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1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 
1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü’nün Proje ve Faaliyetleri  
 
1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) 
 
Projenin amacı; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için 
inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana daha fazla katılımını ve 
kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmasını sağlamak;  kadın istihdamını ve kadın 
girişimciliğini artırmak; kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda 
bulunmak/cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve bu yolla yerel koşullara uygun, 
katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir.   
 
ÇATOM'larda uygulanan programlar; i) okuma-yazma, okul öncesi eğitimi, anne eğitimi, 
bilgisayar, beslenme, ev ekonomisi alanlarında eğitim programları, ii) sağlık eğitimi, kısmi ve 
gezici poliklinik hizmetleri gibi sağlık programları, iii) el sanatları, trikotaj, tekstil,  kuaför, keçe 
işlemeciliği, yöresel bebek, gümüş işlemeciliği gibi konularda beceri geliştirici programlar, gelir 
getirici atölyeler ve kadın girişimciliğini destekleyici programlar, iv) sosyal yaşama katılımı 
destekleyen ve kadın bilincini oluşturmayı hedefleyen sosyal ve kültürel programlar, v) hedef 
grupların sosyal destek hizmetlerine (burs, yeşil kart, ayni yardım, resmi nikah vb.) ulaşmasını 
kolaylaştırıcı sosyal destek programları düzenlenmektedir. 
 
Her yıl çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere ortalama 12 binden fazla kişi ÇATOM 
programlarına katılmakta; 50-60 bin kişi ÇATOM’lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve 
hizmetlerden yararlanmaktadır. 
 
Kasım 1995 yılından itibaren oluşturulan ÇATOM’lar aracılığı ile 2010 yılı sonuna kadar 
yaklaşık 188 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve sağlık 
hizmetlerinden yararlananları içermekte olup, mahalle/köy düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar 
toplama dahil edilmemiştir. 
 
Tablo 23: 2010 Yılı Sonu İtibariyle Bölge’deki ÇATOM Sayılarının Dağılımı 
 
İller  Kuruluş Yeri Adet 
Adıyaman Fatih Mahallesi 1 
Batman Petrolkent,  Yavuzselim ve Yeşiltepe Mahalleleri 3 

Diyarbakır Kayabağlar-Huzurevleri, 5 Nisan, Ziya Gökalp ve Fatihpaşa 
Mahalleleri ile Silvan ve Çermik İlçeleri 6 

Gaziantep Şahinbey İlçesi(Merkez)  1 
Kilis İslambey ve Ekrem Çetin Mahalleleri 2 

Mardin 
Meydanbaşı, Medrese ve Latifiye Mahalleleri; Dargeçit, Kızıltepe, 
Midyat, Nusaybin, Mazıdağı ve Ömerli İlçeleri ile Dargeçit-Kılavuz 
Beldesi 

10 

Siirt Merkez, Şirvan ve Kurtalan İlçeleri, Kurtalan-Kayabağlar Beldesi 4 

Şanlıurfa  Bağlarbaşı Mahallesi, Parmaksızlar Konutu, Bozova, Siverek, Suruç 
ve Viranşehir İlçeleri 6 

Şırnak Merkez, Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi ve Uludere İlçeleri 6 
Toplam     39 
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ÇATOM’larda 2010 Yılı içinde Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler; 
 
- 2010 yılı içinde Mardin Mazıdağı ilçesi,, Şanlıurfa Suruç ilçesi, Şırnak Silopi ilçesi, 

Diyarbakır Ziya Gökalp ÇATOM faaliyetlere başlamış olup, Adıyaman Gerger ilçesinde 
ÇATOM altyapı oluşturulma çalışmaları büyük oranda bitirilmiş olup 2011 yılının ilk 
aylarında faaliyete başlayacaktır.  
 

- 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Şanlıurfa’da, ÇATOM sorumlu ve eğiticilerine yönelik 
ÇATOM Eğitim ve Koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı kapsamında ÇATOM 
faaliyetleri değerlendirilmiş, “Ürün Fiyatlandırma” konulu bir eğitim çalışması 
gerçekleştirilmiştir, 

 
- 17-19 Aralık 2010 tarihleri arasında Mersin’de ÇATOM sorumlu ve eğiticilere yönelik 

ÇATOM Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında 
ÇATOM faaliyetleri değerlendirilmiş, “Liderlik Kavramı ve Liderlik Becerileri” konulu bir 
eğitim verilmiştir. 

 
- Okur-yazar olmayan kadın/genç kızlara yönelik olarak ÇATOM’larda açılan Okuma-Yazma 

Kursları ile 2010 yılında 1. Kademeden 799 ve 2. Kademeden 263 kişi olmak üzere toplam 
1062 katılımcı okur-yazar hale gelmiştir. Bu katılımcıların birçoğunun açık ilköğretime ve 
ardından da açık liseye kayıtları yapılmıştır. Ayrıca okullarında başarılı olmaları için örneğin 
Nusaybin ve Cizre ÇATOM’larda destek kursları (Türkçe, Matematik, İngilizce vb) 
açılmıştır. 

 
- Okula yönlendirme faaliyetleri kapsamında (Açık İlköğretim Öğretim, Açık Lise, YİBO, 

PİYO,  okuma yazma) 2592 kız, 358 erkek olmak üzere toplam  2950 kişi okullara 
yönlendirilmiştir. 

 
- Sağlık programları kapsamında verilen hizmetlerden (kısmi poliklinik, gezici sağlık, aşı 

kampanyası, göz taraması, diş sağlığı, aile planlaması vb) yararlanan katılımcı sayısı 9831’e, 
anne-çocuk sağlığı,çevre sağlığı, trafik güvenliği, sağlık eğitimi konularında verilen 
eğitimlere katılanların sayısı 871 kişiye ulaşılmıştır. 

 
- Beceri kazandırıcı programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden (biçki-dikiş, el 

sanatları, gözleme evi, kuaförlük, kumaş boyama, ebru, makine nakışları, mefruşat) 4715 
katılımcı faydalanmıştır, 

 
- Sosyal destek programları kapsamında sağlanan nakdi yardımdan faydalanan katılımcı sayısı 

856 ve yardım miktarı 184.630 TL.  Ayni yardımdan (giyim, beyaz eşya, gıda, kırtasiye, 
kumaş, oyuncak dağıtımı vb.) yararlanan katılımcı sayısı 6611’dir. 

 
-  
- ÇATOM’larda düzenli programların yanı sıra katılımcıların sosyal ortamlarda kendini ifade 

etme, özgüven kazanma ve aile içinde karar verme sürecine katılma gibi kişisel kapasite 
gelişimine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. 

 
- Yıl içinde gerçekleştirilen 3445 hane ziyareti ile  hane düzeyinde 6739 kişiye ulaşılmıştır, 
 
- ÇATOM’lardaki mesleki beceri kazanma ve gelir getirici programlara katılan katılımcılardan 

316 kişi 2010 yılı içerisinde dikim/gümüş atölyeleri, market, doktor muayenehanesi ve 
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avukatlık bürosu, temizlik/turizm şirketleri, sekreterlik, kuaför salonları, Telekom, Çimento 
Fabrikası, Tekstil fabrikası, Restoran, Üniversite, üretim elemanlığı, usta öğreticilik ve satış 
temsilciliği alanlarda iş bularak istihdam yaşamına katılmıştır. 

 
- Kadınlara kendi işini kurmaları için inkübatörlük ve bireysel danışmanlık desteği verilmiş ve 

kendi işini kuran kadınların, mikro kredi/kredi olanaklarına erişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda 
bireysel ya da ortaklık şeklinde 25 katılımcı tarafından 8 işyeri (Çeyiz evi, kuaför salonu, El 
sanatları atölyesi, Tuhafiye, gelinlik mağazası, dikim evi, Alimünyum folyo işleme atölyesi, 
vb) açılmıştır. 

 
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Koordinasyon Merkezinin desteği ile İstanbul’da 

her yıl  Mayıs ayı içinde düzenlenen “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi” kapsamında 35 
ÇATOM’da üretilen ürünlerin satışından 2010 yılında 82.304,00 TL gelir elde edilmiştir.  
Sergi süresince ÇATOM sorumlu ve eğiticilerine yönelik İstanbul içinde kültür gezileri 
düzenlenmiştir. 

 
- ÇATOM’larda, 2010 yılı içerisinde, 5032 katılımcı tarafından üretilen ürün satışı yoluyla, söz 

konusu katılımcılar 412.358,51 TL gelir elde etmiştir. 
 
- Mülki idareler ve belediyelerle işbirliği içinde ÇATOM’larda üretilen ürünlerin sipariş 

üzerine fuar, sergi ve kermeslere katılım sağlanarak satışları yapılmıştır.  
 
- 2010 yılı içinde her iki ayda bir il bazında ÇATOM’lar arası bilgi ve deneyimleri paylaşmak 

ve ortak etkinliker düzenlemek amacıyla koordinasyon toplantıları başlatılmıştır.  
 
- ÇATOM sorumlu ve eğiticilerinin yurt içi (İstanbul, Ankara, Mardin, Şanlıurfa vb.) ve 

yurtdışı (Amerika, Irak, Suriye vb.) toplantı, sergi ve eğitimlere katılımları desteklenmiştir.  
 

- İller bazlı iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla periyodik koordinasyon toplantıları 
yapılmaktadır.  

 
- 2010 yılı içinde tüm ÇATOM’ların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi çalışmalarına 

ağırlık verilmiştir. 
 
