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Proje Sorumlusu  

(Adı Soyadı) 

 

DR. CÜNEYT TUĞRUL 

*Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

EMĠNE UÇAR  

*Umut Atölyesi Evleri Proje Koordinatörü  

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Sekreter 

 

V     P oj  

Ek   n  k  D     

K   l  : 

(Adı Soyadı) 

 

S  lıkt  K lit  D  n  i -SAĞKAL  

NURSUN EMREN 

*Umut Atölyesi Evleri ÇalıĢma Grubu BaĢkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

İzmi  Büyük  hi  B l  iy  i  

SERPĠL KESKĠN- Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanı  

GÜLGÜN YILMAZ-Huzurevi Müdürü  

SUNER ASLANOĞLU- Balçova Umut Evi Sorumlusu 

YAVUZ YILDIZ– Balçova Umut Evi Güvenlik Görevlisi 

Projedeki Rolünüz: 

(Görev ve 

sorumluluklarınız 

hakkında bilgi verin ) 

SAĞKAL, Yü ütücü  

 Projenin yürütülmesi ve iĢbirliği koordinasyonu  

 Umut Atölyesi Evi‟nin kurumsallaĢma modelinin oluĢturulması  

 Faydalanıcılarının belirlenmesi 

 Eğitim, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin organize 

edilmesi  

 Kahramanlar Umut Atölyesi Evi, yer tahsisi ve tüm 

harcamaların karĢılanması için bağıĢ, sponsor desteğinin 

sağlanması  

 Yerel yönetimler ile iletĢim ve iĢbirliğinin sağlanması  

İzmi  Büyük  hi  B l  iy  i, İ ti  kçi Ku um 

 Balçova Umut Atölyesi Evi, yer tahsisi 

 Ġdari ve Güvenlik Personeli‟nin temini  

 Sabah, Öğle ve AkĢam Yemeklerinin temini  

 Farkındalık yaratma çalıĢmalarına destek verilmesi  

P oj nin   ı: 
UMUT ATÖLYESİ EVLERİ  

(Sağlıklı YaĢam Sosyal YaĢam Rehabilitasyon Destek Merkezi) 
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PROJENİN KISA TANIMI:  
(Projenin baĢından sonuna kadar neler yaptığınızı anlatınız) 

 

1.1 P oj nin Am cı:    

ġehir dıĢından gelen ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan radyoterapi 

kadın hastalarına ücretsiz konaklama, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunmak. 

 

1.2 P oj nin S  l  ı ı F y  :  

Proje sayesinde; sağlığına kavuĢmak için mücadele eden kadın kanser 

hastalarının ve refakatçılarının güvenli ve sıcak bir ortamda, moral ve 

motivasyonlarının yükseltilerek yeniden sağlıklı olmaya odaklanabilmeleri ve 

tedavilerinin baĢarı oranının arttırılabilmesi amaçlanarak, ücretsiz konaklama 

imkânı ve sosyalleĢme fırsatı sunulmaktadır. Kurulduğu günden itibaren Mayıs 

2016- Temmuz 2019 tarihleri arasında gelen yoğun talepleri karĢılamaya yönelik 

yürütülen çalıĢmaların sonucunda; Balçova Umut Atölyesi Evi ve Kahramanlar 

Umut Atölyesi Evi bünyesinde; toplam 137 k  ın , refakatçıları ile birlikte toplam 

9.484 gece konaklama imkânı sunulmuĢtur. Proje kapsamında düzenlenen 103 

  itim,  ilgil n i m  v  f  kın  lık ç lı m l  ı gösterilen yoğun ilgi sonucunda 

1.330 k  ının k tılımı ile gerçekleĢmiĢtir. Bu proje ile kanser olan kadınlarımıza 

“YALNIZ DEĞĠLSĠN ve BAġARABĠLĠRSĠN” mesajını kuvvetli bir Ģekilde vererek 

onların hayata tutunmalarına katkı sağlanmaktadır.  

 

1.3 Kamu- Öz l S ktö - STK İ  i li i: 

 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan protokol 

kapsamında Balçova Belediyesi‟nin de desteği 

ile, onkoloji hastası kadınlara kucak açan 

SAĞKAL, hem meme kanserine karĢı farkındalığı 

arttırmayı hedeflemekte hem de tedavi gören 

maddi durumu yeterli olmayan kadınlara destek 

olmaktadır. UMUT ATÖLYESĠ EVĠ PROJESĠ, 

sivil toplum tecrübesi, kamu ve yerel yönetimin 

tam desteği, özel sektörün bağıĢ ve sponsorluğu ile hayata geçirilen örnek bir 

projedir ve Umut Atölyesi Evi‟nin marka tescili de yapılmıĢtır.  

