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. k 1 t lumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği'nin de ortak bir değeridir. Toplumsal cinsiyet 
Temel bır ha o an op ·· 1 1 . . .. t k h d fıd " 5·· e 

1 • rt dan kaldırılması tüm AB Uye Dev et erının muş ere e e ı ır. uregelen sorunla 
dayalı ayrımcı ıgın o a . . k · rı . k ra 

_ . le öngören mevzuat, toplumsal cınsıyet perspe tı ının ana-a ımlaştırılması ve kadın-
ragmen, eşıt muame 'd b ı d ·· ı· 

1. . . .. nel"ık özel tedbirlerin alınması yoluyla Avrupa a u a an a onem ı mesafe kat edilmiştır 
ların ge ışımıne yo · 

1 1 . ·yet e<itlig" i aynı zamanda Avrupa Bi rliği'n i n yeni ülkeleri bünyesine aldığı Genişleme süre 
Top umsa cınsı 1 k · kı - · · -
. d d b. .. eı ·ıkt·ır Kadın hakları insan haklarının ve demo ratı eşme surecının -Kopenhag siyasi kr·ı 

cın e e ır onc . ' . .. . . . -

1 .. "-bir parçasını oluşturduğu için Genışleme gundemının tam merkezınde yer almaktadır. Bu haklar 
ter erının ki · · ı K t 1 O t ki • ' d · 
aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türki~e ~ra~ınd~ gerçe eştırı _en ~ ı ım r a ıg ı nın a muşterek hedefidir. 

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu Turkıyedekı durumu yakınen ızlemekte ve yıllık ilerleme Raporlarında 

düzenli olarak rapor etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sınır tanımaz, b~~~~la b'.~likte Türkiye'de bazı bolgeler arası fark

lılıklar olduğunu da kabul etmeliyiz. Bu konuda Avrupa Bırlıgı ve Turk makamları ortak r anlayışa sahiptir. 

Bu sebepten dolayı, Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde odaklanan "Tu kiye'nin Az Geliş-

miş Bölgelerindeki Kadın ve Kadın STÖlerinin Güçlendirilmesi" projesi Türkiye tar dan teklif edilmiş 

ve Avrupa Birliği tarafından da finansman için uygun görulmuştur. Sosyo-ekonomık rgelere göre bu 

bölgelerdeki kadınlar dezavantajlı bir konumdadır. Ayrıca, çoğu zaman aile içi şıd osyal ve kültürel 

baskı ve bazı durumlarda namus cinayeti gibi insan hakları ihlallerine maruz kalmakt r. işte tüm buse-

beplerden dolayı, kadınların ve kadın örgütlerinin güçlendirilmesi bu kadar buy oneme sahiptir. 

Bu proje yeni kadın örgütlerinin kurulmasını ve yerel kadın STÖlerinin kapasitesinın 

mek suretiyle kadınların belediye, sosyal ve adli hizmetlere erişimini arttı rmayı v 

zamanda devlet kurumlarının ve yerel idarelerin toplumsal cinsiyetle ilgili mesele! 

özgü özel sorunlar konusundaki duyarlılıklarını arttırmayı amaçlamaktadır. Kadını 

lumsal cinsiyet sorunları ve kadının insan haklarının ihlal biçimleri bakımından bu b 

siz bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Doğru pol itikaların geliştirilmesi gerçek şa 

gesel farklılıkların tespit edilmesine bağlıdır. Diğer faaliyetlerin yanı sıra bu uç bo 

Yerel Destek Merkezlerinin kurulması işte bu nedenle önemlidir. Trabzon, Van (dep 

taşınmıştır} ve Şanlıurfa'daki bu merkezlerde hizmetler sunulmuştur. Başka önemlı 

cinsiyete dayalı ayırımcılıkla ve kadının insan hakları ihlalleriyle mucadele amacıyla 

lık ve kapasite yaratılması ve yukarıda sözü edilen bolgelerde kad ının sosyal, siyası v 

arttırılması amacıyla yerel kadın örgütlerinin desteklenmiş olmasıdır. Bu destek Gu 

Batman, Trabzon, Kars, Bitlis, Adıyaman ve Giresun dahil olmak üzere bölgenin çe 

örgütlerine sağlanmıştır. 

Bu yerel projeler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadının çalışma yaşamına katılımı 

ların karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemeleri, okuma·yazma oran 

eğitimsizlik gibi Türkiye'de kadına yönelik ayırımcılığın başlıca nedenlerinin ortadan 

katkıda bulunmuştur. Her ne kadar yasal düzeyde önemli ilerleme kaydedilmiş olsa d 

rı~a -~aygı halen bir sorun olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği bu sorunların çozu 

hukumete hem de Türkiye'deki sivil topluma mali destek ve işbirliği olanakları sunmay 

ması nı destekle
ylaştırmayı, aynı 

olge kadınlarına 
mdaki yeri, top
drasında şuphe

sorunlar ve böl
adınlara yonelik 
ardından Muş'a 

nu da, toplumsal 
yunda farkında
mik statüsünün 
ne, Ağrı, Bingöl, 
rındeki en az 36 

uk olması, kadın
düşük olması ve 
masına şüphesiz 

e'de kadın hakla
bil mesi için hem 
m edecektir. 

n-Maurice Ripert 
kıye Delegasyonu 
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G nd r equality is a fundiitrnental right ınd a shared ~ıaılue of th• European Unlon Elımination or 
gender-based di!ıC:rimination is a cornmon goal of all EU Member Statcs. De!:ıpite penist ng problems. 
sfQ n ficant progress nas been achievcd ın EuroJ.k in thi'i area Uıroucrh equal treatment legir;tatlon.. gcndıeı 
m ı~streamlng and specilic measures for the adv&ınc:ement of wornen. 

Gen r quality i s also a prlorlty for the Enlargement of the EuropHn Union to new countr es. \'r'omı:?n'~ 
rıght.s r auhecor of the Er 1.ıırgement a9 ı aas they re partof human rıghtsand of thP democrathcılıon 
pr - h Cop nhagen polıtical criteria: r y aıe also a common ol)j~iv ın lhe Accession P<ırtnershlp 

n the European Unıon and Tuıkey. On thıs basis. the European Commlssion monitors dosely the 
n n Turkey and reports rcgul<ırfy n the ııınnuııl Progreu Rcporıs.. 

u !Jty and women·s rights ııov no bauncta s. however , .. ıP. mu!';t Mlı:nr"ıWled "'5nmı•• r~ıonıl 
Hın Tur ey ttıis is a C"ommon und rstandin9 of the European Union .and 1 urkısh authı:;mtier;, and 

Turkey p oposed and Europt>an Union accepted to fund the "'Empowerment of Women and 
GO in lh• Lıust Develo,,..t Reg ons of Turkey• proj.ct, wtıiı:h tocuı;es on Eastcrn. South 
d Eastern Bl.cıc · S a Regıons. in th sı: rcgıons. women have dısadvantaged po5ition according 
onornic dev lopment ındıcators. They 150 often face tıuman rlghts viol2ıtıons such as domestk 
cıa l and cu1turaf oppress.ıon, etnd in somc case~ honour ki l"ng5. That's why empowering 

nd women•s organisatlorıs r(? ~o important. 

t ms cıt ncreasing and fac 1 tcıting wonı n'~ access to mu"idpal, sodal and judic.ial services 
ng the establıshment of new women's org.an.ıs Lıons and capac;ity buildıng ro local womens 

lso at ı ncreasing the sensdıvıty of governmental yanu~tions and kxrıl admin stratlons to 
ted problems rınd reg o dl women !>pecıfıc problPm" There b no doubt ıhat there are some 
between ttıese thıPe regiom in lerms of womens trıtl s in soc ecy, ~ m.ler problems and 
1 ton or numan ri9 tr; o women. The development of accurate po4idH ıs d pt!llder ton ıt e 
n of r al situatlons, prnbjems and regional dlffttencu. 

mportance of, etmong other et vı ı s, estab i s.tıirıg Women Local Support Ccntrcs n these three 
v ce.s were provided at thosecentres, ocated in r' bzoıı, Van {mO'l/ed to Mu~ atter the ea rtl'ııq uake) 
f AnoO r ırnportant feature is that. ocal women's organ ısc:ırlons are ~ so supported Ynth gr,:ınts 
u a publ c awaı •n .!>s iin<l capacit)I to 6ght against gender based aıscrım nahon."' olcıtions ot 

uman nghts .and to cnhance women·s soı:icıl. pol tical and ecanomicstatus in bove-ım~ntıoncd 

s support benefited to not less ttlan 36 organıs.atıons irom ditferent dties of those regf ons, 
muşhane, A rı, S ngoı Batm~n, Trabzon, Kars, Bftlıs, Adıyarllan Md Gıresun . 

OJects certaınly contr buted to tlıe el mil'lı&l tion of major causes of discrim1nat0f\' 1Jfi1ctlces 
men n Turl<ey, such as gender based violence, low p;.ırlic pilt on of women in ıtıe labour forc:e, 

pr SC?r\tation of women in poli<y-making mectı.:ıniı;ms, h
0

9h ıl iterac~ ıates ıınd lack of E!ducation. 
lgr ıficilnt progre.ss h.as been achieved a• le.gi~l;1tive level. tu 11 resp~ for women'.s rlghts in Tu• key 

ns a cha leng . The E:uropean Union will contınue offering financial support tınd cooperation to 
~ ıssues bnth to gove r rnent nd dv l .sodtty organi541tior sın Turkey. 

Ambassado, Jean·Maı.mce R p~rt 
Head af tne De-legat•on of the Eumpe~n Unfon to Tmkey 
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•Türkiye'nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadın ve Kadı~. STK'~arının ~üçlendirilmesi Projesi"nin genel 

amacı,kadının ve kadın STK' larının statüsünü yükselterek ulkemızdekı bolgeler arası kalkınmışlık farklarını 

ortadan kaldırmaktır. 

"Teknik yardım" ve "hibe" bileşenlerinden oluşan Program, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AB Komisyonu 

arasında imzalanan 2007 yılı Finansman Anlaşması kapsamında yer almakta olup, Hibe bileşeninin 

finansmanı için gerekli kaynak 2009 yılı Finansman Anlaşması ile sağlanmıştır. GAP Bölge Kalkınma idaresi 

Başkanlığının ana faydalanıcısı olduğu Programa her iki anlaşma yoluyla tahsis olunan toplam bütçe 5.3 

MEUR düzeyindedir. 

Teknik yardım bileşeni kapsamında, Program bölgesindeki kadın STK'larının kapasitesinı geliştirmek ve 

hibe projelerinin uygulanması ve izlenmesinde GAP idaresine destek sag lamak üzere Birımımizle ECORYS 

firması arasında, 17.05.201 O tarihinde yaklaşık 2.000.000 EUR bedelli bir sözleşme imzalanm r. 24.05.201 o 

tarihinde görevine başlayan Teknik Destek Ekibi'nin çalışmaları 24.02.2012 tarihinde sona ıştir. 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 30 ilde uyg 

kapsamında Birimimizce yayınlanan teklif çağrısı üzerine toplam 250 proje başvurusu 

değerlendirme sonucunda bunlardan 36'sı hibe almaya hak kazanmıştır. Başvuru sahıp 

hibe sözleşmelerinin toplam bedeli 2.951.901,74 EUR olup, bu bileşen için ayrılan 3.000.0 

kaynağın %981 sözleşmeye bağlanmıştır. 

Ülkemizin en az gelişmiş bölgelerini kapsamasına rağmen, başvuru ve sözleşme say 

ülkemizde kadın ve kadın STK'ları alanındaki potansiyelin yüksek olduğu ve bu alana ta 

kaynakları hazmetme kapasitesinin bulunduğu görülmektedir. Program sayesinde hay 

sivil topluma sağladıkları faydaların yanı sıra, ülkemizde proje hazırlama ve uygu 

gelişmesine de önemli katkılarda bulunmakta, AB kural ve prosedürlerinin bi l inirliğin i a 

Proje çıktıları açısından bakıldığında ise kısıtlı bütçesine karşın Programın kendinden 

oranda karşıladığı ve anlamlı sonuçlar ürettiği söylenebilir. Bu Program sayesinde, bol 

sorunları hakkında bilinçlenmişler, sorunlarını dile getirerek hemcinsleri arasında k 

örgütsüz bilgi paylaşımı yoluyla bu sorunlara çözümler aramışlardır. Projeler kapsa 

ortaklık kurulmuş, bu ortaklıklar sayesinde toplam 21 ilde proje uygulamal arı gerçe 

taraftan, kadın STK'ları güçlendirilmiş, projeler kapsamındaki deneyim paylaşımlarına b 

bölgesinde 24 yeni kadın STK kurulmuştur. 

Bu vesileyle, Başta GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı olmak uzere, hibe faydalan 

hazırlık, değerlendirme ve izleme aşamalarında işbirliği içerisinde bulunduğumuz butu 

Finans ve ihale Birimi adına teşekkür ediyorum. 

Merkezi Finans ve 

an Program 

mış, yapılan 

e imzalanan 

~tutarındaki 

akıldığında, 

dilecek ilave 

çen projeler, 

neni büyük 

kadınlarımız 

orgütlü ve 

34 kurumla 

miştir. Diğer 

rak Program 

Programın 

flara Merkezi 

uhsin ALTUN 

Bırimi Başkanı 
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Overal l obJective ot ~Empoweıment of Women .aoo Women Non--Govemmental Organlsatiom iNGOs) in 
ttıe Lea~t Oeveloped Regians ot Turkey Pro1ect~ ıs to reduce ıegional disp;uitiP:s throu9h upgraıdlng the 
51atı.ıs of womEn and women NGOs. 

Thc Programml! wtı ıd b com prbecl of tlıe •technkal assı!ılance· and .. g rant• components Is nclude-cl in tf'le 
ıoD? fimmcing Agreerr erıt 5lgned l:ııetween ltıe Govern.-·nent ofTurkish Republk .;ınd EU Commlss.lonwhlle 
necesı; ry resou ce for fimrnc f\9 the grimt componPnt Is pro'w'ıded within ıhe 2009 Financing Agreement. 
Total budg t allocated tor the Prograınme, of whkh ltıe GAP Regıonal Oevelopment Administration is the 
maın flcrary, through both Agr rrlt!nts is around 5.3 MEUR. 

ttıe scope ot the te<tınic,.:ıl assistanc:c component, a contrcıct was signed with a firm. ECORYS, 
2010 with an approıcimate value of 2.000.000 EUR to imµmve ı;apacitieıo of NG05 within the 

P me area and to provide support to GAP Admin.lstr.ıtion in implementation and monitoring of the 
g cts Tedmıcal Assıstaoce Team th,;ıt had .started vorlı:.ng on 24.05.2010, ı:ompleted their t1:1~k! 
o 012. 

scope of the Prog~mme, ıı.ıuh eh Is lmplementt!d irı 30 prav·nc::es in S<Juth--Ea!item Anaıtolia 
rn Black Se<ı Reıgion and E<ıstern Anatol Rl?(Jk>n, ıso proıect i!ıpplıtatlon:. were r@cewed upon 

Proposalı; announced by our Unit. 36 of these applJc:atıons were awardcd grants as a rcsult of 
on process. Total value ot the grant contraı:;tss.igned wrth the app iı:ants was 2.951.901.74 E.UR. 
of 3.000.000 EUR res.ourc:eı cıllocated tor this component was contracted. 

h ti e Pıogramme covers ttie least dt:veloped region.s of ow count y, conslder g the number 
ns an'1 contract~ it is obsef\led that there is a great pıcıtentla in the fıeld of wornerı and 

in TurkPy r.nd tnerl;! ir; an a bsorptioo ca~tity for additiona re'iources to be allocated to 
addıtion to ıtıeirbenefıt.s pravidea to the civi society, ll'le projects realh.ed by meam of ttıe 
make a greaı contrıbutiDn to tlıe capdcıty building in Turlu!y rL>gıırdM-19 project d~elopment 
ntaımn, and t hus ıncrEı.l!ıe aw,mmess Otl t e ~U rule!ı ar d procedures. 

ttıe proJect oı.ıtpı.rts, one can ea5ily sa~ ıhat, despite its limited butJget, ttıe Programme has 
ex-pectations and )'ielded meaningful resulfs. Thanlls to lhJs Progrıımme, women irı the region 
ou~nes!i about thetr prabtems. they !ıought for solutıons to these problems through expreı;.si ng 

anş of both or9anızed <ınd d ısorg<ı n ızcd i nformation e)(ch a nge a mon9 ~lows. Within the scope 
rtnershıps wcrc dcvelopcd w th 34 nstitutions and project implementarions were rea lzcd in 

s as 12 r~~ul t of these partııerships. in addition. women NGOs arc cmpowcrcd, 24 new Vıı'<>men 
estab is led in consequence to the sharing of e:ıcperiencc n grant projects. 

lı e to take this. opporlunıly to thank everyonP. particularly GAP Aegiondl Development 
bon, grcınt bE!nefidcıri@s, arıd all partie~ immlved in the prepımıtion, t:'w'aluat on and monitoring 

th s ı>rogr mıne oo behalf of the Central Rnilnce 1:1nd Contıacu Unlt. 

Muhs n ALTUN 
President ol rht! Centr<JI Ftnarıcc <Jnd Contracts Umt 
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sahip olduğu ~u ~~toprak kaynaklarının 

değerlendirilerek, Bölge halkının gelir düzeyini ve yaşam standardı~ı yukseltmeyı, bolgelerarası gelişmişlik 

farkını ortadan kaldırmayı, kırsal alanda verimliliği ve istihdam ım~anl~rını arttırmayı hedefleyen çok 

sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bır belgesel kalkınma projesidir. 

Ente re bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP, 90'1ı yılların ortalarında insan odaklı, sürdürülebilir insani 

geliş~e felsefesiyle yürütülen bir bölgesel kalkınma projesine dönüştürül~~ştür. GAP'ta kalkınma ve 

gelişme; ortalama yaşam süresi, bebek ölüm oranı, okur-yazarlık oranı, egıtıme katılma süresi, sağlık 

hizmetlerine ulaşılabilirlik, bölgeler ve cinsler arası refah farklılıkları ile yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği 

gibi göstergelerle tarif edilmeye başlanmıştır. 

Dünyanın sayılı, ülkemizin önde gelen kalkınma projesi GAP'ın uygulayıcısı olan idarem z, kuruluşundan 

bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ülkemizin diğer bölgeleri arasındaki gelişmı k farkını en aza 

indirgemek amacıyla ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefleyen cinsiyet bakış açısını goz t tekrarlanabilir, 

model program ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yapmaktadır 

Bu misyonu ile idaremiz, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde "Tur 

Bölgelerindeki Kadın ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi"n 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri'nde uygulanan proje 

gelişmişlik açısından olduğu kadar, kadının statüsü ile sosyo-ekonomik ve politik hayat 

Türkiye'nin az gelişmiş üç Bölgesi olması nedeniyle bu Bölgelerde uygulanmıştır. 

Proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bo 

ve kadın sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirerek ve farkındalık yaratarak 

erişimin kolaylaştırılması ve bu hizmetlere erişimin artırılması amaçlanmıştır. B 

için Proje, Kurumsal Kapasite ve Hibe Programı olmak üzere iki bileşen olarak kurg 

Kapasite Bileşeni kapsamında 3 273 kadın STK, kamu kurum ve kuruluşu ile yerel yon 

hizmetlerinden yararlanmış ve 36 hibe projesi gerçekleştirilmiştir. 

ECORYS UK Ltd:nin liderliğindeki Konsorsiyum tarafından yürutülen teknik destek 

uygulama alanı olan 3 Bölgede yerel kapasitenin oluşturulması ve Hibe Programı kap 

uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, eğitim faaliyet! 

çalışma ziyaretleri ve kampanya destek çalışmaları gerçekleştirilmiş; Yerel Eşitlik Eylem 

ve uygulamaya konmuştur. Başta idaremiz olmak üzere, kadın STK'ları kamu kurum v 

yönetim temsilcilerinin katıldığı proje faaliyetleri, bölgesel kurumsal kapasite artışına 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve ihale Birimi'nin dest 

bu Proje, kadınların ve kadın STK'larının güçlendirilmesi yoluyla bölgeler arası gelışm 

konusunda önemli bir deneyimdir. 

Başarıyla uygulanan Projeye katkılarından dolayı; Avrupa Komisyonu Türkiye Dele 

Finans ve ihale Birimi'ne, hibe projelerinin uygulayıcısı olan kadın STK'larına, Tek 

ve Proj~nin ~aşından bu yana Teknik Destek Ekibi gibi çalışarak, Projeyi başarılı bir ş 

ldaremız ProJe Uygulama Birimi'ne teşekkür ederim. 

nin Az Gelişmiş 

ta geçirmiştir. 

1 ve ekonomik 

mı konusunda 

de kadınların 

sal hizmetlere 

çlara erişmek 

ıştır. Kurumsal 

msilcisi eğitim 

tleri ile proje 

daki projelerin 

luk hizmetleri, 

rı hazırlanmış 

luşları ile yerel 

ağlamıştır. 

yurüttüğümuz 

kını azaltılması 

nu'na, Merkezi 

Destek Ekibine 

de tamamlayan 

Mustafa KÖLMEK 

Kıdemlı Program Görevlisi 
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PREFACE 

The Souttı-ea!ıtern Anato İ(I Aıoj et (GAP) is a muit sector ancf intcg r<ıtcd regional develop rıent effort 
approadıed in the (Ontext of sustainable dev lopment. lts b sic objectives inci Jde tht: n provemenl 
of living standards and lncome level1 of pcoplc ~o ilS ta efiminate rE!9ional devP. opment dı!.paritie'> <ınd 
contributing to such nrltional goals as se>cl;ıl ~tabilıty and eco oınic growth by E:'nhanclng producti..,ity and 
employmer l opportunıtıes in the rnral s eter. 

As n ntıograted r g onal development ptojeıı:t, the GAP ~s tran~formed in dıe mld-90s. into a humrın
focused r g or al devı!lopment projeci: bJscd on the ph ilosophy of susta nable human development. Upon 
thls turn GAP related developm nt nnd growtlı started lo be t.l na ed by such lndicators ar; ;;nrrage lıfo 
expeclilncy, mfant mort.ality rates, lıterı:ıcy rrıtes. numb r of ı.chool yerır~. acces!!ıll_)ıl ty of health servi< :ı;, 
regıonal and gender ~he welfarc d ~paritff>s, qual ly of 1 f • cınd su5taimıbHıty. 

Our A.dm u slralion ıs thP. imp mernlng agency of GAP, thc most cımbitJous nat on.al pıOJ ct and lro one 
or thc le ding nıtiiltives worılrtwide of ıls kınd. Sınce ~ts tound t on, the Administrat on lıas ~en waging 
fforts to velop and implem rıt g nefer sensıtıve rcpllcablt> c.nd model progrı!lmmes and projects 

t rgetıng economic C'nd socı 1 dc'w'l:!lopment and mın mlzıng disparit es betw~n the regicın and othet 
r gıons of the rnuntry. 

\ 1 h th s mıssıon, our Admin stratlon mplemented l he pıoJeCL ·strengthening Women and Women's GOs 
in thc Lcast Oevelope<:f Regions of rurkcy" n coor>eration wılll ttıe European Comm ssion ~leçıat on to 
Tu kcy. S<K.ıth-.eastem Ar:ıatolia, East~m Anatolia and Eastcrrı Bfack Sea ;:ırP. the le,H.t dı:ıvl:! oped region~ 
of the country no ooly in terns ıı S.tandard ır;ocia l nd economic deveJopmflnt lndletıtors but also n t 
cont xt of womm' status and tlleir particip.,~tion to SO(İO conomic and pofitlcal hf and this is tile very 

son why hese regions ~r !ıelecıed as project impl~rıenli!ıt"on .arecıs. 

Th p oj et aims at faci i iltıng rxl rnproving ac:çess to esscntl<.ıl public services by bu 1 ıng capacıt)I 
om n r d thelr ci11il ,.ocı ty orgtınizatıom .u well u publ c awareness in South-ea~tcrn Anatolia, 

t rn An.ato ia and Ea~tem Bl<.ı Sea reQions. A'S such, thc proJect was confıguıed irı lwo component!'i 
lutlonal Capacity Bulldlng i.lnd Grcınt Programme. Under tile projf'ct, 3.273 W<Jmen fram NGOs and 
ntatıves o governmcnt cıgenctes and local governmen!s benefitted f rom tra r iııg ~r..,ices .and 36 

:nt pro ects were implc-m nted. 

t eh ucal :support sE'fvices e)(tended by a consortıum ted by ECORYS UK Ltd,, the t.arg was to buı ld 
1 cap cıty far tlı implementatıon of project.s under the Granıt :Programme in 3 9t?09r4lphlcal reg ons. 
ltı s n this context i nchıd trcı n ır gs, coaching servircs, ı.ııK>tkı ll9 visıts and campaign support 3dıvıt es; 
Loctıl Equity Action Plans were developE'd and implement d. Project activities JOıntly carr cd oLJt by 

A m nlstrat on4 women's GO~governmeJlt agencıes and local goVt?rnm~nts contrıbutcd sıgnıfıcantly 
p ty bl i dıng at regıor 1 and lot;<ıl lcvcls. 

roject we impl mentcd wıtlı ttıe support of tile Eu opc;ın Commıssian Of>legation to Turkey and 
tr 1 Firıanc:e and Contr3Cts Unıt endows us w th a v~luable experience in mft ig ting lntcr·r@9 onal 
lopment disparıtıes by strengthening women and H •ir NGOs. 

r th ıı contributions to successful y im emented projects on women's NGOs, 1 want to e;ıcpress my 
r tı lKf on behalt of oor Adınin lr.atıon. to the fur~itn Commımon Oelegation to Turkey, Central 

Fı ne and Contract Urtlt, wom n!ıı NGC>s that implemented grant pıoj<!<ts, Protect lmplementatıon Unıl 
n Technıca SupportTroam. 

Mustafa KÖLMEK 
SemOf Pıogram Offlreı 
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GÜNEYDOOU ANADOLU PROJESi (GAP) BÖLGE KALKINMA iDARESi BAŞKAN LiGi 

G
.. d • Anadolu Projesi (GAP) kapsamına giren 9 ilin (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt Ş 1 
uney ogu ki .. 1 • • • 1 1 

, an ıurfa 

K.1. Şırnak Mardin) kalkındırılması, yatırımların gerçe eştırı mesı ıçın p an, a tyapı, ruhsat konut .' 

ı ıs, , . k ' , sanay1 

d n tarım enerJ·i ulac:tırma ve diğer hizmetlerı yapma veya yaptırmak, Yore halkının eg' itim d. . '. 

ma e , , 1 -t • • 
• uzeyını 

yükseltmek için gerekli tedbırlerı . almak veya aldırmak, kuru~ ve kuruluşla~ a~asındakı koordinasyonu 

sağlamak üzere, Başbakanlığa baglı olarak kurulan Guneydogu Anadolu Pro1esı Belge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı (GAP idaresi Başkanlığı), 8 Temmuz 2011 tarıhınden bu yana Kalkınma Bakanlığı 'na bağlı faaliyet 

göstermektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonunun yanı sıra GAP ld . 

1 
- • d d k d. aresı 

Başkanlığı, GAP Eylem Planı'nın uygu anması surecın e e oor ınasyonun sağlanmasından sorumlu 

kuruluştur. GAP Eylem Planı kapsamınd~. uygulanan programlarla bir yandan belgede iş gucunün 

niteliği artırılarak, iş gücüne katılm~ oranı ulke ortalamasına yaklaştırılmakta, ~iğer yandan özel ve kamu 

yatırımlarının artırılması ve ekonomık hayatın canlandırılması sonucu bolgedekı toplam ıstihdam artırılarak 

bölge genelinde istihdam düzeyi ülke ortalamasına çıkarılması hedeflenmektedır GAP idaresi Başkanlı· 

tüm proje ve faaliyetlerin sürd~rülebilir~ik, ka~ılım:ılık, insan oda~lıl!k, çevre ~e kultu 1 varlıklara duyarlıl~~ 

eşitlik, çözüm odaklılık ve adıl olma ıl .kelerı. d~grultusunda yurutmektedır. GAP lem Planı Bölge'de 

sürdürülebilir insani gelişme hedefine yonelmıştır. 

Bu hedefin temel bileşenleri; katılımcılık, kalkınmada eşitlik, adalet ve insan kayn 

GAP idaresi Başkanlığı özetle, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, insan odak 

kalkınma konusunda•model"bir kuruluş olarak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişi 

amacıyla bölgesel kalkınma stratejilerini belirleyerek; belge olçeğinde plan, progr 

ve bunları uygulamakta ve/veya uygulatmakta ve kurum-kuruluşlar arası yatay 

sağlamaktadır. 

nın geliştirilmesidir. 

durulebilir bölgesel 

ılıkların gıderilmesi 

proje hazırlamakta 

key koordinasyonu 



SOUTH-EASTERN ANATOUA PROJECT {GAP) REGIONAL OEVELOPMENT AOMINISTIIATION 

The P'fE'Sldency ol South.-4ıasttm Anıtoh RegionaJ OeYelopmtnı Adminutrııt,on (GAP-ROA) was fırst 

tstabisfwd ı.r.dtf' ttw Offkıt ol ıtw Pnme M.nı..stry and is now futKttonıng undfor tM Mını,.tryol ~loptneM 
smce 8 My 2011. Tho maSiOn ol ıno "9«>cy cownng 9 _., u-. lht Soum-..>1em ANtoiı 

f'ıoıKt l.Ad.yamon. S.""'1n. 0.r•b•lur, 5"r1. Şan~urf .. IClliı. Ş.molc .wıd ""'rdinl h IS ""°""' hlend•ng 

O< <°""""""" ıeM<tı el plonrwıg. infnstıuct- buiidong. lcM<lng. '-'ing. lndU>ln.1lozation. 
'1Qricutt~ Mıttgv .net tt•nıpofut.ott foı the ~ ol thlı rf9iOn ınd ''°"lı21ng ~trnents; 
introdu<ing ""tvıınt Mf'4\UttS to ımp~ the ~Yet of eduatJOn otkıc:.ı ptoPf •l"d tnwnng cOOfdı~tJOn 
•mong ,.ıated org•nız•tt00s •nd 19f'ncİK 

8f'Ydf<I COOtdın•tın9 ıctrvltıe ul'Kler ttıe South-eastern Anatoıt.1ı PrOJt<t, the GAP Admınillratıon i$ also 
responslb'e tor cOOt'dınatıng Ktıvıtıts atsociated with the lmplıtmentation of tht GAP Actt0n Plan The 
Pro<Jrammts lmpltmenttd undtr tht GAP Action Plan tar9et lmpırovlng lht qualıl)' of l•bour forc~ in 
t:he regton and twıngln9 labe>ur force partkıpatlon rate up to country ı~ra9e1 whjlt. at tht ı.ame time, 
try to boost tmploymtnt in tht ı~ion again to catch up wrth the coun1ry twr~9t by increasıng ptivate 
and publi< inwstmf'nts and rf'llltalw~ economic life in the ıeglon. The GAP Admlnlstıation c.ar,les out 
all ıts pıojectl ınd Khvıllf'S •n lloe wıth the principJes of sust.1inabllııy, human fcxus. arwt senı.itivity to 
envırorımrntıf ınd culıutıl pıopt'flaes. equıty, prob&em solving and fa Mf'Sl The GAP Actlon P&in pur~ues 
susta nabk> hum.n dt'V~l W1 the regııon. 

The maJOr conıpcwwnt$ ol W\t~ hut'Ntl ~opıoent •l'f Plf'bClf)ltıon. tqurty an dfooetopmeıM. 
•ond~o(._...,_.,,,nlrıowcn-~,.tht~olGAP 

RegieJYf ~ Agoncyoctı .. •"modet"agencywı ""'°"""' olhornin-...,,_ l'9'QNI 
dnıclopılıflllll"ddrw'lopillfııt~to~irıtıa.ndirUt~dtwloprı'lıttıldıipwltııın.Theaqency 

dewlopsp.ns.PfOqf~tmlıHlndpro,t('t$itf'lgllONıllıewl,~ıtsindfOfComl\"lıSSIC')ft\thrr~bOn 
.,..,.,.wıd......., hoıtzonc.ıland-alcoor<inacıonornong_ and_iol_ 

-
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. IYE'NIN AZ GELiŞMiŞ BÖLGELERiNDEKi (GÜNEYDOGU ANADOLU, DOGU ANADOLU 

~~R:OGU KARADENiZ) KADINLARIN VE KADIN STK'LARININ GÜÇLENDiRiLMESi PROJESi 

(KADIN STK) 

. . A pa Birlig"i ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) ı·şb · 1 ••. 

