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İslam EMİROĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdürlüğümüz, 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu çerçevesinde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) kaynakları ve her 
il ve ilçede kurulu bulunan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ülkemizdeki 
temel ve en kapsamlı kamusal sosyal yardım faaliyetlerini yürüten bir kamu kuruluşudur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynağı kullanılmak 
suretiyle, ekonomik ve sosyal açıdan değişik yoksunlukları olan, ihtiyaç içindeki insanlarımız için geniş 
bir yelpazede sosyal yardım programları uygulanmaktadır.

Hâlihazırda uygulamakta olduğumuz sosyal yardım ve proje destek programlarımız ile Türkiye genelin-
deki yaklaşık 3 milyon yararlanıcımıza gıda, yakacak ve barınmadan eğitim ve sağlığa, özürlü yardım-
larından afet yardımlarına, aşevi faaliyetlerimizden gelir getirici ve istihdam yaratıcı binlerce projeye 
kadar ekonomik ve sosyal olarak her alanda destek oluyoruz ve devletimizin sosyal koruma görevini 
yerine getiren en önemli kurumlarından biri olmanın kıvancını yaşıyoruz.

Sağlamış olduğumuz sosyal yardım hizmetleriyle, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olanlar lehine, 
toplumsal eşitsizlikleri ve sorunları giderici etkin ve yaygın sosyal politikalar uygulanmak suretiyle, bu 
alandaki kaynakların toplumun en yoksul kesimlerine ulaşmasını sağlayarak, nüfusun en yoksul kesimin-
deki ailelerin temel eğitim, sağlık, barınma, yakacak vb. hizmetlere tam olarak erişimini hedef alan bir 
“Sosyal Yardım Ağı” oluşturmuş bulunmaktayız. Ayrıca, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaş-
larımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve “üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek 
programlarımız ile de binlerce vatandaşımıza iş sağlıyoruz.

Genel Müdürlüğümüz ve bütün il ve ilçelerimizde bulunan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-
mız, gerek sosyal yardım gerekse proje destek programları çerçevesinde yerel ve ulusal bazda birçok 
başarılı sosyal destek uygulamasına imza atıyor. Söz konusu uygulamalar ile sosyal yardım ve hizmet 
alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, araştırmaların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuru-
luşlar ile paylaşılması amacıyla ise 2008 yılından bu yana “Dayanışma” adlı dergimizi yayımlıyoruz.

Dergimizin bu sayısında, Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile işbirliği içerisinde yürüttüğü Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi’nin teknik detaylarına 
ilişkin imzalanan sözleşmesi başta olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün kurumsal faaliyetlerine geniş 
yer verdik. Yeni ŞNT Modülü eğitimlerimiz, bilişim teknolojilerimizin tanıtım toplantısı bu faaliyetlerden 
birkaçı. Ayrıca son yıllarda sosyal yardım ve proje destek programları ile adından söz ettiren Havran 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için de özel bir dosya hazırladık.

Dergimizin elinizde bulunan 8. sayısını da diğer sayılarımızda olduğu gibi keyifle okumanızı temenni 
ediyorum.
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Bazı basın ve yayın organlarında 

yer alan ve Türkiye’nin çeşitli 

illerindeki kömür dağıtımlarını 12 

Eylül 2010 tarihinde yapılan refe-

randumla ilişkilendiren haberler 

ve söz konusu haberler nedeniyle 

Genel Müdürlüğümüzün bazı ke-

simler tarafından yapılan yoğun 

eleştirilere maruz kalmasına Dev-

let Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı 

ve Genel Müdürümüz Sayın Aziz 

Yıldırım’dan cevap geldi.

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, kömür dağıtımıyla ilgili 
eleştirilere değinerek, “Türkiye 
genelinde 1 milyon 900 bin ton 
kömür dağıttık. 2 milyon 140 bin 
aile faydalandı. Bizi eleştiren-
lere soruyorum; 2-3 ayda kömür 
çıkıyor mu? İki-üç ayda siz bunu 
dağıtabilir misiniz?” dedi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, yok-
sul vatandaşlara ücretsiz hizmet 
vermek üzere kurulan bir marke-

tin açılış törenine katıldı. Yazıcı 
komşusunun açlığını görmeyen 
bireyin vatandaşlık görevini eksik 
yapmış, ülkesinde kimsesizleri, 
yoksulları, muhtaçları görmeyen, 
düşünmeyen devletin de sosyal 
devlet olgusunu göz ardı etmiş 
olacağını vurguladı. Devlet Ba-
kanı Yazıcı, ‘’Hükümetimiz, aç, 
açık bırakmamak, kimsesizlerin 
kimi olmak doğrultusunda somut 
projelerini 2003’ten bu yana 
Türkiye genelinde hayata geçir-

Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’dan cevap

yakacak yardımı eleştirilerine



D
AY

AN
IŞ

M
A

5

mektedir. Bunların sürdürülebilir 
şekilde devamını sağlamaktadır’’ 
diye konuştu.

Yapılan yardımları siyasi bulup 
eleştirenlere seslenen Bakan 
Yazıcı, “Biz Türkiye’nin sosyal 
projelerine en uygun şekilde, 
hiçbir ayrıma mahal vermeden, 
Türkiye’nin en uç noktalarına 
hizmeti ulaştırıyoruz. Bizi eleşti-
renler bilmiyor; sosyal yardımlar 
bayramda durmaz, seçim var 
diye durmaz. Vatandaş muh-
taçsa seçimde de, bayramda da 
muhtaçtır. Seçimde ve bayramda 
vatandaşın ihtiyaçları olmuyor 
mu? Bir insan ısınmayacak mı? 
Gıda almayacak mı? Seçim var 
diye. Biz bunları bütün bir yıl bo-
yunca bir plan dâhilinde sürekli 
yapıyoruz. Bayrama, seçime denk 
gelmesi hesabımız dışıdır” dedi.

Devlet Bakanı Yazıcı, kömür yar-
dımıyla ilgili olarak da “Türkiye 
genelinde 1 milyon 900 bin ton 
kömür dağıttık. 2 milyon 140 bin 
aile faydalandı. Bizi eleştiren-
lere soruyorum; 2-3 ayda kömür 
çıkıyor mu? İki-üç ayda siz bunu 
dağıtabilir misiniz?” şeklinde 
konuştu.

Yapılacak projelere değinen 
Yazıcı, “Biz Türkiye’nin sosyal 
yapısıyla alakalı ‘Bütünleşik 
Sosyal Yardım Hizmetleri’ adı 
altında bir projeyi 2008 yılında 
başlattık ve 2011 yılında bitirmiş 
olacağız. Türkiye’nin haritasını 
hane ölçeğinde bilmiş olacağız ve 
sosyal güvenceden yoksun vatan-
daşlarımızın yoksulluk kademe-
sini belirleyeceğiz. Bunu birinci 
derece, ikinci derece, üçüncü 
derece olarak sınıflandıracağız. 
Oluşturacağımız veri tabanı 
sosyal yardım amaçlı bütün STK 
ve yerel yönetimler tarafından 
kullanılacak. Dolayısıyla hangi 

vatandaşa nerede, nasıl bir im-
kân sağlandığı bilinecek. Her şey 
objektif olacak. Sadece sosyal 
güvenceden yoksun vatandaşla-
rımıza imkân dağıtmak suretiyle 
değil, onların iş kurmalarını da 
sağlayarak kendi geçimlerini 
sürdürebilmelerine zemin hazır-
lıyoruz. Böylece sosyal yardımın 
muhatap kitlesini azaltmayı 
hedeflemiş durumdayız” dedi.

Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıl-
dırım ise, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının dağıttığı 
kömür yardımlarının seçimlerle 
ya da olağanüstü durumlarla 
alakalı olmadığını belirterek, 
“Bunlar mutlaka vatandaşın 
ihtiyacını görmek üzere yapılan 
dağıtımlardır” dedi.

Özel bir televizyon kanalında 
yayınlanan 360 derece progra-
mına konuk olan Genel Müdürü-
müz Aziz Yıldırım, 2003 yılından 
bu yana yakacak yardımlarının 
organize bir şekilde devam 
ettiğini dile getirdi. Yıldırım, 
yakacak yardımının sadece bu 
sene değil, her yıl verildiğini 
kaydederek, “Ben sizlere pek çok 
örnek de verebilirim. Bu senenin 
yardımları 1 milyon 945 bin ton 

kömürü 2 milyon 140 bin aileye 
dağıtmak üzere planlanmış. Bu 
her sene yapılan bir şeydir. Bu 
dağıtım mayıs ayından itibaren 
başlar. Çünkü eğer hepsini kış 
mevsiminde dağıtmaya kalkarsa-
nız yetiştirmek mümkün değildir. 
Yani bu 1 milyon 950 bin tona 
yakın kömürü bir defada da-
ğıtmak, üstelik de 973 noktaya 
ulaştırmak çok da kolay değil. 
Üstelik bu 973 noktada yardımı 
bir de ailelere ulaştırmaya gayret 
edecekler. Köylere kadar gidece-
ğini de düşünün” diye konuştu. 

Bir soru üzerine dağıtımın geçen 
sene de Mayıs’ta başladığını 
anlatan Yıldırım, “Dağıtım Şubat 
ayının sonlarında bitti. Yani 
‘Şubat’ın sonunda verilen kömür 
ne işe yarar?’ diyebilirsiniz ama 
vatandaşlara yetmeyen kömür 
anlamındadır bu. Yani daha önce-
den mutlaka 500 kilo verilmiştir 
o vatandaşa, ama kış çok soğuk 
geçebilir, bu sebepten de kendi-
lerine ek kömür verilir” şeklinde 
konuştu. Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım, bu sene dağıtıma 
28 Mayıs’ta başlandığını belirte-
rek, “İlk defa da Gaziantep’in 
İslâhiye ilçesine gönderdik. Onun 
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olağanüstü durumlarla alakalı 
değildir. Bunlar mutlaka vatan-
daşın ihtiyacını görmek üzere 
yapılan dağıtımlardır” dedi. 
“Biz bu sene şu vakte kadar 294 
bin ton kömür dağıtmışız” diye 
konuşan Yıldırım, “81 vilayetin 
hepsine bir miktar kömür gitmiş. 
İslâhiye’ye başladık dedik, bu 
arada Gaziantep’in merkezi-
ne de özellikle bu dönemde 
verilmiş değildir. Bu, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumunun 
Nisan-Mayıs aylarında yapmış 
olduğu dağıtım planlamasıyla, 
programıyla alakalı bir şeydir. 
Biliyorsunuz o zaman da refe-
randum yoktu zaten” ifadesini 
kullandı. Bürokratlar olarak 
bütün planlamaları yaptıklarını 
anlatan Yıldırım, “Biz bu sene 
geç bile kaldık. Geçen sene 
Haziran ayı itibariyle 450 bin 
ton kömür dağıtmışız. Bir önceki 
yıl yine Haziran ayı itibariyle 
380 bin ton kömürü ulaştırmışız” 
şeklinde konuştu. 

Genel Müdürümüz Aziz Yıldırım, 
bir soru üzerine yakacak yardım-

larının yapılacağına dair Bakan-
lar Kurulu kararının her yılba-
şında alındığına dikkat çekti. 
Yıldırım şöyle devam etti: 

“Bu konuda Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Ge-
nel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu planlamasını 
yapmak üzere görevlendirilir. 
Şimdi bu karar neticesinde nisan 
ayında biz de bütün Vakıfları-
mıza bildirmekteyiz. Onlara ne 
kadar ihtiyaçları olduğunu so-
ruyoruz. Kaç aileye ve ne kadar 
ton kömür dağıtacaklarını soru-
yoruz. Bakanlar Kurulu kararın-
da ‘en az 500 kilo’ demektedir. 
Yalnız bu 500 kiloyla bağlı değil-
dir, bazen 650 kilo olur, bazen 1 
ton olabilir. Bu kışın uzunluğuna, 
sert geçmesine göre değişebilir. 
Bunlar tespit edildikten sonra 
Mayıs ayı içerisinde Türkiye 
Kömür İşletmeleriyle birlikte 
bunun planlaması yapılır. Bütün 
vilayetlere de az ya da çok 
belirli miktarlarda gitmiştir. Şu 
anda yüzde 13’ünü tamamladık. 
Bunun seçimle, referandumla 
hiçbir alakası yoktur.”6

Yapılan yardımları 
siyasi bulup 

eleştirenlere seslenen 
Bakan Yazıcı, “Biz 
Türkiye’nin sosyal 

projelerine en uygun 
şekilde, hiçbir ayrıma 

mahal vermeden, 
Türkiye’nin en uç 

noktalarına hizmeti 
ulaştırıyoruz. Bizi 

eleştirenler bilmiyor; 
sosyal yardımlar 

bayramda durmaz, 
seçim var diye 

durmaz. Vatandaş 
muhtaçsa seçimde 

de, bayramda da 
muhtaçtır. 
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Genel Müdürlüğümüzden sorumlu 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, 03.07.2010 tarihinde 
İstanbul Kâğıthane Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfını 
ziyaret etti. 

Beraberindeki heyetle birlikte 
Kâğıthane Kaymakamlığına gelen 
ve Kâğıthane Kaymakamı Ah-
met Narinoğlu ve Kaymakamlık 
çalışanları tarafından karşılanan 
Yazıcı, daha sonra Kâğıthane 
SYD Vakfını ziyaret etti. Devlet 
Bakanımızın Vakıf ziyareti sırasın-
da SYD Vakfı Başkanı Kaymakam 
Ahmet Narinoğlu ve SYD Vakfı 

Müdürü Turgut Terbiyeli, Vakfın 
faaliyetlerine ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdiler.

