı. 
İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Duyuru ve ÇATOM Çalışmalarının Tanıtımı ve basında 
yayınlanmasında destek sağlandı 
İl Jandarma Komutanlığı: Köy Eğitim ve Hizmet Projesine askerle destek sağlandı. 
İlçe Kaymakamlıkları: Kırsal ve Köy Çalışmalarında maddi destek ve ihtiyaçlar sağlandı. 
İl İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Yüksek Okulu: Köy uygulamaları için sağlık ekibi Eğitim 
sunumları için uzman kişiler görevlendirildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Kilis Merkez ve Şube ÇATOM dan seçilen kurul üyeleri yıl içerisinde rutin olarak yapılan 

aylık toplantılara katılarak söz sahibi oldular.  
• ÇATOM’un il genelinde ve bünyesinde hazırladığı programların organizasyonunda büyük 

görev ve sorumluluklar üslendiler.  
• Bütçenin hazırlanmasında ve harcamaların yapılmasında kurula bilgi verilerek fikirleri alındı. 
• Kurul zaman içinde güzel taleplerle gelerek, ÇATOM’un geliştirilmesinde etken oldu. 
• Kurul ile karşılıklı güven ortamı sağlandı. 
• Kurul üyeleri sınıflarda yerel başkanlık ederek eğitici, katılımcı ve İdare arasında iyi bir köprü 

oluşturdu. 
• Gerekli kamu kurum ve kuruluş ziyaretlerine birlikte gidilerek kurulun varlığı çevrede 

hissettirildi. 
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2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
• Dönem başlarında programlar için eğitici görevlendirme sıkıntısı yaşandı. 
• ÇATOM aylık gider bütçesinin zamanında ve yeterli miktarda gelmemesi sorun yarattı. 
• Kilis ÇATOM faaliyet gösteren binalarının eski oluşundan kaynaklanan sık sık tamirat ve 

onarım giderleri  sıkıntı yarattı 
• ÇATOMların idari işlerde yardım edecek destek elamanının olmaması sıkıntı yarattı 
• Eğitici ve katılımcılarla yaşanan zaman zaman sorunlar, konuşulup ortak bir yol çizilerek 

çözümlendi. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
 Kuaför Kursu katılımcısı olan Sevim Gülocak’ın hayat öyküsü  ÇATOM  model 
kadının örnek gösterile bilinir; 
 Sevim Hanım 40 yaşında evli ve 3 çocuk annesidir. Çocukluğu ve yaşamı kırsalda 
geçmiştir. Görücü usulüyle evlenmiş ve uzun yıllar maddi sıkıntı çekerek yaşamını 
sürdürmüştür. Zaman zaman  evde küçük baş hayvan besleyerek aile bütçesine katkıda 
bulunmuştur.  Güncel ve sosyal yaşamdan uzak  gelenek ve göreneklerin baskın olduğu 
ataerkil bir aile yaşantısı sürerken , komşusuyla sohbet ortamında ÇATOM’u tanır . Bunun 
üzerine eşinin ve kayınpederinin baskılarına rağmen ÇATOM kuaförlük kursuna kaydını 
yaptırır. Amacı bir meslek edinmek ve kendini yetiştirerek kendi işletmesini açmak. 
Biliyordu ki  azmi ve çabasıyla bunu başaracaktı. Ancak çevresi onun bu azmini 
destekleme yerine (eşi kayınpederi ve komşuları) alay ederek ÇATOM’a devam etmesini 
engellemeye çalışıyorlardı. Evin işinin yoğunluğu, ÇATOM’un evine uzaklığı Sevim 
hanımın ÇATOM’a devamını engellemedi. Kuaförlük kursuna devam ederken kendisi ve 
ailesi için çok gerekli olan temel hayat bilgilerini de  alıyordu. Kısacası yeniden yaşama bir 
başlangıçtı. Kuaförlük kursunda hızla kendini yetiştiriyordu. Bu arada da haftanın belli 
günleri Çıraklık ve Yaygın eğitime devam ederek kalfalık belgesini alma çabasına girmişti. 
Çünkü hedefi olan kendi iş yerini açmak istiyordu. 
 Zaman hızla ilerledi Sevim hanım ÇATOM’la tanışalı tam 2 yılını doldurmuştu. 
Kendini mesleğinde oldukça iyi bir seviyede yetiştirmiş ve bu arada da kalfalık belgesini 
almıştı. Sıra iş yerini açmaya gelmişti. Bunun için gerekli mekanı ancak evinin altında ahır 
olarak kullandığı  yeri temizleyerek işe  başladı. Artık hayalı gerçek oluyordu. İşletmenin 
kurulma aşamasında kişisel borçlar alarak gerekli olan donanım ve malzemeleri de temin 
etti. Yasal girişimlerini de tamamlayarak işletmeyi hayata geçirdi. Tabi en büyük manevi 
desteği ÇATOM tarafından alıyordu. 
 Sevim hanım artık girişimciydi. Kendine güvenen ekonomik özgürlüğü  ve çevresi 
olan bir kadındı… Kendine inanmayan hatta alay eden çevresi artık ona gıpta ile 
bakıyorlardı. Zaman ilerledikçe belirli bir müşteri potansiyeline kavuştu. 
 Sevim hanım yakın bir zamanda dükkanını genişletmek için ÇATOM ‘dan 
danışmanlık hizmeti almış ve girişimlerde de bulunmuştur. Artık sosyal yaşamda ki 
gelişimini kendisi bile takip edemiyordu. Bulunduğu her mekan ve uygun sohbet 
ortamlarında ÇATOM’u anlatıyor minnet ve güzel duygularını dile getiriyordu…… 
 
 
DARGEÇİT ÇATOM 
2005 yılı içerisinde yaşanan olumlu gelişmeler: 
• Bilgisayar Kursu açıldı. Böylece kursiyerler bilgisayarla tanışmış oldular. Bilgisayar eğitimi 

almaya başladılar. Kursa talep büyük oldu. 
• Bu sene içerisinde  Trikotaj kursunda üretim arttı. Son üç ayda yaklaşık 2000 patik siparişi 

geldi. Dışarıdan gelen siparişlerde de artış oldu. Buna paralel olarak elde edilen gelir de arttı.  
• 2005 yılının son ayında açılan okuma-yazma kursunda yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı. Bunların 

çoğu evli bayanlar. 
• Bu sene içerisinde sergilerde yapılan satışlarda da gelir elde edildi. 
 
 
 
 



 28

Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler:  
• Gelir getirici kurslarda çalışan katılımcılar kazandıklarıyla hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar 

hem de ailelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Bu da onlara öz güven veriyor. Ailede söz 
hakkına sahip olmuş oluyorlar.  

• Sosyal faaliyetlere katılan kadınların da kendilerine olan öz güveleri artıyor. Toplum içerisinde 
konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyorlar daha atik ve faal oluyorlar. 

 
2005 yılında Kamu,STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri  
Halk Eğitim Merkezi:2005 yılında Biçki-Dikiş, Makine nakışları, Halk Oyunları, ve Okuma-
Yazma kurslarının usta öğreticileri Halk Eğitim tarafından temin edildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Dargeçit ÇATOM Kurulu Kasım 2005 tarihinde kuruldu.  ÇATOM kurulu ile Kılavuz Beldesi’nde  
hane çalışması yapıldı. Hane çalışmasında tespit edilen okuma-yazmaya gelecek kişilerin listesi 
kaymakamlığa sunuldu. Yapılan hane çalışmaları hakkında Kaymakama bilgi verildi.  
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Trikotaj  kursuna çok sayıda sipariş alındı.  Fakat makineler az olduğundan gelen siparişlere cevap 
verilemiyor.  Zamanında siparişler yapılamıyor.  Bu nedenle 2 adet trikotaj makinesine ihtiyaç 
vardır. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü: 
Temmuz ayında Voleybol Turnuvasında ÇATOM kızları İlçe Birincilik Kupasını aldılar.  Dargeçit 
Sakarya İlköğretim Okulunun Folklor Ekibi ÇATOM’un desteğiyle başarı elde etmiştir.  Mardin 
birinciliğini aldılar.  Ekip ÇATOM tarafından başarılarından dolayı ödüllendirildiler.    
 
 
EVREN ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Gelir getirici faaliyet olan Gümüş Atölyesi, Gümüş Tasarım Çalışması ve Hereke Halı 

Atölyelerinin sürekli Pazar ağına sahip olmaları olumlu gelişmelerdir. Diğer gelir getirici 
projeler için yeni kontak noktaları bulunması da olumsuzluğu iyileştirmek adına önemli 
adımdır. 

• Okuma yazma kurslarına ilginin büyük olması katılımcı kitlenin okuma yazmanın önemini 
kavraması, önceki dönemlerde verilen okuma yazma kurslarından yaralanan katılımcıların  
örnek olması ve diğer katılıcıları teşvik etmesi okur yazar olan  kadınların farkını görüp “Ben 
de komşum kadar iyi okuma yazma öğrenip yazı yazmayı ve okumayı öğrenmek istiyorum” 
diyen kadınların olması olumlu gelişmelerdir. 

• Önceki dönemlerde sağlık eğitimi kursuna katılım vardı ancak eğitim esnasında katılımcılar 
merak  ettiklerini sormuyor, anlamadıkları noktaları vurgulamıyorlardı. Bu yıl ise ilgi oldukça 
iyiydi. 

• ÇATOMların faturalandırma sorunu kooperatifleşme ile birlikte  çözümlendi ve Pazar 
kontaklarının sürekli olmasını sağlaması açısından önemli bir etki oldu. Dernekleşmenin ve 
Kooperatifleşmenin ise hibe programlarından yaralanmak açısından ÇATOMlar için olumlu 
etki olacaktır. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
Katılımcı kitleye öz güven kazandırdı. Çevresel baskılar kısmen azaldı. Katılımcı kendi doğrusunu 
daha rahat ve anlaşılır dilde anlatabilmekte ve  kendini ifade etmektedir. 
El becerisi kazanıp gelir elde etmesi, aile bütçesine katkı sunması ve kendi ihtiyaçlarını karşılaması 
gibi durumlarda katılımcı ailesinde, komşularında ve çevresinde önemseniyor. 
 