1.2.1.1.1. GAP-ÇATOM Burs Projesi 
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan yoksul ve başarılı kız öğrencilerin burs desteği 
almasına aracılık edilerek; 

- Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı yapmak, 
- Kız çocuklarını eğitim sürecine dahil etmek ve bu süreç içinde mümkün olduğunca 

kalabilmelerini sağlamak, 
- Okur-yazar kadın oranının yükseltilmesine katkı sağlamak, 
- Kadınların yaşam düzeyinin iyileşmesine katkıda bulunmak amacıyla GAP Bölgesi’ndeki 

9 il ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ÇATOM’ların bulunduğu yerleşim 
alanlarında GAP-ÇATOM Burs Projesi yürütülmektedir.  

 
2010-2011 Burs miktarları ilköğretim öğrencileri için 75 TL, lise öğrencileri için 95 TL, 
üniversite öğrencileri için 175 TL olarak belirlenmiştir.  
 
Aralık 2010 sonu itibariyle 1.440 öğrenci burs desteği almaktadır.  
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Yıl içerisinde, burs projesine parasal destek sağlayacak çeşitli faaliyetler ve tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Projeyi destekleyen sponsorlar, burs desteği verdikleri öğrencilere ve 
öğrencilerin devam ettikleri okullara ayni yardımlarda bulunmuştur.  
 
1.2.1.2. GAP Bölgesi’nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 
 
Projede; yenilikçi üretim-pazarlama ile ilgili stratejiler yoluyla Güneydoğu Anadolu’da 
kadınların sosyal ve ekonomik yaşamının güçlendirilmesi amaçlanmakta ve kadınların işgücü 
piyasasına katılımı, ürünlerin markalaştırılması ve yeni pazarlama fırsatlarının yaratılması 
hedeflenmektedir. Proje GAP İdaresi ve UNDP işbirliği ile İsveç Uluslararası Kalkınma 
Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteğiyle Mart 2008 tarihi itibariyle uygulamaya geçmiştir.   
 
Uygulama stratejisinin dayanak noktası, kadınların gelir elde edebilmeleri için ortaklık 
oluşturmaları, ağ geliştirme becerisi kazanarak kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve nihai 
olarak kadının güçlendirilmesidir. Finansal destek, kadınlar tarafından yönetilen atölyelerin 
ulusal ve yerel pazarlara ürün üretebilmeleri için malzeme ve küçük makine sağlanması şeklinde 
verilmektedir. Teknik destek ise bu ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmak için geliştirilecek 
tasarım unsurlarına odaklanıp pazar bağlantıları sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Projenin uygulama sürecinde mevcut kaynağın yanı sıra üçüncü taraf katkısı olarak diğer kuruluş 
ve özel sektörden de (Batman Valiliği, İŞKUR, Moda Tasarımcıları Derneği, İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Demir Tasarım vb) ayni ve nakdi destekler 
alınmaktadır.   
  
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:  
 

a) Mevcut Atölyelerin Güçlendirilmesi ve Yeni Atölyelerin Kurulması 
 
Piyasa ile bağlantıların kurulması sonucunda kadınların üretim kapasitelerinin artırılmasına 
destek verilmiştir. Bu çerçevede, yüksek katma değerli ürün üreten uzun dönemli üretim 
atölyelerinin kurulması ve mevcut olanların güçlendirilmesi sağlanmaktadır.  
 
Tasarım ve Üretim Atölyeleri  
 

Tablo 25: 2010 Yılında Gerçekleştirilen Tasarım ve Üretim Atölyeleri Çalışmaları  

Adı Katılımcı 
Sayısı 

Gerçekleştirilen Faaliyet 

Şanlıurfa Parmaksız 
ÇATOM Şal ve Çanta 
Atölye Çalışması 
 

12 Oyalı şallar, tığ örgüsü çantalar, mutfak 
önlükleri ve takı üretimi  

Şırnak İdil Hediyelik Eşya 
Atölye Çalışması 38 

Hediyelik eşya üretimine yönelik atölye 
çalışmasında boncuk adam kolyeler, balık 
kolyeler, balık broşlar, çeşitli yüzükler, 
boncuk adam broşlar, lavanta keseleri, 
şallar ve pareolar olmak üzere çeşitli ürün 
grubu üretilmiştir. 
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Mardin Kumaş Boyama 
Atölye Çalışması 
 

24 

Çantalar (file, katlanabilir ve boyama 
çantalar) ve lavanta keseleri üretilmiştir. 
Burada üretilen çantalar tasarımcı 
tarafından satın alınıp modacıların festivali 
olan Haziran ayında düzenlenen 
Galatamoda festivallerinde tasarımcının 
kendi standında satışa sunulmuştur.  

Batman Yeşiltepe Hediyelik 
Eşya Atölye Çalışması 19 

Oyalı şallar, deniz elbiseleri, çantalar gibi 
ürünler üretilmiştir.  
 

Diyarbakır Çermik Hediyelik 
Eşya Atölye Çalışması 
 

19 

Büyük bir firmanın yılbaşına yönelik 
müşterileri yönelik talep ettiği hediyelik 
eşya ürün grubuna yönelik olarak kırtasiye 
grubu ürün numuneleri üretilmiştir. 

 
 
Ham Madde Desteği 
 
Mevcut atölyelerin, daha profesyonel bir şekilde yönetilen birimlere dönüştürülmesi 
hedeflenmekle birlikte, üretim aşamasında yaşanan hammadde sıkıntısını aşmak ve atölyelerdeki 
eğitimleri desteklemek amacıyla kadınlara gerekli durumlarda hammadde desteği verilmektedir. 
Bu çerçevede Ocak-Haziran 2010 döneminde 16.255 TL, Temmuz – Aralık 2010 döneminde 
28.880 TL olmak üzere toplam 45.135 TL hammadde desteği verilmiştir. 
 
Güçlendirilen Atölye-Donanım Desteği  
 
Şanlıurfa’daki atölye için 2 adet otomatik makine alımı yapılmıştır 
 
Mardin Hediyelik Eşya Satış Standı 
 
Son yıllarda Mardin’e gelen turist sayısındaki artış göz önünde bulundurularak Mardin 
Valiliği’nin tahsis ettiği en çok turist çeken noktalara bir adet projeden, diğeri GAP İdaresi’nden 
olmak üzere 2 adet hediyelik eşya standı yaptırılmıştır. Bu stantlarda Mardin merkez ve ilçelerde 
üretim yapan kadınların ürettiği hediyelik eşyalar satılmaktaydı. Ancak, kentte yürütülen 
yenileme çalışmaları nedeniyle çalışmaya ara verilmiştir.  
 
Tekstil Fabrikası Kurulumu 
 
Kadınların işgücüne katılımlarını artırmak amacıyla Batman Valiliği’nin tahsis ettiği eski Tekel 
deposunda özel sektörün de işbirliğiyle Batman’da tekstil fabrikası kurulmuştur. 200 kadın 
fabrika istihdam edilmektedir. Ayrıca, tekstil fabrikasının bahçesinde fabrikaya çalışmaya gelen 
kadınların çocuklarını bırakmaları amacıyla bir kreş açılması da planlanmaktadır.  
 

b)  Satış ve Pazarlama 
 
Atölyelerde imal edilen katma değeri yüksek ürünlere ilişkin satış kanallarının mevcut olması, 
projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, 
satış ve pazarlama çok anlamlı bir yere sahiptir ve projede çok önemli bir rol oynayacaktır. Ürün 
ağının depo ve dağıtım lojistik imkânlarının düzenlenmesinden sonra satış süreci başlamaktadır. 
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Bununla birlikte, etki değerlendirmesi çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Proje 
çerçevesinde kurulan atölyelerin fizibilite çalışmasını ve değerlendirmesini yapmak amacıyla bir 
iş destek uzmanı ile çalışılmış ve on günlük saha ziyaretini takiben ilgili uzman tarafından bir 
rapor yazılmıştır. 
 
Proje kapsamında oluşturulan atölye çalışmalarında elde edinilen ürünlerin bir kısmı yerel 
pazarda  (müze önleri, toplantı, sergi ve dükkan vb.) bir kısmı ziyaret eden misafirler aracılığı ya 
da ulusal ve bölgesel ölçekte yapılan sergi ve toplantılarda satılmaktadır.  Ayrıca özel gün ve 
toplantılarda (8 Mart, yılbaşı, bayram vb.) toplu satış siparişleri özel sektör ve uluslararası 
kuruluşlardan alınmaktadır.  
 
1. Doğrudan Pazarlama: 
 
Mardin Kumaş Boyama ve Hediyelik Eşya Atölyesi Satışları:  
 
2010 yılında gerçekleştirilen 21.747 TL’lik gelir geçen yılın aynı döneminde 19.643 TL 
seviyesindeydi. Yapılan bu satışlardan toplam 48 kadın faydalanmıştır. 
 
Dargeçit Oya Atölyesi Satışları:  
 
Dargeçit ÇATOM’da ünlü bir modacı ile gerçekleştirilen oya atölyesi çalışması sonucunda, 
modern tasarımlı oyalar, yemenilere farklı tarzda uygulanmış ve 200 adet yemeni, üretilmiştir. 
Bu satışlardan Ocak – Haziran 2010 döneminde 2.300 TL’lik satış geliri elde edilmiştir. Bu satış 
gelirinden 12 kadın faydalanmıştır. Tasarımcının atölyeden satın aldığı ürünler İstanbul’da 
Midnight Express tasarımcı butiğinde satışa sunulmuştur. Bunun yanında Galata Moda 
festivalinde de bir miktar satış yapılmıştır. Üretilen bu ürün grubunun 2011 yılında daha farklı 
versiyonlarla zenginleştirilmesi planlanmaktadır.  
 
