
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" 
HİBE PROGRAMI (Europe Aid/ 135743)

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje Sahibi:
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği; başta insan kaynakları olmak üzere kadınlar,
çocuklar, gençler, engelliler, işsizler, dezavantajlı konumda bulunan diğer bireylerin ekonomik, sosyal, bireysel, 
kültürel, toplumsal alanda güçlenmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak, ülkenin ekonomik, sosyal ve 
toplumsal kalkınması, rekabet gücü kazanması, sürdürülebilir büyümeyi yakalaması ve toplumsal refahı ve 
yaşam kalitesini artırmasında sanat, kültür, bilim, çevre, spor dâhil her türlü alanda yeni fikirlerin, projelerin ve 
düşüncelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, şahıs 
kurumları, kamu ve yerel yönetimler ve tüm taraflarla işbirliği yapmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.
 Bugüne kadar ilimizde bu açamlarını yerine getirmek üzere yereldeki pekçok projede paydaş olarak yer 
alan Derneğimiz, Eylül 2013 tarihinden itibaren “Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nda” yer 
almaktadır.

Ortaklar:

www.karadenizyeniufuklardernegi.org

Proje Sahibi ve Ortakları Kimler?

ERİPOD Derneği ; Dernek, 2006 yılında kurulmuş, üyeleri toplumun çeşitli alanlarında hizmet veren, bir 
kuruluştur. Dernek İstihdam kursları vermektedir. Ayrıca ulusal ajansa, ,Canik Kent Konseyi Birimi’ne, Edes’e 
sunulmak üzere proje hazırlamaktadır. Aynı zamanda Eripod, dezavantajlı bireylere yönelik projeler yapmakta 
olup, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğ’nin projelerine ortak olmaktadır.
                                 E-mail:  eripodder2006@mynet.com    Cep Tel: 0554 455 55 18 / Dernek Başkanı Öner ANGIN

Canik Belediyesi ;
Samsun vilayet (il) merkezini oluşturan Samsun şehrinin 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı kararla Büyükşehir 
statüsüne kavuşturulması ile şehri meydana getiren semtlerin bir kısmı birleştirilerek alt belediyeler 
oluşturulmuştur. Bunlardan şehrin doğusunda Mert ırmağı ile Kutlukent arasında kalan kısma tekabül eden 
kesimde yer alan alt belediyeye bölgenin tarihi geçmişinden hareketle Canik adı verilmiş, böylece bugünkü Canik 
Belediyesi ortaya çıkmıştır. Canik İlçesi 40.215 km2 yüz ölçümüne ve bu alan 54 mahalleye sahiptir. İlçe toplam 
nüfusu 2014 yılı itibarıyla yaklaşık 93.721’dir.  5393 sayılı Belediye Kanununun getirdiği iş ve yükümlülüklerini 
uygulamaya koyan Canik Belediyesi kendi oluşturduğu vizyon ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar birçok 
projeye imza atmıştır. Ayrıca bünyesinde kurduğu Canik Kent Konseyi ile birçok sivil toplum, kamu kurumu ve 
üniversiteler ile birlikte katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar 
yürütmektedir.                                                   
                                                                     Tel:   444 55 90       Web:  www.canik.bel.tr       E-mail:  bilgi@canik.bel.tr

SAMROM ; Dernek 2010 yılında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuştur.

     Roman toplumuna yönelik ayrımcılık ve dışlanmayı ortadan kaldırmak,
     Roman toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek,
     Roman toplumunun iş ve istihdam sorunlarının çözümlemek,
     Roman mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm çalışmaları,
     Roman kültürünün yaşatılması,
     Roman toplumunun yaşam şartlarını iyileştirmek,
     Roman kadınların konumlarını güçlendirmek,
     Roman toplumu içinde gerçekleştirilen erken evlilikleri engellemek.

                                                                                                Cep Tel: 0538 499 55 37  /  Dernek Başkanı Selim GÖKÇEN

Proje Yetkilisi
Hicran Karadoğan KINIK

Proje Koordinatörü
Selim ÜNAL

İdari ve Mali İşler Sorumlusu
Hasan GÜDÜL

Proje
Yürütücü
Ekibi

Sayı: 1Kasım 2016Aylık Bülten

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği sorumludur ve
bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.



Projenin süresi 10 aydır ve  projenin hedef kitlesi, 
Samsun İli Canik Bölgesinde yaşayan, 15- 35 yaş 
arası, eğitim seviyesi düşük, sosyal güvencesi 
olmayan, % 50’i kadın,100 roman vatandaş ile bu 
vatandaşların çocuklarıdır.

Projenin Süresi ve
Hedeflenen Grupları
Nelerdir?

1- Samsun ili Canik Bölgesinde yaşayan roman vatan-
daşlara; iş, meslek ve uyum eğitimlerinin yanı sıra 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin, romanların 
yaşadıkları bölgede verilmesini sağlamak,

2- Bu amaçla “Gezici İş ve Eğitim Merkezi” kurarak, 
eğitim, sağlık, istihdam gibi tüm alanları kapsayan 
çok boyutlu  sosyal müdahale ve  hizmetlere, Roman-
ların kolay erişebilmelerini sağlamak ve sorunların 
çözümüne yönelik katılımlarını arttırmak,

3- Roman vatandaşların görüşleri doğrultusunda 
belirlenen, 3 farklı alanda iş ve mesleki eğitimler 
verilerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak,

4- Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal 
uyumlarına yönelik 3 farklı alanda  Destekleyici 
Eğitim Program oluşturularak, sosyal entegrasyon-
larına destek olmak,

5- Ortak hazırlanacak, belgesel (Samsun’da Roman 
Olmak konulu) ve bülten çalışması ile toplumdaki, 
Roman vatandaşlara yönelik önyargının azaltılması-
na katkı sağlamaktır.