• ÇATOM’un tanıtım programlarında katılımcılar gazete tv.haberlerinde reportaj yapmaya 

başladılar. Önceki dönemlerde basın  gazete ve televizyonda,yer almanın kötü bir şey olduğunu 
düşünüyorlardı. 
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• Gümüş tasarım çalışmasına katılan katılımcılar okur yazar olduktan sonra ve ilk okul mezunu 
olan katılımcılar, gümüş gramaj hesabını ve elde edilecek kar oranını kendileri muhasebe 
edebilir hale geldiler. 

• Hereke halı atölyesine katılan katılımcılar ilmek hesabını kendileri yaparak ay sonunda elde 
edebilecekleri geliri  tespit edebiliyorlar. 

• rikotaj ve gümüş atölyelerinden, çok iyi üretim yapabilen çalışmanın teknik yönünü öğrenmiş 
olan, atölyelerden birer katılımcı belirlenerek eğiticinin izinli olması halinde atölye çalışmasını 
devam ettiriyor. Böylece katılımcı kendini önemli hissetmiş ve sorumluluk alma zihniyetini 
kazanmış oluyor. 

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Soroptimit kulübü: Hereke halı atölyesinin kurulması. 
Esnaf ve sanatkarlar,sanayi müdürlüğü,Mardin Valiliği:Kimsesiz çocuklar yararına açılan Halep 
sergisine bağışta bulunmak üzere ürün gönderildi. 
Tugay Komutanlığı: Evren mahallesinde bulunan okulun ve ÇATOM binasının bahçesine tel örgü 
örüldü.  
Sabancı üniversitesi: Kendini Keşfet Projesi kapsamında 150 çocuk yararlandırıldı. 
Mardin Valiliği: ÇATOM tadilatı için 200ytl para desteği sağladı ve ÇATOM ek binasının 1 yıllık 
kirasını karşıladı. 
Umut Yolu Rehabilitasyon Merkezi: Engelli çocuklara 18 çocuk beceri kazandırma amacı ile çanta 
üretimi yapıldı. 
KAGİDER Vakfı:Kadından Kadına Köprü projesi kapsamında  ÇATOM ürünleri tanıtıldı, unun 
sonucunda ürün-modernize çalışmaları yapıldı. 
Ankara Marev:300 ytl para desteği sağlandı 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Kamu Kurum ve Kuruluşlara  yapılan ziyaretlere katılmak, sergi vb. etkinliklerin organizasyonuna 
katkı sunmak, (Akara Marev sergisi ,İstanbul fesaneye gidecek ürünlerin tespiti) hane 
ziyaretlerinde eşlik etmek, ÇATOM binasının  fiziki durumunun iyileştirilmesi için iyileştirilecek 
alanları belirlemek, gelir getirici faaliyetlere sürekli Pazar ağı oluşturmak, Pazar araştırması ve 
kontakları kurmak gibi görevler üstlendiler. Kurul ayrıca üretimde başarı gösteren 1 katılımcıya 
hediye alarak ödüllendirmekte ve motive etmektedir. 
  
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler  
• ÇATOM binasının fiziki durumunun uygun olmamasından dolayı sıkıntılar yaşandı. Kurulan 

kontaklar doğrultunda, ÇATOM binasının fiziki durumu kamu desteğiyle iyileştirildi ve sorun 
kısmen çözülmüş oldu. 

• Destek elemanın olmaması önemli sorun.  
• Kilim atölyesine tüccar bulunamadı. Özel siparişler doğrultusunda faaliyet gösteriyor. 
• Biçki dikiş kursunun makine sayısının yetersiz olması nedeni ile katılımcı dikiş dikmesini 

öğrenip kendi ihtiyaçlarını karşıladılar. Satışa yönelik çalışamadılar 
 
KIZILTEPE ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Katılımcıların kendilerini rahat bir ortamda hissetmeleri ve kendilerine olan özgüven 

duygularını ortaya çıkarmaları en güzel gelişmelerden biridir.  
• Olumsuz gelişmeler ise ÇATOM’un araç ve gereçlerinin eksik olması katılımcıların düzensiz 

gemlerine sebep olmasıdır. Bu da Eğitimde aksaklıklara neden olmaktadır. 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• Sosyal olarak; Katılımcıların birbirleriyle sıkı ve güvenli ilişkiler içerisinde bulunmaları, bir 

başkasının kişiliğini tanımaları, çarşıya bile çıkamadıkları halde geziye çıkmaları, çarşı 
haricinde ihtiyaçlarını kendileri halletmeleri ve her türlü faaliyetlere katılmaları büyük bir 
artıdır. Katılımcıların yetenekleri doğrultusunda eğitilmeleri, maddi ve manevi açıdan 
kendilerine ailelerine yardımcı olmaları, şiirler yazmaları, okuma –yazmayı öğrenmeleri, 
Tıbbi-Hukuki bilgilendirmelerden yaralanmaları olumlu etkilerdir. 
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• Ekonomik olarak; ilk etapta kendi el becerileri için araç ve gereçleri alabilmek ve ailelerinin 
bütçelerine katkıda bulunmaktır.  

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri,            
Kızıltepe Kaymakamlığı:ÇATOM da açılan ve açılacak olan bütün projelerde ve sosyal etkinlik 
programlarında, bütün maddi ve manevi desteği sunuyor. 
Tugay Komutanlığı: Bina tadilatında ve ÇATOM açılışında destek alındı. 
Milli Eğitim Müdürlüğü:Okuma yazma kursu için 12 adet masa ve 12 adet sandalye verildi. 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü:okuma yazma kursu için öğretmen görevlendirdi ve kurs 
bitiminde katılımcılara sertifika verilmesi için kursların resmi onayı alındı,6 adet dikiş makinası  
verildi,işbirliği içinde sergiler açıldı. 
Kızıltepe Belediyesi:Bina tadilatında iş araçları görevlendirildi ve itfaiye aracıyla su tahsisi yapıldı. 
Yüceli Belediyesi: ;Sosyal etkinliklerde  kullanmak üzere araç desteği veriliyor.  
Okullar:Sosyal programlarda kullanmak üzere okul salonları tahsis ediliyor.  
METEM (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi) Müdürlüğü: Makine Nakışları ve Biçki Dikiş 
kurslarında kullanılmak üzere geçici olarak 20 adet dikiş makinesi 2 adet ovarlok makinesi, 1 adet 
biçki masası ve 4 adet metal ayaklı manken verildi. 
Sağlık Grup Başkanlığı: Sağlı eğitimi kursu ve psikoloji eğitimi için sağlık personeli 
görevlendirildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Seçim sonucunda katılımcıların isteği doğrultusunda öneriler sunuldu. Geçen dönemin 
değerlendirilmesi yapıldı. Daha verimli nasıl olunur ve işleyiş açısından neler yapılmalıdır, daha 
farklı kurslar için neler yapılmalıdır konulu toplantılar gerçekleştirildi. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
2005 yılı içerisinde okul içerisinde kullanılmak üzere araç ve gereçlerin alımında mali açıdan 
sıkıntılarımız oldu.Şu an en önemli sıkıntımız ısınmayla ilgili.Bu sorunu da imkanlarımız dahilinde 
çözümlemeye çalışıyoruz. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Kızıltepe ÇATOM da katılımcı ve kurul başkanı olarak bizlere ve en önemlisi kendisine 
çok faydalı olan işlere imza atan Halime DENKTAŞ isimli katılımcımız, ÇATOM a hastalığı 
nedeni ile geldi. İlk etapta Makine Nakışları kursuna katıldı. Makine nakışları kursunu 
bitirdikten sonra Okuma- Yazma kursuna kayıt oldu. Okuma yazma kursuyla beraber 
Deniz Feneri derneğine üye oldu.Yaklaşık 200 aileye gıda ve giyecek yardımlarını 
ulaştırdı. Hala ÇATOM da katılımcı olarak kurslara devam ediyor. Ölümcül bir hastalık 
olan kanseri o öldürdü. Bunu da ÇATOM a  gelerek yendiğini söylüyor. 
 
 
MARDİN MERKEZ ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• İ.B.B (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve İ.B.B Kadın Koordinasyon Merkezinin desteği ile 

İstanbul’da yapılan sergi ve satış faaliyeti yıl içerisindeki önemli olaylardan biriydi. Mardin ve 
ÇATOM’un tanıtımı açısından çok güzel etkileri olup, yapılan satış beklenenin çok 
üzerindeydi. Mardin, Evren, Saraçoğlu, Midyat, Dargeçit, Kızıltepe, Nusaybin, Ömerli ve 
Ş.Urfa ÇATOM’larda üretilen ürünler ve diğer yöresel el sanatları satışı yapan esnaftan alınan 
ürünlerin satış miktarı yaklaşık 25.000 YTL oldu. 

• ÇATOM’da oluşturulan dikiş atölyesine bir katılımcı tarafından sipariş sağlanmakta, 
pazarlama konusunda atölyede çalışanların da çaba göstermeleri kolaylık sağlamaktadır. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
• Valilik, Belediye, Tugay komutanlığı gibi yerlere yapılan ziyaretler katılımcıların kendilerine 

olan güvenini artırmaktadır. 
• Özellikle bu sene gelir getirici programlarda katılımcıların elde ettiği gelir geçmiş yıllara göre 

çok daha iyi oldu. Katılımcılar burada para kazanarak kendi ihtiyaçlarını ya da aile gelirine 
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katkı sağladıklarından özgüvenleri artıyor. Ayrıca dışarıda çalışmayı hiç düşünmezken 
programlara katıldıktan sonra iş talebinde bulunuyorlar. 

