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Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan 
Orta Karadeniz bölgesinde 2009 yılından bu yana 
faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (OKA), bölgedeki kamu kurumları, özel kesim 
ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan Kal-
kınma Kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte bölgesel 
gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağ-
layan bir anlayışla harekete geçirmek amacıyla çalış-
malar gerçekleştirmektedir. 

Ajansımızın temel önceliklerinden biri insan kay-
naklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesidir. Ye-

şilırmak Havzası Gelişim Projesi Ana Planında bu amaca yönelik belirlenen ted-
birler arasında “İstihdamın artırılması ve işsizlik oranının azaltılması”, “Kadın-Erkek 
eşitliğinde gelişme sağlanması ve kadınlara yönelik kentsel hizmetlerin artırılması” 
ve “Yaşlıların ve engellilerin kentin toplumsal yaşamının bir parçası olmasının sağ-
lanması” tedbirleri yer almaktadır. Bu öncelikler kapsamında Ajansımız tarafından 
2013 yılında iki farklı teklif çağrısı duyurusu gerçekleştirilmiştir. Bunlar “Dezavantaj-
lı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Dezavantajlı 
Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı”dır. Bu programlar kapsa-
mında başarıyla uygulanan 47 projeye toplam 5,8 milyon TL destek sağlanmış olup 
yararlanıcı kurumların eş-finansmanları ile birlikte toplam 10,3 milyon TL yatırım 
gerçekleştirilmiştir. Bu projelerle bölgemizde dezavantajlı grupların toplumla bü-
tünleşmesine ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Hazır-
lanan bu çalışmada uygulama süreci 2016 yılında tamamlanan söz konusu mali 
destek programları kapsamında uygulanan projelerin faaliyetleri ve çıktılarına ilişkin 
özet bilgiler sunulmuştur.

Bugüne kadarki başarılı çalışmaları ve her türlü katkılarından dolayı Yönetim Kurulu
ile birlikte bütün çalışanlarımızı kutlar ve başarılarının devamını dilerim.

İbrahim ŞAHİN 
Samsun Valisi 
Yönetim Kurulu Başkanı

YönetiM kurulu BaŞkanı SunuŞu
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DeZaVaNtajlI GruPlara YÖNelİK 
kÜÇÜk ÖlÇekli altYaPı  
Malİ DeSteK ProGraMI



Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal altyapı, sağlıklı bir çevre meydana getirmek ve deza-
vantajlı grupların toplum hayatına katılımlarını artırmak amacıyla yapılması gereken eği-
tim, sağlık, spor, özel nitelik içeren ortak kullanım alanları, sosyal ve kültürel merkezler gibi 
yapılar olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiye’nin 2009 yılından itibaren taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleş-
me’de (BMEHS) diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde ka-
tılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal 
bozukluğu bulunan kişiler olarak tanımlanan engelli bireylerin toplumsal faaliyetlere katı-
lımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlardan etkin bir şekilde faydalanmala-
rının sağlanması bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan sosyal kalkınma açısından 
da son derece önemlidir. 

Gerek BMEHS gibi uluslararası sözleşmeler gerekse 5378 sayılı Özürlüler Kanunu başta 
olmak üzere iç hukuk düzenlemeleri ile engellilerin temel insan ve vatandaş haklarından 
yararlanması için kamu tesislerine, hizmetlerine, bilgi ve iletişime erişilebilirliğinin artırılması 
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, başta kamu kurum ve kuruluşları ile be-
lediyelere ait tesis ve binalar olmak üzere kamuya açık tesislerin engellilerin erişimine uy-
gun hale getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar için bir kanuni yükümlülük olmanın yanında 
engellilerin eşit koşullarda toplum içinde yaşama ve toplumsal hizmetlere tam erişim gibi 
temel insan haklarını kullanımının bir gereğidir. 

Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafın-
dan kadın ve erkekler için özgürlük, hakkaniyet, güvenlik ve insanlık onuru koşullarında 
düzgün ve üretken çalışma fırsatları olarak tanımlanan “insana yakışır iş” kapsamına giren 
iş alanlarında istihdam oranlarının artırılması da büyük önem taşımaktadır.

 9. Kalkınma Planı’nın 5.3.3 Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi ve 5.4.3. Gelir Dağı-
lımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele başlığı altında dezavantajlı 
grupların iş bulmasına, girişimcilik eğitimlerine ve istihdam garantili eğitim programlarına 
değinilerek bu konuda tedbirler alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Ana Planı kapsamında belirlenen stratejik amaçlar ara-
sında “İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi” yer almaktadır. Bu ama-
ca yönelik belirlenen 13 farklı tedbirde temel olarak dezavantajlı gruplara yönelik sosyal 
içermenin sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmiştir. Öngörülen 
tedbirler arasında “2.2.2. İstihdamın artırılması ve işsizlik oranının azaltılması”, “2.3.1. Kadı-
nerkek eşitliğinde gelişme sağlanması ve kadınlara yönelik kentsel hizmetlerin artırılması” 
ve “2.3.4. Yaşlıların ve engellilerin kentin toplumsal yaşamının bir parçası olmasının sağlan-
ması” tedbirleri bu alanda yapılacak altyapı çalışmalarını da öngörmektedir. Dezavantajlı 
gruplara yönelik yapılması gereken altyapı çalışmalarında sağlık, eğitim ve sosyal politika, 
gelişen teknoloji ve yaşam standartları boyutları ile birlikte ortaya çıkan mekânsal gereksi-
nimleri de kapsayacak bir dizi farklı bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. 

arka plan
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Bölge planı öncelikleri ve çalışma programı kapsamında 2013 yılı için iki farklı teklif çağrısı 
duyurusu gerçekleştirilmiştir. Bunlar 6.000.000 TL bütçeli “Dezavantajlı Gruplara Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve 2.000.000 TL bütçeli “Dezavantajlı Grup-
lara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı” dır.  

programın amacı 
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı, aşağı-
da sıralanmış olan hedef grupların kentsel ve kırsal alanlarda yararlandıkları mevcut sos-
yo-kültürel altyapının geliştirilmesidir.  

Hedef gruplar;  
• Engelliler  
• Kadınlar  
• Yaşlılar  
• Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler 

programın öncelikleri 
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin 
kolaylaştırılması için altyapı yatırımları, 

Öncelik 2. Kadın, yaşlı, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençlere yönelik 
sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı yatı-
rımları.

Mali Gerçekleşmeler 
Ajans tarafından 6.000.000 TL tahsis edilen program kapsamında başarılı şekilde uygula-
nan 23 projeye gerçekleşen harcamalara istinaden 4.481.756,94 TL mali destek aktarılmış-
tır. Ajansın mali desteğine karşılık olarak yararlanıcılar tarafından 4.005.114,11 TL eş finans-
man harcanmış olup toplam program bütçesi 8.486.871,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

programın Çıktıları 
Yürütülen program kapsamında tamamlanan 23 proje sonucunda ortaya çıkan somut çıktı-
lar özetlenecek olursa;

• Amasya Merkezinde en işlek caddelerdeki kaldırımların 5 km’ ye yakın kısmı engelliler ve 
tekerlekli sandalye kullanıcıları için yeniden düzenlenmiş ve yaya geçitlerinde görme engelli-
ler için akustik sesli uyarı sistemleri yerleştirilmiştir. Bu sayede engellilerin şehir içinde hareket 
edebilmeleri kolaylaşmıştır.

• Amasya Merkezde bulunan eski bir park alanı yıkılarak içinde engelli oyun gruplarının yer 
aldığı bir park alanı ve sadece engelli derneklerinin kullanımına tahsis edilmek üzere, Amas-
ya’nın doğal yapısına uygun modern bir hizmet binası inşa edilmiştir. Amasya’daki bütün 
engelli dernekleri tek çatı altında toplanmış ve etkinlikleri artmıştır.

• Tokat’ın Artova ilçesindeki hükümet konağına, engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik 
asansör, tuvalet ve engelli otopark alanı yapılarak ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların kamu 
hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır. 

• Samsun’un Atakum ilçesinde, en işlek caddelerdeki 30 km’lik mesafeyi kapsayacak şekilde 
kaldırımlara görme engellilerin kullanımına yönelik iz taşları döşenmiştir.

• Samsun Merkezde aynı alanda bulunan tescilli 4 tarihi konak restore edilerek ve çevre dü-
zenlemesi yapılarak bir yerleşke halinde kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik mesleki 
eğitim ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı bir merkez haline getirilmiştir. 
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• Özellikle kamu kullanımına açık alanlarda tehlikeleri ve yönleri algılamakta zorluk çeken görme 
engellilerin günlük yaşamda bağımsız ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla Samsun 
Merkez’de yaklaşık 37 km, Atakum ilçesinde 30 Km’lik hissedilebilir yüzey uygulaması (hissedile-
bilir yüzey/zemin) hayata geçirilmiştir.

• Tokat Erbaa ilçesinde belediye hizmet binasına engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik asansör 
yapılmış, ilçedeki önemli kamu binalarının içine iz taşları döşenmiş, engellilerin şehir içi ulaşımını 
sağlamak amacıyla özel engelli aracı temin edilmiş ve engelli derneklerinin kullanımına yönelik 
bir engelli merkezi tefriş edilmiştir. 

• Çorum Merkezde faaliyet gösteren özel eğitim meslek lisesine bilgisayar laboratuarı ve aşçılık 
eğitim atölyesi kurulmuştur. 

• Çorum İl merkezinde bulunan tiyatro salonuna işitme engellilerin gösterileri dinleyebilmeleri 
amacıyla özel bir sistem yerleştirilmiştir. 

• Samsun’un Bafra ilçesindeki hükümet konağına, engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik asan-
sör yapılmış ve görme engellilerin kullanımına yönelik bina içine hissedilebilir yüzey ve tabelalar 
yerleştirilmiştir. Bu sayede ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların kamu hezimetlerine ulaşımı ko-
laylaştırılmıştır. 

• Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan halk kütüphanesine braille yazıcı-yazılım ve akustik kabini,  
kabartma şekil makinesi ve kâğıtları, kabartma ekran, masaüstü büyüteç sistemi, kitap okuma 
makinesi, Türkçe ses sentezleyici sistemi, ekran büyütme yazılımı ve sesli ekran okuma yazılımı 
alınarak görme engellilerin kütüphaneden faydalanabilmeleri sağlanmıştır. 

• Tokat İl merkezinde, 2 adet araç satın alınıp gerekli düzenlemeler yapılarak özellikle engelli ço-
cukların toplumsal etkinliklere katılımı kolaylaştırılmıştır.

• Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki hükümet konağına, engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik 
asansör ve bina girişine rampa yapılmıştır. Ayrıca görme engellilerin kullanımına yönelik bina 
içine hissedilebilir yüzey döşenmiştir. Bu sayede ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların kamu hiz-
metlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

• Çorum’un Uğurludağ ilçesindeki hükümet konağına ve sağlık ocağına engelli ve yaşlıların kulla-
nımına yönelik asansör ve tuvaletler yapılmıştır. Bu sayede, ilçedeki engelli, hasta, hamile ve yaşlı 
vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

• Çorum’un Sungurlu ilçesindeki hükümet konağına ve 8 okul binasına engellilerin kullanımına 
yönelik asansör ve bina girişlerine rampalar yapılmıştır. Bu sayede engelli vatandaş ve öğrencile-
rin hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlanmıştır.

• Amasya Merkez, Suluova ve Merzifon İlçelerinde toplamda 14 okulda; engelli asansörü, engelli-
lerin kullanımına uygun tuvalet ve rampa yapılarak engelli öğrencilerin daha rahat eğitim almaları 
sağlanmıştır.

• Tokat’ın Turhal ilçesindeki belediye hizmet binasına ve kültür merkezi binasına birer adet engelli 
asansörü yapılarak engelli, hasta, hamile veya yaşlı vatandaşların belediye hizmetlerine ve sosyal 
faaliyetlere erişebilmeleri kolaylaşmıştır.

• Amasya Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçe halk 
kütüphanelerine engellilerin kullanımına yönelik özel bilgisayarlar ve gerekli ekipmanları, dinleme 
kulaklıkları, ekran büyütme ve okuyucu programları, Braille yazıcısı, kabini, çeviri programları ve 
özel kağıtları alınarak engelli vatandaşların kütüphanelerden faydalanabilmeleri sağlanmıştır.

• Tokat’ın Turhal ilçesinde engellilerin kullanımına yönelik 1.000 m2 sosyal tesis alanı (internet 
odası, okuma odası, masa tenisi, kafeterya bölümü vb.) ve sosyal tesisin hemen bitişiğinde en-
gelli oyun gruplarını da içerir 11.215 m2 engelsiz yaşam parkı oluşturulmuştur. Bu sayede ilçede 
engelli vatandaşlara yönelik etkin sosyal faaliyetler yapılabilmektedir.
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• Samsun’un İlkadım ilçesindeki hükümet konağına, engelli ve yaşlıların kullanımına yönelik 
asansör yapılmış ve bina içine hissedilebilir yüzey döşenmiştir. Bu sayede, ilçedeki engelli, 
hasta, hamile ve yaşlı vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

• Samsun Merkezde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait 2 adet kamu 
binasına ve 1 adet misafirhaneye engellilerin kullanımına yönelik 3 adet asansör, tuvaletler, 
bina içine hissedilebilir yüzeyler ve bina dışına rampalar yapılmıştır. Bu sayede kurumun 
engelli, hasta, hamile ve yaşlı vatandaşlara verdiği hizmet kalitesi artırılmıştır.

• Amasya’nın Suluova ilçesindeki hükümet konağına, engelli ve yaşlıların kullanımına yö-
nelik asansör yapılmıştır. Bu sayede, ilçedeki engelli, hasta, hamile ve yaşlı vatandaşların 
kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılmıştır.

• Samsun Merkezde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına tadilat yapılmış, engel-
lilerin kullanımına yönelik 1 adet asansör, tuvalet yapılmış ve hissedilebilir yüzeyler döşen-
miştir. Bu sayede kurumun engelli, hasta, hamile ve yaşlı vatandaşlara verdiği hizmet kali-
tesi artırılmıştır.

• Samsun’un Canik ilçesinde 2 okula engelli asansörleri, tuvaletler ve rampalar yapılarak, 
engelli öğrencilerin eğitim almaları kolaylaştırılmıştır. 

Program sonucunda ortaya çıkan somut çıktılar en genel haliyle özetlenirse;

• 15 bin m2 den fazla alan engellilere yönelik park alanı olarak düzenlenmiş,

• 24 adet okul engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmiş,

• 8 adet kütüphane görme engellilerin kullanımına elverişli hale getirilmiş,

• 3 adet araç gerekli düzenlemeler yapılarak engellilerin ulaşımını sağlamak üzere hizmete 
girmiş,

• 72 kilometreden fazla şehir içi kaldırım, ortopedik ve görme engellilerin kullanımına yö-
nelik olarak yeniden düzenlenmiş,

• 1 adet şehir içi trafik sinyalizasyon sistemi engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiş,

• Zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik sosyal faaliyetlerin yürütülebileceği 4 adet atölye 
kurulmuş,

• Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlı 3 adet kariyer ve mesleki eği-
tim merkezi kurulmuş,

• 3 adet meslek edindirme ve üretim atölyesi oluşturulmuş,

• Dezavantajlı gruplar ve ailelerine yönelik 2 adet toplum destek merkezi oluşturulmuş,

• 1 adet kadın çalışmaları ve eğitim merkezi oluşturulmuş,

• 15 adet kamu binası ortopedik engelliler tarafından rahatça kullanılabilir hale gelmiş,

• 13 adet kamu binası görme engellilerin kullanımına elverişli hale getirilmiş,

• 24 adet kamu binasının wc’leri ortopedik engellilerin kullanımına elverişli hale getirilmiş,

• 23 kamu binasının girişine rampa yapılarak engellilerin kamu binalarına ulaşımı kolaylaş-
tırılmıştır.

• Engelli derneklerin faaliyet göstereceği 2 adet engelli hizmet merkezi ve yaşam parkı 
oluşturulmuştur.

• 1 adet tiyatro salonu işitme engelliler tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir.

• 4 adet tescilli tarihi konak restore edilerek engellilere ve dezavantajlı gruplara hizmet 
vermek üzere kampus haline getirilmiştir.
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AMASYA
enGelleri kalDırıYOr

Toplam Harcama
1.236.900,59 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merkez

Proje Sahibi 
amasya Belediyesi

Proje Süresi
19 ay

Destek Oranı
%32,89

Ajans Desteği
316.407,04 tl
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Proje kapsamında Amasya Merkez’de yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda ve 
kavşaklarda engellilere yönelik düzenlemeler yapılarak engellilerin ve hareket kısıtlılığı 
bulunanların şehir içinde daha rahat hareket edebilmeleri sağlanmıştır.

Çalışma kapsamında görme engelliler ve tekerlekli sandalye kullanıcıları açısından teh-
like ve sorun teşkil eden direk, çöp kutusu, zincir, vb. engeller kaldırılmıştır. Engellilerin 
ve hareket kısıtlılığı bulunanların sunulan hizmetlere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, 
ticari alanların yoğun olarak bulunduğu Mustafa Kemal Paşa ve Mehmet Varinli Cadde-
leri üzerinde bulunan kaldırımlar yenilerek 4.892 metre uzunluğunda hissedilebilir yüzey 
desenli kaldırım taşları yerleştirilmiş ve standartlara uygun rampalar yapılmıştır. Ayrıca 
proje güzergahı üzerinde bulunan bazı kavşaklara 38 adet akustik sesli uyarı sistemi 
yerleştirilmiştir. Sesli uyarı sistemi sayesinde görme engelli vatandaşlar karşıdan karşıya 
daha güvenli bir şekilde geçebilmektedir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELSİZ
YaŞaM parkı 

Toplam Harcama
527.590,74 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merkez

Proje Sahibi 
amasya Belediyesi

Proje Süresi
13 ay

Destek Oranı
%75,00

Ajans Desteği
383.518,21 tl
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Proje kapsamında Amasya’da bulunan eski bir park yıkılarak içinde engelli oyun grup-
larının yer aldığı park alanı ve engelli derneklerine tahsis edilmiş 8 ofis, 1 kafeterya ve 2 
iş atölyesinin bulunduğu  bir hizmet binası inşa edilmiştir. Amasya’da yaşayan engelli 
vatandaşların birlikte zaman geçirebileceği sosyal ve kültürel faaliyet alanları oluşturu-
larak engelli derneklerinin bir arada hizmet vermesi sağlanmıştır.  Derneklerin bir arada 
olması ortak hareket etmelerini ve engellilere yönelik hizmetleri daha etkin bir şekilde 
sunmalarını kolaylaştırmıştır.  Engelsiz Yaşam Parkında el işi, bilgisayar, girişimcilik, büro 
yönetimi,  vb. kurslar gerçekleştirilmektedir.

Engelli vatandaşların topluma daha faydalı bireyler olması ve özgüvenlerinin kazandırıl-
masının hedeflendiği bu proje ile engelli olmanın hiçbir engel tanımadığı kanıtlanmıştır. 
Bunun yanında toplumun engelli bireylere karşı daha duyarlı olması sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELLER KALKSIN 
kaMu kuruMlarına 
ulaŞılSın

Toplam Harcama
149.860,00 tl

Uygulama Yeri
tokat-artova

Proje Sahibi 
artova kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı

Proje Süresi
22 ay

Destek Oranı
%75,00

Ajans Desteği
100.885,99 tl
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Proje kapsamında engelli ve yaşlı bireylerin kamu hizmetlerine ulaşımda fiziksel zorluk-
lar yaşadığı Artova Hükümet Konağı Binasına 3 duraklı bir engelli asansörü yapılmıştır. 
Ayrıca Hükümet Konağında 1 adet engelli tuvaleti ve engelli otopark alanı oluşturularak 
engelli ve yaşlı vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Böylelikle engelli ve yaşlı vatan-
daşların Hükümet Konağı içerisinde bulanan kamu kurumlarında fiziki zorluklarla kar-
şılaşmadan kendi iş ve işlemlerini yapmalarının önü açılmıştır. Proje sayesinde hizmete 
erişimde eşitlik sağlanarak dezavantajlı grupların bağımsız bir yaşam sürdürmelerine 
katkıda bulunulmuştur.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ATAKUM BELEDİYESİ 
enGelSiz ulaŞıM 
prOjeSi

Toplam Harcama
800.767,80 tl

Uygulama Yeri
Samsun-atakum 

Proje Sahibi 
atakum Belediyesi

Proje Süresi
19ay

Destek Oranı
%45,35

Ajans Desteği
363.148,20 tl



21

Proje kapsamında engelli bireyler için yetersiz olan kaldırımlarda düzenleme yapılarak 
Atakum’un kentsel altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. Görme engelli bi-
reylerin rahatlıkla dolaşabilmeleri için Mimarsinan, Cumhuriyet, Yenimahalle ve Esenev-
ler mahallelerinde mevcut kaldırımlara 30 km uzunluğunda hissedilebilir yüzey desenli 
kaldırım taşları döşenmiştir. 