  

http://beyazgazete.com/yerel/izmir/
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1.4 P oj nin Yolculu u:  

 

1.4.1 KAHRAMANLAR UMUT ATÖLYESİ EVİ‟nin Açılm  ı*12 M yı  2016 / 

(Cevdet Tuğrul Sağlıklı YaĢam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi) 

SAĞKAL bağıĢçılarının desteği ve dernek olanakları ile kiralanan evin, CMS Jant 

firmasının ana sponsorluğunda tadilatı yapılmıĢ olup yaklaĢık 20 özel ve tüzel 

kiĢinin desteği sayesinde; 6 Hasta ve 2 refakatçi kapasitesi ile 12 Mayıs 2016 

tarihinde hizmete açılmıĢtır. Hasta odasında yatak, komidin ve dolabın yanı sıra 

özel kasa bulunmaktadır. Hastanın mutfak, beyaz eĢya, TV ve öz bakımı için 

ihtiyaç duyduğu tüm sosyal ekipmanlar da hizmetine sunulmaktadır. Gıda ve 

kiĢisel sağlık bilgisi ihtiyaçları yine SAĞKAL tarafından karĢılanmaktadır. 

 

1.4.1 BALÇOVA UMUT ATÖLYESİ EVİ‟nin Açılm  ı *9 A u to  2016 /  

(Balçova Sağlıklı YaĢam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi)  

 

Kahramanlar Umut Evi‟nde elde edilen baĢarı sonrasında Ġzmir Valiliği‟nin onayını 

alarak Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan protokol ile tahsis edilen eski sağlık 

ocağı ve  kütüphanesi; ÇimentaĢ, Eldor, Balçova Belediyesi ve 30 bağıĢçının 

desteği ile restore edilmiĢtir. 11 hasta yatağı, 5 refakatçi, 2 gönüllü yatağı 

kapasiteli, 70 kiĢilik bir  konferans salonu bulunan 240 m2 alanda merkez haline 

getirilmiĢtir.  

 

 

http://beyazgazete.com/sayfa/saglikli-yasam-61325.html
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1. PROJENİN GEREKÇESİ: 

(Neden bu projeye karar verdiğinizi belirtiniz. Projenin çözmeyi hedeflediği sorun nedir?) 

 

Kanser tanısı olan hastaların tedavi sürecinde ortalama 45 gün (30 ile 60 iĢ günü 

arasında) süren radyoterapi tedavisi söz konusudur. Muayene ya da kontrol için 

Ģehir dıĢından gelen ve maddi koĢulları yetersiz olan hastaların ve refakatçilerin 

konaklama ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaç kamu tarafından 

karĢılanamamaktadır. Bu yüzden sosyo-ekonomik durumu yeterince güçlü 

olmayan hastalar ya sağlıksız koĢullarda barınmakta veya kimi zaman da tedaviyi 

bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Kadının güvenliğini tehlikeye atan veya 

tedavisinin kesilmesine sebep olan bu duruma çözüm bulmak amacıyla “Sağlıklı 

YaĢam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezleri‟nin kurulması için UMUT 

ATÖLYESĠ EVĠ PROJESĠ hazırlanmıĢtır.  

 

 

Kanser hastalığına yakalanan kadınların, özellikle meme kanseri gibi kadının en 

sık karĢılaĢtığı, hayatını tehdit eden ve psikolojik bir travmaya sürükleyen bu 

hastalık ile mücadele döneminde yaĢama tutunmaları oldukça kritik bir önemdedir. 

Hastalar bu dönemde dayanıĢma, destek ve bilgilendirmeye ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bilhassa aynı zorlu yolu yürüyen kadınlar ile iletiĢim kurmaya, 

yalnız olmadıklarını bilmeye ve bu hastalığı atlatmıĢ kiĢilerle bağ kurarak 

kendilerini güçlü hissetmeye ihtiyaç duyarlar. UMUT ATÖLYESĠ EVLERĠ ile 

sadece kanserli kadınların temel ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla yetinilmemekte, 

kadınlar arasında güçlü bir dayanıĢma ortamı da sunmaktadır.  
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Bu proje sayesinde; kanser tanısı konan ve ıĢın tedavisi tedavisi gören kadınlara 

güvenli ve rahat bir ortamda tümüyl  üc  t iz konaklama imkanı ve sosyalleĢme 

fırsatı sunulmaktadır. Ek olarak, burada kalan hastaların hastalığın seyri, hasta 

hakları ve sağlıklı yaĢama konusunda bilgi ve farkındalığı düĢük olması sebebi ile 

farkındalık çalıĢmaları yürütülmektedir.  