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İ.B.B Kadın Koordinasyon Merkezi: İstanbul’da sergi ve satış 
düzenlendi. 
Halk Eğitim Merkezi:Bilgisayar,Okuma-yazma kursu eğitimcileri sağlandı. 
Erenköy Rotary Kulübü:Okuma-Yazma Kursu yapıldı. 
Sağlık  İl Müdürlüğü: Sağlık Eğitimleri düzenlendi.  
Kültür-Turizm Müdürlüğü:Turizm haftasında sergi yapılmasına destek sağlandı. 
Sanayi-Ticaret Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası: Halep’te yoksul vatandaşlar yararına 
düzenlenen kermese hibe olarak ürün gönderildi. 
Belediye Başkanlığı: Ş.Urfa gezisi için araç temini sağlandı. 
Tugay Komutanlığı: Binanın Boyanmasında destek sağlandı. 
AÇEV,KADER ve ERG: “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliği Projesi” için kız 
çocuklarının %100 okullaşmamasının nedenlerini tartışıp rapor haline getiren sivil izleme 
komisyonu içinde ÇATOM da yer aldı. 
KAGİDER: Kadından Kadına Köprü Oluşturma Projesi kapsamında tasarımcı öğrencilerin 
Mardin’deki çalışmalarına destek verildi. 
Valilik,Kültür-Turizm Müdürlüğü:Tatvan Doğu Anadolu Fuarına katılım sağlandı. 
Valilik,Belediye,Sanayi Ticaret Müdürlüğü: İzmir Fuarında Mardin’in Onur Konuğu İl  olarak 
seçilmesi nedeniyle işbirliğinde organizasyonu yapıldı. 
Yardımsevenler Derneği: İhtiyaç sahibi bir aileye eşya yardımı yapıldı. 

 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Çarşı içindeki ÇATOM satış dükkanının yeniden düzenlenmesi ve ürün temini 
• Ürün geliştirme konusunda araştırma 
• ÇATOM’daki bazı ihtiyaçların karşılanması ve açık okula kayıt ücretlerinin temini  
• Gelen ziyaretçiler için hazırlıklar. 
• Geziler için araç temini 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Gıda üretim atölyesi için gerekli donanım ve malzeme olmadığından çalışmalar planlandığı şekilde 
yapılamamaktadır. GAP/UNDP Kadın İşgücü Programı koordinatörü ile görüşülerek mutfak için 
gerekli malzemenin altyapısı oluşturulduğunda proje tarafından karşılanacağı söylendi. Tarım il 
müdürlüğü, STK’lar ve otellerle görüşülerek mutfak atölyesi için pazar sağlandı. 
 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  

 
ÇATOM’LARIN  MUHTEŞEM İSTANBUL ÇIKARMASI 

Değerli Mesai Arkadaşlarım;     
Bildiğiniz üzere;Mardin merkez ve Dargeçit ÇATOM’un organizasyonu ile 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle 06-
10.07.2005 tarihinde İstanbul Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde iki aylık sabırlı ve 
zahmetli bir çabanın sonucunda kadınlarımızın ve katılımcılarımızın el emeği, göz 
nuru harcayarak üreten insanların ürettiği mücevher değerindeki nadide 
ürünlerimizin sergilendiği “BİR ŞEHİR… BİR KÜLTÜR: MARDİN” vizyonu ile 
Kadın El Ürünlerinin sergilendiği bir sergi düzenledik.   

Bütün ÇATOM’larımızı temsil etmenin sorumluluğu ve bilinciyle 
ÇATOM’larda nitelikli kadın kaynağı oluşturulmasına katkıda bulunmak, etrafında 
olup bitenlerden devamlı haberdar olan, sosyal etkinlikleri en iyi şekilde yerine 
getiren,  Türkiye’nin çağdaşlık ve bilgi açığını kapatıp, bilinçli toplum oluşturmak 
için en önemli kurumlardan biri olduğumuzu;  
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GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ve Mardin ÇATOM’ların 
desteğiyle verimli bir ekip çalışmasının sonucunu sizlerle paylaşmaktan onur 
duyduğumuzu belirtir. Beş günlük sergi sonunda toplam 25 milyar (25.000.-
YTL)’lık satış ile serginin ÇATOM’lar için yeni ufuklar, açılım ve pazarlara zemin 
hazırlayacağını umut eder;  
 Bu Projenin gerçeğe dönüştürülmesi için emek vermenin onurunu bizlerle 
paylaştığı için şahsımız ve kurumuz adına başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı sayın Özleyiş TOPBAŞ hanımefendi olmak 
üzere sayın Ahmet ÇINAR’a sayın Rabia BABACAN’a, sayın Şule ERMİŞ’e ve 
bütün Kadın Koordinasyonu çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunar 
çalışmalarında başarılar dileriz. 

Saygılarımla.   
         
         Seylan MUNGAN 
           Mardin ÇATOM Sorumlusu 

 
 
 

MİDYAT ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
Yıl içinde dönem sonu sergisi yapıldı. Ürünler sipariş edilmeye başlandı.  
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
Biçki Dikiş ve Halı kurslarına katılan kadınlar yapmış oldukları ürünleri satarak para 
kazanmaktadır. Aile bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. Bu da onları mutlu etmektedir. Bu 
katılımcıların kendilerine güvenleri arttı. 8 katılımcı kazandıkları para ile kendilerine dikiş makinesi 
aldı. 
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri. 
Midyat Kaymakamı, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüğü : Programlar işbirliği içerisinde 
yürütüldü. Halı kursu birlikte yürütülmektedir. Zaman zaman maddi destekler de sağlandı.  
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Yıl içinde Bilgisayar kursu açmak için çalışıldı fakat malzeme eksikliği dolayısıyla açılamadı. 
Sorun GAP İdaresi ile de paylaşıldı.  
 
NUSAYBİN ÇATOM  
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
ÇATOM binasının değiştirilmesinden dolayı bazı zorluklar yaşandı. Tadilat ve binanın bulmak gibi 
belirsizlikler yaşandı. Yeni binaya taşındıktan sonra, katılımcı sayısı arttı. Eğitim programları arttı. 
Genç katılımcıların yanında, orta yaş katılımcılar da arttı. 
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri. 
METEM (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi): Sergi yapıldı.  
Kaymakamlık ve Metem: Yabancı misafirlerin ağırlanması, gösterilerin hazırlanması, ÇATOM 23 
Nisan gösterisi, kadınlar günü kutlaması, yerli malı haftası, sergi, fuar ve Mardin’de kadın ürünleri 
pazarı aktivitelerinde destek sağlandı 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Bina sorunu yaşandı fakat daha sonra geniş ve güzel bir binaya taşınıldı.  
 
ÖMERLİ ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• ÇATOM tek bir çalışmayla değil bir bütün olarak her kuruma her şahısa bir model olaşacak 

çalışmalarıyla Ömerli de örnek oldu. 
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• Saha sorumlusu, personeli, eğiticileri ve katılımcılarıyla tam bir uyum içerisinde çalışmalar 
yürütüldü. Başarı, ekip çalışmasıyla sağlanacağı düşüncesiyle önemli bir yol kat edildi. 

• Yürütülen projelerde somut çıktıların olması ÇATOM çalışmalarına olan ilgiyi ve katılımı 
artırdı. 

• İlçe içerisinde yapılacak bütün çalışmalarda kurum amirleri ve şahıslar tarafından ÇATOM 
dikkate alınarak koordineli çalışmalar yapıldı. 

• Ömerli ÇATOM un başarılı çalışmaları Ömerli’ye bağlı köylerin muhtarları tarafından da 
duyulmuş ve aynı hizmetin köylerinde de yürütülmesi, ÇATOM açılmasını talep etmektedirler 

• bilgisayarların çok eski ve az olması talebe cevap vermemesi  nedeniyle Bilgisayar kursundan 
tam anlamıyla verim alınamadı.  

• Sosyal projelere bağlı olunması nedeniyle mülki idare amirler ve eşlerinin ÇATOMdan 
beklentileri çok üst boyutlarda olmaktadır. Buna bağlı olarak bazı eğitimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. (Bilgi ve deneyimlerin paylaşılabileceği toplantı v.s) 

Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• 2 kadın girişimcilik örneği göstererek işlerini kurdu. 
• Gelir getirici kurs katılımcıları çalıştığı siparişlerle hem kendi ihtiyaçlarını karşıladı hem de 

aileye ekonomik katkı sağladı. Dolayısıyla bu kurslara talep arttı. 
• Ömerli’de ÇATOM faaliyete geçene kadar kutlanmayan 8 MART Kadınlar günü, Anneler 

günü ve bunun gibi birçok faaliyetin kutlanması Kadınların daha bir sosyalleşmelerini ve aktif 
olmalarını sağladı. 

• Bugüne kadar bir çok  öğrencinin eğitim bursundan yararlanması, maddi durumu düşük olan 
dar gelirli aile ve öğrencilere büyük katkı sağladı. 

• Okuma yazma bilmeyen birçok genç kız ve kadının ÇATOM’da okuma yazma öğrenerek, 
okuma yazma bilmeyen diğer kadınlara örnek oldular. Ömerli’de okuma yazma bilmeyen genç 
kız ve kadınların sayısı azaldı. 

