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ÖNSÖZ
Ülkemizde kadınlar, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında işgücü piyasasına ve
istihdama yeterince katılamamaktadır. Bu durum, eğitim düzeyinin düşük olması, bakım
sorumlulukları, toplumsal önyargılar, aile ve iş yaşamını uyumlaştırıcı tedbirlerin yetersizliği
gibi birçok nedene bağlı olarak açıklanabilir.
İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması ile mücadele eden Türkiye
İş Kurumu, daha fazla kadının işgücü piyasasına ve istihdama katılması için aktif işgücü
programları uygulamaktadır. Bu programların etkinliğini artırmak amacıyla bir taraftan
kurumsal kapasitesini geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan hibe programları aracılığıyla da
hem kadınların hem de kadın istihdamı konusunda çalışan kurumsal yapıların kapasitesini
artırmayı amaçlamaktadır.
Kadın İstihdamını Destekleme Operasyonu’nun toplam bütçesi 27.150.589 milyon
Avro’dur. Bu rakamın 23.770.589 milyon Avro’su 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde
uygulanan Hibe Programı için kullanılmıştır. Bakım sorumlulukları ve tarımsal çözülme gibi
nedenlerle uzun süre işgücü piyasasının dışında kalan kadınları hedef grup olarak seçen
hibe programı kapsamında 131 proje başarı ile uygulanmıştır.
Bu program aracılığıyla istihdam edilebilirlikleri artarak işgücü piyasası ve istihdama katılan
kadınlarımız, bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Başarısı ortaklık
yaklaşımına bağlı olan bu tip çabalar, Türkiye’de kadın istihdamının desteklenmesinin en
önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. Ortaklık yaklaşımının bir örneği olan Kadın
İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programının uygulanması sürecine katkı
sağlayan herkese kurumum adına teşekkür ederim.

Kazım Yiğit
İŞKUR Genel Müdür V.
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KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının genel hedefi; Türkiye
ortalamasının %75’inden daha az gelire sahip olan NUTS II bölgelerindeki büyüme
merkezleri ve artalanlarında kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla,
etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini
artırmaktır.
Bu hedefe;
• Kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak;
• Kadın girişimciliğini destekleyecek;
• Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri
azaltacak hibe projeleriyle ulaşılması öngörülmüştür.
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 4. bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. Programın
yararlanıcı kurumu Türkiye İş Kurumu, Program Otoritesi Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER:
Büyüme Merkezleri: Van, Kars, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Diyarbakır, Sivas,
Malatya, Trabzon, Kahramanmaraş, Gaziantep, Samsun, Elazığ, Kastamonu,
Kayseri
Artalanlar: Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Hakkari, Mardin,
Şırnak, Siirt, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis Bingöl, Tunceli, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane, Yozgat, Çankırı, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya

• İşgücü piyasası dışında kalmış hedef grup içinde yer alan kadınlara kariyer
rehberliği ve danışmanlık hizmetleri sağlanmış ve geliştirilmiştir.
• Kadınlara yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek ve beceri
alanlarında eğitimler verilmiştir.
• İş başında eğitim ve özel sektörde staj, kısa ve uzun dönemli işe yerleştirmeler
sağlanmıştır.
• Kadınların kooperatifleşmesi ve dernekleşmesine yönelik önemli kazanımlar
elde edilmiştir.
• Kadınların verimliliğini artıracak teknik becerilerin geliştirilmesi ve güncellenmesi
faaliyetleri yürütülmüştür.
• Ağ oluşturmayı da içerecek şekilde kadınları kendi işini kurmaya teşvik eden
faaliyetler geliştirilmiştir.
• İş kurma konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara
yapılacak başvuruların desteklenmesine ilişkin girişimlerde bulunulmuştur.
Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik birebir rehberlik hizmetleri
sunulmuştur.
• Kadınlar ile işverenleri bir araya getirecek eşleştirme hizmetleri verilmiştir.
• Kadınların işgücü piyasasına girmelerine destek olabilecek motivasyon ve
güçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür.
• Aile ve çalışma hayatının uzlaştırılmasını sağlayacak esnek çalışma
uygulamaları ve yaklaşımları geliştirilmiş, aile, eş ve çocukların da desteğini
almak ve onlarda da farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri düzenlenmiştir.

YAKLAŞIM:

• Kadınların proje faaliyetlerine katılmasını desteklemek ve sürekliliği sağlamak
amacıyla çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri, ulaşım gibi kolaylaştırıcı imkanlar
sağlanmıştır.

Programın uygulanmasında birbirini tamamlayan, yerel paydaşlar arasında
sürdürülebilir işbirliği oluşturmayı amaçlayan bir anlayış benimsenmiştir.

• İşgücü piyasası ihtiyaç analizi de dahil olmak üzere hizmetlerin finansmanı için
yeni yöntemler ve mekanizmalar araştırılmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır.

HEDEF GRUPLAR:

• Toplum gelişimi için kapasite geliştirme ve yerel sosyal diyaloğu da içeren
yerel ortaklık yaklaşımları geliştirilmiş; kanaat önderleri, işverenler ve iş arayan
kadınlara hizmet sunanlar arasında etkili bir diyalog kurulmaya çalışılmıştır.

• Bakım sorumlulukları nedeniyle uzun süre işsiz kalmış kadınlar,
• Daha önce tarım sektöründe çalışmış olan kadınları da içerecek şekilde kentsel
alanlarda yaşayan, işsiz ve işgücüne dahil olmayan kadınlar öncelikli hedef
gruplardır.
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Hibe Programları kapsamında;

PROJELERE İLİŞKİN GENEL İSTATİSTİKLER
• 12 NUTS II bölgesinde 43 ili kapsayan Proje teklif çağrısı 12 Şubat 2009
tarihinde yayınlanmıştır.
• Hibe başvuruları için bilgilendirme çalışmaları 15 ilde gerçekleştirilmiştir.
(Samsun, Kastamonu, Diyarbakır, Elazığ, Trabzon, Kahramanmaraş, Gaziantep,
Erzurum, Kars, Batman, Van, Sivas, Şanlıurfa, Çankırı, Hatay)

Projelerin;
• 28’inde, öncelikle turistik amaçlı olmak üzere el becerisine dayalı geleneksel el
sanatları öğretimi ve üretimi,
• 25’inde yerel nitelikli yiyecek ve içecek maddesi üretimi,
• 14’ünde tekstil sektörüne eleman yetiştirme,
• 31’inde hasta, yaşlı ve çocuk bakımı,

• Hibe Programına yapılan başvuru sayısı 1058’dir. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda toplam 131 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

• 18’inde turizm sektörüne yönelik elemanları yetiştirme,

• İŞKUR ve ÇSGB uzmanları projelerin başlangıç, geliştirilme ve final
aşamalarında proje yürütücülerine uygulama konusunda destek olmak
amacıyla çeşitli eğitimler vermiştir.

• 19’unda tarımsal üretim,

• Bu projeler kapsamında tasarlanan meslek edindirme kurslarından toplam 9856
kadın yararlanmıştır.
• Eğitimleri tamamlayan kursiyerler arasından yaklaşık 914 kadın hedeflenen
sektörlerde istihdam edilmiş, 113 kadın da kendi işini kurmuştur.
Hibe Projeleri kapsamında toplam;
• 9856 kadın, istihdam garantili kurslara katılmıştır.
• 1940 kadın, çocuk ve yaşlı bakımı eğitimi almıştır.

• 24’ünde büro elemanı yetiştirme,
• 10’unda hayvansal üretim,
• 9’unda ise tasarım konularında eğitim verilmiştir.
Projelerin;
• 36’sında eğitim verilen konularda sürdürülebilirliği sağlayacak, kooperatif,
dernek, üretim merkezi ya da atölye gibi kurumsal yapılar oluşturulmuştur.
• 46’sında kadınlar ev eksenli üretime başlamıştır.
• 52’sinde eğitim sonrasında istihdam sağlanmıştır.
• 27’sinde de kadınlar girişimci olarak kendi işlerini kurmuşlardır.

• 780 kadın, girişimcilik kurslarına katılmıştır.
• 118 kadın, kariyer danışmanlığı ve rehberliği hizmetlerinden faydalanmıştır.
• 9557 kadın, hibe projeleri sonucunda sertifika almıştır.
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İSTATİSTİKLER
İLLERE GÖRE PROJE SAYISI

BÖLGELERE DAĞITILAN HİBE MİKTARLARI
ARDAHAN

1

KAYSERİ

12

TR-A2/Ağrı (2), Kars, Iğdır, Ardahan

307.781,54

ARTVİN

1

MALATYA

3

TR B2: Van, Muş, Bitlis, Hakkari

205.007,77

AMASYA

7

MARDİN

3

TR C3: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

786.676,04

ANKARA

2

MUŞ

1

TR A1: Erzurum, Erzincan, Bayburt

1.148.823,01

BAYBURT

1

ORDU

3

BÖLGE

TOPLAM HİBE MİKTARI (€)

TR C2: Şanlıurfa, Diyarbakır

950.709,27

BİNGÖL

6

GÜMÜŞHANE

3

TR C1: Gaziantep, Adıyaman, Kilis

574.577,36

ÇANKIRI

3

RİZE

5

TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat

3.595.167,67

ÇORUM

4

SAMSUN

10

TR 90: Trabzon, Ordu, Rize, Giresun,
Artvin, Gümüşhane

2.856.049,48

DİYARBAKIR

2

SİVAS

8

TR B1: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

3.428.482,61

ELAZIĞ

7

ŞANLIURFA

2

ERZİNCAN

3

TOKAT

6

ERZURUM

2

TRABZON

6

GAZİANTEP

3

TUNCELİ

2

GİRESUN

2

VAN

5

HAKKARİ

3

YOZGAT

2

HATAY

10

İSTANBUL

2

K.MARAŞ

1

Toplam

131

TR 82: Kastamonu, Çankırı, Sinop

853.485,60

TR 83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

4.783.399,99

TR 63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

2.525.798,60

Toplam

23.888.026,94

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ BAZINDA PROJE DAĞILIMI
BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ
70.000 - 100.000 Euro

9

100.000 - 150.000 Euro

36

150.000 - 200.000 Euro

32

200.000 - 250.000 Euro

21

250.000 - 300.000 Euro

10

300.000 Euro Üzeri

23

Toplam
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PROJE SAYISI

131

PROJE DAĞILIMI

PROJE SAHİBİ KURULUŞLARA GÖRE PROJE SAYILARI

Hibe Yararlanıcısı Kurum Türlerine Göre

Belediye Başkanlığı

21

Dernek

15

Halk Eğitim Merkezi

5

İl Özel İdaresi

9

Köylere Hizmet Götürme Birliği

4

Meslek Lisesi

9

Meslek Odaları / Meslek Odaları Birlikleri / Federasyonları

20

Ticaret ve Sanayi Odaları / Borsalar

10

Organize Sanayi Bölgesi

1

Kooperatifler

2

Üniversite

12

Vakıf

4

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

14

Diğer (Kalkınma Birliği, Belediyeler Birliği, Mesleki Eğitim
Merkezi)

5

Toplam

KAYITLI KURSİYER SAYISI

131

Yaş Grubu Bazında

15 - 24 : 2.649
25 - 34 : 3.389
35 - 44 : 2.167
45 - 54 : 446
55 + : 80
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ÖRNEK HİBE PROJELERİ
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında uygulanan Hibe
Programında, kadınların işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerle mücadele
etmek konusunda en başarılı projeler seçilmiştir. Fakat bu seçimin çok zor bir süreç
olduğunu söylemek gerekir. Çünkü bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemen her
projede çarpıcı ve etkileyici hikayelerle karşılaşılmıştır. Her projenin ve her kadının hikayesi
çok etkileyici ve çok önemlidir.
Projeler sayesinde kendilerini daha iyi tanıma ve ifade etme şansına sahip olan kadınlar,
eğitimlerle “içinde bulundukları kutudan çıktıklarını ve o kutuya tekrar dönmeyeceklerini”
ifade etmişlerdir. Bu kadınlar kararlıdır, kendilerinden emindir ve ne istediklerini bilmektedir.
Projelerde görev alan eğitici veya uzmanlar, kadınların kaydettiği ilerleme karşısında
şaşırdıklarını ve bu ilerlemenin çok tatmin edici olduğunu dile getirmiştir. Çünkü
başlangıçta kendilerini ifade etmekte zorlanan kadınların proje bitimde işgücü piyasasına
girmiş olduklarından özgüvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir.
Biz, bireysel gelişimden sosyal değişime geçişi simgeleyen bu tür güçlendirme
hikayelerini paylaşmak istiyoruz. Bu hikayeler, Hibe Programı aracılığıyla işgücü
piyasasına giren, kendi işini kuran, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikayesidir.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Genç Kadınlara Arıcılık, Ana Arı ve Organik Bal
Üretimi ile İstihdam Projesi
Referans No: 243
Faydalanıcı: Genç Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Bingöl İl Tarım Müdürlüğü
Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Arıcılık Bölümü
Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği

Kümelenmesi toplantılarına ve Bingöl’deki Kadın Çiftçiler Yarışıyor etkinliklerine
katıldı, Bitlis ve Ardahan’daki bal üretim tesislerini ziyaret etti.
• Genç ilçesinde ilk defa kadın hakları, kadınların çalışması ve sosyal hayata
katılmaları konularında seminerler düzenlendi; Bingöl Emniyet Müdürlüğü ile
işbirliği yapılarak “şiddet”, “ayrımcılık”, “potansiyel suçların önlenmesi”, “çocuk
ve ergen eğitimi” gibi konularda eğitimler yürütüldü.
• Genç Devlet Hastanesi Başhekimliği Kadın Doğum Uzmanları ile işbirliği
yapılarak, proje süresince her on beş günde bir “kadın ve çocuk sağlığı” ile ilgili
seminerler verildi.
• Proje kapsamında 50 kursiyer ÇATOM Merkezlerini ziyaret etti. SODES ile
irtibata geçilerek Genç ilçesinde bir ÇATOM kuruldu.

Bütçe: 292,559.00 Avro

Projenin Konusu:
Vasıfsız, eğitim düzeyi düşük 100 kadına arıcılık, ana arı ve organik bal üretimi
konusunda eğitim verilmesi

Projenin Sonuçları:
• Projeye 100 kadın kabul edildi, 96 kadın sertifika aldı. Organik bal işleme ve
ambalajlama atölyesi kuruldu ve ruhsatı alındı.
• Ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve kadınların haberleşmesi amacıyla internet sitesi
oluşturuldu.(www.balkokulukadinlar.com)
• Proje kapsamında olmamasına rağmen, 96 kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimi
verildi.
• Bal Kokulu Kadınlar Sanat Atölyesi kuruldu.
• 10 kadın mikro kredi alarak kendi bal mumu sabun atölyelerini kurdular.

Nihai Faydalanıcı: Vesile Gelen
Biz bu projeden sonra dağılmayalım, birlikte birşeyler yapalım istedik. 10 kişi 500’er TL’lik
mikro kredi aldık. Mikro krediden aldığımız parayla bir ton sabun yaptık. 300 kg sattık.

• Proje kapsamında kurulan Çalışma ve Sosyalleşme Merkezi ilçede kadınlara
yönelik ilk ve tek eğitim ve sosyal aktiviteler merkezi oldu.
• Projenin devamında, Genç ilçesi kadınlarının istihdama ve sosyal yaşama katılımını
sürekli kılmak amacıyla 3 dernek ve bir tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu. 60
kadın kooperatife üye oldu.
• Bingöl balının markalaşması için “Bal Kokulu Kadınlar” adıyla marka başvurusu
yapıldı.
• Kadınların üretim gerçekleştirdikleri arılığa ulaşımları sağlandı.
• Proje ekibi ve faydalanıcıları, Bitlis Bal Şenliğine, GAP UNDP Organik Tarım
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Nihai Faydalanıcı: Hasibe Avcı
Arıcılık projesiyle daha önce gitmediğimiz yerleri görme imkânımız oldu. Sadece
televizyonlarda gördüğümüz bakan ve milletvekilleri ile sürekli birlikte olma imkânımız oldu.
Onlarla aynı safta çektirdiğimiz fotoğraflar benim için gurur vericiydi.
Proje Koordinatörü: Sultan Acar
Kadın hakları, aile içi şiddet, aile içi iletişim, yurttaşlık ve birlikte yaşama bilincini
güçlendirmeye yönelik bilinçlendirme eğitimleri kadınların özgüvenini ve motivasyonunu
artırdı.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Proje ile vasıfsız ve eğitimsiz bölge kadınları
yörenin özgün değerleri arasında önemli bir
yeri olan arıcılık konusunda eğitim alarak,
bal üretiminin yanı sıra bal mumundan
sabun üretmeyi öğrendi. Bölgede kadınların
gelir getirici biçimde üretime katılması
konusundaki ilk örneklerden biri olan proje
sırasında kadınlar insan hakları ve çalışma
hakları konusunda farkındalık kazandı.
Projeye katılan kadınlar bölgedeki ilk örgütlü
kurumsal yapıları oluşturarak bir kooperatif
ve üç dernek kurdu.

Proje Asistanı : Sevim Aksu:
Arıcılık erkekler tarafından bile zor yapılan bir meslek olduğu için kadınlar başvuru aşamasında
tereddüt yaşadılar. Derslere girdikçe farklı düşünmeye ve davranmaya başladılar. Başta kamera
kaydı yapılırken ellerini yüzlerine koyup saklanan kursiyerlerimiz, projenin sonlarına doğru fotoğraf
çekiminde “beni de çekin” diyecek kadar öz güven kazandı.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Sektörde İhtiyaç Duyulan Yönetici Asistanları
(WOMAS)
Referans No: 256
Faydalanıcı: Kayseri Sanayi Odası
Ortaklar: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Kayseri İşletme Geliştirme
Merkez Müdürlüğü
Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB)
Bütçe: 147.667,19 Avro

Projenin Konusu:
Kayserili kadınlara yönetici asistanı olmaları için gereken mesleki ve teknik eğitimin
verilerek istihdam edilmelerine katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• Eğitimlere katılmak üzere Orta Anadolu bölgesinde yaşayan 18-35 yaş arası 100
işsiz, 10 çalışan fakat kendini geliştirmek isteyen kadın ile 18-40 yaş arası 10
engelli kadından başvuru alındı.
• Eğitimlere 128 kadın katıldı, 85’i eğitimi başarıyla tamamladı, 54 kadın istihdam
edildi.
• Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) benzer eğitim etkinliklerinin
gerçekleştirilmesi, sürdürebilirliğin sağlanması için gerekli altyapı ve donanıma
sahip oldu.
• Sertifika alan kadınların özgeçmişleri Kariyer.net özel istihdam sitesinde
yayınlanarak istihdam olanakları artırıldı.
• 179 firma ile istihdam ve eleman talebi anketleri yapıldı.
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Nihai Faydalanıcı: Demet Yakut
İŞKUR’un kadınları istihdam etmek amaçlı kurslarını arkadaşlarımdan duydum. Başlangıçta
kursun ne kadar faydalı olabileceği konusunda tereddütlerim vardı. Öncelikle bilgisayar bilgimi
ve İngilizcemi geliştirdim. Yönetici asistanlığının sekreterlik kadar kolay olmadığını gördüm,
farkını anladım. Bir yöneticinin nasıl asiste edileceğini, yazışma kurallarını, ast-üst ilişkilerini
ayrıntılı olarak öğrendim. Kurstan sonra yönetici asistanı olarak çalışmaya başladım. Hafta içi
8:00-17:30 arası düzenli çalışma saatlerim, hafta sonu tatilim ve iyi bir maaşım var. Bu kursa
katıldığım için çok mutluyum.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
İşverenler ile yapılan istihdam ve eleman
talebi anketi sonuçlarına göre, bölgede
nitelikli ve sertifikalı yönetici asistanı
talebi olduğu tespit edilmiş, ihtiyaç
analizleri ve proje çağrısının öncelikleri
göz önünde bulundurularak uygulamalı
mesleki eğitim ve staj çalışması
gerçekleştirilerek, eğitim sonunda
yüksek oranda istihdam sağlanmıştır.

Nihai Faydalanıcı: Duygu Gökkaya
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, Rezervasyon Eğitmeni
WOMAS projesinden ailem sayesinde haberim oldu. İŞKUR, KAYSO ve ERSEM gibi kurumların
yaptığı her işe güvenim tam olduğu için katılmak istedim. Ayrıca bu tarz kursların beni hem
kişisel, hem sosyal açıdan hem de bilgi açısından donatacağının bilincinde olduğum için büyük
bir hevesle katıldım. Bu kurstan beklentim yüksekti çünkü işin içinde profesyoneller vardı. Kursu
başarılı tamamladığım için staj hakkı kazandım, daha sonra da iş sahibi oldum. Böyle bir imkanı
her zaman bulmak kolay değildir ve bu kurs sayesinde iş bulma şansına sahip oldum.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

İstihdam ve Girişimcilik Geliştirme Eğitim Projesi
(İGGEP)
Referans No: 276
Faydalanıcı: Sungurlu Kalkınma Derneği (SUNKADER)
Ortaklar: Sungurlu Halk Eğitim Merkezi,
Çorumlu Sanayici ve İşadamları Derneği
Bütçe: 289,730.17 Avro

Projenin Konusu:
Çorum-Sungurlu merkeze göç eden yoksul ailelerden ve yüzyıllardır göçebe hayatı
yaşayarak çalgıcılık mesleğini icra eden Abdal ailelerinden işsiz ve vasıfsız 180
kadına verilen eğitimler ile tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanların
yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 177 kadının sertifika aldığı eğitimlerden sonra 92 kadın çeşitli tekstil firmalarında
istihdam edildi. 13 kadın, ilçede konfeksiyon ve manifaturacılık sektöründe faaliyet
sürdüren firmalar için ev eksenli çalışmaya başladı.
• Projede kurulan tekstil atölyesi özel teşebbüse devredilerek kadın istihdamının
sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuldu.
• SUNKADER bünyesinde işgücü veri tabanı oluşturuldu.

Proje Koordinatörü: Cemal İpek
Projemizin faaliyetleri ve süresi tamamlansa da ana hedefimiz kurslara katılan bütün kadınları
istihdam edebilmek. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor.

• Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, aralarındaki diyaloğu geliştirerek ortak çalışma
bilinçi oluşturdu.
• Eğitimler, kadınların ortak çalışma bilinci ve sosyal ilişkiler geliştirmelerine fırsat
yaratmış, kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkıda bulunmuştur.

Nihai Faydalanıcı: Necla Yıldırım
Evli, 30 yaşında.
Proje sayesinde, evde boş oturmak yerine kendi başıma bir şeyler başarabileceğimi gördüm,
çevremle iletişim kurmayı öğrendim. Şimdi projede kazandığım özgüvenle girişimcilik
kurslarına da katılarak kendi işyerimi açmak istiyorum.
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ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
İlçede kadın istihdamı konusuna önem
verilmesi sağlandı. Tekstil alanında yeni
yatırımların yapılması için bir başlangıç
oluşturan proje, kadın istihdamının
sürdürülebilirliğine de destek oldu.

