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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 01.11.2011
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli, Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu, Çukurova Halk Eğitim Merkezi, TRDER
Öğrenicileri, Dernek Üyesi Gönüllüler
Toplantı Gündemi:
1- Projenin amacı, faaliyetleri ve çıktıları, ortakları itibariyle katılımcılara tanıtımı,
2- Proje sahibi dernek, yörede faaliyet gösteren STK’ı, kadınlar için mesleki eğitim
verilen yaygın öğretim kurumları ve gönüllülerin planlanmış proje faaliyetleri ne
yapabilecekleri katkıların tespiti, görev paylaşımı.
Alınan Kararlar:
1- Proje, Proje Yürütücüsü Barış DÖNMEZ tarafından katılımcılara anlatıldı.
2- Proje faaliyetleri incelendi. Bu faaliyetler;
a. Yerel kültür ürünü her türlü el örmeleri, yemek, pasta, tatl ı ve çorbalar gibi
materyallerin derneğin düzenlediği eğitim faaliyetlerine katılan öğrenciler
tarafından üretilmesi, (Katkı: SEYMER, Seyhan HEM, Çukurova Kadın
Platformu)
b. Ülkemizde kadınların durumunu tanıtan sunu hazırlanması,
c. Derneğin uzmanlık alanı ol an engelli kadınların sosyo -ekonomik durumları,
günlük yaşamlarında karşılaştıkları engelleri araştıran anket çalışmaları
düzenlenmesi,
d. Derneğin eğitim faaliyetlerinden yararlanan kadınlara ürettikleri el ürünlerini
ticari olarak değerlendirebilecekleri t icaret fırsatları oluşturulması, (Katkı:
Çukurova Belediyesi, Çukurova Kadın Platformu)
e. Potansiyel yararlanıcı öğreniciler için İngilizce kursu düzenlenmesi, (Katkı:
Çukurova HEM)
f. Kent konseyinde göçmen kadınların temsil edilmesi (Katkı: Çukurova ve
Seyhan İlçe Belediyeleri) olarak tespit edildi.
Proje uygulamasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar için ihtiyacın durumuna göre yeni katılımcı
kurumlara projede yer verilebileceği kararlaştırıldı.
Toplantıya katılan temsilciler:
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 01.02.2012
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli, Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu, Çukurova Halk Eğitim Merkezi, TRDER
Öğrenicileri, Dernek Üyesi Gönüllüler
Toplantı Gündemi:
1- Çukurova Kadın Platformu üyesi derneklerin göçmen kadın üyelerinin talepleri
doğrultusunda açılmasını talep ettikleri kurslar, bu kursların düzenlenmesi için
yaygın öğretim kurumları ile işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi,
Alınan Kararlar:
1- Göçmen kadınların talepleri doğrultusunda el işi ürün hazırlama yöntemlerinin
öğretildiği kursların açılabilmesi için Çukurova HEM ile işbirliği protokolü
hazırlanması,
Seyhan HEM yöneticisi ve aynı zamanda derneğimiz yöneticisi ile işbirliği halinde
merkezde öğrencilerimiz için k urslar düzenlenmesi veya düzenlenen kurslara
katılımlarının kolaylaştırılması,
SEYMER (Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) ile işbirliği protokolü
imzalamadan halen SEYMER yöneticisi, aynı zamanda derneğimiz kurucu üyesi ve
İl Genel Meclisi üyesi olan Necla SAHİ ile işbirliği yapılması,
YEĞMER (Yüreğir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) müdürü ve aynı zamanda
derneğimiz üyesi olan Mehmet Şeker ŞEKEROĞLU ile iletişime geçilerek Yüreğir
bölgesindeki göçmen kadınlar için YEĞMER’lerde kurslar düzen lenmesi için girişim
yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan temsilciler:
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 15.04.2012
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli, Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu, TRDER Öğrenicileri, Dernek Üyesi
Gönüllüler
Toplantı Gündemi:
1- Çukurova İlçesinde göçmen kadınların aşçılık, pastacılık gibi pişirme tabanlı kurs
taleplerinin değerlendirilmesi,
2- Halen devam eden örgü, nakış, dikiş tabanlı kursların durumlarının gö rüşülmesi,
3- Takı tasarımı için kurs taleplerinin görüşülmesi,
4- Yapma çiçekçilik kursu taleplerinin görüşülmesi,
Alınan Kararlar:
1- Göçmen kadınların pişirme tabanlı kurs taleplerinin Çukurova Kadın Platformu
tarafından toplanması, talep sayısına bağlı olarak açılabilecek kurs sayısının
belirlenmesi kararlaştırıldı.