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Kaymakamlık:Frito-lay Çocuk Okuma Odasının faaliyete geçmesi için bina tahsisi, tadilat için 
5.000 YTL destek sağladı. Çocuk Okuma Odası Frito-Lay,GAP ve Kaymakamlık işbirliğiyle 24 
Eylül 2005 tarihinde faaliyete geçti. Kaymakam ve eşi ÇATOM da halkla buluşma günü  
düzenlendi. Günde halkın sıkıntılarını, beklentilerini ve önerilerini dinledi. .Kaymakamlık 
fonundan maddi destek ve diğer yardımlar sağlanması ve AB Fonundan yaralanabilecek projelerin 
hazırlanması karalaştırıldı.   
İlçe Jandarma:Sergi öncesi tadilat için destek sağlanıldı (Boya,araç gereç ,ikram,ve tabela). 
Ömerli’ye bağlı Anıttepe köyünde Tugay komutanlığı, kaymakamlık ve ilçe jandarma iş birliğiyle 
tadilatı yapılan köy okulunun açılışı ve köy uygulamasında Ömerli ÇATOM kendisine ayrılan 
çatırda stand açtı . 
Milli Eğitim: 2005-2006 Eğitime yönelik ortak çalışmaları yapıldı. Ömerli çok Programlı Lisesi.ve 
5 İlköğretim okulundaki burslu öğrencilerin takibi işbirliğinde yürütüldü. 
Halk Eğitim: ÇATOM bünyesinde devam eden Bilgisayar, Sağlık eğitimi ve Okuma Yazma 
kursları eğiticilerinin ek ders ücretleri karşılanmaktadır. METEF Mardin ve ilçe Halk Eğitimlerin 
Nusaybin de açtıkları sergide destek sağlandı. 
Mardin Valisi: Düzenlenen Sergiye katılım sağladı. Vali desteğiyle 25 öğrenci dershane bursundan 
yararlandırıldı. 
Belediye Başkanı:Exel Uluslar arası  ŞTİ tarafından Ömerlide açılacak olan park için 
(yer,düzenleme vs)görevli sağlandı. AB Fonundan yararlanılabilecek projeler hazırlandı 
Köy Hizmetleri Müdürlüğü:Exel Uluslar arası ŞTİ tarafından Ömerlide açılacak olan park 
(yer.düzenleme v.s ) için görevli sağlandı. 
İlçe Tarım: İyotlu tuz kullanımının gereği, çöp için siyah poşet konularında katılımcıların 
bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. 
Tugay Komutanı : Ömerli Çocuk Parkı için 5 bin kilit taşı  sağlandı. Diğer bütün çalışmalara 
çeşitli destek sağlandı. 
Umut Yolu Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon:İlçedeki özürlülerin tespiti Kaymakam beyin 
başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü.ve okul müdürlükleriyle ortak çalışma sonucu elde edilen 
veriler hakkında görüşme yapıldı .Yapıla bilinecekler değerlendirilerek bilgiler eğitim merkezine 
sunuldu. 
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ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Programların yürütülmesinde ve organizasyonlarda büyük görev ve sorumluluklar aldılar. 
• Kurul ve danışmanlardan gelen fikirler gelişmede etkili oldu. 
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yapıldı. Çalışmaları takip ettiler. 
• Katılımcı, eğitici ve yönetim arasında köprü oluşturdular. 
 
6. 2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
ÇATOM olarak Ömerli’de bir ilki gerçekleştirdi. Exel Uluslararası Nakliyat Şirketinin 
sponsorluğuyla ilk çocuk parkı açıldı. 
ÇATOM UN KAZANDIRDIKLARI… 
Ben Yadigar SEVİNÇ 01/ 01/ 1979.Mardin Ömerli doğumluyum. Evin 6. çocuğuyum.okul 
okuyamadım bildiğimiz kızlar okuyamaz sebebinden dolayı, ilkokulu bitirdim. Bizim 
mahallede bir ilköğretim okulu açıldı. Aileme çok direttim ikna edip orta okulu da okudum. 
Evin en büyük kızı olduğum için evin bütün işlerini benim yapmam gerekiyordu. 11 
kardeşiz onları ne okutabildiler nede yaşama dair bir iş imkanı sağlayabildiler. Ben orta 
okuldan sonra tekrar lise için direttim okul müdürüm öğretmenlerim benim okumam için 
çok uğraştılar. Ailemle konuşmaya kadar geldiler ama babam ve bir ağabeyimi kimse ikna 
edemedi. Aradan seneler geçtik ten sonra dışardan lise diploması aldım. Ben bu arada 
boş durmadım. Mahallemizde açılan Halk Eğitim adına açılan Dikiş Nakış kursuna gittim. 
Sonra başka bir mahallede açılan [ÇATOM ]yani çok amaçlı toplum merkezine gittim. 
Orda her şey vardı hayatımda ilk defa ÇATOM  sayesinde ilimin dışına  Şanlıurfa , 
Haran’a gitmiştim. İnanılmaz güzeldi. Yani artık bazı şeyleri aşmıştım, en öncesi kendimi 
aşmıştım, aileme kendimi ispatlamıştım  Sonra farklı dallarda eğitimler istedim. Bilgisayar 
kursuna gittim. Sonra kuaförlük kursu... daha sonra voleybol takımı. Kuaför kursu hocamın 
yanında işe başladım en güzel ve en heyecanlı bölümü artık para kazanıyordum bu bende 
çok farklı bir dünyayla tanıştırmıştı. Bir gün yine ÇATOM vasıtasıyla Gaziantep de 
Estetisyenlik kursuna başladım. 6 ay olmak üzere haftanın 2 günü Gaziantep e gidip 
geldik ve 6 ay sonunda estetisyen yani [güzellik uzmanı] oldum bu daha büyük bir 
mutluluktu artık hem kuaför hem de güzellik uzmanıydım yaşama dair daha güzel 
hedeflerim vardı. Ömerli ÇATOM da 2 yıl kuaför öğretmenliği yaptım. Şimdi ÖMERLİ 
ÇATOM da sosyal yardımlaşma dayanışmadan aldığım krediyle küçük bir salon açtım 
salonum Ömerli ÇATOM un  bir bölümünde içinde hem eğitimi hem de işletmemi 
yapıyorum. İnsan istedikten sonra yapamayacağı hiç bir şey yok engel diye hiçbir şey 
engel değildir yeter ki isteyelim. 
Bunlara vesile olan Gülseren Büyükyıldız’a, Ömerli Kaymakamına, İlçe Jandarma 
Komutanım Yzb.Fatih Yılmaz’a ve destekleyen herkese  ayrı ayrı teşekkür ederim.      
 
SARAÇOĞLUÇATOM: 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
Yıl içerisinde yaşanan ve çalışmalarımızda bizlere rahatlık veren GAP ve UNDP işbirliği ile 
bünyemizde üretilen ürünlerimizin pazarlanması için halka açık standların kurulması oldu.   
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
17-24 yaş arası genç kızlara sağlanan temel Bilgisayar eğitimiyle kendilerine olan özgüvenlerinin 
artması yanında ÇATOM lara olan bakış açılarında da bir değişiklik gözlemlenmektedir. Sağlanan 
Bilgisayar kursu sertifikası ile katılımcıların hemen hemen hepsi çeşitli iş müracaatlarında bulundu. 
Katılımcılar genel muhasebe, ofis eğitimi gibi eğitimlerin verilmesini de talep emektedirler. 

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü :Eğitimci Talebi karşılandı. 
Halk Eğitim Merkezi: Bağlama,Okuma-Yazma,Bilgisayar Eğitimci Desteği sağlandı. 
Mardin Valiliği :Binanın yıllık kirası karşılandı.  
Exel Şirketler Gurubu :5 öğrenciye burs imkanı, Burslu Öğrenciye 1adet bilgisayar sağlandı. 
Karadeniz Holding:11 öğrenciye Burs imkanı sağlandı. 
Ebulula İÖO, Anafartalar İÖO: Çocuk Okuma Odasına kitap sağlandı.  
Kadınlar Birliği Derneği :Panel ve ortak faaliyetler düzenlendi. Giyim ve gıda yardımı yapıldı . 
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Yerel Bası : Etkinlikler ve faaliyetlerin duyurusu ve ilanı yapıldı.  
Mardin Çimento ve Umut Yolu Rehabilitasyon Merkezi:1’er Katılımcıya istihdam sağlandı.  
Mardin Belediyesi: Araç desteği sağlandı. 
Canada Toronto: Giyim ve Kırtasiye yardımı yapıldı . 
Cercis Konak: 7 Katılımcıya istihdam sağlandı. 
Yerel Gündem 21:Ortak etkinlikler düzenlendi.  
KAGİDER:Kadından kadına köprü oluşturma projesi yapıldı.  
Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş: Çocuk Okuma Odasına gönderilen su tabancası, 
kalemtıraşlar, beybladet shirtler, keçeli kalemler, Cheetos (mısır çerezi) ve beyblade oyuncakların 
dağıtımı yapıldı. 
Baro: Hukuk eğitimi(kadın ve şiddet,kadın hakları ve yeni TCK yasası)  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Feshane şenlikleri el ürünlerinin sergilenmesi ve satışında destek 
sağlandı.  
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Bursların organizasyonu, aylık gider dökümleri, kursların başlayış ve bitiş dönemlerinin 

belirlenmesi, eğitimci talepleri gibi konularda bilgi alış verişi ve genel değerlendirmeler 
yapıldı. 

• Gelen yardımların dağıtılması ve saha çalışmaları yapıldı.  
• Kamu kurum ve kuruluşları  ziyaret edildi. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
• Aylık harcamalar için ödenek yetersiz gelmektedir. Çözüm:Giderlerden çeşitli kısıtlamalar 

yaparak imkanlar ölçülü kullanılmaya çalışıldı. Malzeme sıkıntıları da STK’lardan temin etme 
yoluna gidildi. 

• Pazar sıkıntısı yaşandı. Üretilen ürünler satılamadı. Çözüm:Ürünlerin pazarlana bilmesi için 
piyasada bu işle uğraşan tüccarlarla görüşülerek teklifler alındı ancak anlaşma sağlanamadı. 

• Eğitimcilerin sözleşmelerinin süreklilik arz etmemesi dolayısıyla kursların devamlılığı 
sağlanamamaktadır. Kadınların sürekli gelir elde edebilmesi için kursların devamlılığının 
sağlanması gerekir. 
 

2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü 
• Güçlü bir kadın, dürüst bir kadın, kişilikli bir kadın, kararlı bir kadın, mantıklı bir kadın, yüreği 

yürek, bileği bilek kadınlar yetiştiren ÇATOM’larımızın 10.Kuruluş yıldönümü nedeniyle  
öncülüğümüzde bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’ların katılımı ile Mardin Bilen 
Otel’de organize edilen  şiirli müzikli sine vizyon gösterisi eşliğinde tüm ÇATOM’ları temsil 
etmenin sorumluluğu ve bilinciyle büyük bir tören gerçekleştirildi.  

• TRT GAP Radyosu Gün Işığı Programına canlı telefon bağlantısı ile katılarak ÇATOM’lar 
hakkında Genel bilgiler verildi. 

• TRT Ankara Televizyonunun hazırladığı belgeselde katılımcılarımızda Veysiye KURT adlı 
bayanın hayat hikayesinin yayınlanması bizleri mutlu etti.   