Nihai Faydalanıcı: Nurcan Dokaz
Proje kapsamında tekstil eğitimi aldım, çalışmaya başladım. Tasarımcı olmak, hatta üniversiteye
gitmek istiyorum.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Niksar Salamura Eğitim ve Üretim Atölyesi
Projesi (NİSAP)
Referans No: 327
Faydalanıcı: Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Ortaklar: Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bütçe: 96,289.30 Avro

Projenin Konusu:
Tarımda işgücü dışında kalarak kente göç etmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’ndan yardım alan Niksarlı kadınlara üzüm yaprağı salamurası yöntemlerinin
öğretilmesi, istihdam edilmelerinin desteklenmesi.

Projenin Sonuçları:
• 59 kadın, üzüm yaprağı, salamura eğitimi alarak meslek edindi. 12 kadın gıda
sektöründe istihdam edildi.
• Niksar’da ‘Salamura Eğitim ve Üretim Merkezi’ kurularak faaliyete geçti.
• Türkiye genelinde arz eksikliği bulunan üzüm yaprağı sektörünün 5 büyük üretici
firması ile kursiyerler bir araya geldi. Ev eksenli çalışan kadınlar ürünlerinin satışı
için ticari bağlantılar kurdular.
• Proje bitiminde ürünlerin tanıtımı ve satışı için www.niksarsalamura.com web adresi
oluşturuldu.
• Kapasite artırımına giden ve kalifiye eleman arayan sektör firmasına nitelikli eleman
temin edildi, kayıtlı kadın işgücü artırıldı.
• Ev eksenli çalışan kadınların ürünleri iştirakçi KOBi tarafından satın alındı.

Nihai Faydalanıcı: Aynzelha Kılıccı
Salamura yapımının bu kadar incelikli ve özel bir iş olduğunu bu proje sayesinde öğrendim.
Projenin devamını dört gözle bekliyorum.
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ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Kadınlar için iş olanağı açısından kısıtlı olan
Niksar’da ilçenin meşhur yaprak salamurası
üretimi konusunda eğitim verilerek, yerinde
istihdam sağlandı. Kadınlar üzüm yaprağını
işleyerek katma değeri yüksek ürünler ortaya
koydu. Proje kapsamında kurulan atölye özel
sektörle işbirliği içinde kadınları istihdam etmeye
devam ederek Proje’nin sürdürülebilirliğini sağladı.

Nihai Faydalanıcı: Selma Gürel
Daha önce yaprak ve salamura hakkında hiçbir bilgim yoktu. Proje sayesinde gıda ve hijyen
kurallarını da öğrendim. Şu anda kendimi işyeri açacak kadar bilgili hissediyorum. Emeği geçen
herkese teşekkürler.

Nihai Faydalanıcı: Güladiye Cin
Proje sayesinde işe girdim, sosyal güvence sahibi oldum, çocuklarıma ve aileme katkıda
bulundum.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Van Kadınları Balık Köfte Yaparak İstihdama
Katılıyor
Referans No: 536
Faydalanıcı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü
Ortaklar: Van Kadın Derneği (VAKAD)
Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO)
Bütçe: 437,058.00 Avro

Projenin Konusu:
Van’da yaşayan kadınlara inci kefalinin farklı işleme ve gıda koruma tekniklerini
öğretmek yoluyla yeni bir iş kolunun yaratılması ve kadınların işgücüne katılımının
sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 50 kadın inci kefali işleme eğitiminin yanı sıra yaşlı ve çocuk bakım hizmeti
sunabilecek bilgi ve beceri kazandı.
• 15 kadın inci kefalinden marka değeri olan ürünler üretmek için birlikte iş kurdu.
• Balık İşleme Ünitesi kuruldu, atölye kadınların kullanımına bırakıldı.
• Marka değeri yüksek ürünler ortaya konması bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik
gelişmeye katkıda bulundu.
• Projenin sürdürülebilirliği için yatırımcılarla işbirliği kurularak ürünlerin otel
menülerinde yer alması sağlandı.
• Çocuk bakım sorumluluğu olan 12 kadın için çocuk bakım merkezi oluşturuldu.
• “Van Gölü İncisi, İnci Kefali: Endüstriyel Olarak İşleme Olanakları’ adlı başvuru
kitabı basıldı ve dağıtıldı.
• Proje faaliyetlerini ve çıktılarını içeren 25 dakikalık belgesel film yapıldı; dağıtıldı.

Bu projeye katılan kadınlar almış oldukları eğitimler, katıldıkları etkinlikler ve gezi programlarıyla
özgüven kazanıp donanımlı hale geldi. Çekingen, ürkek bir halden atak, girişken ve kendini iyi
ifade eden bir duruma geldiler.

• Proje kapsamında kurulan “Kadın Girişimci Danışma Birimi”nin yönlendirmesiyle
bir kadın özel bir kreşte çalışmaya başladı.

Nihai Faydalanıcı: Aysel Sökmen

• Proje ekibi hariç 10 gönüllü proje için çalıştı.
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Proje Koordinatörü: Kenan Güllü
İlde her alanda olduğu gibi kalifiye eleman problemi vardı. Kadınlar geri plandaydı ve
istihdama katılımları çok düşüktü. Bölgedeki sosyokültürel yapı, kadına iş hayatına hazır hale
gelmek için mesleki eğitime katılma ve istihdam edilme fırsatını vermemekteydi.

Kursa başlama tarihini ben hayatımda bir dönüm noktası olarak görüyorum. Öncesinde klasik,
monoton bir ev hanımıydım, ev işlerini akşama kadar yetiştiremezken, şimdi hem ev işlerini
yapıyor, hem de kursa devam ediyorum. Proje hepimiz için kabuğumuzdan çıkıp hayata daha
olumlu ve mutlu bakmamızı ve işe yaradığımızı hissetmemizi sağladı.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Van Gölü’nde 10 bin ton gibi yüksek miktarlarda
avlanan inci kefalinden balık köftesi yapılarak yöreye
özgü yeni bir ürün geliştirilmesi yoluyla istihdam
olanağı yaratılmış ve yerinde istihdam sağlanmıştır.

Nihai Faydalanıcı: Hacer Gürdal
Doğuda kız çocukları eğitim konusunda ve çalışma hayatında daha şanssız. Bu proje doğu
hanımlarının iş hayatına katılması için büyük bir fırsat. Hep tüketici durumdaydık şimdi üretici olup
bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Projeyle balığımızın ön plana çıkması bir
Vanlı olarak beni gururlandırdı. Aldığımız sertifikalar bizim altın bileziğimiz olacak.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Kadınlar İş’te

Referans No: 549
Faydalanıcı: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ortaklar: Çankırı Belediyesi
Sinop Belediyesi
Tokat El Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 440.107,50 Avro

Projenin Konusu:
Kadın İstihdamını Destekleme Merkezleri kurularak Çankırı’da kırkyama, Tokat’ta
ağaç baskı ve el yazması, Sinop’ta yaşlı ve çocuk bakımı kursu verilerek 270 kadının
eğitilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Tokat’ta 271, Çankırı’da 1.086, Sinop’ta 239 başvuru arasından eşinden ayrılmış,
geçim sıkıntısı olan 270 kadın seçildi, 249’u eğitimleri başarıyla tamamladı.
• Eğitimler sırasında üretilen ürünler Ankara’daki 4 AVM’de sergilenerek halka
tanıtıldı. Burada 26 katılımcının ürünleri yer aldı.
• Girişimcilik eğitiminde geliştirilen iş fikirleri yatırımcılara sunuldu.
• KOSGEB ve Ticaret Odası yetkililerince kredi ve hibe olanakları konusunda bilgi
verildi.
• Üç ilde Kadın İstihdamını Destekleme Merkezleri (KİDEM) kuruldu.KİDEM’lerin
sürekliliğini sağlamak için kursiyerler arasından daha sonraki eğitimleri verebilecek
28 kadın eğitici olarak yetiştirildi.
• Girişimcilik kursuna kayıt yaptıran 90 kadından 82’si eğitimlerini tamamladı.
• Tokat’taki kursiyerlerden 6’sı el sanatları kooperatifine üye oldu.
• Çankırı’daki KİDEM’e hediyelik eşya siparişleri gelmeye başladı.
• Eğitimler sonrasında 17 kadın işe yerleşti.
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Nihai Faydalanıcı: Emel Yılmaz (Sinop)
Girişimcilik kursuna katılmadan önce ticaret ve işletme hayatında yeteri kadar deneyim ve
tecrübemin olmadığının farkındaydım. Bu kurs ile öncelikle var olan cesaretimin farkına
vardım. Ayağımıza gelen bu fırsatı kaçırmadığım için kendi adıma çok mutluyum ve birçok
konuda kazançlı olduğumu düşünüyorum.Şimdi ise kurstan aldığım bilgilere dayanarak
önceden beri var olan fakat hayata geçirmekte cesaret bulamadığım mikro işletmeyi açmak
için uğraş vermekteyim.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Çankırı, Tokat ve Sinop’un projelerin
uygulandığı diğer illere göre daha
batıda yer almasına rağmen, bu
illerde de kadınların istihdama katılımı
düşüktür. Proje ile, üç ilde mevcut olan
istihdam fırsatları değerlendirilerek
kadınların istihdam edilebilirliğine katkı
sağlanmıştır. Ayrıca kurulan Kadın
İstihdamını Destekleme Merkezleri
ile istihdamın sürekliliğine katkı
sağlanmıştır.

Tokat Yerel Koordinatörü: Amine Sümbül
Proje sürecinde açılan atölyelerde çalışmalar hala devam ediyor. Kalifiye kursiyerlere piyasadan
fason işler temin edilerek istihdamları sağlandı.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

El Emeği Göz Nuru Kadının Kurtuluşu

Referans No: 559
Faydalanıcı: KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü
Ortaklar: Trabzon İl Özel İdaresi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Belediyesi
Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi
Çarşıbaşı Halk Eğitim Merkezi
İstanbul Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Bütçe: 319,181.00 Avro

Projenin Konusu:
Trabzon’un Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçeleri ve civar köylerinde, bakım sorumlulukları
ya da tarım işçiliği nedeniyle istihdam dışı kalmış,15-50 yaş arasındaki 165 kadına, el
sanatlarının turistik amaçla yeniden tasarlanması ve pazarlanması konusunda eğitim
verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Bu kurslar için toplam 284 kadın başvurdu, bunlar arasından 165 kişi kurslar için
seçildi. Eğitim sonunda 164 kursiyer çalışmaları başarıyla tamamladı.
• Trabzon’daki Bedesten’de İl Özel İdaresi tarafından kursiyerlerin ürünlerini
satabilmeleri için bir merkez açıldı. Kadınlardan 2’si satış merkezinde istihdam
edildi, 20 kadın satış ünitesine ürün üretmek için Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde
istihdam edildi.
• Proje kapsamında keşan, kaytan ve çenti dokumacılığı, kazaz, gümüş ve
hasır örücülüğü, yöresel özellikli döküm hediyelik eşya üretimi, ev mefruşatı ve
aksesuarları üretimi, el örgüsü ve süsleme teknikleri ile makine örgüleri ve tasarım
kursları düzenlendi. Kurslar birbirini destekler biçimde tasarlandı.
• Kurslar sırasında, hijyen, iş hayatında ve sosyal hayatta iletişim gibi konularda
geliştirici seminerler düzenlendi.
• Kastamonu ve Beypazarı’na gözlem ve inceleme gezileri düzenlendi.
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Nihai Faydalanıcı: Canan Bektaş
Kazaz bölümü öğrencisiyim. Kazazda belli bir model vardır ama biz burada öğrendiklerimizle
farklı modeller tasarladık. Kazaz bölümünden 4 arkadaş girişimcilik kursunu bitirdik. Kendi
yerimizi açmak için çalışıyoruz. İşlerimiz çok olunca buradaki arkadaşlara da iş vermek
istiyoruz.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Trabzon’un son yıllarda yabancı ve yerli
turistler açısından önem kazanmasından
hareketle, kadınlara yörenin geleneksel
el sanatlarından turistik hediyelik eşya
üretimi konusunda eğitim verildi.
Yörenin geleneksel el sanatlarının
modern tasarımlarla gelecek kuşaklara
aktarılması amaçlandı.

Proje Yazarı - Proje Eğitmeni: Fatma Alan
Kadınlara yörenin geleneksel el sanatlarından turistik hediyelik eşya üretimi konusunda eğitimler
verildi.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Tekstil Sektörü İçin Ara Eleman Yetiştirme
Merkezi
Referans No: 596
Faydalanıcı: Turhal Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Turhal Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 314,943.27 Avro

Projenin Konusu:
Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman yetiştirilerek, Turhal’da yaşayan
işsiz kadınların hedef sektörde istihdamlarının sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 144 kadın tekstil sektörü ara eleman yetiştirme kursunu tamamladı. 120 kadın
istihdam edildi.
• Proje kapsamında oluşturulan eğitim merkezi, sağlanan teknik alt yapı kullanılarak
birçok sektöre ara eleman yetiştirmek için eğitim ve danışmanlık merkezi haline
geldi.
• Bölgede faaliyet gösteren fabrika ve atölyelerin ihtiyaç duydukları nitelikli ara
elamana ulaşmaları, 400 kişiye istihdam sağlayacak yeni tekstil fabrikasının
kurulması ve 500 kişiye istihdam sağlayacak bir diğer fabrikanın da temellerinin
atılmasını sağladı.
• Proje kapsamında kursiyerler, mesleki eğitimin yanı sıra sosyal güçlendirme ve
psikolojik danışmanlık seminerleriyle de desteklendi.

Nihai Faydalanıcı: Mine Aslan
11 yıl evde oturduktan sonra proje sayesinde işe girdim, kendime güvenmeye başladım. İlk
maaşımla çocuklarıma hediye alırken dünyalar benim oldu.

Nihai Faydalanıcı: Hacer Akbulut
Daha önce hiç çalışmadım ama bu proje sayesinde bir meslek edindim ve tekstil fabrikasında
işe başladım. İşiniz olunca hayatın zorlu şartlarına bir gol daha atıyorsunuz. Belki size küçük
bir şey gibi gelecek ama kendi maaşımla annemin istediği mutfak dolabını alabilmek beni çok
mutlu etti. Artık kafamı yastığa koyunca yarın ne olacağım diye düşünmüyorum.
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ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
İlçede gelişmeye başlayan tekstil
sektörüne ara eleman yetiştirmek
amacıyla geliştirilen proje kapsamında
120 kadının işe yerleştirilmesi, 4 kadının
kendi işini kurması ve nitelikli işgücü
arzının sektördeki yatırımları artırarak
yeni fabrikaların kurulmasına öncülük
etmesi bölgede kayıtlı kadın istihdamının
artırılmasına yönelik umut verici adımlar
oldu.

Funda Uslu
Anadolu’da çocukların bakımı ve eşlerin izin vermemesi nedeniyle kadınların çalışması daha zor.
Bir kadın olarak onları çok iyi anlıyorum. Bu projeden yararlanan kadınlara kapımızı sonuna kadar
ve gönül rahatlığıyla açtık, onları belediyemizin de katkılarıyla üç farklı grup halinde işe başlattık.
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PROJELER ÖZETİ

Kadın Güçlendirme ve İstihdam Destek Merkezi
(KAGİDEM)
Referans No: 617
Faydalanıcı: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Selis Kadın Derneği
Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi
Ceren Kadın Derneği
Yenişehir Belediyesi EPİDEM
Diyarbakır Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü
Bütçe: 307,946.00 Avro

Projenin Konusu:
Diyarbakır’da kadınlara güçlendirme eğitimleri verecek ve istihdamlarına yardımcı
olacak biçimde meslek eğitimi ve yönlendirme hizmetlerinde bulunacak bir merkez
kurulması ve bu merkezde kadınlara güçlendirme eğitimleri verilmesi ve istihdama
yönelik faaliyetlerde bulunulması.

Projenin Sonuçları:
• Merkez olarak tahsis edilen yerin tadilatı ve tefrişi gerçekleştirildi.
• Sümerpark Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim almış kadınlara mesleki eğitimleri
sonrasında, istihdam sürecinde güçlendirme eğitimleri verildi. Bu eğitimlerden
proje süresince 300 kadın yararlandı.
• Meslek eğitimlerinden yararlanan 68 kadın ile bunlar dışında 11 kadın KAGİDEM
aracılığıyla istihdam edildi.
• Girişimcilik konusunda 50 kadına danışmanlık hizmeti verildi, 3’ünün KOSGEB
girişimcilik sertifikası alması sağlandı. Bunlardan 1 kadın dikiş atölyesi kurdu.
• 5 kadın yemek ürünleri görsel tasarımcısı, 5 kadın ise tekstil ürünleri görsel
tasarımcısı olarak yetiştirildi.
• Kadınlar kooperatifleşmeye ve güç birliği yapmaya yönlendirildi. Kibele Kadın
Kooperatifi ipek puşi üretimi ve pazarlanması konusunda, Bağlar Kadın Kooperatifi
ise, tekstil ürünleri tasarımı ile yöresel kıyafet üretimi konusunda harekete geçti.
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Proje Koordinatörü: Yeşim Mutlu
KAGİDEM projesi ile, okullaşma oranı erkeklere göre düşük olan, üretimden koparılan
ve toplumsal değer yargılarıyla eve hapsolan kadınların ekonomik hayata kazandırılması
amaçlanmıştır. Proje hem işveren açısından hem de katılımcı kadınlar açısından kadın
istihdamının önündeki engeller ve bu engellerin kaldırılması için daha yoğun çaba sarf
edilmesi gerekliliği noktasında yerelde bir farkındalık yaratmayı başarmıştır. Ayrıca verdiğimiz
güçlendirme eğitimleri de pek çok kadında iş hayatı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları
vb. alanlarında bir farkındalık yaratmış ve kadınların özgüvenlerinin artmasını sağlamıştır.
Nihai Faydalanıcı: Ayşe Gazioğlu
Proje sayesinde kadınların toplumsal yaşamda karşılaştığı zorlukların nedenleri ve çözüm
yollarına ilişkin birçok şey öğrendim. İş yaşamından biraz korkuyordum. Özgüven problemim
vardı. Proje ekibinin telkinleri, yönlendirmeleri ve eğitmenlerimizin verdikleri dersler bunları
aşmamı sağladı. İnsan kaynakları uzmanımızın yönlendirmesiyle çalışmaya başladım. İşe
başlamak kendime saygı duymamı sağladı diyebilirim.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
İç göç nedeniyle özellikle kadın yoksulluğu
açısından önemli sorunlar yaşanmakta olan
Diyarbakır’da, mesleki eğitim yoluyla nitelikli
hale gelen kadınlara istihdam hizmetleri ile iş
bulunması, işverenlerle eşleştirmeler yapılması,
kendi işlerini kurmalarının özendirilmesi,
kadınların destekleyici teknik ve sosyal eğitimlerle
güçlendirilmesi, onların Diyarbakır’daki
üretim kooperatiflerine üye olarak gelir getirici
faaliyetlerde bulunmalarının sağlanması projenin
başlıca faaliyetleri arasındadır.

Nihai Faydalanıcı: Ruşen Ünsal
Kadınların özellikle iş yaşamındaki dezavantajlı konumlarını aşmak açısından birçok faydalı ders
gördük. Kadınların iş yaşamında aktif oldukları takdirde kendi gündelik yaşamlarının da buna
paralel olarak iyileştiğini düşünüyorum artık. Proje ekibinde yer alan insan kaynakları uzmanımızın
desteğiyle kendi meslek alanımla ilgili iş buldum ve şimdi kendimi daha iyi, daha rahat ve daha
güvende hissediyorum. Kararları alabilecek gücü kendimde hissettiğim için mutluyum.
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PROJELER ÖZETİ

Amasya’da Kadın İstihdamının Artırılmasına
Destek Projesi

arzı ile talebinin uyumlaştırılmasına katkı sağlandı.
• Kadın işsizliğini konu alan proje belgeseli hazırlandı. Belgesel; kadın kuruluşları,
STK’lar, üniversiteler ve kamunun ilgili birimleri ile paylaşıldı.

Referans No: 646
Faydalanıcı: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Ortaklar: Amasya Belediyesi
Amasya Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 338,993.98 Avro

Projenin Konusu:
Bilgisayar, ön muhasebe, hazır giyim, çocuk bakımı, gıda muhafazası, unlu mamuller,
aşçılık, yassı çuha dokuması, gümüş işlemeciliği, makinada Maraş işi, takı-aksesuar
tasarımı ve iğne oyası gibi 11 farklı başlıkta teorik ve pratik eğitimler verilerek,
Amasya’da kadın istihdamının artırılması.

Projenin Sonuçları:
• 372 kadına güçlendirme eğitimleri verildi.
• 258 kadın mesleki eğitim kurslarına devam etti. 24 kadın çeşitli alanlarda istihdam
edildi.
• 8 kadın gerekli eğitimleri aldıktan sonra katılımcılara danışmanlık yapmak, tanıtım,
satış işlerinde destek olmak üzere iş danışmanı sıfatıyla TEPAV bünyesinde
çalışmaya başladı.
• Küçük çapta iş yapan ve/veya pazarda çalışan 60 kadının ürün geliştirme,
pazarlama vb. eğitimleri verilerek girişimcilik kapasiteleri artırıldı.
• Amasya’da yeni bir Kadın Derneği kuruldu.
• Proje katılımcılarının ve kooperatifin ürünlerinin satışa sunulması için satış noktası
oluşturuldu.
• Kadınların ürettikleri ürünleri tanıtabilmek ve proje sonrasında satış yapmalarını
sağlamak üzere E-Pazar oluşturuldu.
• ODTÜ kadın çalışmalarının işbirliği ile kadın işsizliğini konu alan ‘Kadın Emeği’
konferansı düzenlendi.
• İşgücü arzı ve işgücü analizi çalışması yapılarak kadın istihdamına yönelik iş gücü
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Proje Asistanı: Bilge ARI
Kadınların mesleki kurslardan önce kadın güçlendirme eğitimi almaları, kendilerini tanımaları,
hayattaki hedefleri ve seçimlerini anlamaları yönünden çok faydalı oldu. Şu anda projeye
katılan kadınlarımız belediyemizin kurslarına devam ediyor ve ne yapacaklarını bilerek az
da olsa aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bizler de onlar için pazar araştırması yaparak
ürünlerinin tanıtımını yapıyoruz.
Nihai Faydalanıcı: Mehtap KEŞOĞLU
Bu projeye katılarak, kendi çemberimden dışarıya çıktım. Hayatı, insanları keşfettim, hayatın
sadece ev ve hastaneden ibaret olmadığını öğrendim. Şimdi daha mutlu ve huzurluyum.
Evim, ailem ve çevremle olan ilişkilerim de düzeldi ve değişti. Projede başladığım kursa halen
devam ediyorum. Az da olsa para kazanmaya başladım. Elimden geldiği ve gücümün yettiği
kadar devam edeceğim.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Amasya, sahip olduğu tarihi
eserler bakımından önemli turizm
destinasyonlarından biri haline gelmiştir.
Bu ilde kadınlar farklı alanlarda eğitimler
alıp, ağırlıkla ev eksenli çalışarak
ekonomik kazanç sağlayabilecekleri bir
düzeye geldiler.