Kaldırımlar üzerinde yapılan hissedilebilir yönlendirici yüzey kaplamaları sayesinde gör-
me engelli bireylerin rahatlıkla dolaşabilmeleri ve böylece engelli bireylerin bağımsız 
yaşam sürdürebilmelerine, sosyal hayata katılımlarına ve toplumsal yaşamın içine dahil 
edilmelerine olanak sağlanmıştır.  Engelsiz Ulaşım Projesi ile kamu kurumlarına ulaşımın 
önündeki fiziksel engeller kaldırılmış olduğundan engelli vatandaşların kamu kurumla-
rındaki işlemlerini kendilerinin yapmasına olanak sağlanmıştır. Fiziksel çevrenin engellile-
re göre düzenlenmesi engellilerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemiştir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



SAMSUN’UN YAŞAYAN
eğitiM kaMpÜSÜ 
(SaYek) prOjeSi

Toplam Harcama
1.163.855,49 tl

Uygulama Yeri
Samsun-ilkadım

Proje Sahibi 
Samsun Büyükşehir  
Belediye Başkanlığı 

Proje Süresi
11 ay

Destek Oranı
%42,84

Ajans Desteği
498.595,69 tl
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Proje kapsamında, Samsun İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan Paşa Konağı, 
İkiz Konaklar ve Sarı Konağın restorasyonu yapılarak Samsun’un yaşayan eğitim kampü-
süne dönüştürülmüştür. Proje ile dezavantajlı gruplara hayat boyu öğrenme anlayışıyla 
bir eğitim alanı oluşturulmuş ve aynı zamanda bu alanda ilgili konularda çalışma yapan 
STK’ların da yaralanacağı bir kampüse sahip olunmuştur.

Proje sonucunda; 4 tarihi binanın restorasyonunun yanı sıra ilave düzenlemelerle içeri-
sinde; kültürel etkinlik alanları, çalışma atölyeleri, sosyal alanlar, kişisel gelişim atölyeleri, 
yönetim ve destek üniteleri, eğitim alanları, kütüphane/okuma salonları, eğlence alanları, 
mutfak alanları ve diğer destekleyici üniteler olmak üzere yaklaşık 760 m2 kullanım alanı 
ve 2.090 m2 açık alan bulunan modern bir eğitim kampüsü oluşturulmuştur. Yapılan 
tüm bu düzenlemelerde engellilerin erişilebilirliği göz önünde bulundurulan proje kap-
samında eğitim kampüsünün tefrişatı Samsun Büyükşehir Belediyesinin ayni katkısı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELSİZ KENT İÇİN 
Mekân taSarıMları 
prOjeSi (ekiM prOjeSi)

Toplam Harcama
946.732,67 tl

Uygulama Yeri
Samsun-ilkadım-atakum

Proje Sahibi 
Samsun Büyükşehir  
Belediye Başkanlığı 

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%25,61

Ajans Desteği
242.458,24 tl
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Proje kapsamında, Samsun merkez ilçelerindeki kaldırımların görme engelli vatandaşlar 
tarafından daha kolay kullanılabilmesi amacıyla hissedilebilir yüzey kaplaması yapılmış-
tır. Mevcut kaldırımlarda tretuvar veya plak taş kaplaması bulunan kısımlarda öncelikle, 
mevcut tretuvar yüzeyin kesilerek sökülmesi ve hissedilebilir yüzeyle kaplanacak alanda 
kot farkı oluşmayacak şekilde kazı ve dolgu yapılması işleri gerçekleştirilirken, Belediye 
tarafından yeni imal edilmiş ve hissedilebilir yüzey kaplanacak olan alanın hazır bir şe-
kilde bırakıldığı kısımlarda ise sadece 40x40cm ebatlarında hissedilebilir yüzey taşları 
yapıştırılmıştır. Bunun yanı sıra, proje kapsamında hissedilebilir yüzey kaplaması yapılan 
kaldırımlarda görme engelli vatandaşların erişiminde engel yaşamamaları amacıyla kal-
dırım üzerindeki hissedilebilir yüzey kaplı şerit boyunca işaret levha direkleri, çöp kon-
teynerleri, çiçek saksıları gibi kent mobilyaları kaldırılmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



enGelSiz erBaa

Toplam Harcama
186.772,49 tl

Uygulama Yeri
tokat-erbaa

Proje Sahibi 
erbaa Belediyesi

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
140.079,37 tl



27

Engelsiz Erbaa projesiyle engellilerin kullanımına tahsis edilecek bir engelli aracı alınmış, 
Erbaa ilçe merkezindeki kamu binalarında(hükümet konağı, belediye, halk eğitim, em-
niyet, hastane, otogar ve adliye binalarında) 2000 metrelik yolun iz taşları kullanılarak 
engellilerin erişiminin kolaylaştırılması sağlanmıştır.

Proje kapsamında alınan engelli aracıyla engellilerin çeşitli yerlere ulaşımı kolaylıkla sağ-
lanabilmiştir. Ayrıca ilçe merkezindeki kamu binalarına yapılan iz taşları görme engelli 
vatandaşların bu binalardaki işlerini tek başlarına görmesini sağlamıştır. Böylece engelli 
vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi artmış, engellilerin hayatı bir ölçüde kolaylaşmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ÖZEL EĞİTİM
MeSlek liSeSi  
enGelleri kalDırıYOr

Toplam Harcama
143.471,88 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Merkez

Proje Sahibi 
Çorum Milli eğitim 
Müdürlüğü

Proje Süresi
7 ay

Destek Oranı
%73,36

Ajans Desteği
105.250,97 tl
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Proje kapsamında, Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesine bir adet bilgisayar laboratuarı 
temin edilmiş ve yine aynı liseye bir adet aşçılık eğitimi almaya müsait mutfak yapılmıştır. 
Ayrıca Çorum Merkezde bulunan tiyatro salonuna işitme engelli vatandaşların rahatça 
gösteriyi dinleyebilecekleri elektronik sistem kurulmuştur.

Proje sonucunda; satın alması yapılan 20 bilgisayarlık bilgisayar laboratuarı sayesinde 
işitme engelli öğrenciler yazılım ve donanım konusunda eğitim almaya başlamışlardır. 
Diğer taraftan, profesyonel mutfaklardan farkı olmayan modern bir mutfak kurulan 
Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesinin aşçılık bölümü öğrencilerinin mezun olduklarında 
meslekleri hazır bir şekilde hayata daha kolay atılmaları sağlanmıştır. Projenin tamam-
lanması ile birlikte işitme engelli vatandaşlar Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda ekstra 
hiçbir işitme cihazı gerekmeden rahatlıkla tiyatro izleyebilmektedirler.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



enGelSiz YaŞaM

Toplam Harcama
144.661,10 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Bafra

Proje Sahibi 
Bafra köylere Hizmet 
Götürme Birliği

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
108.473,02 tl
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Proje kapsamında Bafra Hükümet Konağı hizmet binasına tadilat yapılarak engelli asan-
sörü, 120 metre bina içi yönlendirme taşı, tuvaletlere görme engellilerin hissedebileceği 
tabelalar yapılmıştır.

Proje ile yapılan bu imalatlar görme engelli, ortopedik engelli ve yaşlı vatandaşların Hü-
kümet Konağındaki hizmetleri yardımsız alabilmesini sağlayarak hizmet kalitesini artır-
mış dolayısıyla bu vatandaşların memnuniyet seviyesi de artmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



enGelleri aŞıYOruz
PROJESİ

Toplam Harcama
119.845,99 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Bafra

Proje Sahibi 
Bafra kaymakamlığı

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
% 75

Ajans Desteği
89.884,49 tl
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Proje kapsamında Bafra İlçe Halk Kütüphanesi’nde görme engellilerin kullanabileceği 
modern ekipman ve malzemeler ile donatılmış bir bölüm oluşturulmuştur. Proje kap-
samında braille yazıcı-yazılım ve akustik kabini,  kabartma şekil makinesi ve kâğıtları, 
kabartma ekran, masaüstü büyüteç sistemi, kitap okuma makinesi, Türkçe ses sentez-
leyici sistemi, ekran büyütme yazılımı, sesli ekran okuma yazılımı 10 kullanıcı için tedarik 
edilmiştir. Proje uygulama süreci sonrasında kütüphanede oluşturulan bölümde hizmet-
ler temel olarak Bafra Kaymakamlığı ve Beyaz Ay Derneği Samsun şubesi tarafından 
görevlendirilen görme engelli bir öğretmen tarafından yürütülmektedir. Kütüphanede 
görme engelli bireyler için kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık çalışmalarına des-
tek olunmaktadır. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteği ile görme engelli bireylere 
yönelik kitap okuma, bilişim teknolojilerinden yararlanma konularında ulaşım ve harçlık 
desteği de içeren kursların hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



YOLLARI AÇIN
Biz GeliYOruz

Toplam Harcama
244.013,00 tl

Uygulama Yeri
tokat-Merkez

Proje Sahibi 
tokat Milli eğitim 
Müdürlüğü

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
153.472,50 tl
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Proje kapsamında engelli bireylerin toplumsal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak için 
tekerlekli sandalyenin kolayca indirilip bindirilebileceği taşıma sistemi ile donatılmış 1 
araç tedarik edilmiştir. Diğer bir araca ise işitme ve görme engellilerin çeşitli görsel ve 
işitsel öğelerle sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlayacak donanımlar ilave 
edilmiştir. Engelliler, kent içinde düzenlenen tüm sosyal, kültürel ve mesleki etkinliklere 
ücretsiz olarak sağlıklı ve güvenli şekilde erişebilmektedirler. Proje kapsamında araçlar 
farkındalık yaratmak amacı ile projenin ruhuna uygun olarak giydirilmiş ve geniş katılımlı 
bir toplantı ile hizmete sunulmuştur. Böylece şehir içi ulaşımda vatandaşların “engellile-
rin hizmetlere erişimi” konusunda farkındalıklarının artması sağlanmaktadır. Yararlanıcı 
kurum her ay hazırladığı eylem planlarında araçların kullanımı ve engellilerin etkinlik ve 
faaliyetlere katılımını konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELSİZ BİNA
enGelSiz HizMet

Toplam Harcama
196.497,57 tl

Uygulama Yeri
Samsun-19 Mayıs

Proje Sahibi 
19 Mayıs ilçesi köylere  
Hizmet Götürme Birliği

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
147.373,17 tl
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Proje kapsamında 19 Mayıs Kaymakamlığı Hizmet Binasına 1 adet engelli asansörü, 1 
adet engelli tuvaleti, 2 adet fotoselli kapı, 2 adet engelli rampası, alüminyum tutunma 
barları, merdiven kaydırmazları ve bina içi hissedilebilir kılavuz yolları yapılmıştır. Bu sa-
yede kaymakamlık hizmet binası ortopedik ve görme engelli vatandaşlar, kaymakamlık 
binasında çalışan engelli personel, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için 
erişilebilir hale gelmiştir. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



artık ulaŞMak 
DAHA KOLAY

Toplam Harcama
133.892,25 tl

Uygulama Yeri
Çorum-uğurludağ

Proje Sahibi 
uğurludağ kaymakamlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
100.419,19 tl
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Proje kapsamında, Uğurludağ Kaymakamlığı hizmet binasına bir adet engelli asansörü, 
yine kaymakamlık binasına ve ilçe sağlık ocağına birer adet merdiven tipi engelli plat-
form asansörü temin edilmiştir. Bunlara ilave olarak kaymakamlık binası ve ilçe sağlık 
ocağına birer adet engellilerin kullanımına uygun tuvalet yapılmıştır.