 
 
KAYABAĞLAR VE 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
• Katılımcıların el becerileri gelişti. Gelir getirici faaliyetlere katılan kadınlar ailelerine maddi 

yönden destek oldular. Ailelerin onlara karşı tavırları olumlu yönde gelişti.  
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
• Belediye, Kaymakamlık, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürleri destek oldular. En çok 

Belediyeden destek alındı. 
 
KURTALAN ÇATOM: 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
• Programlara katılan kadınlar özgüven kazandılar. Kadının yasal hakları ile ilgili verilen 

eğitimden sonra kadınların konu ile ilgili bilinçlendikleri gözlendi. Gelir getirici faaliyetlere 
katılan kadınlar ailelerine maddi yönden destek oldular. 
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2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
• Kurs eğitimcilerinin tamamı Kamudan sağlandı. Kurslar için gerekli malzemeler kamudan 

temin edilmektedir.  
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Kurul ile birlikte ihtiyaçlar tespit edilmektedir. Kamu kurumları kurul ile birlikte ziyaret 

edilmektedir. katılımcıların talep ve istekleri kurul üyeleri tarafından dile getirilmektedir. 
Toplantı yapılarak toplantıda alınan kararlar uygulanmaktadır. 

 
 
SİİRT MERKEZ ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
• Bu yıl içerisinde yaşanan en olumlu gelişme Siirt Valiliğinin ÇATOMun yer sorununu çözme 

girişiminde bulunmasıydı. GAP İdaresi ve Siirt Valiliği ortaklaşa Siirt ÇATOM için yeni 
binanın yapılmasına karar verildi. Bir aksilik çıkmazsa ileriki dönem programlara orada 
başlanacaktır. 

• Yaşanan yer sıkıntısı dışında çok büyük bir sıkıntı olmadı. Tüm sorunlar buna bağlı olarak 
yaşandı. Programlar çeşitlendirilemedi, fazla katılım sağlanamadı. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• ÇATOM programlarına katılan kadınların özgüvenlerinin geliştiği gözlendi.  
• Katılımcılar kendi kıyafetlerini dikip kendi takılarını yapmaya başladılar.Üretken oldukları için 

aile içindeki saygınlıkları arttı.  
• Doktora ya da başka bir resmi kuruma gidecek kadınlara ÇATOM katılımcıları yol gösterip 

yardımcı oldukları için toplum tarafından da değer görmeye başladılar. 
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Halk Eğitim müdürlüğü: Ortaklaşa biçki dikiş programı yapıldı. 
Siirt Valiliği: ÇATOMun kirası karşılanmaktadır. 
KA-MER: Ortaklaşa grup çalışması programı yapılmaktadır. 
Beron Spor Salonu: Katılımcılarla spor-egzersiz programı yapılmaktadır. 

 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• ÇATOM katılımcıları ile ÇATOM kurulu toplantıları düzenli bir şekilde yapıldı 
• ÇATOMda düzenlenen etkinliklerin organizasyonu yapıldı. 
• Hane ziyaretleri yapıldı. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Bizim için gerçektende en önemli olay, yer sorunumuzun çözülmesiydi. 1997 yılından beridir tam 
beş kez kendi isteğimiz dışında yer değiştirmek zorunda kaldık. Bu da hem katılımcı bulmamızı 
hem de küçüklükleri yüzünden programları çeşitlendiremememize sebep oluyordu. Siirt Valiliği ilk 
defa ÇATOM ile bu kadar ilgilendi ve ÇATOM için bir bina inşasına karar verdi.  
 
 
ŞİRVAN ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Okulda başarılı olup maddi durumu iyi olmayan 2 öğrenci tespiti yapılıp GAP idaresi 

desteğiyle burs sağlandı. 
• Katılımcılardan birinin açık liseye başvurusunun yapılması ve gerekli olan kayıt ücretinin 

SYDV tarafından karşılanması sağlandı. 
• Okul öncesi eğitim programı için ihtiyaç duyulan çoğu kırtasiye, giyim ve yiyecek yardımı  

Milli  Eğitim  tarafından sağlandı. 
• Yapılan gezi ve saha çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda kaymakamlık tarafından araç tahsis 

edildi. 
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• Siirt Tarım İl Müdürlüğünce düzenlenen Çiftçi Kadınlar Yarışıyor paneli adı altında yapılan 
yarışmada birinciliği alarak Adıyaman’da bölgeler arasında yapılan yarışmaya katılarak iki 
çeyrek altın ve iki günlük gezi kazandılar. (Adıyaman ve Şanlıurfa gezildi) 

• Yıl sonu sergisi yapılamadı  
• Açık ilköğretim okullarına 6 ÇATOM katılımcısı kayıt yapmak için söz verdi. Fakat kayıtları 

yapma aşamasında vazgeçtiler. Daha sonra ikna edilemediler. 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
ÇATOM Program ve etkinlikleri hedef kitle ve halk üzerinde olumlu etkiler yarattı.  Yapılan alan 
taramalarında ve hane ziyaretlerinde olumlu eleştiriler alındı.  
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Siirt  il tarım müdürlüğü Ev Ekonomisi  programı  iş birliği ile  yürütülüp  5  ev ekonomisti     il 
tarımdan  sağlandı.   
Milli Eğitim  Okul öncesi eğitim program  Eğiticileri    ve çoğu kırtasiye ihtiyaçları  ilçe tarafından 
karşılanması sağlandı.      
Halk Eğitim Bilgisayar kursu için   12 bilgisayar   ve yer (okul)   okul  ve işbirliğiyle    eğitimin 
verilmesi sağlandı.  
Kaymakamlık: ÇATOM binanın boyanması, çatının yenilenmesi, ek bir pencere ve lavabonun 
yapılması için destek sağlandı. 
Belediye  tarafından yılık  su  faturası ve     kırılan camların yenilenmesi  sağlandı. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Şirvan ÇATOM Kurulu 28.10.2005 tarihinde oluşturuldu, üç toplantı yapıldı. Öğretmenler Günü, 
yılbaşı gibi kutlamaların organize edildi, kamu kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelerin zamanı ve 
ziyaretlerin sebepleri belirlendi. (Sağlık eğitimi için eğitici, gezi ve piknik için  araç , katılımcılara 
parasal yardım...vs)      
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Binanın küçük oluşu nedeniyle istenilen sayıda ve  etkinlikte programlar yapılamadı. Bu kısır 
döngüden çıkıp okullarda ve ya başka binalarda eğitimler verilmeye başlandı. 
 
 
BOZOVA ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
Yeni kurslar açıldı ve binanın eksikleri tamamlandı.  
 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler  
Önceden kızlarını göndermekten çekinen aileler yıl sonunda babaları kızlarını programlara 
kaydettirdiler. Gelir Getirici faaliyetlere katılan kadınlar elde ettikleri gelir ile ailelerine katkıda 
bulunmaya başladılar.  
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Yıl içinde bazı kurslar Halk Eğitim Müdürlüğü, bazıları da Kaymakamlık ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü desteğiyle açıldı.  
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Kurul henüz kurulduğundan çalışmaların verimli olup olmadığı gözlenemedi. Kurul ile yapılan 
toplantılarda sorunlar görüşülerek çözülmeye çalışıldı. 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
Yıl içinde en fazla bina ile ilgili sorunlar yaşandı. Kamu kurumları ile görüşülerek bu sorunların 
büyük kısmı çözümlendi. Binanın onarım, bakım ve boyası yapıldı.  
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2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Yıl içinde geçen en önemli olay, yapılan dönem sonu sergisinin büyük ilgi görmesi oldu. Kuaför 
kursu katılımcıları ile yapılan köy çalışması ve Belediye Başkanını ziyaret de önemli 
gelişmelerdendi. 
 
 
HALFETİ ÇATOM 
• 2005 yılı ÇATOM adına verimli bir yıl oldu. ÇATOM’a olan ilgi daha da arttı. 
• Bu yıl kamudan olan destek arttı. 
• Bir çok insanın ÇATOM’la ilgili olumlu düşünceleri arttı. 
• Daha önce ÇATOM’a hiç gelmeyen lise mezunu genç kızlar, beceri edinmek ve bu beceriden 

gelir elde etmek amacıyla ÇATOM’a gelmeye başladılar. 
• Olumsuz bir gelişme olarak ta ÇATOM binasının dar olması sebebiyle bir çok kadın 

faaliyetlerden faydalanamadı.  
• Biçki-dikiş kursu süresinin uzun olması sebebiyle farklı etkinlikler başlatılamadı. 
• Yerleşim yerinin yeni olması, binanın küçük olması ve kullanılabilir başka binaların da 

kapasitesinin sınırlı olması programlara katılımı olumsuz etkiledi. 
 
 
SİVEREK ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Kursların başarılı bir şekilde devam etmesi olumlu gelişme olarak nitelenebilir. 
• Dönem sonu sergisi yapıldı.  
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• Katılımcıların daha aktif olmalarını ve sosyalleşmelerini sağladı. 
• Deneyim kazanmalarını sağladı. 
• Sevgi ve saygı arttı. 
• Programlardan daha fazla yararlanmaya başladılar. 
• El becerileri gelişti. 
• Hijyenik olmayı öğrendiler. 
• Ekonomik olarak ta çok azda olsa sipariş üzeri çalışıp para kazanmaları Kendilerine olan 

özgüvenlerini arttırdı. 
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Kaymakamlık: 2005 yılında Siverek Kaymakamlığının desteğiyle 200 nikahsız çiftin nikahı kıyıldı. 
Siverek Belediyesi: ÇATOM binası boyandı. 
Sağlık grup başkanlığı: Sağlık eğitimi verildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Yapılan bütün program ve faaliyetlerde ÇATOM kurulunun görüşü ve desteği alınmaktadır. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Siverek kaymakamı Seddar Yavuz’un desteğiyle 8 mart 2005 tarihinde 200 nikahsız çiftin nikahını 
kıydık. Daha sonra beni makamına çağırıp bu projeyi çok beğendiğini ve tekrar ÇATOM’la 
işbirliği içerisinde, 200 çiftin daha nikah masrafını karşılayacağını ve projeyi gerçekleştirmek 
istediğini belirtti. Önemli bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü herkes böyle bir destek vermez. 
Kaymakamın desteğiyle biz projelerimizi başarıyla hayata geçirebiliyoruz. Kasım-Aralık 2005 
tarihi itibariyle nikahsız çiftlerin kayıtları alınıp, işlemleri başlatılmıştır.Töreni ocak 2006 da 
gerçekleştirmeyi planlamıştık ama işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle 14 şubat 2006 da 
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 
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ŞANLIURFA/YAKUBİYE ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler(ÇATOM içinde) 
• 2005 yılı içersinde katılımcılar etkin olarak programlara katıldılar. Okuma–Yazma 

programlarında % 30 artış sağlandı. Okuma-Yazmaya gelen kadınlar sağlık eğitimi, beslenme 
eğitimi programlarına da katıldılar. 