 

Kadının bedensel ve ruhsal sağlığının aileyi, çocukları ve çevreyi dolayısıyla 

toplumu ilgilendirdiğine inanarak, kadının kanser tanısı sonrası da bir eĢ, bir anne 

ve sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edebileceğine inanmaktayız. Kanserle 

mücadele sürecinde kadının sağlığına kavuĢabilmesini destekleyerek, ilaçlar gibi 

tıbbi destek kadar, kadının umutlarını ve hayallerini kaybetmeden,  öz değerinin 

farkında olarak bu süreçte güçlü yol almasına hizmet etmektedir. Böylece bu 

hastalığın ve tedavinin zorluklarına odaklanmak  yerine, yeniden sağlıklı olmaya 

odaklanabilmeyi ve tedavinin baĢarı oranını arttırmayı hedefleyerek bağıĢ ve 

desteklerle konaklama ve temel ihtiyaçlarını karĢılama çözümü sunmaktadır.  

 

Bu proje ile, radyoterapi tedavisi alan kadınlarımıza kanserle mücadele 

döneminde yüksek motivasyon kazandırarak sosyo-ekonomik Ģartların 

olumsuzluklarından arındırarak, üzüntü ve stresi azaltıp sağlıklı bir birey 

oluĢumuna hizmet edilmektedir. Umut Atölyesi Evi aynı zamanda bulunduğu 

semtte yaĢayan kadınlar için bir eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir.  

 

2. PROJENİN AMACI: 

(Bu projeyi gerçekleĢtirdiğinizde neyi değiĢtireceksiniz, nasıl bir fayda yaratacaksınız lütfen 

açıklayınız.) 

 

3.1 P oj nin Am cı:    

“ġehir dıĢından gelen ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan radyoterapi kadın 

hastalarına ücretsiz konaklama, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.” 

 

Kadın, hayatın her alanında; her Ģeye rağmen „‟VAR OLMAYI‟‟ sürdürebilmelidir. 

SAĞLIKTA KALĠTE DERNEĞĠ olan „‟SAĞKAL‟‟;  insan sağlığına dair her alanda 

kaliteyi geliĢtirmek üzere kurulan bir dernektir ve gerek uzaklık gerek maddi 

imkânsızlıklar nedeniyle, kanser hastası olan hastaların her gün almaları gereken 

tedavi için bu süreçte kalacak güvenli bir yer olan Umut Atölyesi Evi Projesi‟ni 
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oluĢturmuĢtur. Buna ilaveten, gönüllüler ve uzmanlar tarafından sosyal psikolojik 

ve kiĢisel geliĢim konularında bu mücadelede kanserli kadınlarımızın 

bilgilendirilmelerini sağlayarak, bireyi yaĢama bağlayan hobi çalıĢmalarına 

ilaveten iĢ - meslek geliĢtirme eğitimleri hizmetlerini veren Umut Atölyesi Evleri, 

hastaların tedavilerindeki baĢarı oranını arttırarak hastalara fayda sağlar. 

 

3.2 PROJE için Fon v  K yn k Y   tm  Ç lı m l  ı: 

 

-SMS KAMPANYASI – 2016 Ġzmir Valiliği ve Ġl Dernekler Masası‟ndan alınan izin ile SMS 

kampanyası organize edilmiĢtir. Elde edilen g li in t m mı UMUT ATÖLYESĠ 

EVLERĠ‟ne aktarılmaktadır. “‟UMUT” yazıp 8688‟e gönderilen her mesaj; yürekli 

kadınların yeĢerttiği onkoloji hastalarına yönelik üc  t iz kon kl m ,   itim v  

rehabilitasyon hizmetlerimize katkı sağlaması amacıyla oluĢturulmuĢtur. (Tüm 

operatörler için her mesaj 10 TL değerindedir.) 

 

 

 

-HAYAT KURTARAN BİLEKLİKLER PROJESİ- Meme kanseri tedavisinde, koltuk 

altında kalan lenf düğümleri cerrahi olarak çıkartıldığında veya buraya ıĢın tedavisi 

uygulandığında ĢiĢlik gözlenir ve bu duruma “lenf ödem” denir. Bu yüzden meme cerrahi 

operasyonu geçiren kadınların kolundan kan aldırmak, tansiyon ölçtürmek ve iğne 

yaptırmak ölümcül tehlike içerir. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak SAĞKAL tarafından 