Nihai Faydalanıcı: Şeyda Pekmezci
Bu proje sayesinde öz güvenim arttı. Sosyal bir çevrem oldu. Meslek edindim. Güzel arkadaşlıklar
edindim. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim.
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PROJELER ÖZETİ

Ekmeğini İpekten Çıkar

Referans No: 727
Faydalanıcı: Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun MYO
Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Hatay İl Mesleki Eğitim Merkezi
Bütçe: 391,600.50 Avro

Projenin Konusu:
Proje ile Antakyalı işsiz kadınlara, istihdam destekli ipek dokumacılığı mesleki eğitimi
verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 8’i engelli olmak üzere 60 kadına, 106 gün süreyle teorik ve pratik eğitim verilerek
ipekçilik ve ipek dokumacılığı konusunda nitelik kazandırıldı. Bölge ekonomisinde
özel bir yere sahip ipek dokumacılığının kaybolması önlenerek yaygınlaştırılması
sağlandı.
• Girişimciliği Destekleme ve Yönlendirme Merkezi kurularak kadın girişimciliği
desteklendi.
• Sürdürülebilirlik amacıyla DÖSİM ile işbirliği yapıldı.
• Ürün kataloğu basıldı. 3 fuara katılım sağlandı. Fuarlar ve katalog üzerinden ürün
satışları gerçekleştirildi.
• Ürünlerin marka tescilleri için başvuruda bulunuldu. Markalaşan ürünlerin katma
değeri arttı.
• ‘Toplumsal ve Kültürel Engellere Karşı El Ele’ paneli düzenlendi.
• Hedef sektörün sorunları ‘İpek Sektörü Tartışıyor’ adlı panelde ele alındı çözüm
önerileri sektörle paylaşıldı.
• Nitelikli kadın istihdamının yarattığı verimlilik işletmelerin kapasitesini artırdı. İl
genelinde ipekli dokuma yapan işletme sayısı 10’dan 13’e çıktı.
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Proje Koordinatörü: Sabahat Karakuş
Proje kapsamında kurduğumuz Girişimcilik Yönlendirme ve Destekleme Merkezi’nde her
bir katılımcıyla bireysel olarak ilgilenildi, “hibeler, krediler nereden alınır, nereye başvurmak,
hangi koşulları yerine getirmek gerekir, iş planı nasıl hazırlanır” gibi konularda katılımcılar
bilgilendirildi, önleri açıldı.
Nihai Faydalanıcı: Tülay Genç
Kızım Olgunlaşma Enstitüsü’nde okuyor. O söyledi, başvurdum. Kursa başladım, çok şey
öğrendim. Eğitimcimiz aynı zamanda Antakya’da ipek konusunda işletme sahibiydi, bana iş
teklif etti. Atölyede, fuarda merkez şubede sorumlu olarak çalışıyorum. Çocuklarıma yeterli
olduğum için çok mutluyum. Tek isteğim kurulan kooperatifin bir yerlere gelmesi.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Antakya bölgesinde ipekçilik geleneksel
olarak yapılan işlerden biridir. Ancak
tekstil sanayiindeki gelişmeler bu
uğraşı yok olma sınırına getirmiştir.
Son yıllarda bu alanda üretim yapan
sadece birkaç aile kalmıştır. Proje
yeni ustaların yetişmesine, ipekçiliğin
yaygınlaşmasına ve yöreye özgü bu
değerin kadınların ekonomik ve sosyal
gelişmesine katkıda bulunmasına yarar
sağlamıştır. İpek dokumanın ve ipek
kozasının yeni ve özgün materyallere
büründürülmesiyle özellikle turizm
sektörünün hareketlendiği Antakya
bölgesinde kadınlar için yeni bir faaliyet
alanı doğmuştur.

Nihai Faydalanıcı: Fatma Aklan
Girişimcilik dersleri o kadar güzel geçti ki, 7 arkadaşımızla bir kooperatif kurduk .
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PROJELER ÖZETİ

Her Yerde Kadın, Her İşte Kadın

Referans No: 795
Faydalanıcı: Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini
Değerlendirme Derneği (TÖRKAD)
Ortaklar: Mardin İl Özel İdaresi
Bütçe: 388.435,15 Avro

Projenin Konusu:
Mardin’de turistik tesislerin ihtiyacı olan ön büro ve kat hizmetleri elemanları ile çocuk
bakımı konusunda ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 2 turizm ve otelcilik öğretmeni, 1 çocuk gelişimi, 1 rehabilitasyon uzmanı ile eğitim
ekibi oluşturuldu.
• Eğitime 100 kadın kabul edildi. Ancak 30 kadın da harçlık ödemesi olmaksızın
kursları izlemek istediklerini belirttiklerinden eğitime katılan kadın sayısı 130 oldu.
• 116 kadına staj imkanı yaratıldı.
• 7 katılımcıya okuma yazma eğitimi verildi.
• Eğitime katılan kadınların, dersler sırasında çocuklarını bırakabilecekleri bakım ve
oyun odası kuruldu. Burada 18 çocuğa okul öncesi eğitim verildi.
• Çamaşırhane kuruldu. Evinde çamaşır makinesi olmayanların kurslara katılımı
teşvik edildi.
• Kursiyerlerin sosyal gelişimlerini teşvik için haftada bir gün, kendi aralarında şiir,
türkü dinletileri, çay partileri ve film izleme etkinlikleri düzenlendi.
• Ön büro eğitimi sınıfından 1 kişi bir otelde resepsiyon görevlisi, bir diğeri de özel
güvenlik görevlisi olarak, çocuk gelişimi sınıfından 4 kişi gündüz bakımevlerinde
bakıcı anne, 2 kişi de evde bakıcı olarak işe başladı.
• Projeden haberdar olan erkekler, kendi eşleri ve kızlarının da eğitimlerden
yararlanmasını talep ettiler.
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Proje Koordinatörü: Zeynep Alkış
Ev ev dolaşarak kursiyerlerimizi bulduk. Önce 100 kadınla başladığımız eğitimlere 16 kadın
daha katıldı. Tamamı mezun oldu. Kadınlarımız eğitim verdiğimiz alanlarda çeşitli işlerde
çalışıyorlar. Eşler genellikle kadınların otellerde kat hizmetlerinde çalışıyor olmasını hoş
karşılamıyor. Biz eşlere, babalara, erkeklere bu işin bir meslek olduğunu, altında farklı şeyler
aranmaması gerektiğini anlattık. Turizmde dünya markası olmaya çalışan Mardin’de en
önemli sıkıntı kalifiye elemandı. Kadınlar sosyal ve kültürel hayatın içine daha çok katılmalı.
Bu eğitimde katılımcıların ve ailelerinin bakış açısını değiştirebildiysek bu bizim için en büyük
kazanç.
Nihai Faydalanıcı: Nevin Acar
Otelcilik konusunda çok bilgi edindik. Sosyal ve kültürel hayatımıza önemli katkı sağladı.
Özellikle edebiyat dersimizin çok faydası oldu. Hayatımızda hiçbir zaman bu kadar renkli
günler geçirmemiştik. TÖRKAD sayesinde kadın olduğumuzu ve kadınlara ne kadar önem
verildiğini anladık.

ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Özgün kültürel mirası ile Türkiye’nin turizm
alanında yükselen bir değeri olan Mardin’de,
bu alanda çalışacak nitelikli eleman yetiştirmeyi
amaçlayan proje, aynı zamanda toplumda
kadınların turizm sektöründe çalışması
konusundaki engellerin aşılmasına katkı sağladı.
Meslek eğitimlerinin yanı sıra, okuma yazma
kursu da dahil olmak üzere, kadınların bireysel
gelişmelerini sağlayacak eğitim ve etkinlikler
ile kadınlar özgüven kazandı. Ayrıca kadınların
projeden yararlanabilmeleri için bakım ve ev işi
sorumluluklarına destek sağlandı.

Nihai Faydalanıcı: Esengül Öztop
Çok şey kazandım. Proje sayesinde işe girdim. Çocuklarla ilgili sorunlarımı giderdim. Eksiklerimi
öğrendim. Güzel arkadaşlıklar edindim.
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PROJELER ÖZETİ

Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme ve İstihdamı
Projesi
Referans No: 833
Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği
Ortaklar: Kayseri Sanayi Odası
Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası
Bütçe: 204.850 Avro

Projenin Konusu:
Kayseri merkezde yaşayan işsiz, KPDS Puanı en az 40 olan ve İngilizce bilen 60
kadına dış ticaret uzmanlığı eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kursun duyurulması için pankart, afiş, broşür, el ilanları ve bültenler hazırlandı,
ilgili yerlere dağıtıldı.
• Bu faaliyetler sonucu, iki grup halinde düzenlenen kursa toplam 235 kişi
başvurdu. 40 kadın kursiyer olarak seçildi.
• Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, projeyi kurs biçiminde uygulamak
üzere model olarak benimsedi.
• 26 Mayıs 2011’de Almanya/Köln Interzum Mobilya Üretim Fuarı ziyaret edildi.
Fuarda Türk ve yabancı firmalarla bire bir görüşen kursiyerler sektörü daha
yakından tanıma fırsatı elde etti.

Proje Koordinatörü: Yusuf Orhan
Proje Çağrısı yapıldığında öncelikle daha önceden istihdam projelerine baktık ve
genelde ilköğretim ve lise mezunlarına yönelik olduklarını gördük. Üniversite mezunlarına
yönelik proje nerdeyse yok gibiydi. Kayseri’deki öncü sektör olan Tekstil, Mobilya ve
Makine Ekipman İmalatı sektörlerini inceledik. Hepsinin de kapasite ve kalite artırmaya
çalıştıklarını, kaliteyi artırmayı, yeni ürünler üretmeyi ve en önemlisi de ihracat yapmayı ya
da artırmayı çok istediklerini gördük. Proje konumuz Dış Ticaret Uzmanlığı böylece ortaya
çıktı.

Nihai Faydalanıcı: Kevser Kişin
Ben ve iki arkadaşımın, staj dönemimizi geçirdiğimiz büyük bir firmada, daha stajımız
devam ediyorken işe alınmamız konusu kesinlik kazanmıştı. Hala çalışmakta olduğum ve
yurt dışı satışlarını gerçekleştirdiğim bu firmadaki kariyer imkanımı, ihracat gerçekleştiriyor
olmanın bana verdiği memnuniyeti, firmama ve en önemlisi ülkeme sağladığı katkıyı bu
projeye borçluyum.
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ÖRNEK HİBE PROJELERİ

Projenin Önemi:
Tekstil ve mobilya sektörlerinde önde
gelen illerden Kayseri’de, kadınlar hedef
sektörlerin ihtiyaç analizi doğrultusunda
Dış Ticaret Uzmanı olarak yetiştirildi
ve istihdam edildi. Yetiştirilen nitelikli
elamanları istihdam eden firmaların
ihracat kapasitelerine ve sürdürülebilir
kalkınmaya katkı sağlandı.

Nihai Faydalanıcı: Esra Kaşıkara
Dış ticaretin tüm aşamalarını teorik ve pratik deneyimlerini bize yaşama imkanı vermeleri,
iş hayatında büyük bir artı kazandırdı. Gelecekte de daha iyi donanıma ve tecrübeye sahip
olduğumda sosyal sorumluluk adına böyle değerli projelerde mutlulukla yer almak istediğimi
belirtmek isterim.
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PROJELER ÖZETİ

Küpecik Peyniri Üretimiyle Yapraklı’da Kadın
İstihdamının Artırılması
Referans No: 945
Proje Adı: Küpecik Peyniri Üretimiyle Yapraklı’da Kadın İstihdamının
Artırılması
Faydalanıcı: Yapraklı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ortaklar: Yapraklı İlçe Tarım Müdürlüğü
Yapraklı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Yapraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Bütçe: 277.864,56 Avro

Projenin Konusu:
Yapraklı ilçe merkezi, 3 belde ve 38 köyde yaşayanlar arasından belirlenen 100 işsiz
kadına hayvancılık ve peynir üretimi ile ilgili eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• İlçe merkezi, 3 belde ve 38 köyde proje tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
• Proje kapsamında 4 ayrı eğitim merkezi oluşturuldu.
• Her bir eğitim merkezindeki 25 kursiyere gıda mühendisleri tarafından yöreye özgü
Küpecik peynirinin modern yöntemlerle üretimi konusunda eğitim verildi.
• Ayrıca girişimcilik, kişisel gelişim, kadın hakları, kadın sağlığı, aile içi iletişim ve
çocuk eğitimi gibi konularda seminerler düzenlendi.
• Peynir üretim tesislerine inceleme gezileri yapıldı.
• 86 kursiyerin katılımıyla yöredeki işsiz kadınlara modern tekniklerle Küpecik peyniri
üreterek istihdam yaratabilecek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.
• Kooperatif bünyesinde 7 kadın kiraladıkları fabrikada Küpecik peyniri üretmeye
başladı.
Proje Koordinatörü: Elif Canan Tuncer Ersöz
Yapraklı Kaymakamı
Proje sadece kadınlara değil erkeklere de örnek oldu. Kooperatif küçük yerlerde bir araya
gelebilmeyi özendirmek açısından güzel bir örnek teşkil etti. Hem geleneksel Küpecik peyniri
üretimi yoluyla ilçe ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlandı.
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Projenin Önemi:
Projede eğitim alan 86 kadının bir araya
gelerek yöresel bir ürün olan Küpecik
peynirini üretmek amacıyla Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi kurması ve bu
kooperatifin projenin sona erdikten
sonra da büyük gayretlerle yaşatılmaya
çalışılarak yöredeki kadın istihdamının
sürdürülmesine katkı sağlaması.

Nihai Faydalanıcı: Emine Susam, Kooperatif Başkanı
Proje sayesinde kurduğumuz kooperatifte üretim yapmak için fabrika kiraladık. Şu anda hayatta
kalmaya çalışıyoruz paramız ancak süt parasına yetiyor ama işlerimizi yoluna koymak için kararlıyız.
Başımız sıkıştığımızda hala proje eğitmenlerimizi arıyoruz ve desteklerini alıyoruz. İnşallah işimizde
ilerleriz ve başka kadınlara örnek oluruz.
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PROJELER ÖZETİ

0-6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme
Programı
Referans No: 968
Proje Adı: 0-6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı
Faydalanıcı: 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu
Ortaklar: Samsun İlkadım İlçe Belediyesi
Samsun İl Özel İdaresi
Bütçe: 108.750,67 Avro

Projenin Konusu:
Samsun’da kadınlara çocuk bakım elemanı olarak istihdam edilmeleri için eğitim
verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Proje kapsamında 0-6 yaş arası çocuk bakım elemanı yetiştirme programına 89
kişi katıldı.
• 11’i istihdam edildi.
• Çocuk bakım elamanı yetiştirme ders kitabı hazırlandı, yayınlandı ve dağıtıldı.
• İnsan Kaynakları Bilgi Bankası oluşturuldu.
Proje Koordinatörü: Prof.Dr.Yüksel KESİM
Projemizin birinci hedefi iş gücü piyasasında yer almayan kadınlarımıza yeterli donanım
kazandırılarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktı. Böylece bireylerin üretkenliği artırılarak ülke
ekonomisine yarar sağlanacaktı. Diğeri çocukların güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak,
onların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı yeni nesiller yetiştirmekti. Bu proje ile birlikte
Samsun’da çocuk bakımı ve eğitimi konusunda eğitimli ve güvenilir bir insan kaynağı havuzu
oluşturuldu.
Nihai Faydalanıcı: Kezban Aydın
Kurs esnasında hayatta bir insanın yapacağı en büyük yatırımın çocuklara olacağını daha
da iyi anladım. Bir çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin sağlıklı olması demek sorunsuz bir
gelecek demek. Bu kurstan aldığım belgeyle önce daha vasıflı bir anne, sonra da iş sahibi
oldum. Şu anda 7 aydır Sevgi Evlerinde çalışıyorum.
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Projenin Önemi:
Kadınların işgücü piyasasına giriş
oranının oldukça düşük olduğu
Samsun’da çocuk bakımı alanında
nitelikli elemanlar yetiştirilerek il bazında
bir insan kaynağı havuzu oluşturuldu.

Nihai Faydalanıcı: Elif Öncü
Eğitim süresince, hafta sonları derslerimize, hafta içleri de kreş stajlarımıza katıldık. Eğitimimizi çok
değerli ve alanlarında çok başarılı olan hocalarımızdan aldık.
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Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı

PROJELER ÖZETİ

Geleneksel Çorap Örücülüğü ile Kadınlara
İstihdam Projesi
Referans No: 10
Faydalanıcı: Van Sanayici ve İşadamları Derneği
Ortaklar: Van Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Van Sevgi Kadınları Derneği
Bütçe: 138.297,50 Avro

Projenin Konusu:
Van’daki işsiz kadınların çorap örücülüğü ve girişimcilik eğitimleri yoluyla el becerilerini
ve teknik kapasitelerini artırarak istihdamlarına katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 60 kadın çorap örücülüğünü öğrendi.

Kadın İstihdamının Seracılığın Geliştirilmesiyle
Artırılması
Referans No: 14
Faydalanıcı: Borçka Ziraat Odası
Ortaklar: Hopa Ziraat Odası
Bütçe: 143.786,60 Avro

Projenin Konusu:
Artvin’in Borçka ilçesinde çay-fındık üretimi gibi yılın sadece üç ayında tarımsal
faaliyet gösteren kadınlara, seracılık alanında eğitimler verilerek yılın 12 ayında
yapabilecekleri bir ekonomik faaliyete katılmalarının sağlanması ve girişimci kadın
çiftçiler yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:

• Çorap örmeyi bilen ve çorap örerek para kazanmak isteyen 72 kadına şiş ve yün
dağıtıldı; üretimde yer almaları sağlandı.

• Kendi seralarına sahip, 30 önder girişimci kadın çiftçi yetiştirildi.

• 3 kadın İŞGEM’e kendi işini kurmak için müracaat etti.

• Kadınlar, komposto, çay lifi ve evsel atıklarda sebze üretimini öğrendi.

• Yöresel çorap motifleri ve kültürü hakkında kitap ve CD üretildi.

• Bölgenin engebeli ve kısıtlı arazi yapısına alternatif çözüm üreterek parçalı ve
engebeli arazilerden maksimum fayda sağlandı.

• Yöresel çorap kültürünün tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlandı.

• İlçede, seracılık faaliyeti yaygınlaştı, kadınların istihdam olanakları arttı.

• Yılın tamamında yapılan kontrollü tarım ile bölge ekonomisi gelişti, büyük
kentlere göç azaldı.
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Fındıkta Kadın İstihdamı

Referans No: 16
Faydalanıcı: Sınırlı Sorumlu Araklı Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatif
Başkanlığı
Ortaklar: Araklı Kaymakamlığı
Bütçe: 112.386,75 Avro

Projenin Konusu:
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındık üretimi ile uğraşan 30 kadına fındık
yetiştiriciliğinde modern tarım teknikleri eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kursiyerler, Araklı Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Araklı ve
çevre köylerde lider çiftçi konumunda olan kadınlar arasından seçildi.
• Teorik ve uygulamalı eğitimleri yürütmek için 3 eğitmen belirlendi.
• Proje kapsamında eğitim alacak kadınların istihdamı için kooperatif
bünyesinde fındık kavurma ve paketleme tesisi için iki makine alındı.

İçiniz Rahat Çocuğunuz Güvende Olsun

Referans No: 21
Faydalanıcı: Doğu Anadolu Kalkınma Birliği
Ortaklar: Van Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM)
Bütçe: 190.661,60 Avro

Projenin Konusu:
18-30 yaş arası Vanlı genç kadınlara çocuk bakımı eğitimi vererek, her birinin
donanımlı ‘Çocuk Ablaları’ olarak yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 100 genç kadın, çocuk bakımı eğitimi aldı.
• Göç alan mahallelerdeki 10 okulda, 300 kadına 3’er günlük çocuk bakım eğitimi
verildi.
• ‘Toplumun Temel Bireyi Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirmeliyiz’ konulu konferans
düzenlendi ve medyada yayınlandı.
• Çocuk Sevgi Evi bünyesinde eğiticilere yönelik bir kütüphane kuruldu.
• 100 genç ebeveyn bilinçlendi, işgücü piyasasına katılımlarının önündeki engeller
kaldırıldı, bakımını sağladıkları çocukların gelişimi olumlu yönde etkilendi.
• ‘Çocuk Ablaları’ olarak 4 kadın SHÇEK’e bağlı Sevgi Çocuk Evlerinde istihdam
edildi. Aile ekonomilerine destek olan kadınlar rol modeli olarak da akranlarına
örnek oldu.
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Trikotaj Sektörünün Nitelikli İşgücü Temini

Referans No: 41
Faydalanıcı: Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Ortaklar: Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bingöl Sanayi Ve Ticaret Odası
Bütçe: 73.840,00 Avro

Süt İşletmelerinde Kadın Eli Projesi

Referans No: 59
Faydalanıcı: Gürpınar Ziraat Odası Başkanlığı
Ortaklar: Gürpınar Halk Eğitim Müdürlüğü
Van Kadınları Koruma ve Eğitme Derneği
Bütçe: 182.309,78 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Tarım sektöründe işini kaybetmiş 18-25 yaş arası Bingöllü kadınlara verilen teorik ve
pratik eğitim ile yöresel trikotaj – tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman
ihtiyacının karşılanması.

Tarım sektöründen göç nedeniyle uzaklaşmak zorunda kalmış, hiçbir geliri
olmayan, süt ve süt ürünlerini iptidai şartlarda üreten 50 kadının bu alanda kalifiye
eleman haline getirilerek işletmelerde istihdamının sağlanması.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• 30 kadın trikotaj sektöründe eğitim aldı.
• Sektörün ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği nitelikli trikotaj eleman havuzu
oluşturuldu.
• Sektördeki işletmeler ve atölyelerin katıldığı seminer organize edildi.
• Proje kapsamında oluşturulan eğitim atölyesi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
yeni eğitim faaliyetine devam etti.
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• 50 kadın, süt ve süt ürünlerinin modern, mekanizasyona uygun ve hijyenik
koşullarda nasıl üretileceği konusunda kalifiye eleman haline geldi.
• Süt ve süt ürünleri işletmelerinde kalifiye elemanların istihdamı ürün kalitesini,
dolayısıyla ürünlere olan talebi artırarak kadınların işgücü piyasasına
girmelerini sağladı ve istihdam olanaklarını geliştirdi.

HİBE PROJELERİ

İstihdam Hedefli Nitelikli Ofis Elemanı Mesleki
Eğitim Projesi
Referans No: 61
Faydalanıcı: Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Çorum Hitit Üniversitesi
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Çorum Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Şefkatli Eller

Referans No: 80
Faydalanıcı: Melikgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Orta Anadolu Kalkınma Birliği
Kayseri Hakka Hizmet Vakfı
Bütçe: 133.230,00 Avro

Bütçe: 120.583,65 Avro

Projenin Konusu:
Çorum’da yaşayan 18-35 yaş arasındaki kadınlara ön muhasebe – büro yardımcı
elemanı eğitimleri verilerek özel şirketlerde, muhasebe ve avukatlık bürolarında
istihdam edilmeleri.