• Geçen yıla göre EL Sanatları ve Biçki-Dikiş programına daha fazla katılım sağlandı. El 
becerilerini geliştirmek için gelen kadınlar El Sanatlarına katılarak (ahşap boyama, keçeden 
farklı ürünler) yıl içersinde farklı ürünler geliştirdiler ve satışlar gerçekleştirdiler. Özellikle 
Ağustos 2005 itibariyle ve katılımda artış sağlandı.  

• Ev eksenli çalışan kadınlara yönelik Hem ÇATOM içersinde hem de evlerinde fıstık ayıklama 
işi yapılarak gelir elde etmeye başladılar.  

• Mikro Kredi projesinden yararlanan kadınlar ise çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bu proje 
kapsamında kadınlar aile bütçesine katkıda bulundular.  

• Sosyal etkinliklere ailelerin de katılımında artış sağlandı.  
• Kendini Keşfet projesi kapsamında 2 dönem (sömestr ve yaz) uygulama yapıldı. Bu proje 

çocuklar üzerinde olumlu etkiler yarattı ve proje çok başarılı geçti. 
• Açık İlk Öğretime devam eden genç kızlara ve Çocuk Okuma Odasına gelen çocuklara yönelik 

Bilgisayar Eğitimi verildi.  
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• Özellikle Okuma-Yazma programlarında 35-40 yaş grubu kadınların katılımıyla büyük 

gelişmeler sağlandı. 2-5 yaş grubu çocuklarıyla gelen kadınlar eğitim görürken çocuklarının da 
ana sınıfında eğitim almaları dolayısıyla aileler üzerinde etkili oldu.  

• Bazı kadınlar hem eğitim, hem de gelir getirici programlarına katılarak daha bilinçlendi, 
kendilerine özgüvenlerinin gelmesiyle birlikte okur-yazarlık durumu da iyileşti. 

• Resmi nikah yapan kadınlar kendi haklarına kavuştuklarına inanarak diğer kadınlara örnek 
oldular. Bunun üzerine diğer kadınlar da eşlerini etkileyerek resmi nikah için ÇATOM’a 
başvuruda bulundular. 

• Gelir elde etmeye çalışan kadınlar ise gelir getirici programlara katılarak kendi ayakları 
üzerinde durmaya çalıştılar. Siparişlere katılarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 
anneler çocuklarına karşı daha duyarlı hale geldiler. Bu kadınlar daha çalışkan oldular. Kendi 
kendilerini motive ederek ve güvenerek çalışmaya başladılar.  

 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Sabancı Üniversitesi: Kendini Keşfet projesi 2 dönem (sömestr ve yaz projesi) uygulandı. Bu 
eğitime Çocuk Okuma Odasına katılan çocuklar ve açık kapı programından yararlanan 7-15 yaş 
grubu çocuklar katıldı. 
Halk Eğitim Merkezi: 3 dönem Okuma-Yazma kursu düzenlendi. Ayrıca ana sınıfına gelen 
çocukların annelerine yönelik Anne Çocuk Eğitimi programı düzenlendi. 
-Gençlik Merkezi işbirliği içinde 2 dönem çocuklara ve bayanlara yönelik Bilgisayar eğitimi 
düzenlenmiştir. 
Harran Üniversitesi: Bahar şenliklerine katılım sağlandı. 4 gün süren bu şenliklerde el ürünleri 
sergilenmiştir. 
Belediye:Bayanlara yönelik 8 haftalık bir eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitime kadınlar, eğiticiler, 10-
15 yaş grubu okula giden çocuklar ve genç kızlar katılım sağladı. Bu eğitimler Aile İçi İletişim, 
Çocuk Yetiştirme Sanatı, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Kadın ve Ruh Sağlığı... vb Belediyenin 
desteğiyle ev eksenli çalışan kadınlara Mikro Kredi projesi uygulandı. Toplantılar ve gözlem ve 
değerlendirmeler Belediye tarafından yapıldı ve başarıya ulaştı. Yaz döneminde Belediye ile 
işbirliği içinde 30 çocuğun Belediye başkanı tarafından toplu sünneti yapıldı. Sponsorlar bularak 
çocukların kıyafetleri, ayakkabıları ve sünnet yapılacak yer Belediyenin desteğiyle yaptırıldı. 
Ayrıca Belediyenin vermiş olduğu araç desteğiyle ÇATOM katılımcıları (çocuklar, anneler ve genç 
kızlar) sinema, sempozyum, panel, gezi vb etkinliklere katılımları sağlandı. 
Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 dönem ana sınıfı kursları düzenlendi. Bu kurslar yaz projesinde de 
gerçekleştirildi. Program için 2 eğitici istihdam edildi. 
Valilik: 60 çiftin resmi nikahları yapıldı. Nikah esnasında 60 çifte çeyrek altın Vali tarafından 
hediye edildi. S.Y.D.V tarafından evlilik cüzdanlarının ücretleri temin edildi. 



 40

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: 6 öğrenciye burs başlatıldı. 
Ana Kültür Derneği: Giyim desteği yapıldı. 
Sağlık İl Müdürlüğü: 3 dönem Genel Sağlık Eğitimi programı uygulandı ve devam etmektedir. 
Tarım İl Müdürlüğü: Ev Ekonomisi Beslenme Eğitimi düzenlendi. 
AÇEV: Okuma-Yazma kursu düzenlendi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Kurul üyeleri ile düzenli olarak ayda 1 veya 2 defa toplantı yapılarak sorunları dile getirmeleri,  
• Hane ziyaretlerinde bulunması,  
• Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılması,  
• Sosyal aktiviteleri organize edilmesi (sinema, panel, sergi, özel gün ve kutlamalar vb),  
• Gelir getirici programlarda sipariş olduğu zaman katılımcılara duyuruda bulunmaları iş 

performansını arttırdı 
 
2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
• Yıl içersinde en büyük sorun, ÇATOM’ un boyasının ve bakımının yapılamaması oldu. İlgili 

kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili destek alınamadı.  
• Yakubiye ÇATOM’ un bu mahallede doyuma ulaştığına, ÇATOM mekanının değişmesi 

gerektiğine inanılmaktadır.  
• Bilgisayar programına talebin fazla olması nedeniyle mevcut olan bilgisayarlar yetersiz 

gelmektedir. Programa kayıt yaptıran katılımcılar eğitim alamamaktadırlar. Bilgisayar sayısını 
arttırılmasıyla bu sorunu çözeceğimize inanıyoruz. 

 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Bu yıl içersinde toplu sünnet yapılmasıyla ilk defa böyle güzel bir olay yaşandı. Belediye 
tarafından büyük otobüs süslendi şehir turu yapıldı. Folklör ekibi ve palyaçoların çocukları 
eğlendirmesi…. 
Ailelerin yüzlerindeki mutluluk bizleri çok etkiledi. Belediye Başk. doktor olduğu için ilk 5 
çocuğun sünnetini kendi eliyle yapması ve her çocuğun aileleri ile birebir görüşmesi. Bu yıl 
içersinde düzenlenen farklı bir etkinlik oldu. 
    
Ben Anzılha Demir 42 yaşındayım. Bu yaşıma kadar cahil hiç bir şey bilmeyen bir 
insandım 18 yaşında evlendim. Ailem beni berdel olarak verdi. Evliliğim çok güzeldi eşimi 
çok seviyordum ve çok mutluydum. Berdelim eşiyle anlaşamayınca ailem beni zorla 
eşimin yanından aldı. Küçük çocuğum vardı elimden alıp sevdiğim eşime verdiler. O da 
bakamayınca çocuğum da öldü. Babamdan nefret ettim. Babam “Sen o eve gidersen seni 
öldürürüm” diye tehdit ediyordu. Eşim ve ben birbirimizi çok severken ayırdılar. Beni bir 
başkasına verdiler. Şimdi 5 çocuğum var. Daha sonra ÇATOM diye bir yeri duydum ve 
gelmeye başladım. ÇATOM bana neler getirdi bir bilseniz ………… 
Resmi nikahımı yaptılar. Önceki evliliğimde nikahım yoktu. Daha sonra bilinçlendim 
anladım ki nikahım olsaydı babam mutluluğumu bozamazdı, beni ayıramazdı. İş işten 
geçmişti. 
Okuma-Yazma öğrendim sertifikamı aldım. Mesela telefon çaldığı zaman şimdi kibar bir 
şekilde efendim diye cevap veriyorum. Otobüse bindiğim zaman yanlış biniyordum, 
kendime güvenerek her yere gidebiliyorum. 
Biçki-Dikiş kursuna geliyorum ve çocuklarıma kıyafetler dikiyorum. Sağlık eğitimi 
derslerine geliyorum ve aldıklarımı da uyguluyorum. Ev Ekonomisi dersine katılıyorum 
daha temiz daha güzel pastalar, yemekler, tatlılar yapıyorum. Eşim inşaat işçisiydi. 
Çalıştığı apt. üzerine çökünce  evde yatalak bir şekilde yatıyor. Maddi  açıdan hiç gelirim 
olmadığı için ÇATOM bana yardım etti. Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfına 
kaydetti. Yemek ve erzak yardımı alıyorum. Giyim yardımı yapıyorlar  ondan 
yararlanıyorum.  
Kızım Çocuk Okuma Odasından yararlanıyor ve ÇATOM sayesinde burs alıyor..ALLAH 
ÇATOM ‘dan razı olsun her şeyimi karşıladı. Hocalar yeri geldi bana annelik etti yeri geldi 
bana arkadaş bacı oldu. En güzel olan yanı okumayı öğretti. Konuşmayı öğretti. 
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Sinemaya, pikniğe, konferansa, panele her yere beni davet etti. Bir panelde konuşma 
yaptım. Bir eğlence de ortaya çıkarak oynamaya, eğlenmeye katıldım. 
Hayata geri döndürdü beni yaşama sebebim oldu. Sabah kalkar kalkmaz ilk geleceğim 
baba evim ÇATOM oldu. 
Mutluyum, cahil değilim artık şimdi yalnız başıma her yere gidebiliyorum. Kendime güveni 
attı. Haklarımı savunabiliyorum……….. 
Kendimi seviyorum. Keşke yıllar önce ÇATOM olsaydı ben bu halde olmazdım. 
ÇATOM SENİ SEVİYORUM  çok mutluyum. 
Bana bu imkanı sağladığı için herkese teşekkür ediyorum. Benim gibi kadınlar cahil 
kalmasınlar okusunlar ki benim yaşadıklarımı yaşamasınlar. 
Benim adım ANZILHA ama benim hayatım dert, çile, keder, hazin. 
Sevgilerle. 
Anzılha Demir. 
 