„‟Kolumu Ko u, B ni Ko u‟‟ sloganıyla bileklikler yaptırılarak ihtiyacı olan hastalara 

dağıtılmaktadır. SAĞKAL Derneği‟nin sunduğu bileklik hizmeti sayesinde, meme kanseri 

tedavisi sonrasında hastanın lenf ödemden korunması kapsamında farkındalık 

yaratılmaktadır. Konuyla ilgili eğitimler ve bilekliklerin hastalara ulaĢtırılması Umut 

Atölyesi Evleri kanalıyla, değiĢik etkinliklerle devam etmektedir. Bileklikler sembolik bir 

tutar karĢılığı tüm Türkiye‟deki hastalara ulaĢtırılmakta olup, eld    il n g li in t m mı 

UMUT ATÖLYESĠ EVĠ projesine aktarılmaktadır.  
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3. PROJENİN HEDEF KİTLESİ: 

(Bu projeden k mler yararlandı.(Örneğ n 5-10 yaĢ grubu çocuklar, sokak hayvanları, 

yaĢlılar gibi) 

 

3.1. UMUT ATÖLYESİ EVİ‟n  n kiml   y    l n  ili ?   

 

Projenin ana faydalanıcısı “Kanser hastası olan, ayakta radyoterapi tedavisi gören 

KADINLAR” dır. SAĞKAL ve Yerel Yönetim arasında imzalanan protokol kapsamında 

kriterler aĢağıda belirtildiği Ģekilde tanımlanmıĢ olup FAYDALANICI olarak tanımlanmıĢtır.   

 

 Ġzmir dıĢında ikamet eden  

 Maddi durumu yeterli olmayan  

 Ġzmir hastanelerinde radyoterapi tedavisi alan  

 18 yaĢ üzeri  

 Fiziksel ihtiyaçlarını kendisi karĢılayabilen 

 Doktor tarafından yönlendirilen KADINLAR  

 

Faydalanıcılar doktor tarafından yönlendirilmektedir. Oda ve yatak kapasitesine bağlı 

olarak imkan dâhilinde dernek tarafından organize edilmektedir. Kurulduğu günden 

itibaren Mayıs 2016- Temmuz 2019 tarihleri arasında gelen yoğun talepleri karĢılamaya 

yönelik yürütülen çalıĢmaların sonucunda;  

 

Balçova ve Kahramanlar Umut Atölyesi Evleri bünyesinde; toplam 137 k  ın  

refakatçıları ile birlikte toplam 9.484 g c  kon kl m  imk nı sunulmuĢtur.  
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4.2. F y  l nıcıy  Sunul n İmk nl   :                                                                  . 

Her faydalanıcıya, kendine ait bir oda, yatak, giysi dolabı ve lavabo sunulmaktadır. 

 

Faydalanıcılar mutfak ve banyo ihtiyaçları için ortak alanı kullanmaktadır. 

Bir araya gelip sosyalleĢmeleri için toplantı salonu, ortak teras vb. ortak alanlardan 

faydalanmaktadırlar.  

 Faydalanıcılar, ayrım yapılmaksızın (müsait olanlar) her türlü etkinlik, eğitim, 

seminerler, kutlamalar ve atölye çalıĢmalarına katılmaktadırlar. 

 Doğum günü organizasyonları,  milli ve dini bayramlar, yılbaĢı gibi özel günler 

kutlanmaktadır. Etkinliklerde çocuk ve yetiĢkinler için kıyafet, oyuncak, kırtasiye, 

elektronik cihazlar, yetiĢkinler için mutfak araç gereçleri vb. hediyeler ĠBB, Balçova 

Belediyesi ve gönüllülerin desteği ile sunulmaktadır.   

 

4.3 F y  l nıcıl    n talep edilen bilgi ve belgeler:  

 

 Proje kapsamında faydalanıcının kabulü ve çıkıĢ süreci, izin ve sorumluluk alanları 

ilgili belgeler ile tanımlanmıĢtır. “Hastaneden burada kalmalarında bir sakınca 

olmadığına dair yazı, KalıĢ SözleĢmesi, Sağlık Sorumluluk Formu (Kemoterapi 

Hastaları için), sosyal-medyada resim ve video paylaĢımı izin belgesi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, çıkıĢ belgesi” her faydalanıcı için açılan dosyada kayıt altına alınmaktadır.  