2- SEYMER Tellidere şubesinde halen devam eden örgü, nakış, dikiş tabanlı kursların
sorunsuz şekilde devam ettiği, kurslarda üretilen ürünlerin Haziran ayı başında
sergiye çıkarılacağı, bu serginin d üzenlenmesini üstlenen SEYMER ve Seyhan
HEM’ne platform olarak tanıtım desteği sağlanacağı, bunun için platform üyesi
derneklerin yoğun bir çaba içinde olması kararlaştırıldı. Sergide Toplumsal
Rehabilitasyon Derneği’nin afişler ile temsil edileceği, organ izasyon kuruluşları
uygun gördüğü takdirde Wi-CaN projesinin de tanıtımı için çalışma yapılması
kararlaştırıldı.
3- Takı tasarımı için yöremiz kadınlarından yoğun bir kurs talebi olduğu ve bu
taleplerin toparlanarak 2012 -2013 öğretim yılında kurs açılması içi n SEYMER ve
Seyhan HEM ile Çukurova HEM’nde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.
4- Yapma çiçekçilik için yöremiz kadınlarından gelen taleplerin toparlanarak 2012 2013 öğretim yılında kurs açılması için SEYMER ve Seyhan HEM ile Çukurova
HEM’nde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.
Toplantıya katılan temsilciler:
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 17.08.2012
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli, Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu, TRDER Öğr enicileri, SEYMER, Seyhan
HEM, Çukurova HEM, Dernek Üyesi Gönüllüler
Toplantı Gündemi:
1- Aşçılık kursu düzenlenmesi,
2- El sanatları kursu düzenlenmesi,
3- Trikotaj kursu düzenlenmesi,
4- Cilt bakım kursu düzenlenmesi,
5- Kadın sanat etkinliği çalışmaları,
6- Halk oyunları kursu düzenlenmesi,
7- Takı tasarımı için kurs taleplerinin görüşülmesi,
8- Yapma çiçekçilik kursu taleplerinin görüşülmesi,
9- Çukurova Belediyesi tarafından sürdürülen Çeyiz Sandığı Açılıyor projesine
sağlanabilecek destekler, üyelerimizin bu projed e faydalanıcı olma şartlarının
oluşturulması,
10- Çukurova Belediyesi’nin Toros mahallesindeki halk pazarlarında kadınlar için
tahsis edilmiş satış gününde üyelerimizin yararlanabileceği reyon oluşturulması.
Alınan Kararlar:
1- Aşçılık kursuna halen 50 kişi civ arında bir talep olduğu, söz konusu taleplerin
ulaşım kolaylığı da dikkate alınarak SEYMER Gülpınar ve Tellidere şubelerinde
2’şer dönem olarak düzenlenmesi, bunun için SEYMER koordinatörlüğü ile
görüşülmesi,
2- El sanatları kursuna 24 kişilik bir başvuru ol duğu, kursun SEYMER Tellidere
Şubesi’nde düzenlenmesi için SEYMER koordinatörlüğü ile görüşülmesi,
3- Trikotaj kursuna 16 kişilik bir başvuru olduğu, kursun SEYMER Gülpınar Şubesi’nde
düzenlenmesi için SEYMER koordinatörlüğü ile görüşülmesi,
4- Cilt bakım kursu için 36 kişilik bir başvuru olduğu, bu kurs için Çukurova HEM ile
görüşülmesi,
5- Kadın sanat etkinliği kapsamında EVKAD (Ev Kadınları Derneği) öncülüğünde ve
Çukurova Belediyesi desteğinde bir organizasyon hazırlanması,
6- Çok sayıda başvuru bulunan (tahmini ol arak 400 civarı) Halk Oyunları kursunun
Çukurova Belediyesi’nce sürdürüleceği ve platforma gelen taleplerin bu kurslara
yönlendirilmesi kararlaştırıldı.
7- Takı tasarımı kursunda yeterli talep bulunmadığı,
8- Yapma çiçekçilik kursunda yeterli talep bulunmadığı görüldü.