Kadın STK proıesı, vru .. .. .. . ır ıgı 

kapsamında "IPA 2007 Sivil Toplum Diyaloğu" sektorunun bır parçasıdır. 

. B. 
1 
••. t rafından finanse edilmiştir. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir GAP 

Proıe Avrupa ır ıgı a . . . . . · 

Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı ise faydalanıcı kuru~dur. Proıenın Teknık Destek Ekıbı, AB Teknik Destek 

ıh 1 
. . 

1 
Ecorys UK Ltd. liderliğindeki konsorsıyum tarafından oluşturulmuştur. Altı tam zamanı 

a esını a an . . k 1 
• b .. . d 1 

ı 

uzmandan oluşan Teknik Destek Ekibi, GAP ldaresı Baş an ıgı unyesın e o uşturulan Proje Uygulama 

Birimi ile eş güdümlü olarak çalışmıştır. 

B 
1 

gıçta 31 ay olarak tasarlanan proje, uygulama sürecinde 43 aya çıkarılmıştır. Ecorys ile yapılan 

s~!ı:;me 24 Şubat 20l 3'te sona ermiş ve teknik destek hizmeti GAP idaresi Başkanlığı Proje Uygulama 

Birimi tarafından verilmeye başlanmıştır. 

Projenin Gerekçesi 

Projeye dahil edilen üç bölge, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından olduğu kadar, kadını n statüsü ve 

kadının sosyal, ekonomik ve politik hayata katılımı konularında da Türkiye'nin en az gelişmiş bölgeleridir. 

2003'te yapılan "Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması" araştırmasına göre, Turkıye'nin 7 bölgesi 

arasında Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri sırasıyla yedinci, altıncı ve beşincı s ada yer almaktadır. 

öyle görünmektedir ki, bu bölgelerde sosyo-ekonomik gelişmemişl ik ve kadının du k statüsü arasında 

bir doğru orantı bulunmaktadır. Bu üç bölge, kadının sosyal hayata katılımı hakkında eleneksel değerler 

ve tavırlar konusunda Türkiye'nin en muhafazakar bölgeleridir ve kadına ait sos konomik gelişme 

göstergeleri ülke ortalamalarına kıyasla daha düşüktür. 

Kadınların sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri açısından dezavantajl ı durumları 

kadınlar aile içi şiddet, sosyal ve kültürel baskı, ve töre cinayetleri gibi insan ha 

kalmaktadırlar. Kadına karşı şiddetin en yaygın görülen şekli olan töre ve namus 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden çıkmakta ve inanılmaz ölçülerdek 

şehirlere de taşınmaktadır. 

Şüphe yok ki, bu üç bölge, kadının toplum içindeki statüsü, cinsiyete dayalı prob 

haklarının ihlali gibi konularda farklılıklar göstermektedir. Doğru ve uygun po 

öncelikle gerçek durumun, sorunların ve bölgesel farklılıkların tespitini gerektirm 

tespiti için yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple, bu bölgelerdeki kadınları 

eşit fırsatlara erişiminin önündeki engellerin tanımlanması için bir sosyal çalışma 

temelinde bu proje hazırlanmıştır . 

k olarak, bölgedeki 

ı ihlallerine maruz 

ye leri çoğunlukla 

sebebiyle büyük 

ve kadının insan 

ar n geliştirilmesi 

ır; ancak bunların 

ye 1 hizmetlere ve 

iması gereksinimi 



EMPOWERMENT OF WOMEN ANO WOMEN NGOs iN THE lEAST OEVElOPtO REGIONS 
ISOUTH-EASTERN AN'-TOUA, EASTERN ANATOUA ANO EASTERN BlACK SEl\J iN TURKEY 

The - s NGO Proj«t b ı P1't ot iM - 2007 CMI Socifty Oiologuo" t« '°' undtt ıhP EUtOpeın 
Unoon T..vy ını.ı.-ı fOf ~ occ..._, ~ OAAI 

1'M prOJKI k f\twnı::td by thf [uroprNın Unııon and tM ContractH'lg AU!hOtıt)' l$ d'M C~ntı .. F~t .nd 
Controct> Uıvı. The ""od<ncy ot lho G» l!ogoonal O....lopfntftı Agoncy 11 ıh< l>fn<fıc:...,.0tgonoubon. 

Tn. te<lırıoc:.ı suppon ıo tho projo<t ,.., P«Mded from • con<ort>Um ı.d by UK b.,.., Ecoryı UK Lıd Tho 
team wıı COMpoMd ol s.x full tıme eı:perts WOtked in a:ıordlnation wıth tM PtopK.t lmpll'ıMntabOO Unlt 
wt up under tht GAP. ROA. 

The poJe<t w.ı~ oıtgırı.1lly de'"gn~ for 31 months, but this was latet eıcttndtd to 43 monOıs. Tht contract 

w th the Eccııryt fnded on 24 ~bru.1ry 2013 afte< which ted'ınıcJıl suPPof1 servkts wt~ undtrtakt:o by the 
Proj~ lmplementatJon Unıt ol GAP Admınistration. 

Project Justlficıtlon 

Thfo thrf'f' r.gıons COW"tt'd by tht projKt are the teast dewloped ones •n Tul'M-y not onty ın te-tmı of ~io· 

onom1< ındıcatOfs bvt ılı.o ın rf9ard to women·s status and t~r partıcıpatıon to lO(lal •nd .conomic 

ife_ n f•ct. ıccord "9 to i 2003 wrvey on "'Rarıking of Regions by l~ olSocio EconomtıC Dnflopment: 

regıt0mı of f•,tı:tn An11tolıt. South-eas.tem Anatohı and EM.tem ~k S.ı r~ r 6 .. ınd s•. 
~ MnOnQ 7 pt0171ıphic.tl ~s ol Turtey ıt appıeın ttwt ,....,. K d#«t <OtrtiltO"ı btt1;ıeen 

low ı.wtol soclo-oc-~•nd low suıus ot-. ııw.. ılvft "9i0m >tt thomost 
Sft'Yilttw onH in Tur .. 1ry in tffms of tr.dilbonal vakJes and ıtııtudei: ın teg.Atd to wonıı.ns Plf1JOPı1lJOn 

sodiıl ·~ ınclc•ton rfbttd tovwonwns soaa· and econıOmlC su tın·~ lıowH tt\111"1 country IVtf.-ges. 

bon to ttw d~atıtq'd pc>ııbOnof v-omen in 1ıermsol 'IOCial and f'ConotnC •ndıc•t0f1.. WQıtltlıt'fl lın 

rergeonı •fso f.tee hum.an nıghts vio&.ttOOS tneludıng domıtsbC vk>tence. \.OC"l •nd <ultu,•I ptnwres 
~r kH Y'kJ' tlonout lıulhng\ ~te:h consbtule ctıe most common fOfm ot vtoltınce ;ıg.aınst women 

nly observed ın tht rtglons ol Sooth NStem and Eastem Anato•ı ınd also transl~ırtd to bi9 urban 

as• result of dom~stK migratlon whıeh reaches immenst dımensions 

, no doubt th4t th~ thrtt ~·ons are di.stinct in terms of wom .. n's SO<lıal stotus, gtnder related 

bl ms and vıotat!on\ or won1en's human rights. Oevelopment of coırect cınd ıetev.ınt polioE"S fırstly 
u s lnformaılon orı thf actual "tuatlon exlstlng. problems .and tt"<_lional dıff('rt>nces. At prescnt, 

Wt-Y thıE·ı• is short•gı of informatıon Hence, there is need to conduct a J.OC•ıı su~ to idtfltıfy 
ck>i towomf'n\ .tcC~\ to \OC:ial wrvK:ıtS ınd equal opporruni1~s in th~st- rtglonı. 

-



-

Projenin Uygulama Alanı 

Proje 3 Bölge (Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Dogu Karadeniz) ve 30 ilde (Şanlıurf . 

Mardin Diyarbakır, Kilis, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Batman, Van, Elazığ, Kars, Bingöl, Hakka ~· B~a~ıantep, 
1 - ı · b G- R' A tv' O d .. ·· rı, ıtlıs M 

Malatya, Ardahan, Iğdır, Agrı, Tunce ı, Tra zon, ıresun, ıze, r ın, r u, Gumuşhane, Bayb •. uş, 
urt, Erzıncan 

Erzurum) uygulanmaktadır. 
, 

Projenin Amacı 

Proje ile az gelişmiş 3 Bölgede; kadın sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirerek ve f 

yaratarak, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve artırılması amaçlanmaktadır. arkındalık 

Projenin Hedefleri 

• Yerel idarelerde, devlet kuruluşlarında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve onların insan k 

kapasitelerinin geliştirilerek "Cinsiyet Duyarlı Yaklaşım"ın ilgili bölgelerde gelıştlrilmesi, aynakları 

• Kadın STKların teknik ve organizasyonel kapasitelerinin artırılması, 

• 3 bölgede yeni kadın kuruluşlarının kurulması, 

• Kadın STK' lar arasında iletişim ve işbirliğinin iyileştirilmesi, 

• Kadın STKlar, hukümet kuruluşları, yerel idareler arasında diyalog ve ortak 

• Kurumsal yapı oluşturma için teknik yardım ve hibe programının uygul 

STK'ların cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele, kadın haklarının bozulm 

kapasite oluşturma ve kadının sosyal, politik ve ekonomik statüsünün gu 

geliştirme ve yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesidir. 

ın geliştirilmesi 
' 

sı ve bu kapsamda kadın 

karşı kamu farkındalığı ve 

ırilmesi konusunda proje 



Proje<t lmplementıtlon Area 

The PK>t«t Ns bt·\"" lms*mtntfıd., l Regonı (Souttı H)tf'm An.ııtoılia. Eastern Arwt<:W ~ U\t 81.aıck 
S.• and J0 P'OV'ACH 1$0•1ıurf .. Gaz"'"'ep. Mordon. ()Oyllbolu< l<ı• .. ~ !.011, Ş.nolr. .. ,...._ VM\, 
~ Kon,Blogôl.HiWn.S.ti .. ~Mllalya, Arcı.Nn. ~Ailr\ T....c ... Trabzon.~R .... Anwı. 
()r"u, c;... "" .... Boybu11. Enın<M\ Enurum). 

Ovorall Ob)Ktlvo 

The overıll ~t<tıve of tM project is to facılıtatt and lmPJOW women·s ac«ss to publlc s.trvl(ıtS in thrff 
k'ss dtvelopM by buıldlng capacrty in women's NGOs end enhanclng awar~eu. 

Projoct Ob)Ktlvos 

lmpartınc) "GıtnMr Sc>nsıtı\llf' ~· to publıc ldmıtıtıtratıons. govefotnentıl Otg.v\luttOttS itld 
NGOs by lmplO\<lncJ theor hun.an"'°"'"' capocoy. 

Enhanc1n9 tlw IKIUıial andOtgOnoZahon•I U<w< 1yol _,, NG0s. 
~bli1"1.ng MW wonwn\ Otglıniı.attons !ft ltvl'\' ~ 

mptOYlng convnvnbtıon and COOf)fflliOn among vwomttfs HG0ı. 

mpro\109 dııbgut and pattnenhipS be~ wol'nf"n s NGO~ govemmental organlutlons •nd publlc 
adm nıJtr•tions, 

• lmplrm<"ntlnq of tht grant p(ogramnıe and tttehnkıl ass!sl.Mlce for institution bulldlng; bulldıng 
.twdrfnt-ıı •nd up.1city in women's NGOs in combat .ıgainst gendet discriminatiOn ıM vtolatlon of 
women\ r~9ht\; df"Vt'loping prqects and bulkfing m•n41C)t'ment Cipacity fOf ımprcwın9 tht soci.al. 

omıc Mld polıt.cıl ~tat us ol women_ 

-



Projenin Hedef Grubu 
GAP idaresi Başkanlığı, örgütsüz kadınlar, örgütlü kadınlar, kadın örgütleri, hibe yararlanıcıları · ·· · · 1 1 lmakt d 'yerel kamu 
kurumları ve yerel yönetimlerın yonetıcı ve ça ışan arı yer a a ır. 

Projenin Bileşenleri ve Bütçesi 

Proje "Kurumsal Kapasite Geliştirme· ve "Hibe Planı" olmak üzere iki bileşenden oluşmakta 1 0 up, topla 

bütçesi 5 000 000 Avro'dur. m 

A. Kurumsal Kapasite Geliştirme 

2 000 000 Avro'luk Kurumsal Kapasite Geliştirme Bileşeni: 
• Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin hizmet sunum politikalarına ve insan kaynak! . duyarlı yaklaşımın entegre edilmesi. arına cınsiyete 
• üç bölgede var olan kadın STK'larının kurumsal ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi. 

• Kadın STK'larının arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi. 
ış ırı mesı. • Kamu kurumları, yerel yönetimler ve kadın STK ları arasında iletişim ve işbirliklerının gel' t· · ı . 

• KYDM'lerin sürdürülebilirlik ve çıkış stratejilerinin geliştirilmesi. 

B. Hibe Planı (Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik) 

3 000 000 Avro'luk Kadın STK'larına yönelik hibe programı : 

• Uygulanması. 

• izlenmesi. 

• Değerlendirilmesi. 

• Yaygınlaştırılması. 

-



PrajectTarget Group 

GAP Administrc.ılioo Presi der c.y, unorgtı nized women. or9 nized wom n wom n NGO:ı,, grnnı benef1eia riM,. 
local brandı or public lnstıtutions and loctıl administrations. 

roject Compon~nts and Budget 

Th.e pro"P.ct ronsısls or two components ar; "lnstitutional Cdp.ııc ty Buılding" and "Grant .S.Clıeme" ;md tile 
budget İ 'i 5 000 000 Eu ros. 

A. lnstitution 1 Cap city Buildüıg 

l ihe fo llowing aspects of the lnstitutional Capacity Build n~ is 2 000 000 Euıos: 

• lncorpo at niJ gendeı sensıtlve approJchcs to servıce delıveıv policies and humarı resourccs of 
governmental agenc es and local govemmcnts. 

• lmproviny lnst tutıoruıl and h.'"C:hnic 1 oıpacıty ·n womı••n"s NGOs rıctive n three reg ons. 

• Furthenng cooperation and communicatior\ a nong wor n's NGOs. 
• Oevelopıng commttnlcatlon and cooperation amorl9 governmental .agendes, ılocal governm nts and 

vomen's NGOs. 

• Developing sustainab 1 ty and e:ıcit s.trategies tor LWSCs. 

Gr nt Pi n {for women's NGOı' 

followıng aspects of tfıe grant programme of 3 000 000 F.uro'i fnr women'c; NGOs.: 

• 1 m pi mel\t tıon 

nıtorlng 



PROJE YÖNETİM YAPISI 
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTO): Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A · ·b P k · ·· vrupa Komisy arasında imzalanan anlaşma çerçevesınde Hı e rogramı apsamındakı tum faaliyetle . k onu rın ontrolünd 

sorumludur. en 
rı ı e yapıla h. Merkezi Finans ve ihale Birimi (MFİB): Hibe Programı kapsamında Hibe Faydalanıcıla .

1 

sözleşmelerinde sözleşme makamıdır. n ıbe 
Faydalanıcı Kurum (GAP BKİ): GAP idaresi Başkanlığı Hibe Programının Faydalanıcısı 1 

Uygulama sürecinin koordinasyonu ve hibe programının izlenmesinden sorumludur. 

0 

an kurumdur. 

Proje Uygulama Birimi (PUB): Faydalanıcı kurum GAP idaresi Başkanlığı tarafından k 1 

faydalanıcıları ile koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur, Teknik Destek Ekib" "ıru.an PUB, Hibe çalışır. ı ı e ışbirliği içinde 

Teknik Destek Ekibi (TOE): PUB'un koordinasyonunda, gerekli teknik destegv in sa~ 1 .. . . g anmasını ö ·· danışmanlık sozleşmesı çerçevesınde Ecorys UK Ltd tarafından oluşturulan ekiptir. U 1 ~goren 
yönelik gerekli teknik desteği sunar. ygu ama surecıne 
Hibe Faydalanıcıları (HF): Kurumlar ile MFIB arasında imzalanan hibe sözleşmes·ı çe . 

rçevesınde y·· ·· .. 

projelerin uygulamasından doğrudan sorumlu olan Hibe Programının faydalanıcısı k urutulen kuruluşlardır. urum ve/veya 



PROJECT MANAGEMENT STRUCTURE 

Europeın CommlJslon O.legıtJon to Turkey {ECOT): it is inchatgt of t>ff'rttslng control O!let •llactıv.WS 

of tl\t Gra nt PrOCJf ımme wtt l\ın tt. ftimt"WO<lt of the agıHmtnt slgnf'd by t M Gowmmtnt of T LWMy and 
European Comm ~StOn. 

Ce:ntrıııl FIMMe and Contr.ctı Unit (CfCU}: it is thi!' contracting •uthoflty for ~ ~"1 1.#lde 
tM Grtvıı PrnQtılıl'l"ll'V 

Beneft<iory Ofv•nlutıon (GAP RDA~ Tho p,...ı.ncy of Soullwuı..n ANıoıı. Ploje<t IGAl'I llogoonol 

Ort'ek>prN'nt ~ Is thıı· bfınııt6ci.ary of tM Granı ~ il K ltı cl\atgıt of coonhNting 

ımplıe~ntatlOn ınd mot1ftQfW\9 ıN grıınt progıamme. 

Project lmplemet'IUıtlon Un it IPIU): Stt up by the GAP as tM beMfi<tary, ttıe PIU is in chıırge of tnsuring 
cOOfdınation wıth 9rant bf>ntfıdarıt!'s. it Ol>'fates in cooperation wtth the Ttchnkıl Suppcwt Tsrn 

Te<tınlcıl Support T•ım (TST): it ıs the team establıs~ by tM Ecoryı Uk ltd undfr the corısultancy 

agreemtnt for the txtf'nı ıon of Ol'Ceswry te<hnlcal support. it provklts teıctınııc.ııl s.uppıo<t requlred in the 
im~emt-ntatiOfl process. 

Grant Beneficlarltı {G8): Gıı)nt Programme benefici.aıits that are diıtc11y ıesponsM>le for the 

impk-mt'f'ltaııon of proJKt' u~f the grant contrKt acted with tile CFCU. 

-



BiLEŞEN 1 /KURUMSAL KAPASiTE GELiŞTİRME 

FAALiYETLER 

• Kadın Yerel Destek Merkezlerinin (KYDM) Kurulması: KYOM'ler Şanlıurfa, Trabzon . 

kurulmuş, Merkez Koordinatörü, Merkez Asistanı ve bir GAP idaresi Başkanlığı uzma ve Van ıllerinde 

zamanlı üçer kişilik personeli ile kadınlara ve kadın örgütlerine kapasite geliştir nında.~ oluşan tanı 
meye Yonelik d 

hizmetleri sunmuştur. 
estet 

• Araştırma ve inceleme Faaliyetleri: 3 bölgede kadının statüsü, öncelikli sorunları k 

Yerel yönetimlerin hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili durumun' amu kurumları~ 

• 'I . T b "(h :/'' . u araştırmak 

araştırma yapılmış ve Kadın STK arıVerı ıa anı ttp ıwwwgapkadınstk.org/stk a ) 
1 

amaçtı 

. . . .. . spx o uşturulmuŞtur. 

• Eğitim Faaliyetleri: ProJe kapsamında kurumsal kapasıteyı guçlendirmek amacı ile pi 
1 

· 
an anan e .. r 

aracılığıyla 3 273 kişiye ulaşılmıştır. 
gı ımıe, 

• Kitaplar: Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, Sivil Toplum Kuruluşu Yônetimi, Kadına Yönelik 'dd 

Toplum ve Savunculuk/Kampanya konularında 8 adet eğitim kitabı hazırlanmıştır. Şı et Sivl 

• Eğitici Eğitimleri: Eğitim programlarını
n sürdurülebilirliğinin sağlanması amac

ıyla Şanlıurt 

düzenlenen eğitici eğitimleri yoluyla 60 yerel eğitmen yetiştirilmiştir. 
a ve Mu 

• Danışmanlık destekleri: Mardin de YEP1n kentteki kamu kurumlarına tanıtılması • 

O d 'd "E · l'k · · " b' 'ki k nı saglay 

kampanya çalışmasına; r u a şıt ı ıçın varız ısı et ampanyasına· Muş'ta .K d h 
. . ' a ın akları 

farkında mısın" kampanya çalışmasına danışmanlık desteğı verıl
mıştır. 

• Bilgilendirme/açık kapı günleri: Örgutlu ve örgü~süz kadınların talepleri doğrultusunda KYDM'I 

seminerler, düzenli toplantılar ve yardım masası hızmetleri verılmıştır. Proje süresince KYDM'lerd: 

adet bilgilendirme günu ve yardım masası, 12 adet açık kapı gunu faalıyetl düzenlenmiştir. 

• STK Kurulumu: Proje teklif çağrısı süresi içinde 74, uygulama sure nce 31 olmak üzere proje kapsa 

105 yeni STK kurulmuş ve 3 Bolgede bulunan kadın STK'sı sayı 232 ye ulaşmıştır. mı 

• Yurtdışı Çalışma Ziyareti: 9'u 3 Bölgede bulunan StK temsılc 

olmak uzere 16 kişi çalışma ziyaretine katılmıştır. Çalışma z y 

kriter1eri Yonlendirme Komitesi uyelerinden olu~n Valılık ve Be 

• STK-STK ve STK-Kamu Çalıştayları: Muş, Ordu ve Mardin il 

oluşturulması, Trabzon, Şanlıurfa, Van illerinde var olan YEEP 

yonelik çalıştaylar duzenlenmiştir. Proj suresince 3 Bolg 

çalıştay gerçekleşmiştir. Proje kapsamında 205 kurum v 

"toplumsal cinsiyet duyarlı hlzm t sunumu• yap cağını 

kurumları ve STK lar arasında 45 lşb rlığı protokolu ımzal 

7 sı GAP idaresi Başkanlığı uzma 

katılacak STK temsilcilerinin 

rln gorüşleri alınarak belirlenm· 

rel Eşitlik Eylem Planlarının ( 

cellenerek aktif hale getirilm 

ev gücü kurulmuş ve toplam 

amu, özel sektör ve beled' 

taraf olarak ilan etmiştir. 



COMPONENT l / INSTJTUTIONAL CAPACITY BUILOING 

ACTJVITIES 

Eıt-abllshment of C.ntres of Support to Women ınd Women•s NGC)j (LWSC t:: LWK ı Wf(f nt.abliı.lwd 

ın Şanl vrf .. f(lt 11'\ ""'V•nlMu•if'ld ~tHmsolthırttfulWN>sUff ll'lıCll.ld '91 Cf'f'l1rııl CoordıNtor. 
~·~#11'1( ,.ndıGAP Admın1 tıatıOf\t.:,ptft ıoeıcleıd suppon 44'fVkp; lo'ılıt ~ ıı ~tıoM~Med 

ıo caooalY buo~ 

~ •nd Stud .. s.: A ~ WIS <onducttd ... on:frn- to obt.wı nformatcın on tueh r'l'\lll~ as 
ttae Sl.11\ö ol MWnt'ft in tht f'tglOfts. W. priOnty problems. WitU:ı ol vMa1 ~ by qovrırmmtnt.11 
~tıonsındloc..ıpubılıctldmftstrabOnSltıttmısof~f<IU'·tylndto~mnınt~•ntpoinlS 
d erıt~tıon lnd ~\ ~ 0.t.1bi:sıf•(http:/ı WWW~1n,\tk.C1ıt9htlı..i1pw) WjS ~t;)bli:sMd. 

Tr•lnlngı: Withfn the- " ~of tht Pfoıect 3 273 PirtlCıpanıs attendfd tr1ının91 to bulid lnstıtutH>nill 
c.ııpacıty 

Trılnlng Books: 1 trılnlng books wtıt developed covering tht foUowlng lııtıf'S : Gtnder S.nsltıvıty; 
M.lflMJl"m .. nt of NGOı; Vlolence a9alnst Women,Civıl socl~and Advocacy/CamJ>lllgnlng. 

Trılnlng of Trıılnert: in C>ı~r to ensure the suitainability of tralnlng PfOı!Jril ıTimtJ. 60 total tıalners 
weıt: traıned in Stslionı oıganlzed in Şanhurfa and MU$. 

• Consulting support Coniulllng s.ervices were extended to task forceıs ın chl!rgt-of dtıv~ loPing tht plan 
fo. M.1r:1 n to l\l"lp thf'm ın ıhtirc•mpılgn to promoıe the LEAP in th"1rproYince. A.\ılTl41irWOf~ wııaJso 
condUC1l"d n Ordu. Tht blcyctf umpalgn ""Ne ıre htre fcw fQuııy· wıs c.rrlf'd ouı ın ()fdu •~"Art )IOU 
.twı,. of womf'n\ rtghtı•wıs &lıunc.htd ın Mu,. 

lnfonneuon bulldlng enet..., dOOf" d.lys: ~ are inf0<mlng ınd guw:llrıg 1<lr~ıı..es On}lniled 

loQI womtnı wppon CC'f\trn in lıM Wıth r~ d k>ul wcırnt'f'I wht'thf.t Of9inil'fd or not 
'"fc•m>tO"ı buildıng ııehVlt ts c<WW .. t ol wmın.1rs by subft« ~iali\t\, rf'gı.Nt ~ ~ hflp 

...W:•~ Tlwouglıouııtı. projo<t lWSCı«gana.d 9S domuıoon buoldft9 wıd ~ lpdosk ....,I\ 
12 . lox d i)'\. 

c.t.lılh......,, ol NGO>: '05 .... NGOs ....,., ...-"' m. -· ponod 7• el •'9 ""' ali "" 
nd l 1 ckırınq prOfC ·t lmJ ~t.bon. Tht number ol wornen·s NGC)I. ın l rtq• rt. :twd 232. 

Work.lng Vls.ltAbroad: Thıtttw.rt 16 ptrsons. talung part ındııs visıt. 9 pttSons•ı NGOı~t\~taııws 
J r "( ıon\ .tnd 7 p.ırsonı ıs. experts from the GAP Admıntstritk>tl. TM crı ttrı.1 fot the s.electlon 

"Klô rrprt"l·fl'U.,tlwı to prdrtlclpatt ~,. dttermined by taltin9 tht Vtf'WS of Go\ıtrnot•lt1 and 
,,. 1 

Oto NGO •nd NGO to GO Workshops: Wlthin the KOPt of tile Pro)Kt. WOfk\hOı» were oıganızcd in 
ıo pr"f'paıc Local Equıty Actlon Pf.ıns (LEAPJ fcw Muş, Ordu and Mardin provfnces; LEAPs of Trabzon 
~nl uıfct Wt-ft' updJttd Ouılng 1he lmplell'lıt'ntatlon perlod,. 13 t.ask forcft unıts wtre tSl3bllshed 
nd pnc>fll)' hWI''\ ldcnlif'lrd in 6 pt'OVll'ICf':S and 36 wof'bhops WHe org .. nlzl'(f. 205 OfOdnlzcllion<; and 

d«:lctrfd ıs tht ıMrtıt?s to the LEAP that thıeywould commrt ıo dellvt"flr19 \Oth \C'MC('\... Slmılaıly 
~ tıon pıotoeolı w~ 1ettd btlWHn govemmenı.alagencıes and NGOs. 

-



.. 

Yerel Eşitlik Eylem Planlan 

Mardin YEEP: "Mardin YEEP Kabul Töreni'; Mardin Valisi, GAP idaresi Başkanı ve Mardin Beledi 

katılımıyla 27 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Plan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücade~:.~:~nı'nın 
istihdamının Geliştirilmesi" alanlarından oluşmaktadır. Bahse konu 2 alanda, toplam 11 ana b Kadın 

k 1 1 k d d k ·· ·· aşlık ve 36 
faaliyet tanımlanmıştır. Hazırlı ça ışma arı apsamın a o a grup goruşmeleri, çalıştaylar . . 

1 
• • • 1 • 1 t ' sıvı toplu 

eğitimleri, savunuculuk ve kampanya egıtım erı yapı mış ır. nı 

Şanlıurfa YEEP: 19 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa Vali Vekili, GAP İdaresi Başkanı ve Şanlıu~ . 
"K b 1 T " .,, · ı . 1 k ııa Beledıy 

Ba<kan Vekili'nin katılımıyla düzenlenen a u ıorenı ı e ımza anara taahhüt altına al e 
1 _ .. • ınmıştır Pi 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Magdurların Onlenmesı ana başlığ ı ve 9 alt başlıktan ol · an, 

Plan hazırlık süreci yaklaşık 1 yıl sürmüş, planın oluşturulmasında, kamu kurum ve kuruluş! u~1maktadır. 
. . • arı ı e STK'la 

temsilen 58 kışı katılım saglamıştır. rı 

Muş YEEP: Muş YEEP, Muş Valisi, GAP idaresi Başkanı ve Muş Belediye Başkanı'nın katılımıyla 7 M 

· ı "K b iT" '"'I 1 k t Pi "K d ayıs 2012 
tarihindegerçekleştirı en a u ıorenı ı euygu amaya onmuş ur. an a ınaYonelikŞiddetl M .. 

· · ·ı .,. uK d 1 y·· l 'k E- ·t · S · ı k · e ucadele• 
"Kadın istihdamının Gelıştırı mesı ve a ın ara one ı gı ım, ag ı ve Spor Hızmetlerinin G 1• t· .1 

' 
e ış ırı mesi" 

ana başlıklarından oluşmaktadır. Planda, bu 3 başlık altında toplam 19 faal iyet tanımlanmıştı M 

1 d b 1 1 2 d t d k 
.. .. . r. uş YEEP 

hazırlık süreci 2010 yı ı sonun a aş amış o up, a e o a grup goruşmesı 5 ça lıştay kurum . 
. • • . . . ' • zıya retleri 

toplumsal cinsıyet farkındalıgı egıtımı, 2 adet YEEP Okuma Toplantı sı yapılmıştır. ' 

Trabzon YEEP: Trabzon Valisi, GAP idaresi Başkanı ve Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı 'nın katılımıyla 
21 

Mayıs 2013 tarihinde imzalanarak taahhüt altına alınan Trabzon YEEP,uKadına Yonelik$iddet"ve"Kadın Dostu 

Kentsel Hizmetler" başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar altında toplam 14 faaliyet tanımlanmı t Pi 

hazırlık süreci yaklaşık 1 yıl sürmüş ve bu süreçte odak grup görüşmeleri, ç ylar ve eg· itimler yapşılır. an 
mıştı r. 

Ordu YEEP: 22 Mayıs 2012 tarihinde Ordu Valisi, GAP idaresi Başkan ı ve Ord diye Başkanı'nın katılımı la 

gerçekleştirilen Or_du YEEP Kabul töreni kapsamında taahhüt altına alın n, "Kadına Yönelik Şidde~le 
Mücadele'; uKadın istihdamının Geliştirilmesi" ve "Kadın-Erkek Eşitliği için m ve Farkındalık Çalışmaları" 

ana başlıklarından oluşmaktadır. Planda, bu üç alana ilişkin toplam 20 yet tanımlanmıştır. Hazırlık 

çalışmaları kapsamında 4 çalıştay, 3 Görev Gücü çalışması, kontrol ve o toplantıları yapılmıştır. Plan 

hazırlık süreci yaklaşık 1 yıl sürmüştür . 