 

4.4 F y  l nıcıl    yön lik  üz nl n n  tkinlikl  : 

Faydalanacak olan ihtiyaç sahibi kanserli kadınlarımızın her türlü etkinlik, eğitim, seminer, 

sohbet, özel gün kutlamaları gerçekleĢtirilmekte, atölye çalıĢmaları ve çeĢitli ziyaretler gibi 

bireyin ortak umutlarla dolu faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır. Açıldığı günden itibaren 

faydalanıcılara yönelik olarak toplam 31    t uzm n v  ku um t m ilci inin k tılımı il  

103    t  tkinlik  üz nl nmi  olup, 1.330 k  ının f y  l nm  ı    l nmı tı  ve 

sağlanmaya devam edilmektedir.  
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Düzenlenen etkinlik konu baĢlıklarından örnekler listelenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4M Metafor 

 AĢure Günü 

 Baba Destek Programı 

 Çiçek Yapma Atölyesi 

 DiĢil Hazine 

 EFT Etkinliği 

 Ege ve Antakya Mutfağı 

 Enerji Alanımızı Etkileyen 

DüĢüncelerimiz ve Duygularımızın 

Bedenimiz Üzerindeki Etkileri ve 

IyileĢtirme Yolları 

 Enerji Alanlarımız 

 Evde Eğitim Karne Günü  

 Gönüllü Eğitimi 

 HastaTedavisinin 

Tamamlanmasının Kutlanılması,  

 Hayal Gücüne Yolculuk 

 Ġki Parça Can 

 Ġtalyan Mutfağı 

 Kısıtlayıcı Ġnançlardan Kurtulmak-

Hedefleri Neden Terk Ediyoruz 

 Kolay El ĠĢleri 

 Mandala 

 Meditasyon Ve NefesTerapisi 

 Nefes ÇalıĢması Ve Kalp Yogası 

 Nefes Ve Derin GevĢeme 

 Oyun Ve Hayat 

 Psikolojik Travma 

 Sağlıklı YaĢam Için Beslenme 

Notaları 

 Sağlıklı Yemekler 

 Satranç 

 Sebzelerle Çiğ Beslenme 

 Yaratıcı Drama 

 YaĢ Günü Etkinliği 

 Yemek Yapma Sanatı 

 Yeni Yıla HoĢ Geldin 

 YılbaĢı Süsleri Ve Hediyeliklerimizin 

Yapılması 

4.5 F y  l nıcıl    v    n yim p yl  ımın  yön lik y pıl n ku um  l ziy   tl  :  

UMUT ATÖLYESĠ EVĠ Projesi kurulduğu günden itibaren kamu, sivil toplum, üniversite ve 

özel sektör tarafından örnek bir proje olarak yakından takip edilmektedir. Deneyim paylaĢımı, 

açık iletiĢim ve iĢbirliği yaklaĢımı ile kapılarını her kuruma açık olup, ziyaret eden 8  kurum 

kuruluĢun üst düzey temsilcileri ağırlanmıĢtır.  

 Ümit Bulut & Ġzmir'in Kadınları Söylüyor Ziyareti*08.02.2017 

 Konak, Alsancak, Gündoğdu, Kordon ve Göztepe Rotaract Ziyaretleri *23.03.2017 

 Dokuz Eylül Rotary Ziyareti* 4.11.2017 

 Ġstanbul  Yeni  Yüzyıl Üniversitesi Ziyareti* 08.02.2018 

 Dr.Türkegül Kocaoğlu & ĠBB Ziyareti* 15.02.2018 

 Ertuğrul Gazi OO Öğretmenleri Ziyareti* 23.11.2018 

 YaĢar Üniversitesi Ziyareti*25.12.2018  

 Ġzmir BB Temsilcileri Ziyareti* 27.12.2018 
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4. PROJENİN SÜRESİ: 
(Bu proje için haftada kaç gün, kaç saat ve toplam ne kadar saat gönüllü olarak çalıĢtınız 

ve çalıĢacaksınız lütfen yazınız.) 

 

UMUT ATÖLYESĠ EVĠ Projesi, 2014 yılında dernek tarafından kanserli kadınların 

yaĢadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilmiĢtir. Dernek Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Cüneyt Tuğrul ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emine Uçar‟ın yoğun 

çaba ve mesaisi ile proje haline getirilerek Ġl Dernekler Masası‟na sunulmuĢtur. EĢ 

zamanlı olarak yoğun bir Ģekilde bağıĢ ve sponsorluk için kampanya yürütülmüĢtür. Elde 

edilen bağıĢların sonucunda ilk olarak Kahramanlar Umut Evi açılmıĢtır. 

Kahramanlar‟daki baĢarının ardından Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan 

görüĢmelerin sonucunda protokol imzalanarak Balçova Umut Evi‟nin çalıĢmalarına 

baĢlanılmıĢtır. UMUT ATÖLYESĠ EVĠ Projesi ilk hayal kurulduğu günden bugüne baĢta 

Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleri olmak üzere, sayısız SAĞKAL gönüllüsü, bağıĢ ve 

sponsorun desteği ile hayata geçirilmiĢtir. UMUT ATÖLYESĠ EVĠ‟nin iĢletilmesi sürecinde 

görev yapan yönetici ve personel listesi tablo halinde sunulmaktadır.  