Kaymakamlık binasını kullanmak isteyen engelli vatandaşların erişimini sağlamak ama-
cıyla bina girişinde bulunan merdivenlerin yanına platform asansör yaptırılmış ve bina-
nın içerisine de hidrolik asansör yaptırılmıştır. Proje öncesinde sağlık ocağına yardımsız 
erişimleri mümkün olmayan engelli vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için bina 
girişindeki merdivenin yanına platform asansör yaptırılmış ve sağlık ocağı binasının en-
gellilerin kullanımına uygun tuvalet ihtiyacı proje kapsamında giderilmiştir. Uğurludağ’da 
proje hazırlama ve uygulama anlamında oldukça önemli bir kazanım sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



KAMUDA
enGeller kalkıYOr

Toplam Harcama
187.451,67 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Sungurlu

Proje Sahibi 
Sungurlu köylere  
Hizmet Götürme Birliği

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
140.588,75 tl
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Proje kapsamında Sungurlu ilçesinde bulunan Dr. Sedat - Dr. Melahat Baran İlköğretim 
Okulu, Kız Meslek Lisesi, Mehmetçik İlköğretim Okulu ve Şehit İlhan Çaylan Anaokuluna 
engellilerin erişimini sağlayabilmek amacıyla standartlara uygun engelli rampası yaptırıl-
mıştır. Bunlara ilave olarak yine Sungurlu ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu, Sağlık Mes-
lek Lisesi, Ticaret Lisesi,  Endüstri Meslek Lisesine  ve kaymakamlık binasına engellilerin 
erişimini sağlayabilmek amacıyla engelli asansörü yapılmıştır.

Proje ile ilçedeki engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalanabil-
meleri kolaylaştırılmıştır. Aynı zamanda engelli öğrencilerin de eğitim alabilmeleri daha 
kolay hale gelmiştir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELLERİ
kalDırıYOruz  
prOjeSi

Toplam Harcama
400.830,83 tl

Uygulama Yeri
amasya/Merkez 
Merzifon-Suluova

Proje Sahibi 
amasya il Milli  
eğitim Müdürlüğü

Proje Süresi
19 ay

Destek Oranı
%75,00

Ajans Desteği
300.523,12 tl
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Projede bedensel engelli öğrencilerin okul içerisinde ulaşımlarında sorun yaşanmaması 
için fiziki altyapı oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 4 engelli 
rampası, 4 engelli asansörü ve 12 engelli tuvaleti imalatı ile Amasya Merkez, Suluova ve 
Merzifon İlçelerinde toplamda 14 okulda engellilere yönelik altyapı eksiklikleri giderilmiş-
tir. Projenin uygulanması ile Amasya İl Eğitim Müdürlüğüne bağlı erişilebilir okul sayısı 
ve engelli bireylerin okullardan aldığı hizmet kalitesi artmıştır. Böylelikle engelli bireyler 
kendilerine verilen değerin arttığını hissetmiş, her birey gibi eğitime kolay erişir olmuştur. 
Proje sayesinde toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık artmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



enGelSiz BeleDiYe
HİZMETİ PROJESİ

Toplam Harcama
192.558,30 tl

Uygulama Yeri
tokat-turhal

Proje Sahibi 
turhal Belediye Başkanlığı

Proje Süresi
14 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
144.418,73 tl
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Proje kapsamında Turhal Belediye Başkanlığı hizmet binasına ve Turhal Atatürk Kültür 
Merkezi binasına iki adet engelli asansörü yapılmıştır. Bu iki binada yapılan asansörler 
engelli, hasta, hamile veya yaşlı vatandaşların belediye işlemleri ve sosyal faaliyetlere 
erişebilmelerini sağlamıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELSİZ
kÜtÜpHaneler

Toplam Harcama
150.415,80 tl

Uygulama Yeri
amasya

Proje Sahibi 
amasya il kültür ve 
turizm Müdürlüğü

Proje Süresi
14 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
112.811,85 tl
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Proje kapsamında Amasya İl Halk Kütüphanesi ve İlçe (Göynücek, Gümüşhacıköy, Ha-
mamözü, Merzifon, Suluova, Taşova) halk kütüphaneleri görme engelli vatandaşların 
kullanımına uygun hale getirilmiştir. 

Kütüphaneleri görme engellilerin kullanımına uygun hale getirebilmek için bilgisayarlar, 
kayıt bilgisayarı ve gerekli ekipmanları, dinleme kulaklıkları, ekran büyütme ve okuyucu 
programları, Braille yazıcısı, kabini, çeviri programları ve özel kağıtları alınmıştır. Kütüp-
hanelerde sesli kitap kütüphanesi oluşturulmuş, Braille alfabesi ile basılan kitaplar temin 
edilerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca kütüphanelerde sesli kitap kaynağını çoğaltmak 
için gönüllülük esası ile sesli kitap veri kaynağı oluşturulmuştur.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



enGelSiz YaŞaM parkı 
VE SOSYAL TESİSİ PROJESİ

Toplam Harcama
554.582,20 tl

Uygulama Yeri
tokat-turhal

Proje Sahibi 
turhal Belediye Başkanlığı

Proje Süresi
14 ay

Destek Oranı
%54,45

Ajans Desteği
284.469,23 tl
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Turhal ilçe merkezinde yapılan Engelliler Yaşam Parkı ve sosyal tesis engellilerin sosyal 
alanlardan daha kaliteli şekilde yararlanmalarını ve engelli bireylerin kamu hizmetleri-
ni ulaşımlarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında engellilerin hem sosyal 
yaşama entegrasyonlarını hızlandırmak hem de toplumla kaynaşabilecekleri 1.000 m2 
sosyal tesis alanı (internet odası, okuma odası, masa tenisi, kafeterya bölümü vb.) ve 
sosyal tesisin hemen bitişiğinde engelli oyun gruplarını da içerir 11.215 m2 engelsiz yaşam 
parkı oluşturulmuştur. Proje kapsamında ayrıca “engelsizturhal.org” isimli internet sitesi 
oluşturulmuş ve yapılan çalışmalar daha geniş kitlelere duyurulmaya çalışılmıştır. Günü-
müzde sosyal tesis alanı Turhal Belediye Başkanlığı ile Turhal Engelsiz ve Sağlıklı Yaşam 
Derneği (TENSAD) tarafından yapılan protokole istinaden ilgili dernek tarafından işletil-
mektedir. Sosyal tesis engelli bireyler için bir araya gelme, etkinlikler ve kurslar gerçek-
leştirme, kamu kurumlarından veya diğer sivil toplum kuruluşlarından  misafir ağırlama 
gibi birçok faaliyetin bizzat gerçekleştirildiği yer olarak engelli bireyler için yaşama alanı 
mahiyetindedir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
195.803,89 tl

Uygulama Yeri
Samsun-ilkadım

Proje Sahibi 
ilkadım kaymakamlığı

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%74,38

Ajans Desteği
142.879,30 tl

İLKADIM’DA ENGELLİ VE
YaŞlıların kaMu HizMetlerine  
enGelSiz eriŞiMi
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Proje ile İlkadım Kaymakamlığının Hizmet Binasına 7 duraklı 8 kişilik 1 adet engelli asan-
sörü; bina girişi, asansör girişleri ve merdivenlere toplam 39,2 m’lik rota üzerinde görme 
engellilere yönelik hissedilebilir yüzeyler yapılmıştır. Bu sayede Kaymakamlık binasının 
engelli insanların ihtiyaçları göz önüne alınarak erişilebilirliği artırılmıştır. Özellikle yararla-
nıcı kurumda tekerlekli sandalyede görev yapanlar başta olmak üzere, diğer kurumlarda 
görev yapan engelli vatandaşlar ve kurumdan hizmet almak isteyen engelli vatandaşla-
rın yapılan engelli asansörü ve düzenlemeler ile kurumun her yerine rahatlıkla ulaşarak 
istedikleri hizmetleri kolayca alması sağlanmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



SAMSUN GIDA,  
TARIM VE HAYVANCILIK  
İL MÜDÜRLÜĞÜ
enGelleri kalDırıYOr

Toplam Harcama
325.079,96 tl

Uygulama Yeri
Samsun-ilkadım

Proje Sahibi 
t.C Samsun valiligi Gıda tarım 
ve Hayvancılık il Müdürlüğü

Proje Süresi
22 ay

Destek Oranı
%75,00

Ajans Desteği
243.664,75 tl
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Kuruma ait 2 adet hizmet binasına ve 1 adet misafirhaneye 3 adet engelli asansörü ya-
pılmıştır. Hizmet binalarının her biri engelli erişebilir hale getirilmiş, 1 adet ve giriş katında 
olacak şekilde ayrı ayrı 2 adet engelli WC’si, görme engelliler için toplam 24 m’lik rota 
üzerinde hissedilebilir yüzey, ayrıca İl Müdürlüğü kampus alanının farklı yerlerinde en-
gellilerin geçişini kolaylaştırmak üzere 4 adet engelli rampası ve 1 adet merdiven önü 
yükseltme platformu yapılmıştır. Özellikle yararlanıcı kurumda tekerlekli sandalyede gö-
rev yapanlar başta olmak üzere, diğer kurumlarda görev yapan engelli vatandaşlar ve 
kurumdan hizmet almak isteyen engelli vatandaşların yapılan engelli asansörleri, rampa-
lar, yükseltme platformu ile kurumun her yerine rahatlıkla ulaşarak istedikleri hizmetleri 
kolayca alması sağlanmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



kOlaY eriŞiM

Toplam Harcama
81.656,00 tl

Uygulama Yeri
amasya-Suluova

Proje Sahibi 
Suluova ilçesi köylere  
Hizmet Götürme Birliği 

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
61.242,00 tl
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Proje kapsamında, Suluova İlçesi hükümet konağına hidrolik engelli asansörü yapılmıştır. 
Engellilerin erişimi için standartlara uygun olarak yaptırılan hidrolik asansör sayesinde 
yaşlı ve engelli vatandaşlar kaymakamlık binasında sunulan hizmetlere rahatlıkla erişe-
bilmektedirler.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ENGELSİZ
Sağlık prOjeSi

Toplam Harcama
107.486,20 tl

Uygulama Yeri
Samsun

Proje Sahibi 
Samsun valiliği  
il Sağlık Müdürlüğü

Proje Süresi
24 ay

Destek Oranı
%75

Ajans Desteği
80.614,64 tl



57

Proje kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına tadilat yapılarak engelli 
asansörü ve engelli WC yapılmış; merdivenler, giriş kapısı ve yatay dolaşım alanları gör-
me engellilerin erişimine uygun biçimde düzenlenmiştir.

Asansör kabin girişi ve boyutları standart ölçülerde genişletilmiş, kontrol paneli tüm 
engelli gruplarının kullanımına uygun olarak düzenlenmiş, sesli ve görsel uyarı sistemi 
kurulmuştur. Halihazırda engelli WC olarak kullanılan yer standartlara uygun hale getiril-
miştir. Merdiven başlangıcı ve asansör önlerine uyarıcı hissedilebilir yüzeyler eklenmiştir. 
Bina içinde danışma ve asansör kabinine kadar bina içi yönlendirme için hissedilebilir 
yüzeyler yerleştirilmiştir.