Local Equlty Action Pi ns 

Mardin LEAP:,. ~i.I l ın U'.:AP Adoptfcın Ceremony• took pi ce oıı 27 f ebruary 2012 llhe pr s nce of 1 rd ın 
Goverrıor, GAP Presıd "'" t alld •ayor of Mardın Th plan conusts of tfıe h i'Jtl ın s of "Co l rıg Viol n(e 
g nst Women" and ~romotıng th Ernplo~·m nt of Womcn· Thes two 1.nl)ad ı i'ls togeth ı r dud 1 ı 

sub headrngs ıJnd 36 acti rıes. Preparatıv c:tıvıtae~ indoo d focus group m t.!W g}. workshops;, tr~ nln~ 
of cıvı socl ty organız.at loru, aJ ... oc.a<;y alld mpaign acuvities 

ş nlıurfa L!EAP: he dopt ıon cer mony wa:1ı on 19 arch 2012 ncJ partic pated by ti\ Oeputy Govemor 
of Ş nlıurfa. GAP Pr sıd r l i3nd D puty Mı:ıyor cıf Şar hurta. The m n he:ıdıng of the plan s ·combatın9 
Viol ne a ınst Wom n and Pı v ·rıUngVktlmlzat on-wlı eh i'5 followcd by 9 sub headings: r: ng bout 
1 ) ar. the pr parattan phase of 1he p n r ceıved nputs fıom 58 ~rs;ons; r pr s ntır gtwernmental 
ag n s nd cıVil s ·t)' organaations. 

Muş LEAP: T ımµlernenlatıon of th ı 1 ın ıook start cıfter th C remony on 7 y 2012 wıth Mu~ 
n r GAP Pres d t nd 1ayor of Mu~ Th p n is composed of th h ıngs "Comt>ating Vlol ne 
:t Wornen: "Promot1an of Wom n's Employm nt" and ·0eveıopn1ent of rra r ıng, Hea th and Sı mts 
s forWomen~ The plan descrıbes 191 actıv t es und these l tleildıngs. The p eparıi!tlon process for 

P start d t the nd of 2010 and cont u d th 2 foo.ıs roup ınt rvıcws, 5 workshops, mıts to 
ln<>titut om traınıng n g nı1fır .ırıtf '> ı F=AP rı> ti r s suon:;. 

Tr bıon LEAP: Trabzon Governor, GAP Pre:sid nt and Afıycır o.t Trabwn w r present lll the si9n ng of th 
21 M y 2013 Ttıe plan nas thc h dıngs"Viol nce ag mt Women"'and ~m n-Fr ndly Urban 

r c 14 ctı hes nvısag d urld r thcsc headings. The d loprnenr ohhe plan too bout 
ud ng focus group rııeclıngs. workshops i'tlld tra n ngs... 

P:Th plan w soffida lyadopledon22May2012 vithcıceremonyp rtıclp t byO duGovemor, 
............... nt and Milyor of Ordu Th Plar has the maın h adıngs Coml:>atmg Viotence agaıı t Wom n: 

ofWomen's Employment• 4ln<l "'Tıain ı 'J antl AwarL•ness Bu ktıng for Ger d r IEq:Jal ty":Th pi n 
20 s parat c ı lvıt s und ttı se thr t.. adlngs. At th inıtial stage, ther wcr 4 wor · hops. 3 

tıvıtles. dı cking nd d k stu s. llıe preparat on , g lası d fora )l"Nr. 



BiLEŞEN 11 / HiBE BiLEŞENi 

FAALiYETLER 

Hibe Planı (Kadın Sivil Toplum KuruluJlarana yönelik) 

Kadın STK'lara yonelik 3.000.000 Avro'luk hibe programından 36 kadın örgütü hib 
1 

Teknik Destek Ekibi, hibe almaya hak kazanmış projelerin uygulanmasına ve izle e a ~aya hak kazanrnışt 

aracılığı ve kısa donemli uzmanların katkısı ile destek vermektedir Hibe proieln~esıne PUB ve YKDM·ı ır. 
· , erının sözl er 

Mart 2012 tarihlerinde imzalanmış ve uygulamalar başlamıştır. eşmeleri 22.
23 

Hıbe alan kadın orgutlerinln dağılımı bölgesel bazda: Guneydoğu Anadolu 
8

-
1 

. 
o gesı 13 o · 

Bölg si 13 ve Doğu Karadeniz Bolgesi 1 O olmak üz re toplam 36'dır. ' ogu Anadolu 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Hı be Bıleşenl altında, Belgede uygulanan 13 hibe . . 
proıesı tamamlan 

Doğu Anadolu Bolgesi: Hıbe Bıl şeni altında, Bolg de uygulanan 13 hibe projesi t mıştır. 
amam lanmıştır 

Doğu Karadeniz Bolgesi: Hıbe Bıl ş nı ltınd , Bölged uygulanan 10 hibe projes· t · 
ı amamlanmıştır 

Eğitimler: Hıbe faydalanıcılarına v
 Proj Uygulama Bırlmln yonelık hibe veri tab . 

1 
• 

an ı ız eme· sat 1 

raporJam (ar v nıhai), proj yön tıml, ıç izi m , gorunurlu · ProJ Uygulama Birimin .. . ' ın ama, 

h zırl m masa b şı ıtım v nldı. 
e yonelık nihai rapor 

• Rehberler: Hı uygul m r hberı, tın lım r hberi (hızm t v mal alımları için) h'b . 

b k hbc 
, ı e ızleme rehbe . 

h be faydalanıcıl rı için v ri t nı ull nım r rl v lzl me ekibi için veri tab . 
1 

n 

h zırl ndı. 
anı ız eme rehberi 

• Veri tabanı: W b yf sı h zırl ndı V ri tab nı olu~tu u du 

• izlemeler: ProJ p mınd 1 nlı v 102 rut n olm r toplam 143 izleme yapıldı. 



C!OMPON:ENT 11 J GRANT OOMPON NT 

ACTIVJTIES 
Grant ?lan tfor wornen's. civil sccietyo:rgan~atJonsJ 

36 vmmen's otganızatıons wı!re erıtıtled oo receivtl' 9r41nt~ from the programme of grant to womCfl's NGOs 
wlth atol 1 budget of 3 000 000 Eur'Os. ~ lcc:hmtal Support Team extends $llppcırt to the ımp ementatian 
rınd monitori11g org ant prı:>jf"Cts; thr<:ıugn the Proj et lmpl ~mc t.ıılıo.n Unit ilnd loc:al woıncn's solıdi1rıly 
c:enlres al$0 wıth the cıantr butıaıı or shart-term eıı:pert'S. 

Thı: dlstribulioıı or wom.Pn'5o organi2:.atiom .'lwarl'ded gr:'1nts ,;ır i'l'i follows by regıcms; 13 in South·ıeJstı!rn 
Arıatolia Rı:gloo, 1l in EaSıtem Analolia Rc:gion and 10 Easlern Black Sea R:egion 10 wlııiclıı ;ıdcl up tı::J 36. 

Soutlır-eastern Anıatolia Region: 1J grant projeı:u implı:ımente-d under thE' Gran1 ComponPnh have 

çılreaıdy been camp ıed. 

Eastern An tollaı Reglan: 13 grant projt::!tli implementl:!d unde 1hl::! Granr Component!ii h;11ve idre;ıcly bt>en 

completed. 

Eastern BI ele 5ea Region; 10 grant prOJ<.'Ctı; ımpl~C?nlcd undcr thC! Grant Components l'w:wc tılr cfy 
n comp ~t d. 

.. Tra!ningıi rı.ıır ıng~ d iveıed to nrand beneltfiiUff'~ itrıtl Proiect lmplel'nt'ntafüm Unıt rnvered 
follow ng topoc-s: traı:king grant databa~e; procuremerıt: repe>rting (ıntenm aınd finı.ıl); prOJCCt 

gement· intcrn«JI monıtı:ııirıg and vi::ıılıih•y. 

G u d book.s: Guideboold de.ıe-loped WCH' un (1 t! rullovılin-ıj topic~· Procuremerıt (of goocfl. <"nd ~l'Vlc::fl"i); 
nı o r g ur ıgı nts; d.ı"1!h:15f' uç;e fOf' berıeficl;:ırie~ ~nd d~tabaı;ıe monitc:ırirıg for mcınitoring le<ım!ı. 

tabase: Wı:!b page wa~ pwparcd ,o nd a data ilac;P- waç; ı:;rıe;ıted. 

nltoring: There wı:re 14J vlsıts to proje-et sues cıs 102 rotHine monitc:ı ring and ·11 umc:hetl'ulı:ıJ 



< SAYILARLA HiBE PROJELERİ 
·t,. 
-~ 

ı007'de Proje Fişi hazırlandı. Şubat 201 Octa Hıbe B 1 şeni kapsam nda t lıf çağrısına çıkı"-

Mart-Nisan 201 O·da 30 m kapsayan tanıtım topl ntısı bilg 1 nd rm nu ve yardım masasa 

1 gerçekıeştirildı 250 pro1e tekııtı a1tnd1 Mayıs 201 Ocs P şladı Haziran ça ışması · 

201 C>cta Hibe Bileşeni kapsamında sunulan pro t 1 

201 O·da Şanlıurfa, Van ve Trabzon Kadın Vı r 1 Dest M 

van'da yaşanan deprem nedenlyte. Van KYOM Mu(a taş nd Mart 2012 

sunuıan pro;e teklıflerının değertendırmes tamamı ndı Mart ve Nisan 

almaya hak kazanan 36 StK ıle hibe sözleşmet r mıal ndı Mayıs 20 

Şanlıurfa'da yapıldı. Şubat 2013 te Yer 1 Epl E m Pi nı y yım 

Şubat 2013 te Teknık Destek Ekıbi ley ptl n 

Arahk 2013 tarıhlerı arasında ki d mde Pr 

BaşkanlıOınca verilmeye başlandı Proje sur ne 36 h 

Projeleri kapsamında yaptlan faalıyet~ 4 1 8 7 6 

32 adet web sayfası oluşturuldu 140 k $ m 

Merkez oluşturuldu 1 adet Yerel Eş ti Eylem Plan 1 458 

arası olmak uzere 1 4 7 6 çalışma zry r t y ptld 2 9 2 6 9 

194 noktada uygulama yaptldı 

başladı. Eylül 

Kasım 2012·cte 

şeni kapsamında 

Açılış toplantısı 

rada yapıldı. 24 

4 Şubat- 24 

m ti GAP lda"5i 

duzenlendı. Hibe 

dokuman basda 

kuruldu 14 adet 

ıçı ve 1 uluslar 

2 ulke olmak ume 



GRANT PROJECTS iN FIGURES . 

nı. pıqecı llcho w., orr"'!)Od"' 2007 Tho call f<ı< offen. unde< ıhe Gtanı Com- was mode in 

February 201o1 ·rod' IOt)'rntt""9•COYe<ong30ptOYtnc ... nf0<mJtıoodoyındhelpdesl<worl< 

tool place '" Ma rch-April 201 o. 250 projeci off•B-• rtc•lved. Tho "'°'k '"' the evaluaııon 

of ofters re<elved und~r tM Grınt Compooent statttd in J U ne 201 Q Womtn'ı loul Support CE'ntres 

mc ın Şanlıurfa, Van •ndTr•bzon btcıme active in September 201 o. After ıhe .. rthquake in 

November 2012. th<WLSC there rnoved IOMUi nı • ...,.ıuııo0n of offer· recetved under 

Con ı , "'" .... , ''""ı>l<I"" n March 2012 From MIKh ıo April 2012 conulCIS 

wtth 36'fGOs ,.,.,_..,, rdedgrants. ThoG<aotl.lundlıng Mttl "il"" .,.ıcı.ıŞ.o ouıfa 

ay 2012 nı. ..,..,ınıı"" ııw promob<>n o/"'" ı.oaı &ıuıtır Actıoo P11n ... , '" February 

3 AnUra. lhe ttrm for tt conlliCt mbde ~ıth ~ iec:hnıul Suppılft ı ,., bp •t'd on 24 

uary 2013 ın ıııo po •ıod 24 February-24 December 2013. ıtchnocaı 

rvces undtr the pfoject ~~ detıwred by the GAP Admint~trıtlon. Th•r• M~ 143 in sıtu 

nq v 111 ıo 36 gronı project; lhıoughouı the proıect •mplemenıaıoon period. 41,8 76 persons 

m achv lit"Sı c•rrlPd out under orant proJectS. 177,017 '"f't'"" nl v"rınu. dor-ıırnPnt~ Wf'f"' 

32 w b • tn -• croııtd 140 ııenon• wero employ@d and 1 05 ,,_ women\ NGOs were 

l~wlth 14conım.1 loc.llEq..ıyActionPlan,.,.cı...,;,_,J rı....- 1 ,476 

lndudıng 1, 4 5 8 lou1. 1 7 clomestJc and 1 ınıtnıalloNI .ısıtı. nı... ,,. " 1 94 

tlon sıı .. °' 29 """""' ... 26 cistnct~ 9 t-129 wı.g., inci 2 COU'""1• 

-



KADINK 

EŞİTLiKÇi BiR KÜLTÜRE DOGRU PROJESi 
TOWARDS AN EQUALITARIAN CULTURE PROJECT 

ADl.RIZ.ELA KADINLAR GÜÇ BIRLIGI PROJESİ 
ADI RIZ ELA WOMEN ALLIANCE PROJECT 

GUÇLU KADIN GÜÇLÜ TOPLUM PROJESi 
smONG WOMEN STRONG SOCIETY PROJECT 

GÜLEN YUZLER PROJESi 
SMILING FACES PROJECT 

KENTLi KAOINLAR PROJESİ 
URBAN WOMEN PROJECT 

GERCUŞ EŞiTLiK MERKEZi PROJESi 
GERCUŞ EQUITY CENTRE PROJECT 

DOGU ANADOLU'OA KADININ GÜÇLENDiRiLMESi PROJESi 
iN WOMEN iN SOUTH EASTERN ANATOLIA PROJECT 

L R URETIRKEN SOSYAL HAYATA ENTEGRE ETMEK PROJESi 

O OF- WOMEN TO SOCIAL LiFE iN MARDiN PROJECT 

HAYATIN AKTiF KISMINDA KADINLARA YER AÇIN PROJESi 

AC OR WOMEN iN THE ACTIVE PART OF LiFE PROJECT 

TE GELiŞTiRME VE KATILIMLARINI GÜÇLENDiRME PROJESi 

PAR CIPATION FOR WOMEN S COOPERAT VES PROJECT 

KARAR ALAN KADINLAR, KARARLI ADIMLAR PROJESi 

N AKING WOMEN DETERMINED S PS PROJECT 

GÜÇLU KADIN, GÜÇLÜ STK, GÜÇLU TOPLUM PROJESi 
WOMEN STRONG CSU AND STRONG SOCIETY PROJECT 

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM PROJESi 
STRONG WOMEN STRONG socı TY PROJECT 



K dınlar Guç Birliği Projesi 

KURULUŞ 

AYDALAN CILAR/H O F 
AR 

AYILARLA PROJE 

. K d lar Güç Birliği - TR2009/0136.09-02/51 
Adı. Rız. Ela. a ın 

Adres: Hirfanlı Sok. No.17 / 3 G.0.P Ankara 
E-posta: kadinvegenclik@hotmaıl.com 
Web: www.kadinvegenclıkplatformu.org.tr 

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği 

1 _ Anadolu iş Kadınları Dern~ği 
2- Elazığ iş Kadınları Derneğı . 

3_ Fındıklı Yardımseverler Derneğı 

Proje Koordinatörü: Zeynep TUNCAY 

Proje Sekreteri: Yıldız ULKER 

Adıyaman, Rize, Elazığ 

12 ay 

22.03.2012 

22.03.2013 

97.215,39 

87.493,86 

9.721,53 

Türkiye'nin Gu 
bölgelerinde 
duyulan ıletı 
kadınları cın 

farkındalıklar 

Hedef Grup 
Kadınları D 
kişilik bir gr 
Nihal Fayd 
universıte 

aılelerf, yer 
2400 kişı . 

1-Adıyama 

2-Adıyama 

3- Elazığ E 
4-Adıyam 

5· Rıze-Fınd 
6-Tanıtım Ti 
7-Medyav 
8· Konserle 
9- Sokak Et 
10· Görunu 

Proje 12 a d 
1 çalıştay 6 
düzenlenm 
hakkında b 
el ilanı ve 300 

Proje sahıb 
gibi eğitıml 

oğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgeleri gibi az gelişmiş 
an, Rize ve Elazıg illerindeki kadın STK'ları arasında ihtıyaç 

k, bu bölgelerde toplam 600 kişilik hedef kitleyi oluşturan 
dın hakları konularında eğitmek, bilinçlendirmek ve 
sıtelerinl geliştirmek. 

zığ ve Rize ili Fındıklı ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu iş 
n iletişim içinde oldukları ev ve iş kadınlarından oluşan 600 

an, Elazığ ve Rize'de yaşayan ev kadınları, iş kadınlan, 
K ları ve üyeleri, bu kadınların komşu, akran ve akrabalan, 
llarını seyreden kadınlar ve diğer vatandaşlardan oluşan 

antıları 

n 
in 

Proje suresince S kişi istihdam edilmiştir. Proje süresince 

3 tanıtım toplantısı, 3 sokak etkinliği ve 3 konser başarıyla 
12 kadına cinsiyet eşitliği, kadın hakları 6284 sayılı kanun 
ur ve el ilanları dağıtılmıştır. 4 500 adet broşür 4 500 adet 
mıştır. Nihai anlamda ise tahmını 3 243 kişiye ulaşılmıştır. 

Platformu Derneği, kadın konusunda daha önce de yaptığ ı 

feranslarla projenin surdurülebilirliğini sağlayacaktır. 
Gonüllü Sorumlu: Azize DAŞER 
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Güçlü Kadm Güçlü Toplum Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BITilŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Güçlü Kadın, Güçlü Toplum - TR2009/0136.09-02/69 

Adres: Fatih Mah. Barış Bulvarı No:l 17 Batman 
E-posta: ramankadindernegi@gmail.com 
Web: www.ramankadindernegi.org 

Raman Kadın Derneği 

1- Diyarbakır Barosu 
2- Genç Kültür Derneği 

Proje Koordinatörü: Tuba AKIN 
Proje Eğitmenleri Seyhan ALKAN-Gülhan ŞEKER-Rukiye ÖZDEMIR 

Batman 

14 ay 

22.03.2012 

22.0S.2013 

86.029,60 

86.029,60 

Güneydoğu Anadolu Bolgesi'ndekl K 
geliştirilmesine katkı sağlamak, kadınların 

güçlendirilmesine katkı sağlamak, başt 

kuruluşlar ile halkta toplumsal cınsiyet telT' 
karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal v 
bilinç ve duyarlılık ve kapasite geliştfrılm 

Hedef Gruplar: Batman'da yeni kurulan R 
mahallelerde ve Batman'a bağlı 5 ilçe 
üzerine çalışma yapan 3 dernek ve 100 
eğitiminden geçerek eğıtim verecek 4 ka 
Nihai Faydalanıcılar: Projenın nlhaı f 
halkın en az 251 

1 -Tanıtım Toplantıs ı 

2- Danışmanlık Odası 

3- Eğıtici Eğıtimleri - Dernek uyelerıne y 
4- Yereldeki Kadın STK'larına Yonelık S 
5- Eğıtıci Eğıtımleri - Baro çalışanlarına 

6- Kadın Hakları Seminerleri 
7- DezavantaJlı Bolgelerdekı Kadınlara 
8- Kampanya Faalıyetlerı 

9- Kapanış Toplantısı 

Proje 14 ayda tamamlanmıştır. Proje 
kapasıtesını arttırmak amaayta yur 
(>9rendıklerınl diğer kadın STK'larla pa 
118 kadına ulaşılmıştır. 2 0001 aşkın k 
bilinç duzeyleri arttırılmıştır. Hukuksal D 
amacıyla başvurmuştur. Kamusal ald 
1 198 kadına ulaşılarak toplumsal c n 
Kampanya faalıyetlerı ile 3 OOOi aşk 
yaratılmıştır. Projeden en az 2 452 kad 
dahil 7 STK ve meslek orgutu projede ye 

Kadın Danışma Merkezı, ka lıcı bır mer 
merkez içın satın alınan malzemeler faa 
ve Yeşıltepe ÇATOM bunyesınde kadınla 

STK'la rının kurumsal kapasitelen· . 
bil' d. nın 

e ınç uzeylerinin artırılması yoluyla 
kurumları olmak üzere tüm kurum ve 
'ncılığa, kadın haklarına yönelik ihlallere 
mik statüsünün yükseltilmesinde genel 
da bulunmak. 

ın Derneği üyesi 25 kadın, dezavantajlı 
n 1000 kadın ve Batman'da kadınlar 
leri ile Batman Barosuna üye eğitimci 
el. 
rı il merkezinde ve ilçelerde yaşayan 

r Rehberlik Hizmet 

11 kiş i istihdam edilmiştir. Demegin 
faaliyetleri, dernek gonüllülerinm 

hyetleri ile pekiştirilmiş ve toplamda 
r rehberlik hizmeti sunularak bilgi ve 
Odası' na 61 Kadın hukuki danışmanlık 
ekleşen kadın hakları seminerleri ile 

konusunda önemli çıktılar edilmiştir. 

aşılarak kamuoyunda bir farkındalık 
mıştır. Proje yürütücüsü ve ortaklar da 
etkileşim sağlanmıştır. 

getirilmektedi;proje kapsamında bu 
klıligi için kullanılmaya devam edilecek 

sağlanmaya devam edil~~~ir. 
Proje Koordinatoru: Tuba AJ(IN 
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n 
14 h\ 

12 
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Gul n Yuzler ProJesı 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

P OJE SAH BI KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORU LU K Ş LER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

P OJESÜRESI 

PROJE BÜTÇESi (AVRO 

H E AVRO 

EŞ F NANSMAN (AVRO 

PROJENiN AMACI 

N HAi FAYDALAN CILAR/HED F 
G ULAR 

O FAAL YETLER 

SAY RLA P OJE 

P OJ SORUM USU GÖRÜŞÜ 

Gulen Yüzler - TR2009/0136.09-02/93 

Adres: Bahçelıevler Mah. 1616 Sok. No: 23/A Batman 
E-posta: baskad72@gmail.com 

Batman Sosyal Kalkınma Derneği 

Proje Koordınatorü: Sema BAYAM 
Proje Asistanı: Süheyla DURMAZ 

Batman 

9ay 

23.03.2012 

23.12.2013 

78.876,20 

78.876,20 

Turkiye'nin az gelişmış bölgelerındekl k 
katkı sağlamak, bu bölgelerdekı kadın! 
iyileştirılmesine katkı sunmak. 

Hedef Gruplar: Batman ilinın dezavant 
hak ihlallerı konusunda yaşadığı proble 
kadınlar 

Nihai Faydalanıcılar: Batman halkı. 

1- Hazırlık Çalışmaları 
2- Anketlerın Uygulanması ve Rısk Harlt 
3- Travma Tespıti ve Tedavi Çalışmaları 
4- Farkındalık ve Kadını Güçlendırme Ça 
5- Yayın Çalışma lan 

Proje 9 ayda tamamlanmıştır. Proje sur 
gelışmış durumda olan 1 o mahalleslnd 
haritaları oluşturulmuş ve 400 kadınla 
konusunda travma ya~mış 100 kad n 
kadının insan hakları, dnsıyet ayrımcı v 
yapılmış, S Kadın ile insan Hakları Grup Ç 
hedeflenen 1 so kadından çok dah 
toplumsal cinsıyet eşltlıği konularını k 
afiş kentin işlek yerlerine asılmıştır Ta 

Projenın sureklılığı, hedef kıtlenın ika 
ÇATOM'da sağlanacaktır. Söz konusu 
hizmet uzmanı, sosyolog gibi me 
Oernegımız uyesı meslek elemanları 
oralarda gorev yapmaya yönlendir 
çalışılacaktır. 

ve kadın STK'ların güçlendırilmesıne 
1 siyasal ve ekonomık statüsunun 

hallesindekı cinsiyet ayrımcılığı ve 
travma yaşamış ve yaşamakta olan 

uru iması 

tıhdam edilmiştir. Batman ilmin az 
ılığı ve hak ihlalleri konusunda nsk 
Cınsiyet ayrımcılığı ve hak ihlallerı 

tir. Batman ilinin 10 mahallesınde 
k nularında bilgilendirme çalışmalan 
mıştır. Yapılan eğitim toplantılarıyla 
ulaşılmıştır. Kadının insan haklan. 
adet broşür dağıtılmıştır, 200 adet 

000 kişiye ulaşılmıştır. 

!lelere yakın Toplum Merkezlen ve 
olog, psikolojik danışman, sosyal 
ihtiyaçları vardır, bu kapsamda 

onları olmak üzere, gönüllü olarak 
e projenin sürekliliği sağlanmaya 

Dernek Yetkilisi: Abdulgani KAVAK 



p OJ CT rrne AND REFERENCE 

NU ER 
p OJ CT COMMUNICATION 

PRO CTOWN R 

ROJ CT PARTN RS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATIO 

p OJECT OURATION 

STARTING OATE 

f SH NGDATE 

p OJECT BUDGET EU 

G ANT EURO 

CO F NA CING EU O 

p OJ CTO J CTIV 

FiNAL BEN FICIA 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITI 

PROJECT iN FIGUR 

PROJECT OFFIC 

Smiling Faces Project 

Smiling Faces • TR2009/0136.09·02/93 

Address: Bahçelievler Mah. 1616 Sok. No: 23/A Batman 
E·maıl : baskad72@gmail.com 

Batman Social Development Association 

Proıect Coordinator: Sema BAYAM 
Project Assistant: Suheyla DURMAZ 

Batman 

9 months 

23.03.2012 

23.12 2013 

78,87620 

78 7620 

buting to the strengthening of women and women's NGOs in less developed 
ofTurkey and to the ımprovement of women's social, economic and political 

n these regions. 

t Groups: Women w ho have suffered or are suffering trauma as a result of tender 
tıon and violations of rights in 1 O disadvantaged neighbourhoods of Batman. 

n ficlar les: Batman peopie. 

ton work 
terıng questionnaires and developing risk maps 
detection and rehabilitation 

s buılding and empowerment work for women 
n activities 

re employed throughout the project. Risk maps on gender discrimination 
n of rlghts were developed in 10 backward neighbourhoods of Batman 
was lnterviewed. 100 women experiencing trauma asa result of gender 

on and violat ions were given treatment. 1 O neighbourhoods of Batman were 
nformatıon building on women's human rights, gender discrimınatıon and 
h le the group work for human rights was carried out with S seiected women. 

ons reached much more than 150 women originally targeted. 1 brochure 
omen's human rights and gender equality issues was disseminated in 1 000 

00 posters were placed in pubiic spaces. About S 000 persons were reached. 

bılıty of the project will be ensured through community centres located 
qhbourhoods where target people live and through the ÇATOM. These 
d such staff as psychologists, psychological counsellors, social workers and 
in this context , our professional members will be directed to work at these 

untarıly on weekends. 

Association Representative: Abdulgani KAVAK 



K nt Kadınlar Projesı 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILARJHEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Kentli Kadınlar - TR2009/0136.09-02/139 

Adres: Yeşiltepe Mah. 231 S Sok. No:2S Kat:2 Batman 
E-posta: tdkd72@gmail.com 

Toplumsal Değişme ve Kadın Derneği 
1- Batman Üniversitesi 
2- Kayapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Proje Koordinatöru: Metın ÖZCAN 
Proje Asistanı: Arife SEViK 

Batman 

17 ay 

23.03.2012 

23.08.2013 

91 .112 77 

91 .112,77 

Batman Yeşiltepe bölgesi ve GAP Mah 
ve kamusal hizmetleri kullanmalar 
temelli engelleri ortadan kaldırmak 
çevrelerindekı sorunlara duyarlı, çoz 
bilgi bilınç ve duyarlılık duzeylerınl a 

Hedef Gruplar: Batman Yeşıltepe B 
kadın ile GAP Mahallesi'nde yaşayan 
Nihai Faydalanıcılar: Hedef grub 
hizmet verdikleri/verecekleri kad nl 

1- Faaliyet Mekanlarının Hazırlanma 
2- Hane Zıya retleri, Proje Tanıtım Fa 
3· Sosyal Etkı Değerlend ırme Çalışm 
4- Eğltimlerın Gerçekleştırılmesı 
s-Ekonomik Amaçlı Etkınlıkler 
6- Sosyal-Kulturel Faalıyetler 
7- Seminerler 
8- Atolye Çalışmaları 
9·Çocuk Gelışlm Uzmanı hızmetı 
1 o- Sertıfıka Törenı 

Pro;.. 17 ayda tamamlanmıştır P 
hed• f grup >lan Yeşıltepe Mahalle 
Mahallesı'ndekl so genç kıza yöne 
verilmıştır. Proje tanıtım çalışm 
etkınlığının olçulmesl amacıyta 12 
ı so katılımcıya sağlık hizmetleri 
kadının katıldığı çay partısl organ 
duzenlenmıştır. 150 kadına yönel k 3 
farklı alanda atölye çalışması duz 

Proje Ortağı olarak Batman Unlv r 
projenın surdurOlebılırlığ ne katk 
Derneğı benzer projeler hazırlayarak 

kadınların temel vatandaşlık haklarını 
d ki bolgesel ve toplumsal clnsıyet 

m bilıncine sahip, kendine giJvenel\ 
teneğine sahip bireyler olmaları lçın 

yan, 1 S yaş ve üstü 100 genç kız ve 
kadın 
lesı ve çevresi ile paydaş STK'lar ve 

mcıların Belirlenmesi 

12 kişi istihdam edilmiştir. Projede 
ustu 100 genç kız ve kadın ile GAP 
k ve kapasıte geliştirilmesi eğıtımlen 

a 50 broşür dağıtılmıştır. Projenın 
1 aşamalı SED uygulanmıştır. Toplam 

el sanatları eğitimleri verilmiştır. 150 
o kadının katılımıyla Hasankeyf'e gezı 
emıner ven imiştir. 20 kadına yonelık 3 

sosyal ve eğitimsel destek sağlayarak 
enmektedir. TDKD ve Kayapınarlrlar 
rsıtesı 'nden destek alacaktır. 

Dernek Yetkilisi: Deniz YILDtZ 



Urban Wom n Proı d 

Urb ı ı,\'omcn - l'fl2009IOl)6ll9.<J2/139 

Mdress Yeşi tep Miıl r. H 1 S Sok No: :25 ~t: ~ Bitm.,n 

E ıllll t;ttl dtı ı ı.ıll com 

Soclııl Chıı 
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Proj t Coor of.P, tin ÖZCı'ıN 
Project ı\s$1 uınt Arife SfVIK 

nths 

1 ıınd ıtdef ~ltıc barrıers to women s utıhza'lon •ınd " ercıse 01 ptıbtlc 
:r.en liıp rıgnts n ~;ın 't tcpcı ar~.ı and GAP n ıghoouıtıood -.nd 
ess to d ,.ctop ~ sı&liduııl-5 wrth uc-lt c.Ofıfıderıtl!', km.ılM' ıa probl~\ 

ble or hdıng :soıutıons. 

p , 100 young girl~ ı-.d woınen tNer <"ıge 15 ınıg in Ye tepe Qu;ırteor of 
young g rls arıd wo~ ır~ lno in GAP n~nbourhood 

1 s: o !"\. F;ımıiı ~ ınd inLimatH or plll':l.DfL\ ın ıh r:ırg 9roup. 
;ınd women ta wtıom th.t!y d ıver be deli~11ng ser•.ıKe~ 

s f'or ctıvllıM 

l , protect lntrodU<'lıon aıctı;,ınıes and kıerıtııiıcatıoo of part pants 
ssın ntwod; 

n 

mpSetcd in 17 months. 12 pl'!fJOns wr.rı> cmplO!ı't'd thrOUQhout th 
caµ.ırny dmJ Skill bıikJing "Wı!'te cfrili11eıı:d lo 1 ı>0 )'OUllCJ gırl) "nd 

ı 5 in ~ıı ~ .lnd so young 9 in Gcı.r nefghtxıurtıO<Jd. ~o coples ol 
d ~mı~. A tı.Y0-54".,,ge srx:uı l İl11')ilc• ilss.c-nmcrıt wııs tıpphed ta 1 lı5 
cıluate ct.e ııııJJJıc::l t:ıf UM! ptDJf'Cl Trııı ıng'lo m hr"4lth M"r"'1<r~, tovrnod 

nçlıcr.ıfts tr.1 g another 150 women. A tea party was crgıı :zed 
ııtıon of ı so woml':f'I :ırıd 150 .romcn ıp;Mtıcıpıated ta tne e:-curslon ıo 
ornen ~r~ grwn ~ ı ıinııH in l dirtcn•nı aı: . Th r wı:ırbhDFH 

n thr diff "'" ;ıre;ıs 

B.ıtmaın Unıvet"Sıt~ ı COfıtribult!' 10 ltıl!' 'lolfÜilını!bilı,y or ıhe prôjl."( l 
m:ıet by pra111dıng logı:;tlr. sodil alld tra n ı;ı suppon. 1be TDKD aoo 

odatlOI\ will ~ve-lop sımiar ı:ı~$ .ıınd mqbl ~ t"c • pport of th 



Gercuş Eşitlik Merkezi Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE B0TÇESI (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR HEDEF 

GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

. ..-. ........ -
----.t 

Gercüş Eşitlik Merkezi· TR2009/0136.09-02/154 

Adres: Bağlarbaşı Mah. Lise Cad. No:60 Gercuş/Batman 

E-posta: akvatder@yahoo.com 

Web: www.gercusesitlikmerkezi.org 

Aktif Vatandaşlık Derneği 

Egıtim ve Gençlik Çalışmaları Derneği 

Proje Koordinatoru: Aldulbaki HALIToGLU 

Proje Sekreteri: Tuba KAYNAK 

Batman/Gercuş 

18ay 

23.03.2012 

23.09.2013 

98.434,65 

96.751.42 

1.683,23 

Gercüş ilçe merkezı ve koylerinde bulunan kadınların kamu hizmeti · . 