Dargeçit Trikotaj Atölyesi Satışları: 
 
Dargeçit Trikotaj atölyesinde 2010 yılının ilk yarısında 4.285 TL, ikinci yarısında 3.643 TL 
olmak üzere içerisinde toplam 7.928 TL’lik satış gerçekleşmiştir. Satılan ürün grubu patikler, 
yün şallar ve bebek kıyafetlerinden oluşmaktadır. Bu ürünler başta Dargeçit olmak üzere Mardin 
ve diğer ilçelere de yapılmaktadır. Satış gelirinden 15 kadın faydalanmıştır. 
 
İdil / Şırnak Oya Atölyesi Satışları: 
 
Hediyelik eşya ve oya üretimi gerçekleştirilen İdil ÇATOM, İstanbul Kapalı Çarşısı’nın önemli 
mağazalarından sipariş almıştır. 200 adet verilen tülbent oyalarını İdil ÇATOM katılımcısı 12 
kadın üretmiştir. Temmuz – Aralık 2010 döneminde toplam 2.196 TL satış geliri elde edilmiştir. 
Satış gelirinden 18 kadın faydalanmıştır.  
 
Çermik/Diyarbakır Hediyelik Eşya Atölye Satışları: 
 
Diyarbakır Çermik ÇATOM bünyesinde kurulan hediyelik eşya atölyesi kapsamında çeşitli satış 
pazarlama kanallarıyla 2010 yılında toplam 3,184TL’lik satış geliri elde edilmiştir. Bu satışın 
747 TL’lik kısmı internet pazarlama temelli Estet Promosyon şirketi kanalıyla gerçekleşmiş olup 
bu pazarın sürekli olması söz konusudur. 
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Mardin Latifiye Bıttım Sabunu Atölyesi Satışları: 
 
Mardin Latfiye ÇATOM bünyesinde kurulan ve proje tarafından desteklenen Bıttım sabunu 
atölyesinde, 2010 yılında toplam 2.523 TL’lik sabun satışı gerçekleştirilmiştir. Satış gelirinden 5 
kadın faydalanmıştır. 
 
 2. Kafe ve Restoran Satışları: 
 
Besni Yufka ve Unlu Mamuller Atölyesi  
 
2010 yılında toplam 19.885 TL satış gerçekleşmiştir. Bu atölyede 5 kadın istihdam edilmektedir.   
 
Batman Café Airport  
 
Güçlendirilmesine yönelik destek verilen Airport Cafe 2010 yılında toplam 28.740 TL satış geliri 
elde etmiştir. 2009 yılında bu rakam 38.654 TL’dir.  
 
Cafe Airport’ta 2 kadın çalışmakta ve toplam yaptıkları hediyelik eşyaların satışı gerçekleşen 50 
kadın satış gelirinden faydalanmıştır. 
 
Batman Havalimanının eski binasının kapatılması ve yeni açılan havaalanında kiraların yüksek 
olması nedeniyle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında satış gelirlerinde azalma görülmüştür. 
Batman Café Airport, Argande ürünlerinin ve fason üretimin gerçekleştiği fabrika alanında 
hizmet verecektir. Bu alanda 10 yeni tekstil firması yer açma girişiminde bulunmuştur. Bu 
nedenle, orta ve uzun vadede Cafe Airport’un satışlarının yükselmesi beklenilmektedir. 
 
Mardin Kişniş Restoran 
 
Mardin Kişniş Restoran 2010 yılında toplam 37.996 TL’lik satış gerçekleştirmiştir.  
 
Siirt Yağmur Catering Şirketi 
 
Önceki proje kapsamında kurulan ve bu projede Yağmur Ltd. Şirketi ile kurumsal altyapısı 
oluşturulan Yağmur Ltd. Şirketi geçen yıl Temmuz 2009 itibariyle satış hayatına başlamıştır.  
 
Şirketin IŞKUR’la yapılan ortak proje ile 3 ay için 15.000 TL’lik yemek satışı gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir ve bu proje 2010 Şubat ayı itibariyle başlamıştır. Buna göre 2010 yılında toplam 
40.200 TL’lik satış gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 25.000 TL 
seviyesindeydi. Bu şirkette 4 kadın ve bir erkek olmak üzere 5 kişi çalışmaktadır.  
 
3. Tekstil Satışları 
 
Argande Satışları: 
 
 “9 İl’e 9 Modacı” alt projesi kapsamında ve ünlü bir modacı koordinatörlüğünde yaratılan 
Argande markası ürünleri, Batman’da kurulan üretim atölyesinde hazırlanmış ve Mudo 
mağazalarında satılmaktadır. Türkiye’nin en önemli hazır-giyim firmalarından olan Mudo’nun 
gönüllü desteğiyle 7 ildeki en büyük 15 mağazasında satışa sunulmuştur. 
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Ocak - Kasım 2010 döneminde 170.565 TL değerinde Argande satışı gerçekleşmiştir. Bu rakam 
geçen yılın Temmuz - Aralık döneminde 126.952TL seviyesindeydi. Bu satışlardan dönen 
parayla Argande atölyesinde çalışan 35 kadının aylık maaşı karşılanmaktadır. Ayrıca hammadde 
masraflarının önemli bir bölümü de kazanılan bu parayla karşılanmaya başlanmıştır. 
 
Bunun yanında Argande üretimi sezonsal olduğu için atölyeyi devamlı çalıştırmak amacıyla 
fason üretim bulunmuştur. Migros, Tansaş gibi büyük market zincirlerinin tekstil üretimini 
gerçekleştiren Dorka Grup için fason üretim yapılmaya başlanmıştır.  
 
Yeşeren Düşler Dorsa Tekstil Fabrikası Satışları: 
 
Başlangıçta Argande üretim atölyesinde deneme amaçlı yapılan küçük ölçekli üretimler gelen 
yoğun talebin ardından daha büyük bir üretim yerinin gerekliliğini getirmiştir. Batman 
Valiliğinin katkılarıyla verilen fabrika alanına geçilmiş ve fabrikanın iç donanımı ve onarımı 
yapıldıktan sonra üretime geçilmiştir. Bu fabrikada Migros, Tansaş, Carefour gibi büyük mağaza 
zincirlerinin tekstil ürünleri üretilmeye başlanmıştır. Henüz resmi açılışı gerçekleştirilmeyen 
fabrika 2010 yılının son çeyreğinde üretim ve satışa başlamıştır. Fabrikanın üretime başladığı bu 
süreçte toplam 160.000 TL’lik satış yapılmıştır. 
 
4. Fuar Satışları: 
 
Satış kanalları arasında bulunan fuar ve sergi satışları, ürünlerin pazarlanmasında çok önemli bir 
yer tutmaktadır. 
 
İstanbul Fuarı: 
 
2005 yılından beri nerdeyse geleneksel hale gelen İstanbul Taksim fuarı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından organize edilmektedir. Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından temin edilen çadırlarda gerçekleşen fuara, GAP Bölgesi’ndeki 9 il ve 
ilçelerde bulunan ÇATOM’lar katılmaktadır. En son 26-31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen bu 
fuara 9 ilden ÇATOM’lar katılım göstermiştir.   
 
Diyarbakır Hediyelik Eşya Fuarı: 
 
Yılbaşına yönelik kadın el ürünleri hediyelik eşya satış standı Diyarbakır’daki 5 ÇATOM’un 
katılımıyla yine Diyarbakır Babil Alışveriş Merkezi’nde kurulmuştur. 24 Aralık günü Diyarbakır 
Valisi’nin açılış yaptığı sergi, 9 Ocak’a kadar açık kalmıştır. Sergi süresince toplam 6.474TL’lik 
satış gerçekleşmiştir. Bu satışlardan toplam 94 kadın gelir elde etmiştir. 
 
Noel Kermesi: 
 
İstanbul’da 30 Kasım tarihinde gerçekleşen Uluslararası Noel Kermesi kapsamında Çermik 
ÇATOM hediyelik eşya atölyesi tarafından üretilen ürünlerden 1.755TL’lik satış 
gerçekleştirilmiştir.  
 

c) Eğitimler 
Proje çerçevesinde; satış ve pazarlama, iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, tasarım, insan ve 
kadın hakları, kooperatifler ve yönetim konusunda eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Ocak- 
Aralık 2010 döneminde gerçekleştirilen eğitimler: 
1. Erkeklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Üreme Sağlığı Eğitimleri 
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Kadının sosyal yaşama katılma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 12 Mart 2010 tarihinde; 
Gaziantep ilinde bir günlük seminerler yürütülmüştür. Seminere ÇATOM ile yerel sivil toplum 
ve kamu kuruluşlarından toplam 26 kişi katılmış, 9 GAP ilinde yapılan tüm seminerlerle toplam 
275 kadına ulaşılmıştır.   
 
Bununla birlikte, proje kapsamında kadının sosyal yaşama katılma kapasitesinin güçlendirilmesi 
amacıyla erkekler için 9 GAP ilinde seminerler yürütülmüştür. 
 
Seminerler; 25-28 Ekim 2010 tarihlerinde sırasıyla Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde; 6-
10 Aralık 2010 tarihlerinde Diyarbakır, Şanlıurfa,  Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde 
yürütülmüştür.  
 
Seminerler, Kasım–Aralık 2009 tarihlerinde GAP illerinde kadınların katılımı ile gerçekleştirilen 
seminerlerin benzeri ve devamı niteliğinde olup, projenin genel amacı, ilgili çıktı ve aktiviteleri 
kapsamında hazırlanan programa göre yürütülmüştür. 
 
Hedef grubu erkekler olarak belirlenen seminerlere il düzeyinde tüm sektörleri temsil etmek 
üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki toplam 384 kilit kişi katılmıştır. 
 