 
BEYTÜŞŞEBAP ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler  
• ÇATOM binasının kanalizasyonu patladı ve aylarca bina su içinde kaldı.  
• Dikiş- Nakış makineleri sık sık bozuldu ve tamirleri Beytüşşebap’ta yapılamadığından büyük 

sıkıntılar yaşandı.  
• Binanın çok eski, faaliyetler için yetersiz ve bakımsız olması sıkıntı yaratmaktadır. 
• Yürütülen faaliyetler Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleri ve Sağlık İlçe Grup Başkanlığı 

işbirliğinde gerçekleştirildi.  
• ÇATOM, katılımcıların kendini ifade edebilmeleri, sosyalleşmeleri, kendine özgüvenlerinin 

gelişmesi, evde az da olsa söz sahibi olmaları üzerinde etkili oldu. 
 
 
CİZREÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• 2005 yılı içerisinde ÇATOM’un yaptığı çalışmalar hakkında tüm kurumlar bilgilendirildi ve 

basına da gereken haber aktarıldı. Kurumlarca yapılan çalışmalar takdir edildi.  
• Şırnak Valisi Osman GÜNEŞ’in Şırnak’taki  ÇATOM’lara olan önyargısı ile tanınmaktadır. 

Ama Cizre ÇATOM’a olan ani bir ziyareti sırasında yapılan çalışmalar karşısında şaşkınlık 
yaşadı ve ÇATOM’lara Bakış açısı değişti. Vali kursları gezerken İngilizce kurs 
katılımcılarının talebini kabul ederek 1.530 YTL Değerinde Projeksiyon cihazını hibe etti. 
Yerel basında Cizre ÇATOM’un çalışmalarından hayranlıkla söz etti. Cizre Kaymakamı 
Gökhan AZCAN’da 3 Adet Yarım devir Singer Dikiş makinesini hibe etti. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
ÇATOM bünyesinde açılan kurslara, (Bilgisayar, İngilizce , Ev Ekonomisi, Çocuk sağlığı, Anne 
eğitimi, Okuma Yazma ve El Sanatları) ve eğitimlere katılım sağlayan kadınlar, aldıklarını sosyal 
hayatında  uygulamaktadır. Ev ekonomisine katkıda bulunan kadın ev halkı tarafından daha çok 
değer görmektedir.   
 
2005 yılında Kamu, STK ve özel sektör ile yapılan işbirlikleri, 
Cizre kaymakamı: Köy ve mahalle sağlık taraması projesi kapsamında büyük destek verilmektedir 
(İlaç Yakıt, personel kuaför, kırtasiye vb ) Kaymakam çalışmaların bir kısmına fiili olarak katıldı. 
Halk Eğitim: Açılan Biçki dikiş, makine nakışları, okuma yazma bilgisayar, İngilizce vb kurslar 
Kalk Eğitimden onaylar alınmaktadır. 
Sağlık gurup başkanlığı Doktor, ebe ve hemşireler Temin edildi. 
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
Hane ziyaretleri, köy ve mahalle çalışmaları içerisinde yapılan sağlık taramalarında, sosyal destek 
programlarında etkili bir şekilde çalışmalar sürdürülmektedirler. 
 
 
 



 42

2005 yılı içerisinde yaşanan sorunlar ve çözümler 
2005 yılın son aylarında alınan ani bir kararla ÇATOM’ binasının yıkılıp yerine sağlık meslek 
lisesinin yapılacak olması dolayı yapılması düşünülen bazı projeleri gerçekleştirilemedi. Bu da 
ÇATOMda ulumsuz bir etki yaratmaktadır. 
 
 
İDİL ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Yıl içinde çeşitli kurs ve programlar yürütüldü. Okuma yazması olmayan bir çok kişiye okuma 

yazma öğretildi. Katılımcılar bilinçlendirildi.  
• Köy programları ile köylerde Genel sağlık eğitimi, hijyen, ücretsiz saç kesimi ve okula 

yönlendirme çalışmaları yapıldı.  
• Oluşturulan kütüphane ile çevredeki çocuklara ve genç kızlara okuma alışkanlıkları 

edinmelerine yardımcı olundu.  
• Sağlık eğitimi için geniş kitle hedef seçildi ve erkek ve kadınlara sağlık-aile planlaması eğitimi 

verildi.  
• Binanın uygun olmaması nedeniyle bazı kurslar farklı mekanlarda verilmek zorunda kalındı. 

Bu nedenle kursların takibi yeterince sağlanamadı. 
• İstenen branşta eğitimci bulunamadığından açılması düşünülen bazı kurslar açılamadı.  
• Malzemelerin eksik olması çalışmaları olumsuz etkiledi. 
• Saha sorumlusu ile ilgili tutulan olumsuz tutanak raporları nedeni ile saha sorumlusu çalışmada 

verimsizleşti ve psikolojik olarak kötü etkilendi. 
 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• Katılımcılar daha önce görmedikleri yerler gezdirilerek bu yerler hakkında bilgi edinmeleri 

sağlandı.  
• Düzenlenen faaliyetlere anne-kız birlikte katılımıyla kaynaşmaları sağlandı.  
 
ÇATOM kurulunun yaptığı çalışmalar 
• Kurul ile hane ziyaretleri yapıldı ve programlar birlikte yürütüldü: 
 
 
ULUDERE ÇATOM 
2005 yılı içinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler 
• Sağlık merkezi ile işbirliği içinde aşı kampanyası düzenlendi. Yemişli, Ortabağ, Dağdibi, 

Ortasu, Gülyazı, Bulakbaşı, Andaç, Balveren, Yekmal, Işıkveren köylerinde aşı kampanyası 
düzenlendi. Çocuklara KIZAMIK ve HEPATİT, hamile kadınlara ise KARMA aşısı yapıldı. 
Ayrıca köylerde istasyonlar kurulup kadınlarla toplantılar düzenlendi. Aile planlaması 
hakkında bilgi verilerek doğum kontrol yöntemleri anlatılıp uygulanması için doğum kontrol 
ilaçları dağıtıldı. 

• Yıl içinde mahallede anket çalışmaları yapıldı. Yapılan anket çalışması sonucunda tespit edilen 
yardıma muhtaç ailelere ÇATOM eğiticileri ve katılımcıları tarafından gıda yardımı yapıldı. 

• Köylerden gelen özellikle okuma yazması olmayan kadınlara gerek dilekçe yazımında gerekse 
dosyalarını kamu kurumlarında gezdirmede ÇATOM çalışanlarının büyük desteği oldu. Bu 
sayede ÇATOM gün geçtikçe daha da tanındı ve katılım oldukça arttı. Eskiden ÇATOMun 
adını bile bilmeyen köy insanlarının şimdi ilçede geldikleri ilk yer ÇATOM oluyor.  

• Sertifika töreni gerçekleşti. Kaymakam tarafından açılışı yapılan sergide başarılı katılımcılara 
hediyeler dağıtıldı. 

• Çevre koruma haftası nedeni ile ilçede çevre temizliği gerçekleştirildi. Kampanyaya ÇATOM 
katılımcıları ve eğiticiler katıldı. Katılımcıları gören halkın çoğu kampanyaya katılarak yoğun 
ilgi gösterdi. Bu şekilde başarılı bir çevre temizliği gerçekleştirildi. 

 
Kurs ve faaliyetlerin hedef kitle üzerinde yarattığı etkiler 
• Okuma yazma kursundan mezun olan katılımcılardan bazıları dışardan ilk öğretim sınavlarına 

katıldılar. Bu nedenle kendilerine olan özgüven duyguları arttı. Örneğin:Eskiden kocası, 
kaynanası vb. tarafından şiddete maruz kalan savunmasını yapamayan kadınlar ve babası-abisi 
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tarafından baskı gören genç kızların ÇATOM sayesinde şimdilerde kendilerini ezdirmemeye 
çalıştıkları gözlendi. Ayrıca kılık kıyafetlerde yada toplulukta konuştuklarında kendilerini daha 
ifade edebilmeleri de önemli bir husustur.  

• ÇATOMda anlatılan kadın hakları sayesinde daha önce imam nikahı ile evlenen birçok kadına 
resmi nikah işlemlerinde yardım edildi. ÇATOMa katılımcı olarak gelip daha sonra nişanlanan 
genç kızlar ise şimdi resmi nikah olmadan evlenmiyorlar. 

• Eskiden hiç aile planlaması hakkında bilgisi olmayan kadınlar aldıkları sağlık eğitimi sayesinde 
şimdi ÇATOMun aracılığı ile sağlık ocağından doğum kontrol yöntemlerini uygulamaya 
başladılar. Katılımcılar aldıkları sağlık eğitimi sayesinde hastalıklara karşı kendilerini ve 
çocuklarını daha hijyenik bir şekilde korudukları gözlenmiştir. 