1 1 1 1 1 
erıne erışımının 

sag anması yo uya top umsa cins y t ş tsızlıgini n ortadan kaldırıl 

bulunmak. masına katkıda 

Hedef Gruplar: Gercuş ılçe merkezı 

Türkçe konusma bo <eri sinden yoksun 

Nihai Faydalanıcılar: Gercuş ılçe m 

kurum ve kurulu·, ar1 

1 ·Gercuş Eşıtlık Merkezı Proje Ofisın 

2· Rehber Kadınların Seçimı 

3· Eğltımcılerin Seçimi 

4· Rehber Kadınların Rehberlık Fa 

5· Okuma Yazma ve Türkçe Kursl r 

6· Toplumsal Cınsıyet Eşltlıgl Çalı 

7- Kamu Kurumlarıyla lşbırlıgl ve 

8· Koy ve Mahalle Zıya retleri 

9· Yaygınlaştırma ve Gorunurluk F 

Proje 18 ayda tamamlanmıştır P 

hedef gruplara hizmet v ren 

merkezinden bugüne kadar top 

ıçın açılan 4 ayrı kursa toplam 60 

kadın" eğltılmlş ve istihdam ed 
hem de dığer web sltelerınd v 

yayınlanmıştır. 2 000 adet pro 

tabela. ı 00 adet etiket, ı oo ad t 

Proje tamamlandıktan sonra d 

başka hlbel r alarak projenin su 

rinde bulunan öncelikle okuma yazma ve 
r 
koylerindeki halk, Gercuş'te bulunan kamu 

Hazırlanması 

nmesl 

eÇalışmaları 

7 kişi istihdam edilmiştir. ilçe merkeıınde 

Merkezı" kurulmuştur. Kurulan bu eşitll 

d n faydalanmıştır. Okuma-yazma becensı 

yaptırmıştır. 3 rehber kadın , 4 'danışman 

ilgıli, hem projenin kendi web sitesinde 

60 a yakın farklı başlıkta SSOe yakın habeı 

det proje posteri, 4 adet proıe afiş~ 1 adet 

det açılış toplantısı davetiyesi bastın~ 

ettirilmesi için fon sağlayan kuruluşlardan 

n gerekli girişimlerde de bulunacaktır. 

Proje Koordınatorü: Abdülbaki HAUTOO.U 



PROJECTTITLE AND REFERENCE 

NUMBER 

p OJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

p RSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION 

PROJECT OURATION 

STARTING OATE 

f N SHING OATE 

PROJECT BUDGET EURO 

GRANT (EURO) 

CO FINANCING (EURO 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARI S 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITI S 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OF Fi CER S O 

Gercüş Equity Centre Project 

Gercüş Equity Centre - TR2009/0l 36.09-02/154 

Address: Bağlarbaşı Mah. Lise Cad. No:60 Gercüş/Batman 
E-mail : akvatder@yahoo.com 
Web: www.gercusesitlikmerkezi.org 

Actıve Citizenship Association 

Education and Youth Actıvities Association 

ProJect Coordinator: Aldülbaki HALITOGLU 

ProJect Secretary: Tuba KAYNAK 

Batman/Gercüş 

18 months 

23 03 2012 

23 09 2013 

984 65 

9 42 

g to the elimination of gender inequality by ensuring the access of women in 
net centre and its villages to public services. 

oups: Women living at the district centre of Gercüş and its villages, particularly 
and those who can not speak Turkish. 

daries: People in Gercüş and its villages; governmental organizations and 

rcuş. 

rcuş Equity Centre Project Office ready 
f Pıoneer Women 
fTraıners 

tıvlties of Pioneer Women 
n of Literacy and Turkish Courses 
Gender Equality 
ared to Developing Cooperation with Governmental Agencies and Building 

Neıghbourhood Visits 
d Visibility Activities 

re employed throughout the project. The "Gercüş Equity Centre• was 
extend services to target groups at the district centre. So far 1 374 women 

m the services of this centre. 60 women in total registered to four different 
s 3 •guidance" and 4 "counsellor women•were trained and employed. There 

50 new features appearing under 60 different captions on the website of the 
websites and in loca! press. Other project outputs include 2 000 copies of 
4 project posters, 1 signboard 100 stickers, 100 badges and 300 invitations 
g meeting. 

completion of the project, necessary initiatives will be taken to seek grants 
gencies for purposes of ensuring sustainability. 

Association Representative: Abdulbaki HALITOGLU 



Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesi Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞU 

Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesi - TR2009/0136.09-02/l l l 

Adres: Alleben Mah. Kemal Köker Cad. Nevbahar Apt. No:SS/5 Şahinb /G . 
E-posta: girisimcikadinder@gmail.com ey azıantep 

Girişimci Kadınları Destekleme Derneği 

1- Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı 

Proje Koordinatörü: Turgut Albora GÜNGÖR 
Proje Sekreteri: Necla YAŞAR 

Adıyaman, Gaziantep, Kilis 

12 ay 

29.03.2012 

29.03.2013 

76.557,71 

76.557,71 

Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde bölgesel eş t ızliklerin azaltılmasını da hedefleyerek 
kadının statüsünün iyileştirilmesine katkıda bu mak. 

Hedef Gruplar: STK eğiticisi olacak 1 O kad n antep'te yaşayan 400 kadın, Kadın STK 
yönetici ve üyeleri-30 kişi, Girişimci adayı 40 ısa film yayını ile farkındalık yaratılan 
10.000 kişi 
Nihai Faydalanıcılar: Eğitim, toplantı ve ı 

kişi ve bilinçlendirme faaliyetlerinden etkıl 

1-Basın Toplantısının Yapılması 

2- STK Eğitici Eğitimi 
3- Girişimcilik Eğitimleri 

4- STK Bilincinin Oluşturulması Seminer 
5- Federasyon Oluşturma Çalışmaları 
6- Yerel TV'lerde Kısa Metrajlı Filmin Yay 
7-Bilinçlendirme Eğitimleri 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. ProJe 
Adıyaman, Kilis illerinde verilen STK 
seminerler aracılığıyla 400 kadına ulaşıl 
seçilmiştir. STK üyelerinden 30 kadın 
eğitilmiştir. Kadınları ıfade eden S dk'lık 

Dernek finansmanımız ve ücretsiz gor 
eğitim faaliyetlerimiz devam edecek olu 

e katılanların aileleri ile yaklaşık 2000 
evresindekiler. 

şi istihdam edilmiştir. Gaziantep, 
lendirme, girişimcilik eğitimleri ve 
eğıtim verebilecek 10 eğitici kadın 

mcilik potansiyeli olan 45 kadın 
film hazırlanmıştır. 

3n bazı eğitmenlerimiz ile birlikte 
ve sayı faktörü değiştirilecektir. 

Dernek Yetkilisi: Ülkü GÜNGÖR 



PROJECTTITLE AND REFERENCE 

NUMBER 
PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION AR 

PROJECT DURATION 

STARTING DATE 

FINISHING DATE 

PROJECT BUDGET (EURO 

GRANT (EURO) 

CO FINANCING (EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/t 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OFFICER S O 

Empowering Women in South-Eastern Anatolia Project 

Strengthening Women in South-eastern Anatolia - TR2009/0136.09-02/111 

Address: Alleben Mah. Kemal Köker Cad. Nevbahar Apt. No:S5/5 Şahinbey/Gaziantep 

E-mail: girisimcikadinder@gmall.com 

Association for Supporting Enterprising Women 

Gaziantep Şahitıbey Municipality 

Project Coordinator: Turgut Al bora GÜNGÔR 
Project Secretary: Necla YAŞAR 

Adıyaman, Gaziantep, Kilis 

12 months 

29.03.2012 

29.03.2013 

76,557.71 

76 557.71 

( rt but ing to the ımprovement of women's status in less developed regions of Turkey 
1 also targetıng the mitigation of inter-regional disparities. 

t Groups: 1 O women as NGO trainers; 400 women living in Gaziantep; 30 NGO 
s and members; 40 women as potential entrepreneurs and 10,000 persons with 

d awareness through a short documentary film. 
neficiaries: Families of persons attending meetings, seminars and conferences; 

00 people and surroundings of people influenced by awareness building 

ng a Press Conference 
ning ofTrainers 
sin Entrepreneurship 
in Building Awareness about NGOs 

r Establishing a Federation 
ocumentary Films on LocalTV 
ss Building Activities 

were employed throughout the project. 400 women were reached through 
eness building and entrepreneurship trainings and seminars organized in 
Adıyaman and Kilis provinces. 30 women as NGO members were given 

1 short film of S minutes on women was shot. 

ıat ıon will continue its activities with our funding and some trainers who will be 
paıd and there will be change only in such factors as frequency and numbers. 

Association Representative: Ülkü GÜNGÔR 



Mardin Kadmlarma Gelir Üretirken Sosyal Hayata Entegre Etmek Projes 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILARIHEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Mardin Kadınlarına Gelir Üretirken Sosyal Hayata Entegre Etmek- TRıoog 
.. /0136.09-02173 

Adres: Kayacan Mah. Karakoç Kasabı Ustü Kat:l Mardin 
E-posta: makider47@gmail.com 

Mardin Kadın, Eğitim ve istihdamı Destekleme Derneği 

Mardin il Özel idaresi Genel Sekreterliği 

Proje Koordinatörü: Serdal ADAM 
Proje Asistanı: Gülistan ASLAN 

Mardin 

12 ay 

23.03.2012 

23.03.2013 

72.273,15 

72.273,15 

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesınd bolgesel eşitsizlikleri azaltarak, kadının 
statüsünü iyileştirmek ve Toplumsal Cinsiyet l mel ı ayrımcılığa karşı mücadele etmek. 

Hedef Gruplar: 18-45 yaş aralığındakı lşsi m seviyesi düşük, sosyal ve kültürel 
hayata aktif olarak katılamayan Mardm M r n 30, ilçelerden 25 kadın olmak uzere 
toplam 55 kadın. 
Nihai Faydalanıcılar: Mardin il ve ilçel 
ilçelerde yaşayan 190.042 erkek çocuğu, r 
Mardin il ve ilçelerde yaşayan 370.434 kış 

1-Projeden Yararlanacak Kadınların Belir! 
2- Projenin Tanıtımı 
3- Eğitim Ortamlarının Oluşturulması 
4- Hediyelik Eşya üretimi Eğitimi 
5- Drama ve Görsel Sanatlar Eğitimi 
6- Belgesel Çekimi 
7- Toplumda Farkındalık Yaratıcı Çalışma! 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. Proje sur 
katılan 55 kadın hediyelik eşya uretim 
Gorsel Sanatlar ve Drama eğitimlerı 1 
sağlanmıştır. Cinsiyet eşitliği konusund 
ileride yapılacak kadın çalışmalarında ka 
oluşturulmuştur. 

Proje kapsamında ortaya çıkan külturel 
Belediyesi ve MAKIDER desteğiyle devam 

n 183.865 kız çocuğu. Mardin il ve 
lan kadınların ailelerinden 385 kişi, 
lıne gelen yerli yabancı turistler. 

dam edilmiştir. Proje faaliyetlerine 
tılmıştır. Bahse konu 55 kadının, 
ve sorunlarını ifade edebilmeleri 
aşılmıştır. Yapılan belgesel çekımı 
1 anılmak üzere görsel kayıt olarak 

rdın Valiliği il Özel İdaresi, Mardin 

Demek Yetkilisi: Leyla GÜN 



G neration for and lntegration of Women To Socia/ Life in Mardin Project 
ıncome e 

PROJECTADI 

PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTAT10N AR 

PROJECT OURATION 

STARTING OATE 

FINISH NG OATE 

PROJECT BUDGET (EURO 

GRANT (EURO) 

CO FINANCING (EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TA 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OFFICER S O 

ıntegrating Women in Mardin to Social Life while They Generate lncome -

TR2009/0l 36.09-02/73 

Address: Kayacan Mah. Karakoç Kasabı Ustü Kat:l Mardin 
E·mail:makider47@gmail.com 

Mardin Women, Training and Employment Support Association 

General Secretariat of Mardin Private Provincial administration 

Project Coordinator: Serdal ADAM 
Project Assistant: Gülistan ASLAN 

Mardin 

12 months 

23.03.201 2 

23 03.2013 

72 273.15 

72 27315 

the status ofwomen in South-eastern Anatolia by reducing inequalities and 
g gender-based discrimination. 

roups: 55 women it total; 30 from the centre of Mardin and 25 from its districts; 
n the age group 18-45, unemployed, having low level of education and not 
al and cultural life. 
claries: 183.865 female children living in Mardin and in its districts and 
children from the same localities. 385 persons from the families of women 

n the project. 370.434 people living in the province of Mardin as well as 
foreign tourists visiting the province. 

n of female beneficiaries ofthe project 
otıon 

cation environments 
the product ion of souvenir items 
drama and visual arts 
documentary 
buılding activity in communities 

re employed throughout the project. 55 women involved in project 
part in training for production of souvenir items. The same 55 women 
n vısual arts and drama trainings. Activities in the context of gender 

h d 220 women. The documentary shot will be used as a source in future 
d actıvities. 

t es ınitiated under the project will continue with the support of Mardin 
Mardın Municipality and MAKIDER. 

Association Representative: Leyla GÜN 

-



Hayatm Aktif Kıs mm da Kadınlara Yer Açın Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SURESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BITIŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Hayatın Aktif Kısmında Kadınlara Yer Açın - TR2009/0l 36.09-02/gg 

Adres: Akçakaya Mah. 156. Sok. No:l 3/ 1 Midyat Mardin 
E-posta: okeged@hotmail.com 

Ortadoğu Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Proje Koordinatörü: Tülay ORAL 
Proje Sekreteri: Saliha TURA 

Midyat-Mardin 

12ay 

22.03.2012 

22.03.2013 

96.615,75 

91.156,96 

5.458,79 

Kadının statüsünün iyileştirilmesi ıçin ~adın h klan ıhlallerine karşı farkındalıkoluşturmak. 
kadın ve kadınları destekleyen STK ların endırilmesine katkı sağlamak, kadı 1 
STK'lar ve yerel yönetimler arasında diyal t rmek. nar, 

Hedef Gruplar: Kadınlar ve aileleri, M d 
üyeleri proje sahibi dernek ve ortagı Mar 
Nihai Faydalanıcılar: Proje faaliyetler n 
yer almayan kadınlar, çocuklar, yerel yon 

1- Bilgilendirme Toplantılarının Yapılm 

2- Kadın Dayanışma Merkezi Oluşturul 
3- Yerel Yönetimlere Ziyaret 
4- STK'ların Eğitimi 

5- Yayın ve Basılı Materyal 
6- Seminerler 
7-Tiyatro Oyunu Hazırlama ve Sahne! 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. Proje 
toplantısı kapsamında cadde, dura 
kuruluşlara, özel kurumlara 300 adet po 
broşürü hazırlanıp dağıtılmış, yerel ra 
dayanışma merkezi kurulmuş ve gerek 
bahsedildiği bir rehber hazırlanmış v 

verilerek STK'ların kurumsal ve tekn k 
alan tiyatro oyunu için 50 adet afiş S 
300 adet tiyatro davetiyesi basılmış v 
ziyaretçilere ve yerel halka dağıtılmıştır 

Proje kapsamında oluşturulan Kadın 
yoluyla Projenin sürdürülebi l irl iğı sağ 

lun~n 1 kadın STK'sı ve diğer STK'lar ve 
lu Universitesi 

an 18 STK, Proje çalışma larında direkt 
yerel halk 

şı istihdam edilmiştir. Proje tanıtım 
eğıtim merkezi kamu kurum ve 

rd asılmış, 5 000 adet temel hizmetler 
OJe ile ilgili duyuru yapılmıştır. Kadın 
nmıştır. Kadın hak ve özgürlüklerinin 

t basılmış ve dağıtılmıştır. 50 kişiye 
eliştirilmiştir. Proje kapsamında yer 

er •e S adet billboard bastırılmıştır. 

um 1 ·uruluşlara, merkeze gelen kadın 

erkezi'nin faaliyetlere devam etmesi 

Dernek Yetkilisi: Tülay ORAL 



PROJECTTITLE AND REFERENCE 

NUMBER 
PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION A 

PROJECT OURATION 

STARTING OATE 

FINISH NG OATE 

PROJECT BUDGET (EURO 

GRANT (EURO) 

CO FINANCING (EURO 

PROJECT OBJECTIVE 

F NAL BENEFICIARIES 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OFFICER S O 

Open Space for Women in the Active Part of Life Project 

Give Space to Women on the active Part of Life - TR2009/0136.09-02/99 

Address: Akça kaya Mah. ı 56. Sok. No:13/ 1 Midyat Mardin 

E·maı l : okeged@hotmail.com 

Middle East Preschool Education Promotion Association 

Mardin Artuklu University 

Project Coordinator: Tülay ORAL 
Proıect Secretary· Saliha TURA 

Midyat-Mardin 

12 months 

22.03.201 2 

22.03.2013 

96,615 75 

91,15696 

g awareness in violations of women's rights to improve the status of women; 
utıng to the strengthenıng of NGOs supporting women and their rights and 
ng dlalogue between women's NGOs and local governments. 

Groups: Women and their families, a women's NGO active in Midyat, other NGOs 
members, the association which is the project owner and its partner Mardin 

versity 
n ficlaries: 18 NGOs not directly taking part in the project as well as women, 
ocal governments and local people not directly involved in the project. 

on bullding meetings 
ment of Women's Solidarity Centre 
ocal governments 
fNGOs 

ons and other printed materials 

were employed throughout the project. in the context of project promotion 
, 300 posters were used in public places and S 000 copies ofa brochure on 
rvıces were disseminated. There were S announcements in the local radio 
women's solidarity centre was established and equipped. A guidebook on 
hts and freedoms was printed in 2 000 copies and disseminated. 50 posters, 
nd S bıllboards were used for the stage play under the project. 300 invitation 

play were given to public agencies, women visitors of the centre and local 

abıl.ty of t he project will be ensured by the continuing activities of the 
lıdarıty Centre established under the project. 

Association Representative: Tülay ORAL 



Kadm Kooperatifleri için Kapasite Geliştirme ve 

Katıhmlarmı Güçlendirme Projesi 

(o\ .,. 
KAD!N EMEGINI 

DEGERUNDIRME 
VAKFt 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 

GRUPLAR 

PROJE FAALIYEnERI 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Kadın Kooperatifleri için Kapasite Geliştirme ve Katılımlarını Gü ı d' 

- TR2009/0136.09-02/160 ç en ırme 

Adres: istiklal Cad. Bekar Sok. No: 17 Beyoğlu lstanbul 

E-posta: kedv@kedv.org.tr • Web: www.kedv.org.tr 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 

1- lpekyolu Kadın, Çevre, işletme ve Kültür Kooperatifi 

2- Umut lşığı Kadın, Çevre, işletme ve Kültür Kooperatifi 

Proje Koordinatörü: Berrin YENiCE 

Eğitim Koordinatörü: Perihan ULUG 

Mardin Yerel Koordinatörü: Berna YAGCI 

Diyarbakır Yerel Koordinatörü: Naşide BULUTIEKIN 

Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilıs, Hakkari, Rize, Artvin, Van 

15 ay 

29.03.2012 

23.06.2013 

98.268,80 

98.268,80 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde faaliyet gösteren ve 

yoksul kadınların yerel örgütlenmesi açısından b ukönem taşıyan Kadın KooperatiHerinin 

güçlendirilmesine katkıda bulunmak. 

Hedef Gruplar: Doğu, Güneydoğu Anado oğu Karadeniz Bölgelerindeki kadın 

kooperatifleri 

Nihai Faydalanıcılar: Türkiye genelindekı ratifleri ve bunlar tarafından temsil 

edilen kadınlar 

1-Eğitim Programı ve Kılavuzların Hazırlan 

2- Deneyim Paylaşımı ve iletişim Ağının 6 

3- Bölgesel Kadın Kooperatifleri Toplantı 

4- Stratejik Planlama Eğitimleri 

5- Yerel Düzeyde Savunuculuk Çalışmala 

6- Kaynak Yaratma Çalışmaları 

7- 1. Bölgesel Kadın Kooperatifleri Toplan 

8- il. Bölgesel Kadın Kooperatiflerı Topla 

Proje 15 ayda tamamlanmıştır. Proje sure 

için eğitim programı ve kılavuz hazırlan 

edilerek 1 000 adet basılmış ve dağ:t 

stratejik planlama eğitim programı ve kıl 

yapılmıştır. Proje süresince, 14 kadın koo 

Bu araştırma kapsamında Adıyaman, D 

Van, Rize ve Artvin olmak uzere 9 farklı ş 

Bölgesel Kadın Kooperatifleri Toplantısı 4 

gerçekleştirilmiştir. 17 Kadın kooperat 

eğitimleri gerçekleştirilmıştır. 14 Kadın Koo 

stratejik planlarını yazmalarına destek ve 

savunuculuk çalışmaları yürütülmüş, planı 

Bu proje ıle bölgedeki kadın kooperatifler 

ilgili bir veri tabanı oluşturulmuştur. KEDf 

ve proje ortaklarının da içinde yer aldığ 

yonelik teknik destek hizmeti vermeye de 

ti Çalışmalarının Başlatılması 

am edilmiştir. Kadın Kooperatifleri 

deneyimlerinin sonucunda revize 

Kadın Kooperatiflerine yönelik 

ış, 1 000 adet basılmış ve dağıtımı 

tespit araştırmasını tamamlamıştır. 

ntep, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, 

1 556 kadınla görüşülmüştür. il. 

ımıyla 2 gün süreyle Mardin'de 

nın katılımıyla stratejik planlama 

tım sonuçlan doğrultusunda kendi 

..)()peratif tarafından yerel düzeyde 

er için işbirliği yolları geli~ilmiştir. 

ı ç, lışmalar, ihtiyaç ve taleple~i. ile 

peratifleri iletişim ve Destek ~ınmı 

tıfleri iletişim Ağı, kooperatıflere 

Proje Koordinatörü: Berrin YENiCE 



PROJECTTITLE AND REFERENCE 

NUMBER 
PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION AR 

PROJECT DURATION 

STARTING DATE 

FINISHING DATE 

PROJECT BUDGET (EURO) 

GRANT (EURO) 

CO FINANCING (EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TA 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OF Fi CER S OP 

Capacity Building and Stronger Participation for 
Women's Cooperatives Project 

Building Capacity for Women's cooperatives and Enhancing their Participation -

TR2009/0l 36.09-02/l 60 

Address: istiklal Cad. Bekar Sok. No: 17 Beyoğlu lstanbul 
E-mail: kedv@kedv.org.tr • Web: www.kedv.org.tr 

Foundation forValorising Women's Labour 

1- Silk Road Women, Environment, Management and Culture Cooperative 
2- Light of Hope Women, Environment, Management and Culture Cooperative 

Project Coordinator: Berrin YENiCE 
Training Coordlnator: Perihan ULUG 
Mardin Local Coordinator: Berna YAGCI 
Diyarbakır Local Coordinator: Naşide BULUTTEKIN 

Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hakkari, Rize, Artvin, Van 

15 months 

29.03.2012 

23.06.2013 

98 26880 

9 6R80 

ıng to the strengthening of women's cooperatives active in the regions of 
stern Anatolia, Eastern Black Sea and Eastern Anatolia which are important in 
o ganizing economically deprived women. 

Groups: Women's cooperatives in Eastern Anatolia, South-eastern Anatolia and 

ack Sea regions 
eficiaries: Women's cooperatives countrywide and women represented by 
nizations 

on ofa training programme and guides 
xperience and strengthening communication network 
of regional women's cooperatives/launching a needs assessment work 
in strategic planning 

y work at local level 
ıng activities 
al Women's Cooperatives Meeting 
al Women's Cooperatives Meeting 

ere employed throughout the project. The training programme and guide for 
ooperatives, revised after inputs received and finally printed in 1 000 copies. A 
ogramme and guide in strategic planning for women's cooperatives was printed 
minated in 1 000 copies. 14 women's cooperatives completed their needs 
this period. (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Van, 
rtvın) The 2 regional meeting ofwomen's cooperatives took place in Mardin for 
h the participation of 48 delegates. Trainings in strategic plannlng were held in 
s cooperatives with the participation of 342 trainees. 14 women's cooperatives 
orted in developing their strategic plans in line with trainings they received. 11 
es carried out local level advocacy activities and developed cooperation with 
eır planned activities. 

t supplied a database about the activities of women's cooperatives in the 
ır needs and requests. The Communication Network of Women's Cooperatives 

ncludes KEDEV and project partners will continue to extend technical support 
atıves. 

Project Coordinator: Berrin YENiCE 



Karar Alan Kadmlar, Kararh Adımlar Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SURESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR!HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞU 

Karar Alan Kadınlar, Kararlı Adımlar - TR2009/0136.09-02/249 

Adres: 13 Mart Mahallesi Duyan iş Merkezi Kat: 2 No: 2 Yenişehir Mardin 
E-posta: torkadcontact@gmail.com 
Web: www.torkad.org 

Tôre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği 

Mardin Belediye Başkanlığı 

Proje Koordinatörü: Zeynep ALKIŞ 

Mardin 

12ay 

26.03.2012 

26.03.2013 

99.547,58 

99.547,58 

Mardin ilindeki kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını arttırmak v 
statüsünü iyileştirmek. e 

Hed~f ~r~plar: Mardin ilinde yaşayan ve ma ll<>lerındeki kadınlar arasında öne çıkmış, 
kendını nıspeten daha ıyı ıfade eden ve lıder o ki rı olan 1 O kadın ile sosyal hayattan 
uzak kalmış kendini ifade edebilecek ortamı r meyen veya erişmekte zorluk çeken 
30 kadın. 
Nihai Faydalanıcılar: Mardın ili merkezde y 
kitlesi içerisinde yer alan kadınların eş ve çoct 

1-Hedef Grubun Belirlenmesi 
2- Eğitim Müfredatlarının Hazırlanması 
3- Eğitim Faaliyetlerinin Başlaması 
4- Afiş, Poster ve Broşürlerin Dağıtılması 
5- Sosyal Aktiviteler ve Kurum Ziyaret lerin 
6- Kapanış Toplantısının Yapılması 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. Proje su 
mahallelerinde yaşayan lider vasıflı 1 O 
sonrasında ise 30 vasıfsız belirlenmiştır B 
eğitimler sayesinde yerel siyasette ve to 
meclisi kamuya açık toplantılar kadın der 
seviyeye getirilmiştir. Kamu kurumları, STK 
tı Genel Meclisi toplantılarında, Belediye M 
kadın STK larında, mahallelerde, cadde ve 
tanıtımını içeren 1 000 adet DVD'den 650 a 
Kamu Kurumlarına, 50 adeti okullara 50 a 
gönderilmiştir. Kapanış toplantısında 150 a 
raporu, ilgili kamu kurumları ve STK'lara dağ 

Proje ortağı Mardin Belediyesi ve ıştirakçl ku 
zaman zaman meclis toplantılarına katılım! 
aktif bir hale getirerek kadınların yonetlme ka 

---
--= =--=----

---------

dın nufus ile projenin özel hedef 

si 

tıhdam edilmiştir. Mardin1n frklı 
lmıştir. Yapılan saha çalışmaları 

00 saatlik eğitimler verilmiştir. Bu 
anlarında; beyaz masa belediye 
larda yer alarak sözcü olabilecek 

hallelere 200 adet afiş asılmıştır. 
nda. Kamu kurum ziyaretlerinde, 

000 adet broşür dağıtılmıştır. Proje 
de kadınlara ulaştırılmış; 50 adeti 
50 adeti ise basın mensuplarına 
r 50 adet eğitim değerlendirme 
ş oplantısına 202 kişi katılmıştır. 

si, 1 O lider kadını destekleyecek. 
ek. Kent Konseyi Kadın Meclisini 
sıta olacaktır. 
roJe Koordinatörü: Zeynep ALKIŞ 
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Guçlu STK, Güçlü Toplum Projesi 

SAH BI KURULU 

O TAKLA 

Güçlü Kadın, Güçlü STK, Güçlü Toplum - TR2009/0136.09-02/109 

Adres: ôzdikerhalep Çarşısı Giriş Kat No:40 Şanlıurfa 
E-posta: handanurfa@mynet_.com 
Web: www.elbirligiguclukadın.com 
Elbirliği Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği 

1 _ Şanlıurfa ncaret ve Sanayi Odası . 

2- Genç Bakış Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Demeğı 

Proje Koordinatörü: Handan KARATAŞ 

Şanlıurfa 

14 ay 
23.03.20 12 

23.05.2013 

109.137,64 

98.223,88 

10.913,76 
Kadının şanlıurfa'daki sosyo-ekonomik ve toplumsal hayata katılımını sağlamak ve kadının 

~tatusunu guçlendirmek; Politika üreticileri başta olmak üzere eğitim kurumlan, yerel 

n tımler, STI<'lar gıbı t um kamu kurum/kuruluşlannın kadının statüsünün iyl~rilmesi 

nda yeni polıtikalar geliştirmesini sağlamak. 

G uplar: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallelerde yaşayan sosyo-ekonomjk 

tım duzeyleri, istihdama katılma düzeyleri düşük olan dezavantajlı 460 kadın. 

ı ıcılar: Şan!ıurfa ili merkezinde yaşayan 445.666 kadın ve ilde kadın odakh 
d rnek ve bu derneklere üye olan kadınlar, eşleri, çocuklan ve STK'lar. 

O nışmanlık Merkezlerinin Kurulması 

yetlerine Başlanması, Proje Açılış ve Bilgilendirme Toplantısının 

ve Bllgılendirme Toplantısı 

esi 
Yazma Kursuna adlı Okuma-Yazma Kursunun Gerçek~rilmesl 

1 Blldırisi, Türkiye'de Medeni Kanun ve Kadın&Erkek Eşltl~i Konulu 

unları Tartışılıyor Çalıştayı 

Değll&Töre Masum Değil Toplantısı: 

oplantı 

Engellere Karşı Elele Paneli 

1 Temsilcı lerinin Seçilmesi 

n Kurulması 

plantısı 

gusu Yonet imi Eğitimi 

nmıştır. Proj e boyunca 5 kişi istihdam edilmiştir. Yaklaşık 1• 

ş ve b lgilendirme toplantısı yapılmıştır. Şanlıurfa'da 2J mahallede 

k farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir. Proje kapsamında 4 adet 
a merkezi oluşturulmuş; 4 mahallede kadın odaklı 4 yeni 511( 

derlık konusunda 44 saatlik eğitime tabii tutullnU$. 46 mihllt 

Yaklaşık 100 kadın, kadın odaklı STK'lara üye olmuştur. 56 Udın 

ve STK yonet imi konusunda eğitilmiştir. 

olan kadınlarda, doğduklarında babalarının, evlendiklerinde 
oğullannın ataerkil baskısı altında yaşarken, Proje kapsamında 

bu baskı ve zulümden sıyrılıp birey olma çabası başladı. 