Bu seminerlerin genel amacı, toplumun ve ailenin bir üyesi (baba, eş, oğul, erkek kardeş) ve 
meslek mensubu olarak erkeklerin; kadının güçlendirilmesi kapsamında, kadının; aile ve toplum 
içindeki kararlara katılımını ve kaynaklara ulaşımını/ kullanımını sağlamak için sosyal yaşama 
katılma kapasitelerini artırmak üzere öncelikli sosyal konularda bilgi ve farkındalığını 
artırmaktır. 
 
2. Kalite Kontrol Eğitimi 
 
3–5 Mayıs 2010 tarihlerinde Batman’da Argande atölyesinde çalışan kızlara bir eğitmen 
tarafından kalite kontrol eğitimi verilmiştir. Üç gün süren eğitimde öncelikle katılımcılara 
kalitede otokontrol sisteminin oturtulması, kalite kontrolün temel noktaları konularında 
uygulamalı eğitim verilmiştir. Bu eğitime atölyede çalışan 35 kadın katılmıştır. 
 
 

d) 9 İl’e 9 Modacı 
 

Bu bileşenle, Türkiye’nin önde gelen modacıları, bölgedeki kadınlarla yakın işbirliği içinde 
çalışmakta ve büyük mağazalarda satılacak ürünleri hazırlamaktadırlar. Ayrıca, kültürel mirasın 
görünür kılınması sayesinde proje, yerel kültürel zenginlikler, çeşitlilik ve kadınların 
üretkenliğine dayalı olarak bölgenin daha olumlu bir şekilde algılanmasına yardımcı olmaktadır. 
 
Projenin, bölge halkı ve insan çeşitlilikleri, kadınların kendi kültürel ve manevi değerlerini 
küresel bilgi ve ticari pazarlarla birleştirme çabaları gibi güçlü bölgesel özelliklerin 
vurgulanacağı bir markalaşma etkisi de bulunmaktadır. Kadın atölyelerinden çıkan ürünler, 
Güneydoğu kadınlarının yaratıcılığını moda tasarımcılarıyla ve onların İstanbul ve Türkiye’nin 
başka yerlerindeki çalışmalarıyla buluşturacak bir görünürlük programı ile birlikte 
pazarlanmaktadır. Sözkonusu proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır; 
 

• İTKİB, MTD ve BMD’nin ortaklaşa düzenledikleri “İstanbul Moda Haftası” kapsamında 
Argande’nin ilk defilesi yapılmıştır.   
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• 16 Ocak 2010 tarihinde 2011 kış koleksiyonun katalog fotoğraf çekimi Eski Sümerbank 

binasında yapılmıştır.  
 

• Eklenen yeni tasarımcılarla 2011 sonbahar kış koleksiyonu hazırlanmıştır. 2011 Kış 
koleksiyonunu hazırlayan  tasarımcılar sırasıyla Alex Akimoğlu, Hatice Gökçe, Hakan 
Yıldırım, Özgür Masur, Rojin Aslı Polat, Simay Bülbül, Gamze Saraçoğlu, Mehtap 
Elaidi, Berna Canok, Rana Canok, Ezra Tuba Çetin, Zeynep Tosun, Günseli Türkay, 
Aida Pekin oldu. Modellerin giysi provası İstanbul Moda Akademisinde bir tam gün (1) 
içinde gerçekleştirilmiştir. 

 
• Şubat ayındaki İstanbul Fashion Week etkinliği boyunca Argande’nin koleksiyonlarının 

sergilendiği stand hazırlanmıştır.  
 

• 2010 ilkbahar yaz koleksiyonu üretilip, Mudo’ya teslim edilmiştir.   
 

• 2010 İlkbahar/Yaz ve 2011 Sonbahar Kış koleksiyonu için kataloglar basılmıştır. 2010 
Sonbahar-Kış koleksiyonu Mudo’nun sipariş vermesi ve fiyatlandırması için Mudo’ya 
gönderilmiştir. Üretim yapılıp satışa sunulmuştur.  

 
• 2011 ilkbahar/yaz koleksiyonu için moda tasarımcılarıyla toplantılar düzenlenmiştir. 

Kendilerine koleksiyon konsepti ve kumaşlar sunulmuş ve numuneler istenmiştir.  
 

• 27 Ağustos tarihinde IFW kapsamında ikinci Argande defilesi gerçekleştirmiştir. Bu 
defilede 2011 ilkbahar/yaz koleksiyonu sergilenmiştir.  

 
• 2011 ilkbahar/yaz koleksiyonun katalog çekimi gönüllü çekim ekibi tarafından Kasım 

ayında GAP bölgesinde yapılmıştır. 
 

• 2011 ilkbahar/yaz koleksiyonu için siparişler 2010 Aralık ayında alınmıştır. 
 

• 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Kadının Statüsü Genel Merkezi ve GAP İdaresi 
ortaklığında düzenlenen kadın el ürünleri sergisi için Yeşim Demir, Kerem Yörük ve 
Didem Uraler tarafından sergi standı oluşturuldu ve katılımcılara dağıtılmak üzere 
ÇATOM Öyküleri kitabı basılmıştır.   

 
• Argande projesi için bir moda koordinatörü istihdam edilmiştir. Ayrıca şirket yapısının 

organizasyonu, yeni açılacak fabrika ile ilgili takibin yapılması, pazar bağlantılarının 
takibi gibi konularda yardımcı olacak kısa dönemli danışmandan destek alınmıştır. 

 
• 30 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Argande 

billboardları asılmıştır.  
 

• Açılışını Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’nın yaptığı ve 20 ülkeden 250’den fazla 
katılımcı ile 8-9 Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen Binyıl Kalkınma 
Hedefleri Bölgesel Konferansı için Argande Standı kurulmuştur. Argande standı, 
konferans alanında kurulan tek stand olup ulusal ve uluslararası konferans 
katılımcılarının büyük ilgisini çekmiştir.  
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• Argande projesinin kısa film çekimi için profesyonel yönetmen ve kameraman Batman’a 
gelmişler ve kısa belgesel için Kasım ayında çekim gerçekleştirmişlerdir. 

 
• Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşen uluslararası kadın buluşması etkinliği olan 

Womanİst kapsamında Argande standı açılmıştır. Bu etkinlikte farklı ülkelerden pek çok 
katılımcı yer almıştır.  

 
İzleme ve Değerlendirme 
 
Proje kapsamında yapılan çalışmalar üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilip, raporlanmakta ve 
SİDA ve UNDP’ye gönderilmektedir. 2010 yılının başında ilgili kuruluşlarla (GAP İdaresi, 
UNDP, DPT, KSGM, SHÇEK, İsveç Büyükelçiliği ve İŞKUR) projede elde edinilen 
kazanımların paylaşıldığı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu Yönlendirme Komitesi 
toplantısı yapılmıştır.  
 

 
1.2.1.3. Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadınların ve Kadın Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi 
 
IPA 2007 Programı Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında GAP İdaresi 
tarafından sunulan “Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadınların ve Kadın Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi” kabul edilmiştir. 
 
Proje ile az gelişmiş üç bölgede (GAP Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi) kadın sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak kamu 
hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve artırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, proje 
dahilindeki iller, ulusal düzeyde yapılan illerin sosyo-ekonomik ve diğer kriterlere göre 
gelişmişlik düzeyini belirleyen NUTS 2 düzey çalışmasına göre esas alınmaktadır. 
 
Tablo 26: Proje Kapsamındaki İller 

Düzey 2 
Bölgesi 

Öncelikli  
İl Merkezleri 

İl 
Sayısı 

Büyüme 
Merkezleri  

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
TRA1  Bayburt, Erzincan, Erzurum 3 Erzurum 
TRA2 Ağrı, Ardahan,Iğdır, Kars 4 Kars 
TRB1 Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 4 Malatya, Elazığ 
TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van 4 Van 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 
TR90 Artvin,Giresun,Gümüşhane,Ordu,Rize, Trabzon 6 Trabzon 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
TRC1 Adıyaman, Gaziantep, Kilis 3 Gaziantep 
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 2 Diyarbakır 
TRC3 Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 4 Batman 

Toplam İl 
Sayısı 

  
30 

 

 
 
Proje 2 milyon Avro teknik yardım ve 3,7 milyon Avro hibe olmak üzere iki ana bileşenden 
oluşmakta olup projenin toplam bütçesi 5,7 milyon Avro’dur. Projenin toplam süresi  32 aydır. 
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Proje kapsamında 30 il yer almakta olup Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da Kadın Yerel Destek 
Merkezleri kurulmuştur.  
 
Proje kapsamında 2010 yılı içinde gerçekleşen önemli faaliyetler; 
 

•  12 Ocak 2009 tarihinde değerlendirme komitesi, hizmet ihalesine başvuran 
organizasyonların, dosyalarını incelemek üzere çalışmaya başlamış olup ihale 
değerlendirme süreci Mart 2010 içinde tamamlanmıştır. 

 
• Hibe Başvuru Paketi, 24 Şubat 2010’da Avrupa Komisyonu Delegasyonu tarafından 

onaylanmış ve Hibe başvuru Paketinin (Türkçe ve İngilizce) Merkezi Finans İhale Birimi 
ve GAP BKİ’nin web sayfalarında yayınlanması yoluyla 28 Şubat 2010 tarihinde proje 
teklif çağrısına çıkılmıştır.  

 
• Hibe programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesini yapacak, Değerlendirme 

Komitesi Üyelerine ilişkin protokol paketi (ödemeler, sözleşme örneği, üyelerde aranana 
özelikler) MFİB ve GAP BKİ arasında imzalanmıştır. Bunu takiben MFİB, 19 Mart’ta 
hibe programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak 
değerlendirme komitesinde yer alacak “bağımsız değerlendiriciler” için ilana çıkmıştır. 