Projenin Sonuçları:

Projenin Konusu:
Kayseri’de yaşayan 18-45 yaş arasındaki ilkokul mezunu işsiz kadınlara yaşlı ve hasta
bakımı konusunda eğitim verilerek, bu nitelikleriyle işgücü piyasasına katılımlarının ve
istihdamlarının sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 39 kadın, yaşlı ve hasta bakım elemanı sertifikası aldı.

• 55 kadın ön muhasebe–büro yardımcı elemanı sertifikası aldı.

• 11’i hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başladı.

• 18 kadın hedef sektörde istihdam edildi.

• 4 kadın, eğitim programı dışında çocuk bakımı, sekreterlik vb. alanlarda
çalışmaya başladı.

• İŞKUR’a kayıt yaptıran 55 kadının işgücü piyasasına girişleri sağlandı.

• 5 kadın çeşitli temizlik firmalarının portföylerine kayıtlı olarak dönemsel olarak
çalışmaya başladı.
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadın Girişimcilik ve
Eğitim Merkezi
Referans No: 83
Faydalanıcı: Gümüşhane İl Özel İdaresi
Ortaklar: Gümüşhane Üniversitesi
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 194.093,72 Avro

Projenin Konusu:
Gümüşhane’de yaşayan 18-35 yaş arası 85 işsiz kadına evde yaşlı, hasta, engelli
bakımı, çocuk bakıcılığı, gümüş hasır işlemeciliği ve kuaförlük kursu verilerek bu
alanlarda kalifiye eleman yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kuaförlük sınıfında 15, gümüş hasır işleme sınıfında 20, çocuk bakımı sınıfında
20, engelli bakımı sınıfında 15, hasta ve yaşlı bakımı sınıfında 15 kadın eğitim
gördü.
• Eğitimler konularına bağlı olarak ildeki farklı yerlerde gerçekleştirildi.
• www.kagiem.org adresinde bir web sayfası hazırlandı.
• Kadınlara 400 ile 600 saat arasında değişen mesleki ve destek eğitimleriyle kente
uyum ve girişimcilik konularında da eğitimler verildi.
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Tekstilde Kadın Girişimci ve İstihdamı Projesi

Referans No: 94
Faydalanıcı: Ünye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Ünye Halk Eğitim Merkezi
Bütçe: 212.760,94 Avro

Projenin Konusu:
Ordu’nun Ünye ilçesi ve köylerinde yaşayan 16-35 yaş arasındaki 120 kadına
konfeksiyon üretimi konusunda uygulamalı eğitim verilmesi ve ilçedeki tekstil
atölyelerinde istihdam edilmeleri.

Projenin Sonuçları:
• Eğitimler 4 grup halinde yapıldı. 120 kadın eğitimleri başarıyla tamamlayarak
sertifika almaya hak kazandı.
• Kursu tamamlayan kadınlardan 75’i ilçedeki tekstil fabrikalarında işe girdi.
• Projeye katılan kadınlardan okur yazar olmayanlara meslek eğitimlerinin yanı
sıra okuma yazma eğitimi verildi.
• Kursiyerlerin arasında yer alan 3 engelli kadın eğitimlerini başarıyla
tamamladı.

HİBE PROJELERİ

TESİS (Tekstil Sivas’ı Seviyor) Projesi

Referans No: 100
Faydalanıcı: Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Ortaklar: Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 179,709.71 Avro

Projenin Konusu:
Sivas’ta 30 kadına tekstil sektöründe istihdam kapasitelerini artıracak biçimde
konfeksiyon makineleri kullanımı eğitimi verilmesi.

Adım Adım İstihdam (Mobilya Satış Danışmanı
Eğitimi)
Referans No: 102
Faydalanıcı: Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Ortaklar: Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
Bütçe: 140.150,00 Avro

Projenin Konusu:
Samsun - Canik’te yaşayan 18-35 yaş arasındaki kadınlara mobilya satış danışmanlığı
eğitimi verilerek, hedef sektörün ihtiyacı çerçevesinde istihdam edilmelerinin
sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 30 kursiyer kursları tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
• 8 kursiyer tekstil sektöründe istihdam edildi.
• Kursiyerlere iki grup halinde 424’er saat konfeksiyon makineleri kullanım
kursu verildi.
• Kursiyerler 32 saat İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi aldı.

Projenin Sonuçları:
• 49 kadın mobilya satış danışmanlığı eğitimi alarak sertifika almaya hak kazandı.
• 2 kadın istihdam edildi.
• Projenin yerel basında geniş olarak yer alması sağlandı.

• Proje sonunda eğitimler için alınan 18 konfeksiyon makinesi eğitimlerin
yapıldığı Halk Eğitim Merkezi’ne devredildi.
• 4 kadın ev eksenli çalışmaya başlamıştır.
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Balcı Bayanlar Mutlu Yarınlar

Referans No: 120
Faydalanıcı: Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Ortaklar: Tarım İl Müdürlüğü
Bütçe: 73,000.00 Avro

Ekolojik Oyuncak ve Eğitimi Malzemesi
Üretimi Eğitim Merkezi
Referans No: 164
Faydalanıcı: Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ortaklar: Ardahan Mesleki Eğitim Merkezi
Bütçe: 188.266,50 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Malatya ili ve ilçelerinde yaşayan işsiz, tarımda işini kaybetmiş kadınların aile
ekonomisi başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla
organik arıcılık yapmalarının sağlanması.

Ardahan’da 18 yaş üzeri 25 kadına doğal malzemelerden, ahşap oyuncak yapımı
konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
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Projenin Sonuçları:

• 30 kadın, teknik arıcılık eğitimi kurslarına katıldı.

• Ekolojik oyuncak üretimi ile ilgili bir atölye, “Ekolojik Oyuncak ve Eğitim
Malzemesi Üretimi Eğitim Merkezi” kuruldu. Bu atölyede 18 kadın eğitim aldı.

• Üretim için arı kovanlarına sahip oldu, ticari girişim için cesaret kazanarak
mesleğini profesyonel olarak devam ettirdi.

• Atölyede üretilen oyuncakların yurt dışına da satışı için ISO 9001: 2008 ve CE
belgesi alındı.

• Teknik arıcılığın yaygınlaşması ile üretilen balın kalitesi arttı, alınan eğitim ile verimli
üretim süreçleri hayata geçirildi.

• Atölyenin tanıtımı için, dünyada ve Türkiye’de ekolojik oyuncak ve eğitim
malzemesi satışı yapan potansiyel müşterilere tanıtım materyali gönderildi.

• Artan kaliteli bal ve diğer arıcılık ürünleri sayesinde yan sanayi kuruluşları kuruldu,
bölgede üretimi az olan ana arı üretimi yaygınlaştı, ürünlerin dış satım olanakları
gelişti.

• Kadınlara insan hakları, etkili iletişim, aile planlaması ve anne sağlığı, stresle
baş etme konularında sosyal destek programı seminerleri düzenlendi. Bu
seminerlere sadece kursiyerler değil dışarıdan da katılımcı alındı.

HİBE PROJELERİ

İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi
“İKADOM”
Referans No: 167
Faydalanıcı: İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Bütçe: 114.794,95 Avro

Kadınlar Üretimde

Referans No: 169
Faydalanıcı: Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu
Şebinkarahisar Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği
Bütçe: 136.791,11 Avro

Projenin Konusu:
Hatay ilinde yaşayan, 18-30 yaş arasındaki, tarım sektörü de dahil olmak üzere
işgücü piyasasında hiç yer almamış 35 kadına, ağ havuzları yapımı ve havuzlarda
balık yetiştiriciliği eğitimleri verilerek istihdam edilmelerinin sağlanması.

Projenin Konusu:
Günümüzde kaybolmak üzere olan Tamzara dokumacılığı, mazmanlık ve kilim
dokumacılığı alanlarında Giresun – Şebinkarahisarlı kadınlara eğitim verilerek kadın
işsizliğinin azaltılması.

Projenin Sonuçları:
• 35 kadın ağ havuzları yapımı ve havuzlarda balık yetiştiriciliği konusunda
eğitildi.
• S.S. İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi, Kadın, Çevre, Kültür ve İşleme
Kooperatif’i kuruldu.
• Sertifika alan kadınlar kooperatife üye oldu, kadınlar işgücü piyasasına girdi.
Sektörün ihtiyaç duyduğu çevreci ağlar kooperatif üyeleri tarafından üretildi.
• Hedef sektörün yoğun faliyet merkezlerinden Muğla-Milas’a inceleme gezisi
yapıldı.
• Sektörde nitelikli kadın işgücü istihdamını artırmak için, sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda benzer hedef kadın gruplarına yeni eğitimler verildi.

Projenin Sonuçları:
• 27 kadın Tamzara dokuması, 10 kadın mazmanlık, 26 kadın kilim dokuma eğitimi
aldı. Kaybolmaya yüz tutmuş bu meslekler canlandırılarak kadın istihdamı artırıldı.
• G.Ü UBYO, Moda Tasarımı ve Konfeksiyon bölümü ile ortaklaşa çalışarak, üretilen
dokumalar katma değeri yüksek tekstil ürünü haline getirilerek yeni ürün gamları
yaratıldı.
• Projede elde edinilen bilgi birikimi ve deneyim başka bir projeye zemin oluşturdu.
Yeni proje ile hedef sektöre yönelik atölye ve satış mağazası kuruldu.
• Üretime devam etmek isteyen 40 kadına tezgah temin edilerek çalışmayı ev
eksenli sürdürmeleri sağlandı. Kadınlar ailelerinin geçimini kendi başlarına
yapabilecek ekonomik düzeye ulaştı, kadının ekonomik dolayısıyla da sosyal
konumu güçlendi.
• Belediye tarafından ilçe otogarında, kadınların ürünlerini satabilecekleri bir mekan
açıldı.
• Tamzara Dokuması ve Mazmanlık marka tescilleri için başvuruda bulunuldu.
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Kadın Eli

Referans No: 174
Faydalanıcı: Bitlis Kalkınma Vakfı
Ortaklar: Bitlis Eren Üniversitesi
Bitlis Halk Eğitim Merkezi
Bütçe: 210.752,00 Avro

Hasta ve Yaşlılara Bakım Refakatçi Yetiştirme
Projesi
Referans No: 180
Faydalanıcı: Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi
Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 97.129,25 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Bitlis’de yaşayan 120 işsiz kadına yörede yetişen ürünlere yönelik gıda işleme ve
girişimcilik eğitimi verilmesi.

Sivaslı, 18-45 yaş arasındaki, ilköğretim mezunu, bakım sorumluluğu nedeniyle
işgücü piyasalarından uzak kalmış 20 kadına hasta ve yaşlılara bakım ve refaketçi
yetiştirme konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 120 kadın 40’ar kişilik 3 grup halinde eğitim aldı.
• 20 kadın girişimcilik eğitimi aldı.

• 19 kadın hasta ve yaşlılara bakım ve refaketçi yetiştirme eğitimini tamamladı.

• Bitlis Kadın Eli Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi kuruldu. 300 kadın üye yapıldı.

• 4 kadın istihdam edildi.

• Eğitimler ile Bitlis bölgesinde yetişen ceviz, elma, üzüm, fındık, kuşburnu ve
kekik gibi ürünlerin hijyenik şartlarda işlenerek, tüketime hazır hale getirilmesi
konusunda kadınlara nitelik kazandırıldı.

• Proje kapsamında oluşturulan eğitim merkezi; Sivas Sosyal Dayanışma ve
Yardımlaşma Vakfı ve Sivas Atatürk Sağlık Meslek Lisesi arasındaki işbirliğinin
devamı ile sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürdü.

• İşlenen ve paketlenen örnek ürünler kargo ile İstanbul’daki işyerlerine gönderildi.
15 firma ile anlaşıldı ve 75 stant açılarak ürün tanıtımı gerçekleştirildi.
• Bu ürünler bölgedeki turizm potansiyeli için de önemli bir malzeme oluşturdu.
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Projenin Sonuçları:
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Berrak Sevgi Projesi (BESEP)

Referans No: 184
Faydalanıcı: Malatya İl Özel İdaresi
Ortaklar: Çevresel Değerleri Koruma Derneği (ÇEDEKO)
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Niksar’da Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi
Projesi
Referans No: 196
Faydalanıcı: Niksar Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Niksar Kültür ve Gelenekleri Yaşatma Derneği
Bütçe: 187,966.90 Avro

Bütçe: 229.690,70 Avro

Projenin Konusu:
Malatyalı kadınlara çocuk, yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim verilerek nitelikli
kadın istihdamının artırılması.

Projenin Sonuçları:
• 40 kadın çocuk bakımı, 40 kadın yaşlı-hasta bakımı eğitimini tamamladı. 4 kişi
sektörde istihdam edildi.
• Uygulanan anketle 5.000 aileye ihtiyaç analizi çerçevesinde anket yapıldı.
Aileler kadının işgücüne katılımının önemi konusunda bilgilendirilerek
farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Projenin Konusu:
Niksar’da yaşayan 20-55 yaş arasındaki 50 kadına, yöresel ev yemekleri ve yiyecek
maddelerinin üretimi ve pazarlanması konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kurs süresince mesleki konularda ve girişimcilik, işçi sağlığı, iş güvenliği,
kooperatifçilik konularında toplam 506 saat eğitim verildi.
• Eğitimi 48 kadın tamamladı.
• Kadınların kendi evlerinde belli standartlarda yemek yapabilmeleri için tümüne
malzeme ve ekipman dağıtıldı.
• Evlerde üretilecek yiyecek malzemelerinin paketlenmesi için bir atölye
oluşturuldu.
• 48 üyenin katılımıyla Kelkit Havzası Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
adıyla bir kooperatif kuruldu.
• 3 marka oluşturuldu. Niksar Kadın Emeği, Kelkit Havzası Kadın Çevre Kültür ve
İşletme Kooperatifi ve Kırkkızlar markalarının hakları tescil ettirildi.
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Organik Meyve İşleme ile Kadın İstihdamı
Projesi
Referans No: 197
Faydalanıcı: Tirebolu Ziraat Odası
Ortaklar: Tirebolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Tirebolu Belediye Başkanlığı
Bütçe: 174.035,50 Avro

İşimiz Hizmet, Evimiz Ekmek Bekliyor

Referans No: 198
Faydalanıcı: Dr.Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı
Ortaklar: Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezi
Sivas Kız Teknik Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi
Bütçe: 133.846,30 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Giresun-Tirebolu’da yaşayan, köyden ilçe merkezine göç etmiş 60 kadının, organik
meyve işleme eğitimleri ile işgücü piyasasına katılmalarının sağlanması.

Sivas’ta daha önce tarım sektöründe çalışmış, kente göç etmiş 18-40 yaş
arasındaki 20 işsiz kadına çocuk bakıcılığı eğitimi verilerek işgücüne katılmalarının
sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 60 kadın organik meyve işleme eğitimini tamamladı.
• Proje için kurulan atölye, kadınların proje sonrası üretimlerini sürdürmelerini
sağladı.

• 20 kadına 524 saat çocuk bakıcılığı, 64 saat diksiyon, 16 saat kent yaşamına
uyum, 16 saat iş hayatına hazırlık, 12 saat de sorunlu çocuklar eğitimi verildi.

• Kadınlar, ürünlerinin gıda pazarlarında ve market raflarında yer alması, rekabet
gücü yakalayabilmesi için ‘DADDUK Reçel Marmelat’ adı altında ürünlerini tescil
ettirdi.

• Kursiyerlerin CV’leri Sivas Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile özel kreş ve
anaokullarına dağıtıldı.

• Kadınlar, marka bilinirliğini sağlamak için Giresun, Keşap ve Bulancak’taki
marketlerde stant kurarak ürünlerinin tanıtımını yaptı.
• Giresun çevre illeri; Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Samsun’a yapılan çalışma
ziyaretlerinde kurulan işbirlikleri çerçevesinde bu illerdeki büyük marketlerde ürün
tanıtım günleri düzenlendi.
• Yeniköy - Körliman ve Demirci Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.
Eğitim sonrasında ev eksenli çalışmak isteyen katılımcılara, belli standartlarda
üretim yapabilmeleri için ekipman desteği sağlandı.
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Projenin Sonuçları:

• Kursiyerlerden bazıları evde çocuk bakımı konusunda çalışmaya başladı.
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Engelli Bakım Hizmetinde Çalışacak Ara
Eleman Yetiştirme Projesi
Referans No: 203
Faydalanıcı: Sema Cengiz Büberci Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi
Ortaklar: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 116.523,76 Avro

Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması
Projesi
Referans No: 208
Faydalanıcı: Gaziantep Üniversitesi
Ortaklar: Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Gaziantep Ticaret Odası
Bütçe: 88.196,33 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Samsun il merkezinde 18-55 yaşları arasında 30 kadına engelli bakımı konusunda
eğitim verilerek işgücüne girebilecek nitelikte eleman yetiştirilmesi.

Gaziantepli kadınlara bölgenin önemli ekonomik girdi kaynaklarından biri olan turizm
sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek şekilde eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• Kursa katılan kadınların çocukları için eğitim merkezinde bir kreş oluşturuldu.
• Kursları toplam 29 kadın başarıyla tamamladı.
• Engelli bakımı ile ilgili bir konferans düzenlendi. Konferansa, 210 kişi dinleyici
olarak katıldı.
• Kursu başarıyla tamamlayanlardan bir kısmı evde bakım hizmeti kapsamında
iş buldu.
• Samsun Sema Cengiz Büberci Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde kurulan
merkezle eğitimlerin devam etmesi sağlandı.

• 57 kadın turizm sektöründe ara kademe eleman eğitimi aldı. 9 kişi sektörde
istihdam edildi. 48 kadının bir yıl içinde istihdam edileceği İl Kültür Müdürlüğü
tarafından taahhüt edildi.
• Kursiyerlerle sektör temsilcilerinin bir araya geldiği kariyer günü toplantısı
düzenlendi.
• Projede psikolojik danışman istihdam edilerek kadınlara kendilerinin farkına
varması, sorunları çözme yöntemleri gibi eğitimler yoluyla sosyal güçlendirme
yapıldı.
• Elde edilen bilgi birikimi Gaziantep Üniversitesi TOYO bünyesinde “Sektörel
Mesleki Eğitim Merkezi” oluşumuna temel oluşturdu.
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Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Mamullerde
Kullanımı
Referans No: 214
Faydalanıcı: Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ortaklar: Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 225.092,60 Avro

Projenin Konusu:
Ordu’da ve 9 ilçesinde 18-60 yaşları arasındaki 20’şer kadına (toplam 200) aromatik
bitkilerin unlu mamul üretiminde kullanımı konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Toplam 10 ayrı merkezde, okuma-yazma bilen 18-60 yaş arası 199 kadına 4 ayrı
eğitimci tarafından 26’şar saat eğitim verildi.
• Eğitimlerde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasadı ve bu bitkilerin unlu
mamul üretiminde kullanımı konuları anlatıldı.

Referans No: 230
Faydalanıcı: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Bütçe: 353.009,05 Avro

Projenin Konusu:
Antakyalı kadınlara KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimler
verilmesi, beceri ve deneyimlerini artırmak için uygulamalı çalışmalar yapılması.

Projenin Sonuçları:
• 48 kadın bilgisayarlı ön muhasebe, 23 kadın satış pazarlama, 22 kadın üst
düzey yönetici asistanlığı mesleki eğitimlerini tamamladı.
• 12 kadın hedef sektörde istihdam edildi.

• “Speciality & Fine Food Fair London – 2010” Gıda Fuarına gezi yapıldı, proje
tanıtıldı.

• İlde yeni faaliyete geçen hastahanenin insan kaynakları ihtiyacı için
kursiyerlerle mülakat yapıldı.

• Aromatik Bitkilerden Unlu Mamuller adlı bir yemek kitabı hazırlandı.

• İstihdam amaçlı eğitimlerin sürdürülebilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.
İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı kalıcı çözümler üretecek sistem kuruldu.

• Eğitime katılan kadınların aromatik bitkiler kullanarak ürün üretmeleri ve bunları
pazarlamaları için Ordu Üniversitesi Kampusu içinde bir yer hazırlandı.
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Hatay’da Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
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Kadınız, Biz de Varız

Referans No: 231
Faydalanıcı: Rize Sağlık Meslek Lisesi
Ortaklar: Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve ASO Müdürlüğü
Rize İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Cesur Yürek İş Kadınları Derneği

Karakoçan Kadın Mesleki ve Bireysel Gelişim
Merkezi
Referans No: 233
Faydalanıcı: Karakoçan Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 158.146,00 Avro

Bütçe: 75.806,30 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
Rizeli kadınların işgücü piyasalarına katılmalarını sağlamak amacıyla hasta ve yaşlı
bakım eğitimi verilmesi.

Elazığ Karakoçanlı’ da yaşayan 16-30 yaş arasındaki genç kadınlara, çocuk bakımı
eğitimi verilerek yöredeki kadın istihdamının artırılması.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• 30 kadın yaşlı ve hasta bakımı eğitim aldı.
• İlde yapımı devam eden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için
gereken 25 sertifikalı bakım elamanı ihtiyacı karşılandı.

• 25 kadın 0-2 yaş, 25 kadın 3-12 yaş çocuk bakımı eğitimi aldı.
• Kadın Mesleki ve Bireysel Gelişme Merkezi kuruldu.
• Kadının işgücüne katılımı konusunda bilinçlendirme toplantıları yapıldı.
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Erhan-i Gümüş İşleme Eğitim Merkezi (EGİEM)

Referans No: 234
Faydalanıcı: Amasya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü
Ortaklar: Amasya Mesleki Eğitim Merkezi
Amasya Ticaret Sanayi Odası
Amasya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği
Amasya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bütçe: 222.558,93 Avro

Projenin Konusu:
Daha önce tarımda çalışmış, ancak kente göç nedeniyle işsiz kalmış, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan veya yeşil kart sahibi, 18-40
yaş arasındaki 60 Amasyalı kadına ‘Erhan-i Gümüş İşleme’ ve girişimcilik eğitimleri
verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 58 kadın ‘Erhan-i Gümüş İşleme’ teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak
sertifika aldı.
• Amasya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde EGİEM (Erhani Gümüş İşleme Eğitim
Merkezi) gümüş işleme atölyesi kuruldu.
• Katılımcıların tasarladığı ürünler hakkında pazarlama amaçlı ürün kataloğu
hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.
• Bakım sorumluluğu nedeniyle eğitimlere katılamayan kadınlar için, çocuk bakım
odası kuruldu.
• Tasarımı kursiyerlere ait Amasya’nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan koleksiyon
hazırlandı. EMİTT İstanbul Turizm Fuarı’nda sergilendi.
• 15 kadın, Halk Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nde istihdam edildi.
• Kurulan www.erhanigumus.com sitesinden ürünlerin tanıtımı sağlandı. Oluşturulan
koleksiyonun tanıtım defilesi yapıldı, ticaret ağı buluşması gerçekleştirildi.
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İstihdam Ve Girişimcilik Geliştirme Eğitim
Projesi (İGGEP)
Referans No: 276
Faydalanıcı: Sungurlu Kalkınma Derneği
Ortaklar: Sungurlu Halk Eğitim Merkezi
Çorumlu Sanayici ve İşadamları Derneği
Bütçe: 289.730,17 Avro

Projenin Konusu:
Köylerden Çorum-Sungurlu merkeze göç eden yoksul ailelerin ve yüzyıllardır
göçebe hayatı yaşayarak, çalgıcılık mesleğini icra eden Abdal ailelerinden işsiz
180 kadına tekstil alanında eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 177 kadın sertifika aldı. 82 kadın çeşitli tekstil firmalarında istihdam edildi.
13 kadın İlçede konfeksiyon ve manifaturacılık sektöründe faaliyet sürdüren
firmalar için ev eksenli çalışmaya başladı.
• Proje süresince eğitim verilen atölyeyi kiralamak için bir girişimci başvuruda
bulundu. Gerekli izinlerin çıkmasından sonra faaliyete geçen işletme proje
kapsamında eğitilen kadınları işe aldı. Bir başka tekstil fabrikasının da kurulum
hazırlıkları tamamlandı.
• SUNKADER bünyesinde işgücü veri tabanı oluşturuldu.
• Verilen eğitim kadınlara nitelik kazandırarak özgüvenlerini geliştirdi. Kadınlar
çalışmalarının önünde engel olan eş, baba, anne ve kardeşlerini ikna ederek
işgücü piyasasına katıldı.