 

NO 
GÖREVİN 

ADI 
SORUMLULUĞU 

ÇALIŞMA 

SÜRESİ 

BAĞLI 

OLDUĞU 

KURUM 

1 

Umut Evleri 

ÇalıĢma 

Grubu 

BaĢkanı 

 Umut Evlerinin koordinasyonu, 

 Umut evlerinin yaygınlaĢtırılması 

 Temsil 

 PaydaĢlar ile etkili iletiĢim ve iĢbirliği kurulması 

 Yönetim Kurulu ile iletiĢim ve iĢbirliği 

*Tam Zamanlı SAĞKAL 

2 
Umut Evi 

Yöneticisi 

 Hizmetlerin sunulması 

 Binanın yönetimi 

 Faydalanıcıların giriĢ ve çıkĢ iĢlemlerinin takibi  

 ĠBB desteğinin koordinasyonu  

 Destekleyen kurumlar ve SAĞKAL arasında 

iletiĢim ve iĢbirliğinin sağlanması  

 Faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik Eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetlerinin organizasyonu  

*Tam zamanlı  

(5 gün, 40 

saat) 

Ġzmir 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

3 
Güvenlik 

Görevlisi 
 Bina güvenliğinin sağlanması 

*Tam zamanlı  

(5 gün, 40 

saat) 

Ġzmir 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

4 Psikolog  
 Faydalanıcılar ile düzenli görüĢme yapılması  

 Psikolojik rehberlik yapılması  

*Yarı Zamanlı 

(Haftada 1 

gün)  

Ġzmir 

BüyükĢehir 

Belediyesi 

5 

GÖNÜLLÜL

ER (Ulusal 

Ve 

Uluslararası)  

 Umut Evi Yönetimi Etkinlikler düzenlenmesi 

 Deneyim ve bilgi paylaĢımı  

*Yarı Zamanlı  

(15 günde 1)  
SAĞKAL  
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5. PROJENİN UYGULANACAĞI YER: 

(ġeh r,  lçe, kasaba, köy vb.) 

 

Umut Evi Projesi  12 Mayıs 2016‟da Kahramanlar‟da, 09 Ağustos 2019 Balçova‟da 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Kurulan UMUT ATÖLYESĠ EVLERĠ her geçen gün artan 

talebi karĢılamaya yönrelik olarak tam doluluk oranında faaliyetlerine devam etmektedir. 

UMUT ATÖLYESĠ EVLERĠ‟nin diğer il ve ilçelerde açılması için çalıĢmalar 

sürdürülmektedir. Üçüncü Umut Atöly  i Evi‟nin Bo nov  İlç  i‟n    çıl  ilm  i için 

ku uml       ı gö ü m l       l nmı tı  v  olumlu  i  ç  ç v      v m 

etmektedir. Umut Atölyesi Evleri, büyükĢehirde ve ilçelerde yerel yönetimler değiĢse bile 

göreve gelen her yönetimin destekleyip ilgi gösterdiği bir projedir. 

 

 

 

6. PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN KURULUŞLAR: 

(Kurum/Birim Ġsmi, Proje konusunda görüĢülen ya da destek alınan yetkili ve iletiĢim 

bilgileri) 
 

Bütçe ve maliyetler; iĢ birliği yapılan kurumların sorumlulukları ve bağıĢçıların desteği ile 

sağlanan olanaklar, SAĞKAL derneği tarafından umut evlerindeki ihtiyaç sahibi 

konuklarımıza ulaĢtırılır. Umut Atölyesi Evleri‟nin ihtiyaçları;  

 

*Elektrik, su, jeotermal, temizlik malzemeleri, temizlik elemanları, etkinliklerde 

kullanılacak malzeme ve ikramlar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi,  

*UlaĢım, yemek Balçova Belediyesi ve Konak Belediyesi, 

*BağıĢların saklanması için Depo hizmeti Bornova Belediyesi,  

*Kahvaltılık ve mutfak ihtiyaçları gönüllüler ve bağıĢçılar tarafından karĢılanmaktadır.  
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7. PROJENİN DUYURUM VE YAYGINLAŞTIRMA 

YÖNTEMLERİNİZ NEDİR? 