Proje Koordinatörü: Handan KARATA$ 

-
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Guçlu Kadm, Guçlu Toplum Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Güçlü Kadın, Güçlü Toplum - TR2009/0136.09-02/192 

Adres: imam Bakır Mah. 672.Sk No 22 Şanlıurfa 
E-posta· yasam_evicaıhotmail.com • Web· www yasamev·d · 

Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 
· · ı ernegı.org.tr 

Şanlıurfa Anadolu Lisesi Mezunları Derneği 

Proje Koordinatörü: Sevinç ÖZIPEK 
Proje Sekreteri: Nurdan ÇAGŞAR 

Şanlıurfa 

12 ay 

23.03.2012 

23.03.2013 

82.464,90 

82.464,90 

Turkiye'nin az gelişmış bölgelerinden b rı o an Guneydogu Anadol böl 
eşitsizliklerin azaltılmasını hedefleyerek kadın t t unO iyileştirmek. u gesınde 

Hedef Gruplar: 18·55 yaş aralığında bulu 
Suruç'ta ikamet eden kadınlar; Harran On 
Nihai Faydalanıcılar: Hedef grubun a 1 
kuruluşları ıle STK'lar. 

1- Dernek Bunyesinde Oluşturulan 15 K 
2- Çocuk Odasının Oluşturulması 

3- Harran Üniversitesi'nde Tanıtım Çal 
Kurulması 
4· Mahalle Çalışması Yapacak Ekıpler n 
S· Mahalle Çalışmalarının Başlatılması 
6- Kadınlara Yönelik Kulturel Etklnlığ n 
7- Görunurluk Faaliyetlerının Gerçekleşt 
7- Siverek ve Suruç ta Sorun Analizi Çal 
8- En Az 20 Kadın STK'nın Katıldığı Bır 

9· Kapanış Toplantısı 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. Proje bo 
Bamyasuyu mahallelerinde; toplam 93 
1 SO kadına yönelik her mahallede 3 to 
faalıyetlerde aktıf hale getırılmiştır. D 
sorumlusu, 16 alan çalışanı olmak uz r 
sorumlusu. 18 alan çalışanı olmak Oze t 
yuz yuze gorüşmeler yapılmıştır. ı S k 
Turkiye'deki kadın orgutierıyte llışk 

odası oluşturulmuştur. Sıverek ve Suru 
şube açmaya yonelik alt yapı oluşturu 
gerçekleştırilmıştır. Şanlıurfa'da 2 gun 
kadının katılımı sağlanmıştır. 20 adet po 
broşuru dağıtılmıştır. Kadınlara yonelık d 
16 adet billboard.1 O adet buyilk boy afi 2 
broşuru hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 20 
kitapçığı hazırlanmış ve dağıtılmıştır Kapa 

Proje kapsamında yapılan faalıyetl r 
doğrultusunda mevcut ımkanları 1 e be 
Proıe bıtıminde sonrada faalieytlerl dern 

O kadın, Dernek üyeleri, Siverek ve 
oğrenci gençler. 

destek sistemleri, kamu kurum ve 

mlerın Verilmesi 

rsıte Gençleri ile Gönüllü Ağının 

ası ve Yürütülmesi 
da Düzenlenmesi 

m edılmiştir. Bağlarbaşı, Sımn ve 
farkındalık eğitimleri verilmiştır 

Dernek uyelerınden en az %40'ı 
1 S kişilik. ilçeler için dört saha 
rlenmiştir. il merkezi için, 3 alan 
p oluşturulmuştur. 550 kadınla 

a gönullu ağı oluşturulmuştur. 

ur Dernek bünyesinde çocuk 
un analizi çalışmaları yapılmış, 

yönelik en az 1 kültürel etkinlık 
mış ve 35 kadın STK'sından 47 
k boy afiş ve 500 adet tanıtım 

300 kadın katılım sağlamıştır 
afiş hazırlanmıştır 5 000 adet el 
mış ve dağıtılmıştır. 800 adet el 

30 kişi katılmıştır. 

rneğimizin kuruluş amaçlan 
rutmeye çalıştığı faaliyetlerdır. 
vam ettıreceğiz. 
oje Koordinatörü: Sevinç ôZJPE 
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12 months 

230 012 
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ctlve :ıo persons ı roL!ıl ~e- cl~ignoltc-d ın.cllııdinq .4 l1cld affıcers far 
oods cınd 1 ı5 fü~ld wor~et~ A 1c-dm af .21 w.ıs ~ ı fOf tllc!ı s;ıro'lb:eo centff! 
f 3 fi ld offict: rs and 1 B field WOI ~r~ fd;:.o!'-kHdCI" lntl'f'll N\ ccwerro 550 

t• r n~ıork was establislıed with a gıoup ol )'00119 p 'Opl rr.ıon'i~flncı 
rı •~ n:ım1Tı4Jnatloo net.....00. wım 1NDC'i'ıen·~ orgdnl2"~11onı in Tı.ırkry. 

m W3~ ıntrodu«ıd ın •he am:ıc :ltlon tıuıldıilg. Problem ı.'ın~Py'<i$ woık Woll~ 
th UHll Vıı'Omr.n in Si vere~ and Suı liÇ arıd rıe<eo-s~ı r prıı:p.:ırdtiı:ım wt'r" m.ııdl" 

r ıd'le'S .. the'.\P. rdı~trict<ö ılıc ~ 1 etıtrural i!ıCb'Vır~ ıook pldtt:' ltıt womı.o.11 l. 
wa~ Otg ın Ş.aı ırf<1 v4ltı thl!o parbcl~tJon ot 47 ~prew-ntath.ıL~ 

s NG~ . .2.l poucn of dıF.l!'mnt mP<: ~rırl 50ll prnmrıtM;ıl hrıvr.ı ... ~ ..... ,.,... 
300 WOıMn &t1~ ttı stııge sıf-1Y. 16 b lboards 10 l<ıı ~ ıınd :ZOO !>mııllıl!r 

d n~. Tiı€- brodı " w.ııs printl!d ~ dl~~mınated lr 5 !)00 copies. IOO 
wcrc d stdbu1ed 30 peon.an..~ pı.1rtır1?'1t~ to ~ dosln!J ~rı9. 

Jlltl.lect~11 tlesar~ rt'.id:t tha ttı;tt ı;,ıur.a5"'5ıxıatıoo Is erıgagıed lınl! wttn 
1 p.ırposes, lhes.e J~liv •!!; will con."tnur. ;ıtter ti)!! 4!nd of the project 

Pro,ıect COOfd111;ı•ç.r: Sc-- r.ç ÖZIPEX 



MELEKL 

SiViL TOPLUM K 
WOMENGETS 

EGITI 
WOMEN'S PARTICIPA 

SOSYAL EKONOMiK STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLMESi PROJESi 
HE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF MELEKLi WOMEN PROJECT 

BiR KADIN BiN UMUT PROJESi 
ONE WOMAN THOUSAND OF HOPE PROJECT 

A KADINLARIN VE STK'LARIN GÜÇLENDİRiLMESİ PROJESi 
FMPOWERING RURAL WOMEN AND THEIR NGOS PROJECT 

TOPLUM DESTEKLi KADIN PROJESi 
COMMUNITY-SUPPORTED WOMEN PROJECT 

EV EKSENLi ÇALIŞAN KADINLAR ÖRGÜTLENiYOR PROJESi 
SED FEMALE WORKERS ARE GETTING ORGANIZED PROJECT 

GÜÇLÜ ÖRGÜTLER, GÜÇLÜ KADINLAR PROJESİ 
STRONGER ORGANIZATIONS, STRONGER WOMEN PROJECT 

TÜRKİYE-AB KADIN DAYANIŞMASI PROJESi 
TURKEY-EU WOMEN'S SOLIDARITY PROJECT 

HIZAN'IN 20 KÖYÜNDE KADINLAR GÜÇLENİYOR PROJESi 
ARE GETTING STRONGER iN 20 VILLAGES OF HiZAN PROJECT 

ŞiDDETi BERABER DURDURABİLiRiZ PROJESi 
WE CAN STOP VIOLENCE TOGETHER PROJECT 

TLERİ İLE KADINLARIN SOSYAL HAYATA KATiLiMi PROJESi 
ION AND SOCIETY GETS STRONGER WITH WOMEN PROJECT 

DINLARLA TOPLUM GÜÇLENİYOR VE KALKINIYOR PROJESi 
ı-IROUGH THE ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS 

PROJECT 

E-KADIN PROJESİ 
E-WOMEN PROJECT 

BİLiNÇLİ KADINLARLA GELECEGE YÜRÜYELiM PROJESi 
LET'S MOVE AHEAD WITH CONSCIOUS WOMEN PROJECT 



S 1 Ekonomik Statüsünün Yükseltilmesi Projesi 
K d nl rın osya 

Meleklı Kadınların Sosyal Ekonomik Statüsünün Yukseltilmesi-TR2009/ 0136.09-02/60 

Adres: Namık Kemal Mah.lğdır Cad. No:53 Melekli/ IGDIR 

E·posta: melkad76@hotmail.com 

Web: www.melkad.org.tr/ 

Meleklı Beldesi Kadınlannı Koruma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği 

Meleklı Belediye Başkanlığı 

Proje Koordınatoru: Servet ÇANKAYA 

Proje Asistanı: Meryem TURAN 

Melekli· Iğdır 

12Ay 

22.03.2012-22.03.2013 

83.134,041 

83 134,041 

klı mahallelerinde seçilecek 80 kadının; toplumsal hizmetlere aktif katılımlarını, 

k 1 bır çevresel yaşam içeri sın de işbirliği temelınde kaynak oluşturmalarını, baskı, taciz 

d t karşı bılınçlı olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

ldesı'nde yaşayan 84 kişi. BO'i eğitimlere katılacak kadınlar, 4'ü mahalle 

nıcılar Fayda sahiplerinin belirlendiği evlerde yaşayan ve her ailede ortalama 

p rnda 7x 84- 588 kişi. 

halkın bilgilendirilmesi 

a Genel Bakış, Kadın ve Şiddet Eğitimleri 

r beslenme ve hijyen, bruselladan korunma yolları , kamu kuruluşları 

nd me, gorgı.i kuralları ve pratik bilgiler ve tüketim eğitimi: 

ndı. Proje suresince 2 kişi istihdam edildi. Melekli'de 230 ev ziyareti 

da 500 kadın bilgilendirilmiştir. 80 Kadın Kadın Sağlığına Genel Bakış, 

en, Çocuk hastalıkları, beslenme ve hijyen, bruselladan korunma 

rı ı e ilışkller ve yönlendirme, görgü kuralları ve pratik bilgiler ve 

d n faydalanmıştır. Aynı 80 kadın kursiyere 20'şer gruplar halinde 

er mıştır. 270 adet Eğitim notu hazırlanıp egitimlerde kursiyerlere 

t broş ur, 1 O adet afiş ve 1 000 adet Kitapçık dağıtılmıştır. Kapanış 

katılmıştır. 

ar nı evden çıkartıp iş hayatına atılmalarını ve kendi işlerini kurarak 

bulunmalarını sağlamak ve toplum içerisinde belirli bir kariyer 

d mcı olmaya çalıştık. 

Melekli Belediye Başkanı I Dernek Yetkilisi: Emine ÇAN~ 



PROJECTTITLE 

PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECTPARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

lmproving the Socio-Economic Status of M I ki"'"' . 
e e ı vvomen Proıect 

lmproving the Social and Economic Status ofWome . -M -
1 

. 
-TR2009/0l 36. 09·02/60 n ın e eklı Township 

Addr~ss: Namık Kemal Mah. Iğdır Cad. No: 53 Melekli/IGDIR 
E-maıl melkad76@hotmail.com • Web: www.melkad.org.tr/ 

Meleklı Townshıp Association for Protecting and Empow- · w 
erıng omen 

Meleklı Municipality -

ProJect Coordinator: Servet ÇANKAYA - - - -
Project Assistant: Meryem TURAN 

PROJECT IMPLEMENTATION AREA Melekli Iğdır 
PROJECT DURATION ,___. 
PROJECT PERIOD 

ı---

PROJECT BUDGET (iN EU O) 
ı--

GRANT (iN EURO) 

CO-FINANCING (iN EURO 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TARGET 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

OPINION OF PROJ CT O FIC R 

12 months 

22 March 2012-22 March 201 3 

83,134041 

83,134.041 

Ensurlng actıve partlcıpat o to oc al servıces of 80 women to be selected from 
varıous nelghbourhoods of M pporting them to create resources for a health 
envfronmental lıfe on the ba ton and building awareness aga inst oppression, 
harassment and vıolence 

Target Groups: 84 cltız n 
neighbourhood headm 
Final Beneficiarles: Oth 
household total 588 wo 

l·Home vlslts and ınfo 
Gender and Violence 
3-Traınıngs in eh ldhood 
relatlons wlth govern 
lnformation and ınform 
4-Courses in home eco 
5-Project closure conf 

Project was compl t 
home vısıts ın Mel k 
80 women partıdpa 

chOdhood dıseases 
wıth governmental o 
informed consumpt o 
in groups of 20 270 
during tralnlng ses o 
1 ooo booklets 350 

ownship; 80 to participate to trainings and 4 

bers of initial beneficiaries: 7 women in each 

rall approach to female health; trainings in 

and hygiene, ways of preventing brucellosis, 
ns and orientation, etiquette, practical 

ersons were employed in the project. 230 
o women were informed about the project. 

male health issues, gender and violence, 
e ways of preventing brucellosis, relations 
ntatıon, etiquette, practical information and 

were aiso given training in home economics 
es were prepared and distributed to trainees 

e 2 ooo copies of brochures, ı O posters and 
the proJect closure meeting. 

n move out of their homes and take part in 
s and contribute to their family budgets and 

on behalf of the Association: Emine ÇAN KAYA 

-



Bır Kadm Bin Umut Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 
Bir Kadın Bin Umut-TR2009/0136.09-02/62 

Adres: Erzurum Cad. No: 187 Ağrı 
E-posta: umitarasagri@hotmail.com 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

Umit Aras Ağrı Eğitim Gönülluleri Derneği 

Beyaz Kelebekler Derneği 
~~~ ~~~ 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Proje Koordinatörü: Umit ARAS 

Ağrı 

14 Ay 

22.03.2013-22.05.2013 

82.892,90 

78.748,26 

4.144,65 

Doğu Anadolu Bolgesinde toplumsal cınsıyet eşitsizliği ıle mücadele eden sivil toplum 
örgütlerinin gelişmesi. ve bu yolla kadın sorunlarının az~ltılmasına katkı sağlamak. Ağrı 
kent merkezınde Umıt Aras Eğıtım Gönulluleri Dernegı kadın üyeleri tarafından yenı 
kurulan Beyaz Kelebekler Derneği'nin gel şt r bu sayede derneğin kentte toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı, kadın sorunları g bı ko rkındalık arttırıcı çalışmalar başlatması 
ve sureklileştirmesi için gerekli kapas t n ması projemizin özel hedefidir 

Hedef Gruplar: Umit Aras Eğitım Go meğı uyelerinden 7 kadın, Beyaz 
Kelebekler Derneği ve üyelerinden 7 k d re 14 kadın. Ağrı kent merkezınde 
yaşayan 80 kadın Ağrı kent merkezind k rt ilçelerinde yaşayan, ümıt Aras 
Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi eğıt rın anneleri 40 kadın. 
Nihai Faydalanıcılar: Kentte yaşayan tu faydalanıcı durumundadırlar. 

1- STK Eğitimi 
2- Van Kadın Dernegine teknik gezı 
3- Kadınların Guçlendirilmesi Faaliyeti turu iması ve Eğıtim Verilmesi 
4- Mahalle Çalışmaları 
5- Engelli Annelerı ile Çalışmalar 
6- Proje Kapanış Şenliği 

Proje 14 ayda tamamlandı . PrOJC sure 
Aras Ağrı Eğitim Gonulluleri Oerneğ v 
yararlanmıştır. Van Kadın Derne{ıl ne t 
Kadınların Guçlendirilmesl Faalıyetle 
Kadının insan hakları Eğitfmlnı aldı 304 
43 kadın ile grup çalışmaları yapıldı 250 
250 adet afiş ve 2 adet Banner hazırlan 
8 Mart Dunya kadınlar gununde Proje Ka 

Bir kadın bin umut dedık gelece{ıe da 
anlattık, anlattık, anlattık ve bizde anlad 
olduk. 

m edıldi. STK Eğitiminden Umit 
er Derneğinden 18 kadın uye 
ış 11 dernek üyesi katılmıştır. 
ulması ve Eğitinde 90 Kadın, 

ğ eğıtımi aldı. Engelli anneleri 
meye yonelik tanıtım broşuru , 
urluğu sağlandı. 
kadının katılımı ile yapıldı. 

yallerln onlarsız olamayacağını 
bız Ağrı'da kadınların UMUD'U 

Proje Koordinatörü: ümıt ARAS 



PROJECTTITLE 

PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION AREA 

PROJECT DURATION 

PROJECT PERIOD 

PROJECT BUDGET (iN EURO) 

GRANT (iN EURO) 

CO FINANCING (iN EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TARGE 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

OPINION OF PROJECT OFF 

One Woman Thousand of Hope Project 

one woman and Thousands of Hope -TR2009/0136. September-02/62 

Address: Erzurum Cad. No: 187 Ağrı 
E-mail: umitarasagri@hotmail.com 

ümit Aras Ağrı Association of Education Volunteers 

White Butterflies Association 

Project Coordinator: Ümit ARAS 

Ağrı 

14months 

22 March 2013-22 May 2013 

82,892.90 

78,748.26 

4.144.65 

..... 

Contrıbuting to the development of civil society organizations in Eastern Anatolia 
regıon working to eliminate gender inequality and thus to reduce associated gender 
problems. Supporting the Association of White Butterflies recently established at Ağrı 
Centre by female members of Ümit Aras Association of Education Volunteers and helping 
th association to launch awareness building activities in such areas as gender dist
c m n tion and building capacity along these lines. -----

t Groups: 14 women including 7 members from the Ümit Aras Association of 
on Volunteers and 7from the association ofWhite Butterflies. 80 women residing at 
centre and 40 women from Taşlıçay and Eleşkirt districts who receive treatment/ 
t Ümit Aras Rehabilitation Centre. 

neficiaries: All women living in the city. 

ın ing 

vısıt to Van Women's Association 
s for empowering women, forming groups and delivering training 
neıghbourhood level 
wıth mothers of children with disabilities 

Closure Festival 

et was completed in 14 months. 1 person was employed in the projeci. 18 
mbers from the Ümit Aras Ağrı Association of Education Volunteers and White 
benefited from the training in NGOs. 11 association members particlpated 

dy visit to Van Women's Association. Aciivities for Empowering Women: After 
group .• , 90 women received training in women's human rights. 304 women 
training in issues related to female health. Group work covered 43 mothers 
ns are with disabilities. Project visibility was ensured by using 250 information 
s, 250 posters and 2 banners. 

h 8 World Women's Day, Projeci Closure Festival took place with the participation 
o men. 

ed saying "one woman, thousands of hopes" and we told over and over again 
ure dreams and expectations cannot be without a place for women. And we 

y came to realize that we became the HOPE of women in Ağrı with this projeci. 

Association Officer and Project Coordinator: Ümit ARAS 



K1rsal Alanda Kadınlarm ve STK'ların Güçlendirilmesi Projesi ~ 
Alll Ç1C11 lllTI M ..... 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 
Kırsal Alanda Kadınların ve STK'ların Güçlendırilmesi-TR2009/0l 36.09-o2182 
Adres: Büyükdere Cad. Stad Han No:85/2 Mecidiyeköy lstanbul 

~---- E-posta: hilal.kuscul@lacev.org·web:http://www.acev.org/ 
PROJE SAHiBi KURULUŞ Anne Çocuk Eğitim Vakfı 

PROJE ORTAKLAR! 1-Dogu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği 

SORUML;U KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAAUYETLERI 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

2-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Van Şubesi 

Proje Koordinatöru: Umman iRiCE 

Van-Erzurum 

18Ay 

22.03.2012-22.09.2013 

120.764.48 

96.611 ,58 

24.152,90 

Kırsal alanda yaşayan kadınların yetişkın eğıtimı yoluyla güçlendırilmesi, kentlerde egıtım, 
kadın sorunlan ve sosyal kalkınma odaklı STK1arın kırsal alanda yaşayan kadınların 
sorunlanna duyarlı hale getirilerek bu al nd lar yapmaya teşvık edilmesi, Erzurum ve 
Van illerinde kırsal alanda yaşayan genç n temel yaşam konulannda guçlenmesi, 
Erzurum ve Van illerinde kırsal alanda nlann bölgedeki farklı kamu kuruluşlan 
ve kadın sivil toplum örgutlerl tarafın zmetler hakkında bilgilendinlerek bu 
hizmetlere erişimlerinin lyileştirılmesı E nde kırsal alanda yaşayan erkeklenn 
kadın-erkek eşitliğinin oneml konul narak aile yaşamlanna olumlu katkı 
sağlamalarının desteklenmesi ve Er r nde bulunan kamu kurumlannda 
kırsalda yaşayan kadınların hak ve sor yari ılık geliştirilmesi. 

Hedef Gruplar: l ) Erzurum ve Va lçeye bağlı köy/beldelerde 15 yaş 
ustü 810 kadın ve genç kız 
2) Erzurum ve Van illerinde 6 ılçey 
360 erkek) 
3) Erzurum ve Van illerınde eğıtım. 
4) Erzurum ve Van illerinde kamu k 
Nihai Faydalanıcılar: Proje çerçev 
ve erkeklerin ailelerindeki çocuklar 

1-Kamuya Yonelık Farkındalık ve B 
2-Dere Tepe Eğıtım Kadın Destek Pr 
3·Dere Tepe Egıtim Kadın Destek Pr 
4·Destekleyen erkekler toplantı uygu 
5·STK Kapasite Geliştirme ve Deneyım 

Proje 18 ayda tamamlandı. Proje s 
Farkındalık ve Bilgilendirme toplantı 
Eğıtim Kadın Destek Programı Eğıtıcı E 
olarak çalıştı . Van'da Dere Tepe Eğ t 
egıtim grubunda 399 kadın, Erzurumd 
927 kadın. Destekleyen Erkekler Top 
toplam 512 Erkek katılmıştır. STK Kapa 
toplam 58 kişi katılmıştır. 1 000 Adet k 
dere tepe eğıtim kadın destek progr 
programı eğıtici eğıtimi materyalı, 20 a 
adet dere tepe eğitım kadın destek prog 
destek programı posteri ve 2 adet bann 

Projenin en onemli katkı sağlayan ya 
gerçekleştirilen STK çalıştayları ıl~, ıl düz 
çalışmalar yüruten kurumların bırbırlerınd 
sıra , bazı STK'ların koylerdekı kadınlarla bu 
kad ı n sorunlarını bırinci agızdan dınlemış 
yuruten kurumlar hakkında bılgl sahibi o mu 
çalışmalara kı rsa l alanda kadın çalışmalarına on 

de erkekler/yerel halk (18 yaş üstu 

1 kalkınma alanında çalışan 1 O STI< 
30kişi 
eğıtım faaliyetlerine katılan kadın 

ı e il ve ı lçe Müdürlükleri 

n 

hdam edildı. Kamuya Yonelık 
da 41 kişi katılmıştı r. Dere Tepe 

16 kışı eğitim aldı, 12 eğitimci aktıf 
ramı uygulamalarına Van'da 27 
528 ~ ddın olmak uzere toplam 
van'dan 305, Erzurum'da 207 

Deneyim Paylaşımı Çalıştaylanna 
e hizmetler rehberi, 1000 adet 
dere tepe eğitim kadın destek 
kadın destek programı CD, 20 

300 adet dere tepe egitim kadın 

klanmıştır. Proıe kapsamında 
lanyla ve benzer konularla ilgili 

imaları sağlanmıştır. Bunun yanı 
yesınde, hem kurumlar kırsalda 

ylerde kadınlar illerinde çalışma 
tanda oldukça kısıtlı olan bu gıbi 

katkı sağlanmıştır. 
Vakıf Yet kilisi: Hilal KUŞÇUL 



OJECT ı\CTJY 

O IONOf PAO 

Empo nng Rural .Vomen and Th r Ngos Pro et 

strony ııenıny ,.\'ooıeı1 alld ,~ in R~r ı'ıreas -'1'P.2009'ı01 l6.~2JB2 

A~~ e\ıy.ıl«.I re Qd. Stad H.ın No:f!S/2 l\ıf,aiıJi:ııekö•ı lruınb" 
E-maıl. h nl kusaıl ox.~.Dr!J • W«!b.htlpJ/WYhvM:eY or91 

her nd o d rr,ı:nıı'lg Foondaıüıan 

1-E<ıı.tewn ı\n~tolıa Unıon ol Ayncı 1 ır;ı Produc:ı-n .mel Stoclı. Breltlt•n 
2 \t.ın Brarıth of t A~.ocliıtion of Socı Workm 

Projeet C«Yrl ator. u~ ıııan iRiCE 

ı.,• n-Etz.unım 

8mon s 

2.2 Mareh 20 2 22 5eµt~l:ıer 2013 

ring IU'll wo~n "1rou51h bdı.ıll etJuC011orı, buildıng awo• ı;ess irı NGO~ working 
• e s ın ıudı ıuuc~ ıı:.ı td!JC.itıon ilnd tra nln!J. ıJCndı:r J]f"Oblcm:; o:ırıd '.iOd.11 

-"-----· concıcrn g the prohlıınu of runJ womcm aın..i ~ur:ıgır..g thllm tc:ı v.orlf ın 
w L Stıengthmmg thc st.sıu~ ar nmsl women nd young girl~ in C:~nr.n 41nd 
il d ıl s nformıny 'lheırı about ~efVke:s attered il)' goı.ıemmıentııl ıt,,ı ıK.ies 

s GO~ nd .mpro.. ırıg thı!ır acce-ss. to ttıue s.eM<:es: supportıng ru~ maJes 
and A.O ı to bulld sensıtiv;ty to 11 5 rt'I ·~ •r.ı ~ndt'r eq11<1lı;y and to 

po ltlve y to f:ıl'T'. 1 ıınd buıldı.ng ow.ıır ~ı in 41o~r ncal .agrncıırs ın 
\i n conı;etning thı: rıı',Jhh ilıld prı:ıtıletı s o( ı ura! WOfı'!efı lı theu pıcrıint~l. 

s:l- ~H O W001('n and yoımg g OYı."r age 1 S lroırı llagt-~ and tov.n)ohip'. 
nnııtıYC dı~tneti n Lhe prOVın(es ol Erzur arıd Ylll\ 

e iıı vllages and tO'ııYn p~ of 6 admlnlstJiWıı'e dısı;m.ts of Emırum and 
s over ;ıge ı , 

rom tile rnovincı!$ ol Erzurum .ıınd V.ıın working gender u~:ı. .ınd $DCıal 
nt 
woıfdng in govemment;ıl ;ı9encı~ ın Er.z:urı.ım oınd V.ın.. 

1 s: Chıldrm, ı;ı.ırtıı;:ı,.ıl~ gııh 'n ' "31111 ,. of womcn and men 
to 'r.ııınıng!I. uı der th~ J.lrOjet.l illld HdN fıoıı' Pıovırıce aıwl IX!.lric' 

llUön t!<.I ı 11 nıônths. J \\Ufllt!nweı~ l!'!ııµlo(t!ıd iıı tht! pı()fect.41 pers.ons 
Eaurum p,ırtıclpated to awareness ancı 11ıromıatıon buıldııg ITiıl:?t'tin!ıs for 
~ ~ 1t. pcti•CftHf'C~ tnıınsıg ı..ındı:I' ()(q kp«r Traıni"4] M1d Gendcr 

ı>g d:mme .ıır.ı:l 1.1 tı~n war .ed ili:'l ;cly ~r thl! wme µıı:ıgr rllrlı!. 

to actıvıtıes ullder Tf g and Gend~ 5uppcf1: Proqramme t:ı1 ""'Ofrl"n 
~ ın J.I nı ~ rOiJı:M van .and !>nt 'ıY"M'ı~ n ı. ı w.u~ group~ 
~ rtic İp.!lt on to "1c: m t ng~ ı:;ıl Sııprıorting l('n; 105 mt'n in V.m i!ntl 

rum. ma ng s 12 mal~ in total 58 peı soru partı(ıpaced m fllGO Cılpaclty 
'\d E pcncn<e Shar ng W"Ofkshcıps. Materlals dlsbıbuted. 1 r>OO ı;:opıeı Right~ 

gutcle fOI '11'.'0ITICfl 1 000 r~ {)\>re f('pe4 
"tW1mcf\l 5upport fll'09r'9m."111!' 

mat!!ffals lor ı:ıalı11ng o4 traıner-s; 20 CD D e T~ ır ıı;ı women'5 wpport 
20tr<ılner set of (}er~ T~pe Y..öı ns s.uppoıt ptcıyı aırıme lOO pos'm aoo 2 

D ı wom 's sı..ıpport progri.'lmme 

:. most ımportan contrlbllllon can be sm'lm.ırized under ı:wo he~i. Rr.stl)', 
NGO WOr~ ~iZ(!(i urır;i thl! projeci. ~ıın kın:ı. ttıııı ~ f'f19119ed ın 
nd m ~ lssues c.ame togL"lher and lc-;ırned üıroı.ır r..Mtı a:htr. SKo!df, by brlnglrıg 

GOs tı:ıg«hcr W1thruralwoı:ı ıeı\. ti ıe lormer c.ould !is.ten Lolhe pıoblems of N~lwomı;-n 
1 ed lP,ı tlıcm 311(l 1h? er le med 4'bout «goınıunons i'QÜıg in t r pravınces.. 

arca\. ttıı $ ccmporıcrıt d ttı~ ?'ti J«L "'-as $i9nıtıcn. 
ounı.Mian 01 ıceı. lal KUŞQ.ll 



Toplum Destekli Kadm Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiH 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Toplum Destekli Kadın-TR2009/0136.09-02/104 

Adres: Kamiloğlu Sitesi Kat:3 No:l 3 Merkez Muş 
E-posta: lalekadin49@hotmail.com 
Web: www.lalekader.com 

Lale Kadın Derneği 

Proje Koordinatörü: Özlem SOLMAZ 
Proje sekreteri: Saadet AKTAŞ 

Muş 

8Ay 

22.03.2013-22.11 .2013 

29.480,64 

29.480,64 

P.rojem
1 
iz geknel ol~krak k~d~n ~akl~rkı na1 y

1
onel.ik ihlallere karşı mücadele; kadının sosyal 

sıyasa ve e onomı statusunun yu se tı mesınde genel bilinç ve duyarlılık oluşt ' 
kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. urma ve 

Dernek üyesi kadınlar, diğer dernekler, kadınlar, kanaat önderleri, aileler. 
Nihai Faydalanıcılar: Lale Kadın Derneği 

1-Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 
2- Kadın Hakları Ve Toplumda Kadının Yerı konulu Çalıştay 

3- Korkut, Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Vart Merkez ilçelerinde Kadınlara çağdaş evliliğin 
özendirilmesine yönelik 6 konferans 
4- Şiddete maruz kalan kadınlara yö kuk!.al Yollar ve Sahip Oldukları Haklar• 
konusunda seminer. 

Proje 8 ayda tamamlandı . Proıe sure 
çocuğu okula kazandırılmıştır. Proı 
32 Kadına eğitici eğitimi verilmı şt 
çalıştaya 58 kişi katılmıştır. 6 ilçed 
berdel, başlık parası, akraba evlılığ 
sorunlar• ile çağdaş evliliğin özen 
şiddete maruz kalmaları halinde b 
haklar konusunda seminer veri dı. 1 
proje tanıtımı yapıldı. 150 adet eğıt 

Projemiz ile genel olarak kadın haki 
siyasal ve ekonomik statusunün yuks 
yerelde gerek dernek yonetimı ve g 

n istihdam edildi. Yardım hattı ile 20 kız 

etimı Eğitiminden 60 kadın yararlandı. 

arı ve Toplumda Kadının Yeri" konulu 
lelerine "Erken yaşta okuldan alına rak 
e karşılaştıkları psikolojik ve fizyolojik 

onelik düzenlendi. 'Kadınlara yönelik 
erı hukuksal yollar ve sahip oldukları 

1 O 000 adet broşür ve Web sayfası ile 
92 Adet sertifika hazırlandı. 

hlallere karş ı mücadele; kadının sosyal, 
enel bılinç ve duyarlılık oluşturulmuş ve 
dın gruplarında kapasite geliştirilmiştir. 

Dernek Yetkilisi, Gaye MERGEN 



PflO CTTITLE 

p o rctCOM 

(TOW R 

CATIOH 

PRO a N FIGURES 

PıROJ 

Commumty-Supported Wom n Proı et 

(cxrınurııty SupJ>Oftt'd \Vôınen-TA2009/0136@.02/104 

Add. ess· ~miloglu Sıw · t:3 No.13 Merkez 'u:ş 
E-matl! lıı l •kadırı4 hotm Lcom 
'ıı'ılt'IT wwwJi!lt: ııdınccım 

Lale 'r'.'ometı's A5soci.ıtiofi 

Prolect C oordiıHıtor . Özlrm SOLNJ\Z 
PtoJCf:'.l Setretary: 5• ~dı!>1 AKTAŞ 

Mu~ 

s mo tll 

22 Mdrch 231 l-22 Noı,.,-,ml->ı!r 2011 

294 64 

&4 

1 rrıa ;;\fıy tarvcts com~t ng viol;ı;Jons of woml!fl's rlgh~ buildıng "'-areıl'M!ss 
d to ımprnv • ı • ~Nil, econcrnic .mel poli~ir..,ı u;ı~ın. of wome-n and bı.ıileling 

Grouın:VJQmen h.ı'1'İ1'19 member~hip to :ıllil! .ıızociatlol\ o'lheı ı!ISSo<.ı.ııan, 
11 a ıd famllle:s. 

n f' ı o,lect C)'cl't! Milnııqcmoot 
op ...._1omrn • Fhght~ .md S.ı im af'ıılı\orrten i11 Sodety" 

•ı'ıt!es aıt t:Ofktıt, '-'<ı lazg n, B.ulanırı.. Ha~ Varto ;ınd Centlill Oistrıru oi 1the 
foı erıcour.:ıı:ı ıng l'tı'Of'lllen to cı·.11 marı ıcıge f001fdfl!. 

r ttı fı?rn.ıl vı.:-~ım~ of vioklnrP ifil Leo;ıal Jternedıes aoo Rigllm od \'lom~n· 

was (amplrı•NI ı .. ı m.ınths;. l .vomen we~ employed in mha projı:ırt Bv 
hoılını: 20 9 eıuo el tı:ı :w;hı:ıı;;ıl. 50 womerı attended rralnlng in projPrt 
l!Qemerıt. 1:Z v.o.oıoen wert! Lı.alned . .u ı r.ııınl"r: 58 pırrsons ı»rtıc:lpa•ed lo lhe 

Wom n ~ Rıahts ;ınd Women's S.tat:us Sociefy." in 6 elıstrıı;t~ ttı~ were 
w ıh .... <ornı.m eli10ı~· 'il sı.ıctı lmıes as 'ps,ıchologlcdl and phy>lologıı:oır 

t ced by yeıuı"ıg 9itls who ııre ı ke:n OU'I of thcır schooh and forced to rıı.arry 11'1 
v r ovs ;tSSMs arıd erıco11.ı<J nq young ıMJml!ll ID ritıil m.ınfa51• Wonwn were 
m"nıır on '\.c'g.11 rcmcdles ~nd ıl~hts in case oht otef"lt.e ayaln.~t':Th,. prı:ı,ırr• v.ı~s 

b-y dımc•ımMllng 1 500 pmt"", 1 D DDD broctımes .irMI ıNelı ~ite. 150 l inlng 
:f 512 r l!ft fİıf.\tes. ı;;.ıere- il'"~· -------
....... §. fundlonal 11 Luilı..ling >Y«.sı:m~s in ncı:d t!!I ı;:ı;;ımb;H \'lola.bOO:s of woı i"ıen"s. 
tı:ı lmproote •h,. çocl eronomıc ard polili;t.ıJ ~t.i~u .. ~ ~cmı'.'11 ıılı:ırq wtth 

b nq boll'i loc'.1! m;ın;ıgQITlent lıodıes. aoo women·s. ıyıoupıı. 

Aaııcıa1loııı Offıcef. Ga~e- MERGEN 



Ev Eksenli Çalışan Kadmlar Örgütleniyor Projesi 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 
~--

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALIYETlERI 

SAYILARLA PROJE 

PROJ SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ÖrgütleniyorTR2009/0136.09-02/l 2l 

Adres: Aziziye MahallesiT.ürkozu Sokak No: 15 YAKAKOOP KonteynırıVan 
E-posta: yakakoop@gmaıl.com • Web: http://vanyakakadinkoop.org 

SS Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve işletme Kooperatifi 

Kozadan ipeğe Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Kooperatifi 

Proje Koordinatorü: Şengul DAGTEKIN 
Proje Asistanı: Rezzan KIZILYILDIZ 

Van-Iğdır-Trabzon 

11 Ay 

23.03.2012-23.02.2013 

98.674,00 

98.674,00 

Ev-eksenli çalışan kadınları desteklemek ve Van Iğdır ve Trabzon'da ev·eksenlı çal 
kadınların orgutlenmesinı desteklemektir. ışan 

251Van'da, 251 lğdır'da ve 251 Trabzon'da olmak uzere 18-50 yaş aralığında toplam 75 
ev-eksenli çalışan kadın. 
• lO'u Van'da, 1 O'u lğdır 'da ve ıo·u da Trabzon da olmak üzere toplam 30 orta duzeyyerel 
yonetici . 
• Van, Iğdır ve Trabzon kamuoyu. 

1- Haritalama çalışması 
2- Trabzon, Van ve lğdır'da Toplumsal cın 
Türkiye'de ve Dunya'da ev·eksenli çalışan 
hakları, kadına karşı şıddette kadının y 
eğıtımleri 
3- iki yeni kadın STK'sının kurulması 
4- Kadın orgutlenmeleri ile ı lgllı ıkı ç 
5- Kısa filmin hazırlanması 
6- Yerel yonetıcıler için 3 adet çalışt 
7- Fotoğraf serglsı , urun sergisi, k d 
8· Çalıştay 

Proje 11 ayda tamamlandı. Pro 
Trabzon'da toplam 196 kadınla H 
rolleri ve toplumsal cinsiyet eşıt 
ve kadın orgutlenmesl' eğltıml r n 
katıldı. Kadın insan hakları, kadın 
kadının hakları başlıklı eğ tımler n 9 
Çalışan Kadınlar Derne{ıi' ve Trabz 
Emek Sensın Kadın Derneğı' 2 yen k 
Trabzon 'da 28 kadının katılımıyla 1 
çalış tayı duzenlendl. 1 S Dakikalık k 
yapıldı. Trabzon' da 26 kişi, lğd rd 2 
urun sergısı, kadın STK lan çahştayı 
yapıldı. Çalıştay 30 kadının katıl m 
2 000 ad t uç aylık bulten (4 BO ten 

Proje kapsamında uygulanan 
örgutlenme etrafında toplanm 
guçlenmelerlni v sorunlarını f 
kurumlarla ıletışlm becerileri art 
görunOrluğune katkı sunulmuştu 

o lerı ve toplumsal cinsiyet eşitl iği, 
ar ve kadın örgütlenmesi' ve "Kadın insan 

ı, çalışma hayatı ve kadının hakları• 

yı ve basın toplantısı 

Kadın ıstihdam edildi. Van, Iğdır ve 
sı yapıldı. 3 ilde toplumsal cinsıyet 

Dunya'da ev-eksenli çalışan kadınlar 
Orun Pazarlama Eğitimine 82 kadın 

dının yasal hakları, çalışma hayatı ve 
26.1 2.2012 tarihinde 'Iğdır Ev Eksenlı 

2 tarıhlnde 'Trabzon Ev Eksenli Çalışan 
du. 
katılımıyla 2 adet Kadın örgütlenmelen 
ı Yerel yöneticiler için 3 adet çalıştay 
35 kişi katıldı. Van'da fotoğraf sergis~ 
nı içine alan 3 günlük bir organizasyon 

d 2 000 adet poster, 500 adet rapor. 
k tı, 1 kısa film ve Web sitesi hazırlandı 

çalıştay, ve STK kurulumu bır sıvı1 
blrbırlerinden de destek alarak 

u sorunlann çözümu yolund~ ılg ı 
ı çalışan kadınların, yaptıkları ışlenn 

Proje Koordinatörü: Şengul DAGTEKlN 



uNtCATiON 

pf10JECT OWNER 

,ROJCCT p,\RTNEJIS 

RSO S iN CH.U E 

D 

EU 

ıa ES/TAR 

OJECT ACTIVITl S 

1'110 Cl iN RG U S 

Hom Based Femal Worlc rs ar Getting Organized Proj et 

\'ıomerı 1 1 Hom~Bııs.ed \'lotks ı11re Gc:tting Org.ınlzrd -TR2009ı'013609-021 1 21 

ı'ııidıess . ~?.l'ff' Moıl'lall~I Tüd.öıü Solfak No· 1 5 'rıfıl(lt-Jo;OOP CooMi~r VAN 
E-m.ı I. 't ;ıkoup@!;lm.ail.com • l'H b: hltP'./lvanyalı:a~adlnkooD,org 

S!) , womcı1, E.nvırcınment,. Culture oınd MW'IJ.gı!!!Ment Cooper.ııtl\l'e' (YlıKA-IC.OOPI 

rıom Cocoon to Silk HCK1lt!-Based \"ı'orldng Vıı'tımrn Cocıpera.lilı·e 

ProJ cı CoordiMtı:n: ~erıguı oıı.eı ı:ı<IN 
Projec'C AJ.y~tant: Rı-.u.ın l<IZILYILDIZ 

V;ı l!)dır Trabzon 

11 morı hs 

23 M;ın:h 2012-23 FetJru,uy 2013 

7400 

400 

c;.,......,.,tıng womıın ~ lfl home b sl.!"11 worits ;-;nd mcour.aging thl!'ir org,ııll!r.ttion,. 
d M rıılwon. 

Groups: 'S homt' bas.ed '(Jfl<en in thl.!' aıge ~ ı O (2.!i ın Yin,. 25 lrı ıgdır .lnd 
on rıeddl lc-.'CI ~I govı!-ı rrıent ~ 110 from each of the prcwıncı!':S of 
ndErıurum) 

n cianıu.:: Pubtic:: opiiNon lirı '!An. lğrl ı r ;ınri T r41 b;cn 

woıt 
s Trabzoıı, Vn and Iğdır fıXusınq on the followlng toptcs. Gende. roles 
r equa ty,' homc b.nl"d r~male wor\tr~ w woı ld and in Tur~ Aııoı:l d~ir 

'WOI E!nS human tfillht~; rıght,; cıfwom İn t.ısn or \11Dlrntr, .. nd worling 
ns riglıts 

mcnt of .2 nı:w vromen·~ NGO!ı 
kstıops o n .... om('n) cırg.mıu,ıoru 5-Shtıullıııy il Shtlıı"l OOCııfi'ıl!'n'lat)I rılm 6-3 
or foc.a l go~men• s.1.lff :i' ·PlıQto ımd pıoducı t'ııhibiricıM, 'Wurkshop ul 
nıuılıons and Jl'es.s co 1ererıce 

v. corn,p~ecl ır. 11 nıonrhs .drıd 2. wornı!'ıı were empıoyed in the pr<ı<ess. ıh e 
ng ;nrk in Van, lğık .ınd lıdbitın ,,..,,h 196 woırn:rı. 92 IMıı ım partlL1p.!ı~ co 

l prOWla!s d ıered cın 51ı.ınd rolV5 Mld g Bdc-r IL"IJ.l•ılıty, lıcmı: b.ı:u'CI fı:m:ılı!! 
tl'lf ~uılı.l and rrı lwle~ and women's. mganizııt Dili. 82 wometı Pılf'lıciı;ı;ıtcd 

rkeıtmg. 93 .... on en '{:ldı CiLiµcırt!d ıu rrainlrıgs in womerı's. hıuman rights, 
r~h ın rcl:ıtion re •ııidftıı:E." ag:ıın~ "amen al"ld nghtl ~ WıOl"l'len lrı workfng 

wom n~ ~i ~~est•l)lisl-ıed:-"lğdır Hom~-&~ Fcmalı:Work~ lı$ma.3tıcn• 
26 December 2012 aınd "'Trabznn Home Based Feom;:ıle Wl!fkı:~ lı,o;soci<Jtits\• in 
12 11 ~r 2012.. :z wuıWıop:ı. wı=f~ otganlsed on ..,omens. orpanaatlons. 

r lı rheo pıırric paUOn ot 29 wo And tlw! otheı Ttabıon wtch 281 WOlnel1 

m of 1 mınutcıs w.ıs ~hat . Thl'inl! wt:f(': :ıı wtırkmap~ kır loc;:ıl goo.l!m!Tll!nt ~p1e; 
tldl>ıl'l:iOfı of 2ei persons ın Tmbzon. ;n in l!ldfP' oo 35 n Vın ,Th~ 'ı"•~ .. •hr~

ın Viln lndlJdlng ptıoto and prodtKt !!'ttılbirlom al"ld a pr!'n c~fer nce. 
p coofı:. plxe With ıtıe p.ııı oopauon ol 10 women. Mater ıals. used lncludeo ;ıı 000 

500 ~rtJ. 2 00() ccplM of (l\Jilrtcrly bullrtin ~4 is ~ , !SOO tıııinlng ki'S. d ~hc:ıtt 

g prggrammt>, v.orksllops. establıshmeflt of new NG05 fl!nı:i WOfTil'fl\ g.1~htN 11!J 
un(i these- organlıatıorıs helped WO«ll!n 11'1 constructmg ~hol ~ıd.uıty, 

rerıe:ss ııboo~ ~lıl!'ll pr~m~ and comm\Jn.icbl.U1ıgı •ich rt:le ıant ageoclt!'S kır 
on Ol lh~I!' probit'm,' 1hc plTJfl'd contrıbut!'d ta thc- '"1'ldbılıry öl Cht!' poducts or 
ed cmal• WQl'ken. 



Güçlü Örgütler, Güçlü Kadmlar Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiHİ 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

_ Güçlü Örgütler, Güçlü Kadınlar-TR2009/0l 36.09-02/l 36 

Adres: Vali Mithat Bey Mahallesi Hastane Bulvarı Mehmet Baran ı M 
Beşyol/Van ş erkezı Kat 4 no:lS 

Van Kadın Derneği 

Kadının insan Hakları Yeni Çözümler Derneği 

Proje Koordinatörü: Aylin ÇELiK 
Proje Asistanı: Meryem KARAMAN 

Van-Muş-Hakkari 

18 Ay 

23.03.2012-23.09.201 3 

105.448,72 

99.564,68 

5.884,04 

Van Kadın Derneği'de, danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra amaçlarına yönelik sem· 
1 - . . 1 · ı . . · ı k 1 1 ıner er ve egıtım er verı mesı nı sag ama yo uya kurumsal altyapısını geliştirerek kad ı 

statüsünün her alanda iyi leştirilmesidir n ın 

Hedef .~ru~l.ar: .. Va.n'da yaşayan her yaşta orgütlu, örgütsüz 4660 kadın ile Muş ve 
Hakkarı dekı org utlu kadınlar hedef grupları oluşturmaktadır. Ancak proje faaliyetlerimize 
ilgi duyan erkekler de dışlanmayacaktır 

Nihai Faydalanıcılar: Bağı msız Kadın E::nstıtusü'nün çalışmalarından ilimizdeki ve 
ülkemizdeki bizim çalıştığımız birçok sekt un vadede yarar sağlayacaktır. 

1-Alan Araştırması ve Sonuçların Değer 

2-Kadının insan Hakları Eğitim Programı 
3-Seminerler 
4-Bağımsız Kadın Enstitüsü'nün Kurul 
5-Kadın Sorunları Sempozyumu 

Proje 18 ayda tamamlandı. Proje sur 
araştırması yapıldı. 149 Kadın, Kadın 
kapsamında 2 908 kişiye semineri r 
tarihinde Bağımsız Kadın Enstitusu kur 
katılımıyla 3 oturum şeklinde gerçek! 
alındı. 6 000 adet bülten, 3 000 adet kı 
s 000 adet kalem, 5 000 adet dosya ve 

Bu proje ile kurumsal kapasitemiz b 
OOO'den fazla kadına ulaşıldı. 

esi 
ulanması 

dın lstıhdam edildi. 500 kadın ile alan 
ları Eğıtim Program eğitimi aldı. Proje 
ldı. Dernek bünyesinde 1 Eylül 2013 
runları sempozyumu 1 O konuşmacının 
KIHEP kitapçığı, 700 adet Mor bülten 
det program basımı, S 000 adet defter, 
zyum afişi hazırlandı. 

ojelere ve çalışmalara kapı açıldı. 4 

ullusü 'Proje Çalışanı: Zozan ÖZGÖKÇE 



N C"TIO 

ıtOJtcT OWNER 

ROJECT PARlr EJIS 

rs N CHAJIGE 

GAAN'T 1 E:URO 

CO.flNA 1 Ci 1 EU O 

ııtıOJ[lt Otı CTIV 

tUıL NEFIOAA 
ROUPS 

F~IJJECT ACfWlllES 
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Turkiye-AB Kadın Dayamşması Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiH 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRUŞÜ 

Türkiye-AB Kadın Dayanışması-TR2009/0136.09-02/147 

Adres: Cumhuriyet Cad. Şube Sok. Karasu iş Merkezi Kat:5 No:2 Iğdır 
E-posta: sabihasever76@hotmail.com 
Web: www.igdirturkkadinlarbirligi.com.tr 

Türk Kadınlar Birliği Derneği Iğdır Şubesi 

5tchting Vrouwen-Organisatie Sarita 

Proje Koordinatörü: Sabiha SEVER 
Proje Asistanı: Adnan SEVER 

Iğdır, Türkiye-Lahey, Hollanda 

9Ay 

23.03.2012-23.12.2012 

65.172,48 

65.172,48 

Iğdır ilinde bulunan STK'larda, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa ve kadın haklarına 
yönelik ihlallere karşı mücadelede genel bllınç, duyarlılık ve kapasitelerini geliştirmek 
amaçlanmaktadır. 

Hedef Gruplar: Iğdır ilinde bulunan STK'larda ışan 50 kadın, Türk Kadınlar Birliği Iğdır 
Şubesi, Vrouwen-Organisatie Sarita Derneğı ç ı nl,uı 

Nihai Faydalanıcılar: Doğu Anadolu bolg ozellikle Iğdır ilinde yaşayan kadınlar 
ve aileleri 

1- STK Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet ve Ka 
2-Hollanda Çalışma Ziyareti 
3-Çalıştay 

Proje 9 Ay'da tamamlandı. Proje suresine 
50 kadına STK Yönetimi, Toplumsal Cıns 
çalışma ziyaretine proje koordinatoru ve 
26 kişi katıldı . 

Projenin tanıtımı için 1 000 adet broşur 2 
1 adet tabela ve Web sayfası yapıldı. 35 
kalem ve 350 adet dosya tanıtım matery 

Proje ile Sivil Toplum Kuruluşu uyes k 
çalışmalarının kamuda gorünurluğu sağ 

De 

m edi ldi. lğdır'dakl STK'larda çalışan 
Hakları Eğitimi verilmiştir. Hollanda 
ulu uyesi 4 kadınla katıldı. Çalıştaya 

ter, 500 adet afiş, 3 adet bez afiş, 
d afişi, 350 adet defter, 350 adet 

r. 

m sahibi oldular. Ayrıca Kadın 

Proje Koordinatörü: Sabiha SEVER 



PROJECTTITLE 

PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION AREA 

PROJECT OURATION 

PROJECT STARTING AND 
FINISHING OATES 

PROJECT BUDGET (iN EURO) 

GRANT (iN EUROI 

CO FINANCING (iN EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TARG 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

OPINION OF PROJECT OF 

Turkey-Eu Women's Solidarity Project 

Turkish-EU Women Solidarity-TR2009/ 0136.09-02/147 

Address: Cumhuriyet Cad. Şube Sok. Karasu iş Merkezi Kat :5 No:2 Iğdır 
E-mail: sabihasever76@hotmai l.com 
Web: www.lgdirturkkadinlarbirligi.com.t r 

Iğdır Branch of Association ofTurkish Women 

Stchting Vrouwen-Organisatie Sarita 

Project Coordinator: Sabiha SEVER 
Project Assistant: Adnan SEVER 

lgdır, Turkey-La Hague,Netherlands 

9 months 

23 March 2012-23 December 2012 

65,172.48 

65.172.48 

Buildıng awareness and capacity in NGOs active in the province of Iğdır in the context of 
fight against gender based discrimination and violations of women's rights. 

Target Groups: 50 women working in NGOs in Iğdır, Iğdır Brach of the Association of 
k ~h Women and staff from Vrouwen-Organisatie Sarita Association. 

Fınal Beneficiaries: Women and their families living in Eastern Anatolia and particularly 

n ng in NGO management, gender and women's rights 
k ng visit to the Netherlands 
kshop 

OJect was completed in 9 months. 2 persons were employed in the project. 50 
from NGOs in Iğdır were given training in NGO management, gender issues 

omen's rights. The project coordinator and 4 women from the executive board 
pated to the study visit to Netherlands. There were 26 participants to the workshop. 

O brochures, 700 posters, 3 large cloth posters 1 signboard and a website were 
ed for the promotion of the project. Other project materials and outputs include 
board posters, 350 notebooks, 350 pens and 350 folders. 

members of NGOs gained experience through the project. Also, gender related 
s became visible in the public. 

ıation Officer and Project Coordinator: Sabiha SEVER 

TUIKIYE-AB IADIN DAYAN~MA 
~1Arl 

-



Hizan'm 20 Köyünde Kadmlar Güçleniyor Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi -------
PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiH 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAVILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Hizanın 20 Köyünde KadınlarGüçleniyorTR2009/0136.09-02/lSO 

Adres: Cumhuriyet Cad. No:l 2 Hizan-Bitlis 
E-posta: ercanl 380@hotmail.com 
Web: www.hizanortakkadınisbirligidernegı.com 

Hizan Ortak Kadın işbirliği Derneği 

1-Hizan Belediye Başkanlığı 
2-Hizan Halk Eğitim Merkezi 

Proje Koordinatörü: Ercan ASLAN 
Proje Asistanı: Fesih ASLAN 

Hizan-Bitlis 

12Ay 

23.03.2012-23.03.2013 

96.141,90 

94.219,06 

1.922,84 

Bitlis'in Hizan ilçe merkezinde ve yirmi koyunde demokrasi, insan hakları ve kadın h ki 
vatandaşlık bilgisi, temel sağlık, anne ve ç sağlığı, iletişim becerileri ve giriş·a alnk. 

- . . 1 • k k d 1 1 ımcı ı egıtım erı verere a ın arın sosya • e k ve siyasal statüsünün yükseltilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Hedef Gruplar : Hizan ilçe merkezi ve 20 yaşayan 4230 kadın. 

1 -Açılış toplantısı 

2-Eğitimler 

3-Kadınlar için aylık gazete oluşturul ma 
4-Kadınlar için yerel işbirliği toplantı sı 

5-Kadın STK'lar arasında ağ oluşturma 
6-Kadın danışma biriminin kurulması 

Proje ı 2 ayda tamamlandı. Proje sures n 
50 kişi katıldı. Hizan ve köylerinde, 1 080 
vatandaşlık bilgisi, temel sağlık, anne 
eğitimleri verilmiştir. 4 Gazete hazırlan 
kişi katıldı . Kadın Stk'lar arasında ağ o 
danışma birımı• kuruldu. 1 260 adet S 
adet Vatandaşlık bilgisi Kitabı, 1260 ade 
Kitabı, ı 200 adet Gazete, 2 000 Broşür, ı 

Bu projede başta ilçe kaymakamı ve t 
verdikleri destek için teşekkur ederiz. P 
büyük sıkıntımız ise ilçemizde daha önce 
projeler konusunda yeterli bilgi ve bılince 

am edildi. Projenin açılış toplantısına 
okrasi, insan hakları ve kadın haklan, 
ığı, iletişim becerileri ve girişimcilık 

lar için yerel işbirliği toplantısına 92 
zan halk eğitim merkezinde 'kadın 

ı 260 adet Girişimcilik Kitabı, ı 260 
nleri Kitabı, 1 260 adet insan haklan 
azırland ı . 

amırleri, muhtar ve köy imamlanna 
er konuda yard ımcı olmuşlardır. En 
eler yürütülmediği için toplumumuz 
ldir. 

Proje Koordinatörü: Ercan ASLAN 



PROJECTTITLE 
PROJECT COMMUNICATION 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTAT10N AREA 

PROJECT OURATION 

PROJECT STARTING AND 
flNISHING DATES 

PROJECT BUDGET (iN EURO) 

GRANT (iN EURO) 

CO FINANCING (iN EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TAR 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

OPINION OF PROJECT O 

women are Getting Stronger in 20 Villages of Hizan Project 

women are getting stronger in 20 villages of Hizan - TR2009/0136.09-02/1 SO 

Address: Cumhuriyet Cad. No:l 2 Hizan-Bitlis 
E·mail: ercan 1380@hotmail.com 
web: www.hizanortakkadınisbirligidernegi.com 

Hızan Women's Cooperation Association 

!·Hizan Municipality 
2·Hizan Adult Education Centre 

Project Coordinator: Ercan ASLAN 
ProJect Assistant Fesih ASLAN 

Hızan-Bitlıs 

12 months 

23 March 2012·23 March 2013 

96,14190 

94219.06 

1 922 84 

o ng the social, economic and political status of women by gıving traıning to 
n at Hızan district centre and 20 villages of the dist rict. Trainıng topics are as follows: 
racy, human rights and rights of women, basic information on citizenship, basic 
maternal and child health, communication and entrepreneurship skills. 

Groups:4 230 women living in Hizan District Centre and 20 villages. 

ng meeting 
gs 
ıng a monthly paper for women 
g on local cooperation for women 
g a network of women's NGOs 
ng a female consulting unit 

as completed in 12 months. 4 persons were employed in the project. 50 persons 
ted to the opening meeting ofthe project. Trainings in democracy, human rights 
ts of women, basic information on citizenship, basic health, maternal and child 
ommunlcation and entrepreneurship skills were delivered to 1 080 women in 
d its villages. There were 4 issues of newspaper. A "women's consultıng unıt• was 
Hızan Adult Education Centre. Printed materials as outputs ofthe project are as 

1 260 copies of Health Guide, 1 260 copies of Guide to Entrepreneurship, 1 260 
f Cıtizens' Guide, 1 260 copies of Communication Skills, 1 260 copies of Human 
uıde, 1 200 copies of Newspaper, 2 000 copies of Brochure and 100 posters. 

qrateful to the District Governor, local officials, headmen and religıous leaders in 
for the support they extended to the project. The greatest problem confronted 
ow level of awareness and information on the part of people stemming mainly 
fact that ıt was the first time that a project of this kind was launched. 

Project Coordinator: Ercan ASLAN 

-



Şıdd tı Beraber Durdurabiliriz Projesi • 
PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

Şiddeti Beraber Durdurabiliriz- TR2009/0136.09-02/165 

Adres: Zümrüt iş Merkezi Zemin Kat: No:l Muş 
E-posta: kadem49@hotmail.com .. . 
Web: www.siddetiberaberdurdurabılırız.com 

Muş Kadın Emeğini Değerlendirme Derneği 

Muş il özel idaresi Genel Sekreterliği 

Proje Koordinatörü: YusufTAŞ 
Proje Asistanı: Engin SARAÇ 

Muş 

10 Ay 

23.03.2012-23.01.2013 

81.459,10 

81.459,10 

Kadın hakları, kadına yönelik şiddet konularında bilinç oluşturmak faaliyetleri ile derneğin 
k p tes 1 genışleterek daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamak. 

cf Gr plar: Erkekler ve kadınlar (1000 kişi), kadın STK'lar (5 tane), diğer STK'lar ve 
lk eğ.tım merkezine devam eden kursiyerler, Proje sahibi ve ortağı Muş il özel 

ydalanıcılar: Proje çalışmalarında direkt yer almayan erkekler, kadınlar ve 
r ._,alk, Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü 

oplantısı 

k etkinlikleri 
kezınde bilgilendirme etkinlikleri 

mlandı. Proje süresince 3 kişi istihdam edildi. Basın toplantısına 70 kişi 
lık aıle içi ş iddetle mücadele için cinayetlerin önlenmesine yönelik 1 o 
başına 3 kahvehanede anlatıldı ve 1 200 kişiye ulaşıldı. S kadın STK'sı 

de bulunan 20 STK ile toplantı yapıldı. Muş Merkezin 3 mahallesinde 
eğıtım merkezi kurslarına devam eden 150 kursiyere şiddet ve kadın 
b gılendirildi. iki gün süren sempozyuma 6 konuşmacı ve 450 kişi 

t broşur, 500 adet poster, 3 sayı olarak 1 500 adet tabular ve kadınlarımız 
t Muş kadın sempozyumu kitapçığı, 3 000 adet bilgi kartları, 3 500 adet 
Web sayfası hazırlandı. 

tlerlnin yarattığı farkındalığı gördük. Faaliyetlerle kurduğumuz diyalog 
u uluşlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda amacımıza ulaştığımıza 
mızde kadınlara karşı ön yargıyı ve kadının toplumdaki yerini göz önüne 

Proje Koordinatörü: YusufTAŞ 
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m d 1 la Toplum Güçleniyor ve Kalkmıyor Projesi 
K dınl r Ka ın ar •' 

p OJ ADI 

p OJ LETIŞIM 

PROJ SAHiBi KURULUŞ 

PROJ ORTAKLAR! 

SORUMLU KIŞIL R 

Eğitimle Kadınlar, Kadınlarla Toplum Güçleniyor ve Kalkınıyor -TR2009/ 0136.09-02/204 

Adres: Nedim odabaşı iş Merkezi Vali .Mithat Bey Mah .Çavuştepe Sok. A Blok No. Van 

E-posta: semraertanodabasi@hotmaıl.com 

uzay Kültür ve Sanat Derneği 
Yüzüncü Yı l üniversitesi Van Gölü Kültür Değerlerini Araştırma Derneği 

Proje Koordinatörü: Semra ODABAŞI 
Koordinatör Yardımcısı : Özlem ARSLAN 

U GULAMA A N Van 

1 10Ay 

23.03.2012-23.01 .2013 

84.864,70 

76.378,23 

8.486,47 

Van ılindeki kadın STK'ların proje geliştirme ve yönetme kapasitelerini geliştirme, cinsiyet 
temellı ayrımcılığa ve kadın haklarına karşı mücadelede; kadının sosyal, siyasal ve 

ekonomik statüsünün yükseltilmesinde genel bilinç ve duyarlılık artırmak. 

H def Gruplar: Kadınlar, Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar, Yerel yönetimler ve 

ıl oplum Kuruluşları 

onucu üretimi yapılan malzemelerin tanıtımı 

konferans 
yeti eri 

mamlandı. Proje süresince 4 kişi istihdam edildi. Diğer illerde bulunan 
zllerı ıle 12 STK ziyaret edilmiştir. 40 Kadın kursiyere; diksiyon, iletişim , 

eri verilmiştir. 20 kadın üzerlik ve folklorik bebek yapımı kursuna 
lçı ilet işim ve Şiddet" konulu seminere toplam 28 kişi katılmıştır. 

rıın katılımı ile gerçekleşmiştir. 40 adet sağlık, 40 adet diksiyon, 40 
S 000 adet broşür 1 000 adet dergi, 20 Kitre Bebek ve 20 Üzerlik 

nde ve ulke dışında yaptığı faaliyetlere destek veren Van Valiliği, il 
il Mıllı Eğitim Müdürlüğü ve yerel yönetimler sayesinde projemizin 
duyulması kolaylaştı . Projemizin devam edebilmesi adına da önemli 

yesınde daha kurumsal ilerlemeyi hedefliyoruz. 
Dernek Başkanı/Proje Koordinatörü: Semra ERTAN ODABAŞI 
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Sivıl Toplum Kuruluşu Faaliyetleri ile Kadınların 
Sosyal Hayata Katılımı Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 
~----

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

-

PROJE BAŞLAMA ve BiTiŞ TARiH 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞU 

Sivil Toplum Kuruluşu Faaliyetleri ile Kadınların Sosyal Hayat K 
1 TR2009/0136.09-02/211 a atı ımı · 

Adres: Orta kapı Mah. Faik BeyCad. lnönü Çocuk Şube Karşısı Kadın Da 
E-posta: hatıcek83 : hotmail.com yanışma Merkezi Karı 
Web: www.kadinshkp.com 

Aktif iş Kadınları Derneği Kars Şubesi 

1- Kars Belediye Başkanlığı 
2- Aktif Kadın Çalışmaları Derneği 

Proje Koordinatörü: Aynur BiLGiN 
Proje Asistanları- Hatice KOÇAK, Filiz CiVAN 

Kars 

12Ay 

23.03.2012-23.03.2013 

93.953,60 

93.953,60 

Doğu ve Güneydoğu bolgelerinde k 
yoğun bir şekilde gorülen. kadının 
probleminin çözülmesıne katkıd 

güçlendirilmesi 

Hedef Gruplar: Birincil hedef sosy 
ve kendisine sunulan/sunulması 

bilgisi olsa bile söz konusu hızmetl 

ise -başta erkekler olmak üzere t 
Nihai Faydalanıcılar: Kars kadın 

1 ·Proje Açılış Toplantıs ı . 
2-STK'larda Kurumsal Kapasıte G 
3-Kadının Güçlendirılmesl ve Aı 

4-Kadın Dostu Hizmet Sunumu 
5-Bebek Bakıcılığı Kursu 
6- Kadın Çalıştayı 

Proje 12 ayda tamamlandı. Pro 
70 kişi katıldı . STK'larda Kurum 
Karslı 16 kadın katı ldı. 240 kadına 
Kadın Dostu Hizmet Sunumu Se 
kursuna 18 kadın katılmıştır Kad 
Personeli katılmıştır. 26 kişinin kat 
afiş, soo adet dosya, SOO adet kal 

Gerçekleşen projemızle uzun vad 
başlangıç ateşi yakılmıştır. Derneğ 
rolünü guçlendırmeyı ıçselleştırm 

r ve geleneksel tutumlara bağlı olarak daha 
onomık hayat içerisinde etkin olamaması 
mak ve derneğin kurumsal yapısının 

mık hayata yeterince katılamayan , haklan 
ctler konusunda yeterli bilgisi olmayan, 
tın ı olmayan Kars kadınları , ikincil hedefi 

oyudur. 

ri Ankara Çalışma ziyareti 
mı 

stıhdam edildi. Proje açılış toplantısına 

e Eğıtimleri Ankara Çalışma ziyaretıne 
mesi ve Aile Planlaması"egıtımi venldı 

ye personeli katıldı. "Bebek Bakıolıgı" 
t Sunumu Seminerine 25 Kars Valılıgı 

rçekleştirilm iştir. 3 000 adet broşur, 100 
eğıtım kitapçığı , 1 000 CD hazırlanmıştır 

olma niteliği taşıyan bir planın sadece 
ız kadının toplumsal hayattaki yeri ve 

Proje Koordinatörü: Aynur BiLGiN 



Womtn s Partfc paııon to Social Lıfe Through tht Actlvlt ts of Clv / Soc/ety 
Orııan ~at onı Prokct 

'90.J[C1 IMP'l.J.MI NlATIOH A 

ııal)llCT DUMTION 

,_,J[<l l fAllTING ANO 
FiN NG OAttS 

PROltCT tuOGlT N IU 

GP~ INIUt'O 

co-ılNANCl'IG iN 1 

l"IQJICT OIJ(CTIV't 

NOll<T ACTM'MS 

PKIJICT iN flGUll 

-"'""'•cıra: 

(nwrı.'19 Women S ~ IO lk wıth thr At.. tı.1111'\ ot Od Scıc.ty c::ıı.,...atl:'J 
HU'CIO'M)l~l 1 

~1ot1 PfY~Kaı,.ldhu;Ol'\l~M.th.f.tlt.lıtyC..lrııorw.#(oM.~ ..... 
r....ı~·Wfh"-~ 

ActM' llu9flııN Ylıioı'Tıetl\ lı.StoOMıor\ ~ """"" ·--J AcWıt>~WOl'\AUoWbon ,.._1: (.oanl9Utelr A'1f'U Btlillf 
"'ofıkt Auıı.Uiıtlb• Hltkf'Kl)Ç"~Ftlıa:CtvAH 

"'n 
11monıtı' 

lJ M.udt lOll 21Maıctı2011 

'tiltıO 

"" 
P'Ot*" ı ol ttw naı~ of womrn ffOfl'I 'IOCIOo«Of!OtrtC lltt it """"' ıın MUftn 
~ ~ M '° o.ıaı..ı •l'ld tı.ctıtıotlll ın tı.ııdts. h ~ıs to 

lO tt'lt ıdvtıon ol thls potıiıtm R IO lttft'ııOll'IM et. ""-1tı"ONI <~ ol -GN4ıpE n. prl'Nr)' ~ QfOUP OINıİlb ol ........ il.-, -- - ~ 
i.-d "°"' IDCW Mel eancırnıc lk_ wfıo" p00ttJ •*"'•ııwıd ._ ..... "llfttS. and 

ltwyı .. ~ IO Ol ~ «UU 10 twııCft '""°' fWft .t'lln ... awd fA Thf 
UılgılC 9f'CIUP • tt. ~ ....... lft""" trd.dıftt ..... 
~~ .... ıı:... --Wılıbtıti.AiONıl~ luldıng'" NVO\. ~· ~ to ,,,,.... 

~ ['"POW@r.,""'9 Women" f#l'\lty F'ttnntn9 .._s.ı.ı.... .. Woı••• r~ .,._., 
., WantCar~ 
..., .. hop 

«t ~11• compl~ ın 12 months. 4 WQmfn WM eım~ ır. tht P"OllKt. 10 
•n.t-ndrd ıo tht cıpenlng mtttıng ol tN p.ojte1 16 womtn ftom ıc..rs p.ımclpmKI 
ı to AtUla b trlıining in lnstıtuoonaı c..p.oıy 81J'dlf'l911'1 NGOı. J40 womm were 
ınıroq •n "Women's Empowtı"mcnt ond r.ımıly Plltın"'ı!"1S Pff)Ol'IS lll'Ol'Ung ın th@ 
~ pcıttııcip;ttırd ıo the semNt in "'ı\'ortlM Fı~ ~. DPtıwıry" 11 womtn 

10 ıne O)UfW in -.ır.-t C.rt" ~ to .,,. lMW\11' 111 ·women friendly 
1 ~·ınduded 2S p..ıblic SC'l"lliJl'lts from ~ Go.ıtfl"Ol.ıl• lhtrt WI~ • ~ 

M pattıap.ınn. PtcıtıKl l'!\Mffl.ll$ ind OUl!)l.ll\ Wlude ıtı. ~ J 000 ~ ol 
tOO PQRl!f'I. SOO~ SOOpens. S PQ511M.JI tr_...bodı1ırt1Md 1 toOCD. 

'"""" l'W'llyt'-"'ı:t~ ~fQf •*'t '*""' .......--- e.ıtı Olllıl•uodotııooı 
P1rtıwrsn~-ıı-..ct1-..lmpor\W•d•t'•~~ 

#"ld "*., ~. 



E-Kadın Projesi 

PROJE ADI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ -----
PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEOEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRUŞÜ 

E-Kadın-TR2009/0136.09-02/26 

Adres: Hürriyet Mahallesi Deprem Küme Evleri no:55/B Taşlıçay/Ağrı 
E-posta: elif.ezel.04@hotmail.com 
Web: http:// umutkadinlari.org/-/page.asp ?id= 5 

Umut Kadınları Derneği 

1-Taşlıçay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
2-Taşlıçay Halk Eğitim Müdürlüğü 

HF Yetkilisi/Proje Koordinatörü: Elif Ezel Kalaycı 

Taşlıçay-Ağrı 

12Ay 

05.04.2012 

05.04.2013 

88.452,71 

74.292,71 

14.160 

Doğu Anadolu Bölgesinde cinsiyet eşitligınde farkındalık yaratmak genel amacı 
doğ rultusunda, bölgesel etkilerin in olmasıd r ı şlıçay ilçesinde 15-60 yaşları arasında 
kadın/kız'ların cinsiyet ayrımcılığ ına karşı fa dalığın arttırılması . Kamu kurumlarında 
ki hizmetlere, hızlı erişimin sağ lanması. 1 ları ve kadın hakları temsilcilerinin 
oluşturulması. Görsel eğitim amaçlı gezıler 

Hedef Gruplar: 15-60 yaş arası kızlar/kd 

merkezde eğitim verileceğinden 1680 kış 
etkilenecektir. 
Nihai Faydalanıcılar: ilçe nüfusunun tart' 

1 -Yardım Hattı Kurulması 

2-Tanıtım Kitapçıkları ve Süreli Yayınların 
3-Eğitimlerin Başlaması ve Devamı 
4-Sosyal Sözleşmelerin Yapılması 
5-Gezi ve Ziyaretler 
6-Uzmanların Katılımları 
7-Proje Kapanış Toplantıs ı 

Proje 12 ayda tamamlandı . Proje kapsam 
kız çocuğu okula yönlendirildi. 
2 000 adet faaliyet kitapçığı hazırlandı. 2 O 
ve 100 adet broşur basıldı. Web sayfası o 
oluşturuldu. 630 kadın, 840 erkek ve 42 
yararlandı . Cinsiyet ayrımcılığına karşı, 
sözleşme imzalandı. Proje kapsamında u 
toplantısına 27 kişi katıldı . 

özellikle köylerde yaptığımız çalışma! 
şeyden önemlisi i letişim probleminin o 
konuşulduğundan, eğitimlerin verımlı 
sağladı . 

Dem 

-60 yaş üstü erkekler. Toplamda 42 
n etkilenecektir. 420 aile ve fertleri 

ıstihdam edildi. Yardım hattı ile 20 

rekli yayınlar dağıtıldı . 50 adet afiş 
00 adet kitaplı dernek kütüphanesi 
kapsamında verilen eğitimlerden 
şanlı olanlar 42 kadın ile sosyal 
mınerlere 45 kişi katıldı. Kapanış 

çok mutlu ettiğini gördük. Her 
dolayı yani yöre halkının diliyle 

acımıza daha çabuk ulaşmamızı 

Oje Koordinatörü: Elif Ezel KALAYCI 
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Bllmçli Kadınlarla Geleceğe Yürüyelim Projesi 

PROJE ADI 
-~c __ 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Bilinçli Kadınlarla Geleceğe Yürüyelim· TR2009/0136.09-02/23 

Adres: lnönü Cad.Karabulut lşhanı Kat:4 No:8 Bingôl 
E-posta: aymahep@hotmail.com • info@aked.org 
Web: http://www.aked.org/ 

Altınışık Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneğı 

1 ·Memur Sendikaları Konfederasyonu Bingöl il Temsılciliği 
2-Yaşam için Sivil Toplum Derneği 

Proje Yetkilisi : Bekir BURKUK 
Proje Koordinatörü: Suat ÇIÇIN 
Proje Sekreteri: Önder ÇIÇIN 

Bingöl 

lOAy 

22.03.2012 

22.01.2013 

87.964,70 

87.964,70 

1-Bölgedeki kadınların yaşadıkları sıkıntı 
2-Kadınların guçlendirilmesi için işbırlığı 
kadın STK'ların toplumun her kesimi tar 

Hedef Gruplar: Kadınlar ve ailelerı (1 
Liyeleri (50 STK), kadın girişimciler kurulu 
Nihal Faydalanıcılar: Proıe faal yeti 
direkt yer almayan kadınlar, çocuklar, y 
Yardımlaşma Vakfı 

1-Proje tanıtım toplantısı 
2-Kadınlarla goruşmeler 

3-STK'lar ıle toplantı 
4-Radyo Programları 
5-Sempozyum 
6-Yayın ve materyal hazırlama 
7-Kapanış toplantısı 

Proıe 1 O ayda tamamland ı. Proıe sür 
faaliyetı kapsamında 419 kadınla yu 
ziyaretlerı ile 800 kişiye yonelık b 
gerçekleştırıldı. ilimizde faalıyet goster 
10 ooo kişiye ulaşıldı. •Kadının YOr 
sempozyum 7 panelist'in ve 135 klşlnın 
s 000 adet broşur basıldı, 1 kampanya 
bir dergi çıkarıldı ve 1 OOO'er adet çoğ 
forum sayfası hazırlandı, 1 sempozyum b 
141 kişlnın katıldığı sonuç toplantısı ge 

Derneğımız kadınlar konusundakı çalı 
bır merkez olma nıteliğini koruyacaktır 

nel bilinç ve duyarlılık oluşturmak, 
de dıyaloglar geliştirerek kadınların ve 
plenılmesıni sağlamak. 

dın STK'ları (S STK), diger STK'lar ve 
J sahibi ve ortakları. 
an 100 STK, proje çalışmalarında 
al Hızmetler il Müdürlüğü ve Sosyal 

hdam edildi. Kadınlarla goruşme 
er yapıldı, araştırma yapıldı. Ev 

farkındalık oluşturma faaliyetlen 
antı yapıldı . Radyo Programlarıyla 
da ki Toplumsal Konumu· adlı 
ekleşti. Proıe kapsamında 
ve 1 ooo adet çoğaltıldı, 2 sayılık 

poster hazırlandı, 1 web sayfası ve 
{Jı hazırlandı ve 2 000 adet basıldı. 

ecek ve dezavantajlı kadınlar için 

Dernek Yetkilisi: Bekir BÜRKOK 
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e Betl41fic: .-lıt'l : 100 GOı nQC t.akıl'l'!J p.'lrt in pr~ ıu:tı\lltifS ' womıen chlldren 

pcople cfir«rly lr'IYOIYl!<l in pt"Oje<:c aaivıtJıeS; PrOYinci.:ı DırtttDl.ııto of Social 
and Soı:ıdl Solld.ıırtw Rıundatlon 

tlQn Qf pııbllr;ıfıoıı' 1'rıd m.ılt'rl~ls 
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each in 1 000 coplıf.!S, 700 pc.ı!>ters; 1 Wt"b p.ı~ ıd .1ı forum; 1 tornpenı:lium of 
um p;IPC?r' ın 2 oocı c<>Pes.. 141 persons pıartlclp.ated 10 the closıng mee- g. 

tıon 1 contrmıe lt5 ı;ıerıdew ıelated <ıtlı\'ıtil!'S and rna ın lts !>Ulu!> s. d 

r dl~.ınt.ıgod womf'n 
Jmccııılion Officer: M: ir BORJ({JK 



DOGUKARA 

STRtN 

GÜMÜŞHANE'DE SO 

STRENGTHENI 

MARDiN VE TRABZON 

PROJECT FOR E 

KÜÇÜK ŞEHRİN BÜYÜK DÜŞÜNEN KADINLARI PROJESi 

BIG THINKING WOMEN OFA SMALL CITY PROJECT 

KADIN GÖZÜYLE ERZURUM PROJESi 

ERZURUM FROM A WOMEN'S EYES PROJECT 

GÜÇLÜ KADINLAR YENİ BİR GİRESUN KURUYOR PROJESi 
STRONG WOMEN ARE FOUNDING A NEW GiRESUN PROJECT 

GESİNDEKI KADIN VE KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESi 
WOMEN'S ORGANIZATIONS iN EASTERN BLACK SEA REGION PROJECT 

ONOMİK YAŞAMDAKi KADIN ROLÜNÜN GELİŞTİRiLMESi PROJESi 

OF GÜMÜŞHANE WOMEN iN SOCIAL AND ECONOMIC LiFE PROJECT 

KADIN DOSTU KENT GÜMÜŞHANE PROJESi 
WOMEN-FRIENDLY CITY GÜMÜŞHANE PROJECT 

TRABZON BELİNİ DOGRULTUYOR PROJESi 

TRABZON IS RISING UP PROJECT 

KELKITİN KADINLARI HAKLARINI ÖGRENİYOR PROJESİ 
WOMEN iN KELKiT LEARNING ABOUTTHEIR RIGHTS PROJECT 

KADINLAR ÖRGÜTLENİYOR, TOPLUM GÜÇLENİYOR PROJESİ 
N GETIING ORGANIZED AND SOCIETY GETIING STRONGER PROJECT 

M SAL CİNSİYET EŞİTLİGiNIN SAGLANMASI VE KADIN HAKLARININ 

SAVUNULMASI PROJESİ 
NDER EQUALITY AND DEFENDING WOMEN'S RIGHTS iN MARDiN AND 

TRABZON PROJECT 



Küçük Şehrin Büyük Düşünen Kadmları Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

Küçük Şehrin Büyük Düşunen Kadınları · TR2009/0l 36.09-02/44 

Adres:Genç Osman Mah. Muteber Sok. Yenı TOKI Si~:-:18::--:/::-2-::B-ay-:-b-u-rt _____ _J 
E-posta: bayburtlukadinlar@gmail.com 

ı-------------- Web: www.bayburtlukadinlar.org/ 
PROJE SAHiBi KURULUŞ Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernegı 
PROJE ORTAKLAR! 1-BayburtTıcaret ve Sanayi Odası ----------_J 
SORUMLU KiŞiLER Proje Koordinatörü: Leyla KARABULUT 

Proje Asistanı: llknur KALEKAHYASI 

PROJE UYGULAMA ALANI Bayburt 

PROJE SÜRESi 12 ay 
~-~------~ 

BAŞLAMA TARiHi 23.03.2012 

BiTiŞ TARiHi 23.03.2013 
~------------

PROJE BUTÇESI (AVRO) 96.170,70 
~------------Hl BE (AVRO) 96.170,70 

EŞFINANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILARJHEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

Bölgedeki kadınların sosyo·ekonomık k 
kadınlara ilham kaynağı olabılecek ve 
üretken ve toplumda yer sahibi bir kad 
ekonomik ve siyasal statuleri yukselt 

Hedef Gruplar: proje sahıbi derneğ 
istekli ancak yeterli mesleki becerı 
yapan ancak pazarlama ve kurum 
her turlu danışmanlık ihtiyacı olan k 
Nihai Faydalanıcılar: Proje eğ t 
urettiğini satışa sunabilecek olan k 
bilgiye sahip olan dernek uyelerl v 
danışmanlık ve girışimcllik anlamın 
aileleri, örgütlenme bılıncinın geli 
STK'lardır. ------
1· Uretım ve Kadın Destek Merke n 
2- ihram Tasarım Grubu'na eğıtım v 
3· Kıtre Bebek Uretım Grubu'na eğ t 
4- Rehberlik ve danışmanlık hizmet 
S·Anadolu'da. Turklye'de ve Avrupa 
duzenlenmesi 
6· Kadın grupları ve sanal mağaı.al 
7. Dernek uyelerine ve katılan dığe 
ProJe, Fon ve Hibeler hakkında eğ t 
8· Surekli sergi alanı oluşturulması 
9· Sergı düzenlenmesi 

1----~-------- Proje kapsamında 6 kişi istihdam ed 
panosu, 20 afiş ve yerel medya u 
tanıtımı ve danışmanlık desteğı ilanı 
bayburtlukadınlar.orgl oluşturulmuşt 
uluslararası fuara katılım sağlanmış, 3 f 
Proje ıle 1 adet tam teşekkulu uret m v 
ıhram uretimi konusundan 15 kursıy 
eğıtım verilmıştır.Farkındalık faalıyetle 
program gerçekleştirılmiş toplam 300d 
oluşturma rehberi hazırlan~ış ve. web sa 
Kapasitelerinin geliştirilmesıne yonelık 2 
Uretilen urunler ile 2 sergı organlz.asyon 
ulaşılmış. kadın destek merkezi içerisınd 1 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞO Proje ile derneğımizin kurumsal kap 
guçlendirilmiştir. il genelinde kadınlara öne 
yolunda ivme kazanılmıştır. 

elışmesine destek olmak. Bayburt'ta 
k verebılecek bir kuruluş oluşturmak. 
ımek. Bayburt'ta ki kadınların sosyal, 

re onculük etmek. 

potansiyel kadın uyeler, çalışmaya 
30 kadın, kendi çabası ile üretım 
kapasitesi bulunmayan kadınlar, 

ard 
sleki beceri kazanan 30 kadın. 
rı, STK'lar konusunda daha fazla 
adınlar, psikolojik destek, hukukı 
desteği alan kadınlar ve bunların 
kalıtesinde artış sağlayacak olan 

Hazinemiz; ihram, seminerlerinın 

:nası 

kn.k ve Kurumsal Kapasiteleri ve 

çın il genelindeki 1 O ışıklı rekla~ 
2 yerel radyoda 30 gun proje 

e için 1 adet web sayfası www 
>da uretilen ürünler ile 2 farklı 
:yonda haber konusu olunmuştur. 
rkezi oluşturulmuştur. 1 s kursıyere 

retımi konusunda 288'er saatlik 
z1a kadına ulaşılmıştır. 2 semıner 
ulaşılmıştır. 1 adet sanal mağaz.a 

mıştır. STI<' ların Teknik ve Kurumsal 
pılmış ve 75 katılımcıya ul.aşılmıştır. 

mıştir SOO'ün üzerinde zıyaretçıye 
gı Merkezi oluşturulmuştur 

lıyet potansiyeli önemli olçude 
ecek bir sivil toplum kuruluşu olma 

o;e Koordinatörü: Ley~BULUT 

- . 
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Kadm Gözüyle Erzurum Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

Kadın Gözüyle Erzurum -TR2009/0136.09-02/187 

Adres:lstasyon Mah. Bulut Sok. Çankaya Apt. Kat:l YYa;;ik~u;;ti:ye:-;,Erz:u:::r::-:u-:-m------
E-posta: taysekeles@hotmail.com 

Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği 

1- Erzurum Askale Beled~iy;es~i-------------------
2- Erzurum Aziziye Belediyesi 
3- Erzurum Palandöken Belediyesi ---

SORUMLU KiŞiLER Proje Koordinatörü: Ayşe GÜRCAN 
ı--------------

P R OJE UYGULAMA ALANI Erzurum ---------
PROJE SÜRESi 6 Ay --------
ı--------------

B AŞLAMA TARiHi 23.03.2012 
ı--------------

B l T l Ş TARiHi 23.09.2012 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HIBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 
------

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

ı--~-----------
PROJE FAALiYETLERi 

~------------
SAYILARLA PROJE 

----
PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

-

102.269 

92.869 

9.400 

Erzurum'un Yakutiye, Aziziye, Palandok n 
ilçelerinin tarihi ve turistik yerlerin! t 
amaçlanmıştır. Geziler esnasında kadı 
yolla kadınların aile içindeki statüsu 
konusunda farkındalık yaratılacaktır 

Hedef Gruplar: Erzurum ili Yakut y 
Askale ve Pasinler ilçelerinin kenar 
durumu zayıf 200 kadın ve bu 
toplantılarına katılacak en az 1500 k 

1 - Bilgilendirme toplantıları , konfe 
2- Erzurum ve ilçe gezılerı ve hed 
3- Kadın STK'ların Kuruluş Hazırlık! 
yapılması 
4- Kitap ve CD !erin dağıtımının 
törenleri ve sonuç bildirısinin kam 

Proje suresi 6 aydır. Bilgllendırm 
420, panelde 400 olmak üzere to 
kadınla yüz yuze goruşme yapılrrı 
belediyeler projeden etkilenmışt 
basılmış ve dağıtılmıştır. 5 000 
Erzurum Kitabı ve CD'si çıkarılmışt 

Destek çerçevesinde yürutmuş old 
hiç çıkmamış ve yaşadıgı il ini dah 
de kadınların sosyal, hukuki ve med 
hakkında bilgi edindiler. 

-----J 
--------..J 

asan, Tortum, Köprüköy, Askale-;pasınleı 
sı yoluyla kadınların özgüven sağlaması 
•af çekecek ve gözlemlerini yazacaklar bu 

k ve STK kurmaları/STK'ya üye olmaları 

landöken, Horasan, Tortum, Köprükoy, 
oylerinde yaşayan sosyal ve ekonomık 
le konferans, panel ve bilgilendirme 

n düzenlenmesi: 
ye meclis toplantılarına katılmaları 
urucu üyelerin tespiti ve kuruluşlarının 

nıtım toplantısı, kadın STK'ların açılış 
ası 

yaklaşık 41 O, konferansta yaklaşık 
ın katılımı sağlanmıştır. Yaklaşık 250 

O kadın ve kamu kurum ve kuruluşlar~ 
ş 1 ı 000 adet broşür, 25 adet tişort 
ızın Gözünden Anadolu'nun Zirvesi 

Gozüyle Erzurum' projemizle evınden 
arımıza hem şehrimiz tanıtılmış hem 

"TlU hizmetlerinden faydalanma yolları 

Proje Koordinatörü:Ayşe GURCAN 
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Güçlü Kad1nlar Yeni Bir Giresun Kuruyor Projesi ~'"'"" 
PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

---------PROJE SAHiBi KURULUŞ -------PROJE ORTAKLAR! 

-------SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 
PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 
HIBE(AVRO) 

EŞFINANSMAN (AVRO) 
PROJENiN AMACI 

ı--------------NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALİYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

-

Güçlü Kadınlar Yeni Bir Giresun Kuruyor -TR2009/0136.09-02/67 

Adres: Hacısiyam Mah. lnönüCad. lşıklarApt. No: 2 Merkez-Giresun E-posta: denizyildizidernegi_28@hotmail.com 
www.giresungüclükadınlar.org 

Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
1- Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
2- Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği 
3- Toplumsal Gelişim Eğitim ve Kültür Derneği 
Proje Yasal Temsilcisi: Ferhat DENiZ 
Proje koordinatörü: Yrd. Doç Dr. Rahman ÇAKIR 
Proje asistanı: Alaattin AYDIN 
Giresun 

12 ay 

23.03.2012 

23.03.2013 

87.003,84 

87.003,84 

Giresun il merkezinde toplumsal c 
ihlallere karşı mücadele etmek 
yükseltilmesi hususunda toplumd 
H ede f grup: Giresun il merkezinde 
yazma bilen 50 kadın 
Nihai Hedef Grup: Giresun il m 
eşleri ve çocukları( 45000), Gıresun 
üyeleri(l 50 kişi) 

1- Proje Açılış ve Tanıtım Çalışma! r 
2- Eğitmenlerin istihdamı 
3- Hedef Kitlenin Analizı 
+Eğitimler 
5- Konferansların Gerçekleşmesı 
6- Anket ve Saha Çalışması 
7- Web Sitesi 
8- Kariyer Günleri 
9- Kadın Derneği Kurulması 
10- Dergi Hazırlanması ---
Proje süresi 12 ay. 25-40 yaşları 
almıştır. Proje aracılığıyla 15 000 
45 ooo kişiye ulaşılmıştır. Gıresu 
uyeleri 150 kişi eğitim almıştır. Yer 
adet bilboard, 500 adet afiş, 5 ad 
kapsamında 1 000 Giresunlu kadın 
haline getirilmiştir. Proje kapsamınd 
Güçlü kadının hem eşinin hem de 
erkek yönetiyor, ülkeyi bir erkek yon 
daha fazla değer verilmeli, kadın e 
Bir Giresun Kuruyor~ AB hibe projem 

yrımcılığa ve kadın haklarına yönelik 
.iyasal ve ekonomik statüsünun 

duyarlılık uyandırmak. 

41.ı yaşları arasında, evli, en az okuma-

dınlar(l 5000 kişi), hedef grupların 
eren kadın sivil toplum örgütlerinin 

50 kadın 200 saat uzman eğitımı 
pların eşleri ve çocukları da dahil 
ren kadın sivil toplum örgütlerinın 

5 adet TV programı yapılmıştır. 10 
t kariyer günü düzenlenmiştir. Proje 
araştırma çalışmaları yapılarak kitap 

gı hazırlanmıştır. ~ 
ınde etkisi çok fazladır. Holdingi bir 

ki eri evde bir kadın yönetiyor. Kadın~ 
1 gelıştirilmelidir."Güçlü Kadınlar Yenı 

ede uygulanmıştır. 
Proje Koordinatörü: Ferhat DENiZ 



ECTTITLE AND REFERENCE 
PROJ 
NUMBER 
PROJECT coMMUNICATION 

Strong Women are Founding a New Giresun Project 

Now Stronger Women Founding a New Giresun - TR2009/0l 36.09-02/67 

Address: Hacısiyam Mah. lnönü Cad. Işıklar Apt. No: 2 Merkez-Giresun 
E-mail: denizyildizidernegi_28@hotmail.com 
Web: www.giresungüclükadınlar.org 

-------------~~~~~-------! L----:= -------Sea Star Culture and Solidarity Association 
llP~R~O~JE~C~T~O~W~N=E~R-:::;:~~~---L.: 1- Giresun Union of Chambers of Artisans and Shopkeepers 

PROJECT PARTNERS 2· Lifelong Learning and Personal Development Association 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECT IMPLEMENTATION AREA 

PROJECT OURATION 

STARTING OATE 

FINISHING OATE 

PROJECT BUDGET (EURO) --
GRANT (EURO) 

CO-FINANCING~) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIES/TARG 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OFFICER'S OPIN 

3 Social Development, education and Culture Association 

Official Project Representative: Ferhat DENiZ 
Project Coordinator: Assistant Prof. Dr. Rahman ÇAKIR 
Project Assistant: Alaattin AYDIN 

--~----------------~~~-ı 
Gıresun 

-~-~--~~--------------~~~~~-ı 
12 months 

23.03.2012 
~----~--~-~~~-----~~~~~~~---; 

23.03.2013 
-~-~--~--~-~~~~----~~~~~------1 

87,003.84 

87,003.84 ---

ombat ing gender based discrimination and violations of women's rights in Giresun; 
lldıng public awareness in need to improve the social, political and economic status 
vvomen. 

rget group: 50 women in the age group 25-40 residing at Giresun Centre, married and 
rate.. 

1 Beneficiaries: All women living at Giresun city (15 000), spouses and children of persons 
e group (45 000) and members of civil society organizations active in Giresun (150). 

roıect Opening and Publicity Activities 
ecruı·ment ofTrainers 
~rget People Analysis 
rainings 
onferences 

Quest ionnaire and Field Survey 
Nebslte 
areer Days 
stablishment ofa Women's Association 
Launching a Journal 

non-working women in the age group 25-40 received specialist training for 200 
urs. The project reached 15 000 people and 45 000 with the addition of spouses and 
dren of target groups. 150 members of women's civil society organizations active in 
province received training. There were 5 TV programmes aired at local and national 
1. 10 billboards and 500 posters were used and 5 conferences and 5 career days were 

ganızed A survey covering 1 000 women in Giresun was carried out and published. 1 
O copies of project journal were circulated. 

empowered woman will have her profound effect both on her husband and children. 
man may be running a holding a man may be running the country, but it is a woman 
o manages both of these men at home. More value should be accorded to women and 

aınıng programmes should be developed for them our EU grant project "Now Stronger 
omen Founding a New Giresun• was implemented with great success. 

Project Coordinator: Ferhat DENiZ 



. e·· ı ·ndeki Doğu Kara.~enız o .g~sı Kanasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 
Kadm ör utlenmesmm ve r-

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

Doğu Karadeniz Bolgesindeki Kadın örgütlenmesinin Güçlendirilmesi Projesi 

_ TR2009/0136.09-02/163 

Adres: Bekirpaşa Cad. Başoğretmen Ali Osman Sönmez Sok. No:l/8 Giresun 

E-posta:sacayeksed@gmail.com 
Web: www.sacayak.org.tr 

- Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği 

ı- Giresun Belediyesi 
2· Ordu Kadını Guçlendirme Derneği 
3. Egitim Kültür Sanat ve Kadın Dayanışma Derneği 
4- Giresun Umut Derneği 
5. Yomra Kadınları Toplumsal Dayanışma ve Girişimciliği Destekleme Derneği 

Handan Aktan -Proıe Koordınatörü 
Fırat Sipahioğlu- Proje Asistanı 

Gıresun- Ordu·Gi.ımuşhane-Rize·Artvin-Trabzon 

l8ay 

24 Mart 2012 

4 ylu 201.3 

6 68 

nızde bulunan kadın derneklerinin örgutlenmelerinin sağlanmasını 
de s kadın derneğini bir çatı altında toplamak için federasyon kurmak. 
syon aracılığı ile kadın derneklerinin teknolojik alt yapılarını geliştirmek. 
an kadınlara eğitimler verilerek onların bilinçlenmesini sağlamak. 

o e b timinden sonra kurulacak olan federasyonun i.ıye şehirlerindeki 
n klere ılerleyen zamanlarda üye olacak kadınlar ve Doğu Karadeniz 

d nlar. 

m çin genel kurul kararlarının alınması 
çalıştayı ve basın toplantısının yapılması 
rasyonun web sıtelerinin yapılması 
syona bllgısayar ve donanımlarının alınması 

nularda eğıtim verilmesi 

yı gerçekleştirilmesi ve kadın sorunları analizi yapılması 
d Kadın Olmak• adlı kıtabın hazırlanması, basımı v dağıtımı 

r ı.ık faallyeterinin yapılması 

Proıe kapsamında 6 adet ilde 6 adet arama çalıştaylan yapılmıştır. 1 000 
:.'de 2 kişi istihdam edilmiştir. Aynı zamanda 4 adet eğitimci ve çalıştaylan 

yen kısmi si.ırelı çalıştınlmıştır. 1 adet federasyon kurulmuş ve 4 demek 
r Düzenlenen 4 eğıtıme toplamda so kişi katılım sağlamıştır. 6 adet 

Kad n sorunları analız raporu hazırlanmış ve 1 000 adet çoğaltılmıştır. Doğu 
adlı kitap hazırlanmış ve 500 adet basılmıştır. 

ca devam etmiş bir projedır ve faaliyetlerı dolayısı ile tum Doğu 
pro edır. Karadeniz kadını için bir veri oluşturulmuştur. 

Proıe Koordinatoru: Hasret YAZ. 



Slrengthen/ng Women's Orgonizat/ons in Eostorn B/ocJı s.,
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R•glon ProJett 

pflQJECT TlllJf AND REFERENCE 
NUMBER 

PROJECT C(JMMUN CATIOl\I 

llt!OJ ECT OWNER 

PRCJJ CT PAR R~ 

PEFISOfl.S iN ı:HAA<i 

PflOJ[CT IMPUME.NTJıTION Aııt ı\ 

PJIOJl!CT DUIUTION 

Sl.tRTI G DATE 

Fi ISHING DATE 

flFIOJECT euDGET IEURO] 

GRANT reuRO) 

EROı\FI fSITARGET 

pft(JJECT ACTIVlnES 

PROJfCt H m;u ES 

1-G~un Mınıkipality

'}. O:du lflomerı's Eı ı r>Owerıntrıı AH«iaUon 
:ı- Edua.cion , Cı tı.ır~. art~ end Woın ı's; ~'darıt" il.5s.oo;.ıı1ıor. 
.-. Glr~~un Umut A:ı:soaa!ion 

5. Yomra Wornen s. AıosıJCQtıorı for SQ:d t)' lını:I Ei'lcoı..ır.agff ıg bıtreprenfunh ııo 
Hand.ın Ak•art-ıProJ~ t Cooı d rıator 
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Pl,761,68 

97,511.68 

25000 
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Gümüşhane'de Sosyal ve 
Ekonomik Yaşamdaki Kadın Rolünün Geliştirilmesi Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS NO 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 

HiBE(AVRO) 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEOEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALIYEnERI 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

-

Gumüşhane'de Sosyal ve Ek 
TR2009/0136.09-02116 

onomik Yaşamdaki Kadın Rolunun 
Geliştirıl~ 

Adres: Bağlarbaşı Mahallesi Toki Ti 
E-posta: gefadder@gmail.com 

caret Merkezi No:29/B Gumuşhane 

Web: www.gefad.org 

Bolgesel Gelişme Faaliyetlerini D estekleme Dernegi 

1-Arzular Belediye Başkanlığı, 
2- Gümuşhane il özel idaresi Gen el Sekreterlığ l 

~ ~~~~~----__J Proje koordinatörü ;Gulşah YILM 
Proje koordinatör yardımcısı:Bah arÇALIK 
Gümüşhane 

10Ay 

22.03.2012 

22.01 .2013 

72.283,85 

72.283,85 

-
Gumüşhane il ve ilçelerinde yaş 
kadının sosyal ve ekonomik ala 
gücunu arttırmak. Kadınların ken 
bulunmalarını desteklemek ve 

Hedef Gruplar: Gumuşhane il 
kadın STK 
Nihai Faydalanıcılar: Ulke gene 1 

d genç kadınlar ve Başbakanlık Ka 

1- STK Danışma Bırıml kurulması 
2· Proje Tanıtım Toplantısının ya 
3· Toplumsal Cinsiyet Duyarlıhğ 
4- Anket Çalışmasının Yapılması 

p 
s 

5· Gumuşhane'de Hazırlanan Ya ZJ 

n 6- Gumuşhane şehrinde kadı 
Buluşması 
7-Web Sayfası Oluşturulması 
8- 3 Kadın Derneğı kurulması 

Proje 1 O ayda tamamlandı. Pro 
toplantısına 20 kadın katıldı 
Bırlmınde yeni kurulan 3 kad 
sağlamak amacıyla SOO adet a 
ile 6 adet pankart basıldı. Gu 
ve STK Yonetıml ıle 6 adet Giriş 
Gumuşhane ve 5 ılçeslnde kad 
etmeye yönelık 577 kadına yö 
sayfalık 750 adet kitapçık basıl 
STK'sı ıle yerel halktan 138 kışı 

Dernekler Mudurlugu'nde der 
tanıtım toplantısına davet edıl 
derneklerınin guçlendırllmesly 
de bu nedenle çok özeldı blzım ı 
ılerlememızde olumlu gelişme! 

etim mezunu 18-40 yaş arası 400 genç 
nı geliştirmek ve toplumsal rollerdeki 

ı kurmaları ile STK' larda aktıf gorevlerde 
pılarının iyileştirilmesine katkı sağlamak. 

yan 18-40 yaş arası 400 kadın, ildeki 2 

kın kadın grubu, kadınla ılgi li STI<' lar, 
nu Geliştirme Mudürluğü KSSGM. 

ı ve Girişimcilik Eğitimlerinin Verilmesı 

lan Ulusal Kadın ve Kadın STI<1arı 

dam etti. Bilgilendırme ve tanışma 
tısına 55 kişi katıldı. STK Danışma 
manlık hizmeti verildı. Gorunurtuğu 
et davetiye, 1 adet tabela ve bayrak 
9 adet Toplumsal Cinsiyet Duyarlığı 
dı ve bu eğitimlere 406 kadın katıldı 

k durumu ile STK bakış açısını analız 
dı Anket sonuçlarının yer aldığı 40 
adın STK ların Buluşmasına 22 Kad n 

mızi tamamladığımız gün Programın 
flerınden biri de yeni kurulan kadın 

uyguladığımız bu ilk AB projesınin yen 
hem de ekibim için kışısei ve meslekl 

n tum paydaşlarına teşekkürler.·· 
Proje Koordinatörü: Gulşah YILMAZ. 



Strengthening the Role of Gümüşhane Women in Socia/ and 
Economic Life Project ____ _, 

--CT-Tl-T-LE-A-::N=o:R:::E;FE;,R;;;E~N;;C:;E;--ııı;;m~p;;ro~v~in;;,g;the Role ofWomen in Social and Economic Life of Gümüşane 
PROJE - TR2009/0136.09-02/16 

~N~O·:...----:-:-:::::::;;;:=---"'Address: Bağlarbaşı MahallesiTokiTicaret Merkezi No: 29/B Gümüşhane 
pROJECT COMMUNICATION E·mail :gefadderıaıgmail.com 

Web: www.gefad.org 

Association for Supporting Regional Development Activities 

1-Arzular Municipality 
2- Secretary General of Gümüşhane Provincial Private Administration -------------! 

PROJECT OWNER 

PROJECT PARTNERS 

Project Coordinator : Gülşah YILMAZ 
Project Assistant Coordinator: Bahar ÇALIK ------------------1 

PERSONS iN CHARGE 

PROJECTIMPLEMENTATION AREA GO_m_u...,.·ş_h_an_e ________________________ ---t 
10 months 

PROJECTDURATION -------------------------i 
STARTING OATE 

FINISHING DATE 

PROJECT BUOGET (EURO) 

GRANT (EURO) 

CO·FINANCING (EURO) 

PROJECT OBJECTIVE 

FiNAL BENEFICIARIESfTARG 
GROUPS 

PROJECT ACTIVITIES 

PROJECT iN FIGURES 

PROJECT OFFICER'S OPIN 

22.03.2012 ------------------------------! 2201.2013 

72,283.85 

72 283.85 

hancing the awareness of 400 women in Gümüşhane in the age group 18-40 and at 
t prımary school graduate in social and economic issues and strengthening their role 
oc ety; supporting these women in establishing their NGOs and taking active part in 
organızations and contributing to institutional capacity building in NGOs. 

get Groups: 400 women in the age group 18-40 living in Gümüşane centre and its 
rıcts and 2 women's NGOs in the province. 
1 Beneficlarles: 36 million women in the country, women's NGOs, young women and 

Prime Ministry Oirectorate ofWomen's Status (KSSGM). 

ablishment ofa NGO consultancy un it 
oject Promotion Meeting 
lıvering trainings in gender, NGO management and entrepreneurship 
rryıng out the survey 
ınted promotion materials for Gümüşhane 
therıng of national women associations and NGOs in Gümüşhane 
atıon ofa webpage 

tablıshment of 3 women's associations 

OJect employed 3 persons. 20 women participated to the meeting organized for 
mation building and meeting each other. SS persons participated to the project ı 
otion meeting. Counselling services were delivered by the NGOs unit to 3 newly 
ıshed women's organizations. SOO posters and brochures, 100 ınvıtation cards, 

nboard and flag and 6 banners were used for project visibility purposes. Trainings 
ered in districts of Gümüşhane: 9 trainings in gender sensitivity and NGOs management 
6 traınings in entrepreneurship. 406 women attended these trainings. The survey 

ducted in Gümüşhane centre and S districts was for depicting the social and economic 
sof women and their NGOs outlook which covered 577 women. 40 pages long booklet 

ta nıng survey outcomes were printed in 750 copıes. 22 local women's NGOs and 138 
1 people participated to the national meeting of women's NGOs. 

the day we completed necessary procedures for the establishment of the association, 
were lnvıted to the meeting where the programme would be introduced. One of the 
ectıves of the programme was to strengthen newly established women's associations. 
as tor thıs reason that the place of this new endorsed EU project was so special for 

The project contributed much to the personal and professional development of me, 
sonally, and my project team. Thanks to ali stakeholders of the project. 

Project Coordinator: Gülşah YILMAZ --------------------

-



Kadm Dostu Kent Gümüşhane Projesi • PROJE ADI VE REEFRANS 
NUMARASI 

Kadın Dostu Kent Gümüşhane - TR2009/0136.09-02/ 28 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

Adres: Karaer Mah. Atatürk Cad. Vodafon iş Yeri Üstü 36/B Kat:3 Güm .. h 
E-posta: t.k.dernegi29@hotmail.com • Web: www.gumushanedekadi~~o~;:r 
Türk Kadınlar Birliği Derneği Gümüşhane Şubesi 

PROJE ORTAKLAR! 1- Gümüşhane Valiliği Sosyal Yardıml-aş_m_a ve Dayan::;ı:şm:a~V;:a::;k:;fı-, _______ _j 
2- Gümüşhane Belediyesi 

t-------------~ 
SORUMLU KiŞiLER Proje Koordinatörü - Aynur ÇUBUKÇU 

Proje Sekreteri - Kıymet KOYUN 
~---------PROJE UYGULAMA ALANI Gümüşhane 

PROJE SÜRESi 12 Ay 

BAŞLAMA TARiHi 23.03.2012 

BiTiŞ TARiHi 23.03.2013 .____..;._ _________ ~ 
PROJE BÜTÇESi (AVRO) 94.523,80 
t--------'-------~ 

HiBE (AVRO) 94.523,80 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) -----
PROJENiN AMACI 

!-------------~ 
NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

SAYILARLA PROJE 

Kadınların haklarının korunması ve 
oluşturulması için Toplumsal Cinsiyete 
kadınların Sosyal, ekonomik ve sıya 
temini; kadınların yerel yönetimler 
kamusal hizmetlere erişiminin kol 
hakları konusundaki bilinçlenme d 
güçlendirilmesi ve çoğaltılmas ı . 

Hedef Gruplar: Gümüşhane il nd k 
Nihai Faydalanıcılar: Aile Fertlerı, 

1- Proje Ekibinin Kurulması 
2- Proje Merkezinin Oluşturulması 
3- Proje Tanıtım Toplantısının yapıl 
4- Yerel Yöneticilerle Tanıtım Topla 
5- Kadın Destek Biriminin Oluşturu 
6- Siyaset ve Liderlik Okulu Açılma 
7- Hizmet Sağlayıcı/Sunucularla E 
8- Kadın Meclisinin Oluşturulmas 
9- Kadın Hakları ve Sosyal Hayat"ko 
yarışmaları yapılması 
10- Kadınlara Yonelik SeminerlerV 
11- Yerel Halka Yonelik Kampanya 
12-Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırı 

Proje 12 ayda tamamlanmıştır. P 
sorun ve talepleri giderılmiştlr. 470 
kadın hakları konusunda bilg end 
gıbi diğer etkinlikler ile toplamd 
yaklaşık 1 S ooo kişiye ulaşıldığı t 
haberler ve duyuruların bir web sa 
Proje kapsamında Yerel Eşıtlik Eyi 
kitapçık, 2 500 adet Kamu Hızmetl 

l-PR_O_J_E_S_O_R_U_M_L_U_S_U_G_Ö::-RU:::-.. Ş-:0;:--. --~eğimiz kadınlara faydalı olac k 

-

ılmesini sağlayacak uygun ortamların 
d yalı bakış açısının yerelde yerleştirilmesı; 

güçlendirilmesi ve sosyal içermenin 
te aktif katılımının teşvik edilmesi ve 

halkın kadınlar ve kız çocuklarının 
ması ve mevcut destek hizmetlerinin 

ç kızlar, Aileler, Belediye 
tık ve ekonomik hayat 

Yapılması 

arası resim, Liseler arası Kompozisyon 

kışi istihdam edilmiştir. 220 kadın_ın 1 
rda eğitimler verilmiştir. 404 erkege 

kındalık yaratılmıştır. Toplantı, panel 
ıştır. Görünürlük faaliyetleri yoluyla 
. Gümüşhane'de proje ile ilg'.li yerel 

2 094 kişiye ulaştığı tespit edılmıştır. 
mıştır Proje kapsamında 3 200 adet 1 
det afiş, S 000 adet broşür basılmıştır. 

da olacaktır. 
atorü-Şube Başkanı: Aynur ÇUBUKÇU 
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Trabzon Belini Doğrultuyor Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

Trabzon Belini Doğrultuyor - TR200970136.09-02/36 

. .. 

PROJE iLETiŞiM Adres: Cumhurıyet cad. Şatıroglu sok. Yurtiçi kargo yanı No: 36 K: 6 Trabzon E·posta: seza_der@hotmaıl.com • Web: www.trabzonbelınidogrultuyor.org 
Seza Hanımlar Kultur lletışım Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 

PROJE SAHiBi KURULUŞ ----PROJE ORTAKLAR! 1- Karadeniz Sağlık Mensupları Derneğı. --------

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

2- Şinik Beldesi Eğıtim, Kültur ve Turızm Derneğı 
3- Şinık Belediye Başkanlığı 

Proje koordinatoru: Deniz ISKENDER 
Proje asistanı : Rabia ÇELiK 
Trabzon 

PROJE SÜRESi 9 Ay ı-----------~ BAŞLAMA TARiHi 22.03.2012 
BiTiŞ TARiHi 22.12.2012 
PROJE BÜTÇESi (AVRO) 41 .898,69 
HiBE (AVRO) 41 .898,69 
EŞ FiNANSMAN (AVRO) 

PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

PROJE FAALIYffiERI 

.-------------~ SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Trabzon ilinde belirlenen 5 pilot bölgede kas 
veya doğuştan kas, iskelet bozuklukları olup 
edilerek tedavi imkanlarından yararlanmaların 
Bunun yanında sadece kas, iskelet ve bel 
doğuştan kas ve iskelet bozuklukları olan 
grubumuz ıçerısındedır. 

Hedef Grupl• r: Kas. iskelet ve bel ağrıları ol 
olup da saglık hizmetlerıne erışemeyen 100 
yaşamakta olan, kas iskelet ve bel ağrılarınd 
bellı nedenlerden dolayı (ulaşım problemler 
vb.) sağlık hızmetlerınden yararlanamayan ka 
ve bel agrılarından şıkayet eden kadınlar de 
ozellıkle 0· 15 yaş kız çocukları. 
1 ·Tedavi Edılecek Kişilerin Belırlenmesl ve Ted 
2· Bılinçlendirme ve Kampanya Faalıyetlerlnın 
3· 100 medikal aletı ve ılaç ıhtıyaç sahipler n 
Proje 9 ayda tamamlanmıştır. Pro,e Açılışı 232 
verilen semınerlerden yararlanmıştır. Medıkal 
3 adet tekerlekli sandalye ve 3 adet koltuk d 
adet raket, 3 Adet Bez Afiş. soo adet afiş ve 200 
kartı hazırlanmıştır. Tedavi olan kadınların 39 
yapılmıştır. 170 kadın tedavi hizmetleriyle bu u 
sahıplerıne verılmlştır. 30 adet boyunluk. ko 
250 parça sarf malzeme ve ilaçtan oluşan ma 
Projemiz sayesinde kendıni ihmal etmış sad 
kadınlarına ulaşılmıştır. Kapılarına kadar gel n 
bizi de amacımıza ulaşmak mutlu etmıştir Pro 
teşekkurler. 

ağr ılarından şikayet eden ve/ 
cesı olan 100 kadının tespıt 

ş kayet eden kadınlar değil; 
yaş kız çocukları da hedef 

uştan kas iskelet bozukluğu j 
on ilinin kırsal kesimlerinde ı 
ve saglık güvencesi olup da 
ızl ı k. sosyo·kültürel engeller 
yanında sadece kas, iskelet 
ve iskelet bozuklukları olan 

ıyla gerçekleşmiştir. 331 kışı 
ma kampanyası kapsamında 
mıştir 1 000 Adet Broşür, 35 
ılmıştır. 200 adet hasta yaka 
nia uyeler aracılığıyla anket 

00 medıkal aleti ve ilaç ihtiyaç 
opedık malzeme ve yaklaşık 
hiplenne ulaştırılmıştır. 
nı,hayvanını düşünen koy 
tı, kadınları mutlu ederken 

nlere ve tum katkısı olanlara 
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Kelkitin Kadınlan Hakların1 Öğreniyor Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

PROJE iLETiŞiM 

PROJE SAHiBi KURULUŞ 

PROJE ORTAKLAR! 

SORUMLU KiŞiLER 

PROJE UYGULAMA ALANI 

PROJE SÜRESi 

BAŞLAMA TARiHi 

BiTiŞ TARiHi 

PROJE BÜTÇESi {AVRO) 

HiBE {AVRO) 

EŞ FiNANSMAN {AVRO) -
PROJENiN AMACI 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 
GRUPLAR 

~-----------
PROJE FAALiYETLERi 
Madde madde yazılsa iyi olur. Şu 
kadar kadın TCE eğitimi aldı ••• 

SAYILARLA PROJE 

PROJE SORUMLUSU GÖRÜŞÜ 

Kel kitin Kadınları Haklarını Öğreniyor - TR2009/0136. 09 -02/217 -
-

Adres: Cumhuriyet Mah. Ali Metin Tokdemir Sok. 7 N o: 029 Kelkit·Gümüş~ne E-posta: vaksakal@gumushane.edu.tr 

Kelkit Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği -1- Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu 
--

Proje Koordinatörü: Tuba AKSAKAL 
Asistanı: Tuba DEMiR 

Gümüşhane 

10ay 
--23.03.2012 
-23.01.2013 

59.826,38 

59.826,38 

-
-

Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde yaşayan kadınların, t 
kadın haklarına yönelik ihlallere karşı mücadelede 
geliştirmek amacıyla, ilçede yaşayan 100 kadına 
konu larında eğitimler verilmesi, ildeki kadınların 
yapmak adına bir çalıştay düzenlenmesi ve y 
duyurularak farkındalık yaratılması adına cınsıy 
düzenlenmesidir. 

---
Hedef Gruplar: Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde y 
ve Dayanışma Derneği 

.. Nıhaı Faydalanıcılar: Tum yore halkı 

1 - Eğitimcilerin ve eğitime katılacak kadınların b 
2- Eğitimlerin verilmesi 
3- Çalıştayın düzenlenmesi 
4- Tiyatro etkinliğinin yapılması 

Proje kapsamında verilecek olan Kadın Haki 
dernek ofisi içerisinde 50 kişilik bır sınıf du. •nle 
ve faaliyetleri için 1 000 adet broşür, 500 Jdet 
içerisinde halkın yoğun olarak bulunduğu lan 
bez afiş hazırlanarak ilçe merkezinde halkın ko 
"Toplumsal cinsiyet ve kadın hakları konulu e 
günlük bir çalıştay düzenlenmiş ve çalıştayı yakl 
isimli tiyatro 2 kez sahnelenmiş ve 500 adet dav 

Projemizde hedef kıtle olan 100 kadına toplulT' 
eğitim verilerek,herhangi ayrımcılık, hak ihlalı 
şekilde kendi kendilerine yetebilecek bilgi v 
gelişmekte olan bölgelerde daha fazla desteklen 

- -- -

-
- -

msal cinsiyet temelli ayrımcılık ve 
bilinç, duyarlılık ve kapasitelerıni 
msal cinsiyet ve kadın hakları 
!arının belirlenip ihtiyaç analizi ı 
alışmaların tüm yöre halkına 
ığı konulu bir tiyatro etkinligi 

00 kadın, Kelkit Kadın Danışma 

umsa! cinsiyet eğitimleri için 
enin ilde ve ilçede tanıtılması 

00 adet poster hazırlanarak ilçe 
-ıu binalarına asılmıştır. 3 adet 1 
eceği hakim yerlere asılmıştır. 

1 O kadın katılım sağlamıştır. 3 
tılımcı takip etmiştir. Telekolik 
im tır. -------
t ve kadın hakları konusunda 

ÇE rresindekilerden farklı bir 
anmışlardır.Bu tip projelerın 
mektedir. 
Koordinatörü: Tuba AKSAKAL 1 
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Kadınlar OrgOtlenlyor, Toplum Güçleniyor Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS 
NUMARASI 

Kadınlar Örgütleniyor, Toplum Güçleniyor - TR2009/01 ;.36~.0~9;:-_;;'.02/~66;-------

PROJE iLETiŞiM 

ı-~~~~~~~~~~~ 

Adres: Cumhuriyet Mah. Aldıkaçtı Sok. No: 19/2 Trabzon 

E-posta: tokader@lgmail.com • Web: www.tokader.org.tr 

PROJE SAHiBi KURULUŞ Toplumsal Kalkınma Derneği 

PROJE ORTAKLAR! Yomra Belediyesi 
ı-~~~~~~~~~~~ 

SORUMLU KiŞiLER Proje Koodinatörü: inci EMIRZEoGLU 

Proje Sekreteri: Hami Mert KALAYCloGLU 

Proje Muhasebecisi: Nuray KALAYCloGLU 
ı-~~~~~~~~~~~ 

~~-

PROJE UYGULAMA ALANI Trabzon 

PROJE SÜRESi 11 Ay 

BAŞLAMA TARiHi 23.03.2012 
ı--~~~~~~~~~~~ 

Biliş TARiHi 23.02.2013 
ı--~~~~~~~~~~~ 

PROJE BÜTÇESi (AVRO) 80.052,050 
ı--~~~~~~~~~~~ 

HiBE (AVRO) 76.500,80 
ı--~~~~~~~~~~~ 

EŞ FiNANSMAN (AVRO) 2.800 

PROJENiN AMACI Kadınların toplumsal katılımlarının önündeki enge 

(Proje metninde yazıldıOı gibi) Kadınlarda farkındalık yaratarak. ortak sorunlar P.J 

ı--~~~~~~~~~~~ 

NiHAi FAYDALANICILAR/HEDEF 

GRUPLAR 

PROJE FAALiYETLERi 

ı--~~~~~~~~~~~ 

SAYILARLA PROJE 

ı-~~~~~~~~~~~ 

PROJE SORUMLUSUNUN 
GÖRÜŞÜ 

örgütlenerek dillendirebilmelerinin önündeki engelle 

yapılar oluşturmak. Bu yapıların sürdürtilebilirli{ıınl sa{! 

Hedef Gruplar: 18-50 yaş arası 20 örgütsüz, 20 örgütl 

ve ilde faaliyet gösteren 11 derneğe üye toplam 4 

derneğe üye 76 kişi olmak üzere toplam 551 kişidır. 

Nlhlıl F•,ülanıalar: 40 kadının ve 1 5 yerel eşltlık 
220 kişi ve yöre halkı. 

1- Proje Ekibinin oluşturulması 
2- Afiş ve Broşürlerin tasarımı ve basımı 

3- E{ıitim Organizasyon Çalışmalarının Yapılması 

4- E~itim Ekiplerinin Oluşturulması 

5- Katılımcıların Belirlenmesi 
6- E~itim materyallerinin hazırlanması 

7- Dernekleşme ve şubeleşme Faaliyetleri yapılmas 

8- Gerekli donanım ve malzemelerin alınması 

9- Deneyim Ziyaretlerinin yapılması 

10- Geniş katılımlı STK'larToplantısı yapılması 

11- Eşitlik Birimi Çalıştayının düzenlenmesi 

Proje 11 ayda tamamlanmıştır. Proje görunurlu{ıun 

broşür bastınlmıştır. Toplamda 40 olmak uzere her 

~itimlerde kullanılmak uzere 200 blok not. 200 ka 

özel amaçlı eğitimler toplam 23 başlıktan ve 1 s eğı 
kurulmuş ve bu derneklerin yönetim kurulu uyeler 

bulunmaktadır. Yeni kurulan derneklerin faaliyetlerını g 

~lanmıştır. 1 Geniş Katılımlı STK'lar Toplantısı ve 1 Y. 
Geniş katılımlı STK'lar toplantısına 9 kadın derneği ve 4 
Eşitlik Birimi Çalıştayına da 13 kamu kurumu ve 2 si 

Kentler koordinatörl~ü olmak üzere toplam 16 kurum 

Derneğimiz ve kurdu~umuz her iki dernek bu 

güçlendirilmesi için çalışmalarına devam edecektir 
Pro 

J 

konumları iyileştirmelç 
bırleştirmek, sorunlann 
bılmelerine imkan veren 

nizmalan oluşturmak. 

ferel eşitlik birimi çalışanı 
rde faaliyet gösteren 6 

nın ailelerinden oluşan 

çın 100 poster ve 1000 
20'şer kadın katılmıştır. 

bastırılmıştır. Genel ve 
maktadır. 2 yeni demek 
tıme katılan kadınlarda 

bilmeleri için donanımlan 
:rımi Çahştayı yapılmıştır. 

md an 38 kişi katılmıştır. 
m u ve BM Kadın Dostu 

katılmıştır. 

ki süreçte, kadınlann 

atöru: inci EMIRZEOGW 
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-

... ,..,,.Ti....,. Toplumsal Cnslyet Eşltlltlnln Satlanması ve 
....... Snunullwl Projesi 

PROJE ADI VE REFERANS Trabzon ve Mardin'de Kadınlann Toplumsal Cinsiyet Konumlarının Geliştirilmesi 
NUMARASI Haklannın Savunulması-TR2009/0136.09-02/103 ve Kadın 
ı--~~~~~~~~~~-

PRO J E IL.ETiştM Adres:Yeni Mah. Lale Cadde Yayalaklı iş Hanı Kat: 1 Nevşehir 
E-posta: kapadokyakadin@hotmail.com 

'-~~~~~~~~~~-

PROJE SAHiBi KURULUŞ Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği 
'-~~~~~~~;__..~~-

PROJE ORTAKLAR! 1- Mardin Ortak Kadın işbirliği Derneği 

ı--~~~~~~~~~~-

SORUMLU KiŞiLER 

ı--~~~~~~~~~~-

PROJE UYGULAMA ALANI 

2-Trabzon Yaşam Kadın Merkezi Derne{li 

Pro je Koordinatörü: Hayriye DEMIRBILEK 
Trabzon Yerel Koordinatörü:Cavidan YILMAZ 
Mardin Yerel Koordinatörü:Behiye SEKIZKARDEŞ 

T r a bzon 

PROJE SÜRESi 12ay 

BAŞLAMA TARiHi 22.03.2012 

BtrlŞ TARiHi 21.03.2013 
ı--__;~~~~~~~~~-

PR OJE BÜTÇESi (AVRO) 110,580.00 

HiBE (AVRO) 99,522.00 
ı--~~~~~~~~~~-

E$ FiNANSMAN (AVRO) 11,058,00 

PROJENiN AMACI Trabzon ve Mardin illerindeki kadınların maruz kaldı ki 
(Proje metninde JUlldtiı gibi) toplumsal cinsiyet bağlamında eşitlik, toplumsal cinsi 

bilinçlerinin geliştirilmesi ve bu grupların mevcut topl 
erişiminin ve bu haklardan yararlanması konularına 
proje dahilinde, proje faydalanıcıları, STKlar, yerel 
arasında proje konulanna ilişkin bağlantıların oluştur 
kadın STKlannın proje geliştirme ve yönetimi konular 

ı--~~~~~~~~~~-

NiHAi FAYDALANIOLAR/HEDEF 
GRUPLAR 

ı--~~~~~~~~~~-

PROJE FAALiYETLERi 

ı--~~~~~~~~~~-

SAYILARLA PROJE 

r-~~~~~~~~~~-

PROJE SORUMWSU GOROşO 

...., ~Hedef gruplar Mardin ve Trabzond 
Nevşehir'deki kadın STKlandır. 

NiMi ~r: Projenin nihai faydalanıcıları 
halk, STI<lar, yerel hukümet kurumlan ve universıtele 

1 - Basın Açıklamalı Açılış Kokteylinin Duzenlenm 
Gönüllülerin Eğitimi 

3- Mardin ve Trabzon'da Odak Grup Toplantıları duz 
Seminerlerin Organizasyonu 
S- Nevşehlr'de Kadın STK'lann Eğitimi 
6- Kadın STK Eğitimine katılan katılımcılar arasında E 

Pro je 12 ayda tamamlanmıştır. Projenin tanıtı ldığı, p 
okt~u 4 500 adet broşur, 1 000 adet afiş bastın 
kişi, Mardin'deki açılış kokteyline 70 kişi katılım sağ 
Eğitimine katılan 40 kadına, Trabzon'da yapılan eğ • 
toplam 70 kadına sertifika verilmiştir. Proje kapsam 
yoluyla Trabzon'da 141, Mardin'de 106 olmak uzer 
Nevşehir'de Kadın STK'lanna yönelik duzenlenen 5 
3'er kişi olmak üzere 12 kadın STK katılmıştır. Trab 
kokteyllerine 200 kişi katılmıştır. 

Bu proje ile Türkiye'nin 3 bölgesinden 3 şehrin insanlar 
ön yargıların kırılmasının, kadın STK'lann ortak d 1 
önemini kavradık. Bölgeler arası kadın dayanışmasın n 
arası projelerin devam etmesi gerekt~lne inanıyorum 

ProJe 

ın azaltılması; kadınlann 
ayrımcılık konularındaki 
ı ve ekonomik haklanna 
ndalıklarının artırılması; 
umları ve üniversiteler 
tışimin sağlanması; ve 
!erinin artırılmasıdır. 

ve Trabzon, Mardin ve 

ardın illerindeki yerel 

ve Trabzon'da Kadın 

ardın ve Trabzon'dakl 

Oluşturulması 

nın iletişim bilgilerinin 
n açılış kokteyline IO 
n' de yapılan Gönüllü 

30 kadın olmak üzere 
farkındalık faaliyetleri 

247 kadına ulaşılmıştır. 
e 4 kadın STK'sından 
n de yapılan kapanış 

tanıma fırsatı bulank 
ın ve güçlenmesinin 
ğunu gördük. Bölgeler 
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