HİBE PROJELERİ

Ortak Akıl Örgütlenmesinde Midyatlı Kadınlar

Referans No: 286
Faydalanıcı: Söğütlü Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Midyat Halk Eğitim Merkezi
Midyat Çavuşlu Belediyesi
Midyat Şenköy Belediyesi
İNSANIM-DER

İşli, Güçlü Kadınlar Projesi

Referans No: 290
Faydalanıcı: Pertek Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ortaklar: Tunceli Üniversitesi
Pertek Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 182,818.55 Avro

Bütçe: 344,960.00 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:

Tunceli-Pertek’te yaşayan, 18-30 yaş arasındaki en az lise mezunu, temel İngilizce dil
bilgisine sahip olan 45 kadına, turizm ve servis hizmetleri alanında eğitim verilmesi.

Midyat Söğütlü, Şenköy ve Çavuşlu Beldelerinde yaşayan kadınlara Mardin
yöresine özgü telkari - gümüş işlemeciliği konusunda eğitimler verilmesi.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• 57 kadın telkari – gümüş takı işlemeciliği eğitimlerine katıldı, sertifikalarını aldı.
• Katılımcılar, “Kadın ve Şiddet”, “Egemen Erkeklik Olgusu”, “Şiddetin Bir Biçimi
Olarak Dedikodu”, “Medyada Kadın”, “Yasalar Önünde Eşitlik”, “Eğitim”,
“İstihdam” ve “Kadın Örgütlenmelerinin Bir Biçimi Olarak Kooperatifler”
konularında eğitim aldı.
• Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan bölge esnafının takı işleme elemanı ihtiyacı
karşılandı. Esnaf projede üretilen ürünleri hammadde olarak kullanmaya
başladı.

• 44 kadın, hedef sektör turizm için ara eleman eğitimi aldı.
• 5 kadın turizm servis hizmetlerinde çalışmaya başladı.
• Oluşturulan eğitim merkezi Tunceli Üniversitesi, Pertek Halk Eğitim Merkezi ve
Akşam Sanat Okulu’nun kullanımına bırakıldı. Sektörel ihtiyaçlar için nitelikli
eleman yetiştirilmesinin sürdürebilirliği sağlandı.
• Proje kapsamında üretilen ürünler ilçede ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere
dağıtıldı.
• Proje ile elde edilen bilgi birikimi proje ortaklarından Tunceli Üniversitesi’nin,
ilçede Turizm Meslek Okulu açmasına zemin oluşturdu.

• Yürütülen proje ile belde kadınlarının düğün cenaze dışında sosyal hayata
katılmaları sağlandı.
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Kadın İstihdamına Yönelik Uygulamalı Tarımsal
Eğitim Projesi
Referans No: 291
Faydalanıcı: Gürün Ziraat Odası Başkanlığı
Ortaklar: Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Bütçe: 279,631.13 Avro

Tasarlıyor, Üretiyor, Satıyor

Referans No: 294
Faydalanıcı: Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Gürün Sanayici ve İş Adamları Derneği
Bütçe: 114,301.60 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Sivas’ın Gürün ilçesinin Yolgeçen, İncesu, Sarıca ve Suçatı köylerindeki 15-45 yaş
arasındaki 100 kadına mantar üretimi konusunda eğitim verilmesi.

Sivas – Gürün’de yaşayan 18-25 yaş arasındaki işsiz 10 kadına yakma resim
tekniği ve 25-35 yaş arasındaki 20 kadına takı tasarımı ve hediyelik eşya tasarımı
eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Projenin uygulandığı 4 köyden 100 kadın seçildi. Bu kadınlar 20’şer kişilik 5 gruba
bölündü.
• Kursiyerler, eğitimleri boyunca kursların düzenlendiği yere kiralanan 2 araç ile
taşındı.

• Yakma resim, taş-boncuk-metal takı yapımı, oyalardan takı yapımı ve doğal
objelerden takı yapımı eğitimlerini başarı ile bitiren 30 kadın sertifikalarını aldı.

• Kursiyerler Türkiye’de mantar üretimi konusunda önemli bir merkez olan
Antalya’nın Korkuteli ilçesine 5 günlük bir inceleme gezisine götürüldü.

• AB kültür mirası 10 tarihi mekan, yakma resim tekniği kullanılarak tablo olarak
üretildi. Tablolar, Haziran 2011’de AB Komisyonu Üyesi Markos Arostatelis ve
Petra Corti’ye Brüksel’de teslim edildi.

• Pratik eğitim için 5 demonstrasyon alanı mantar üretimi için düzenlendi.
İzolasyonu yapılan bu alanlara gerekli ekipman alındı. Teknik eğitimler ziraat
mühendisleri tarafından verildi.

• Verilen eğitimlerle mesleki yeterlilik ve girişimcilik ruhu kazanan kadınlar
tasarlayıp ürettikleri ürünleri Gökpınar Doğa Parkı ve Hanımlar Evi’nde
sergiledi.

• Kursiyerler mantar yetiştiriciliği konusunda 600 saatlik pratik eğitim aldı.
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Kadın Eliyle Mozaik Tasarımı

Referans No: 305
Faydalanıcı: Sınırlı Sorumlu Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet
Kooperatifi
Ortaklar: Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği,
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antakya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 335,492.51 Avro

Her Kadın Güzeldir

Referans No: 320
Faydalanıcı: Sivas Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ortaklar: Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Sivas Kültürel ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği
Bütçe: 170,663.93 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

18-45 yaş arası, bakım sorumluluğu nedeniyle işgücü piyasasının dışında kalmış,
ilkokul mezunu Hataylı kadınlara mozaik tasarımı ve üretimi eğitimlerinin yanı sıra
girişimcilik eğitimleri verilmesi.

Sivas’ta 18-25 yaş arasındaki işsiz kadınlara kuaförlük ve cilt bakımı eğitimleri verilerek
istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 78 kadın mozaik tasarım ve üretim, 9 kadın girişimcilik sertifası aldı.
• 1 kadın kendi atölyesini açtı, 13 kadın kentteki atölyelerde istihdam edildi ve
28 kadın ev-eksenli çalışmaya başladı.
• 2 katılımcı KOSGEP Girişimcilik Projesi Destek Programı’na katıldı.

Projenin Sonuçları:
• 18 kadın kuaförlük ve cilt bakımı eğitimi aldı.
• 6 kadın hedef sektörde 5’i de değişik sektörlerde istihdam edildi.
• Proje bünyesinde kurulan eğitim merkezi sektör ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikli elemanlar yetiştirmek için sürekli eğitim merkezi olarak faaliyetlerine
devam etti.

• Katılımcıların, Hatay Mozaik Müzesi’nde sergilenen eserlerden ürettikleri 80
çalışma, proje bitiminde sergilendi.
• Berlin’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
• Avrupa Birliği Karma Parlamento Heyeti projeyi ziyaret etti.
• Hatay’da sanatsal mozaik sektörüne nitelikli eleman kazandırılması mozaik
sektörünü canlandırdı. Proje süresince ilde 7 mozaik atölyesi kuruldu.
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Beyaz Melekler

Referans No: 321
Faydalanıcı: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Dr. Vedat Ali Özkan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bütçe: 257,351.72 Avro

Sarıoğlan’dan Doğan Güneş Projesi

Referans No: 322
Faydalanıcı: Sarıoğlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 179,663.70 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Kayserili kadınlara yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim verilerek, bakım hizmeti
talebi olan kurum ve kuruluşlarda, ara eleman hizmeti veren şirketlerde, huzurevi ve
yaşlı bakımı yapan merkezlerde istihdamının sağlanması.

Kayseri Sarıoğlan’da yaşayan 18-35 yaş arasındaki en az lise mezunu 40 kadına
pazarlama, bilgisayarlı muhasebe ve halkla ilişkiler eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 150 kadın yaşlı ve hasta bakım eğitimini tamamladı.

• 40 kadın sertifika aldı, hedef sektörlerde çalışabilecek ara eleman niteliği
kazandı.

• Eğitim alanların % 35’i hedef sektörde istihdam edildi.

• Eğitim alan kadınlardan 4’ü istihdam edildi.

• www.beyazmelekler.net web sitesinde bir veri tabanı oluşturuldu.
• Aynı siteden genel sağlık bilgileri ve ders içerikleri yayınlanarak halk sağlığı için
güvenilir bir kaynak yaratıldı.
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İşsiz Genç Kadınların İstihdam Hedefli Aşçılık
ve Pastacılık Eğitimi
Referans No: 340
Faydalanıcı: Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Ortaklar: Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Amasya Turizm Derneği
Bütçe: 108,863.37 Avro

Kadın Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir
Mesleki Eğitim
Referans No: 343
Faydalanıcı: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ortaklar: Tokat Belediyesi
Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Bütçe: 223,494.55 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Amasya’da turizm alanında kalifiye kadın işgücünün karşılanması amacıyla aşçılık
ve pastacılık konularında eğitim verilmesi.

Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum illerinde yaşayan, 125 işsiz kadına; aile, hasta,
yaşlı, bebek bakıcılığı, bitkisel kök boyama ve mutfak hizmetleri ve kafeterya
işletmeciliği alanlarında eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 39 kadın aşçılık ve pastacılık eğitim programına katılarak sertifikalarını aldı,
6’sı staj yaptıkları işletmelerde; 3’ü hedef sektörde istihdam edildi.
• 1 kadın kendi işletmesini kurdu.
• Proje çerçevesinde geliştirilen uygulama merkezinin, Amasya Üniversitesi
bünyesinde kurulan Sürekli Eğitim Merkezi’ne aktarılması sürdürülebilirliği
sağladı.

Projenin Sonuçları:
• 102 kadın eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.
• 12 kadın istihdam edildi, 6 kadın kendi işini kurdu ve 6 kadın yarı zamanlı
çalışmaya başladı.
• Proje sahibi ile Tokat Belediyesi, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tokat
Halk Eğitim Merkezi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında KAMEDAP (Kadın
Dayanışması Odaklı Sürdürülebilir Mesleki Eğitim) programının sürekliliğini
sağlamak için protokol imzalandı.
• AB kriterlerine uygun olarak hazırlanan KAMEDAP modeli eğitim kitabı basıldı,
dağıtıldı.
• ‘Bölgesel ve Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı’ düzenledi.
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Kadın İstihdamının Artırılması Projesi

Referans No: 349
Faydalanıcı: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Bingöl Üniversitesi
Bütçe: 154,277.47 Avro

Tarım ve Hayvancılıkta Hanımeller

Referans No: 351
Faydalanıcı: Hatay Arıcılar Birliği
Ortaklar: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dörtyol Sanayi ve Ticaret Odası
Bütçe: 161,238.34 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Bingöl’de 40 kadının yönetici asistanı olarak yetiştirilmesi ve istihdama katılması.

Hatay ilindeki 80 kadına tarım danışmanlığı, arıcılık ve çiftlik muhasebesi eğitimi
verilerek ilgili sektörlerde istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 40 kadın, yönetici asistanı eğitimi aldı, 8 kadın kentte yeni kurulan çağrı
merkezinde istihdam edildi.
• Eğitimlerde kullanılmak ve ilgili çevrelere dağıtılmak üzere 2000 adet “Yönetici
Asistanı Eğitim Kitabı” bastırıldı.

Projenin Sonuçları:
• Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen
120 saatlik tarım danışmanlığı eğitimine 25 kursiyer katıldı.
• Hatay Arı Üreticileri Birliği’nde verilen arıcılık eğitimlerine 80 lise mezunu kadın
katıldı.
• Eğitim alan kursiyerlerin Hatay’ın yanı sıra, Kahramanmaraş ve Osmaniye
illerinde istihdamını desteklemek amacıyla, bir danışmanlık şirketinden
profesyonel destek alındı.
• Bölgedeki kuruluşlarla ağ oluşturma protokolleri imzalandı.
• Almanya ve Polonya’ya inceleme gezileri gerçekleştirildi.
• Proje konuları ile ilgili olarak, Hatay’ın Kumlu, Payas ve Dörtyol ilçelerinde
çiftçilere yönelik seminerler düzenlendi.
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Kadınşehri

Referans No: 352
Faydalanıcı: Kadışehri Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ortaklar: Kadışehri Kaymakamlığı
Kadışehri Halk Eğitim Merkezi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ev Eksenli Üretimi Geliştirme Projesi

Referans No: 365
Faydalanıcı: Yüksekova Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Yüksekova Ticaret Sanayi Odası
Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Bütçe: 193,541.48 Avro

Bütçe: 107,269.60 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Kadışehri ilçesinde yaşayan 90 kadına organik tarım ve girişimcilik eğitimi
verilmesi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kadınlara folklorik bebek, iğne oyası, kilim
dokuma, takı tasarımı, yapma kumaş ve çiçek kursu verilerek işgücüne katılmalarının
desteklenmesi.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• Kadınlara 3 grup halinde 126’şar saat organik tarım, 72 saat de girişimcilik
eğitimi verildi.

• Projeyi tanıtmak ve kadınların katılımını sağlamak için Yüksekova ilçe merkezi ile
çevre köylerde ziyaretler gerçekleştirildi.

• Kursiyerler Nevşehir, Niğde, Konya ve Amasya illerinde damla sulama ve
organik tarım konularında teknik gezi yaptı.

• Projeye 210 kişi başvurdu. Bunlar arasından 148 kişi kurslar için seçildi.

• Kadışehri ilçesi ve köylerden bazılarını kapsayan bir tarımsal kalkınma
kooperatifi kuruldu.

• Farklı kurslar için toplamda 114 günü teorik, 86 günü de pratik olmak üzere,
toplam 200 gün eğitim verildi.

• Kadınlar kendi harçlıklarını birleştirerek, kooperatif adına 90 kovan arı aldı.
Daha sonra 150’ye yükselen kovanlardan 3 bin kilo bal elde edildi.

• Üretime hevesli, ancak maddi durumu yeterli olmadığı için malzeme almakta
zorlanan kursiyerleri, eğitim sonrası da destekleyebilmek için bir “destek sandığı’
kuruldu.

• Kadınlar mikro kredi ile kendi ürünlerini işleyecekleri makineler aldı.

• Ev eksenli çalışan kadınların ürünlerini tanıtmak için iki kermes düzenlendi.
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Turhal Kadın Girişimciliğini Güçlendirme Merkezi

Referans No: 378
Faydalanıcı: Turhal Anadolu Kız Meslek Lisesi
Ortaklar: Turhal Sanayi ve Ticaret Odası
Bütçe: 245,655.95 Avro

Projenin Konusu:
Turhallı kadınlara üretim yapabilecekleri el sanatları ve girişimcilik eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:

Kadının Bilgi Toplumuna Entegrasyonu

Referans No: 388
Faydalanıcı: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Erzurum Yakutiye Belediyesi
Erzurum Ticaret ve Sanayi odası
Bütçe: 191,612.86 Avro

Projenin Konusu:
Erzurum’da 18-40 yaş arasındaki, en az lise mezunu 120 kadına büro yönetimi ve
sekreterlik, tur operatörlüğü, konaklama hizmetleri ve halı-kilim dokuma eğitimleri
verilerek istihdamlarının sağlanması.

• 48 kadın sanatsal bileklik ve yarı değerli taş işlemeciliği eğitim programına katıldı.
• Çocuk Bakım Merkezi kuruldu. 10 kursiyerin çocuğuna 6 ay süreyle eğitim, bakım
ve beslenme hizmetleri verildi.
• Eğitim merkezi kuruldu. Merkez, proje bitiminde ‘Kadın Girişimci Güçlendirme
Merkezi’ olarak hizmet vermeye devam etti. Oluşturulan temsilci grubu projeyi
mikro kredi veren kuruluşlara tanıttı, hazırlanan pazar raporu sunuldu.
• Ürünlerin tanıtımı için www.turgikad.org.tr adresli web sitesi kuruldu.
• Turhal Girişimci Kadın Platformu oluşturuldu. Kadın girişimciliğini artırmak için
çalışmalar yapıldı. Turhal Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi 7 kadın üye
ile kuruldu.
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Projenin Sonuçları:
• 103 kadın sertifikalarını aldı, 24 kadın hedef sektörlerde istihdam edildi.
• 2 kadın KOSGEP girişimci desteğinden faydalanmak için danışmanlık
firmasına iş planı hazırlattı.
• Kadın Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu, proje sonunda sürdürülebilirliği
sağlamak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

HİBE PROJELERİ

Kadın Eli Değsin Ülke Bereketlensin

Referans No: 393
Faydalanıcı: Erzincan İl Özel İdaresi
Ortaklar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Koruma
Kurulu Şube Müdürlüğü
Bütçe: 228,416.84 Avro

Erzincan’da İkinci Bahar

Referans No: 394
Faydalanıcı: Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü
Erzincan Kızılay Derneği Şube Başkanlığı
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Erzincan Belediyesi
Erzincan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe: 360,136.52 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Erzincan’da, özellikle risk altındaki kadınlara (eski hükümlü, boşanmış, şiddet
gören ve özellikle de eşleri ceza evinde olan, maddi ve sosyal açıdan mağdur
olan kadınlar) kısa zamanda gelir elde edebilecekleri ve küçük sermayelerle
girişimci olabilecekleri, kuaförlük ve geleneksel kırkyama eğitimlerin verilmesi.

Erzincan’da 18-35 yaş arasındaki 78 kadına, evde yaşlı ve hasta bakımı konusunda
mesleki bilgi ve beceri kazandırılması.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• 24 kadın kuaförlük, 25 kadın kırkyama konusunda eğitimler alarak kendi
işlerini kurma ve sürdürme yeteneği kazandı.
• “Kadın Eli Değsin Ülke Bereketlensin” adlı proje faaliyetlerinin anlatıldığı kitap
basılıp dağıtıldı.
• Sosyal faaliyetlerle kadınların toplumsal uyum kapasiteleri artırıldı.

• 78 kadın proje kapsamında eğitim aldı.
• Proje yöneticileri ve eğiticileri İstanbul’da Darülaceze’ye, Ankara’da Ankara
Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Hizmet Merkezi’ne teknik gezi gerçekleştirdi.
• Proje yöneticileri Alman Kızılhaçı (Deutsches Potes Kreuz) ile ortak bir çalıştay
yapmak üzere Almanya’yı ziyaret etti. Rostok ve Berlin’de hasta, yaşlı ve engelli
bakım hizmetleri ile ilgili kurumlar ziyaret edildi.
• Eğitimler sırasında kursiyerlerin çocuklarının bakımını sağlamak için çocuk bakımı
hizmeti verildi.
• Kursiyerlerin stajlarını özel sağlık kuruluşları ve devlet hastanesinde, ayrıca yaşlı
ve hasta bulunan evlerde yapmaları sağlandı.
• Proje web sayfasında yaşlı ve hasta bakımı ihtiyacı içinde olanlar için online bir
başvuru formu hazırlandı.
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Topraktaki Kadın Eli (TOKA) Projesi

Referans No: 404
Faydalanıcı: Köse Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Köse Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Bütçe: 168,787.31 Avro

Projenin Konusu:
Gümüşhane’nin Köse ilçesinde 17-45 yaş arasındaki 60 çiftçi kadına yörenin iklim
şartlarına bağlı olarak ekonomik değeri yüksek kuru fasulye üretimi ve pazarlaması
konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Mevsim şartlarının düzelmesiyle birlikte, kuru fasulye üretimi konusunda
uygulamalı eğitime geçildi. Ücretsiz tohum dağıtılarak, her bir kursiyerin 1 dönüm
ekim yapması sağlandı.
• Uygulama sırasında damla ve yağmurlama sulama, örtü altı fasulye yetiştiriciliği,
doğal gübre hazırlama, tarla sürme ve mibzerle ekim gibi konularda eğitimler
verildi.

Referans No: 433
Faydalanıcı: Gaziantep Ticaret Odası
Ortaklar: Gaziantep Dokumacılar ve Benzeri Esnaf Odası
Şehit Kamil Belediyesi
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek
Okulu
Bütçe: 333,578.12 Avro

Projenin Konusu:
Gaziantep’te yaşayan, 18-40 yaş arasındaki 40 işsiz kadına halı desinatörlüğü ve
halıda dış ticaret uzmanlığı eğitimleri verilmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerine
katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• Eğitimi tamamlayan 39 kadın sertifikalarını aldı.
• 10 katılımcı İstanbul Halı Fuarı’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
• “İş Dünyasında Aranan Eleman” adlı kitap kursiyerlere dağıtıldı.

• Konya’daki Tarım Bakanlığı Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü’ne ve Selçuk
Üniversitesi seralarına inceleme gezisi düzenlendi.

• Proje kapsamında kurulan eğitim merkezi Gaziantep Halıcılar-Dokumacılar ve
benzeri Esnaf Odasına devredildi, sürdürülebilirlik sağlandı.

• Kooperatifçilik ve pazarlama eğitimi sonunda 7 kadın Topraktaki Kadın Eli Temin
ve Tevzi Kooperatifini kurdu. 22 kadın üye oldu.

• “Dünya Makina Halıcığında Türkiye’nin ve Gaziantep’in Yeri” adlı konferans
düzenlendi.

• Kooperatifin tarımsal ürünleri için “Üçova” ismi marka olarak Türk Patent
Enstitüsü’nde tescillendi. Proje bölgede özellikle ekolojik üretim konusunda bir
ilgi uyandırdı.

• Makina halısı üretiminde önemli merkezlerden olan İstanbul, Uşak ve
Kayseri’den üçer kişilik sektor temsilcisi deneyimlerini kursiyerlerle paylaşmak
üzere projeyi ziyaret etti.

• Yıllardır kullanılmayan tarlalar proje sonrasında ekilmeye başlandı.

• 4 kadın istihdam edildi.