 

Kit p B  ı ı- Umut Evleri Proje Koordinatörü Emine 

Uç  , Meme kanserine yakalandıktan sonra uzun ve 

zorlu bir tedavi süreci geçirerek hayata nasıl sıkı 

tutunduğunu diğer kadınlarla paylaĢmak ve meme 

kanserine karĢı bilinçlendirmek için bir kitap kaleme 

aldı. Kansere karĢı mücadele baĢlatan 

Uçar, 'Bekleyiş' ismini verdiği kitabının gelirini de 

derneğe bağıĢladı.  

 

 

Kampanya-Hali hazırda yürütülen yeni kampanyalar ile de UMUT ATÖLYESĠ EVLERĠ 

kamuoyu gündeminde tutulmaktadır. Her yıl Haziran-Temmuz aylarında geleneksel olarak 

düzenlenen hakemler ve gözlemciler arası futbol turnuvasında, 2019 ġubat ayında yenik 

düĢtüğü rahim kanseri sebebiyle aramızdan ayrılan Özge KANBAY adına bir etkinlik 

düzenlenmiĢtir. ‟35 VEFA SPOR‟ takımı ile  SAĞKAL‟ın iĢbirliğinde, Umut Atölyesi Evleri‟ne 

ve „8688 SMS BağıĢ”larına destek olmak üzere “ÖZGE ĠÇĠN SAHAYA ÇIKIYORUZ” 

kampanyasını gerçekleĢtirmiĢtir. SMS BağıĢ Hattı‟nın ve Umut Atölyesi Evleri‟nin 

görünürlüğünün sağlanmasının yanı sıra toplumda kanser farkındalığı yaratılması temelinde 

spor olgusu da kullanılarak önemli bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Konserler, sanatsal yarıĢmalar, 

kermesler vb. planlı etkinlikler aracılığıyla da projenin duyurum ve yaygınlaĢtırılması 

sağlanmaktadır. 
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15 
 

8. PROJENİN SOSYAL MEDYA VE BASINDA YER ALIŞI 

BİLGİLERİNİ EKLEYEBİLİRSİNİZ. 
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*W   S yf  ı  

 

Alınan profesyonel hizmet ile web sayfası 

hazırlanarak güncel geliĢmeler ve faaliyetler 

ve etkinlik takvimi web sayfası üzerinden 

kamuoyu ile paylaĢılmaktadır.  

 

 

 

*Sosyal Medya  

 

Facebook: Sağkal Derneği - Umut Atölyesi Evi sayfaları, Umut Atölyesi Evi projesinin 

baĢlangıcından bu yana etkin ve aktif olarak kullanılmıĢ, proje kapsamında Umut Atölyesi 

Evlerimizde gerçekleĢtirilen tüm etkinliklerin yanı sıra bilgilendirici seminerlere dair içerik 

sürekli ve gecikme olmaksızın, kimi zaman canlı yayınlar ile kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. 

 

Sağkal Derneği - Umut Atölyesi Facebook sayfasının Ağustos 2019 itibariyle 6.367 t kipçi i 

ve gönderi baĢına ortalama 1.500 eriĢimi bulunmaktadır. 

 https://www.facebook.com/SagkalDernegi  

 

Instagram: @sagkaldernegi sayfası Umut Atölyesi Evi Projesi‟nin görünürlüğünü sağlamak 

üzere  etkin ve aktif olarak kullanılmıĢ, proje kapsamında Umut Atölyesi Evlerimizde 

gerçekleĢtirilen tüm etkinliklerin yanı sıra bilgilendirici seminerlere dair içerik sürekli ve 

gecikme olmaksızın paylaĢılmıĢtır. 

 

Sağkal Derneği - Umut Atölyesi Instagram sayfasının  Ağustos 2019 itibariyle 2.830 

t kipçi i ve gönderi baĢına ortalama 80 beğenisi  bulunmaktadır. 

https://www.instagram.com/sagkaldernegi/  

 

Twitter: @sagkaldernegi Twitter hesabı Umut Atölyesi Evi Projesi‟nin görünürlüğünü 

sağlamak üzere  etkin ve aktif olarak kullanılmıĢ, proje kapsamında Umut Atölyesi 

Evlerimizde gerçekleĢtirilen tüm etkinliklerin yanı sıra bilgilendirici seminerlere dair içerik 

sürekli ve gecikme olmaksızın paylaĢılmıĢtır. 