Sunumda, Kâğıthane Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
2004-2010 yılları arasındaki 
dönemi kapsayan sosyal yardım 
faaliyetleri, hizmetleri ve ileriye 
dönük çalışmaları hakkında bilgi-
ler verildi. 

Yazıcı, sunumda yer alan Vakfın 
çalışmalarına ilişkin olarak son 
derece memnun olduğunu belir-
terek, verimli ve yoğun çalışma-
larından dolayı Vakıf çalışanlarını 

tebrik etti. Yazıcı ayrıca, Genel 
Müdürlüğümüzün faaliyetleri ve 
projeleri hakkında Vakıf çalışan-
larını bilgilendirdi. 

Samimi bir ortamda geçen ziya-
ret sonrasında Devlet Bakanımız 
Sayın Hayati Yazıcı, Vakıf perso-
neli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yazıcı, aynı zamanda Vakfa yar-
dım başvurusu yapmak amacıyla 
gelen bir vatandaşla da yakından 
ilgilendi. Vatandaşın başvuru 
işlemlerine yardımcı olan Yazıcı, 
başvuru sahibine bir de kalem 
hediye etti. 7

Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı

Kâğıthane SYD Vakfını
ziyaret etti
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Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Po-
litika Forumu tarafından 25 Ha-
ziran 2010 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen “Eşitlik ve Ana-
yasa” başlıklı uluslararası kon-
feransa Genel Müdürümüz Aziz 
Yıldırım, İstatistik, Araştırma ve 
Tanıtım Dairesi Başkanı Cema-
lettin Çoğrucu ve Sosyal Yardım 
Uzmanı Şebnem Avşar Kurnaz 
katıldı.

Konferansta, Yrd. Doç. Dr. Ayşen 
Candaş, “Türkiye’de Eşitsizlikler: 
Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir 
Bakış” başlıklı raporun sunumunu 
yaptı. Rapora ilişkin bilgilerin yer 
aldığı sunumda, gelir dağılımı, 
istihdam, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, sosyal hizmetler ve yar-
dımlar ve siyasi temsiliyet alan-
larında Türkiye üzerine yayım-
lanmış makro veriler birbirleriyle 
ilişkileri bağlamında anlatıldı.

“Türkiye’de Eşitsizlikler: Kalıcı 
Eşitsizliklere Genel Bir Bakış” 
başlıklı raporun çıktılarının katı-
lımcılarla paylaşılmasının ardın-
dan, konferansta çeşitli Avrupa 
Birliği ülkelerinde toplumsal 
eşitsizlikler üzerine önemli çalış-
malarda bulunan akademisyenler, 
asgari gelir desteği, sendikal 
haklar ve ayrımcılıkla mücadele 
konularında sunumlar gerçekleş-
tirdiler.

Sosyal Politika Forumu, sosyal 
politika alanında bilimsel araştır-
maları teşvik etmek ve politika 
süreçlerine katkıda bulunmak 
amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi 
bünyesinde kuruldu. Forum’un 
sosyal politika konularına yaklaşı-
mı, vatandaşlık haklarını merkez 
alıyor. Forum’un amaçları arasın-
da, bu yaklaşım doğrultusunda, 
“Sosyal Avrupa” kavramı etrafın-
daki tartışmaların Türkiye kamu-

oyuna taşınmasına ve entelektüel 
camia, medya, politika kararları-
nı alan ve uygulayanlar nezdinde 
ilgi görmesine katkıda bulunmak 
yer alıyor.

Sosyal Politika Forumu ile ortak 
projemizin değerlendirme top-
lantısı yapıldı

Konferans sonrasında, Genel 
Müdürlüğümüz ve Boğaziçi Üni-
versitesi Sosyal Politika Forumu 
tarafından yürütülmekte olan 
“Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için 
Bir Nakit Sosyal Yardım Programı 
Geliştirilmesine Yönelik Araştır-
ma Projesi”ne ilişkin görüşmeler 
yapıldı. Genel Müdürümüz Aziz 
Yıldırım ve Proje Danışmanı Prof. 
Dr. Ayşe Buğra, projede gelinen 
aşama, projenin çıktıları ve Tür-
kiye’de sosyal yardım alanında 
yürütülen hizmetlere ilişkin görüş 
alışverişinde bulundular.

Eşitlik ve Anayasa 
Konferansına Katıldık

Konferans sonrasında, 
Genel Müdürlüğümüz 

ve Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Politika 

Forumu tarafından 
yürütülmekte olan “Eşi 

Vefat Etmiş Kadınlar 
için Bir Nakit Sosyal 

Yardım Programı 
Geliştirilmesine 

Yönelik Araştırma 
Projesi”ne ilişkin 

görüşmeler yapıldı. 
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Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, Ankara Sincan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından hizmete sunulan “Sev-
gi Butiği” isimli sosyal marketin 
açılışına katıldı. 

Genel Müdürümüz Yıldırım açılışta 
yaptığı konuşmada, sosyal devlet 
anlayışı içerisinde gerçekleştirilen 
sosyal market uygulamalarıyla 
halkın onurunu incitmeden kaliteli 
ürünlerle hizmet etmek amacında 
olduklarını belirterek, bu tür hiz-
metlerin devam edeceğini ifade 
etti. Yıldırım ayrıca katkılarından 
dolayı Tema Mağazacılık temsil-
cisine ve Sincan Kaymakamı Ufuk 
Seçilmiş’e atıl durumda olan yerin 
halka kazandırılmasındaki gayret-
lerinden dolayı da teşekkür etti.
Kaymakam Ufuk Seçilmiş ise uzun 
yıllar depo olarak kullanılan yerin 

Vakfın harcamaları ve özel sek-
törün giyim hibesiyle bir sosyal 
market olarak hizmete sunularak 
muhtaç durumdaki vatandaşların 
dışarıda alışveriş yapar gibi bu-
radan ihtiyaçlarını karşılamasının 
sağlandığını vurguladı. Seçilmiş, 
“Sincan’da ilk defa böyle bir uy-

gulamanın gerçekleştirilmesinde 
sağladığı katkılardan dolayı Tema 
Mağazacılığa da teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Sevgi Butiği, Sincan’da SYD Vak-
fına kayıtlı yaklaşık 3000 kişiye 
hizmet sunacak.

Sincan’da sosyal market açıldı
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Genel Müdürlüğümüz, kadın istih-
damını geliştirmek üzere oluştu-
rulması öngörülen Kadın İstihda-
mı Ulusal İzleme ve Koordinasyon 
Kurulunda yer alacak.

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Baş-
bakanlık Genelgesinde kadının 
istihdamı alanındaki mevcut 
sorunların tespiti ile bu sorun-

ların giderilmesine yönelik ilgili 
tüm tarafların gerçekleştirdiği 
çalışmaları izlemek, değerlendir-
mek, koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak üzere Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı baş-
kanlığında; Genel Müdürümüz, 
çeşitli kamu kurumları, TOBB, 
TESK, memur, işçi ve işveren 
konfederasyonları temsilcileriyle 
Kurul tarafından bir yıl süre için 
tespit edilecek kadın istihdamı 
konusunda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları ve üniversi-
te temsilcilerinden müteşekkil 
“Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve 
Koordinasyon Kurulu” oluşturu-
lacağı belirtildi. Kurulun çalışma 
usul ve esasları ilk toplantıda 
Kurul tarafından belirlenecek.

2009 yılının ikinci yarısından 
itibaren etkin bir şekilde kul-
lanılarak kısa sürede büyük bir 
başarıya imza atan Genel Mü-
dürlüğümüzün e-Devlet uygula-
ması Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 
(SOYBİS), artık Yeşil Kart ve 2022 
sayılı kanun uyarıca yaşlılık ve 
özürlülük aylığı alan kişilerin sor-
gulanması için de kullanılıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
kararı doğrultusunda Haziran 
2010 itibarıyla Yeşil kart ve 2022 
Sayılı Kanun’dan yararlananların 
sorgulanması için kullanılmaya 
başlanan SOYBİS’le ilgili olarak, 

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’nın imzasıyla tüm Valilik 
ve Kaymakamlıklara genelge 
gönderildi. 

SOYBİS’in Yeşil Kart sorgulama-

larında kullanılmasıyla birlikte 
sistemden haksız yararlanmaların 
önüne geçilmesi ve bu alana ay-
rılan kamu kaynaklarının gerçek 
ihtiyaç sahiplerine yönlendiril-
mesi planlanıyor.

SOYBİS, sosyal yardım başvu-
rusu yapan vatandaşlarımızın 
muhtaçlıklarını ve kişisel veri-
lerini merkezi veri tabanların-
dan tespit etmek ve mükerrer 
yardımların önlenmesine yönelik 
olarak kurumlar arası online veri 
paylaşımını sağlamak amacıyla 
Genel Müdürlüğümüz tarafından 
uygulanıyor.

SOYBİS artık Yeşil Kart ve 2022 
sorgulamaları için de kullanılıyor
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2010 Avrupa Yoksulluk ve Sosyal 
Dışlanma ile Mücadele Yılı kapsa-
mında yoksulluğun azaltılması ve 
toplumsal dayanışmanın artırılma-
sı için Genel Müdürlüğümüz tara-
fından 13-15 Ekim 2010 tarihlerin-
de İstanbul’da düzenlenecek olan 
“Uluslararası Yoksullukla Mücade-
le Stratejileri Sempozyumu”nda 
sunulacak bildiriler, Sempozyum 
Hakem Heyeti üyeleri tarafından 
belirlendi.
Bu kapsamda, Sempozyumda 
sunulmak üzere dünyanın dört 
bir yanından akademisyen ve 
araştırmacılar tarafından Heyete 
gönderilen 94 bildiriden, 64 bildiri 
sempozyumda sunulmaya layık 
görüldü. 

Yoksulluğa karşı toplumun tüm 
kesimlerinde farkındalık oluştu-
racak sosyal bir proje niteliğinde 
olan söz konusu sempozyum için 
seçilen bildirilerin, sempozyu-
mun ana temaları olan yoksullu-

ğun azaltılmasında yeni fikirler 
ve yeni eğilimler, yoksulluğu 
azaltmada bireyin kapasitesinin 
geliştirilmesi, yoksulluğu azaltma-
da işbirliği, yoksulluğu azaltmada 
etkili programlar tasarlamak ve 
yoksulluğu azaltma programları-
nın etki değerlendirmesi konuları-
nı içermesine dikkat edildi.

13-15 Ekim 2010 tarihleri ara-
sında İstanbul’da düzenlenecek 
sempozyumda sunulacak olan 
bildirilerle birlikte yoksullukla 
mücadele alanında dünyadaki 
deneyimlerin paylaşılacağı, yeni 
fikirlerin tartışılacağı bir platform 
oluşturulması amaçlanıyor ve bu 
çerçevede, yoksulluk alanında 
çalışan farklı disiplinlerden bilim 
insanlarını, araştırmacıları, kamu 
ve özel sektörde görev yapan yerli 
ve yabancı üst düzey yöneticile-
ri, uzmanları ve uygulamacıları, 
uluslararası kuruluş temsilcilerini 

ve sivil toplum kuruluşları tem-
silcilerinin bir araya gelmesiyle 
yoksullukla mücadeleye yönelik 
farkındalığın güçlendirilmesi ve 
ulusal ve uluslararası düzeydeki 
işbirliği potansiyelinin artırılması 
planlanıyor.

Yoksul vatandaşlarımıza en yakın 
noktada ve insan odaklı bir anla-
yışla hizmet sunabilmek için bilgi 
ve iletişim teknolojilerini yoğun 
olarak kullanan Genel Müdürlü-
ğümüz tarafından uygulamaya 

konulan ve Devlet Bakanımız Sa-
yın Hayati Yazıcı’nın 27.10.2010 
tarihinde gerçekleştirdiği basın 
toplantısıyla hizmete açılan “Alo 
144 Sosyal Yardım Hattı” bir yılını 
tamamlıyor. 

Hattın hizmete açıldığı günden 
itibaren, Genel Müdürlüğümüzün 
yürütmüş olduğu yardım ve proje 
uygulamaları konusunda vatan-
daşlardan gelen soru, şikayet ve 
önerilerin değerlendirilerek tı-
kanan noktaların tespit edilmesi 
ve sorunlara müdahale edilmesi 

konusunda kayda değer bir başarı 
gösteren Alo Sosyal Yardım Hattı 
personeli, vatandaşlar tarafından 
yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. 
Yaşanan yoğunluk nedeniyle, 
2010 yılının Şubat ayında perso-
nel sayısının 10 kişiden 20 kişiye 
çıkarıldığı Sosyal Yardım Hattı, 
sabit hatlardan ve GSM opera-
törlerinden 144 tuşlandığında  
ücretsiz olarak aranabiliyor ve 
hat sayesinde sosyal yardıma 
ihtiyacı olan ayda ortalama 25-30 
bin vatandaşımıza profesyonel 
iletişim desteği sağlanıyor.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattımız

bir yılını tamamlıyor

Uluslararası Yoksullukla Mücadele Sempozyumu’nda 
sunulacak bildiriler belirlendi
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Ramazan ayının gelmesiyle birlik-
te bu yıl da çeşitli Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
yoksul vatandaşlara iftar yemeği 
verdi.

Eminönü Meydanı’nda Fatih 
Belediyesi tarafından kurulan 
çadırda, ilk iftar yemeği İstanbul 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan verildi.

Eminönü İftar Çadırı, ilk akşam 
Vali Hüseyin Avni Mutlu’yu da 
ağırladı. 