• Proje TRT GAP’ta yayınlanan Bu Toprağın Sesi programına konu oldu
• Katılımcılara meslekleri tanıma, iş arama becerileri ve girişimcilik eğitimileri verildi.
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Kadınlar İçin Yeni Bir Fırsat, Yeni Hizmet

Referans No: 448
Faydalanıcı: Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ortaklar: Samsun Mesleki Eğitim Merkezi
Bütçe: 175,458.60 Avro

Karslı Girişimci Kadın Balcılar Projesi

Referans No: 454
Faydalanıcı: Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
Ortaklar: Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu
Bütçe: 153.712,99 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Samsun’da 18-35 yaş arasındaki 60 kadına kuaförlük ve girişimcilik, 60 kadına
güzellik uzmanlığı, cilt bakımı ve girişimcilik eğitimi verilmesi.

Kars’ta yaşayan, işgücü dışında olan 44 kadına organik bal üreticiliği ve girişimcilik
eğitimleri verilmesi kendi işlerini kurmalarına destek olunması.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• Katılan kadınların 115’i eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.
• Kursu tamamlayanlar mesleklerinin ilerleyen aşamaları için kalfalık ve ustalık
eğitimi almak için başvuruda bulundu.
• Kurslar sırasında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından kadına yönelik
şiddetle mücadele seminerleri verildi.
• Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti konulu bir konferans düzenlendi.
• Kurslar kapsamında edinilen eğitimin pekiştirilmesi için kadınların ve kız
çocuklarının cilt ve saç bakımları konusunda, yoksul mahallelerde, yatılı
okullarda, huzurevlerinde ve kadın sığınma evlerinde ücretsiz hizmetler verildi.

• 43 kadın sertifika aldı. Sertifika alan kadınlara 4 adet arılı kovan ve 1 arıcılık seti
verildi.
• İşletmelerini büyütmek isteyen girişimci kadınlara kişi başına 20 kovan desteği
sağlandı.
• Kadın istihdamının önündeki sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirmek
ve farkındalık yaratmak için ulusal bir konferans düzenlendi.
• Mersin Tarım Fuarı’na çalışma ziyareti gerçekleştirildi.
• Arıcılık ve organik bal üretimi el kitabı hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.
• Kadın Balcılar Derneği kuruldu.

• Kursiyerler Samsun Kuaförler Odası’na bağlı profesyoneller ile birlikte saç ve
makyaj gösterisi gerçekleştirdi.
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PROJELER ÖZETİ

Tarım Sektöründe Ekonomik Özgürlüğünü
Kazanmış Kadınlarla Marka Yolculuğu
Referans No: 456
Faydalanıcı: Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bütçe: 111,302.47 Avro

Projenin Konusu:
Amasya’nın Şeyhsadi beldesindeki 20 kadına organik tarım, Ezinepazarı beldesindeki
20 kadına da mısır koçanı yapraklarından hasır dokumacılığı ve turistik eşya üretim
eğitimi verilmesi

Projenin Sonuçları:

Referans No: 477
Faydalanıcı: Çankırı İl Özel İdaresi
Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çankırı Tarım İl Müdürlüğü
Bütçe: 106,643.60 Avro

Projenin Konusu:
Çankırılı kadınlara yöresel gıda üretiminde hijyen eğitimi verilerek ürün kalitesinin
artırılması, kadınların ürettiği ürünlerin pazar payının genişletilmesi.

Projenin Sonuçları:

• Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, mısır koçanı yapraklarından hasır
dokumacılığı ve tarımda girişimcilik ve motivasyon eğitimleri verildi.

• 50 kadın hijyenik gıda üretimi eğitimi aldı. Yöresel ürünlerin hijyenik olarak
üretilmesi ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştırdı, sektörün pazar payını artırdı.

• Hasır dokuma ürünlerin turistik pazarlaması ile ilgili merkezler gezildi, bu amaçla
sadece kursiyerlerin değil, kursun yapıldığı beldenin halkının da katıldığı bir panel
düzenlendi.

• 1 kadın, tekstil ürünleri satan bir mağazanın yemek ihtiyacını karşıladı.

• Organik tarım ürünlerine üretildiği yörenin adı olan ŞEYHSADİ markasının
verilmesi amacıyla gerekli başvurular yapıldı.
• Amasya Belediyesi ile semt pazarlarında organik ürünler bölümü oluşturulması
konusunda mutabakat sağlandı.
• 12-22 Haziran tarihleri arasında Amasya’da yapılan Atatürk Kültür ve Sanat
Haftası etkinlikleri kapsamında stant açılarak kursiyerlerin ürünleri ve faaliyetleri
sergilendi.
• Antalya’da düzenlenen YÖREX Fuarına katılım sağlandı ve üretilen ürünler
tanıtıldı.
• Slovakya’ya bir inceleme gezisi gerçekleştirildi.
• Yörede lise olmaması nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen kursiyer genç
kızların açık liseye kayıt yaptırarak, eğitimlerini sürdürmeleri sağlandı.
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• www.cankirihunerlieller.com web sitesi oluşturuldu.
• Yöresel ürünlerin ve hijyenik üretim koşullarının anlatıldığı yöresel ürünler
kataloğu basıldı, dağıtıldı.
• Çankırı Hazımiye Medresesi’nde ürettikleri yöresel ürünleri tanıtma ve
pazarlama şansı yakalayan kadınlar kendi işletmelerini kurdu.

HİBE PROJELERİ

Seralarda Güneş Kadınlar İçin Doğuyor

Referans No: 484
Faydalanıcı: Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Taşova Ziraat Odası
Bütçe: 114,864.50 Avro

Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var

Referans No: 486
Faydalanıcı: Ordu İl Özel İdaresi
Ortaklar: Ordu Sanayi ve Ticaret Odası
Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ordu Üniversitesi
Bütçe: 128,510.36 Avro

Projenin Konusu:
Taşova’da 18-35 yaş arasında en az ilkokul mezunu 25 kadının önder çiftçi olarak
yetiştirilmesi.

Projenin Konusu:
100 kadına aralarında kümelenmelerini ve güçlerini birleştirmelerini sağlayacak
ortaklık eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 500 metrekarelik bir uygulama serası kuruldu.
• Katılımcılara Taşova Ziraat Odası’nda 370 saat teorik eğitim verildi. Uygulama
serasında 770 saat uygulamalı eğitim yapıldı.
• Seracılık faaliyetlerini incelemek üzere Antalya’ya bir teknik gezi düzenlendi.
Bu geziye katılan kursiyerlerden 20’si ilk kez il dışına çıktı.
• Eğitimleri 24 kadın tamamladı.
• Taşova SYDV tarafından Umutlu köyünde yaptırılan 24 sera kursiyerlere tahsis
edildi. Böylece kadınların üretime katılması sağlandı.

Projenin Sonuçları:
• 4’ü Ordu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 18 yaşını
doldurmaları nedeniyle ayrılmaları gereken kadınlardan olmak üzere 100 kadın
kursa kabul edildi.
• Katılımcılara 4 grup halinde eğitim verildi.
• Mentörlük ve Kümelendirme Merkezi kuruldu.
• 13 girişimci kadın ortaklıklara üye oldu.
• 4 kadın Ortak Girişim kurdu, bunlar proje tarafından desteklendi.
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Tekstilde Kadının Adı Var

Referans No: 500
Faydalanıcı: İlkadım Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
İl Özel İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı
Tekstil Konfeksiyoncular, İmalatçılar Derneği

Nitelikli Yardımcı Sağlık Personeli Yetiştirme
Projesi (NİSAPE)
Referans No: 515
Faydalanıcı: Sağlıkçılar Derneği (SADER)
Ortaklar: Malatya Tabip Odası
İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Bütçe: 249,577.76 Avro

Bütçe: 158,500.86 Avro

Projenin Konusu:
Samsun’da, ilkokul mezunu 50 kadına tekstil sektöründe çalışabilecek beceriler
kazandırılması.

Projenin Sonuçları:
• 50 kadına 16 hafta boyunca 656 saat eğitim verildi.
• Bir tekstil fabrikasına inceleme gezisi yapıldı.
• Kursiyerlere, girişimcilik, farkındalık, kişisel gelişim ve motivasyon ile aile içi
şiddetle mücadele konularında seminerler verildi.
• 8 kadın proje sonunda istihdam edildi.
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Projenin Konusu:
Malatyalı kadınların sağlık alanında nitelikli eleman olarak eğitilmesi ve istihdam
edilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 57 kadın sağlık personeli eğitimini başarı ile bitirdi. 31 kadın hedef sektörde
istihdam edildi.
• Staj süresince, kursiyerlerin yemek giderleri kurumlar tarafından karşılandı.
Alınan gündelikler kursiyerlerin ekonomik olarak rahatlamasını sağladı.

HİBE PROJELERİ

İkinci Baharın Çiçekleri

Referans No: 523
Faydalanıcı: İncesu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
Ortaklar: İncesu Kaymakamlığı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Ticaret Odası
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Kırsal Kesimdeki Kadınların Girişimciliğinin
Teşviki Projesi
Referans No: 524
Faydalanıcı: Hitit Akademi Derneği
Ortaklar: Çorum İl Özel İdaresi
Çorum Belediyesi
Bütçe: 95.662,28 Avro

Bütçe: 132,391.10 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan kadınların yaşlı ve hasta bakımı konusunda
eğitilmeleri, iş gücü piyasasına katılmalarının sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 50 kadın hasta ve yaşlı bakımı kursuna katıldı.
• 6 kadın hedef sektörde istihdam edildi. Diğer kadınlar 2011 yılı sonunda
açılacak iki hastanenin insan kaynakları müdürleri ile kariyer günlerinde bir
araya geldi.

Çorum - Esençay ve Eskiköy ilçelerinde yaşayan, tarım ile uğraşan 75 kadına organik
tarım ve girşimcilik eğitimleri verilmesi, kendi işlerini kurmaları konusunda destek
sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 62 kadın sertifika aldı. 50 kadın Çorum merkezde kurulan köy pazarında tezgah
açtı.
• “Tarımsal Ürünlere Olan Talepte Yeni Eğilimler” konferansı düzenlendi.
• Köylere yapılan ziyaretlerde tespit edilen üretim sorunlarına yönelik eğitimler
düzenlendi.
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Amasya’da İşsiz Kadınların Çocuk, Yaşlı Bakımı
Konularında Eğitimi
Referans No: 527
Faydalanıcı: Amasya Belediyesi
Ortaklar: Amasya İl Özel İdaresi
Bütçe: 189.596,51 Avro

Projenin Konusu:
Amasya’da 18-45 yaş arasındaki 60 kadına çocuk ve yaşlı bakımı konusunda eğitim
verilerek hedef sektörde istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• Proje kapsamında 60 kadın eğitim aldı.
• Kursiyerlere 400 saat çocuk bakımı, 240 saat ise yaşlı ve hasta bakımı kursu
verildi.
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Amasya Kadın Aile Danışma ve Hizmet
Merkezi
Referans No: 540
Faydalanıcı: Amasya İl Özel İdaresi
Ortaklar: Amasya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Amasya Esnaf Ve Sanatkarlar Odası
Bütçe: 308,616.89 Avro

Projenin Konusu:
Amasya’da bir Kadın Aile Danışma ve Hizmet Merkezi (KADHİM)kurularak, şehir
merkezinde 100 kadına beceri kazandırma kursları verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kursiyer kontenjanının % 15’i kız yetiştirme yurdundan ayrılma çağına gelmiş
genç kızlara ayrıldı.
• Gümüş işlemeciliği, cam füzyonu ve çocuk bakıcılığı konusunda düzenlenen
kurslar için atölyeler oluşturuldu.

HİBE PROJELERİ

İşsiz Kadınların Çocuk Bakımı Eğitimiyle
İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması
Referans No: 561
Faydalanıcı: Trabzon Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bütçe: 137,350.55 Avro

Kültür Mantarcılığı ve Ev Yemekçiliği

Referans No: 562
Faydalanıcı: Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı
Ortaklar: Arsin Ziraat Odası Başkanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Akçaabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Bütçe: 140,375.00 Avro

Projenin Konusu:
20-40 yaş arasındaki 50 kadına 0-12 yaş arasındaki çocuklara bakım konusunda
eğitim verilmesi.

Projenin Konusu:
Trabzon-Akçaabat’ta yaşayan kadınların ev yemekçiliği ve kültür mantarcılığı eğitimleri
yoluyla kalifiye işgücüne katılmalarının sağlnaması.

Projenin Sonuçları:
• Kadınlara iki grup halinde 576 saat eğitim verildi.
• Eğitimler haricinde “ Temel Sağlık Bilgileri”, “Kanser ve Sigara”, “Aile İçi
İletişim” ve “Kitle İletişim Araçlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konulu 4
seminer gerçekleştirildi.
• Eğitim sonunda 46 kadın başarılı oldu ve sertifika aldı.
• “Eğitici Oyun ve Oyuncaklar” dersinde yapılan örgü oyuncaklar sergilendi.
Gelen talepler üzerine üretilen oyuncaklar kursiyerlerin ev eksenli çalışarak
gelir elde etmelerini sağladı.

Projenin Sonuçları:
• 20 kadın kültür mantarcılığı, 20 kadın ev yemekçiliği kurslarına katıldı. Kadınlar
kurs süresince iş teklifleri aldı.
• Kurs süresince, rol model olarak kendi işinin sahibi kadınlar ile bir araya gelen
kursiyerlerde “biz de kendi işimizi kurabiliriz” düşüncesi oluştu.
• www.mantarveyemek.com web sitesi faaliyete geçirildi.

• 12 kursiyer bölgedeki kreş ve gündüz bakım evlerinde istihdam edildi.
• Bu proje ile birlikte Trabzon Belediyesi’nde bir AB Proje Ofisi oluşturuldu.
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Mum İçinde Trabzon Tarihi

Referans No: 563
Faydalanıcı: Trabzon Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 98,517.58 Avro

Güne Bakanlar

Referans No: 569
Faydalanıcı: Kayseri Ticaret Odası
Ortaklar: Türk Kadınlar Birliği-Kayseri
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası
Bütçe: 262,850.85 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Trabzon’da tarımsal üretim alanından kente gelen, istihdam açısından mesleki beceri
yetersizliği nedeniyle dezavantajlı, özellikle Trabzon’un Değirmendere semtinde oturan
16-39 yaş arasındaki 30 işsiz kadına mumdan hediyelik eşya yapımı konusunda
eğitim verilmesi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki 100 kadına kendi işlerini kurma konusunda destek
verecek girişimcilik eğitimlerinin verilmesi.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:

• Üç ilde eğitim ofisleri kuruldu.

• İzmir’e hediyelik eşya sektörünü incelemek üzere bir gezi düzenlendi.

• Eğitimi, Kayseri’den 47, Sivas’tan 28 ve Yozgat’tan da 23 kadın, yani toplam
98 kursiyer başarıyla tamamladı.

• Trabzon’da kent ve il içindeki turistik noktalara düzenlenen gezilerle kursiyerlerin
ufuklarının genişlemesine katkı sağlandı.

• Bunlar arasından 33 kadın danışmanlık desteğine hak kazandı. Bunlara 99
saat danışmanlık desteği verildi.

• Trabzon’da bir alışveriş merkezinde açılan stantta kursa katılan kadınların
ürettikleri dekoratif mumları tanıtması ve böylece iş piyasası ile tanışmaları
sağlandı.

• Projeye katılan kadınlardan Yozgat’ta 2, Sivas’ta 1 ve Kayseri’de 2’si kendi
işletmelerini kurdu.

• Kursiyer kadınlara iş yeri olarak planlanan Trabzon Mum Evi’nin açılışı
gerçekleştirildi.
• Projeye başvuran 101 kadın ve eşlerine (82 kişi) aile içi iletişim semineri verildi.
• Yöresel hediyelik eşya portföyüne 4 farklı obje kazandırıldı.
• Kursiyer 30 kadın hediyelik mum eşya yapımı konusunda eğitici düzeyine
getirildiğinden İl Halk Eğitim Müdürlüğü’nde yapılabilecek eğitimler için potansiyel
yaratıldı.
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Bayat Kadınlarına Meslek Edindirme Ve
İstihdam Projesi
Referans No: 590
Faydalanıcı: Bayat Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Kunduzlu Belde Belediyesi
Eskialibey Belediyesi
Bayat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Bütçe: 258,855.74 Avro

Narlı Kadın İstihdamı Projesi

Referans No: 591
Faydalanıcı: Narlı Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Pazarcık Kaymakamlığı
Pazarcık ve Narlı İş Adamları Derneği (PANİAD)
Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği
Bütçe: 119,016.10 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Çorum-Bayat’ta yaşayan kadınların tekstil üzerine eğitim verilmesi, katma değeri
yüksek ama bölgede unutulmaya yüz tutmuş Türkmen Kilimleri dokumacılığının
canlandırılması yoluyla kadınlara nitelik kazandırılması.

Kahramanmaraş-Pazarcıklı’da 15-40 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu işsiz
kadınlara, tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandıracak eğitimler
verilmesi.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• 50 kadın testil, 20 kadın kilim dokuma eğitimlerine katıldı. 30 kadın hedef
sektörde istihdam edildi.
• 6 kilim dokuma kursiyeri beldede kurulu bulunan kalkınma kooperatifine üye
oldu.

• 120 kadın eğitimleri tamamlayarak katılım belgelerini aldı.
• Kadınların istihdam edilebilmeleri amacıyla istihdam toplantıları düzenlendi, özel
sektör temsilcileri davet edilerek eğitim alan kursiyerlerle işverenlerin buluşması
sağlandı.

• Bakmak zorunda oldukları çocukları nedeniyle iş hayatına giremeyen kadınlar
için Bayat Belediyesi bünyesinde bir çocuk bakım merkezi kuruldu.
• Kunduzlu’dan kilim eğitimi için Bayat’ta gelen kadınların ulaşımı Belediye
tarafından sağlandı.
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Çocuklar Oynarken

Referans No: 592
Faydalanıcı: Şanlıurfa Kadınının Güçlendirme ve Destekleme Derneği
Ortaklar: Şanlıurfa Belediyesi
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü
Şanlıurfa Çok Amaçlı Toplum Merkezi
Şanlıurfa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Şanlıurfa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 232,681.30 Avro

Projenin Konusu:

Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi

Referans No: 594
Faydalanıcı: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksek Okulu
Bütçe: 348.739,75 Avro

Projenin Konusu:
Hatay’da yaşayan, 16-35 yaş arasındaki en az ilköğretim mezunu 75 kadına
yöresel mutfağın özellikleri konusunda eğitim verilerek ilgili sektörlerde istihdam
edilmelerine katkı sağlanması.

Şanlıurfa’da 16-35 yaş arasındaki 50 kadına el sanatları bağlamında özellikle turistik
eşya olarak kullanılabilecek ürünler üretilmesi konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 50 kadına tekstil, aksesuar ve seramik atölyelerinde el sanatları eğitimi verildi.

• Kadınlara yabancı dil, kişisel gelişim, iletişim, girişimcilik, işçi sağlığı ve iş
güvenliği konularının yanı sıra soğuk mutfak konusunda 480, sıcak mutfak
konusunda 648 ve pastacılık konusunda 480 saat eğitim verildi.

• Kursiyer kadınların 0-6 yaş arasındaki 48 çocuğuna okul öncesi eğitim verildi.

• Eğitimi 74 kursiyer tamamladı.

• Üretilen ürünler Harran Üniversitesi Bahar Şenliğinde tanıtıldı.

• Eğitimlerin proje sonrasında da devam etmesini sağlamak için Yöresel Mutfak
Sanatları Merkezi kuruldu.

Projenin Sonuçları:
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Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını
Geliştirme Projesi (TUSKİP)
Referans No: 602
Faydalanıcı: İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği

Erciyes Kadınları Projesi

Referans No: 604
Faydalanıcı: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD)
Bütçe: 269,629.32 Avro

Bütçe: 198,624.00 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
İskenderunlu kadınlara yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, bölgede gelişen
turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro, mutfak hizmetleri ve servis teknikleri
konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 240 başvurudan seçilen 50 kadın, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ön büro,
mutfak teknikleri ve servis teknikleri eğitimine katıldı.

Kayserili kadınlara, turizm sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli ara eleman
eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• İşsizlik kaydı olmayan 330 kadının İŞKUR’a kaydı yapıldı. 179 kadın turizm
eğitimini tamamladı. İstihdamı sağlamaya yönelik görüşmeler tamamlandı.
• Oluşturulan eğitim merkezinde ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlere devam edildi.
• Eğitimler ve sonrasında da kullanılacak kaynak kitap hazırlandı; dağıtıldı.

• Hedef sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü arzı sağlanarak yörenin sürdürülebilir
turizm kalkınmasına katkıda bulunuldu, kayıtlı kalifiye kadın istihdamı arttı.
• Kadınlara projeye uyumlaştırma seminerleri verildi, mikro ve makro krediler
konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
• Projeden elde edilen teknik kapasite ile yakın gelecekte oluşturulacak
İskenderun Serbest Bölgesinin ihtiyaç duyduğu satış ve pazarlama elemanı
yetiştirme eğitimi projelendirildi.
• 2 kadın kendi işini kurdu.
• 4 kadın istihdam edildi.
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Midyat’ta Kadının İş Dünyasına Katılımı

Referans No: 614
Faydalanıcı: Midyat Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)
Ortaklar: Midyat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Midyat Halk Eğitim Merkezi
Midyat Özürlüler Derneği (Öz-Der)
Midyat Genç İşadamları ve Genç Girişimciler Derneği
S.S Midyat Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi

Samandağ Turizm Sektöründe Kadın
İstihdamını Geliştirme Projesi (SAKİP)
Referans No: 616
Faydalanıcı: Samandağ Köylere Hizmet Götürme Birliği
Ortaklar: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu
Samandağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bütçe: 188,311.00 Avro

Bütçe: 140,689.35 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
Midyat’ta 151 kadına girişimcilik, grafik tasarım, turist rehberliği ve hazır giyim üretimi
konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Grafik tasarımı kursu için 23 kadın temel bilgisayar eğitimi aldı.
• Hazır giyim elemanı yetiştirme konusunda 25’er kişilik iki kurs açıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gelişen turizm faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç
duyulan elemanların yetiştirilmesi için kadınlara servis ve mutfak hizmetleri eğitimi
verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Toplam 30 kursiyer sayısı 44’e yükseltildi, mutfak hizmetleri ve servis
konusunda eğitimler verildi.

• Girişimcilik konusunda 63 kadın seçildi, bu eğitimi 39 kadın başarıyla tamamladı.

• Eğitimler ilçedeki İsmail ve Mehmet Selim Kara Kız Teknik ve Meslek
Lisesi’nde gerçekleştirildi.

• Hazır giyim, grafik tasarım ve turist rehberliği kurslarını tamamlayanların iş
hayatına atılmalarını kolaylaştırmak için staj imkanları sağlandı.

• Kursiyerler Hatay Valisi ve ilçe kaymakamlarının katıldığı bir yemeğin protokol
servisinde bizzat görev aldı.

• Girişimcilik eğitimi alan kadınların özellikle ev yapımı yiyecek maddesi ve el
ürünlerini pazarlayacakları bir “Kadınlar Çarşısı” kurma girişimi başlatıldı.

• Kursiyerler derslerin sonrasında 3 ay staj yaptı.