Gezici İş ve Eğitim Merkezi
Projesinin Amaçlar
Nelerdir?

Projenin Faaliyetleri
Nelerdir?
1) Proje Koordinasyon Birimi ve Ekibinin Kurulması: 
Projenin ilk iki ayında gerçekleştirilecek bu faaliyet ile 
projenin yürütülmesinden sorumlu bir proje 
koordinasyon birimi ve ekibi oluşturulacaktır

2) Projenin Tanıtımlarının Yapılması ve Web 
Sitesinin Kurulması: Projeye katılımı ve ilgiyi 
artırmak amacıyla bir dizi tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. İşitsel-görsel ve yazılı 
materyaller kullanılarak yapılacak olan tanıtım 
faaliyeti ile gerek  hedef kitlenin gerekse kamuoyunun 
ilgisi projeye çekilecektir.

3) “Gezici İş ve Eğitim Merkezi”nin Kurulması: 
Projenin 3. ve 4. Ayında gerçekleştirilecek olan bu 
faaliyet ile Canik Belediyesi tarafından temin edilen 
araçın, iç ve dış teşrifi yapılarak   “Gezici İş ve Eğitim 
Merkezi”ne dönüştürülecektir.

4) Alan Taramasının Yapılması: İlçedeki roman 
vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini  tespit 
etmek, elde edilen veriler doğrultusunda  katılımcı, 
gerçekçi ve doğru bir programlama yapmak amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, anket 
yapılacak ve mahalle toplantıları düzenlenecektir.

5) İş ve Mesleki Eğitim Planının Oluşturulması ve 
Verilmesi: Projenin alan taraması sonrası roman 
vatandaşların ilgi, yetenek ve talepleri doğrultusunda 
belirlenen 3 farklı iş ve mesleğe yönelik iş ve mesleki 
eğitimler verilecektir. 

6) Destekleyici Eğitim Programlarının Oluşturulma-
sı ve Uygulama: Proje, İlimizde yaşayan roman vatan-
daşların, bir yandan mesleki niteliklerini geliştirirken, 
diğer yandan bu  vatandaşların,  iş, sağlık, eğitim gibi 
alanlarda karşılaştıkları sosyal entegrasyon sorunu-
nun çözümüne yönelik danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerini içermektedir.

7) Samsun’da Roman Olmak konulu belgesel ve 
bülten çıkartılması: Proje, toplumda romanlara var 
olan önyargının giderilmesine yönelik  bir dizi 
faaliyetleri de içermektedir. 

8) Sonuç ve Değerlendirme: Proje kazanımlarının ve 
çıktılarının, tüm taraflarla ve kamuoyu ile 
paylaşılacağı bir değerlendirme/sonuç toplantısı 
düzenlenecektir. 

1. İş, meslek ve uyum eğitimlerinin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin verileceği tam donanımlı “Gezici İş ve Eğitim Merkezi” 
kurulması,
2. Kurulan Gezici İş ve Eğitim Merkezinde, alan taraması sonrası roman 
vatandaşların görüşleri alınarak 3 farklı alanda yaklaşık 360 saatlik iş ve 
mesleki eğitimler verildi ve katılımcıların en az %50’nin istihdamı 
sağlanması,
3. Bölgede belirlenen sorunlar doğrultusunda roman vatandaşların eğitim, 
sağlık ve sosyal uyumlarına yönelik 3 farklı alanda ve konuda yaklaşık 120 
saatlik Destekleyici Eğitim Program oluşturularak, hayata geçirilmesi,
4. Toplumda, Roman vatandaşlara yönelik ön yargıyı azaltmak amacıyla  
ortak katılımlı, 1 adet belgesel ile 12 adet bülten çıkartılarak kamuoyu ile 
paylaşıldı,
5.Roman vatandaşların özgüvenleri geliştirilerek, sosyal entegrasyonlarına 
katkı sağlandı.

Proje Sonunda Yapılan Faaliyetlerle
Hangi Sonuçlar Elde Edilecektir?

Samsun’da Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje Aylık Bülteni  -  İletişim ve Bültenin Sahibi: Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü: Hasan GÜDÜL 
İletişim Adresi: Kadıköy Mah. Kadı Cad. No:21/B İlkadım/SAMSUN  -  Tel&Faks: 0(362) 4323846  E-mail: yeniufuklar55@gmail.com  -  info@romgem.org    Web: www.romgem.org
Baskı: Mogi Ajans Basım Öncesi Bilgisayar Destekli Hizmetleri Ltd. Şti.   Adres: Pazar Mh. Meserret Sk. No:43/3-3  İlkadım/SAMSUN  Tel: 0362 431 76 50  Faks: 0362 431 76 56
   Gezici İş ve Eğitim Merkezi Proje Aylık Bültene internet sitemizdeki e-Bülten bölümünden de ulaşabilirsiniz.     /     www.romgem.org
   Bu bültende yayınlanan yazı ve fotoğraflar sahibinden izinsiz kullanılamaz.BÜ
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