Vali Mutlu’yu, Vali Yardımcısı 
Mustafa Altıntaş ve Fatih Be-
lediye Başkanı Mustafa Demir 
karşıladı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 
ilk iftar yemeğinden önce temsili 
olarak top atışı gerçekleştirildi. 
Daha sonra Vali Mutlu ve Fatih 
Belediye Başkanı Demir, vatan-
daşlarla birlikte iftar yaptı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
konuşmasında; “Ramazan ayında, 
daha önceki yıllardan çok farklı 
etkinlikler gerçekleştirilerek 
ramazan kültürü yaşatılacaktır. 

SYD Vakıflarından vatandaşa

iftar yemeği

Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İftar Yemeği Dağıtımı

Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 

bu yıl da çeşitli 
Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma 
Vakıfları yoksul 

vatandaşlara iftar 
yemeği verdi.
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Bütün dünyada barış dini olan 
İslamiyet’in gerektirdiği hoşgörü 
içerisinde güzel bir Ramazan ayı 
yaşanması dileğimiz ve duamız-
dır” dedi.

Diğer taraftan, Van SYDV tara-
fından bu yıl kentin 3 noktasında 
iftar çadırı kuruldu. Vali Münir 
Karaloğlu orucunu Hacıbekir 
Mahallesi Lütfiye Binnaz Saçlı 
İlköğretim Okulu bahçesine kuru-
lan çadırda açtı. Karaloğlu, va-
tandaşlarla birlikte sıraya girerek 
yemeğini aldı. Geçtiğimiz yıl ilk 
kez başlatılan ve şehir merkezin-
de kurulan iftar çadırlarının bu 
yıl sayısının artırılarak 3’e çıka-
rıldığını belirten Karaloğlu “Bu 
çadırlarda her akşam yaklaşık 2 
bin vatandaşımıza iftar yemeği 
verilecek. Vanlı hemşerilerimizle 
bu çadırda iftar sofrasını paylaş-
mak istiyoruz. İmkânı olanların 
bu çadırda iftar vermesini arzulu-
yoruz. Mekânlar gayet güzel 
oldu. Çadırlarda ayrıca kültürel 
etkinlikler de olacak” dedi. 

İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın 
yaptığı yemek duasının ardından 
Vali Karaloğlu, bir süre Hacivat-
Karagöz oyununu izledikten sonra 
iftar çadırından ayrıldı.

Edirne’nin İpsala ilçe Kaymakam-
lığı SYDV ise, Ramazan ayının ilk 
iftar yemeğini Halk Eğitim Merke-
zi salonunda verdi.

Akşam ezanının okunması ile 
beraber İpsala Müftüsü Nazım 
Keçeci’nin okuduğu dua ile açılan 
iftar yemeğine İpsala Kaymakamı 
Mehmet Ali Gürbüz, Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Erdem, Emniyet 
Müdürü Nihat Ersoy ile vatandaş-
lar katıldı.

Ramazanın hayırlı olmasını dile-
yen İpsala Kaymakamı Mehmet 
Ali Gürbüz, “Ramazan ayında if-
tar çadırı kurma geleneği özellik-
le büyükşehirlerde bir ihtiyaçtan 
doğmuş olsa da bugün artık tüm 
yurda yayılan bir gelenek halini 
almıştır. Ramazan ayının her 

günü İpsala Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı organizesinde 
iftar vermekteyiz” dedi. 

Kaymakam Gürbüz, ilçede 
yaklaşık 170 kişiye iftar yemeği 
vermekte olduklarını ve bunlar-
dan 55 kişinin yemeğinin yaşlı 
ve hasta oldukları için evlerine 
götürüldüğünü kaydetti. 

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 
de SYDV ile hayırsever iş adam-
larının işbirliğiyle ilçe merkezine 
iftar çadırı kuruldu.

Doğanşehir SYDV yetkilileri hayır-
sever iş adamlarıyla birlikte 3 yıl-
dır iftar verdiklerini belirterek, 
“Yoksul ve muhtaç insanların her 
gün iftar çadırına gelerek yemek 
yemeleri için gayret gösterilmek-
tedir” dedi.

Vatandaşlar da çadırın ilçede ge-
lenek halinde gelmesinden dolayı 
memnuniyetlerini ifade ettiler.
Batman SYDV de yıl boyu günde 
700 kişiye verdiği yemeği Rama-
zan dolayısıyla iftar saatine aldı. 

İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eminönü İftar Çadırı



D
AY

AN
IŞ

M
A

14

e-İŞKUR eğitimi
Denizli SYD Vakfından personeline 

Devlet Planlama Teşkilatının ko-
ordinasyonunda 01.04.2010 tari-
hinde oluşturulan “Sosyal Yardım 
Sisteminin İstihdam İle Bağlantı-
sının Kurulması ve Etkinleştiril-
mesi Eylem Planı” kapsamında 
Genel Müdürlüğümüz ve İŞKUR 
arasında imzalanan “İstihdam 
Bağlantısı İşbirliği Protokolü” 
çerçevesinde Türkiye genelindeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının personel eğitimleri 
başladı. Eğitimlerini tamamlayan 
Vakıflardan biri de Denizli Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
oldu.

Protokol çerçevesinde 11.06.2010 
tarihinde Denizli Merkez Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
toplantı salonunda, il genelinde 
projede yer alacak personele 6 
saatlik e-İŞKUR eğitimi verildi. 
Eğitim, protokol gereği, SYD Va-
kıflarının, 2011 Haziran ayı sonu-
na kadar sosyal yardım başvurusu 
yapan veya yardım almakta olan 
hanelerdeki çalışabilecek durum-
daki kişilerin, İŞKUR’un temin 
edeceği web servisler üzerinden, 
İŞKUR kayıtlarını kontrol etme-

leri, İŞKUR’a kaydı olmayanların 
e-İŞKUR’a kayıtlarını yapmaları 
ve talep halinde bu kişilerin 
durumlarındaki değişiklikleri 
güncellemeleri için verildi. 

Denizli SYD Vakfının İŞKUR İl 
Müdürlüğü ile irtibata geçerek 
uygulamasına katıldığı eğitim 
ile birlikte, proje kapsamındaki 
personele İŞKUR web sayfasından 
erişilebilen e-İŞKUR uygulaması-
nın nasıl kullanılacağı öğretildi. 
Eğitimde özellikle, SYD Vakıf-
larının protokol gereği zorunlu 
işlemlerinin sosyal yardım başvu-
rusu yapan ve sosyal yardım alan 
vatandaşların İŞKUR kayıt kon-
trolünü yapması ve ilgili kişilerin 
kayıtları yok ise İŞKUR kaydını 
yapmaları, bu vatandaşların dı-
şındaki herhangi bir kişinin İŞKUR 
kaydı ya da kayıt kontrolünün ise 
yapılmaması gerektiğinin önemi 
vurgulandı.

Eğitim sonrasında Denizli gene-
lindeki Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarında proje çer-
çevesinde çalışmalara başlandı.

Devlet Planlama Teşkilatının ko-
ordinasyonunda 01.04.2010 tari-
hinde oluşturulan “Sosyal Yardım 
Sisteminin İstihdam İle Bağlantı-
sının Kurulması ve Etkinleştiril-
mesi Eylem Planı” kapsamında 
hazırlanan “İstihdam Bağlantısı 
İşbirliği Protokolü”, 28.04.2010 
tarihinde Genel Müdürlüğümüz 
ve İŞKUR arasında imzalanmıştı. 

Protokolün amacı, sosyal yardım 
sisteminin yeniden yapılandı-
rılması için sosyal yardım baş-
vurusunda bulunan ya da sosyal 
yardım almakta olan hanelerdeki 
çalışabilecek durumdaki kişilerin 
İŞKUR’a kayıtlarının yapılması ve 
diğer hizmetlerden yararlanma-
sının sağlanması yoluyla sosyal 
yardım sisteminin istihdam ile 
bağlantısının kurulması ve etkin-
leştirilmesi olarak belirlendi.

Protokol çerçevesinde İŞKUR’un 
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile 
entegre olabilecek gerekli web 
servisleri geliştirmesi halinde söz 
konusu başvurular, SOYBİS sistemi 
üzerinden de alınabilecek. 

“Sosyal Yardım 
Sisteminin İstihdam 

İle Bağlantısının 
Kurulması ve 

Etkinleştirilmesi Eylem 
Planı” kapsamında 

Türkiye genelindeki 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının 

personel eğitimleri 
başladı. 
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“devlet kimsesizlerin 
kimsesidir”

engellilerin mutlu 
günü

Ağrı Taşlıçay Kaymakamlığı ilçedeki hasta ve 
mağdur aileleri ziyaret ederek bazı yardımlar-
da bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Ercan Ateş, ziyaret ettiği 
bir vatandaşa gıda yardımı vererek, işitme 
sıkıntısı yaşayan söz konusu vatandaşın bütün 
tedavi giderlerini karşılayacağı ve işitme ciha-
zı alınacağı sözünü verdi. Ziyaret kapsamında 
G.K. isimli vatandaşa da gıda yardımı yapıldı, 
ayrıca ikamet ettiği ev için tadilat sözü veril-
di. M.K. isimli vatandaşa gıda yardımı verile-
rek 5 çocuğunun tamamı giydirildi. 

Kaymakam Ateş; devletin kimsesizlerin kim-
sesi olduğunu, ihtiyacı olan her ferdin tespit 
edilip imkânlar ölçüsünde yardım yapıldığını 
söyledi. Ateş, bölge insanının dar gelirli ama 
onurlu olduğunu belirterek, “İhtiyacı olan 
hiçbir vatandaşımız kimseye el açmayacak 
derecede vakurdur. Vatandaşlarımız eğer ihti-
yaçları varsa dertlerini ancak devlete açarlar. 
Devlet de imkânlar ölçüsünde kendilerine 
yardımcı olur. İnsanımız hiçbir zaman aç olsa 
bile kimseye el açmaz, zira insanımız bilir ki 
devlet şefkatli, kimsesizlerin kimsesi ve muk-
tedirdir” dedi. 

Fayda sahipleri de “Allah devletimize zeval 
vermesin. Her zaman bizleri ziyaret ederek 
maddi ve manevi destek veriyorlar” sözleriyle 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

Gaziantep’in Nizip ilçe Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve 
Nizip Bedensel Engellileri Koruma Derneği (Nİ-
BED) işbirliğiyle engelli vatandaşlara 35 adet 
tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Nizip SYDV, NİBED ve HSBC Bankın katkılarıyla 
ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 2’si 
akülü olmak üzere 35 adet tekerlekli sandal-
ye yapılan törenle dağıtıldı. Törene Kayma-
kam Yaşar Karadeniz, Nizip Emniyet Müdürü 
Mustafa Kantar, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı 
Mahmut Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı 
Cem Çerkezoğlu, Nizip Müftüsü Dr. Mustafa 
Genç, Türkiye Bedensel Engelliler Dayanışma 
Derneği Başkanı Kemal Demirel, NİBED Başkanı 
Abdurrezzak Pamuk ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yaşar Karadeniz, 
toplumda yaşayan engelli insanlara aslında en 
büyük engelin çevresindeki toplumun önyar-
gısı olduğuna dikkat çekerek, “İmkân verildiği 
takdirde onların başaramayacağı hiçbir şey 
yoktur. Bunun en iyi örneği de Türkiye Be-
densel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı 
Kemal Demirel’dir. Türkiye’nin her yerinde 
dolaşarak insanlara yardım etmeye çalışıyor” 
dedi. Kaymakam Karadeniz, tekerlekli sandal-
yelerin vatandaşlara ulaştırılmasında emeği 
geçen Başkan Kemal Demirel’e, HSBC Bank 
yetkililerine ve NİBED Başkanı Abdurrezzak 
Pamuk’a teşekkür etti.



16

yeniden duymaya 
başladılar

artık daha rahat 
nefes alacak

Genel Müdürlüğümüzün engelli vatandaşların 
topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü 
araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yöne-
lik olarak yürüttüğü özürlü ihtiyaç yardımları 
kapsamında, Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ceylanpı-
nar ilçesinde yaşayan, yaşlı ve kimsesiz olan 
işitme engelli Güle Akgeyik ve Mehmet İsmail 
Akbaş’a işitme cihazı desteğinde bulundu.

Vakıftan işitme cihazı yardımı alan Güle 
Hanım ve Mehmet Bey, işitme cihazlarının 
doktor kontrolünde yapılan testleri sırasında, 
bu cihazlar sayesinde artık daha iyi işittikle-
rini söyleyerek SYD Vakfı Başkanı Ceylanpınar 
Kaymakamı İlker Özerk Özcan’a, Vakıf Müte-
velli Heyeti üyelerine ve Vakıf çalışanlarına 
teşekkür ettiler.

Ceylanpınar Kaymakamı İlker Özerk Özcan ise 
yaptığı açıklamada, devletin her zaman engel-
li vatandaşların yanında olduğunu belirterek, 
“Vatandaşın mutluluğu bizim mutluluğumuz-
dur” dedi.

Malatya Darende Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı, Genel Müdürlüğümüzün tedavi 
giderlerine yönelik verdiği destekler kapsa-
mında sosyal güvencesi olmayan bir kişiye 
oksijen cihazı desteği verdi.

Darende’nin Ağılbaşı kasabası Nal Mahallesin-
de yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır nefes darlığı 
çeken 75 yaşındaki Havva Şimşek’in eşi Hasan 
Şimşek, eşi için Darende Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından oksijen 
cihazı talebinde bulundu. Hasan Şimşek’in 
talebini değerlendiren Vakıf Mütevelli Heye-
ti, Havva Şimşek’e oksijen cihazı alınmasına 
karar verdi. Havva Şimşek kendisine teslim 
edilen oksijen cihazı sayesinde, bundan sonra 
daha rahat nefes alacak.

Havva Şimşek’in eşi Hasan Şimşek ise, alınan 
oksijen cihazının tesliminde duygularını şöyle 
dile getirdi:

“On yıldır rahatsız olan eşime oksijen ciha-
zı alamıyordum. Darende Kaymakamlığına 
yaptığım başvurum kabul edilerek eşim için 
cihaz yardımında bulunuldu. Bizlere desteğini 
esirgemeyen devletimize ve Darende Kayma-
kamı Murat Uzunparmak ile diğer yetkililere 
teşekkür ediyorum.”
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Kırıkhan’dan 
barınma ve iş 
desteği

Keçiborlu SYD 
Vakfından tekerlekli 
sandalye

Hatay Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı, sağlık sorunları nedeniyle çalışa-
mayan ve köyde ailesi ile birlikte yaşadığı ev 
oturulamayacak durumda olan Bekir Sarma’ya 
Genel Müdürlüğümüzün hem barınma yardımı 
uygulamasından hem de gelir getirici küçük 
ölçekli proje desteğinden yararlanması için 
destekte bulundu.

Kırıkhan SYD Vakfı Başkanı Kaymakamı Fecri 
Fikret Çelik, Kırıkhan ilçesinin köylerine ger-
çekleştirdiği kontrol gezi ve incelemelerinde 
yaptığı yoksul hane ziyaretlerinden birinde 
karşılaştığı Bekir Sarma ve ailesinin yaşadığı 
yerin oldukça sağlıksız olduğunu gördü ve 
derhal girişimde bulundu. 

Kırıkhan SYD Vakfının desteği ile Bekir Bey ve 
ailesi için yeni konut yapımına başlanırken, 
aynı zamanda Bekir Bey’in köyde birkaç yıl 
öncesine kadar yevmiye işleri ile geçinmeye 
çalışırken şu anda rahatsızlığı nedeni ile çalı-
şamadığı da tespit edildi ve ailenin geçimini 
sağlayabilmesi için, aileye büyükbaş hayvan 
desteği sağlanmasına da karar verildi.

Isparta Keçiborlu Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından Kılıç kasabasında otu-
ran bir vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Tekerlekli sandalye, Vakıf Müdürü İbrahim 
Şan tarafından, 2009 yılı Eylül ayında beyin 
ameliyatı geçiren ve vücut fonksiyonlarını has-
talığı nedeniyle kaybeden 14 yaşındaki Cemil 
Alacaoğlu adlı çocuğun kullanması amacıyla 
annesi Elif Alacaoğlu’na teslim edildi.

Tekerlekli sandalyenin tesliminde konuşan Va-
kıf Müdürü İbrahim Şan, “Yoksul insanlarımıza 
ve engelli vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı olarak ilgili mevzuat 
doğrultusunda yardımcı olmaya devam ede-
ceklerini, vatandaşların sorunlarını çözmenin 
görevleri olduğunu” söyledi.

Dört çocuk sahibi olan ve 10 ay gibi bir süre 
çocuğunun hastalığı ile mücadele eden özveri-
li anne Elif Alacaoğlu, “Bizlere her zaman yar-
dımcı olan başta Sayın Kaymakamımız Vedat 
Yılmaz olmak üzere tüm yetkililere yaptıkları 
yardımlardan dolayı teşekkür ederim, devle-
timizi yanımızda görmekten mutluluk duyuyo-
ruz” diye konuştu.
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Piraziz SYD Vakfından giyim yardımı
Giresun’un Piraziz ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) girişimleriyle başarılı ve ihtiyaç 
sahibi 400 öğrenciye muhtelif giyim yardımı yapıldı.

Piraziz SYDV’nin girişimiyle bir giyim firması tarafından,  
ilçedeki  6 ilköğretim ve 4 ortaöğretim okulunda eğitim 
gören başarılı ve ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye toplam 16 
bin 546,87 TL tutarında çeşitli giyim yardımı yapıldı. Bahse 
konu giyim paketleri Vakıf tarafından Kaymakamlık Hizmet 
Binası önünde Kaymakam Ali Hamza Pehlivan tarafından 
öğrencilere  teslim edildi.

eğitime engelsiz 
destek

Şişli SYD Vakfından 
engellilere destek

Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Genel Müdürlüğümüzün engelli 
vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak 
her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak yürüttüğü özürlü ihtiyaç yardımları 
kapsamında başarılı ve engelli bir öğrenciye elek-
trikli bisiklet hediye etti.

Doğuştan bedensel engelli olan ve okumak için 
zor da olsa bisiklet ile okula gidip gelmeye çalışan 
Şuhut Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yusuf 
Bulut, Şuhut SYD Vakfının desteği ile elektrikli 
bisiklete sahip oldu. Elektrikli bisikletini Yusuf Bu-
lut’a teslim eden Şuhut Kaymakamı ve Şuhut SYD 
Vakfı Başkanı Eyüp Çalışır ise yaptığı açıklamada, 
devletin her zaman engelli vatandaşların yanında 
olduğunu belirterek, Yusuf Bulut’u aynı zamanda 
okuldaki başarılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Genel Müdürlüğümüzün sosyal güvenceden 
yoksun engelli vatandaşların topluma uyumunu 
kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik olarak yürüttüğü özürlü 
ihtiyaç yardımları kapsamında bir kişiye akülü 
tekerlekli sandalye desteği sağladı. 

Beş yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası felç 
olan ve yatağa bağımlı bir şekilde hayatını devam 
ettirmeye çalışan 24 yaşındaki Selim Kaplan, Şişli 
SYD Vakfının desteği ile akülü tekerlekli sandalye-
ye sahip oldu. 14.06.2010 tarihinde akülü teker-
lekli sandalyeyi Selim Kaplan’a teslim eden Şişli 
Kaymakamı ve SYD Vakıf Başkanı Mehmet Öklü ise 
yaptığı açıklamada, söz konusu yardım ve des-
teklerle devletin her zaman vatandaşın yanında 
olduğunu gösterdiğini belirtti.
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Tarsus SYDV 6 vatandaşa engelli aracı verdi 

Mersin’in Tarsus ilçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) 6 engelli 
vatandaşı daha sevindirdi. 

Tarsus SYDV’ye engelli vatan-
daşlarımızın talepleri sonucunda 
ihtiyaç sahibi oldukları tespit 
edilen müracaatçılara, 5 akülü 
araç ve 1 üç tekerlekli motosiklet 
Hükümet Konağı önünde düzen-
lenen törenle Kaymakam Dr. 
Mehmet Gödekmerdan tarafından 
teslim edildi.

Kaymakam Gödekmerdan araç-
ların teslimi sırasında “Engelli 
vatandaşlarımıza söz vermiştik. 
Bunların ihale işlemleri gerçek-
leşti, bugün de burada onlara 
teslim edeceğiz. Biz engelli 
vatandaşlarımızın her zaman 
yanındayız. Sadece Dünya En-
gelli Günü’nde değil, yılın her 
günü, her zaman yanlarındayız. 
Devletimiz güçlüdür, her zaman 
için engelli ve ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımızın yanındadır. SYD 
Vakfı olarak vatandaşlarımızın 
her türlü ihtiyaçlarını karşıla-
maya devam edeceğiz. Engelli 
vatandaşlarımızın araçları hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra Kaymakam Dr. Meh-
met Gödekmerdan tarafından 
araçlar teslim edildi.

Tarsus SYDV Müdürü Kemal 
Yıldırım ise yaptığı açıklamada 
2009 yılında 52 engelli vatandaşı-
mıza, 2010 yılında ise bu araç-
larla birlikte toplam 38 engelli 
yurttaşa engelli aracı verildiğini 
ve önümüzdeki haftalarda ihtiyaç 
sahiplerine araç teslim etmeye 
devam edeceklerini belirtti.

Yaşlı teyzenin ev mutluluğu 

Mersin’in Tarsus ilçesi Keşli 
köyünde Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan yapılan prefabrik ev, açılışı 

yapılarak sahibine teslim edildi.
Keşli köyünde tek başına virane 
bir evde yaşayan Sabriye Taş’a 
(64) Tarsus Kaymakamı Dr. Meh-
met Gödekmerdan tarafından 
sözü verilen prefabrik ev tamam-
landıktan sonra kurumlar, odalar, 
esnaf ve hayırsever vatandaşlar 
tarafından döşenerek teslim 
edildi.

Kaymakam Gödekmerdan açılışta 
yaptığı konuşmada; devlet olarak 
vatandaşlara yardımlarının de-
vam ettiğini belirterek, “Özellik-
le evi olmayan vatandaşlarımıza 
prefabrik evlerin dördüncüsünü 
bugün teslim ediyoruz. Bu ev 49 
m² çelik konstrüksiyon, iki oda, 
bir salon, mutfak ve tuvaletten 
oluşmaktadır. Maliyeti 22 bin TL 
olmuştur. Daha önce de Kuşcu-
lar, Kumdere köyleri ve Gülek 
beldesinde de aynı tip evlerimizi 
vatandaşlarımıza teslim etmiş-
tik” dedi.
 
Sabriye Taş ise “Ben sadece başı-
mı sokacak bir ev istiyordum siz 
bana dayalı döşeli bir ev teslim 
ettiniz. Allah sizden razı olsun. 
Devletimizi başımızdan eksik et-
mesin” diyerek başta Kaymakam 
Gödekmerdan’a, SYDV Müdürü 
Kemal Yıldırım’a ve tüm persone-
line teşekkürlerini dile getirdi.
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yoksul ailelere ek katkı

Karabük Ovacık Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
köylerdeki yoksul vatandaşlara 
galoş yapma makinesi aldı.

İlçe köylerinden sosyal güvence-
si olmayan ihtiyaç sahibi 3 kişi 
geçimlerini temin edebilmek için 

Ovacık SYDV’ye galoş makinesi 
ve malzemesi almak istediklerini; 
ancak maddi yönden bu isteklerini 
gerçekleştirme imkânlarının olma-
dığını belirtti. Bu talebi değer-
lendiren Vakıf, Kemal Tunçkaya, 
Hasan Tokyay ve Yılmaz Gülem 
adlı müracaatçılara küçük ev 
tipi makineler için nakdi yardım 
sağlarken, makineleri kullana-
bilmeleri amacıyla Halk Eğitim 
Merkezi tarafından da 2 gün 
süreyle uygulamalı kurs verildi. 
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada 
yurttaşların ilk aşamada günlük 
2 bin-2 bin 500 civarında galoş 
ürettikleri, ürünlerin ilçedeki 
sağlık kuruluşlarına pazarlandığı 

belirtildi. Açıklamanın devamında 
şöyle denildi:

“Bu vatandaşlarımız galoş üreti-
minden memnun olup kazandıkla-
rı para ile ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılamakta ve böylece zaman-
larını boş geçirmeyerek, çalışarak 
ve üreterek para kazanmaktadır.”

İlçe Kaymakamı Mustafa Fırat 
Taşolar ise beklenen sonuç elde 
edildiği takdirde daha fazla 
ihtiyaç sahibine bu olanağın sağla-
nacağını söyledi. Yararlanıcılar 
da Kaymakamlığa teşekkürlerini 
ilettiler.

“bizleri iş sahibi yapan herkese teşekkür ederim”

Karaman Ayrancı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, sadece 
sosyo-ekonomik sıkıntı içindeki 
Ayrancı halkının sıkıntılarına çare 
bulmakla kalmıyor; aynı zamanda 
gelir getirici küçük ölçekli proje 

uygulamaları ile ilçenin en büyük 
eksikliklerini de tamamlıyor ve 
ilçe ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlıyor. 

Ayrancı ilçesinde daha önce ya-

pılmayan lokanta işletmeciliğine 
destek olan Ayrancı SYD Vakfı, 
işsiz olan Ahmet Akkaya’nın da bu 
sayede iş sahibi olmasını ve gelir 
kazanmasını sağladı. Kendi işinin 
sahibi olan ve bir lokanta işleten 
Akkaya, projeye ilişkin şunları 
söylüyor:

“Lokanta işletmeciliği mesleğini, 
başkalarının yanında çalışarak 
öğrendim. Askerliğimi yapıp 
geldikten sonra işsiz kaldım. Bil-
diğim ve sevdiğim bu işi yapmak 
istiyordum, fakat maddi imkânım 
olmadığı için bir işyeri açamadım. 
Daha sonra, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca işsizlere 
iş imkânı sağlandığını duydum ve 
Vakfa lokanta açabilmek için baş-
vurdum. Projem olumlu karşılandı 
ve lokantam açıldı. İlçemizde cok 
büyük bir eksiklik olan bu işyeri-
ni ben ve  kardeşlerim  birlikte 
işletiyoruz. Bizleri iş sahibi yapan 
herkese teşekkür ederim.”



21

G
EL

İR
 G

ET
İR

İC
İ P

R
O

JE
LE

R

Balçova SYD Vakfı bir projeye daha imza attı

İzmir Balçova Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, Genel Mü-
dürlüğümüzün gelir getirici küçük 
ölçekli proje destekleri kapsa-
mında “Elektrik Malzemeleri Sa-
tışı, Tadilat ve Tesisat Projesi”ne 
destek oldu. Proje kapsamında 
kurulan işyerinin açılışı Balçova 

Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, Vakıf 
Müdürü, Vakıf Mütevelli Heyet 
üyeleri, çevre esnafı ve ilçe sa-
kinlerinin katılımlarıyla yapıldı.
Balçova SYD Vakfı Başkanı Kay-
makam Ahmet Beyoğlu işyerinin 
açılışında yaptığı konuşmada 
sosyal güvencesi olmayan, bir iş 

kolunda bilgi, beceri ve meslek-
lerinin bulunmasına karşın, mad-
di imkânsızlıklar nedeniyle işyeri 
açamayan vatandaşların her za-
man yanında olduklarını ve pro-
jelerine tam destek verdiklerini 
belirtti. Beyoğlu, “Balçova’da gö-
reve başladığım günden bu yana 
işsizlikle mücadele ve istihdamı 
artırmaya yönelik çalışmalara hız 
verdik ve bunun güzel bir örneği 
de bu işyeri oldu” dedi.

Projeden yararlanan Yüksel 
Güneş ise, Kaymakam Ahmet 
Beyoğlu ve Vakıf Mütevelli Heyet 
üyelerine desteklerinden dolayı 
teşekkür ederek, bu proje saye-
sinde yeni bir hayata başladığını, 
kendisine sağlanan bu imkânı da 
çevresindeki insanlara anlatarak, 
ihtiyaç sahiplerinin bu gibi proje-
lerden yararlanması için elinden 
geleni yaptığını söyledi.

Akçadağ Vakfından hayvancılık desteği

Malatya Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan 
proje kapsamında sosyal güvencesi olmayan, dar 
gelirli 12 aileye toplam 224 adet canlı hayvan 
teslim edildi.

Akçadağ İlçesi Kozluca kasabası ve Kepez köyünde 
bulunan 12 aileye toplam 220 adet Akkaraman cinsi 
küçükbaş hayvan ve 4 adet Montofon cinsi büyükbaş 
hayvan teslim edildi. 

Akçadağ Kaymakamı ve SYD Vakfı Başkanı Erhan 
Günay, projenin bilinçli hayvancılığa geçiş hususun-
da büyük önem taşıyacağını vurgulayarak, “Yaptı-
ğımız bu proje ile bölge halkına bilinçli hayvancılık 
yapabilme imkânı sağlamak istiyoruz. Babadan kal-
ma yöntem ve usullerin tarihe karıştığı günümüzde, 
hayvancılık yapmak isteyen insanımız daha kaliteli 
ve yüksek verim almak zorundadır. Bunun için de 
daha bilinçli bir tarım ve hayvancılık yapılması 
gerekiyor” dedi.

Hayvanlarını alan vatandaşlar Kaymakam Erhan 
Günay ve Vakıf çalışanlarına teşekkür ettiler.
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Bergama’dan yeni bir proje
İzmir Bergama Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan çiftçiye 5 bin 550 adet kiraz 
fidanı dağıtıldı.

Bergama SYDV tarafından Yukarıada, 
Sarıcalar, Alhatlı, Güneşli köylerinde 
gelir getirici projeler kapsamında 
toplam 18 aileye 5 bin 550 adet 
kiraz fidanı dağıtılarak, kiraz bahçesi 
projesi uygulandı. Bergama Kayma-
kamı Ahmet Ertan Yücel, köylerde 
yoksul birey ya da hanelerin kendi 
geçimlerini sağlayacak işleri kurma-
ları, gelir elde etmeleri ve başlat-
tıkları çalışmaları uzun süre devam 
ettirebilmeleri için uygulanacak 

projelerin teknik ve ekonomik olarak 
yerel koşulara uygunluğunun yanında 
üretilecek ürün veya hizmetin yöre-
sel satış ve pazarlama olanaklarının 
da bulunması gerektiğini belirtti. 

Kaymakam Ahmet Ertan Yücel, kira-
zın bölge iklimine uygun bir meyve 
olmasından dolayı projenin bölge-
lerinde uygulandığını kaydederek, 
“Bölgede bir pazar oluşturulmasını 
sağlayarak bu köylerin hayvancılığa 
dayalı bir gelir elde etmesinin yanı 
sıra meyveciliğin de gelişmesini ve 
vatandaşların bu işlerden gelir elde 
ederek geçimlerini sağlayacak duru-
ma gelmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Bekilli’de 29 ton 
yem dağıtıldı

Fındıklı SYD Vakfı berber 
salonu açılmasına destek oldu

Denizli’nin Bekilli ilçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 
10 vatandaşın yeni doğan büyük-
baş hayvanları için toplam 29 bin 
185 kg süt yemi dağıtıldı.

Kaymakamlığın internet sitesinde 
yapılan açıklamada ilçenin köyle-
rinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 
10 kişiye Gelir Getirici Projeler 
kapsamında 2009 yılı içerisinde 
4’er baş gebe düve verildiği belir-
tildi. Vakfın verdiği gebe düvelere 
15.01.2010 tarihinde toplam 28 
bin 900 kg yem alındığı kayde-
dilen açıklamada  “Kişi başına 
2 bin 890 kg gebe düve yeminin 
dağıtımı tamamlanmıştır. 

Düvelerin doğumlarına istinaden 
15.07.2010 tarihinde toplam 29 
bin 185 kg süt yemi alımı yapıl-
mış, kişi başına 2 bin 918,5 kg süt 
yeminin dağıtımı tamamlanmış-
tır” denildi. 

Rize Fındıklı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, 
Genel Müdürlüğümüzün 
yoksul birey ya da hanelerin 
kendi geçimlerini sağlayacak 
işleri kurmaları, gelir elde 
etmeleri ve başlattıkları 
çalışmaları uzun süre devam 
ettirebilmeleri amacıyla 
uyguladığı gelir getirici küçük 
ölçekli proje destekleri kap-
samında, mesleği olan, ancak 
kendi geçimini sağlayamayan 
bir kişiye daha destek oldu. 
Fındıklı’da yaşayan ve berber 
olmasına rağmen kendi işini 
kuramayan İsmet İslamoğlu, 
Fındıklı SYD Vakfının desteği 
ile kendi berber salonunun 
sahibi oldu. 

İki çocuk babası İslamoğlu, 
Vakıf desteği ile iş yerini 
açmadan önce ustalık belgesi 
olmasına rağmen çok dü-
şük bir ücretle başkalarının 
yanında kalfalık yaptığını ve 

ailesinin geçimini, kazandığı 
para ile sağlayamadığını be-
lirtiyor. Maddi imkânsızlıklar 
yüzünden kendi iş yerini aça-
madığını söyleyen İslamoğlu, 
Vakfın gelir getirici projeleri 
ile berber salonu açması 
konusunda kendisine yardımcı 
olabileceğini öğrenince hiç 
vakit kaybetmeden iş yeri 
açma talebinde bulunmuş ve 
yapılan değerlendirme sonucu 
projesi hayata geçirilmiş. 

İlk iki yıl ödemesiz, sonraki 
6 yıl 6 eşit taksitle faizsiz 
olarak geri ödemesini yapa-
cağı için desteğin geri ödeme 
koşullarından oldukça mem-
nun olduğunu dile getiren 
İslamoğlu, hayata geçirdiği bu 
projeden yalnızca kendisinin 
yararlanmayacağını, yanında 
bir kişi de çalıştırarak ona da 
istihdam sağlayacağını ifade 
ediyor. 
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Elmadağ’da 754 küçükbaş dağıtıldı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından yürütü-
len Küçükbaş Hayvancılık Projesi 
kapsamında sosyal güvencesi 
olmayan 29 aileye 25’er adet 
merinos ırkı koyun ve 1’er adet 
damızlık koç dağıtıldı. 

Elmadağ Kaymakamı Ejder Sarı-
çiçek, Elmadağ Belediye Başkanı 
Gazi Şahin ve SYDV üyelerinin de 
katıldığı dağıtım töreni, Elma-
dağ Kurtuluş Mahallesi’ndeki 
hayvan pazarında gerçekleşti. 
Eskişehir’den kamyonlarla ilçeye 
getirilen 754 küçükbaş hayvan, 
kura ile hak sahibi vatandaşlara 
dağıtıldı.

Vatandaşlar uygulamadan mem-
nun olduklarını dile getirerek, 
aldıkları 26 küçükbaş hayvanla 

ailelerinin geçimlerini daha iyi 
şartlarda sağlayacaklarını, hay-
vancılığa da katkıda bulunacak-
larını kaydettiler.  Vatandaşlar 
yetkililere bu imkânı sağladıkları 
için teşekkür ettiler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen destekle hayata geçirilen 
projenin geri ödemesi faizsiz ola-
rak 3’üncü yıldan itibaren 6 yılda 
taksitle gerçekleşecek.
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Gaziantep İslâhiye Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Genel 
Müdürlüğümüzün gelir getirici 
küçük ölçekli proje destekleri ile 
ilçede yaşayan ve işsiz olan genç-
lere iş fırsatları sunmaya başladı. 
Proje yararlanıcılarından Mehmet 
Karageyik ve Hakkı Demirel, ilk 
iki yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 
eşit taksitle faizsiz olarak geri 

ödemelerini yapacakları proje 
desteklerinin ödeme koşulların-
dan da; sağladığı iş imkânından 
da oldukça memnun olduklarını 
dile getirdiler.

İslâhiye SYD Vakfı yetkililerinin 
verdiği bilgiye göre, 1975 doğum-
lu ve 2 çocuk babası olan Meh-
met Karageyik, ustalık belgesi 
olmasına rağmen çok düşük bir 
yevmiye ile bir marangozda işçi 
olarak çalışmakta iken, maddi 
imkânsızlıklar nedeni ile kendi 
imalathanesini açmak için işyeri 
açma talebinde bulunmuş ve 
yapılan değerlendirme sonucu 
projesinin hayata geçirilmesi 
sağlanmış.

1978 doğumlu ve 3 çocuk babası 
olan Hakkı Demirel de Mehmet 
Karageyik gibi ustalık belgesi 
olmasına rağmen çok düşük bir 
yevmiye ile bir elektrikçi dükkâ-
nında işçi olarak çalışıyormuş. 
Şu an ise Vakfın desteği ile bir 
elektrikçi dükkânını tek başına 
işletiyor ve kendi işinin sahibi 
olarak çalışıyor. 

Mehmet Karageyik ve Hakkı 
Demirel, kendilerine açılan iş-
yeri sayesinde ailelerini daha iyi 
imkânlarla yaşatmalarına vesile 
olan Kaymakam Resul Kır’a, Vakıf 
Müdürü Ömer Faruk Uyanık’a ve 
Vakıf çalışanlarına, kendilerine 
göstermiş oldukları ilgiden dolayı 
çok teşekkür ediyorlar.

Genel Müdürlüğümüzün gelir 
getirici küçük ölçekli proje 
destekleri kapsamında, İzmir Ka-
rabağlar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından Kava-
cık Köyü’nde ikamet eden Mualla 
Dündar’a Koyunculuk Projesi’nde 
destek verildi.

Vakfın desteklediği proje çerçe-

vesinde, Karabağlar’ın Kavacık 
Köyü’nde ikamet eden Mualla 
Dündar’a kurbanlık koyun yetiş-
tiriciliği için 10 tane kuzu teslim 
edildi. Daha önce de Vakfın 
yardımlarından faydalandığını 
söyleyen Dündar, bir yıl önce 
evlerinin yandığını, eşi ve çocuk-
larıyla zor günler geçirdiklerini 
ama hiçbir zaman yılmadıklarını 

söyledi. Köylülerin de yardımıyla 
yılda bir veya iki koyun alıp bak-
tıklarını söyleyen Dündar, Vakıf 
imkânlarıyla uygulanan koyun 
yetiştiriciliği projesi sayesinde 
geleceğe daha umutlu baktığını 
belirterek Karabağlar Kaymakamı 
Veysel Özgür ve Vakıf çalışanları-
na teşekkür etti.

İzmir Karabağlar Kaymakamı 
Veysel Özgür ise, maddi durumu 
zayıf ve yardıma muhtaç vatan-
daşlara geçici yardımlar vermek 
yerine sıkıntılarına kalıcı çözüm-
ler bulmak istediklerini belirtti. 
Yeni kurulan bir ilçe olduklarını 
belirten Özgür, buna rağmen 
Vakıf yardımlarından yararlanan-
ların sayısının 10 bini geçtiğini, 
mesleği olup zor şartlar altında 
çalışan ve imkânsızlar nedeniy-
le işyeri açamayanlara yönelik 
hazırlanan gelir getirici projelere 
öncelik verdiklerini söyledi.
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Antalya’da 2 yıldır işsiz olan Şeref 
Şahin, Muratpaşa Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının (SYDV) sağladığı destekle 
iş yeri açtı.

Şeref Şahin’in Muratpaşa 
SYDV’den aldığı kredi ile açtığı 
çamaşırhane ve kuru temizleme 
dükkânının açılışına, Muratpaşa 
Kaymakamı Fatih Kocabaş da ka-

tıldı. Sosyal güvencesi olmayan ve 
el becerileri konusunda sertifikalı 
olan yoksul kişilere SYDV kanalıyla 
ilk iki yılı ödemesiz sekiz yıl vade-
li faizsiz 15 bin TL’ye kadar kredi 
verdiklerini belirten Kocabaş, 
“Geçen yıl 12 kişiye toplam 168 
bin TL’lik kredi açıldı. Bu yıl ise şu 
ana kadar 3 kişiye kredi verildi, 
4 kişinin kredileri de onaylandı’’ 
dedi.

İş yeri açmak için 13 bin 600 
TL’lik destek alan Şeref Şahin 
de 25 yıl çamaşırhane ve kuru 
temizleme işinde çalıştığını ve 
iki yıl önce işsiz kaldığını anlattı. 
İşsiz olduğu dönemde SYDV’nin 
katkılarıyla geçindiklerini ve 
akciğer ameliyatı olduğunu 
kaydeden Şahin, şunları söyledi: 
‘’Evli ve iki çocuk babasıyım. 17 
yaşındaki oğlum maddi imkânsız-
lıklar yüzünden lise birinci sınıfta 
okulu bırakmak zorunda kaldı. 14 
yaşındaki oğlumu ise okutmaya 
çalıştım. Ama artık iş yeri açtım. 
İşsiz olduğum için okuldan ayrılan 
oğlumu okutabileceğim. Oğlum da 
okumak istiyor. Bana iş yeri açma 
fikrini Muratpaşa Kaymakamı Fa-
tih Kocabaş verdi. Ben de bildiğim 
mesleği yapmak istedim ve bu iş 
yerini açtım’’.

Örtü Altı Seracılığı Özendirme Projesi tamamlandı

Mersin Çamlıyayla Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
Başkanlığı “Örtü Altı Seracılığı 
Özendirme Projesi” kapsamında 
2 vatandaşa toplam 1000 metre-
karelik sera teslim etti.

Çamlıyayla SYDV, Örtü Altı Sera-
cılığı Özendirme Projesi kapsa-
mında Kisecik köyünden Fatih 
Tanrıverdi ve Veysel Tanrıverdi 
isimli vatandaşlara toplam 21 
günlük çalışma sonucunda ha-
zırlanan 1000 metrekarelik sera 
alanını devretti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Çamlıyayla Kaymakamı Zafer Ata-
man, “Söz konusu bu projelerle 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalı olan ilçemizde ve özellikle 
de yoğun olarak yerli domates 
üretimi yapan Körmenlik ve Ki-
secik köylerimizde ilk defa örnek  
bir çalışma olacaktır” dedi. 

Kaymakam Ataman ayrıca gelir 
getirici projeler için kırsal ve 
kentsel konularda kişi başına en 
fazla 15 bin TL destek sağlandı-
ğını belirterek, “Gelir Getirici 

Projeler’de geri ödemeler, ilk iki 
yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı 
eşit taksitte olmak üzere 8 yıl 
vade ile faizsiz olarak gerçekleş-
tirilmektedir” diye konuştu. 
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“Benim de bir işyerim var” 

Tokat Niksar Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ta-
rafından uygulanan gelir getirici 
küçük ölçekli proje kapsamında 
açılan işyeri ile bir kişi daha ken-
di işini kurarak hayatını kazan-
maya başladı.

Daha önce evde kendi imkânları 
ile dikiş yapan ve imkân bul-
dukça ürünlerinin satışını evden 
gerçekleştiren evli ve beş çocuk 
annesi Güler Çıtır, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
mesleği olan, ancak bir işyeri 
açmak için yeterli paraya sahip 
olamayan sosyo-ekonomik sıkıntı 
içindeki kişiler için uyguladığı 
proje çalışmalarıyla ilgili çevre-
den bilgi edindikten sonra, Vakfa 
başvuruda bulundu. Müracaatı 
kabul edilen Çıtır, geçen yıl “Ezgi 
Çeyiz” adını verdiği işyerini açtı.

Çevresindeki genç kızlara da 
nakış ve dikiş öğreten Güler Çıtır, 
internet bağlantılı bilgisaya-
rından çeyiz ve nakış örnekleri 

çıkartıp bunları uyguladığını ve 
e-mail adresi ile sipariş aldığını 
belirtiyor. İşyerini açtıktan sonra 
çok sipariş almaya başladığını ve 
ilçe merkezi ve merkeze bağlı 
bulunan köylerdeki genç kızların 
çeyizlerini hazırlamak için yoğun 
çaba gösterdiğini ifade eden 
Çıtır, “Artık benim de bir işyerim 
var ve bu sayede çok kazanmaya 
başladım” diyor. Vakıf desteği ile 
hizmet vermeye başladığı işyeri 

ile çocuklarının geleceğini gü-
venceye aldığını ifade eden Çıtır, 
şunları söylüyor:

“Çocuklarım okullarında çok 
başarılı. Onları okutmak için ge-
rekirse gece gündüz çalışacağım. 
Onları devletimize faydalı birer 
birey olarak yetiştirmek benim 
tek amacım. Bu işyerini açmamı 
sağlayan Genel Müdürümüz Aziz 
Yıldırım’a, Kaymakamımız Uğur 
Turan’a ve Vakıf çalışanlarına çok 
teşekkür ederim.”

Niksar Kaymakamı Uğur Turan ise 
küçük bir kasabada büyük işler 
başaran bilgi ve beceri sahibi Gü-
ler Çıtır’ın kendi ayakları üstün-
de duran çalışkan Türk kadınına 
güzel bir örnek teşkil ettiğini 
ifade ederek, Niksar Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının, 
sadece bu proje ile değil, hayata 
geçirdiği gelir getirici birçok 
proje ile gerek ilçe gerekse ülke 
ekonomisine katkı sağlamanın 
mutluluğu ile yoluna emin adım-
larla devam ettiğini vurguladı.
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Of’ta “Mavi Altın” dağıtıldı
Of Kaymakamlığı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı tara-
fından Gelir Getirici Proje kap-
samında beş çiftçiye mavi altın 
olarak bilinen 2700 adet Likarpa 
fidesi ve malzemesi dağıtıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesin-
de düzenlenen bir program ile 
yörede alternatif ürün olarak 
düşünülen ve uzman mühendisler 
tarafından yapılan toprak analiz-
leri sonucu yurtdışından getirilen 
Likarpa fideleri ile birlikte dam-
lama sulama sistemleri, kafestel-
ler ve demir direkler çiftçilere 
teslim edildi. Fidelerin dikiminin 
ve malzemelerin yerleştirilme-
sinin 10 dönümlük bir arazide 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Likarpa fideleri ile malzemele-
rin dağıtım törenine katılan Of 
Kaymakamı Tuncay Sonel,  SYDV 

bünyesinde gerçekleştirdikleri 
Gelir Getirici Projeler kapsamın-
da, özellikle kadınlara yönelik 
yöresel yemek yeri, çeyiz yeri, 
lokanta gibi birçok işyeri aç-
tıklarını ve buralardan şu anda 
kadınların para kazandıklarını 
belirterek şunları söyledi: 

“Yöremiz çay yöresi. Çay bizim 
olmazsa olmazlarımızdan. Çayla 
ilgili ailelerimiz, yöre ekonomi-
miz ve ülkemiz önemli kazançlar 
sağlıyor. Tabii bunun yanında biz 
istedik ki yöremizde Likarpa gibi, 
Trabzon Hurması gibi çeşitli ürün-
ler de desteklensin, bu ürünlere 
sahip çıkılsın. Pazarlama sorunu 
olmayan Likarpa ürününe çok 
sayıda talep var ve çok kârlı bir 
iş. Bizler de devletimizin sunmuş 
olduğu bu imkânları çiftçilerimi-
ze sunmak istiyoruz. İnşallah bu 
proje çiftçilerimizin aile ekono-

misine katkı sağlayacak. Ben bu 
projede emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum.”

Ürün teminini gerçekleştiren 
Ömer Fazlıoğlu ise, ürünün doğal 
ortamda yetişen ve sonradan far-
kında olunan bir hazine olduğunu 
ifade ederek, “mavi altın” olarak 
bilinen üründe dikkat edilmesi 
gereken noktaların dikim, gübre-
leme ve sulama olduğunu ve bu 
işlemlerin kontrollü bir şekilde 
yapılması gerektiğini vurguladı.

Likarpa olarak bilinen ve birçok 
sağlık sorunlarına deva olan ya-
ban mersini, ılıman iklim kuşağı-
na adapta olmuş bir meyve türü. 
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yüksek dağ ve yaylalarda yabani 
olarak bulunuyor ve yöre halkı 
tarafından taze olarak veya reçel 
ve pekmez yapılarak tüketiliyor.
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Suluova’da 24 aileye 5’er adet süt ineği dağıtıldı

Amasya Suluova Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı tarafın-
dan hazırlanan ve Genel Müdür-
lüğümüzün Gelir Getirici Küçük 
Ölçekli Proje Destekleri dâhilinde 
uygulanan “Her Aileye 5 Adet Süt 
İneği Projesi” kapsamında alınan 
gebe düveler, bir teslim töreni ile 
proje yararlanıcılarına dağıtıldı.
Suluova Kaymakamı Osman Aslan 
Canbaba’nın ilçe köylerinde 
ikamet eden ve yardım talebin-
de bulunan vatandaşların kendi 
geçimlerine ve üretime katkı 
sağlamaları amacıyla uygulamaya 
koyduğu “Her Aileye 5 Adet Süt 
İneği Projesi”nden 24 aile yarar-
landırıldı. 

Söz konusu 24 ailenin her birine 5 
adet süt ineği verilmesini içeren 
projenin başarılı olması amacıy-
la yine Suluova Kaymakamlığı 
tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği 
içerisinde “Süt Sığırlarının Bakım 
ve Beslenmesi” konulu bir kurs 
açılarak süt ineği alacak olan 
vatandaşların konuyla ilgili bilgi-
lendirilmeleri sağlandı ve kursa 

katılanlara sertifikaları verildi. 
Proje kapsamında dağıtılacak 
hayvanların seçimi ise Suluova 
SYD Vakfı ve İlçe Tarım personeli 
işbirliği ile gerçekleştirildi. 

Hayvanların ilçeye sevki sonu-
cunda yapılan teslim törenine ise 
Amasya Milletvekilleri Akif Gülle 
ve Avni Özdemir, Amasya Vali 
Vekili İsmail Akman, Suluova Kay-
makamı Osman Aslan Canbaba, 
kurum müdürleri, fayda sahipleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Teslim töreninde konuşma yapan 
Suluova SYD Vakfı Başkanı Kay-
makam Osman Aslan Canbaba, 
Türkiye’nin önemli besicilik 
merkezlerinden biri olan Suluo-
va’da süt inekçiliğinin gelişmemiş 
olması nedeniyle besiciliğin ana 
unsuru olan dana üretiminin az 
olduğunu ve dolayısıyla besi-
cilerin başka bölgelerden bu 
hayvanları alarak ilçeye getirdik-
lerini söyledi. Yapılan projeler ile 
ekonomik sıkıntı çeken ailelerin 
geçimlerine önemli katkı sağlaya-
caklarını belirten Canbaba, ilk iki 
yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit 

taksitle faizsiz olarak vatandaş-
lara verilen proje desteklerinin 
ekonomik koşullar göz önüne 
alındığında oldukça uygun şartlar 
olduğunu söyledi. Canbaba, 
amaçlarının vatandaşlara yapılan 
proje yardımlarıyla onların kendi 
ayakları üzerinde durmalarını ve 
ülke ekonomisine katma değer 
sağlamak olduğunu belirtti.

Törende vatandaşlara hayvan 
pasaportlarını teslim ederken 
konuşan Amasya Milletvekilleri 
Akif Gülle ve Avni Özdemir ise 
bu projenin yaşam kalitelerini 
yükseltmeleri açısından hak sa-
hipleri tarafından çok iyi değer-
lendirilmesi ve hak sahiplerinin 
hayvanlarına iyi bakması gerek-
tiğini belirterek, projenin hayırlı 
olması temennisinde bulundular. 
Proje yararlanıcıları da teslim tö-
reninde yaptıkları konuşmalarda, 
kendilerine bu imkânı sağlayan 
ilçe Kaymakamı’na teşekkür ede-
rek, yapılan bu yardımların onlar 
için ne kadar önemli olduğunu 
belirttiler. 
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örtü altı sebze ve meyve yetiştiricileri

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi-
ne bağlı Yeşilyurt, Hacılar ve 
Şahinler köylerinde verilen Örtü 
Altı Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği 
eğitimini tamamlayan kursiyer-
lere sertifikaları, düzenlenen bir 
törenle verildi.

Gülşehir Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) ve İş-Kur 
İl Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde ilçeye 
bağlı Yeşilyurt, Hacılar ve Şahin-
ler köylerindeki 49 kişiye 3 ay 
süreyle toplam 432 saat verilen 
Sera ve Örtü Altı Sebze ve Meyve 
Yetiştiriciliği eğitiminin sertifika 
dağıtım töreni Şahinler köyünde 
yapıldı. Törene Nevşehir Valisi 
Osman Aydın, Gülşehir Kayma-
kamı Mesut Yakuta, Gülşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Dursun, 
Garnizon Komutanı Jan. Albay 
Turgay Aras, Nevşehir Emniyet 
Müdürü Ömer Gurulkan, İş-Kur 
İl Müdürü İlhan Temel, il ve ilçe 
daire amirleri, müdürleri ile 
çok sayıda davetli ve vatandaş 
katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
İş-Kur İl Müdürü İlhan Temel, dü-
zenledikleri kurslarla istihdama 
katkı sağladıklarını söyledi. Daha 

sonra konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye gelen Gülşehir Kayma-
kamı Mesut Yakuta, işsizliğin 
önlenebilmesi için hükümetin 
İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim 
kursları düzenlediğine dikkat 
çekti. 

Programın devamında konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye gelen 
Nevşehir Valisi Osman Aydın ise, 
kadın kursiyerlere övgüler yağdır-
dı. İstihdamı artırıcı tedbirler 
kapsamında çalışmayı ve bu ko-
nuda kendini geliştirmeyi seven 
vatandaşlarımız için her türlü 
desteğe hazır olduklarını dile 
getiren Vali Aydın, tüm kursiyer-

lerin aldıkları eğitimi hayatları 
boyunca uygulamalarının faydalı 
olabileceğini düşünerek, bu 
durumu İl İstihdam Kurulunda 
değerlendirdiklerini söyledi. Vali 
Aydın, SYD Vakfından yardım alan 
yoksul ve muhtaç vatandaşımızın 
meslek sahibi olarak geçimlerini 
daha iyi sağlamalarının hedeflen-
diğini belirterek, tüm kursiyerle-
re tebriklerini iletti.

Konuşmaların ardından Örtü Altı 
Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği 
Kursu’nu başarıyla tamamlayan 
49 kursiyere sertifikaları Vali 
Osman Aydın, Kaymakam Mesut 
Yakuta, Garnizon komutanı J. 
Albay Turgay Aras ve Nevşehir 
Emniyet Müdürü Ömer Gurulkan 
tarafından verildi. Vali Osman 
Aydın ve beraberindeki heyet 
sertifika dağıtımı sonrasında 
Şahinler ve Yeşilyurt köylerindeki 
uygulamalı eğitim alınan seraları 
da inceledi. Seralar içerisinde 
mevsiminden önce olgunlaşan 
salatalık, domates, yeşil fasulye, 
patlıcan vb. sebzelerin yanı sıra 
ilçede daha önce üretilmemiş 
olan pepino meyvesi ilgi çekti. 
Vali ve beraberindekiler buradan 
Gülşehir’e geçerek bir dizi ziya-
rette bulundular.

sertifikalarını aldı
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Develili kadınlar

Maharetli Eller Projesiyle

meslek öğrenecek
Kayseri Develi Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, 
Avrupa Birliği’nin Kadın İstih-
damının Desteklenmesi Hibe 
Programı kapsamında kabul 
gören “Maharetli Eller Proje-
si” ile kırsaldan gelen veya ev 
bakımı nedeniyle iş gücüne 
dâhil olamayan 50 işsiz kadı-
na tekstil sektöründe iş alanı 
yaratmaya hazırlanıyor. 

Develi SYD Vakfı tarafından 

hazırlanan ve AB hibe progra-
mı kapsamında desteklenmesi 
uygun görülen proje, Sultan 
Sazlığı Milli Parkı Çevre Bele-
diyeleri Birliği, Develi Hüseyin 
Şahin Meslek Yüksekokulu, 
Develi Ticaret Odası, Develi 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ve Develi Belediyesi ile ortak 
yürütülecek. 10 ay boyunca 
50 işsiz kadına tekstil alanında 
mesleki eğitim verilecek olan 
projenin amaçları arasında, 

Develi SYD Vakfı, AB’nin 
Kadın İstihdamının 

Desteklenmesi Hibe 
Programı kapsamında 

kabul gören “Maharetli 
Eller Projesi” ile kırsaldan 

gelen veya ev bakımı 
nedeniyle iş gücüne dâhil 
olamayan 50 işsiz kadına 

tekstil sektöründe iş alanı 
yaratmaya hazırlanıyor. 
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Türkiye’nin tekstil sektörünün 
kalifiye eleman sorunu ile kırsal-
dan gelmiş veya bakım nedenle-
rinden dolayı iş gücüne dâhil ola-
mayan işsiz kadınların istihdam 
sorununun çözümüne katkıda 
bulunulması, kadın işsizlerin ni-
teliklerinin geliştirilerek, meslek 
sahibi olmalarının sağlanması, 
paydaşların ve kamuoyunun dik-
katinin mesleki eğitime çekilmesi 
ve konu ile ilgili duyarlılıklarının 
artırılması, işletmelerin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli elemanların 
yetiştirilerek, arz-talep dengesi-
nin kurulmasına yardımcı olun-
ması ve bölge ekonomisine katkı 
sağlanması yer alıyor.

Yaklaşık 168 Bin Euro’luk hibe 
bütçesi ile uygulanacak projedeki 
faaliyetler ise şöyle:

1. Hazırlık Faaliyetleri
2. Eğitim Faaliyetleri

3. Uygulamalı Eğitim Faaliyet-
leri

4. Tanıtım Amaçlı Medya Faali-
yetleri

5. AB ile AB Projelerinde Ka-
dınların Nitelikli İş Gücüne 
Katılımlarının Sağlanması 
Yönünde Bilgilendirme Top-
lantıları Faaliyeti

6. Nihai Rapor Hazırlama Faa-
liyeti

Şefkatli Eller Projesi

Develi SYD Vakfı, aynı zamanda 

Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre 
Belediyeleri Birliğinin AB Kadın 
İstihdamının Desteklenmesi Hibe 
Programı çerçevesinde yürüttü-
ğü “Şefkatli Eller Projesi”nin de 
proje ortaklarından.

Maharetli Eller Projesi’nde oldu-
ğu gibi, bölgedeki işsiz kadınların 
niteliklerinin geliştirilerek, onla-
ra meslek kazandırılması amacını 
taşıyan proje, çalışan çocuklu 
ailelerin ve bakıma muhtaç yaşlı 
ve hastaların ihtiyaç duyduğu ni-
telikli elemanların yetiştirilmesi 
hedefiyle, 50 işsiz kadına, çocuk 
ve yaşlı bakımı konusunda eğitim 
verilmesini içeriyor. 

Proje, Develi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ile birlikte 
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yük-
sekokulu, Develi Ticaret Odası, 
Develi Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğü ve Develi Belediyesinin 
de işbirliği ile yürütülüyor.
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kadınlar işte 
çocuklar kreşte

Amasya Suluova Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Avrupa Birliği desteği 
ile uygulanacak olan “Pembe 
Yakalı Melekler Projesi” ile 60 
kadın ve genç kız meslek sahi-
bi olacak. Proje çerçevesinde 
eğitilecek olan 60 kadın ve genç 
kız evlerde, okullarda ve kreş-
lerde sertifikalı çocuk bakıcılığı 
yapabilecekler.

Her iki eşin de çalışmak zorun-
da olduğu ailelerin en büyük 
sıkıntısı olan kreş ve güvenilir 
çocuk bakıcısı bulma sorununu 
çözmeyi amaçlayan “Pembe 
Yakalı Melekler Projesi”, Sulu-
ova Kaymakamlığı tarafından; 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı IPA IV. Bi-
leşeni kapsamında Merkezi Finans 
İhale Birimi (MFİB) tarafından 12 

Şubat 2009 tarihinde yayımlanan 
“Kadın İstihdamının Desteklen-
mesi Hibe Programı”na sunularak 
kabul gördü. 

Projeye ilişkin açıklamada 
bulunan Suluova Kaymakamı 
Osman Aslan Canbaba, hazırla-
mış oldukları proje ile; kreş ve 
evde çocuk bakıcısı bulamadığı 
için işini bırakıp çocuk bakmak 
zorunda kalan, çocuk bakmak zo-
runda kaldığı için iş arayamayan 
ve bu nedenle işsiz kalan veya 
herhangi bir mesleki yeterliliğe 
sahip olamadığı için evde oturan 
ve tarlalarda çalışan kadınların 
istihdam sorununun çözümüne 
katkı sağlamayı amaçladıklarını 
belirtti. Proje kapsamındaki ça-
lışmalar hakkında da bilgi veren 
Canbaba, şunları söyledi:

Amasya Suluova 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 

tarafından Avrupa Birliği 
desteği ile uygulanacak 

olan “Pembe Yakalı 
Melekler Projesi” ile 
60 kadın ve genç kız 

meslek sahibi olacak. 
Proje çerçevesinde 
eğitilecek olan 60 
kadın ve genç kız 

evlerde, okullarda ve 
kreşlerde sertifikalı 

çocuk bakıcılığı 
yapabilecekler.
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“Projemizden, Suluova’da yaşa-
yan 18-50 yaş arası ve İŞKUR’a 
kayıtlı herhangi bir işi olmayan 
60 genç kız ve kadın kursiyer 
yararlanacak ve kursiyerlere 
eğitim dönemi boyunca günlük 
8 avro cep harçlığı verilecek. 
Pembe Yakalı işler olarak bilinen 
ve toplumda daha çok kadınlar 
tarafından yapılan bakım/hizmet 
konusunda verilecek eğitimlerle 
kursiyerlerin bu konudaki biri-
kimleri artırılacak, konuyla ilgili 
sertifika sahibi olmaları sağlana-
cak ve onlar için dezavantaj olan 
çocuk bakımı konusu onların is-
tihdam edilebilirliklerini sağlayan 
bir avantaj haline getirilecek. Ay-
rıca, proje kapsamında yapılacak 
tanıtım ve sosyal faaliyetler ile; 
kadın istihdamı, cinsiyet ayrımcı-
lığının önüne geçilmesi ve kadın 
sorunlarının gündeme getirilmesi 
sağlanarak sadece ilçemize yö-
nelik değil ülke geneline yönelik 
mesajlar da verilecek.” 

Projeyi hazırlayan ve halen 
projenin koordinatörlüğünü 
yürüten Suluova SYD Vakfı Proje 
Sorumlusu Sefer Demir ise çalışan 
kadınların birçoğunun doğum 
yaptıktan sonra çocuklarının 
bakımı amacıyla kreş veya bakıcı 
bulamadıkları için veya bunla-
ra ücret ödememek için işten 

ayrılarak çocuklarına kendileri 
bakmak zorunda kaldıklarını, 
özellikle ücretleri düşük olan 
kadın işçilerin doğumdan sonra 
işe devam etmeleri durumunda 
kazandıkları ücretlerin büyük bir 
kısmını bakıcı veya kreşlere öde-
mek durumunda kaldığını belir-
terek, “İşte bu olumsuz durumu 
giderebilmek için doğum yapan 
kadının çocuğunun kreş veya ba-
kıcı ücreti, aile ve sosyal yardım 
sigorta kolundan karşılanması 
gerekmektedir. Sosyal bakım 
sigortasının gerekliliği konusunda 
ulusal ve yerel bazda bu konu 
gündeme taşınarak toplumun 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
Bu sigorta kolu kadınların küçük 
çocuklarının, yaşlıların ve hasta-
ların bakımlarını yapmak için iş-
lerinden ayrılmalarını önleyecek 
ve sertifikalı kadın bakıcılarının 
bu işi sosyal güvenceye sahip bir 
meslek olarak yapmalarının önü 
açılmış olacaktır” diye konuştu.

Uygulayacakları proje ile amaçla-
rının sadece eğitim ve kadınlara 
meslek kazandırma olmadığının 
altını çizen Demir, toplumsal fa-
aliyetlerde bulunulacağını, kadın 
hakları, çocuk hakları, yaşamsal 
alanlar vb. konularda halkın 
bilinçlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacağını ve proje 

sonucunda hedeflerinin ilçeye bir 
kreş kazandırmak ve kursiyerlerin 
bir bölümünü burada istihdam 
etmek olduğunu belirtti. 

Proje çerçevesinde, kadınlara 
mesleki eğitim verilmesinin yanı 
sıra, çocuk gelişimi ve çocuk 
bakımının önemi, çocuğun bera-
berinde getirdiği bakım sorunu 
ile ilgili gündem oluşturularak, 
tüm kurum, kuruluş ve kamuo-
yunun dikkatini bu alana çekmek 
amacıyla değişik organizasyonlar 
ve konferanslar düzenlenecek.

Yapılan çalışmalar ile kamu 
kurumları, belediyeler ve özel 
sektörün mimari ve çevre konu-
larında çocuklara ve dezavantajlı 
gruplara yönelik hassasiyetlerin 
artırılması, dezavantajlı grup-
lara yönelik sosyal dışlanmanın 
ortadan kaldırılarak onlara yaşam 
alanları oluşturulması ve böylece 
sosyal içermenin gerçekleştiril-
mesi hedefleniyor.

12 ay sürecek olan projede iki 
aylık hazırlık döneminin ardından 
üçüncü aydan itibaren eğitimlere 
başlanacak. Projeden faydalan-
mak isteyen kadınların ise önce-
likle İŞKUR’a kayıt yaptırmaları 
gerekiyor.
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Konya-Çumra Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
tarafından hazırlanan “Yarı Göçer 
Tarım İşçileri Sosyal İhtiyaçları-
nın Karşılanması ve Okul Öncesi 
Eğitim Projesi” kapsamında 5-6 
yaşlarındaki 100’ün üstünde 
çocuk eğitim gördü. İlçede 15 
yerde yerleşik tarım işçilerinin 

en yoğun olduğu Alibeyhüyüğü, 
Arıkören, Karkın, İçeriçumra 
kasabalarında 5-6 yaş grubundaki 
toplam 100’ün üzerinde çocuğa 
çadır sınıflarda okul öncesi eği-
tim verildi.

Başta SYDV olmak üzere, Çum-
ra Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
ilgili Belediyelerin de katkıları 
ile 3294 Sayılı Yasa kapsamına 
giren yarı göçer tarım işçileriyle 
görüşülüp, “Goncagüller Anasınıfı 
Projesi” olarak da bilinen çalışma 
hayata geçirildi. İkamet ettikleri 
çadır bölgelerinde çadır anaoku-
luna kayıtları yaptırılan çocukla-
rın düzenli anasınıfı eğitimlerinin 

bütün masrafları SYDV tarafından 
hazırlanan proje kaynağından 
karşılandı. Bu kapsamda Vakıf, 
çadır anasınıflarında 100 civarın-
daki çocuğun eğitim görmesini 
sağlarken, aynı zamanda öğren-
cilerin kırtasiyelerini, hikâye ve 
masal  kitaplarını, eğitici ve zekâ 
artırıcı her türlü oyuncak ve ma-
teryallerini, öğlen yemeklerini, 
kıyafetlerini ve sıcak su ortamın-
da banyo ihtiyaçlarını karşılamış 
oldu. Projenin oldukça başarılı 
olduğunu belirten Çumra Kayma-
kamı Âdem Yazıcı, okul öncesi 
eğitimin önemini vurguladı. Söz 
konusu eğitim 6 Eylül 2010’da 
sona erdi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 
uygulanan ‘Sokak Çocuklarını 
Rehabilite Etme Projesi’ meyve-
lerini vermeye başladı.

Yüksekova Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün birlikte or-
ganize ettiği proje çerçevesinde 
sokaktan alınan 90 çocuk eğitime 
kazandırıldı. Rehabilite edilen 

çocuklardan bir müzik korosu 
teşkil edildi. 