 
• 22-30 Mart tarihleri arasından, proje kapsamındaki dokuz ilde (Şanlıurfa, Gaziantep, 

Malatya, Batman, Van, Ağrı, Ordu, Trabzon ve Rize)   proje tanıtım, bilgilendirme ve 
eğitim toplantıları düzenlenmiştir. 
 

• 05-09 Nisan 2010 tarihleri arasında Şırnak, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Kars, 
Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ağrı, Erzurum, Trabzon ve Malatya’da yardım masaları 
oluşturularak proje hazırlayan kuruluşlara destek verilmiştir. 

 
• 2-3 Mayıs 2010 tarihlerine Merkezi Finans ve İhale Birimi, GAP İdaresi personeline 

yönelik hibe başvuru paketi, ToR, proje başvuru formu hazırlama vb konularda bir eğitim 
verilmiştir. 
 

• Projenin Teknik Destek bileşeni ile iligli ihale süreci tamamlanmış olup, Hizmet 
Sözleşmesi iligli taraflar arasında imzalanmıştır. Teknik Destek Ekibi 24 Mayıs 2010 
tarihinde çalışmaya başlamıştır.  
 

• GAP İdaresi tarafından bir “değerlendirme komitesi” oluşturulmuştur. Komite Haziran 
ayında hibe programına gelen proje başvuru tekliflerini değerlendirmeye başlamıştır. 
 

• Trabzon, Giresun, Bayburt, Van, Elazığ ve Siirt’te STK’ların mevcut durumunun 
analizine yönelik hızlı değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın yapılacağı illeri 
PUB ve Teknik Deste Ekibi birlikte belirlemiş, belirleme yapılırken kadın STK’larının 
güçlü olduğu, orta düzeyde olduğu ve zayıf olduğu iller baz alınarak yapılmıştır. 

o odak grup görüşme soruları hazırlanmış 
o katılımcı profilleri belirlenmiş 
o resmi davet mektupları ilgili valilikler kanalıyla kurum ve kuruluşlara gönderilmiş 
o 12 odak grup toplantısı yapılmış (her bir ilde iki toplantı şeklinde) 
o 90 kamu, 51 STK temsilcisinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

• Trabzon, Van ve Şanlıurfa’da Kadın Yerel Destek Merkezleri kurulmuştur. 
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• Kadının Statüsü ve STK’ların İhtiyaçları Değerlendirmesi Çalışması Araştırması 
kapsamında Muş, Artvin ve Mardin’de toplantılar yapılmıştır.  

• Üç bölgede 250 Kadın STK’sını kapsayan bir veri tabanı oluşturulmuştur.  
•  
• Mersin’de Aralık 2010 tarihinde 36 ÇATOM sorumlusuna “Liderlik ve Takım 

Çalışması” eğitimi verilmiştir.  
 
 
1.2.1.4. GAP Gençlik Evleri Projesi  
 
Projenin amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin 
sağlanabilmesine yönelik gençlik platformlarının kurulması için destek sağlanması; sosyal ve 
kültürel mekanların yaratılması; sosyal, kültürel, sportif ve gelir getirici eğitim programlarının 
düzenlenmesi ve gençliğin kapasitesinin güçlendirilmesidir. Proje temelde gençlerin yerel 
yönetim ve karar alma süreçlerine katılımını sağlamayı hedeflemektedir.  
 
Proje Mayıs 2001 ile Ağustos 2006 tarihleri arasında GAP İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ve Habitat İçin Gençlik Derneği ortaklığıyla İsviçre Hükümeti’nden 
sağlanan finansman desteğiyle yürütülmüştür. 
 
1 Eylül 2006’dan sonra Pepsi Cola finansmanı ve Türkiye Kalkınma Vakfı teknik desteğiyle 
GAP İdaresi tarafından yürütülen projeye, 2009 yılında GAP İdaresi ve Türkiye Kalkınma Vakfı 
desteğiyle devam edilmiştir.     
 
Bölge’de 9 adet Gençlik ve Kültür Evi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Mardin, Siirt,  Şanlıurfa ve Şırnak illerinde faaliyet göstermektedir. Gençlik ve Kültür Evleri’nde 
üniversiteye hazırlık, bilgisayar, resim, müzik, halkla ilişkiler, tiyatro ve halk oyunları kursları 
düzenlenmektedir. 
 

Proje kapsamında 2010 yılında gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır:  

- Bu yıl ikincisi Batman’da organize edilen Uluslararası GAPGENÇ Festivali 07-10 Mayıs 
2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Teması “Kültürel Yüzler” olan festivale 
coğrafyaları, dilleri, ırkları, hayalleri, farklı olan birbirini tanımayan ülkemiz ve dünya 
gençlerinin bir araya gelmesi, gençten gence kültürler arası iletişim ve etkileşim ortamının 
oluşturulması, gençler arasında dostluk köprülerinin kurulması, farklılıkların paylaşılması ve 
gençlerin toplumsal kalkınmanın temel katılımcılarından biri ve itici gücü olmalarına olanak 
sağlanması amacıyla. GAP Bölgesindeki illerden gençler ve gençlik kuruluşlarının katılımı 
ile beraber, Türkiye'den 72 ilden ve 13 ülkeden -Fransa, Gürcistan, İngiltere, Güney Kore, 
İtalya, Romanya, Litvanya, Letonya, Malta, Almanya, Filistin, Suriye ve Irak'tan gençler ve 
gençlik kuruluşları katılmıştır. Festival kapsamında fotoğrafçılık, sosyal haklar, gençlik 
forumu, aktif vatandaşlık, heykel, resim, dans gösterileri, yöresel oyunlar, seramik, ritim vb. 
gibi 20 atölye çalışması, 30 kültür-sanat etkinliği, 2 panel, 6 sergi ve 55 kuruluşun katıldığı 
gençlik STK fuarı yapılmıştır. Mor ve Ötesi, Yeni Türkü, 4X4, Hozan Beşir, Piatango gibi 
grupların yanı sıra, Güneşe Doğru, Chemfest, Gölge vb. gruplar konser verdi. Festivale il 
dışından 1200 Batman’dan toplamda 30 bin kişi katılmıştır. 

- Gençlik ve Kültür Evlerinin yaygın eğitimleri için eğitmen yetiştirmek üzere 24-30 Ekim 
2010 tarihleri arasında Gaziantep’te “Yaygın Eğitim Eğitmen Eğitimi” düzenlenmiş olup 24 
eğitmen yetiştirilmiştir. Bu eğitmenler daha sonra Gençlik Evlerinde eğitimler vermeye 
başlamışlardır. 
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- Gaziantep’te 13-15 Aralık 2010 tarihleri arasında Gençlik Evleri Yürütme Kurulu üyelerine 
yönelik “Takım Çalışması” eğitimi verilmiştir. 

- Yabancı Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile yapılan Koza Projesi kapsamında 2010 
yılında proje alanı TRC-4 Az gelişmiş bölgesi seçilmiş ve üniversitelerinden seçilen 110 
genç Temmuz-Ağustos aylarında İstanbul’da uluslararası şirketler staj/iş öğrenme eğitimi 
almışlardır.  

- Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa 
faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım ağıdır. Gaziantep, 
Mardin, Batman, Siirt Gençlik ve Kültür Evi, Eurodesk Temas Noktası olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. 

- GAPGENÇ Festivali için AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) ile 
işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu işbirliği ile Avrupa Birliği üye ülkelerinden toplam 
150 gencin festivale katılması sağlanacaktır. Bu katılımcıların yol, yemek ve konaklama 
giderleri Ulusal Ajans tarafından karşılanacaktır.  
 

- 2010 yılında Sosyal Destek Projesi (Sodes) kapsamında Adıyaman Gençlik ve Kültür 
Evi’nin Sanat Atölyesi ve Gençlik Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması adlı projeleri 
kapsamında 2 projesi kabul edilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 
 

- Batman Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında;  

o 20-26 Ocak 2010 tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenen “Now Dance Mor” 
adlı ağ kurma projesine 3  genç katılmıştır. 

o “Hand İn Hand For Pure Youth as Faalen Snow” adlı  Eylem-1.1 Gençlik Değişim 
Projesi kapsamında İtalya, Romanya, Litvanya ve Türkiye’den toplam 30 gencin 
katılımıyla Batman Gençlik Evinde gerçekleştirilmiştir. 

o 28 Mayıs-04 Haziran 2010 tarihleri arasında Litvanya-Vievis kentinde düzenlenen 
“Pınclude” (Dahil Edilme) Eylem-4.3 Eğitim kursuna 3 genç katılmıştır. 

 
o 04-12 Ekim 2010 tarihleri arasında Ermenistan/Tsakhkadzor/Sevan kentinde 

“Açık Alan Teknolojisi (OST)-Dezavantajlı Gençler İçin Kültürlerarası Öğrenme 
ve Gelişim Aktiviteleri” adlı Eylem-3.1 Eğitim Projesine 5 genç katılmıştır. 

 
o 26 Eylül-03 Ekim 2010 tarihleri arasında Moldova’da gerçekleştirilen “EXPRESS 

TOLERANCE THROUGH DANCE AND MUSIC”  adlı Uluslararası Eğitim ve 
Ağ Kurma Projesine 2 genç katılmıştır.  

 
o 22-28 Kasım 2010 tarihleri arsında Romanya’da gerçekleştirilen “Avrupa 

Parlamentosu Simülasyonu” adlı uluslararası değişim projesine 4 genç katılmıştır. 
 

- Batman Gençlik ve Kültür Evi, SODES (Sosyal Destek Programı) kapsamında hibe almaya 
hak kazanan “Çocuk–Sanat, Genç-Kültür” projesi ile fotoğrafçılık, kısa film, modern dans, 
resim, edebiyat atölyeleri düzenlenmiş olup bu faaliyetlerden toplam 600 genç 
faydalanmıştır. 
 

- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nin 01-12 Mayıs 2010 tarihleri arasında uyguladığı ve AB 
Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak kazandığı “Young Festival of GAP  adlı 
gençlik değişim projesine Polonya, Romanya Litvanya’dan toplam 18 genç katılmıştır.  



 15 

 
- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak 

kazandığı “Neden Ellerim Titriyor” adlı Eylem 1.2 projesi uygulanmıştır.  
 

- Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi ve Diyarbakır Valiliği Ortaklığıyla İçişleri Bakanlığı Köye 
Dönüş ve Rehabilitasyon projelerine “Sur Gençlik Evi” adlı bir proje başvuru yapılmıştır. 
Bütçesi 110.000 TL olan proje kapsamında faaliyetler 2011 yılında gerçekleştirilecektir.  

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi’nin AB Gençlik Programları kapsamında hibe almaya hak 
kazandığı ECOMUSİC adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) kapsamında kabul edilen 
projede 20 genç 1 ay boyunca Yunanistan’da “Çevre” ve “Müzik” temalı projelerde 
gönüllülük yapmışlardır. Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) 
kapsamında 9 gence Fransa, İtalya, Romanya, Polonya e Slovenya’da 6-12 ay sürelerinde 
gönüllülük yapma fırsatı sağlamıştır. 

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi, Habitat İçin Gençlik Derneği”nin Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bir Gençlik Hikayesi” projesinin bölgesel 
toplantısına ev sahipliği yaptı. Gençlerin eksiksiz ve doğru şekilde cinsel sağlık/üreme 
sağlığı konularında bilgi almaları hakkı olduğunu savunan kampanya dahilinde Kent 
Konseyi Gençlik Meclisleri kolaylaştırıcılığında bölgesel toplantılar gerçekleştirilerek 
gençlere bu kampanya ve Gençlik hakları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu 
bölgesel toplantılardan 2. si Gaziantep’te Gençlik ve Kültür Evi’nin kolaylaştırıcılığıyla 24-
26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 43 gencin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, “toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik hakları ve 
ayrımcılık&damgalanma” isimli atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi tarafından 16-20 Nisan 2010 tarihleri arasında 
Gaziantep’te Avrupa Birliği Eğitim Projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Ukrayna, Letonya, 
Moldova, Romanya, İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Slovakya’dan toplam 27 
gencin ve bir Romen eğitmenle beraber gerçekleştirildi. Bu projede “Kimlik nedir?, 
Çatışmalardan nasıl kaçınılabilinir?, Farklı kimliklere, kültürlere, bakış açılarına karşı nasıl 
saygılı olunabilir?” başlıkları altında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
Kurtuluş Camii’ne ziyarete gidilip cami imamıyla dinler ve din çatışmalarının sebepleri 
hakkında sohbet edilmiştir.  

 
- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi’den toplam 54 genç, Karadağ, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 

Lihtenştayn, Azerbaycan, Estonya, Romanya ve Fransa’da gerçekleşen 1 haftalık Gençlik 
Değişimleri ve Eğitimlere katılmıştır.  

- Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi Toplumsal Kalkınma Projesi kapsamında 2010 yılında 
“Bağımlılık, Doğal Kaynaklar, İnsan Hakları ve Trafik” konularında liselerde seminerler 
düzenlenmiş, bu etkinliklere toplam 1560 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca şehrin kalabalık 
noktalarında kurulan stantlarla ve yapılan interaktif aktivitelerle halkın bu konulardaki 
duyarlılığı artırılmaya çalışılmıştır. 2010 yılında proje kapsamında doğrudan temasta 
bulunulan genç sayısı 2400’dür. Toplumsal Kalkınma felsefesiyle ulusal boyutta yürüyen E-
Kapasite Haftası, 1 Aralık Aids günü gibi kampanyalara destek olunmuş ve bu etkinliklerde 
320 kişiye ulaşılmıştır. 

- Mardin Gençlik ve Kültür Evi, toplumsal duyarlılık, tiyatro, sinema, senaryo geliştirme, 
bilgisayar, halkoyunları, ingilizce, almanca, bağlama, gitar, modern dans, proje döngüsü, 
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AGH bilgilendirme toplantıları, BBBO gibi faaliyetlerle toplam 611 gencin faydalanmasını 
sağlamıştır.  
  

- Mardin Gençlik ve Kültür Evinde film gösterimleri, film çekimleri, kitap okuma günleri ve 
film galaları faaliyetlerine toplam 2029 kişi katılmıştır.  

 
- Mardin Esenli Köyü okul boyama ve kütüphane kurulumu çalışması çerçevesinde 65 kişi 

toplumsal kalkınma etkinliklerine katılmıştır.  
 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinde serigrafi atölyesinde 3 genç çalışmaktadır.  
  
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden 8 genç, “7 Wonders” adlı Uluslararası Gençlik Değişim 

Projesi kapsamında 7 kısa film çekmiş ve bu filimler ile Letonya’ya gitmişlerdir. Proje 
kapsamında çekilen filimler Letonya’da da gösterilmiştir.  

 
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nin yürüttüğü Gençlik Merkezleri Ağ 

Kurma Projesi kapsamında 5 genç Batman’da projedeki diğer 7 gençlik merkezinden gelen 
gençler ile atölyeler gerçekleştirmiş, ortaya çıkan ürünleri halkın da katıldığı gösterimlerde 
sergilemişlerdir.  

 
- Mardin’de 2. Uluslararası Sosyal Gençlik Kampı kapsamında İtalya, Almanya, Fransa, 

İspanya ve Türkiye’den toplam 45 gencin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kamp kapsamında 
sanatsal atölyeler, dil kursları ve sokak etkinlikleri düzenlenmiştir.  

 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden 8 genç, 4-16 Ekim 2010 tarihleri arasında “Good Luck” 

adlı Uluslararası Gençlik Değişim Projesi kapsamında tiyatro temalı bir proje için 
Almanya’ya gitmişlerdir. Proje kapsamında tiyatral etkinlikler ve kültürel farklılıklar 
üzerine atölyeler gerçekleştirilmiştir. 

 
- Mardin Gençlik ve Kültür Evinden toplam 21 genç,  Türkiye-İsveç Gençlik Politikaları 

Toplantısı, Halkla İlişkiler ve İletişim, Eurodesk Eğitimleri, Yaygın Eğitim Eğitmen 
Eğitimi, Takım Çalışması Eğitimi, Proje Döngüsü Eğitim gibi eğitimlere katılmışlardır.  
 

- Eurodesk Türkiye Temas noktası olan Mardin Gençlik ve Kültür Evi üyelerinin kurduğu 
Mardin Gençlik ve Kültür Derneği, ilk bilgilendirme toplantısını 09 Ekim 2010 tarihinde 
‘Gençler için Avrupa Fırsatları’ başlığı altında 50 gencin katılımı ile gerçekleştirmiştir.   
 

- Siirt Gençlik ve Kültür Evi, AB Gençlik Programları kapsamında aşağıdaki projeleri 
uygulamıştır:  

• “Bir Gençlik Hikayesi” Bütçesi 6500 AVRO (Eylem 1.2): Proje kapsamında yatılı 
bölge ilköğretim okulunda okuyan öğrencilere yönelik sinema, tiyatro gösterimleri ile 
beraber diksiyon, drama, hijyen, beslenme, ergenlik, cinsel sağlık konularında 
eğitimler verilmiş, sağlıklı iletişim konularında seminerler verilmiştir.  

• “Overcoming Diffuculties  by EVS” Bütçesi 23.610 Avro (Eylem 2): Proje 
kapsamında Siirt’ten 4 genç 2 ay için Romanya’ya,   2 genç 6 ay için Slovenya’ya 
gönderilmiştir. 

• “Route to Europe” Bütçesi 20.090 AVRO (Eylem 2 ): Proje kapsamında Romanya’ya 
6 genç 1 aylığına, Slovenya’ya 2 genç 6 aylığına gönderilmiştir. 
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- Şanlıurfa Gençlik ve Kültür Evi, bina sorunları nedeniyle herhangi bir çalışma 
yapamamıştır.  

 
- Şırnak Gençlik ve Kültür Evi, cisco kursuna, bilgisayar, trikotaj, ipek halı,  bilgisayar, gitar, 

dikiş-nakış, KPSS, resim, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar bakım onarım, elektrik tesisat 
proje çizimi, bağlama, bilgisayar yazılım eğitimlerine toplam 546 kişi katılmıştır. Sosyal 
kültürel çalışmalar kapsamında; müzik dinletisine, piknik, kamp-festival, gezi ve turnuvalara 
toplam 2549 kişi katılmıştır. Bilişim haftasında e-kapasite kampanyası çerçevesinde toplam 
220 kişiye seminer verilmiştir. 

 
- Toplumsal duyarlılık etkinlikleri kapsamında 285 kişiye temizlik ve hijyen eğitimi, 350 

kişiye kırtasiye yardımı, 485 kişiye giyim yardımı yapılmıştır.  
 
- Değişim programlarına yıl içinde toplam 24 kişi katılmıştır. 
 
- İstihdam edilen kişi sayısı 23 kişidir. 
 
 
Tablo 27: Proje Kapsamında 2010 Yılında Ulaşılan Kişi Sayısı   
 
 

 
 
 
 

Kent 
Kapasite 
Artırıcı 
Etkinlikler 

Sosyal-
Kültürel 
Etkinlikler 

Toplumsal 
Kalkınma 
Etkinlikleri 

İstihdama 
Yönelik 
Etkinlikler 

Değişim 
Programları 

 

Toplam 

Adıyaman 1396 5715 500 44 10 7665 

Batman 2672 68 1921 276 92 5029 

Diyarbakır 2560 5200 600 200 62 8622 

Gaziantep  1004 230 2720 3 110 4067 

Kilis 1890 8245 486 220 0 10841 

Mardin 611 2029 65 3 23 2731 

Siirt 2451 1101 0 20 537 4199 

Şanlıurfa       

Şırnak 546 2549 1120 23 24 4262 

Toplam 13130 25137 7412 789 858 47416 
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1.2.1.5. Çocuklara Yönelik Çalışmalar (Çocuk Okuma Odaları / Çocuk Oyun Odaları ve 
Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri) 
 
Çocukların beklentilerine uygun, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri, zihinsel, 
duygusal, sportif, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitimlerin planlandığı ve 
etkinliklerin  düzenlendiği Çocuk Oyun Odaları ile  4-6, Cheetos Gelişim Merkezleri ile  4-6 ve 
7-14, Çocuk Okuma Odaları ile ise 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  
 
a) Eğitim Faaliyetleri: 7-14 yaş grubu çocuklarına yönelik olarak etüt çalışması, İngilizce, 
matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve teknoloji dersleri gibi okul derslerine takviye, 
SBS hazırlık kursu, bilgisayar eğitimi, kütüphane hizmeti sunulmakta, kitap okuma-anlatma gibi 
faaliyetler, müzik,  el sanatları (takı tasarımı, ahşap boyama, kırma, örgü, ebru çalışması vb) 
kurslar ile sağlık eğitimi, çocuk hakları ve yurttaşlık vb. eğitimler düzenlenmektedir.  4-6 yaş 
çocuklara yönelik okulöncesi programları olarak, sosyal, zihinsel, dil ve psiko-motor gelişimin 
desteklenmesi yönünde faaliyetler yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
desteklenen bu programlara katılan öğrencilere anasınıfı sertifikası verilmektedir.   

 
ii) Sosyal Faaliyetler: Çocuklar sinemaya, tiyatroya, müzeye götürülmekte, çocukların skeç, 
dans, ritm, gitar, folklor vb. faaliyetlerini sergiledikleri eğlence geceleri,  yılsonu sergileri ve 
etkinlikleri düzenlenmekte, duvar gazeteleri çıkarılmakta, İstiklal Marşı Okuma Yarışması, 
piknik vb. faaliyetler uygulanmaktadır.  
 
iii) Sportif Faaliyetler: Merkezlere devam eden çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini 
destekleyebilmek için masa tenisi, futbol, basketbol, badminton, yüzme, satranç, voleybol gibi 
spor eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan takımlarla merkezler arası yarışmalar 
düzenlendiği gibi bölgesel yada ülke çapında gerçekleştirilen turnuvalara katılımlar teşvik 
edilmektedir.  
 
iv) Ailelere Yönelik Faaliyetler: Çocuklara yönelik faaliyetlere anneler de dahil edilmektedir. 
Merkezlere gelen çocukların ailelerine hane ziyaretleri yapılmakta ve çocuklarının gelişimi 
hakkında bilgi verilmektedir. Sorunlu çocukların ailelerini gerekli durumlarda (ekonomik 
yetersizlik, davranış problemi, özürlülük vb.) ilgili kurumlara (Valilik, Hastane, Sağlık Ocağı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler vb.) yönlendirilmektedir. Ailelere 
yönelik eğitimler çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülmektedir. Çocukların 
annelerine ÇATOM bünyesinde okuma-yazma, ana-çocuk sağlığı gibi eğitimler verilerek 
bilgilenmeleri sağlanmaktadır.  
 
1 Ocak - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında 11 Çocuk Okuma Odası, 7 Çocuk Gelişim Merkezi ve 
12 Çocuk Oyun Odaları (okul öncesi) faaliyet göstermektedir. Bu odaların 7 tanesi Frito-Lay 
Türk Firması tarafından açılmıştır. Kilis İlinde bir adet Gelişim Merkezi açılması için çalışmalar 
tamamlanmak üzeredir.  
 
Tablo 28: 2010 Yılı İtibariyle Bölge’deki Çocuk Okuma Odaları/Oyun Odaları ve Cheetos 
Çocuk Gelişim Merkezlerinin İl Bazında Dağılım Tablosu ve Yararlanıcı Sayısı  
 

İl 
S. 

No 
Adı 

Yararlana 

Kişi Sayısı  
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Adıyaman 

(3) 

1 

Adıyaman Çocuk Okuma Odası : (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

İngilizce, bağlama, resim, satranç, sosyal ve kültürel faaliyetler 

yürütülmüştür 819 

2 
Adıyaman Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir.  12 

3 

Gölbaşı Çocuk Okuma Odası : (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

Bilgisayar, sağlık eğitimi, müzik, bağlama, gitar,  tiyatro, masa tenisi, futbol, 

eskrim, SBS ve sosyal programlar yürütülmüştür. 

 

327 

Batman 

(3) 

4 

Batman Çocuk Okuma Odası : (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

Okul öncesi eğitim, sağlık eğitimi, bilgisayar, müzik, bağlama, resim, masa 

tenisi ve satranç tiyatro gösterisi, çocuk hakları ve yurttaşlık, fen teknolojisi, 

matematik, Türkçe ve futbol kursları başlatılmıştır 

 

585 

5 
Petrolkent Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir.  
35 

6 
Yeşiltepe Çocuk Okuma Odası ÇATOM bünyesinde hizmet vermektedir. 

Drama, sağlık ve bilgisayar kursları Açık kapı programları uygulanmaktadır. 
255 

Diyarbakır 

(5) 

7 

Silvan Çocuk Okuma Odası : (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

Okuma-yazma, Türkçe, İngilizce, Fen Teknolojileri, Matematik, SBS, 

bilgisayar, satranç kitap okuma saati, rehberlik,  folklor, gitar, masa tenisi,  el 

sanatları kursu yapılmaktadır 

364 

8 
Diyarbakır 5 Nisan Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi  

hizmeti verilmektedir.  
45 

9 
Diyarbakır Fatihpaşa Mah. Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde 

okul öncesi hizmeti verilmektedir.  
22 

10 
Çermik Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesinde ve etüt 

hizmeti verilmektedir. 
42 

11 

Huzurevleri Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde 42 öğrenci okul 

öncesi ve etüt hizmeti verilmektedir. 65 düzenli öğrenci (kitap okuma, 

satranç, resim, internet) 

 

107 

Gaziantep 

(1) 
12 

Gaziantep Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi  eğitim 

ve kitap okuma ve ödev yapma şeklinde etüt hizmeti verilmektedir.  
75 

Kilis 

(2) 

13 
Ekrem Çetin Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi (16 

öğrenci ) hizmeti verilmektedir. 
16 

14 
İslambey Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir.  17 

Mardin 

(8) 
15 

Nusaybin Çocuk Okuma Odası: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmektedir. Okul Öncesi Eğitim 

ve Bilgisayar, Çocuk Hakları, SBS, Matematik, Okuma-yazma, Folklor, 

Modern danslar, Ritim, Masa Tenisi, Satranç, İzcilik, El sanatları etkinlikleri 

yapılmıştır. 

 

187 
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16 
Nusaybin Çocuk Oyun Odası:  ÇATOM Bünyesinde okul öncesi eğitim 

verilmektedir.  
60 

17 

İstasyon Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi 45 öğrenci 

hizmeti verilmektedir. 95 öğrenci(kitap okuma, ders çalışma, bilgi yarışması, 

özel gün kutlamaları) 

140 

18 

Ömerli Çocuk Okuma Odası: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

Bilgisayar, Türkçe, Tüm Dersler, Dram, satranç, tiyatro, masa tenisi, 

Bedminton, Voleybol, folklor ve modern dans faaliyetleri düzenlemektedir 

478 

19 

Evren Çocuk Okuma Odası: Mardin Valiliği ile işbirliği çerçevesinde 

yürütülmektedir. Okuma saati, bilgisayar, etüt, beden eğitimi, tiyatro, resim, 

satranç, serbest zaman etkinlikleri yapılmaktadır 252 

20 
Midyat Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. 2010 yılında faaliyet yapılmamıştır.  
- 

21 
Gül Medrese Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. 
62 

22 
Meydanbaşı Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. 
25 

Siirt(1) 23 
Siirt Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. 
30 

Şanlıurfa 

(6) 

24 

Şanlıurfa Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. İkinci dönem eğitimci olmadığı için faaliyet devam 

etmemektedir.  

15 

25 

Siverek Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde hizmet verilmektedir. 

Matematik, Türkçe, Kitap okuma, Bilgisayar, gitar, bağlama kursları 

verilmektedir. 

70 

26 
Şanlıurfa Harrankapı Çocuk Oyun Odası: ÇATOM bünyesinde okul 

öncesi hizmeti verilmektedir. 2010 yılında faaliyet yapılmamıştır. 
- 

27 

Viranşehir Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. Tüm Dersler ve Etüt faaliyetleri yürütülmektedir.  
42 

Suruç Çocuk Okuma Odası: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti 

verilmektedir. 
33 

28 

Hilvan Çocuk Okuma Odası: (Frito Lay tarafından desteklenmektedir.) 