• Haziran ayında ÇATOM ürünleri sergisi yapıldı. Sergi halk tarafından büyük ilgi gördü. Birçok 
ürün satışı yapıldı. Ürünler 7 gün boyunca satışa sunuldu. Ürettikleri ürünleri satarak hem aile 
ekonomilerine katkıda bulunmaktalar hem de evde söz sahibi olabilmekteler. 

• Programlardan mezun olan bazı katılımcılar derneklere (Kızılay gibi) üye oldukları gözlendi.,  
• Erkekler tarafından kadınlara yönelik uygulamalarda azda olsa olumlu değişme gözlendi. 
• Katılımcılar ÇATOMdan aldıkları sertifikalar ile iş bulabiliyor ekonomik özgürlüklerine daha 

kolay kavuşabiliyorlar. 
• Bilgisayar kursu bitiminde katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Birçok katılımcı sertifikalar 

sayesinde ilçede ve illerde iş bulabildiler. 
 
2005 Yılında Kamu,Stk Ve Özel Sektör İle Yapılan İşbirlikleri 
Hak Eğitim Merkezi: İşbirliğinde sergi düzenlendi. Makine Nakışları, Biçki Dikiş, Kumaş Boyama 
diğer dönemlerde de olduğu gibi eğitici ücretleri, sertifikaları ve bazı araç gereçler H.E.M 
tarafından temin edildi. 
Milli Eğitim Merkezi: İşbirliğinde Bilgisayar kursu verildi. 18 bilgisayar ve eğitici ücreti  Milli 
Eğitim tarafından karşılandı. Program 2 grup halinde verildi. Gündüz saatlerinde bayanlara akşam 
saatlerinde ise erkeklere yönelik düzenlendi.  
Erenköy Rotary Kulübü: 1.kademe Okuma yazma kursu açıldı. Eğitici ücreti karşılandı. 
Sertifikalar ise Rotary Kulübü ve Milli Eğitim tarafından imzalandı. 
Sağlık Merkezi: İşbirliğinde Aşı Kampanyası düzenlendi.Toplam 10 köyde aşılar gerçekleştirildi. 
Hamile kadınlara ve çocuklara uygulandı. 
Milli Eğitim ve Kaymakamlık: Kaymakamlık ve Milli Eğitimce düzenlenen çevre koruma 
kampanyası ÇATOM ile işbirliği içinde yürütüldü. 
 
ÇATOM Kurulunun Yaptığı Çalışmalar: 
• 2005 Yılında 2 defa kurul oluşturuldu. Kurullar katılımcılar tarafından gizli oy açık seçim 

şeklinde yapıldı. Toplam 5 kişinin oluşturduğu kurulun üyeleri ÇATOMun bütün 
çalışmalarında büyük rol oynadı. 

• Sosyal etkinliklerde, Kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaretler ve görüşmelerde, Düzenlenen 
kampanyalarda, Dilekçe, nüfus cüzdanı çıkartma vb. konularda, Programların uygulanmasında, 
Kadınlarla yapılan toplantılarda, Mahalle ve köy çalışmalarında hane ziyaretleri ve anketlerde, 
Gelen ziyaretçileri karşılamada, Katılımcıların sorunları ile ilgilenmekte, hane ziyaretleri ve 
anket çalışmalarında kurul üyeleri büyük destekte bulundu. 

 
2005 Yılı İçerisinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: 
• Uygulaması düşünülen programlar için yeterli sayıda eğiticinin bulunamaması (Sağlık Eğitimi 

ve Ev Ekonomisi...vb.) 
• Araç gereç eksikliği, 
• Üretilen ürünlerin pazarlanmasında yaşanılan sorunlar, 
• Gerekli iş makinelerinin yetersiz oluşu, mevcut makinelerin de bozuk oluşu ayrıca masa 

sandalye yetersizliği sorunları yaşandı. 
 
2005 yılı içerisinde geçen önemli bir olay yada öykü  
Selam ben Sevgi 20 yaşında lise mezunu bir genç kızım. Hayatımın hangi 
olumsuzluğundan başlayacağımı bilemiyorum. Çok küçük yaşta annemi kaybettim. 
Annemin ölümünden sonra hayatım adeta bir cehenneme dönüştü. Annemden sonra 
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babam hiç vakit kaybetmeden dul bir kadınla evlendi. Kardeşlerimle ortada kalmıştık. İlk 
başlarda çok iyi bir kadındı sonraları ise kötü kalpli zalim bir kadın oluvermişti üvey 
annem. Benden büyük 3 tane bekar ablam vardı evde. Üvey annemin işkencelerine daha 
fazla dayanamayıp her biri tanımadığı sevmediği biriyle evlendiler. En büyük ablamın 
kocası ise 3 sene sonra ablamı 3 çocukla ortada bırakıp terk etti. Ben liseyi çok zor 
şartlarda bitirdim.Üvey annem okumamı hiç istemiyordu. Bende daha fazla dayanamayıp 
ablamın yanına yerleştim. Ablam hem 3 çocuğuna bakıyor hem de beni okutuyordu. Bir 
gün ablamın evinin yan tarafına ÇATOM diye bir kurumun taşındığını duydum. Orda el 
sanatları, makine nakışları, sağlık eğitimi vb. eğitimler veriliyormuş. Bu benim için bir 
umuttu. Vakit kaybetmeden makine nakışları kursuna yazıldım daha sonraları biçki dikiş 
ve el sanatları dallarında dersler aldım. 3 senedir ÇATOM katılımcısıyım şimdi kurul 
üyesiyim. ÇATOM sayesinde daha önce hiç gitmediğim kamu kurumlarına rahatça gidip, 
toplantılara katılıyor ve anket çalışmaları yapıyorum. Bu sayede daha önce yaşadığım 
acılarım birazcık olsun diniyor, kendime olan öz güvenim artıyor ve yaptığım işleri satıp 
ablama yük olmaktan kurtuluyorum. Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Ablalarım gibi 
zorla evlendirilmeyeceğim için kendi paramı kendim kazandığım için, bir şeyleri 
öğrendiğim ve öğretebildiğim için ve en önemlisi de ÇATOM la tanıştığım için teşekkürler 
ÇATOM. 
 
 ÇATOMun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor,saygılarımı 
sunuyor ve benim gibi olan bütün genç kızları ÇATOMA davet ediyorum. 
 
 

14.DEĞERLENDİRME 
 
• 2005 yılı içerisinde GAP İdaresinin de teşviki ile Ağustos ayında Batman, Kilis,  Mardin, 

Adıyaman ve Şanlıurfa ÇATOM lar tarafından dernek kuruldu ve Genel Olağan kurulları 
yapıldı. Mardin ÇATOMlar  tarafından ayrıca UNDP nin desteklediği kooperatif de kuruldu.  

• Kasım ayında ÇATOM koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya ÇATOM sorumlularının 
tümü katılım sağladı. Toplantıda deneyim paylaşımının yanında Dernekler  hakkında ve proje 
hazırlama konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Eğitim sonrasında 
Derneğini kuran Batman ÇATOM birkaç proje hazırladı.   

• Gelir getirici programlarda üretilen ürünlerin satılmasında yaşanan Pazar sorununu 
çözebilmek için UNDP tarafından bir ekip kuruldu. Çalışmalar dahilinde Mardin’de ÇATOM 
ürünleri pazarı açıldı. Üretilen ürünler bu pazarda satışa sunuldu. Ayrıca Bazı ÇATOM lar 
sergi ve fuarlarda satışa sundukları ürünlerden gelir elde ettiler.  

• Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin, Ömerli ve Cizre ÇATOM katılımcıları tarafından tuhafiye, 
Çeyiz  dükkanları, Dikiş atölyesi ve Kuaför salonları açtılar. Adıyaman ÇATOM katılımcısı 
KOSGEB’den, Batman ÇATOM katılımcıları ise SRAP projesinden destek aldılar. 

• Bir çok ÇATOM kamu ile ilişkilerini geliştirildi, yapılan programlarla çevrede tanındı ve 
güven ortamı sağlandı. 

• Haydi Kızlar Okula kampanyası ve açık ilköğretime yönlendirme çalışmaları ile bir çok 
ÇATOM tarafından toplam 576 Çocuk okullara yönlendirdi.  

• Programlara katılan kadınların çoğunluğu ilişkilerini geliştirdi ve kendini daha iyi ifade 
edebilir hale geldi. Özgüvenleri arttı.  

• Gelir getirici faaliyetler katılımı arttırdı. Aile gelirine katkıda bulunan kızların daha rahat 
faaliyetlere katıldıkları ve aile içinde saygınlığının arttığı gözlendi. 

• Uygulama alanını genişletip köy ve çevre ilçelere hizmet götüren ÇATOM sayısı arttı. 
Batman, Kilis, Ömerli, Kurtalan, Bozova, Yakubiye, Cizre, İdil ve Uludere ÇATOMlar 
Köy/Mahalle çalışmaları yaptılar. Daha çok Sağlık eğitimi, aile planlaması, ergen eğitimi, 
sağlık taramaları, aşı kampanyaları ve ücretsiz saç kesimi gibi çalışmalar yapıldı. 

• Aile geliri düşük, Okula giden kız çocuklarına burs sağlandı. Burslu çocuk sayısı 600 e 
yaklaştı. 

• Bazı ÇATOMlarda binanın küçük olmasından dolayı faaliyetler uygulanamadı, binanın çeşitli 
tadilat sorunları faaliyetlerin aksamasına çalışanların ve katılımcıların olumsuz etkilenmesine 
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neden oldu. Bazı ÇATOMlar bu sorunu kamu kurumlarından destek alarak çözümledi fakat 
bazıları bu konuda bir çözüm bulamadılar. 

• Bazı merkezlerde alet ekipman sıkıntısı yaşandı. Bilgisayarı olmayan ve ya bilgisayar olup 
kullanamayan Diyarbakır, Kurtalan, Bozova, Beytüşşebap, İdil ve Midyat ÇATOMlar 
Raporlarını elde yazarak faksla iletmektedirler. Bazı ÇATOMlar ise İnternet kullanmada 
zaman zaman sıkıntı yaşamaktadırlar.  

 
 