Bu projenin başarılı olarak uygulanması sonucu engellilerin kuruma erişimi kolaylaşmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



eğitiM enGelSizDir

Toplam Harcama
296.144,66 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Canik

Proje Sahibi 
Canik kaymakamlığı

Proje Süresi
22 ay

Destek Oranı
%75,00

Ajans Desteği
220.578,50 tl
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Proje ile Canik ilçesine bağlı, 697 öğrencisi olan Karşıyaka Anadolu Lisesi ve 599 öğ-
rencisi olan Yavuz Selim İlkokuluna birer adet 8 kişilik engelli asansörü ve Yavuz Selim 
İlkokuluna bir adet engelli tuvaleti yapılmıştır. Bu sayede özellikle okullardaki engelli gö-
revliler olmak üzere okuldan hizmet alabilecek engelli vatandaşların ve öğrenci velileri-
nin erişebilirliği artırılmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel





61

DeZaVaNtajlI GruPlara YÖNelİK 
sosYal iÇerMe  
Malİ DeSteK ProGraMI



İşsizlik, yoksulluk, düşük gelir, yetersiz konut imkânları, sağlık ve eğitim gibi hizmet-

lerden yararlanamama gibi birbirleriyle bağlantılı sorunlarla karşılaşan kişilerin sayısı-

nın azaltılması ve bu kişilerin toplum hayatına dâhil olmaları sosyal içerme kavramı ile 

açıklanmaktadır. Sosyal içerme ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasının bir ayağını 

sosyal yardımlar oluştururken, bu yardımların etkili olabilmesi için sürekliliği sağlaya-

cak toplumsal mekanizmaların oluşturulması ve var olan yapıların güçlendirilmesi de 

gerekmektedir. Bu nedenle eğitim, sağlık, işgücü piyasasına yapılacak müdahaleler, 

sosyal ve kültürel hayata katılımın artırılması ve toplumun tüm bireylerinin insana ya-

kışır işlerde istihdam edilebilirliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar önem kazan-

maktadır. 

Sosyal içerme ve toplumsal bütünleşme çalışmalarında dezavantajlı gruplara yönelik 

yapılacak çalışmalar öne çıkmaktadır. Bu çalışmaların etkili olabilmesi için yapılacak 

müdahalelerin niceliğinden daha ziyade, niteliğinin artırılması ve herkes için erişim, 

yeterlilik ve sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Dezavantajlı gruplar arasında engelliler, kadınlar ve yaşlıların ayrı bir öneme sahip ol-

duğu ve bu hedef kitlelere yönelik yapılacak çalışmaların sosyal içerme açısından öne-

mi açıktır. Türkiye’nin 2009 yılından itibaren taraf olduğu BM Engellilerin Haklarına 

İlişkin Sözleşme’de (BMEHS) diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin 

bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel 

ya da algısal bozukluğu bulunan kişiler olarak tanımlanan engelli bireylerin toplumsal 

faaliyetlere katılımının sağlanması, sosyal hizmetlerden ve iş imkânlarından etkin bir 

şekilde faydalanmalarının sağlanması bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan 

sosyal kalkınma açısından da son derece önemlidir. 

Tarımdaki çözülmenin devam etmesiyle yaşanan kente göç özellikle kadınları işgü-

cünün dışına çıkartmaktadır. İşsizlik oranları erkekler için yüzde 5, kadınlar için yüzde 

6 iken, istihdam edilenlerin üretken kapasitesinin yeterince yararlanılamamasını ifade 

eden yetersiz istihdam ve eksik istihdam önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Diğer taraftan işgücüne katılımda erkekler ile kadınlar arasındaki fark dikkat çekicidir. 

Bu yapı göstermektedir ki; kadınların işgücüne katılımı ve çalışma hayatında toplumsal 

arka plan
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cinsiyet eşitliğinin sağlanması önem taşımaktadır. 

TR83 Bölgesinde 65 yaş üstü yaşlı nüfus toplam nüfus içerisinde yüzde 10’u oluşturur-

ken, yaşlı nüfusun payı yıllar içerisinde artmakta ve düşen doğum oranları, ortalama 

yaşam süresinin artması ve genç nüfusun bölge dışına göçü ile birlikte nüfus yaşlan-

maktadır. Yaşlı nüfusun artmasıyla beraber bu kesimin sağlık, bakım, sosyal güvence, 

erişilebilirlik gibi alanlarda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin çeşitlendi-

rilmesi gerekmektedir. 

Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin ve Uluslararası Çalışma Örgütü tara-

fından kadın ve erkekler için özgürlük, hakkaniyet, güvenlik ve insanlık onuru koşulla-

rında düzgün ve üretken çalışma fırsatları olarak tanımlanan “insana yakışır iş” kapsa-

mına giren iş alanlarında istihdam oranlarının artırılması da büyük önem taşımaktadır. 

9. Kalkınma Planı’nın 5.3.3 Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi ve 5.4.3. Gelir Dağı-

lımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele başlığı altında dezavan-

tajlı grupların iş bulmasına, girişimcilik eğitimlerine ve istihdam garantili eğitim prog-

ramlarına değinilerek bu konuda tedbirler alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Ana Planı kapsamında belirlenen stratejik amaçlar 

arasında “İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi” yer almaktadır. Bu 

amaca yönelik belirlenen 13 farklı tedbirde temel olarak dezavantajlı gruplara yönelik 

sosyal içermenin sağlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmiştir. 

Bölge planı öncelikleri ve çalışma programı kapsamında 2013 yılı için iki farklı teklif 

çağrısı duyurusu gerçekleştirilmiştir. Bunlar 2.000.000 TL bütçeli “Dezavantajlı Grup-

lara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı” ve 6.000.000 TL bütçeli “Dezavan-

tajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” dır.

programın amacı

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programının amacı, aşağıda 

sıralanmış olan hedef grupların fırsatlara ve kaynaklara eşit erişimini sağlamak yoluyla 

toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. 

Hedef gruplar;  

• Engelliler 

• Kadınlar 

• Yaşlılar 

• Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler 

• Uzun süreli işsizler 

• İşsiz gençler 
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• Gezici geçici işçiler 

programın öncelikleri

• Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle istihdam dışı ve istih-

dama yönelik imkânlarının artırılması, 

• Öncelik 2. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, sağlık, istihdam ve çalışma hayatı 

alanlarında koşulların iyileştirilmesi ve sosyal, kültürel ve iş hayatına katılımlarının artı-

rılması.

Mali Gerçekleşmeler

Ajans tarafından 2.000.000 TL tahsis edilen Program kapsamında başarılı şekilde uy-

gulanan 24 projeye gerçekleşen harcamalara istinaden 1.348.788,97 TL mali destek ak-

tarılmıştır. Ajansın mali desteğine karşılık olarak yararlanıcılar tarafından 487.477,83TL 

eş finansman harcanmış olup toplam program bütçesi 1.836.266,80 TL olarak gerçek-

leşmiştir.

programın Çıktıları

Yürütülen program kapsamında uygulanan 24 projede; temel yaşam becerileri, evde 

hasta bakım ve bağımsız yaşam, işaret dili eğitimi, İşaret dili öğreticiliği ve tercüman-

lığı, masa üstü yayıncılık, uygulamalı girişimcilik, kişisel gelişim, meslek etiği ile İş ve 

sosyal hayatta iletişim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, insan sağlığı ve iş güvenliği 

eğitimi, iş ve meslek danışmanlığı, engelli bakım, kadın hakları ve kadına şiddet, bil-

gisayar işletmenlik, girişimcilik, gıda hijyen ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi, çevre 

sağlığı ve güvenliği, iş kazalarında ilk yardım, satış görevlisi eğitimi, iş hayatında ileti-

şim, kişisel gelişim, diksiyon ve meslek etiği, çanta, kılıf, hurç, pike dikiciliği, çinicilik ve 

seramik biçimlendiriciliği, oyuncak yapımı, ahşap işleme, aşçılık ve pastacılık eğitimi, 

müzik ve halk oyunları eğitimi, el sanatları eğitimi, bilgisayar kursu, resim kursu, step-a-

erobik, yöresel bebek yapma, tekstil teknolojisi, el baskı yazmacılığı, satış ve mağaza 

yönetimi, sac kesme ve bükme konularında 119 ayrı eğitim yapılmıştır. Bu rakam ön-

görülenin çok üzerinde (%216) gerçekleşmiştir. Bu eğitimler kapsamında verilen eği-

tim süresi toplam 11.371 saat olarak gerçekleşmiştir. Eğitim süresinin öngörülene yakın 

şekilde gerçekleşmiştir. Hedeflenenden düşük olmasının nedeninin, eğitim sürelerinin 

proje hazırlanma aşamasında detaylı şekilde planlanmaması ve bazı projelerde eğitim 

konularında düzenlemeler yapılmasıdır. Eğitim müfredatlarında yer alan konular büyük 

oranda kursiyerlere anlatılmıştır. Bu eğitimlerden 710 genç, 1452 kadın ve 312 engelli 

faydalanmıştır. Engelli kursiyer sayısının az olmasının nedeni, engellilerin bu tür toplu 

sosyal faaliyetlere dâhil edilmelerinin zorluğundan kaynaklanmaktadır.
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Projelerin uygulanma aşamasında 18 genç, 41 kadın ve 1 engelli olmak üzere toplam 60 

kişi istihdam edilmiştir. Özellikle kadın istihdamı öngörülenden fazla gerçekleşmiştir. 

Yine projeler sonucunda öngörülenden fazla olmak üzere 53 kişinin istihdam edilebil-

diği görülmektedir. Proje sonrası istihdam sayısının, kursiyerlerin iş bulmalarının belli 

süreler alabileceği göz önünde bulundurularak ileriki dönemlerde artabileceği düşü-

nülmektedir.

Projeler kapsamında; “İletişim; Başkalarına Bir Şeyler Anlatmak, Başkalarını Anlamak” 

“Dönem Dönem Yaşam; En Çok da Ergenlik”  “Aile Nedir? Nasıl Bir Şeydir?” , engel-

lilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, kadına şiddet ve kadın hakları, iş hukuku, 

kadın hakları, sigortalılık bilinci, farkındalık ve toplumsal bilinç artırma, aile içi iletişim, 

tek ebeveynli aile eğitimi, çalışan kadınlarda çatışma-kriz yönetimi, çalışan annelerin 

çocuklarının sosyalizasyonu gibi konularda 93 seminer ve toplantı düzenlenmiş ve bu 

seminerlere hedef grup içinde bulunan 2.573 kadın katılım sağlamıştır. 