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
9- Çeyiz Sandığı Açılıyor projesinde temel amacın göç yoluyla şehrimize yerleşen
kadınların el emeği nakış, dikiş, örgü vb. ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı
sağlamaları için uygun ortamlar oluşturulması olduğu tespiti yapıldı. Bu kapsamda
oluşturulmuş Halk Çadırı’nda derneğimize ait bir reyon oluşturulması için
Çukurova Belediyesine talepte bulunulması, bu reyonda dernek üyelerimizin satış
yapabilmeleri için gerekli izinlerin alınması kararlaştırıldı.
10- Çukurova Belediyesi tarafından her Çarşa mba günü Toros Mahallesi kapalı halk
pazarından işsiz kadınların kendi becerileri ile ürettikleri ürünleri satabilmeleri için
bir fırsat tanındığı, burada reyon açan kadınlardan ücret talep edilmediği,
derneğimizin de kurslarından faydalanan üyeleri ve öğr encileri için reyonlar
açılması için Çukurova Belediyesi ile görüşülmesi kararlaştırıldı.
Toplantıya katılan temsilciler:
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 01.02.2013
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli , Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu,

Toplantı Gündemi:
1- Devam eden kursların değerlendirilmesi,
2- Halk çadırından yararlanma durumunun değerlendirilmesi,
3- Halk pazarından faydalanma durumunun değerlendirilmesi.
Alınan Kararlar:
1- Derneğimiz ve Çukurova Kad ın Platformu desteğinde açılmış bulunan;
a. Aşçılık kursu (SEYMER-Gülpınar Şubesi),
b. El sanatları kursu (SEYMER-Tellidere Şubesi),
c. Trikotaj kursu (SEYMER-Gülpınar Şubesi),
d. Cilt bakım kursu (Çukurova HEM),
e. Kadın sanat etkinliği,
f. Halk oyunları kurslarının sorun suz şekilde 2012-2013 öğretim yılı 1. dönemini
tamamladığı, aynı kursların 2. dönemde de devam edeceği,
2- Halk çadırında derneğimiz ve Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren diğer kadın
derneklerinin açtıkları reyonların sorunsuz şekilde satışa devam ettikler i, bugüne
kadar çok sayıda üyemizin burada satış yapabildiği,
3- Halk pazarında çok sayıda üyemizin reyon açtığı ve burada satış yapabildiği
tespitleri yapıldı.
Toplantıya katılan temsilciler:
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Women, Integration, Crafts and Networking (WI -CaN)
Proje İşbirliği Toplantıları
Toplantı Tarihi
: 01.06.2013
Toplantı Yeri
: Kadın Platformu
Temsil Edilen Kurum ve Kişiler : TRDER Yönetimi, Proje İrtibat Personeli, Proje Yürütücüsü,
Kadın Platformu,
Toplantı Gündemi:
1- 2012-2013 yılının değerlendirilmesi.
Alınan Kararlar:
1- Derneğimiz, Çukurova İlçede faaliyet gösteren diğer dernekler ve Çukurova Kadın
Platformu desteğinde sürdürülen çalışmalar yılbaşında planlanan çerçevede
sürdürülmüş,
2- Kurslarda herhangi bir sorun ile karşılaşılmamış,
3- 2013-2014 yılı için bir önceki yılın 2 katından fazla kurs talebi alınmıştır.
4- Kursların çeşitliliğinin artırılması faydalanma oranını yükseltecektir.
5- Çukurova HEM’de pişirme tabanlı kursların açılmasına ihtiyaç vardır. Halen bu
kurslar için öğrenciler ilçemiz merkezine uzak bir noktada bulunan SEYMER
Gülpınar Şubesinden faydalanmaktalar, ancak mesafenin uzak olması nedeniyle
ulaşım sorunu yaşamaktadırlar. Bu talebin ilgili HEM ile görüşülmesi ve ihtiyaç
duyulduğunda Çukurova Belediyesi ile işbirliği imkânlarının araştırılması
gerekmektedir.
6- Çukurova Belediyesince Toros ve İtfaiye pazarlarında açılan reyonların oldukça
tatminkâr satışlar yapabildiği görülmüştür.
7- Halk Çadırında satışların iyi durumda olduğu tespiti yapıldı. Gelecek yıl bu çadırın
bir benzerinin Çukurova ilçesi, Hayal Park civarına da kurulması için girişim
başlatılması kararlaştırıldı.
Toplantıya katılan temsilciler:

