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Başvurunun 

Yapıldığı Tarih: 
 23.02.2021 

BÖLÜM 1-PROJE DETAYLARI 

Proje 

Sahası/Yerleşimi 

Hakkında Bilgi: 

(Projenin 

uygulanacağı 

bölgenin 

sosyoekonomik 

açıdan durumu, 

ulaşım koşulları 

hakkında detaylı 

bilgi veriniz. 

Ayrıca proje 

bölgesini gösteren 

haritayı ek olarak 

gönderiniz.)  

Proje Uygulama Alanı: Bitlis ilinin Tatvan ilçesidir. İlçenin rakımı 1,690 (5.540 ft) metre, 

yüzölçümü 1.606 km², İl Merkezine uzaklığı 28 km’dir. Karasal iklim özelliklerini taşıyan 

ilçemizin iklimsel özellikleri şu şekildedir. Yağışlar genelde ilkbahar ve sonbahar 

aylarındadır. En fazla yağış nisan ayında olmaktadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 8.39 

m.’dir. İlçenin coğrafi özellikleri genel olarak ilçe sınırları içinde kalan arazinin büyük bir 

kısmı dağlık ve yaylak şeklindedir. Tatvan ilçe nüfusu 94.697 kişidir. Bu 

nüfus, 48.682 erkek ve 46.015 kadından oluşmaktadır. 

Yüzde olarak ise: %51,41 erkek, %48,59 kadındır. Doğu Anadolu Bölgesi sınırları 

içerisinde yer alan Bitlis kuzeyinde Muş ve Ağrı, batısında Batman, doğusunda Siirt, 

güneyinde ise Van ile komşudur. Bugün Tatvan’da sanayi anlamında ileri düzeyde bir 

gelişmişlik olmasa da hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretildiği fabrikalar mevcuttur. Ayrıca 

bims ve parke taşı sektöründe önemli gelişmeler olmaktadır. Çevre il ve ilçelerden çok fazla 

katılımcı ve ziyaretçinin geldiği Fuar Tatvan’ın en eski kültürel, sosyal ve ticaret 

etkinliklerindendir. Tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçemiz 

226.088,77 dekar tarım alanı, 221.002,02 dekar mera alanı, 750 dekar çayır alanı, 

210.018,20 dekar orman alanı, 21.506,25 dekar yerleşim alanları ve 284.667,23 dekar diğer 

araziler olmak üzere toplam 964.033,20 dekar araziye sahiptir.  İlçemizin toplam yüzölçümü 

1.235.000 dekar olmasına karşın sadece %18'lik kısmı tarım alanlarını oluşturmaktadır. 

İlçenin tarımla geçinen nüfus oranı ise %26 olarak hesaplanmıştır. İlçemizde işsizlik oranı 

istihdam oranı %33,3 işsizlik oranı %14,2’dir Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. 

İlçemizde erkek ve kadınların işgücüne katılımı tamamen tarımsal faaliyetlere dayalı ve 

mevsimseldir.18 yaş üzeri kadınların işsizlik oranı erkeklerden çok daha fazladır. Kadınlar 

genellikle Haziran-Ağustos aylarında tarımsal faaliyetlerde bulunabilmekte, yılın diğer 

aylarında çalışma ve üretimi dahil olma imkânı bulamamaktadırlar. İlçe ve çevre köylerde 

nüfusun %50'sini oluşturan kadınların üretime yönlendirilmesi, bölgede işsizlik sorununun 

da çözülmesi demektir. Kadın ve engelli eğitim ve beceri geliştirme merkezinin yapılacağı 

tadil yapılacak bina Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına aittir. İlçe merkezinde uluslararası 

karayolu üzerinde olup ulaşım, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunu bulunmayıp, 

merkezi konumundan dolayı ilçedeki kadın nüfusunun %30’nuna hizmet verecektir. 



Projenin Amacı: 

Projemizin En Temel Amacı: İlçemizdeki kadınların kişisel birikimlerini yükseltmek, 

mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, iş hayatında donanımlarını artırmak, gelir elde 

etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. 

İlçemizde nüfusun kırsal alandan hızla ilçe merkezine yönelmesi ile kentlere gelen ve daha 

önce tarım işçisi veya ücretsiz aile işçisi olan kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik 

nedenlerden dolayı kent merkezinde iş bulması güçleşmiştir. İş imkanları tekstil ve tarım 

faaliyetleri dışındaki sektörel darlık nedenlerinden dolayı kısıtlıdır. Kadın istihdamı yok 

denecek kadar azdır. Kadınlarımızın %1'i genelde geçici olarak İŞKUR’un açmış olduğu 

toplum yararına projesinden faydalanmaktadır. Diğer %1’i de tekstilde çalışmaktadır. 

İlçemizde mevcut işgücü talebini erkekler karşılamaktadır. İlçemizde Kadın girişimci, esnaf, 

tüccar yok denecek kadar azdır. İlimize ve ilçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin 

tüketimine yönelik ilimizin ve ilçemizin kültürel mirasını hediyelik eşya üretim ve satışını 

yapan işletmeler talebi karşılayacak düzeyde kalite ve çeşitlilikte ürüne sahip olmamaları ve 

bu konuda çok amatör hareket etmektedir. Bu sebeple ilimiz ve ilçemiz hediyelik eşya 

sektöründe gelir ve istihdam kaybına uğramaktadır. Bu proje ile kurulacak olan eğitim 

merkezinde yöresel yemeklerin tanıtılması, işletmelere aşçı çırağı, aşçı yardımcısı ve aşçı 

yetiştirilmesi amacıyla AŞÇILIK KURSU, yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı bir 

ekonomiye sahip olması nedeniyle BAHÇECİLİK VE DIŞ MEKAN BİTKİ YETİŞTİRME 

KURS,  yöreye has olan ebru, sedef kakmacılığı, ahşap işleme ve boyama, marküteri (ahşap 

geçme sanatı), muarrak (ahşap birleştirme), ahşap oyma ve çini işlemeciliği eğitimini içeren 

EL SANATLARI, EV TEKSTİLİ, SERAMİK VE CAM İLE ÇİNİ İŞLEMECİLİĞİ 

KURLARI verilecektir. Eğitim sayesinde bölgemizde üretilen ürünler ilimize ve ilçemize 

gelen yerli ve yabancı turistlere ve diğer turizm merkezlerine de gönderilerek 

pazarlanacaktır. Böylece daha önce eğitim eksikliği, toplumsal baskı ve çocuk bakımı gibi 

nedenlerden dolayı iş gücü piyasasına girememiş işsiz ve eğitim düzeyi düşük olan 

kadınlarımıza iş ve kazanç imkânı doğacaktır. Ayrıca proje kapsamında kursiyerlerin 

çocukları için özel bir bölüm ayrılacak ve bu bölümde OKUR YAZARLIK, ANNELİK, 

ÇOCUK HİJYEN VE BAKIMI, KADIN HAKLARI eğitimleri ve seminerleri yapılacaktır. 

Toplumsallaşma sürecindeki sosyal sorunları ve aile içi şiddeti önlemek, Kadınlarla birlikte, 

başta eğitilebilir engelliler olmak üzere 18-55 yaş arası kadınların meslek edinmelerinin 

sağlanması, çiftçilerimizin ürün çeşitliliği ve kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. İlçemizde 

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitimi Merkezinden faydalanan kadınlarının 

kooperatif kurmaları sayesinde ürettikleri ürünleri kolayca pazarlaya bileceklerdir. 



Projenin 

İçeriği:(Proje ile 

başvuruda 

bulunduğunuz, 

devam etmekte 

olan sorunun 

nedenini 

açıklayınız. 

Yapılan 

araştırmalar ve 

veriler ile sorunun 

günümüze kadarki 

değişimini 

belirtiniz. Proje 

gerçekleştirildikten 

sonra, hedef kitleye 

ne gibi yararları 

olacağını 

belirtiniz.) 

Yaşadığımız çevre ve ekonomik imkanlar dolayısıyla bölgemizde dezavantajlı kesimi 

oluşturan kadınlar başta olmak üzere, eğitilebilir engellililerin becerilerinin geliştirilmesi, 

sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması için Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 

Kadın Mesleki Eğitim Merkezi oluşturulması projesidir. Proje kapsamında tapuda Odamız 

adına kayıtlı olan, merkezde olup ulaşım, altyapı, elektrik, su sorunu halledilmiş olan binada 

alt kat ve üst katta tadilat yapılması kaydı ile, Proje kapsamında 250 kişi kapasiteli 

ışıklandırma ve ses düzenine sahip, projeksiyon ve projeksiyon perdesi, ısıtma 

havalandırması bulunan müzik ve şiir dinletileri, turnuvalar, yarışmalar, sergiler sinema ve 

tiyatro gösterisi, panel, seminer ve konferanslar düzenlenebilecek bir salon mevcuttur. 

Kadınlarımızın aile ekonomisi, çocuk bakımı, kişisel bakım, kişisel gelişim ,engelli, sağlık, 

gibi konuların kadının engellinin gelişimini sağlayacak konferansların verildiği 1 adet çok 

amaçlı bir salon, kadınların gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için, istek ve 

talepler doğrultusunda eğitim programları ve meslek edindirme kursları    açılarak,  ilgili 

hocalar ile eğitim imkânı sunacak 4 adet atölye, İdare odası ile Japon El Sanatlarından 

örnekleri vb. kültürel özelliklerin sergilenmesi  için Japon köşesi yapılacaktır. Ebru, sedef 

kakmacılığı, ahşap işleme ve boyama, marküteri (ahşap geçme sanatı), muarrak (ahşap 

birleştirme), ahşap oyma ve çini işlemeciliği sanatı yapma atölyesi, yiyecek içecek, ev 

tekstili atölyesi, 1 öğretmenler odası,1 derslik,1 idari odası, 1 sergi salonu, eğitim merkezi 

yapılacaktır. Tadilatı kısa sürede tamamlanacak olan merkezde ilk etapta, Ebru, sedef 

kakmacılığı, ahşap işleme ve boyama, marküteri (ahşap geçme sanatı), muarrak (ahşap 

birleştirme), ahşap oyma ve çini işlemeciliği sanatı, aşçı yetiştirilmesi, okuma yazma 

kursları düzenlenecektir. 

Proje Konunuzun 

İlgili Olduğu 

Yasa, Yönetmelik, 

Kanun gibi Resmi 

Kaynak:  

(İlgili içeriğe ait 

numara veya başlık 

paylaşmanız 

yeterlidir. ) 
Ör: Hasta Nakil Aracı 

Sağlanması Projesi için 

Sağlık Bakanlığı'nın 

ilgili 

genelge/yönetmeliği 

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hazırlanarak 11.04.2018 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. 

 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 16 Eylül 2017 Cumartesi 30182 

Resmi Gazete 



Projeden 

Beklenen 

Faydalar:(Proje 

gerçekleştirildikten 

sonra hedef kitleye 

yönelik ne gibi 

faydaları olacağını 

belirtiniz.) 

Bölgede  okuma-yazmaz kadın nüfusunun asgari düzeye indirilmesi,  Başta kadınlar olmak 

üzere, eğitilebilir engellilerin ve 18-50 yaş arası işsizlere aile ve bölge ekonomisine katkı 

sağlayacak mesleki becerileri kazandırmak amacıyla eğitim ve beceri geliştirme merkezinin 

kurulması,   Kadınlara birey ve vatandaş olma bilinci kazandırmak için çeşitli eğitim 

seminerleri düzenlemek, doğa, spor, inanç ve sağlık turizminin önemli cazibe merkezi haline 

gelen bölgemizde yöresel el sanatları,Çinici sanatı,Ebru sanatı, ev tekstil ürünlerinin 

üretimine yönelik atölyelerin kurulması.Bu alanlarda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.  

İl ve ülke geneline hizmet verecek dış mekân bitki yetiştiriciliği için uygun eğitim ve üretim 

ortamının hazırlanması ve eğitimlerin düzenlenmesi, bölgede sanat zevkinin geliştirilmesi 

için müzik, resim ve ebru kurslarının düzenleneceği resim ve müzik atölyesinin kurulması, 

eğitimlerin verilmesi. Bölgede dezavantajlı tüm grupların bilişim teknolojileri alanında 

eğitim alabilecekleri bir laboratuarın kurulması.   Yeni nesillerin eğitimli ve becerikli 

kadınların ellerinde yetiştirilmesinin sağlanması. Yerel yönetim ve reel sektör temsilcisi 

kuruluşların ortak hareket etmesi ile bölge için önemli bir sorun olan nitelikli insan kaynağı 

temini ve kadınların istihdamı konularına çözüm üretilmesi, İşsiz ve niteliksiz bayanların 

mesleki eğitim programlarına alınarak kadınlara iş piyasasının istediği niteliklerin 

kazandırılması. Çiftçilerimizin başta kayısı üretimi olmak üzere çeşitli zirai faaliyetlerdeki 

ürün kalitesinin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik eğitim seminerlerinin 

düzenlenmesi. İlçemizde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitimi Merkezinden 

faydalanan kadınlarının kooperatif kurmaları sayesinde ürettikleri ürünleri kolayca 

pazarlaya bileceklerdir. 

Projeden 

Faydalanacak 

Grubun Tanımı: 

(Bölgenin toplam 

nüfusu ile bu 

nüfusun içindeki 

projeden 

faydalanacak 

potansiyel kişi 

sayısı hakkında 

bilgi veriniz. ） 

İlçemize  yakın olan ve günlük ulaşımın sağlandığı 17 köyümüzde yaşayan çiftçi ailelerdeki 

genç kız, kadınlar ve engelliler, maddi durumlarının yetersizliği veya toplumsal yapı, 

gelenek ve görenekler, mahallinde okul bulunmayışından dolayı okumaz-yazmaz kadınlar, 

özellikle ekonomik imkansızlıkların neden olduğu aile içi şiddete maruz kalan genç kızlar 

ve kadınlar, örgün eğitimin dışında kalan işsiz ve niteliksiz genç kızlar, risk altındaki genç 

kızlar ve kadınlar, engelli gençler, çiftçiler, 18-55 yaş arası işsiz ve niteliksiz kadınlar, hedef 

grubumuzu oluşturmaktadır. Proje kapsamında toprak kavgaları, kan davaları, yoksulluk, 

geçim sıkıntısı nedeniyle İlçemizde İlçesinde genç kızlar, kadınlar ve eğitilebilir engelliler. 

İlçemizde ilçesinde yaşayan 46015 kadın, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 

öğrenciler ve bu okullardaki öğretmenler ile seminerlere katılanlar ile birlikte bütün ilçe 

halkı, toplamda 80.000 kişi faydalanacaktır. 

Projeden 

Faydalanacak Kişi 

Sayısı ve 

Uygulama Planı: 

(Projenizin 

içeriğine göre 

toplam 

faydalanacak kişi 

sayısını baz alarak 

günlük- haftalık-

aylık-yıllık planlar 

hazırlayınız. 1 

yıllık süreçte hedef 

kitle içerisinde 

bulunan toplam kaç 

kişinin projeden 

Proje süresince okuma yazma bilmeyen 120 kadın  

Yöresel ev tekstil ürünleri eğitimi verilecek 20 kadın  

Dış mekân bitki yetiştiriciliği eğitimi verilecek 20 kadın 

Çini resim ve ebru eğitimi verilecek 100 kadın 

Yiyecek içecek alanında aşçı, pastacı eğitim verilecek 100 kadın 

Proje kapsamında ANNELİK, ÇOCUK HİJYEN VE BAKIMI VE KADIN HAKLARI 

seminerlerine katılacak 100 kadın 

Girişimcilik eğitimi verilecek 100 kadın 

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve modernleştirilmesi amaçlı eğitim seminerlerine 

katılacak 120 çiftçi kadın 

Olmak üzere projeden direkt olarak faydalanacak kadın sayısı 680 kadındır. 

Ancak merkezimizin faaliyetleri proje bitiminde de aynen sürdürülecek olup, İlçede yaşayan 

46015 kadın doğrudan faydalanıcılarımız arasındadır.  Sonuç olarak bu kadınların aileleri 

ile birlikte İlçe genelinde toplamda 80.000 kişi nihai faydalanıcılarımız arasında yer 

almaktadır. 



direkt olarak 

faydalanacağını 

belirtiniz. ) 

Yukarıda verilen kadın sayısı dikkate alındığında merkezimizde her kurs için hazırlanacak 

programlar 20 şer kişilik olarak planlanacak ve öngörülen sürelerde uygulanacaktır. 

Kurslarda eğitici olarak alanında sertifikalı uzman eğiticilerin olduğu ve Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) ndan sertifikalı eğiticilerden, MEB sertifikalı eğitim firmalarından, veya 

MEB sertifikalı uygun eğitim merkezlerinden hizmet satın alınacaktır. 

Proje Ortakları:  

(Varsa lütfen 

belirtiniz. Proje 

ortaklarının, proje 

gerçekleştirildikten 

sonra ne gibi 

destekler 

sağlayacağını 

kısaca belirtiniz. ) 

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Eğitimi Merkezi Müdürlüğü: El sanatları, Aile eğitimleri, 

Tarımsal kurslar, Yiyecek içecek kursları ve kursiyerler tarafından istenen tüm kurslar 

düzenleyecek ve sertifikalandıracaktır. 

Proje 

Ortaklarının 

Katkı Tutarları: 

(Varsa belirtiniz.) 

 

Proje ortakları kurslardaki öğreticilerin ücretlerini sigortalarını karşılayacaktır. 

Tahmini Bütçe:  

(Toplam proje 

bütçesi ve ana 

maliyet 

kalemlerinin 

tutarlarını TL 

olarak yazınız.) 

TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  
 

1- Var olan ve fotoğrafları eklenen yapının ve bölümlerinin kadınlara kurs verilecek hale 

getirilmesi için inşaat tadilat işleri                                                   

S.N.      İŞİN CİNSİ                               YAPILACAK İŞLER TUTARI  (TL) 

1.1-  İNŞAAT TADİLAT  İMALATLARI………………………………..…127.500,- 

1. WC sayısının artırılması 

2. Kursiyerler için Kurs Hazırlık Soyunma Kabinleri bölümü oluşturulması 

3. İlk Yardım odası 

4. Eğitim ve pratik kurs salonları bölümlemeleri 

5. Elektrik tesisatı ve aydınlatma imlatları 

6. Su ve kalorifer tesisatı, sıcak su kombisi alımı ve montajı 

1.2- KURSİYERLERE 20 KİŞİLİK YEMEKHANE VE MUTFAK 

BÖLÜMLERİNİN BİNA DIŞINDA KONTEYNER ALINARAK 

YAPILMASI…………………………………………………………….…….90.000,- 
1.3- MOBİLYA VE AHŞAP 

AKSAM…………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………..……..75.000,- 

1. 20 kişilik eğitim ve kurs salonu masa ve sandalyeleri 

2. Eğitici Masası ve koltuğu 

3. 20 kişilik çalışma tezgahı (her iki kişiye bir tezgah)= 10 tezgah 

4.  Malzeme dolapları 20 adet   

 



2- EĞİTİM  MALİYETLERİ 
 

2.1- Hijyen giysileri, ilk yardım ve iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu ekipmanı                                                                         

                                                                                                                               12.500,-   

2.2. Eğitici ücreti maliyeti 

 

 

2.3-MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRETİ                                                                    12.000,-             

                                                         GENEL TOPLAM                        ……….525.000,- 

 

 

 

 

EĞİTİM ADI 

KURS SÜRESİ 
1 grup 

20 kişilik 
ÖĞRETMEN ÜCRETİ 

gün 
TOPLAM ÖĞRETMEN ÜCRETİ 

₺ 

YETİŞKİNLERDE 
OKUMA YAZMA 

180 
6 grup  

toplam gün           150,00 ₺  27.000,-  

EV TEKSTİLİ 
ÜRÜNLERİ 

HAZIRLAMA 
1 grup 

130           150,00 ₺ 19.500,-  

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  
1 grup 

130           200,00 ₺ 26.000,-  

ÇİNİ 
5 grup 

160 200,00 ₺ 32.000,-  

AŞÇI 

 
5 grup 

240 200,00 ₺ 48.000,-  

GİRİŞİMCİLİK 
5 grup 

120 gün 100,00 ₺ 12.000,-  
ANNELİK, ÇOCUK 

HİJYEN VE 

BAKIMI VE 

KADIN HAKLARI 

seminerleri 

5 grup 
90 gün 

 150,00 ₺ 13.500,- 
Tarım ve 

hayvancılığın 

geliştirilmesi ve 

modernleştirilmesi 

amaçlı eğitim 

seminerleri 

6 grup 
200 gün 150,00 ₺ 30.000,- 

    Toplam  208.000  

Japonya 

Büyükelçiliği'nden 

Beklenen Hibe 

Tutarı: 

525.000,- 



(Duyuru içeriğinde 

bulunan maksimum 

hibe tutarını ve 

bütçe ile ilgili 

ayrıntılı bilgileri 

göz önünde 

bulundurunuz. Aksi 

takdirde projeniz 

değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

Tutarı TL olarak 

yazınız.)  

Projenin 

Başlangıç ve Bitiş 

Tarihi: 

(İhale, satın alma, 

tedarik ve 

raporlama gibi 

işlemlerin sürecidir. 

Proje başlangıç 

tarihi en erken Mart 

2022, bitiş tarihi ise 

en geç Mart 2023 

olmalıdır.) 
(Projenin seçilmesi 

durumunda yapılacak 

olan sözleşme 

tarihinden itibaren 

tamamlanma süresi 1 

yıldır.) 

01.03.2022- 31.03.2023 

Sürdürülebilirlik 

Planı:(Projenin en 

az 10 yıl 

sürdürülebilmesi 

için planlanan 

düzenlemeleri ve 

önlemleri 

belirtiniz.) 

Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Mesleki 

Eğitim merkezi olarak tahsis edilen binanın inşaat tadilat işleri tamamlanacak ve eğitim 

faaliyetlerinin yürütüleceği atölyeler kurulacaktır. Eğitim faaliyetlerinde eğitici eğitici 

sigorta giderleri, katılımcı ve eğiticilerin seyahat ve konaklama harcamaları, işletme 

giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b), projede görev alacak personelin maaş ve 

tazminatları, proje tanıtım giderleri (Broşür, reklam vb.) ve küçük araç ve gereçler ile hibe 

desteği ile tedarik edilecek ekipmanların bakım maliyetleri, banka komisyon ücretleri 

(Ekipmanların temini sırasında yüklenici firmaya yapılan havale/EFT gibi işlemlerin 

komisyon ücretleri), vb. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacaktır. Halk 

Eğitimi Merkezlerinin genel yapısı bu tür eğitim faaliyetlerinin eğitici sigorta giderlerini de 

karşılamaya müsaittir. Eğitim merkezinin elektrik, ısınma, su, telefon, kırtasiye, temrinlik 

malzeme giderleri Odamız tarafından karşılanacaktır.  

Projenin ikinci yılından itibaren Odamız tarafından Merkezde üretilen ürünlerin sergilenip 

yerli ve yabancı turistlere satılacağı satış büfeleri açılacak ve kadın girişimcilerin hizmetine 

sunulacaktır.  

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitimi Merkezinden faydalanan kadınlarının 

“kadın girişimciler kooperatifi”  kurmaları sağlanacak ve böylece projede sayesinde 

kurulacak olan Kadın Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine devam edilmesi sağlanırken daha 

da ileri olarak bu merkezdeki kurslarda ve atölyelerde kurulacak kadın kooperatifi üyesi 

kadınların ürettikleri ürünler de Odamızın tesislerinde kolayca pazarlanabilecektir. 

Proje sonucunda kurulacak Kadın Eğitim Merkezi ve Kadın Girişimciler Kooperatifi 

projenin tüm Tatvan halkının hizmetine Odamız tarafından sunulacak ve her türlü destek 

verilerek Türk-Japon işbirliği ve dostluğunun iyi bir örneği olarak her yıl Japonya 

Büyükelçiliği ve ilçemiz mülki amirlerinin katılabileceği Türk-Japon Dostluğu Tatvan 

Kadın Eğitim Merkezi ve Kadın Girişimciler Kooperatifi Yıllık Kermesi tertiplenerek 



geleneksel hale getirilecek ve projenin diğer ilçelerde de yaygınlaşması teşvik edilmiş 

olacaktır. 

Ürünlerin kataloglanarak Japonya’da da pazarlanması için Odamız imkanlarıyla 

Kooperatifin Türkçe ve Japonca online satış sitesinin kurulması gibi daha ileri tanıtım ve 

ticari çalışmaların yapılması projenin sürdürülebilirlik faaliyetleri içerisinde 

öngörülmektedir. 

BÖLÜM 2-BAŞVURU SAHİBİ  

Başvuru Sahibi 

Kuruluşun Adı: 
 Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 

Adres:  Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:162 

Tel:  0434 827 12 66 – 827 98 99 – 827 16 33 

E-mail:  info@tatso.org.tr 

Web Sitesi: (varsa 

lütfen belirtiniz) 
 www.tatso.org.tr 

Kuruluş Tarihi:  1972 

Kuruluş Bilgileri: 

(Personel ve/veya 

üye sayısı,  

kuruluş amacı, 

faaliyetler vb.) 

Odamızda 7 personel istihdam edilmektedir. 2025 ticari faaliyet gösteren üyemiz 

bulunmaktadır. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünde 

5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Proje 

Deneyimleri:(Proje 

isimlerini belirterek 

içerikleri hakkında 

kısaca bilgi 

veriniz.) 

AB Pazarı Kapılarının Tatvan İş Topluluğuna Açılması (Ab Projesi) : Tatvan Ticaret 

ve Sanayi Odası tarafından yazılan projenin amacı Tatvan TSO da kayıtlı üyelerimizin, AB 

pazarını öğrenmesi ve AB üye ülkelerdeki tacirlerin bölgemiz ekonomisine katkılarını 

amaçlayan proje 

Ata Mirası Osmanlı ve Selçuklu El Sanatları : Güdümlü SODES projesi olarak 

yazılmıştır. Amaç kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması 

IPA rekabetçi sektörler programı pomza ve perlit tesis çalışması: Bölgemizde yoğun 

bir şekilde bulunan pomza ve perlit madenlerinin katma değerli ürünlere 

dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Katma değerli ürünlere dönüşen madenin bölgemiz 

ekonomisine katkı sağlaması amacı ile AR-GE projesi olarak sunulmuştur. 

Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesi : Sodes projesi olarak sunulan ve 

bu şekilde uygulanan projede dez avantajlı gruplara el sanatlarını öğretmek ve 

bunları işyerlerine uygulamak  

Teknolojik Altyapılı Bitlis İşgem Projesi : Küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren 

kobilerin iş geliştirmelerine ve teknolojik altyapılarını ab normlarına uygun hale 

getirmek adına yürütülmüş bir projedir. 

Başvuru Sahibi Kuruluşun Son İki Yıla Ait Toplam Gelir ve Giderleri:  

(Kurumunuzun 2018 ve 2019 yılına ait toplam gelir ve gider miktarını TL olarak belirtiniz.) 

2018 
Toplam Gelir:    1.579.137,2 TL 

Toplam Gider:  1.436.866,97 TL 

2019 
Toplam Gelir:   1.594.937,14 TL 

Toplam Gider:  1.412.524,09 TL 

BÖLÜM 3-PROJE YETKİLİSİ 

Proje Yetkilisinin 

Adı-Soyadı: 

(Proje sahibi 

kuruluş tarafından 

proje hakkında 

 Mücahit DİKSİN 



iletişim kurulmak 

üzere 

yetkilendirilen kişi) 

Ünvanı:  Genel Sekreter 

Tel:  0434 827 12 66 – 827 98 99 – 827 16 33 

Cep Tel:   0533 726 66 54 

E-mail:  mucahitdiksin@gmail.com 

Başvuru Sahibi 

Kurumun En Üst 

Düzey Yetkilisinin 

Adı, Soyadı, 

Ünvanı, İmzası ve 

Kurumun Kaşesi: 

 Bilal ADABAĞ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Proje Yetkilisinin 

Adı, Soyadı ve 

İmzası: 

 Mücahit DİKSİN 

Önemli Not: Başvuru formunu doldurduktan sonra çıktı alarak yazıların okunaklı ve tam metnin görünür bir 

biçimde olduğunu kontrol ediniz. 

*Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular: 
• Başvuru formu Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  

• Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular ve açıklamalar üzerinde değişiklik 

yapılmamalıdır.  

• Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun 

tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası) olmalıdır.  

• Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.  

• Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı 

karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.  

• Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.  

• Proje yetkilisi ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.  

• Başvuru formu başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanarak belgelere başvuru 

sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır. 

  

 