Program kapsamında ayrıca, işitme engellilerin toplumsal kaynaşmalarındaki en temel 

unsur olan iletişim alanındaki sorunlarını daha net olarak ortaya koyabilmek, belirlenen 

sorunlara somut çözümler üretebilmek ve bu doğrultuda atılabilecek adımları belir-

lemek amacıyla ilgili paydaşların (Dünya Sağırlar Federasyonu, Türkiye İşitme ve Ko-

nuşma Rehabilitasyon Vakfı, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye İşitme 

Engelliler Spor Federasyonu, Samsun Engelliler Federasyonu) katılımı ile bir çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 40 ayrı kurumdan 88 kişi katılmıştır.

Program kapsamında; Tokat Başçiftlik ilçesinde, Başçiftlik SYDV tarafından kadınların 

bir araya gelip spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleri yapabilecekleri bir kadın toplum 

merkezi ve Çorum Belediyesi tarafından, Çorum il merkezinde engelli bireylerin istih-

dama yönelik mesleki eğitim alabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri bir 

engelli eğitim merkezi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu merkezler projeler tamamlan-

dıktan sonra da aktif halde hizmet vermeye devam etmektedirler.

Almus İlçesi KHGB tarafından uygulanan “Çocuklar Oyuncak, Kadınlar Meslek Sahibi 

Oluyor”, Bayat Kaymakamlığı tarafından uygulanan “İşte, Kadınlarımız İşte!”, TÜMSİAD 

Tokat Şubesi tarafından uygulanan “İş’te Kadınlar” ve Merzifon Kaymakamlığı tarafın-

dan uygulanan “Sac Kesme Ve Bükme Elemanı Yetiştirme Projesi” projeleri kapsamın-

da oluşturulan 4 eğitim atölyesi, verilen mesleki eğitimlerin devam ettirilmesi amacıyla 

halen aktif olarak hizmet vermektedirler.  

Projeler kapsamında üretilen ürünlerin, yapılan çalışmaların ve ortaya çıkan eserlerin 

sergilenmesi amacıyla 5 sergi, 1 yarışma ve 4 adet tiyatro oyunu düzenlenmiş ve prog-

ram önceliklerinde yer alan konularda farkındalık artırılmasına yönelik çalışmalar yapıl-

mıştır. 
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YENİDEN
BaŞlaSın

Toplam Harcama
117.882,57 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Merkez

Proje Sahibi 
Denetimli Serbestlik  
Müdürlüğü

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%59,43

Ajans Desteği
70.057,61 tl
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Proje kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 
bağlı adli yargı sınırları içinde bulunan başta İlkadım olmak üzere merkeze bağlı Canik, 
Atakum, Tekkeköy ve merkez ilçe olarak bağlı bulunan Kavak ve Asarcık bölgelerinden 
takibi yapılmış olan 15-29 yaş arası 30 çocuk ve gence haftada ortalama 30 toplamda 4 
ay yaklaşık 600 saati bulan eğitimler verilmiştir. 

Bilgisayar İşletmenlik Eğitimi, suça eğilimli gençlere mesleki yeterlilik desteği olarak ve-
rilmiştir. Ayrıca Kişisel Gelişim Eğitimi suç ve unsurlarından uzaklaştırma ve toplumla 
kaynaşmayı sağlamada gençlere fayda sağlamıştır. Gitar ve Ebru Kursları ile gençler 
sanatsal etkinliklerle üretken olmaya teşvik edilmiş, toplumda var olmalarını kolaylaştırıcı 
alışkanlar edinmeleri sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ÇİFTÇİ KADIN
eğitiM DeStek Merkezi

Toplam Harcama
108.414,05 tl

Uygulama Yeri
Çorum-alaca

Proje Sahibi 
alaca ziraat Odası 
Başkanlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
84.026,36 tl
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Proje kapsamında 20 çiftçi kadına toplam 120 saat girişimcilik, iş sağlığı ve güvenliği, 
gıda hijyeni ve süt ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik eğitim verilmiştir. Proje eki-
binde yer alan Gıda Mühendisi tam zamanlı olarak kadroya alınarak istihdam edilmiş ve 
proje sonrasında da sürdürülen eğitimlerle Çiftçi Kadın Eğitim Destek Merkezi sürekli 
eğitim veren bir yer haline getirilmiştir. Destek Merkezine alınan ekipmanlarla ilçede hay-
vancılıktan elde edilen sütün sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek yoğurt, tereyağı gibi 
ürünler elde edilebilmektedir. Bu ürünlerin Ziraat Odası markasıyla satışının sağlanarak 
çiftçi kadınların kendilerine ve ilçe ekonomisine katkısı sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



altın eller 

Toplam Harcama
74.181,19 tl

Uygulama Yeri
tokat-reşadiye

Proje Sahibi 
nebişeyh Belediye 
Başkanlığı

Proje Süresi
6 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
66.778,33 tl
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Tokat Reşadiye ilçesine bağlı Nebişeyh ve Bozçalı beldelerinde ikamet eden 30 kadına 
240 saat yöresel bebek yapma eğitimi verilmiştir. Proje süresince 1000’in üzerinde be-
bek üretilmiştir. Reşadiye Kaymakamlığının desteğiyle projenin devamlılığı ile ilgili çalış-
malar yapılmaktadır. Üretilen bebeklerin turizm merkezlerinde satışa sunulması planlan-
maktadır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



BAKIMA MUHTAÇ BİREYLERİN
YaŞaM kaliteSini artırMa 
prOjeSi

Toplam Harcama
80.809,22 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Bafra

Proje Sahibi 
Bafra kaymakamlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
% 82,38

Ajans Desteği
57.660,15 tl
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Proje kapsamında hedeflenen rakamın üzerinde katılımcıya ulaşılarak 54 kadının has-
ta ve yaşlı bakımı konusunda 560 saatlik sertifikalı eğitim almaları sağlanmıştır. Proje 
kapsamında tedarik edilen sağlık ekipman ve malzemeleri eğitim boyunca kursiyerlerin 
konuları uygulamalı olarak öğrenmelerine yardımcı olmuştur. Proje kapsamında kursi-
yerler ayrıca meme kanseri konusunda bilgilendirilmişler, huzur evi ve ilgili tüm kamu 
kurumlarını (İŞKUR ve KOSGEB başta olmak üzere) tanıma imkânı bulmuşlardır. Proje, 
sadece mesleki beceri kazanma anlamında değil kadınların sosyal anlamda da kendile-
rini geliştirmesine ortam hazırlamıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
51.055,59 tl

Uygulama Yeri
tokat-almus

Proje Sahibi 
almus ilçesi köylere Hizmet 
Götürme Birliği Başkanlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90,00

Ajans Desteği
44.480,14 tl

ÇOCUKLAR OYUNCAK, 
kaDınlar MeSlek SaHiBi  
OluYOr
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Proje kapsamında Almus ilçesinde yaşayan 16 işsiz kadına ekolojik oyuncak ve eğitim 
malzemesi üretimi konusunda 384 saat uygulamalı eğitim verilmiştir. Eğitim alan ka-
dınlar kendi başlarına üretim yapabilecek seviyeye ulaşmışlardır. Proje sonrasında Halk 
Eğitim Merkezi bünyesinde döner sermaye kurulmuş ve eğitim alan kadınlar tarafından 
eğitim merkezinde üretilen ürünlerin Tokat ili genelindeki okullara satışı yapılmaya baş-
lanmıştır. Elde edilen gelir döner sermaye kanalıyla kadınlara dağıtılmaktadır.  

Kurulan eğitim merkezinde aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi tarafından yeni kursiyer-
ler için eğitim programı düzenlenmektedir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



SeSSiz Dil

Toplam Harcama
62.189,93 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Merkez

Proje Sahibi 
Çorum il Sağlık Müdürlüğü

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%51,09

Ajans Desteği
31.772,84 tl
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Proje kapsamında 7 kamu kurumundan, kişiler arası iletişimi iyi, kurumların özellikle da-
nışma ve yönlendirme birimlerinde görev alan, işaret dili eğitimi konusunda istekli ve 
gönüllü 50 bireye toplam 120 saat işaret dili eğitimi verilmiştir. Katılımcıların kamu ku-
rumlarında işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmesi, dolayısıyla kamu hizmetlerinin il 
bazında işitme engellilere de sağlıklı bir şekilde götürülmesi sağlanmıştır. Kaynaştırma 
faaliyeti kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında İşitme Engelliler spor kulübü 
derneği üyeleri ve işaret dili eğitimi kursiyerlerinden oluşan 4 takım mücadele etmiştir. 
Projedeki etkinlikler aracılığıyla Çorum merkez ilçesinde kamu kurumlarından hizmet 
almak isteyen engelli vatandaşlarla kamu görevlileri bir araya getirilmiş, mevcut iletişim 
problemlerinin minimuma indirilmesi sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



İŞTE, 
kaDınlarıMız iŞte!

Toplam Harcama
121.990,06 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Bayat

Proje Sahibi 
Bayat kaymakamlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%51,19

Ajans Desteği
57.017,51 tl
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Proje kapsamında Çorum’un Bayat ilçesinde yaşayan 20 ev hanımının çalışma hayatına 
atılmalarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim kursu düzenlenmiştir. Kursta kadınlara 
hediyelik eşya üretimi hakkında 462 saat uygulamalı teknik eğitim verilmiştir. 

Projenin başlangıcında ilçedeki ev hanımlarının kursa ilgi göstermemeleri üzerine Kay-
makamlık proje kapsamında eğitim alan kadınlara SYDV üzerinden maddi destek ver-
meyi taahhüt etmiş ve böylece kursa olan ilgi artmıştır.

Söz konusu kursun verilebilmesi için Bayat Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bir ahşap 
işleme atölyesi kurulmuştur. Bu atölye projeden sonra da kullanılmaya devam etmekte-
dir. Halk eğitim merkezi bu atölyede benzer kursları düzenlemeye devam etmektedir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



KADINLARIMIZ ÜRETİYOR,
tOkat’ıMız GeliŞiYOr

Toplam Harcama
92.480,78 tl

Uygulama Yeri
tokat-Merkez

Proje Sahibi 
tokat il kültür ve  
turizm Müdürlüğü

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%66,36

Ajans Desteği
56.479,06 tl
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Proje kapsamında 20 kadına Tokat el baskı yazmacılığının kadın girişimciliği yolu ile ge-
liştirilmesi amacı ile kalıp oyma ve el baskı konularında 300 saat teorik ve uygulamalı 
eğitim verilmiştir. Ayrıca kadınlara 100 saat girişimcilik eğitimi verilmiştir. Proje kapsa-
mında kurs kapsamında kullanılmak üzere özel boya, ıhlamur ağacı ve ekipmanlar teda-
rik edilerek kursiyerlerin kullanımına sunulmuştur. Proje kapsamında hazırlanan ürünler 
eğitimlerin de gerçekleştirildiği tarihi Gökmedrese’de sergilenerek Tokatlıların beğenisi-
ne ve ilgisine sunulmuştur. Proje kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş Tokat el baskısı 
modelleri derlenerek broşür haline getirilmiş olup ayrıca proje ekibi tarafından hazırla-
nan Tokat El Baskı Yazmacılığı Kitabı 500 adet çoğaltılarak Kütüphaneler, Esnaf Odaları 
Birlik Başkanlığı, Ticaret Odaları, Birlik Başkanlıkları, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Valiliklere dağıtılmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



İŞ’TE
kaDınlar

Toplam Harcama
134.438,87 tl

Uygulama Yeri
tokat-Merkez

Proje Sahibi 
tÜMSiaD tokat Şubesi

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%89,74

Ajans Desteği
115.886,33 tl
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Proje kapsamında 5 adet elektronik düz dikiş makinesi, 7 adet iplik overlok makinesi, 4 
adet reçme makinesi, 1 adet ilik makinesi, 1 adet bıçaklı düğme makinesi, 1 adet kesme 
makinesi, 1 adet iğne lastik makinesi, 1 adet iplik aktarma makinesi, 1 adet ütü kazan seti 
ve 1 adet kesim motoru alınarak tekstil eğitim atölyesi oluşturulmuştur. Tokat’ta bir iş 
merkezinde uygun bir yer kiralanıp tadilatı da yapılarak eğitime hazır hale getirilmiştir. 