• Kadınların bir dernek kurma çalışmaları devam ediyor.
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Çağrı Merkezi Operatörü Yetiştirme Merkezi

Referans No: 618
Faydalanıcı: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Cumhuriyet Üniversitesi
Bütçe: 124,992.05 Avro

Projenin Konusu:
Sivas’ta 18-30 yaş arasındaki 50 kadına çağrı merkezi operatörlüğü eğitimi
verilerek işgücüne katılmalarının desteklenmesi.

Projenin Sonuçları:
• En az lise mezunu ve bilgisayar kullanımına yatkın olan kadınlar arasından 50
asıl, 20 yedek katılımcı belirlendi.
• Kursiyerler 25 kişilik iki grup halinde eğitim aldı.
• Eğitimler sırasında, her grup 80 saat ders aldı.
• İldeki çağrı merkezlerine inceleme gezisi düzenlendi.
• Kursu 47 kadın tamamladı, bunlardan 12’si Sivas’taki çeşitli kurumların çağrı
merkezlerinde iş buldu.

Köyden Kente Göç Eden Kadınlara Mesleki
Eğitim Verilmesi
Referans No: 627
Faydalanıcı: Pazar Ziraat Odası
Ortaklar: Of Ziraat Odası Başkanlığı
Rize Üniversitesi Pazar MYO
Bütçe: 163,786.68 Avro

Projenin Konusu:
Trabzon ve Rize’de kent merkezinde oturan kadınlara tıbbi ve aromatik bitki
yetiştiriciliği eğitimi verilerek işgücüne katılmalarının desteklenmesi.

Projenin Sonuçları:
• 60 kadına iki grup halinde eğitim verildi.
• Eğitimler sırasında haftada 5 gün 5’er saatten olmak üzere toplam 125 gün Tıbbi
ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu verildi.
• 12 kursiyer Okumuş Çay Sanayi AŞ.’de işe başladı.
• Yetiştirilen ürünlerin tanıtımı için 5 kursiyer kendi arazisinde örnek tıbbi ve aromatik
bitki bahçesi oluşturdu.
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Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi

Referans No: 643
Faydalanıcı: Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Lisesi
Hacılar Hasçelik Anaokulu
Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi
Bütçe: 134,302.00 Avro

Kadın Girişimciliğini Geliştirmek İçin Yerel
Ortaklarla İşbirliği
Referans No: 675
Faydalanıcı: Van Ziraat Odası
Ortaklar: Van Halk Eğitim Merkezi
Van Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 208,175.67 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Kayseri Hacılar’da yaşayan sosyal risk altında bulunan kadınlara çocuk bakım eğitimi
verilerek, kadın istihdamının artırılması.

Van’da 20-40 yaş arasındaki girişimci olmak isteyen 30 kadına eğitim verilerek
kadın girişimciliğinin artırılması.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• 49 kadın, 0-6 yaş çocuk bakım ve eğitimi konusunda mesleki eğitim aldı.

• 30 kadın girişimcilik alanında verilen eğitimlere katılarak sertifikalarını aldı.

• Yöre halkı, mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim stratejilerinin önemi hakkında
bilgilendirildi, mesleki eğitime talep arttı.

• 15 kadın kendi işini kurarak girişimci oldu.

• Yörede çocuk bakımı alanında yetişmiş insan kaynağı veri tabanı oluşturuldu.
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Evden İstihdama Etkin Geçiş

Referans No: 725
Faydalanıcı: Diyarbakır Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü
P.K.S.O. ve Kız Meslek Lisesi
Ortaklar: Diyarbakır Mesleki Eğitim Merkezi
Diyarbakır Kuaförler ve Berberler Odası
Bütçe: 339,258.34 Avro

Projenin Konusu:
Diyarbakır Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan, 18-35 yaş
arasında, köyden kente göç eden ve işsiz olan 120 kadına, kuaför, cilt bakımı ve
girişimcilik eğitimleri verilmesi.

İstihdam Garantili Çocuk ve Hasta/Yaşlı
Bakıcılığı Projesi
Referans No: 726
Faydalanıcı: Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ortaklar: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Elazığ Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 229,690.70 Avro

Projenin Konusu:
Elazığlı kadınlara çocuk, yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim verilerek, işgücü
piyasasına girişlerinin sağlanması.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• 120 kadın proje kapsamındaki eğitimlere katılarak sertifikalarını aldı.

• 80 kadın çocuk ve yaşlı-hasta bakımı eğitimini tamamladı. 23 kişi sektörde
istihdam edildi.
• Web sitesinin yanı sıra çocuk ve hasta/yaşlı bakıcılığına yönelik sektörel dergi
hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.
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Ayder Yöresindeki Kadınların Ev Pansiyonculuğu
Konusunda Eğitimi Ve İstihdamı
Referans No: 733
Faydalanıcı: Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Ayder Çevre ve Turizm Derneği
Karadeniz Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik M.Y.O
Abant İzzet Baysal Ünviversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu
Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulu

Bahadın’da Verimli Topraklar, Çalışan Kadınlar

Referans No: 739
Faydalanıcı: Bahadın Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bağcılık ve
Şarapçılık Bölümü
Bahadın Kültür ve Dayanışma Derneği
Bütçe: 148.398,30 Avro

Bütçe: 107.463,20 Avro

Projenin Konusu:
Rize Çamlıhemşin’de yaşayan işsiz 80 kadına bölgenin kısıtlı turistik yatak kapasitesini
artırmak için ev pansiyonculuğu eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 80 kadın ev pansiyonculuğu konusunda sertifika aldı.
• 15 kadın istihdam edildi, 4 kadın kendi işini kurdu.

Projenin Konusu:
Yozgat Bahadın’da kadınların atıl olarak olan verimli arazileri bağ olarak işlemesi
ve ev şarapçılığı ile kadın istihdamının artırılması.

Projenin Sonuçları:
• 110 kadın 6 ay süreyle teorik ve pratik ev şarapçılığı eğitimi aldı. 60 kadın
işgücüne katıldı. Üretilen şarapların tanıtım ve pazarlaması için çeşitli market
zincirleri ile işbirliği yapıldı.
• Şarap üretim atölyesi kuruldu. Atölye, hem kadınların kendi atölyelerini kurana
dek üretimlerini gerçekleştirmeleri hem de bölge halkından ekonomik üretim
faaliyetlerinde bulunmak isteyen diğer girişimciler için kullanıma sunuldu.
• Ev şarapçılığı eğitimi ile ilgili kitapçıklar bastırıldı, dağıtıldı.
• Kadın istihdamı konusunda farkındalık çalışmaları yapıldı.
• Üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirlikleri
kurularak kadınların işgücüne katılımlarının önündeki engellerle mücadele için
farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuldu.
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Çerkeş Kadın İstihdamını Destekleme Projesi

Referans No: 746
Proje Adı: Çerkeş Kadın İstihdamını Destekleme Projesi
Faydalanıcı: Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı
Ortaklar: Çerkeş Halk Eğitim Merkezi (Vali Erdal Aksu HEM)
Bütçe: 140.342,52 Avro

Projenin Konusu:
Çerkeş’te daha önce tarımsal üretim alanında çalışmış, 18 yaş üstü 30 kadına
bilgisayarlı muhasebe, 50 kadına da konfeksiyon üretimi eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• En az lise mezunu olan kadınlara 300 saat bilgisayarlı muhasebe, en az
ilköğretim mezunlarından oluşan gruba 225 saat konfeksiyon eğitimi verildi.
• Kursiyerlere 4’er hafta staj olanağı sağlandı.
• Kursları 63 kadın tamamladı, sertifikalarını aldı.

Meslekli Melekler

Referans No: 749
Proje Adı: Meslekli Melekler
Faydalanıcı: Elazığ Esnaf ve Sanayi Odası
Ortaklar: Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
Bütçe: 142.610.67 Avro

Projenin Konusu:
Elazığ’da 15-45 yaş arasındaki 10 kadına aşçılık, 15-29 yaş arasındaki 30 kadına da
garsonluk eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 10 kadın kursiyere Turizm ve Otelcilik Lisesinde 80 saat teorik, 120 saat de pratik
olmak üzere toplam 200 saat aşçılık eğitimi verildi.
• 30 kadın kursiyere Turizm ve Otelcilik Lisesinde 5 ay süreyle toplam 200 saat
garsonluk eğitimi verildi.
• Proje kapsamında aşçılık ve garsonluk eğitimi alan 40 kadına 60 saat İngilizce, 28
saat iletişim, 40 saat diksiyon eğitimi verildi.
• Eğitim kapsamında Kapadokya bölgesindeki turistik işletmelere inceleme gezisi
düzenlendi.
• Eğitim alanların istihdamı için Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile işbirliği yapılıp,
istihdam potansiyeli taşıyan kuruluşlar bilgilendirildi. 2 kursiyerin, Esnaf ve
Sanatkar Odaları Birliği’nin girişimcilik kursunu tamamlaması sağlandı.
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Butik Şarapçılık

Referans No: 750
Proje Adı: Butik Şarapçılık
Faydalanıcı: Elazığ Üzümcüler Birliği
Ortaklar: Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 210.014,25 Avro

Projenin Konusu:
Kaliteli üzüm üretim bölgelerinden biri olan Elazığ’da kadınlara şarap üretimini
öğreterek, butik şarap üretimi yoluyla kadınların istihdamına katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• 19-29 yaş arasındaki, ilkokul mezunu 50 kadına eğitim verildi.
• Uygulama ve eğitim yeri olarak Hal Köyündeki şarap imalathanesi belirlendi.
• İmalathaneye, şişeleme makineleri de dahil olmak üzere gerekli ekipman alındı.
• Kursiyerlere, bağcılık ve üzüm türleri konuları da dahil olmak üzere toplam 400
saat eğitim verildi.
• 46 kadın eğitimlerini tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı.

Sağlıklı Nesiller

Referans No: 754
Proje Adı: Sağlıklı Nesiller
Faydalanıcı: Elazığ Fırat Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu
Ortaklar: Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(EESOB), Türkiye
Cumhuriyeti
Bütçe: 167.434.67 Avro

Projenin Konusu:
Elazığ’da 19-40 yaş arasındaki 30 kadına evde bakım hizmetlerinde çalışacak
biçimde yaşlı ve hasta bakımı eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kursiyerlere 6 ay süreyle, 600 saat hasta ve yaşlı bakımı, 74 saat spor, 250
saat iş uyumu, 82 saat de sosyal aktivite eğitimi verildi.
• Eğitim sonrasında 10 kursiyer Harput Devlet Hastanesi, 20 kursiyer de Elazığ
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptı. Ayrıca kursiyerler evde bakım
hizmetleri konusunda deneyim kazanmaları için dönüşümlü olarak bu alanda
çalıştı.
• Kursu 26 kadın tamamladı.
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Kadın ve Feretiko=Bilgi Toplumu Ve İstihdam

Referans No: 755
Faydalanıcı: Derepazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Derepazarı Halk Eğitim Merkezi
Rize Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği
Bütçe: 234.142,27 Avro

Projenin Konusu:
Rize-Derepazarı’nda tarım sektöründe ücretsiz işçi olarak çalışan ve nitelikli işgücü
sektöründe yer alamayan kadınlara katma değeri yüksek Feretiko dokuması
konusunda eğitim verilmesi.

Kadınlar İstihdama Katılıyor ve Güçleniyor

Referans No: 766
Faydalanıcı: Toplumsal Kalkınma Derneği (TOKADER)
Ortaklar: Yomra Belediyesi
Bütçe: 126.444,04 Avro

Projenin Konusu:
Trabzon’da yaşayan 18-52 yaş arasındaki 30 kadına turistik tesislerde hizmet
verebilecek şekilde pastacılık, fırıncılık eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• 100 kadına Feretiko dokuma eğitimi verildi. Bu eğitimi tamamlayan 68 kişi
dekoratif örtü ve kılıf dikimi, kadın üst giysileri dikimi eğitimi aldı.
• Girşişimciliği hedefleyen ve başarılı olan 30 kadına girişimcilik eğitimi verildi.
• Tarımda çalışan, ürettiğinden pay alamayan kadınlar, alternatif olarak
yapabilecekleri Feretiko alanında nitelik kazandı. Elde ettikleri beceriler ve
bilgilerle tüketici olmaktan çıkıp işgücü piyasasında yer alarak üretici bireyler
haline geldi.

• Projeye 52 kadın başvurdu. Aralarından mülakatla 30 kadın belirlendi.
• 120 gün süren eğitimler sonunda kursiyerler ayrıca 20’şer gün staj yapma olanağı
buldu.
• Kadınlar girişimcilik konusunda teşvik edildi. Bu amaçla bir seminer düzenlendi.
• Proje sonrasında 8 kadın çalışmaya başladı.
• Kursiyerlerden 7’si pastacılık, 11’i de aşçılık alanında kalfalık belgesi aldı. Toplam
18 kişiden 10’u ayrıca yapılan sınavı başararak pastacılık ve aşçılık alanında
ustalık belgesi almaya hak kazandı.
• 2 kursiyer kadın insan hakları konusunda eğitimlere katıldı ve biri eğitici olma
hakkı kazandı. Bu kursiyer daha sonra katıldığı bir eğitim çalışmasında İsveç’e bir
inceleme gezisi yaptı.
• Kursiyerler Trabzon’daki Sanat Sokağında ve Halk Eğitim Merkezi yılsonu
sergisinde açtıkları stantlarda kendi yaptıkları ürünleri satarak, pazarlama
konusunda deneyim yaşadı.
• 4 kadın kendi işyerini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Hanımeli Projesi

Referans No: 783
Faydalanıcı: Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ortaklar: Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)
Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (Er-Kadın)
Bütçe: 84.590 Avro

Kadın Kileri

Referans No: 793
Faydalanıcı: Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
Ortaklar: Şanlıurfa Belediyesi
Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği
Bütçe: 176.913.09 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Erzurum’un kentsel yapısı içinde, yoksul semtlerde yaşayan 120 kadına aşçılık ve ev
yapımı ürünler konusunda eğitim verilmesi.

Şanlıurfa’nın Sırrın Semti Karşıyaka Mahallesinde yaşayan ve yöreye özgü isot
(pul biber) üretiminde yevmiye ile çalışan 18-35 yaş arasındaki 40 kadına isot
üretimi başta olmak üzere, kurutulmuş sebze ve ev yapımı yiyeceklerin üretilmesi
konularında eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 30’ar kişilik iki gruptan oluşan 60 kadına aşçılık, girişimcilik, toplumsal cinsiyet
rolleri ve kalkınma eğitimi, yine 30’ar kişilik iki gruptan olaşan 60 kadına da ev
yapımı ürünler, girişimcilik, toplumsal cinsiyet rolleri ve kalkınma eğitimi verildi.
• Açılış toplantısında konuşma yapan Türkiye’nin tanınmış yemek ustalarından
Emine Beder’in toplantıya katılımı, faydalanıcıların şevkini artırdı , rol model oldu.
• Türkiye Aşçılar Milli Takımı’ndan Executive Chef Süleyman Engin eğitim verdi,
sektörle ilgili web sitelerinde, yayın organlarında projenin görünürlüğünü sağladı.
• Kendi işini kurmayı planlayan 9 kursiyere iş planı hazırlandı, kurumlarda stihdam
edilmeyi isteyen 6 kursiyerin bölgede faaliyet gösteren işletmelerde veya
kurumlarda istihdam edilmeleri sağlandı, evden üretim yaparak gelir elde etmeyi
isteyen 6 kursiyere danışmanlık desteği sağlandı.
• Katılımcıların eğitim faaliyetlerinden öğrendikleri pekiştirmek için pratik
yapmalarını sağlayacak Ürün Atölye Mutfak kuruldu.
• Kursiyerlerin eğitim merkezine ulaşımları için servis hizmeti satın alındı.
• Örnek Başarı Hikayeleri Seminerleri” gerçekleştirildi.
• Süleyman Engin’in organizasyonu ile Aşçılık eğitim programları sona erdikten
sonra, şehirde kursiyerlerin de katıldığı bir yemek yarışması düzenlendi.

Projenin Sonuçları:
• Kadınlara ulaşabilmek için, saha çalışması yapıldı. Kadınların istek ve
görüşlerini derlemek için 1500 anket uygulandı.
• Kadınların eğitime daha kolay katılmalarını sağlamak için bir çocuk bakım
odası düzenlendi ve burada bir çocuk gelişim uzmanı görevlendirildi.
• Katılımcılara, kişisel gelişim, güçlendirme ve temel sağlık bilgilerini içeren
eğitimler verildi.
• 14 kursiyerin okuma yazması olmadığı belirlendi. Bunlara Halk Eğitim
Merkezinde 6 haftalık okuma yazma kursu verildi.
• Çalışmalar sırasında üretilen ürünlerin sergilenmesi için teşhir salonu
oluşturuldu.
• Kooperatifçilik konusunda bilgi verildi ve Mezopotamya Kadın Çevre ve
İşletme Kooperatifi kuruldu.
• Eğitim faaliyetleri sırasında üretilen ürünlerin pazarlanması için bir pazarlama
elemanı görevlendirildi. Kadınlar ürettikleri ürünleri profesyonel pazarlamayı
öğrendi.
• 60 saat girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitime 40 kursiyerin yanı sıra, 10 kadın
daha kendi istekleriyle katıldı.
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Muhasebe ve Büro Yardımcı Elemanı Eğitimi
Projesi
Referans No: 794
Faydalanıcı: Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Ortaklar: Rize Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 111.620,69 Avro

Projenin Konusu:
Rize’de en az lise mezunu olan kadınlara muhasebe ve büro yardımcı elemanı
eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 38 kadın Muasebe ve Ön Büro yardımcı elemanı eğitimi aldı. Bunların 19 ‘u
muhasebe bürolarında istihdam edildi.
• Faydalanıcı bünyesinde; meslek mensubu pek çok muhasebecinin de hizmet
içi eğitimlerini alabilecekleri bir eğitim merkezi kuruldu.

Kraliçe Arılar

Referans No: 815
Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği
Ortaklar: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu
Kayseri Ticaret Odası
Bütçe: 212.783,41 Avro

Projenin Konusu:
Kayseri’de başta matbaalar olmak üzere, reklam ve basın sektörünün ihtiyaç duyduğu
kalifiye eleman sıkıntısını gidermek için 70 kadının grafik tasarımcı olarak yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Lise, önlisans ve lisans mezunları arasından grafik tasarım konusuna özel
yetenekli 70 kursiyer belirlendi.
• Eğitimler Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda
yapıldı.
• 70 kişi 3 gruba ayrıldı. Her gruba 356 saat eğitim verildi.
• 9 kursiyer ve 4 proje personeli bir hafta süreyle İtalya’nın Roma, Floransa ve
Venedik kentlerinde tasarım firmalarına inceleme gezisi yapıldı.
• Eğitimi 68 kişi tamamladı.
• 18 kişi istihdam edildi.
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Şemdinli Artık Daha Yakın

Referans No: 820
Faydalanıcı: Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Ortaklar: Yüksekova Belediyesi Başkanlığı
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası
Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Şemdinli Spor Kulübü

Yerel İşletmelere Nitelikli Muhasebe Elemanı
Yetiştirme Programı
Referans No: 822
Faydalanıcı: Gümüşhane Esnaf ve Sanayi Odaları Birliği
Ortaklar: Gümüşhane Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Kalkınma ve Katılım Derneği
Bütçe: 185.676,30 Avro

Bütçe: 180.302,85 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
Hakkari Şemdinli kırsal kesiminde yaşayan 50 kadına, doğadan aromatik bitki
toplayıcılığı, modern tekniklerle peynir yapım teknikleri ve organik tarım konusunda
eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:

Meslek yüksek okulu, ticaret meslek lisesi ya da lise mezunu 18-35 yaş arasındaki
50 kadına muhasebe meslek elemanı eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 25’er kişiye ayrılan iki farklı gruba 2’şer ay, toplam 224’er saat olmak üzere
muhasebe eğitimi verildi.

• Şemdinli florası ile ilgili bir kitap hazırlandı ve 500 adet basıldı.

• Kursları birinci grupta 23, ikinci grupta da 22 olmak üzere toplam 45 kadın
tamamladı.

• Kadınlara organik tarım, ev ekonomisi ve ürün işleme, değerlendirme eğitimi
verildi.

• Kursiyerlere 40’ar günlük staj imkanı sağlandı.

• Eğitimler kapsamında, 1’er dönümlük 2 sebzelik, 2 bağ, 2 meyvelik ve 10
kovandan oluşan bir arılık kuruldu.
• Organik ürünlerin sertifikasyonu ile ilgili girişimler yapıldı.
• Proje süresince 150 kadın İŞKUR’a kayıt yaptırarak işgücü piyasasına katıldı.
• Bölgede üretilen peynirlerde bir standart sağlandı.
• 60 dekar yeni sebze / meyve bahçesi tesis edildi.
• 10 üretici organik tarıma başlamak için sözleşme imzaladı.
• Eğitime katılan kadınlar yeni bir sivil toplum örgütü kurdu.
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• Ayrıca proje kapsamında güçlendirme semineri gerçekleştirildi.
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Orcik ve Pestil Üretimi

Referans No: 832
Faydalanıcı: Anadolu Kalkınma ve Eğitim Derneği
Ortaklar: Kaplıkaya Köyü Muhtarlığı
Serince Köyü Muhtarlığı
Obuz Köyü Muhtarlığı
Erbildi Köyü Muhtarlığı
Bütçe: 311.883,60 Avro

Kadınların Tarımda İstihdamı Projesi (KATİP)

Referans No: 837
Faydalanıcı: Solhan Belediye Başkanlığı
Ortaklar: Solhan Halk Eğitim Merkezi
Bütçe: 365.437,10 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Bingöl - Solhan’ın kenar mahallelerinde yaşayan 18-44 yaş arasındaki 80 kadına
tarımda modern üretim yöntemleri ve seracılık konusunda eğitim verilmesi.

Elazığ’da kalifiye kadın üreticilerin sektörde yer almasının sağlanarak orcik ve
pestil üretim tekniklerinin geliştirilmesi, yöresel bir hediyelik ürün olan orciğe talep
yaratılarak bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:
• Herhangi bir mesleki eğitimi ve işi olmayan 240 kadın, orcik ve pestil üretimi
konusunda kalifiye eleman haline geldi. 136 kadın üretici oldu, 1’i kendi
şirketini kurarak 12 kadını istihdam etti.
• Orcik yapımının temelini oluşturan bulamaç kaynama anını gösteren fotoğraf,
dünya çapında en iyi fotoğrafların yer aldığı Pentax Premiere Collection’a
seçildi.
• Elazığ İl Tarım Müdürlüğü, üzümcülük sektöründeki ürün işleme sorununu
aşmak için küçük aile işletmelerinde kullanılmak üzere makine imalatı
yapılması için bir firma ile anlaştı.

• Tarım Eğitim Merkezi kuruldu. Bu merkezin yanında uygulamalı eğitimlerin
yapılabilmesi için bir arazi kiralandı ve bu arazi eğitim amaçlı olarak düzenlendi.
Su kanalları yapıldı ve arazinin etrafı çitle çevrildi. 3 adet 100’er metrekare sera
kuruldu.
• Kursiyerlere tarım ve seracılık konusu dışında, okuma yazma, girişimcilik, işletme,
sağlık, ev ekonomisi ve bilgisayar okuryazarlığı konusunda 248 saat teorik eğitim
verildi.
• Kursu 78 kadın tamamladı.
• 15 kadın kendi seralarını kurmak istediklerini belirterek Solhan
Kaymakamlığı’ndan destek istedi.

• Uygulamalı eğitim için bir merkez oluşturuldu. Üretim merkezini ziyaret eden
32 kişilik AB heyeti orcik ve pestil üretimi hakkında bilgilendirildi.
• Orcik ve pestil üretimi, hijyen eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, pazarlama ve
girişimcilik kitapları basıldı ve dağıtıldı.
• Elazığ’da ilk defa Uluslararası Orcik ve Üzüm festivali düzenlendi.
• Okuma – yazma bilmeyen 38 kadın kurslara yönlendirilerek okuma – yazma
öğrenmeleri sağlandı.
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Bitkisel Örücülük (Zembil Örme) Projesi

Referans No: 841
Faydalanıcı: Bafra Halk Eğitim Merkezi
Ortaklar: Doğanca Belediyesi
Samsun İl Özel İdaresi
Buğday Ekolojik Yaşam Destekleme Derneği
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

Aşağı Kelkit Havzası Evde Yaşlı Bakım
Elemanı Yetiştirme Projesi
Referans No: 844
Faydalanıcı: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu
Ortaklar: Niksar Sağlık Meslek Lisesi
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Niksar Belediye Başkanlığı
Bütçe: 130,390.2 Avro

Bütçe: 213.229,60 Avro

Projenin Konusu:
Samsun’un Bafra ilçesinde Doğanca beldesinde yaşayan 15 yaş üzeri 30 kadına,
yöredeki doğal malzemelerden yararlanarak, sepet vb. ürünlerin üretilmesi eğitiminin
verilmesi.

Projenin Konusu:
Tokat-Niksar ve Erbaa’da yaşayan eğitimsizlik nedeniyle istihdam edilebilirliği
mümkün olmayan kadınlara, yaşlı ve hasta bakımı konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
Projenin Sonuçları:
• Doğanca Belediye binasında bir eğitim atölyesi kuruldu.
• Uygulama bölgesinde 15 yaş üstünde 30 kadın kursiyer olarak belirlendi.
• Zembil örgücülüğünün yanı sıra, eğitimler sırasında, sürdürülebilir eko turizm,
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konularda da bilgi verildi.
• İstanbul Şişli ekolojik ürünler pazarına bir inceleme gezisi yapıldı.
• İzmir Ekoloji Fuarına katılım sağlanarak, kursiyerlerin ürün çeşitliliğini görmesi
sağlandı.
• Bitkisel örücülük (zembil) tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan ürünler
Bafra ilçe merkezinde sergilendi.
• Eğitime katılanların yarısı bu üretimi devam ettirecek duruma geldi. Üretilen
ürünlerin pazarlanabilmesi için Buğday Derneği ile işbirliği başlatıldı.
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• Başvuran 253 kadından 78’i teorik ve pratik eğitimini tamamlayarak evde yaşlı
bakım eğitimi sertifikalarını aldı.
• Benzer eğitimlerde kullanılmak üzere evde yaşlı bakımı konusunda eğitim
materyalleri hazırlandı.
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Ekolojik Oyuncak

Referans No: 861
Faydalanıcı: Samsun İl Özel İdaresi
Ortaklar: Samsun Sanayici ve İşadamları Derneği (SAMSİAD)
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Bütçe: 220.034,27 Avro

Çocuk Bakımı Elemanı Yetiştirme ve Eğitimi

Referans No: 888
Faydalanıcı: Bingöl Bahar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Ortaklar: Gülderen Çalışanlar Derneği
Bingöl Girişimci İşadamları Derneği
Bütçe: 222.513,99 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Samsun’da 17-30 yaş arasındaki 30 kadına ekolojik oyuncak üretimi konusunda
eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması.

Bingöl’de 15-25 yaş arasındaki okuryazar işsiz kadınlara çocuk bakımı konusunda
eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:

Projenin Sonuçları:

• Kadınlara ekolojik yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı, mesleki
niteliklerini geliştirecek 560 saat eğitim verildi.
• Eğitimler sırasında sektör gezileri gerçekleştirildi. Bursa Çocuk İhtiyaçları
Fuarına ve İstanbul Ekoloji Pazarına katılım gerçekleştirildi.
• Samsun’da yoksul bölgelerde bulunan 5 anaokulundaki oyun odalarına
eğitimler sırasında üretilen ekolojik oyuncaklar yerleştirildi ve ekolojik oyuncak
kullanma kültürü oluşmasına katkı sağlandı.

• Seçilen 50 kursiyere, 1 psikolojik değerlendirme ve rehberlik uzmanı, 1 ana sınıfı
öğretmeni, 1 hemşire, 1 beslenme uzmanı ve 3 doktordan oluşan eğitici grubu
tarafından çocuk bakımı konusunda eğitim verildi.
• Kursiyerler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde staj yaparak eğitimlerini
uygulama fırsatı buldu.

• Üretilen oyuncakların bilgileri bir katalogda toplandı. 2000 adet katalog
basına, oyuncak sektöründeki firmalara, anaokullarına ve kreşlere gönderildi.
• Samsun’da oyuncak satışı yapan bir firma özellikle ekolojik oyuncaklar ile ilgili
bir stant oluşturdu.
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Sevgi Engel Tanımaz

Referans No: 889
Faydalanıcı: Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Kız Meslek
Lisesi
Ortaklar: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Samsun İlkadım Belediyesi
Samsun İl Özel İdaresi
Sağlık Kenti Samsun Derneği

Üretim Süreçlerinin Yeniden Planlanması
ve Sektörler Arası İşletmelerin Geliştirilmesi
Projesi
Referans No: 901
Faydalanıcı: Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ortaklar: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Antakya Ayakkabıcı Esnaf ve Sanatkarları Odası
Türkiye Yardımsevenler Derneği Hatay Şubesi
Bütçe: 355.313,51 Avro

Bütçe: 113.144,00 Avro

Projenin Konusu:
Projenin Konusu:
Samsun’da 18-35 yaş arasındaki 30 kadının özürlü bakım elemanı olarak yetiştirilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Eğitim için iki gruba ayrılan kursiyerlere 400 saati “Özürlü Bakımı”, 24 saati
“Girişimcilik” ve 64 saati de “Temel İngilizce” olmak üzere toplam 488 saat eğitim
verildi.
• Kursiyerlere ayrıca, iş arama becerileri, iş sağlığı ve güvenliği, hibe destekleri ve
işaret dili konularında eğitim verildi.
• Engelli ailelerine, anne-baba adaylarına ve gençlere yönelik olarak, Özel Eğitim
ve Girişimcilik konulu bir sempozyum düzenlendi. Kamuoyunda engelli bakımının
ve eğitiminin önemi konusunun farkındalığı arttı. Engelli aileleri, anne-baba
adayları ve gençler engellilik konusunda bilinçlendirildi.
• Eğitimleri 27 kadın tamamlayarak, sertifikalarını aldı.

Hataylı 100 kadına, daha çok erkeklerin istihdam edildiği, sayacılık ve girişimcilik
alanında eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 1 kadın girişimci öncülüğünde 7 kadın kooperatif kurdu. 25 kadın ev eksenli
parça başı çalışmaya başladı.
• 165 kişiye mikro girişimcilik eğitimi verildi. 11 kadın fiili olarak iş planı hazırladı.
• Kadın girişimcilerin pazarlama ve kredi ihtiyaçlarına cevap vermek için
bireyleri ve kurumları bir araya getirerek onların potansiyellerini kadın
girişimciler için harekete geçiren ACTED oluşturuldu.
• Kadınların kendilerine istihdam sağlayacak eğitimlere katılımlarının önündeki
engellerden biri olan çocuk bakım sorumlulukları kurulan gündüz bakım evi ile
çözüldü. 22 çocuk eğitim süresince bakıldı.
• Proje web sitesi proje faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra hedef
sektörle ilgili teorik ve pratik konuları içeren zengin bir arşiv oluşturdu.
• Web sitesi aracılığıyla bir kadın ağı kuruldu.
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İş Verimliliğinin Artırılması İçin Yönetici
Sekreterler Yetiştirme Projesi
Referans No: 902
Faydalanıcı: Bingöl İl Özel İdaresi
Ortaklar: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe: 143.883,78 Avro

Projenin Konusu:
Bingöl’de 18-45 yaş arasındaki 50 kadına yönetici sekreter eğitimi verilerek hedef
sektörde istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması.

Projenin Sonuçları:
• Kursiyerlere 672 saat meslek eğitimi verildi.

Evde Yaşlı, Hasta ve Çocuk Bakım Elemanı
Yetiştirme
Referans No: 918
Faydalanıcı: Erzincan’da Yaşayan Yaşlıları Koruma ve Kalkındırma Derneği
Ortaklar: Erzincan Üniversitesi
Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Müdürlüğü
Bütçe: 178.015,60 Avro

Projenin Konusu:
Evde çocuk, yaşlı ve hasta bakımı konusunda Erzincan’lı kadınlara eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 96 kadın evde hasta, yaşlı ve çocuk bakımı eğitimi aldı.

• Proje sonunda bir toplantı düzenlenerek, Bingöl’de kursiyerleri istihdam
edebilecek kuruluşlara bir tanıtım yapıldı. Kursiyerlere sertifikalarının da
dağıtıldığı bu toplantıya Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da katıldı.
• Kursiyerlerden 12 kişi eğitimleri sonrasında iş buldu.
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Engelli Bakımında Artan İstihdam

Referans No: 920
Faydalanıcı: Güneydoğu Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Federasyonu
Ortaklar: Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Hızır Sağlık Hizmetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Bütçe: 216.644,84 Avro

Proje Üç Nokta (Kadın-Eğitim-İstihdam)

Referans No: 921
Faydalanıcı: Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası
Ortaklar: Bayburt Üniversitesi
Bayburt Belediyesi
Bayburt Halk Eğitim Merkezi
Bütçe: 237.721,00 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Gaziantep’ li kadınlara engelli bakımı konusunda eğitim verilmesi.

Bayburt il merkezi ve Aydıntepe ilçe merkezinde 18-40 yaşları arasında 5’i engelli
60 kadına tekstil üretimi konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 50 kadın engelli bakım kursuna katıldı. 9 kadın sektörde istihdam edildi.
• Kurs süresince ödenen harçlık ailelerin refah seviyelerine katkı sağladı. Kadınların
aile içindeki konumlarını geliştirdi. Kadınlar aile içinde kendilerini daha rahat ifade
eder hale geldi.

Projenin Sonuçları:
• Proje kapsamında planlanan güçlendirme eğitimleri sadece kursiyer
kadınların değil, iki yerleşim merkezindeki kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.
Bu amaçla 12’si Bayburt’ta 2’si de Aydıntepe’de olmak üzere mahalle
odalarında 14 toplantı yapıldı. Bu toplantılara 1000’e yakın kadın katıldı.
• Kursiyer kadınlar için Bursa’da sahibi kadın olan 4 tekstil firmasına inceleme
gezisi düzenlendi.
• Kursu tamamlayan 57 kadından 21’i tekstil sektöründe istihdam edildi.
• 8 kadın kendi atölyelerini kurmak için çalışma başlattı. Yer kiraladı, ekipman
temin etti.
• Projenin yönetilmesi ile ilgili sürdürülebilir bir beşeri altyapı oluşturuldu.
• İlde kadınların iş gücüne katılımlarının önündeki en büyük engel olan kültürel
engellerin en az düzeye indirilmesine katkı sağlandı ve bu yönde bilinç
oluşturuldu.
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Hatay Turizmini Seyahat İşletmecisi Ve Turizm
Rehberi Yetiştirme Ve Yetiştirilmesi Projesi
Referans No: 928
Faydalanıcı: Birleşik Sanayici ve İş Adamları Derneği
Ortaklar: Antakya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Hatay Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bengisu Eğitim Derneği
Bütçe: 270.423,38 Avro

Çocuk Bakıcılığı Meslek Edindirme Kursu

Referans No: 931
Faydalanıcı: Beyaz İnci Kadın Eğitim ve Kültür Derneği
Ortaklar: Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Konfederasyonu
(KASİF)
Karadeniz Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KEYDER)
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Bütçe: 140.036,25 Avro

Projenin Konusu:
Antakya’da 18-29 yaş arasındaki 75 kadına turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu
seyahat işletmecisi ve turizm rehberleri eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Eğitimler için seçilen 75 kişi 15’er kişilik 5 gruba bölündü.
• Her gruba yabancı dil, bilgisayar, turizm, rehberlik, tur organizasyonu, uygarlık
tarihi, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.
Kursiyerler ilgili iş yerlerinde 5’er gün de staj yaptı.
• Samandağ-Titus, Osmaniye ve Kırıkhan-Darbısak gibi tarihi yerlere uygulama
gezileri yapıldı.
• Proje sonrası 7 kişi sektörde istihdam edildi, 2’si de kendi işini kurdu.

Projenin Konusu:
Samsun’da daha önce tarım alanında çalışıp kente göç eden 18-35 yaş arasındaki en
az lise mezunu 40 kadına çocuk bakıcılığı eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Kadınların projeye ilgisini çekmek amacıyla “Kadınların istihdam edilebilirliklerinin
önündeki sosyokültürel engellerin kaldırılması” konulu iki konferans verildi.
• İki gruba ayrılan katılımcılara 4 ay süreyle 224 saati teorik, 140 saati de pratik
olmak üzere toplam 364 saat eğitim verildi.
• Kurs sonrasında kursiyerlerin istihdamı için 4 gazeteye ilan verildi. Çeşitli
işletmelere 500 broşür dağıtıldı.
• Proje ortaklarından Beyaz İnci Kadın Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde bir
eğitim merkezi kuruldu ve bu merkez proje sonrasında da faaliyetlerini devam
ettirdi.
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Pembe Yakalı Melekler

Referans No: 940
Faydalanıcı: Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Suluova Kaymakamlığı
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Suluova Halk Eğitim Merkezi
Suluova Sağlık Grup Başkanlığı
Bütçe: 204.529.92 Avro

Projenin Konusu:
Suluova’da ikamet eden 18-50 yaş arasındaki 60 kadına çocuk bakımı konusunda
eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması.

Şarkışla Kadın Eğitimi Merkezi Uygulama
Projesi
Referans No: 974
Faydalanıcı: Şarkışla İş Adamları Derneği
Ortaklar: Şarkışla Ticaret Meslek Lisesi
Bütçe: 373.793,80 Avro

Projenin Konusu:
Sivas-Şarkışla’da18-40 yaş arasındaki kadınlara organik tarım-hayvancılık, halıkilim dokuma ve turistik el sanatları eğitimleri ile ön muhasebe-genel muhasebe,
satış pazarlama ve bilgisayar operatörlüğü eğitimleri verilmesi.

Projenin Sonuçları:

• Katılımcıların MEB’in okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel rehabilitasyon
merkezlerinde staj yapmaları sağlandı.

• 200 kadın organik tarım-hayvancılık, halı-kilim dokuma ve turistik el sanatları,
ön muhasebe, genel muhasebe, satış, pazarlama ve bilgisayar operatörlüğü
konularında işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelik ve becerileri kazandı. 78 kadın
hedef sektörlerde istihdam edildi, 36’sı organik tarım; 10’u turistik el sanatları
alanlarında olmak üzere toplam 79 kadın kendi işini kurdu.

• Çeşitli konferans ve seminerler ile kursiyerler dışında, bölge halkının kadın
istihdamına dönük ilgisi canlandırılmaya çalışıldı.

• Birçok AB ülkesinde başarı ile uygulanan KOBİ Kuluçka Merkezi ‘KEMUP’
kuruldu.

• Suluova kaymakamı, belediye başkan yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü,
halk eğitim merkezi müdürü ve proje koordinatöründen oluşan 5 kişilik ekip,
İzmir ve İstanbul’da okul öncesi eğitim ve bakım kurumları ile huzurevlerinde
incelemelerde bulundu.

• Kadın istihdamın önündeki sosyokültürel engellerin kaldırılması için toplum
liderlerine yönelik ikna toplantıları düzenlendi.

Projenin Sonuçları:
• 60 kadın çocuk bakımı konusunda eğitim aldı.

• “Çocuk Gelişiminde Aile içi İletişimin Önemi” ve “Geçmişten Günümüze Türk
Toplumunda Kadın İstihdamı” konularında konferanslar düzenlendi.
• Kursiyerlerle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’ye bir gezi yapıldı.
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Samsun, Tokat, Çorum, Amasya’daki
Kadınların İstihdamını Destekleme Projesi
Referans No: 984
Faydalanıcı: Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu
(KASİF)
Ortaklar: Beyaz İnci Kadın Eğitim ve Kültür Derneği
19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tokat Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği
Yeşilırmak Sanayici ve İş Adamları Derneği
Hitit sanayici ve İş Adamları Derneği
Bütçe: 373.724,25 Avro

Projenin Konusu:
Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya’da 18-35 yaş arasındaki kadınlara tıbbi
sekreterlik, hukuk sekreterliği ve yönetici asistanlığı eğitimi verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• Projenin yürütüldüğü 4 ilin her birinde 40’ar olmak üzere toplam 160 kadına
eğitim verildi.
• Kursiyerlere 300 saat teorik, 160 saat pratik eğitim verildi.
• Kadınların çalışma yaşamı ve kadın hakları konusundaki bilgilerini artırmak
için 9 seminer düzenlendi.
• Eğitimler sırasında Samsun’da 4, Tokat’ta 8, Çorum’da 2 ve Amasya’da 4
kursiyer istihdam edildi.

Bölgede Üretilen Yöresel Organik Gıdalarla
Kadın İstihdamının Geliştirilmesi
Referans No: 993
Faydalanıcı: Tunceli Üniversitesi
Ortaklar: Elazığ Genç İşadamları Derneği (ELGİAD)
Bütçe: 353.628,58 Avro

Projenin Konusu:
Tunceli ve Elazığlı kadınlara arı yetiştiriciliği - organik bal, organik süt ürünleri, yöreye
özgü şavak peyniri ve organik reçel, marmelat, pekmez ve pestil üretimi konularında
teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 104 kadın meslek edindirme kurslarına katıldı. 25’i arı yetiştiriciliği ve organik
bal, 29’u organik süt ürünleri ve yöreye özgü şavak peyniri ve 50’si organik reçel
marmelat, pekmez ve pestil üretimi konularında sertifika aldı.
• 40 kadın ürettikleri ürünleri sergilemek için e-mağaza kurdu.
• Mevcut yöresel gıdalara ait bilgi ve becerinin geliştirilmesi bu ürünlerin ortadan
kalkmasının önüne geçti.
• Proje kapsamında Tunceli Üniversitesi bünyesinde uygulama laboratuarı kuruldu.
• Yöreye özgü ürünlere talep sonucu Elazığ’da reçel ve salça, Tunceli Merkezde
reçel, pekmez, pestil ve meyva suyu fabrikası kuruldu. Bölgesel istihdam
olanakları arttı.
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Kadınların Tarıma Katılımı (KATKA)

Referans No: 997
Faydalanıcı: Kırköy Belediye Başkanlığı
Ortaklar: 75. Yıl Kırköy Şehit Er Zekeriya Yatı Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu
Bütçe: 366.790,65 Avro

Büro Yönetiminde Kadın İstihdamı Projesi

Referans No: 1010
Faydalanıcı: Hakkari Üniversitesi
Ortaklar: Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası
Bütçe: 169.976,88 Avro

Projenin Konusu:

Projenin Konusu:

Muş’un Kırköy ilçesinde 80 kadına tarımda modern üretim yöntemleri ve seracılık
konusunda eğitim verilmesi.

Hakkari’de 18-35 yaş arasındaki 80 kadının büro elemanı olarak eğitilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 3 adet 100 metrekarelik sera kuruldu.

Projenin Sonuçları:
• Kurslar, yönetici sekreterliği (40 kişi), hukuk sekreterliği (20 kişi) ve tıbbi
sekreterlik (20 kişi) olmak üzere 3 konuda verildi.

• Kursiyerlere tarım ve seracılık konusu dışında, okuma yazma, girişimcilik, işletme,
sağlık, ev ekonomisi ve bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitim verildi.

• Her bir kurs grubuna 4 ay süreyle 400’er saat eğitim verildi.

• Eğitimleri 78 kadın tamamladı.

• Sosyal çevre bakımından dar bir alana sahip Hakkari ilinde 80 kadına sosyal
bir alan sağlandı.

• Kursiyerlere staj imkanı sağlandı.

• Eğitimi 79 kursiyer tamamladı ve sertifikaların dağıtımı için bir tören
düzenlendi.
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Elazığ’a Nitelikli Yaşlı ve Engelli Kadın Bakıcı
ve Girişimci Kazandırılması
Referans No: 1031
Faydalanıcı: Elazığ İl Özel İdaresi
Ortaklar: Özel Elazığ Makbuler Ölçen Özel Eğitim Okulu (ELZEREM)
Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
Elazığ Belediyesi
Bütçe: 189.880,00 Avro

Maharetli Eller Projesi

Referans No: 1058
Faydalanıcı: Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ortaklar: Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeler Birliği
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu
Develi Ticaret Odası
Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Develi Belediyesi
Bütçe: 167.961.28 Avro

Projenin Konusu:
Elazığ’da yaşayan 60 kadına yaşlı ve engelli bireylere bakım konusunda eğitim
verilmesi.

Projenin Konusu:
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan kadınlara tekstil sektöründe eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 668 saati teorik, 52 saati pratik olmak üzere toplam 720 saatlik bir eğitim
programı belirlendi.
• Yaşlı ve engelli bakımı ile ilgili derslerin yanı sıra, kursiyer kadınlara sosyal
hayata katılmalarını kolaylaştıracak güçlendirme eğitimleri verildi.
• Kursiyerlerden 1 kadın, bakıcı hizmetleri veren bir şirket kurdu. 17 kursiyer de
çeşitli yerlerde istihdam edildi.

Projenin Sonuçları:
• 49 kadın tekstil eğitimi kursuna katıldı. 15 kişi sektörde istihdam edildi. 20
sertifikalı kadın Develi Halk Eğitim Merkezi’nde Çocuk Gösteri Giysileri Kursuna
devam ederek ikinci bir uzmanlık aldı.
• Kadınların işgücüne katılımı ile kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık oluştu.
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Şefkatli Eller Projesi

Referans No: 1059
Faydalanıcı: Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği
Ortaklar: Develi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu
Develi Halk Eğitim Merkezi
Develi Belediyesi
Develi Ticaret Odası
Bütçe: 169.560,00 Avro

Projenin Konusu:
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan kadınlara evde çocuk, hasta ve yaşlı bakımı
konusunda eğitim verilmesi.

Projenin Sonuçları:
• 25 kadına çocuk bakıcılığı ve 25 kadına da evde yaşlı ve hasta bakım eğitimi
verilerek sektörle ilgili bilgi ve becerileri artırıldı.
• 10 mahallede 500 kadına; AB projeleri ile kadınların nitelikli iş gücüne
katılımlarının sağlanması hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı.
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TEBRİKLER ve TEŞEKKÜRLER...
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