Sağkal Derneği - Umut Atölyesi Twitter sayfasının  Ağustos 2019 itibariyle 2.360 t kipçi i ve 

bulunmaktadır.  

https://www.twitter.com/sagkaldernegi  

 

https://www.facebook.com/SagkalDernegi
https://www.instagram.com/sagkaldernegi/
https://www.twitter.com/sagkaldernegi


 

17 
 

*T nıtım Filmi  

 

UMUT ATÖLYESĠ EVLERĠ ve faydalanan kadınlar ile röportajları içeren, projenin yarattığı 

değerin toplumun tüm kesimi ile paylaĢılmasını amaçlayan tanıtım filmleri hazırlanmıĢtır. Ġlgili 

tanıtım filmlerine ilgili adreslerden ulaĢılabilmektedir.  

 

 

https://www.facebook.com/SagkalDernegi/videos/1748145352079519/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SagkalDernegi/videos/1777504272476960/ 

 

 

https://www.facebook.com/SagkalDernegi/videos/1748145352079519/
https://www.facebook.com/SagkalDernegi/videos/1777504272476960/
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9. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ NASIL OLACAKTIR? 

 

SAĞKAL, kurulduğu günden itibaren sağlıkta kaliteli iletiĢimin arttırılması için yürüttüğü 

bilgilendirme çalıĢmaları ve ihtiyaç duyan kanser hastaları için ücretsiz konaklama imkânı 

sunduğu Umut Atölyesi Evi Projesi ile sağlık alanında örnek STK olarak çalıĢmalarını 

yürütmektedir. Kahramanlar ve Balçova Umut Atölyesi Evleri‟nde yürütülen kadının toplumda 

güçlenmesine dayalı istikrarlı çabalar sonucunda edilen baĢarı kısa zamanda kamu, STK ve 

özel sektörde ilgi uyandırmıĢtır. Mevcut Umut Atölyesi Evlerinin baĢka il ve ilçelerde açılması 

konusunda SAĞKAL‟a talep gelmeye baĢlamıĢtır.  

 

SAĞKAL kısa zamanda yarattığı bu örnek projenin yaygınlaĢtırılması için kurumsallaĢma 

çalıĢmalarına öncelik vermiĢtir.  

 

2017 yılında hazırladığı “GÜÇLÜ STK SAĞKAL İLE SAĞLIKTA KALİTELİ İLETİŞİM” 

projesi, T.C. DıĢ Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Daire BaĢkanlığı ve Merkezi Finans ve Ġhale 

Birimi iĢbirliği ile yürütülen YEREL STK HĠBE PROGRAMI kapsamında hibe desteği almaya 

hak kazanmıĢtır. SAĞKAL, STK‟ların idari, savunuculuk ve iletiĢim becerilerini geliĢtirme 

amacıyla yürütülen YEREL STK HĠBE PROGRAMI‟NA baĢvuru yapan 500 p oj  iç  i in   

  çil n 38 p oj   n  i ini h zı l y   k, İzmi ‟  ön mli  i  AB    t  i k z n ı mı tı .   

 

02.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği‟nden sağlanan hibe ile “UMUT 

ATÖLYESİ EVLERİNİN KURUMSALLAŞMA MODELİ”nin hazırlanması çalıĢmasına 

baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında; Kahramanlar ve Balçova UMUT ATÖLYESĠ 

EVLERĠ‟nin yönetim kapasitesi ve mevcut durumu hakkında bir öz değerlendirme 

yapılacaktır.  

 

Bu çalıĢma bünyesinde görev yapan gönüllüler ve hastalarla yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler 

yapılarak beklenti ve aksaklıklar gözlemlenecektir. Ardından SAĞKAL Yönetim Kurulu ve 

Umut Evi‟nden sorumlu gönüllü ve üyelerin katılım ile bir çalıĢtay düzenlenerek ideal UMUT 

EVĠ‟nin yapısının belirlenmesi planlanmaktadır.  
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P oj  Açılı  Topl ntı ı, 31 Oc k 2019 
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SAĞKAL St  t jik Pl n Topl ntı ı, M  t 2019   
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SAĞKAL Ku um  ll  m  E itimi, M yı  2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESİAD AB P oj  P z  ı Etkinli i, T mmuz 2019  



 

22 
 

Yeni Umut Evleri‟nin açılması amacıyla baĢta Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢta olmak 
üzere, Balçova, Bornova ve Konak Belediye BaĢkanları‟na yönelik üst düzey ziyaretler 
gerçekleĢtirilmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞKAL OLARAK YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİMİZİN ÖZVERİLİ 

ÇALIŞMALARI İLE UMUT ATÖLYESİ EVLERİ‟Nİ ÇOĞALTARAK,  

KANSER HASTALIĞINA YAKALANAN KADINLARIMIZA  

UMUT OLMAYA, HAYATLARINA IŞIK TUTMAYA  

DAHA DA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ… 
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