Proje kapsamındaki tekstil eğitimleri 20 kişilik işsiz ev kadınlarına yönelik üç grup ha-
linde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 60 bayana 592 saat(teorik+pratik) tekstil teknoloji 
konusunda eğitim verilmiştir. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra aynı bayanlara iki grup 
halinde 70 saat girişimcilik eğitimi de verilmiştir. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar-
dan önemli bir bölümü tekstil fabrikalarında işgücüne kazandırılmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
44.924,72 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Merkez

Proje Sahibi 
Çorum Hazır elbiseciler 
esnaf Odası

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
40.354,72 tl

ÇORUM HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
GenÇ kaDınların iStiHDaMı  
ile GeliŞiYOr
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Proje kapsamında Çorum ilinde yaşayan 19-29 yaş arası 60 genç kadının eğitimler ve se-
minerler yoluyla iş hayatına katılmalarına destek sağlanmıştır. Proje faaliyetleriyle genç 
kadınların iş hayatına entegrasyonları ve hazır giyim sektöründe kalifiye eleman eksikliği 
giderilmesi planlanmıştır. Projede bu hedeflere yönelik olarak katılımcılara Satış Görevlisi 
Eğitimi, İş Hayatında İletişim, Kişisel Gelişim, Diksiyon ve Meslek Etiği konularında top-
lam 480 saat eğitim verilmiştir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



BU DÜNYADA
Biz De YaŞıYOruz

Toplam Harcama
131.171,69 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Sungurlu

Proje Sahibi 
Sungurlu köylere Hizmet 
Götürme Birliği

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%74,35

Ajans Desteği
87.429,53 tl
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Proje kapsamında Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı köylerde yaşayan 16 zihinsel engelli 
çocuğun taşımalı sistemle Sungurlu ilçe merkezinde bulunan zihinsel engelliler okuluna 
getirilerek eğitim almaları sağlanmıştır.

İlk olarak, bütün köyler sağlık personeli, psikolog ve eğitimcilerden oluşan bir ekip tara-
fından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde engelli bireylerin aileleri ile görüşülüp, çocukları-
nı okula göndermeleri sağlanmıştır.  Ayrıca bu ailelere psikolojik destek verilmiştir. 

Proje kapsamında ayrıca, Sungurlu ilçe merkezinde bulunan zihinsel engelliler okuluna 
kırtasiye malzemeleri alınmış ve okul bahçesine engelli oyun parkı yaptırılmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



YAŞLI VE HASTA/ENGELLİ
BakıCılık eğitiMi

Toplam Harcama
54.924,70 tl

Uygulama Yeri
tokat-Başçiftlik

Proje Sahibi 
Başçiftlik ilçesi 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%78,96

Ajans Desteği
43.368,55 tl
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Proje kapsamında Başçiftlik’te yaşayan 62 ev kadınına Yaşlı ve Hasta Bakım Eğitimini 
eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda bayanlar hasta yakınlarına daha iyi bakabilir hale gel-
miştir. Eğitimler hafta sonu sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup olarak toplam 
240 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda eğitime devamlı olarak katılan kadın-
lara sertifika verilmiş ve her birine donanımlı ecza dolabı hediye edilmiştir. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



BAŞÇİFTLİK KADIN
tOpluM Merkezi 

Toplam Harcama
79.453,83 tl

Uygulama Yeri
tokat-Başçiftlik 

Proje Sahibi 

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%59,96

Ajans Desteği
44.592,73 tl

Başçiftlik ilçesi 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı
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Proje kapsamında Başçiftlik İlkokulunun zemin katında;  kafeterya, spor salonu, kütüp-
hane ve eğitim salonundan oluşan bir Kadın Toplum Merkezi kurulmuştur. Proje kapsa-
mında, Başçiftlik’te yaşayan 17 ev kadınına 192 saatlik Ev Yemekleri Kursu ve 128 saat-
lik Çuval Çiçek kursları bu merkezde verilmiştir.Verilen kursları başarıyla tamamlayan 17 
kadına sertifikaları verilmiştir. Kurulan Kadın Toplum Merkezi proje sonrasında da faal 
olarak kullanılmaktadır. Merkezin eğitim sınıflarında Halk Eğitim destekli kurslar yapıl-
maktadır. Ayrıca kafeterya, spor salonu ve kütüphane bütün bayanlara hizmet vermek 
üzere faal durumdadır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



BeniM iÇin kOnuŞ 

Toplam Harcama
24.594,29 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merkez

Proje Sahibi 
amasya il Milli  
eğitim Müdürlüğü

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
22.134,86 tl
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Proje ile 32 işsiz genç eğitim alarak İşaret Dili Tercümanı olarak yetişmişlerdir. Kursiyer-
lere öncelikle 120 saat İşaret Dili Eğitimi, sonrasında ise 200 saatlik İşaret Dili Öğretici ve 
Tercümanlık Eğitimi verilmiştir. Ayrıca 12 saatlik İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi 
de düzenlenmiştir. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve-
rilmiştir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlerden 10’u Halk Eğitim Merkezi tarafın-
dan düzenlenen İşaret Dili kursunda usta öğretici olarak görev almıştır. 

Projede ayrıca Amasya’da işitme engelli bireylerin en çok hizmet aldığı 25 kurumdan 
gönüllü 29 katılımcıya 120 saat işaret dili eğitimi verilerek işitme engelli bireylerin almış 
olduğu hizmet kalitesi artırılmıştır. 

Bu eğitimlerin yanı sıra engelli bireylerin sosyal uyumu ve toplumsal entegrasyonu hak-
kında Kamu,Özel Sektör,STK,Üniversite ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile 2 adet 
panel düzenlenmiştir. Proje sayesinde İl genelinde konu ile ilgili farkındalık oluşmuş, 
Amasya Üniversitesi, Amasya Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve diğer kurumlar İşaret Dili 
kursu açmışlardır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



kılavuz kaptan 

Toplam Harcama
48.637,89 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merkez

Proje Sahibi 
amasya il emniyet Müdürlüğü

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90,00

Ajans Desteği
43.774,10 tl
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Proje kapsamında Amasya ilinde suça bulaşmış, suç riski altında veya madde bağımlılığı 
bulunan 28 gence yaklaşık 7 ay süreyle eğitim verilmiştir. Proje başlangıcında planlanan 
288 saat Çini İşlemeciliği, 36 saat Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 32 saat İnsan 
Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi ve 12 saat İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimleri başarıyla 
tamamlanmıştır. Sonrasında kursun bir ileri seviyeye taşınabilmesi amacıyla 414 saatlik 
Sır Altı Çini Uygulama kursu açılmıştır. Böylelikle toplam 784 saat eğitim verilmiştir.

Eğitimler Amasya Halk Eğitim Merkezi Çini İşleme Merkezinde düzenlenmiştir. Merkezin 
tefrişatı OKA 2011 Yılı İKG MDP kapsamında desteklenen “Ebru ve Çini İşleme Eğitim 
Merkezi Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiş olup Kılavuz Kaptan Projesi kapsamında 
sadece eğitim sarf malzemeleri satın alınmıştır. Böylelikle bu projeyle daha önce Ajans 
desteği almış olan bir projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır. Kursiyerlerin eği-
tim sayesinde kazandıkları becerileri ortaya koymak amacıyla 11-13 Nisan 2014 tarihleri 
arasında Çini Sergisi düzenlenmiştir. Sergi sırasında eğitimi başarıyla tamamlanan kur-
siyerlere Halk Eğitim Merkezinden onaylı sertifikaları verilmiştir. Sergi sırasında yapılan 
satışlar sayesinde gençlerin gelir elde etmeleri sağlanmıştır. 

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra futbol maçları, kaplıca etkinlikleri, sinema gösterimleri ve 
Samsun Gezisi düzenlenerek gençlerin madde bağımlılığı ve suça karışmaktan kurtarıl-
masına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca madde bağımlığından kurtulmak isteyen 2 kursi-
yer gönüllü olarak Samsun ilinde bulunan AMATEM’e gönderilmiştir.  Proje sonrasında 
eğitime katılan kursiyerlerin suç kayıtlarında %46 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



EĞİTİMLİ ADIM 
kaliteli BakıM 
prOjeSi

Toplam Harcama
52.826,34 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merkez

Proje Sahibi 
amasya aile ve Sosyal  
politikalar il Müdürlüğü

Proje Süresi
11 ay

Destek Oranı
%64,02

Ajans Desteği
33.819,42 tl
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Proje kapsamında 21 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 25 engelli yakınına 400 saat-
lik engelli bakımı eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrasında kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi 
tarafından sertifika verilmiştir. Uygulama eğitimleri kapsamında 3 adet engellinin evi ve 
7 adet rehabilitasyon merkezi ziyaret edilmiştir. Eğitim sayesinde kursiyerler engellilere 
daha iyi yaklaşmaya başlamış, bakım konusunda kursiyerlerin engelli yakınlarından ku-
ruma artık şikayet gelmediği belirtilmiştir. Kurstan haberi olmayan engelli aileleri kursun 
tekrar açılması için kuruma talepte bulunmuştur. 