Bilgisayar, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, 

Gitar, Resim, El sanatları, Futbol ve Voleybol kursları verilmektedir. 

445 

Şırnak (1) 29 Şırnak Çocuk Okuma Odası: Açık kapı programları uygulanmaktadır.  46 

TOPLAM 4606 

 
 

2010 yılı içinde gerçekleştirilen önemli faaliyetler: 
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- Gaziantep ÇATOM bünyesinde çocuk okuma odası oluşturulması çalışmaları 
tamamlanmıştır. 
 

- Kilis’te yeni bir gelişim merkezi açılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında 
faaliyetlerine başlayacaktır.  
 

- Frito Lay tarafından başlatılan “Burs Programı” kapsamında 46 kız öğrenciye burs 
sağlanmıştır. 
 

- Batman Merkez Minik Kızlar Takımı, Çorumda MEB Türkiye Masa Tenisi 
Şampiyonasında 9. olmuşlardır. 
 

- Nusaybin Çocuk Okuma Odası tarafından 50 öğrencinin katılımıyla “Uçurtma Şenliği” 
düzenlenmiştir. 
 

- Frito-Lay destekli Çocuk Gelişim Merkezlerinin ve Okuma Odalarını katılımı ile 22 
Nisan 2010 Tarihinde Mardin Cumhuriyet Meydanında “Cheetos Gelişim Merkezleri 
Çocuk Şenliği” düzenlenmemiştir. Şenliğe Şırnak’tan ve Mardin’den çocuklarda 
katılmıştır.  
 

- Tüm Gelişim Merkezlerinde ve Okuma Odalarında 23 Nisan ve önemli gün kutlamaları 
yapılmıştır. 
 

- Gelişim Merkezi Sorumlularına, 25 Aralık 2010 Tarihinde Mardin’de “Oku-Düşün-
Paylaş Eğitimi” verilmiştir. 

 
1.2.1.6. GAP Bölgesi’nde Sosyal Hizmetler Stratejisi ve Uygulama Programının 
Hazırlanması Projesi   
 
Projenin amacı; GAP Bölgesi’ndeki illerde yaşam kalitesini yükseltmek, dezavantajlı konumda 
bulunanların toplum içine dahil olmalarını sağlayacak desteği vermek ve toplamda sosyal 
kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayabilmek amacıyla uygulanan ve uygulanabilecek olan sosyal 
hizmet politikalarını ve hizmetlerini geliştirmektir. Alan incelemeleri ve düzenlenecek 
çalıştaylarla öncelikle durum saptaması ve değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirmelerin 
ardından alanda mevcut sorunlar ve çözüm önerileri belirlenecek ve yeniden bir yapılanma için 
elde edilen verilerden hareketle ilgili birimlere ve kurumlara öneriler sunulacaktır. Nihai hedef; 
kısa, orta ve uzun vadede GAP Bölgesi’ndeki illerde toplumda refah ve sosyal korumayı 
sağlayan sosyal politikalara girdi sağlamaktır. 
 
2009 yılında başlatılan Proje, 2010 yılında tamamlanmıştır. Araştırmanın final ve özetleri 
bitirilmiş olup basım aşamasındadır.  
 
1.2.1.7. GAP Gönüllüleri Projesi  
 
GAP Eylem Planı kapsamında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” eylemi altında, GAP İdaresi, 
Gönüllüler Derneği, Batman Valiliği, Atatech Bilişim, Microsoft ve The British University 
işbirliği ile yürütülen projenin amacı; GAP Bölgesi’nde gönüllülerle ve gönüllü arayanları 
buluşturacak bir web portalının oluşturulması, kurumsal sosyal sorumluluk projelerin 
yaygınlaşmasıdır. 
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Web portal için altyapı çalışmaları başlamış, içerik yönetimi ve portalın görselleri 
oluşturulmuştur. 2011 yılı içerisinde tanıtım ve eğitim faaliyetleri başlayacaktır.  
 
 
1.2.2. Eğitim Koordinatörlüğü’nün Proje ve Faaliyetleri   
 
Nijerya Heyeti Çalışma Seyahati: 23 Ocak – 03 Şubat 2010 tarihleri arasında ülkemize gelen, 
Nijerya’nın üst düzey yöneticilerinden oluşan 47 kişilik inceleme heyetine GAP İdaresi 
Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından Bölgede 
uygulanan projeler,  yerinde yapılan incelemelerle tanıtılmıştır. GAP İdaresi ve TİKA nın yanı 
sıra KOSGEB, Türkiye İş Kurumu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, MEB, TESK sunumlar 
yaparak bölgede yürüttükleri çalışmaları heyete aktarmıştır.  
 
Sulamaya açılan alanlar, kırsal kalkınma ile ilgili hızlı alan değerlendirmesi, planlama, uygulama 
metodolojisi, katılımcı sulama yönetimi konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca AB Kırsal 
Kalkınma Projelerine örnek (Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Örnekleri) ve Kısas Sera Projesi 
eğitimler sırasında heyete anlatılmıştır. Çalışma seyahati Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illerini 
kapsamıştır. 
 
 
Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirmek İçin Eğitim Tesislerinin Geliştirilmesi Analizi / Yerel 
Yönetimlerin Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışması (15 Ekim 2009-15 Nisan 2010): 
GAP İdaresi, ve Harran Üniversitesi işbirliği ve İngiliz Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile  
gerçekleştirilen çalışmanın amacı; GAP Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik geliminde yöre 
insanının teknik ve sosyal alt yapısının güçlendirilmesinde büyük önem taşıyan yerel 
yönetimlerin insan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu 
ihtiyacı gidermeye yönelik programlamanın yapılmasıdır. Bu çalışma ile ayrıca ilgili kuruluşların 
faaliyetleri, düzenleme biçimleri, yaygınlığı, hedef gruplara erişebilirliği ve eğitim süreçlerinde 
ortaya çıkan sorunların da belirlenmesine çalışılacaktır. Harran Üniversitesi 7 ay boyunca  aylık 
rapor  ile birlikte proje sonuç raporu hazırlayacaktır. Proje kapsamında 2009 yılı içinde GAP 
Bölgesi’ndeki 9 ilin web sayfaları belirlenmiş, yerel yönetimlere yönelik anketler hazırlanmış ve 
analizleri yapılmaya başlanmıştır. 
 
Uzayın Derinliklerinden Tarihin Geçmişine GAP Astronomi Yolculuğu Projesi: GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi işbirliği ve GAP Bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile 
GAP Bölgesindeki 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak) 11-21 Ekim 2010 tarihleri arasında “Dünya Astronomi ve Uzay Etkinlikleri” 
kapsamında bir dizi etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile Astronomi ve Uzay 
Bilimlerindeki gelişmelerin paylaşılması, toplumun genelinde doğru ve bilimsel düşüncenin 
geliştirilmesine katkıda bulunulması ve gökyüzüne olan ilginin ve merakın arttırılarak gökyüzü 
farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma Türkiye'de bölgesel anlamda ilk kez 
gerçekleştirilmiş olup, etkinlige “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümü olan Ankara, Istanbul, 
Ege ve Erciyes Üniversiteleri ile Istanbul Teknik Üniversitesi’nin Uçak ve Uzay Mühendisligi 
Bölümü, 8’i ögretim üyesi olan 29 kişilik bir kadro ile destek vermiştir. Etkinlige TÜBITAK ve 
TÜRKSAT da donanım açısından katkıda bulunmuştur.  
 
Bu proje ile öğrencileri, öğretmenleri ve halktan astronomi meraklılarını astronomi ve uzay 
konusunda bilgiler verilmiştir. TÜRKSAT mobil gökevi (planetaryum) ile gençlere, 
ögretmenlere, çevre okul ögrencilerine, hatta meydanlardan halka yaptığı gökyüzü ve biyoloji 
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simülasyonları yapılmıştır. Proje ile yaklaşık 10.000 civarında öğrenci, öğretmen ve halktan 
oluşan bir topluluğa doğrudan ulaşılmıştır. Gökevi seanslarına katılan öğrenci ve öğretmenlerine 
TÜRKSAT tarafından, poster, kitap, defter, anahtarlık ve kalem kutuları dağıtılmıştır. 
Etkinliklere katılan tüm öğrencilere GAP İdaresi tarafından etkinlik tişörtleri ve şapkalar hediye 
edilmiştir. 
 
GAP İdaresi’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi:  GTZ (Alman Teknik 
İşbirliği) işbirliği ile GAP) İdaresi’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi adı altında, Alman 
Hükümetince “Araştırma ve Uzman Fonu” kapsamında (Studien und Fachkraftdefonds –Turkei) 
sağlanan 300.000 Avro kaynakla proje gerçekleştirilecektir. Projenin süresi Aralık 2010-Ekim 
2012 yılları arasında bir yıl on aylık bir süreyi kapsamaktadır. Projenin hedefi, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın bilgi ve deneyim aktarımı için kurumsal ve insan kaynakları 
kapasitesinin güçlendirilmesidir.  

Proje kapsamında; İdare’nin üst düzey yöneticilerinin katılımları ile 10-12 Aralık 2010 tarihleri 
arasında Ankara’da bir alıştay gerçekleştirilerek, yapılacak eğitim ihtiyaç analizi öncesinde 
kurumun mevcut durumunun analizi yapılmıştır. İdarenin Şanlıurfa’daki Merkez ve Bölge 
Teşkilatlarında da söz konusu projenin tanıtımı 21 Aralık 2010 tarihinde yapılmış ve proje hedefi 
olan eğitim ihtiyacının tespiti için eğitim ihtiyaç analiz anketleri uygulanmıştır.  

 

 
 