Proje, bakım ücreti ödenen engelli ailelerine sertifikalı engelli bakım eğitimi verilmesi yönün-
den bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Projenin uygulanmaya başlanmasından sonra Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi evde bakım hizme-
ti veren engelli yakınlarının sertifikalı olması yönünde bir çalışma başlatmışlardır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



DEĞİŞEN HAYATLAR
GeliŞen zile

Toplam Harcama
31.792,40 tl

Uygulama Yeri
tokat-zile

Proje Sahibi 
zile kaymakamlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%88,33

Ajans Desteği
28.081,75 tl
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Proje kapsamında Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 23 engelli kursiyere Otantik Zile Be-
beği ve Minyatür Çarık yapımı konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca Perakende Satış ve 
Mağaza Yönetimi konusunda 20 genç ve girişimcilik konusunda 30 kursiyer eğitim al-
mışlardır. Proje kapsamında Otantik Zile Bebeği ve Minyatür Çarık yapımı eğitimlerinde 
kullanılmak üzere gerekli malzeme ve ekipman proje kapsamında tedarik edilerek en-
gelli kursiyerlerin kullanımına sunulmuştur. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
151.494,11 tl

Uygulama Yeri
Çorum-Merkez

Proje Sahibi 
Çorum Belediyesi

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%76,44

Ajans Desteği
104.441,63 tl

İSTİHDAMA YÖNELİK
enGelli MeSleki eğitiMi
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Proje kapsamında Çorum’da uygulama sürecinde inşa edilen Engelli Merkezine sürdü-
rülebilir bir yaklaşımla projeye ait ekipmanların kurulumu sağlanmıştır. Oluşturulan mer-
kezde engelli 60 kişiye toplam 2150 saat, 3’er aylık 2 dönem halinde; Çanta, Kılıf, Hurç, 
Pike dikiciliği, Çinicilik ve Seramik biçimlendiriciliği, Aşçılık ve Pastacılık Eğitimi, Müzik ve 
Halk Oyunları Eğitimi, El Sanatları Eğitimi, Bilgisayar Kursu, Resim kursu ve Step-Aero-
bik alanında eğitim verilmiştir. Kurslar sonunda elde edilen ürünlerle engelli istihdamı ko-
nusunda farkındalık oluşturulmuştur. Engelli eğitim merkezinin hizmete devamıyla proje 
faaliyetleri süreklilik kazanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
71.260,92 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Merkez

Proje Sahibi 
Samsun, Spor eğitim ve  
tanıtma vakfı (SaMSev)

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
63.476,52 tl

(JUDOWN) DOWN SENDROMLU 
ÇOCukların juDO eğitiMi 
ile reHaBilitaSYOnu
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Proje kapsamında 10 kız ve 20 erkek olmak üzere 2 grup halinde toplam 30 down send-
romlu çocuğun Judo eğitimi alarak kas gelişimlerine yardımcı olunmuş, eğlenceli zaman 
geçirmeleri öz güvenlerinin gelişmesi sağlanmıştır. Ayrıca down sendromlu çocuklar ile 
aileleri arasındaki iletişimin geliştiği gözlemlenmiştir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç Dr. Ömer BÖKE önderliğinde Öğretim Görevlileri Dr Eda Çetin ve Dr. Demet 
Gönen tarafından eğitime katılan öğrencilerin aileleri ile tek tek görüşmeler yapılmıştır. 
Judo eğitimleri başlamadan önce ailelerin gözünden çocuklarının durumu ve ailelerine 
olan yüklerini tespit etmek için bir takım testler yapılmıştır. Aynı testler proje bitiminden 
sonra da yine ailelere uygulanmış ve projenin sağladığı etkiler ortaya konulmuştur.

OMÜ tarafından ayrıca öğrenci ailelerine “İletişim; Başkalarına Bir Şeyler Anlatmak, Baş-
kalarını Anlamak” “Dönem Dönem Yaşam; En Çok da Ergenlik”  “Aile Nedir? Nasıl Bir 
Şeydir?” başlıklarında sunumlar yapılmıştır. 

Judo eğitimine başlamadan önce projeye sağlık sponsoru olarak katkı sağlayan özel bir 
hastane tarafından tüm çocuklar ve aileleri tek tek evlerinden alınarak sağlık kontrolün-
den geçirilmiştir. 

Proje kapsamında www.judown.org adında bir site kurulmuş ve halen aktif olan bu site-
de proje ile ilgili bütün bilgilerin internet ortamında paylaşılması sağlanmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



BENİ GERÇEKTEN 
anlıYOr MuSun?

Toplam Harcama
72.262,02 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Merkez

Proje Sahibi 
ilkadım kaymakamlığı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90

Ajans Desteği
64.807,02 tl
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Proje ortağı Orta Karadeniz Engelliler Derneği tarafından 15-29 yaş arası 20 gence İşaret 
dili eğitimi, İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı, Masa Üstü Yayıncılık, Uygulamalı Giri-
şimcilik, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği ile İş ve Sosyal Hayatta İletişim eğitimleri verilmiştir. 
Kamuda ve özel sektörde çalışan personele yönelik işaret dili farkındalığı eğitimleri veril-
miştir.   Eğitimlere 533 kadın, 234 erkek olmak üzere toplamda 767 kişi katılmıştır. İşitme 
engellilere yönelik ortak işaret dili eğitimlerine 68 kadın, 89 erkek olmak üzere toplamda 
157 işitme engelli katılmıştır. Proje kapsamında ayrıca işitme engellilerin toplumsal kay-
naşmalarındaki en temel unsur olan iletişim alanındaki sorunlarını daha net olarak ortaya 
koyabilmek, belirlenen sorunlara somut çözümler üretebilmek ve bu doğrultuda atılabi-
lecek adımları belirlemek amacıyla ilgili paydaşların (Dünya Sağırlar Federasyonu, Türki-
ye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, 
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Samsun Engelliler Federasyonu vb.) katılımı 
il çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Çalıştaya 40 ayrı kurumdan 88 kişi katılmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



ŞİDDETE DUR!!! DE 
HaYatın DeğiŞSin 
prOjeSi

Toplam Harcama
60.191,55 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Merkez

Proje Sahibi 
Samsun Büyükşehir 
Belediyesi

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%90,00

Ajans Desteği
54.172,38 tl
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Kadınların toplum ve aile tarafından maruz kaldıkları her türlü baskı, şiddet ve tacize 
karşı toplumun bilinçlendirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir;

• Sivil Toplum Kuruluşlarından 20 kadına toplam 24 saat süreyle “Kadın Hakları ve Ka-
dına Şiddet” konusunda eğitim verilmiştir. 

• Atakum, Canik, Tekkeköy ve İlkadım İlçelerinde toplam 294 kişiye “Kadına Şiddet ve 
Kadın Hakları” konusunda 4 adet seminer verilmiştir. 
• Kadına Şiddet konulu “3. Sayfadan Kadın Hikayeleri” adlı tiyatro oyununun 4 gösteri-
mi gerçekleştirilmiştir.  
• TR83 Bölgesi genelinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılara yönelik “Kadına Şid-
det ve Kadın Hakları” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan tüm 
eserler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde başlayarak bir hafta süreyle sergilenmiştir. 
• Kamu kurumlarında çalışan ve sivil halktan toplamda 16 kadının katılımı ile karikatür 
eğitimleri düzenlenmiştir. Kursiyerler tarafından üretilen 50 karikatür 22/11/2013 tarihin-
de İl Özel İdaresi Kültür ve Sanat Galerisinde sergileniştir. Ayrıca sergilenen karikatür-
lerden oluşan bir dergi 500 adet basılarak kamu kurumlarına dağıtılmıştır.

Düzenlenen bu faaliyetlerle geniş kitlelere ulaşılarak Kadına Şiddet ve Kadın Hakları ko-
nusunda farkındalık yaratılmıştır. Proje boyunca birlikte çalışan STK’lar ve çeşitli Kamu 
Kurumları arasında oluşan ortak çalışma ruhuyla birlikte ileride uygulanacak proje fikir-
lerinin oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



SAC KESME VE BÜKME
eleManı YetiŞtirMe 
prOjeSi

Toplam Harcama
96.607,78 tl

Uygulama Yeri
amasya-Merzifon

Proje Sahibi 
Merzifon kaymakamlığı

Proje Süresi
6 ay

Destek Oranı
%89,98

Ajans Desteği
74.372,71 tl
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Proje kapsamında Merzifon’daki 60 işsiz gence 960 saat teorik ve uygulamalı sac kesme 
ve bükme konusunda mesleki eğitim verilerek hem bu gençlerin daha kolay iş bulabil-
meleri hem de Merzifon sanayisinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlan-
mıştır.

Proje kapsamında Merzifon Endüstri Meslek Lisesi metal işleri atölyesine makine ekip-
man ve sarf malzemesi desteği sağlanmıştır. Ayrıca sac kesme ve bükme konusunda 
uzman eğitmenler proje kapsamında Ajans desteğiyle istihdam edilmiştir.

Projenin teorik eğitim kısmı sonrasında kursiyerlerin, Merzifon’da faaliyet gösteren fir-
malarda staj yapmaları sağlanmıştır.

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



İSTİHDAMA
Bir aDıM DaHa prOjeSi

Toplam Harcama
49.973,59 tl

Uygulama Yeri
Samsun-Merkez

Proje Sahibi 
Samsun valiliği

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%82,00

Ajans Desteği
40.083,69 tl
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Proje kapsamında; daha önce bu alanda çalışmalar yapmış olan Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Temel Yaşam Becerileri Eğitici El Kitabı Kul-
lanım Kılavuzu” ve  “Temel Yaşam Becerileri Eğitici El Kitabı” hazırlanmıştır. Proje ortağı 
olan Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan İş ve Meslek Da-
nışmanları arasından istekli olan 10 kişi seçilmiş ve bu dokümanlar temelinde eğitilerek 
Temel Yaşam Becerileri Eğiticisi olmuşlardır.

Eğitim alan bu uzmanlar, 5 farklı grup halinde 116 kişisi kadın, 13 kişisi erkek ve 8 kişisi engelli 
olmak üzere toplam 129 gence Temel Yaşam Becerileri konusunda eğitim vermişlerdir. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



Toplam Harcama
22.691,71

Uygulama Yeri
amasya-Merzifon

Proje Sahibi 
Merzifon kaymakamlığı  Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı

Proje Süresi
12 ay

Destek Oranı
%86,91

Ajans Desteği
19.721,04 tl

SEN DE
uzat elini
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Proje kapsamında; 100 işsiz kadına Halk Eğitim Merkezinin modül programlarından olan 
Evde Hasta Bakımı ve Bağımsız Yaşam modüllerinden toplam 312 saat eğitim verilmiştir. 
Eğitim modülünün konuları olan vücuttaki organları inceleme, fizyoloji sistemlerini ince-
leme, bakım hizmetlerini araştırmak, engelli bakımı ile ilgili durum ve sorunları inceleme, 
kişisel bakım yapma, engelliler ve yakınları ile iletişim kurma, engellilere özel bakım bece-
rilerini kazandırma, engel türüne göre kişinin bakım hizmetlerini yürütme, Vücut meka-
niğini koruma, Pozisyon verme ve kaldırma, yatakta tam silme yapma, banyo yaptırma, 
bakım sırasında karşılaşabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar alına-
cak önlemler, ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik etme ve engelliye yemek yedirme 
konularında eğitimler verilmiştir. Eğitim sonrasında kursiyerlere sertifika da verilmiştir. 

Değerlendirilmesi
Projenin Genel



NOTLAR :
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Dezavantajlı Gruplara Yönelik
Mali Destek PrograMları

Proje Kataloğu