Sokaktan kurtulan söz konusu 
çocuklara harçlık verdiklerini 
ifade eden Milli Eğitim Şube 
Müdürü Fettah Tekirdağ, “Çocuk-
lar Yüksekova Kaymakamlığının 
açmış olduğu kültür merkezin-
de internet, tenis, satranç ve 
sinema salonu gibi imkânlardan 
yararlanıyor” dedi.

“Projeden faydalanan çocuklar-
dan biri babasını trafik kazasında 
kaybetmişti” şeklinde konuşan 
Tekirdağ, bu nedenle boyacılık 
yaparak aile ekonomisine katkı 
sağlamaya çalışan, dolayısıy-
la eğitimi aksayan söz konusu 
çocuğun bu proje sayesinde hem 
eğitimine devam ettiğini hem de 
artık ailesine yük olmadığını dile 
getirdi.

Özkan (12) ve Ayhan (10) adlı 
kardeşler de babalarının işsiz ve 
yaşlı olduğunu, aile ekonomisine 
destek sağlamaya çalıştıklarını ve 
proje sayesinde sokakta çalış-
maktan kurtularak okula kavuş-
tuklarını belirtti.

Goncagüller mezun oldu

Hakkâri’de 90 çocuk eğitime kazandırıldı
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Mersin Mezitli Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfının, 
Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile 
işbirliği içerisinde yürüttüğü 
“Uygulamalı Mesleki Eğitim 
Projesi” kapsamında, 1-30 
Temmuz 2010 tarihleri arasın-
da değişik yaş gruplarından 36 
Kosovalı genç öğrenim gördük-
leri meslek dallarına ilişkin staj 
yapmak için Mezitli’ye geldiler.
Mezitli SYD Vakfı ve TİKA’nın 
misafiri olarak bir ay süreyle 
Mezitli’de kalan Kosovalı genç-
ler, bu süre içerisinde kendi 
mesleklerinde ya da öğren-
mek istedikleri iş kollarında 
ustaların yanında staj gördü-
ler. Öğrencilerin işyerlerinin 
ayarlanmasında Mersin Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanlığı’nın büyük katkısı 
oldu. Hafta içi 08.00 – 16.00 

saatleri arasında ayrıca Cumar-
tesi günleri ise öğlene kadar 
stajlarını yapan gençler, geri 
kalan zamanlarda havuz, deniz 
ve şehir gezisi gibi aktivitele-
re de katıldılar. Öğrencilerin 
İstanbul’dan Mersin’e ulaşım-
larını TİKA üstlenirken, Mezitli 
SYDV ise hafta içi ve ören 
yerleri ulaşımlarını sağladı.  

Balkan ülkelerinden ve Türk 
Cumhuriyetlerden her yaş 
grubundaki genci mesleki eği-
tim görmek üzere Türkiye’ye 
getirmeyi amaçlayan projenin 
hedefi, meslek öğrenimi yanın-
da Türkçe’nin yaygınlaşmasını 
sağlamak, iyi bir teknoloji 
alanında mesleklerini icra 
etmeleri, ülkeler arasında her 
seviyede işbirliğinin temellerini 
atmak ve Türkiye’nin doğru 
tanıtımına katkı sağlamak.

Projeyi yerinde görmek 
amacıyla Makedonya Devlet 
Bakanı Mezitli’ye Geldi

Söz konusu projenin Makedon-
ya ile ortaklaşa düzenlenmesi 
ve projenin yerinde gösteril-
mesi amacıyla, Mezitli Kayma-
kamlığının misafiri olarak Mer-
sin’e gelen Makedonya Devlet 
Bakanı Hadi Nezir ve berabe-
rindeki heyet ise, öğrencilerin 
kaldığı oteli ziyaret ederek, 
projeyi nasıl buldukları hakkın-
da öğrencilerden bilgi aldı ve 
projeyi yerinde inceledi. Ayrıca 
Mezitli Kaymakamı Kamil Kı-
cıroğlu ve Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Kâmuran Zengin Makedon Dev-
let Bakanı’na proje hakkında 
detaylı bilgi verdi.

Kosovalı gençler iş başında
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Seyhan SYD Vakfı

Adana Seyhan Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, 
uyguladığı “Terk Edilmiş Kız 
Çocukları Projesi” ile 14 kimsesiz 
kız çocuğuna hem yuva hem de 
umut oldu. Proje sayesinde sıcak 
bir yuvaya sahip olan çocuklar, 

Vakfın destekleriyle eğitimlerine 
de devam edebilecekler.

“Terk Edilmiş Kız Çocukları Pro-
jesi” ile ailesi olmayan, gidecek 
yerleri bulunmayan ve okuma 
yeteneği olan 14 kız çocuğunun  

kız çocuklarına 
yuva oldu

“Terk Edilmiş Kız 
Çocukları Projesi” 
ile ailesi olmayan, 
gidecek yerleri 
bulunmayan ve okuma 
yeteneği olan 14 kız 
çocuğunun  eğitimlerine 
devam edebilmeleri, 
toplumda onları 
bekleyen tehlikelerden 
korunabilmeleri, 
yaşamlarını 
kurabilmeleri ve  
ekonomik özgürlüklerini 
kazanabilmeleri 
amacıyla çocukların 
kalacağı evler 
kiralanarak kaynak 
tahsis edildi.



37

SO
SY

AL
 H

İZ
M

ET

eğitimlerine devam edebilme-
leri, toplumda onları bekleyen 
tehlikelerden korunabilmeleri, 
yaşamlarını kurabilmeleri ve  
ekonomik özgürlüklerini kaza-
nabilmeleri amacıyla çocukların 
kalacağı evler kiralanarak kaynak 
tahsis edildi. Bu sayede kız ço-
cuklarının ailesiz yaşam koşulla-
rından kaynaklanan ve gelişme-
lerini olumsuz yönde etkileyen 
etkenler ortadan kaldırılarak ve 
çocuklar sokağın tehlikelerinden 
korunarak, onlara sıcak bir yuva 
sağlanmış oldu.

Adana Seyhan SYD Vakfı bugüne 
kadar “Terk Edilmiş Kız Çocukları 
Projesi”nin yanı sıra, Gelir Ge-
tirici Proje Destekleri ve Sosyal 
Hizmet Projelerini de içeren 205 
adet projeyi uygulamaya geçirdi. 
Bu projeler sayesinde yüzlerce 
vatandaş, kendi işlerini kurarak 
geçimini sağlamaya ve sürekli 
gelir elde etmeye başladı.

262 kişiye fayda sağlanan söz ko-
nusu projelerde 212 kişiye  Gelir 
Getirici Projeyle işyeri açmasına 
destek olunurken, 34 kişiye de 

Sosyal Hizmet Projeleri ile destek 
verildi. Seyhan SYD Vakfının 
desteklediği projelerden birkaçı 
ise şunlar:
  
Kuaför ve Güzellik Merkezi 
Projesi
 
Seyhan SYD Vakfı tarafından ha-
yata geçirilen Kuaför ve Güzellik 
Merkezi Projesi’nin sahibi Fatma 
Demirci, projeden önce eşinden 
ayrılmış ve sosyal güvencesi ve 

aile desteği olmadan çocuğuyla 
birlikte yaşamaya başlamış. Daha 
önce kuaförlük deneyimi olma-
sına rağmen, iş bulamamış ve 
kendi iş yerini açabilecek kadar 
da parası olmadığı için kendi 
ayakları üstünde duramayan ve 
kendine güvenini kaybetmiş bir 
durumdaymış. Proje sayesinde 
kendi işini kurabilen ve aktif bir 
çalışan haline gelen Demirci, 
bugün çocuğuna ve kendisine 
kimseye muhtaç olmadan baka-
cak durumda. Ayrıca yanında iki 
kişi daha istihdam ediyor.
 
Koltuk Kılıfı Dikimevi Projesi
 
“Koltuk Kılıfı Dikimevi Projesi”nin 
sahibi İbrahim Karakuzu, proje-
den önce işsiz ve sosyal güvence-
si olmadan yaşıyor ve kendi işini 
kurmak için gerekli olan parayı 
temin edemiyormuş. 

Evli ve iki  çocuklu olan Karaku-
zu’nun hayatının dönüm noktası 
Seyhan SYD Vakfının desteklediği 
bu proje olmuş. İbrahim Bey, bu-
gün proje sayesinde kendi işinin 
sahibi ve ailesine bakabilecek 
durumda.
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SYD Vakıflarının KASDEP kapsamındaki

projeleri hız kesmiyor

Genel Müdürlüğümüzün Kırsal 
alanda ekonomik ve sosyal 

yoksunluk içinde bulunan kişi 
ve ailelere en uygun organizas-
yonla, gelir seviyesini yükselt-

me, istihdamı artırma, üretilen 
tarımsal ürünleri mahallinde 
değerlendirme ve pazarlama 
alanlarında gerekli maddi ve 

teknik desteği zamanında ulaş-
tırarak, onların üretime katıl-
maları ve üretimde süreklilik-

lerinin sağlanmasını amaçlayan 
Kırsal Alanda Sosyal Destek 

Projesi (KASDEP) kapsamında 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıfları çok sayıda projeyi 

hayata geçiriyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakıfları aracılığıyla 

belirlenen ve en az 50, en 
fazla 100 üyeden oluşan, 

üyeleri ekonomik yoksunluk 
içinde olanTarımsal Kalkınma 

Kooperatiflerine hayvancılık ve 
seracılık alanında destek veril-

mesi yolu ile uygulanan KASDEP 
kapsamında SYD Vakıflarının 

son dönemde gerçekleştirdiği 
projeler şunlar:
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Gülşehir SYD 
Vakfından 57 aileye 
hayvancılık desteği 

Genel Müdürlüğümüzün Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi 
(KASDEP) kapsamında Gülşehir 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı tarafından Gülşehir’in 
Terlemez Köyü’nde yaşayan ve 
S.S.Terlemez Köyü Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi üyesi olan 57 
aileye aile başı ikişer baş olmak 
üzere toplam 114 baş gebe düve 
dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı yapılan hayvanlara ait 
pasaport dağıtım törenine, Nev-
şehir Valisi Osman Aydın, Gülşehir 
Kaymakamı Mesut Yakuta, Gül-
şehir Belediye Başkanı Mustafa 
Dursun, Nevşehir Milletvekilleri 
Rıtvan Köybaşı ve Ahmet Erdal 
Feralan, Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Turgay Aras, 
Nevşehir Emniyet Müdürü Ömer 
Gurulkan, İŞKUR İl Müdürü İlhan 
Temel ve İl ve İlçe daire amirleri 
ile çok sayıda davetli ve vatandaş 
katıldı.

Törende konuşan Nevşehir Valisi 
Osman Aydın, Gülşehir Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının beş tane Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi gerçekleşti-
rerek ilçedeki hayvancılığı büyük 
ölçüde desteklediğinin ve toplam 
335 aileye destek sağladığının 
altını çizerek, “Vatandaşımızın 
gelir düzeyinin yükselmesi için 
çaba göstererek bu tür projeleri 
uygulayan ve hazırlayan herkese 
teşekkür ederim. Projeden fay-
dalanan 57 aileye hayırlı olsun” 
dedi.

Gülşehir Kaymakamı Mesut Ya-
kuta ise, Gülşehir SYD Vakfınca 
uygulanan ve Terlemez Köyü’nde-
ki 57 aileyi kapsayan Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi’nin 
yöredeki fakir aileleri fakirlikten 
kurtarma projesi olduğunu, fa-
kirliğin ailelere miras kalmaması 
için ellerinden geleni yapacak-
larını, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının sadece ayni 
ve nakdi yardım dağıtan bir ku-
rum olmadığını ve aynı zamanda 
bu tür projelerle fakir ve muhtaç 
vatandaşları meslek sahibi yap-
ma vizyonu bulunan bir kurum 
olduğunu belirterek hayvanlarını 
teslim alan ailelere hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

S.S.Terlemez Köyü Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi için uygulanan 
KASDEP 114 Baş Damızlık Sığır 
Yetiştiriciliği Projesi kapsamın-
da,  ahır ve işletme binası olarak 
sabit yatırım ve canlı demirbaş 
alımı gerçekleştirildi. Kooperatif 
üyeleri kendilerine dağıtılan can-
lı demirbaş (gebe düve), işletme 
binası ve ahır bedeli olan (sabit 
yatırım) desteklerini ilk 2 yıl öde-
mesiz olmak üzere 6 yılda 6 eşit 
taksitte olmak üzere toplam 8 
yılda faizsiz olarak ödeyecekler.
Proje kapsamında ayrıca, koope-
ratif üyelerince üretilen sütlerin 
hijyenik olarak muhafaza edile-
rek uygun bir ortamda pazarlana-
bilmesi için bir adet süt soğutma 
tankı, bir adet süt süzme kabı, 
bir adet süt pompası ve  iki adet 
süt ölçüm kabı da satın alınarak 
kooperatif üyelerinin hizmetine 
sunuldu.
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“bu projeler 
yoksulluğun ailelere 
miras kalmaması için 
yapılıyor” 

Genel Müdürlüğümüzün uygula-
dığı Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi (KASDEP) kapsamında, 
Konya Ilgın Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
Beykonak kasabası’nda yaşayan 
ve S.S. Beykonak Kasabası Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi üyesi 
olan 44 aileye, aile başı dört baş 
olmak üzere toplam 176 baş gebe 
düve dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı yapılan hayvanlara ait 
kura çekimi ve pasaport dağıtım 
törenine, Ilgın Kaymakamı Cahit 
Işık, Ilgın Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürü Bayram 
Ali İlhan,  İl Tarım Müdürlüğün-

den Destekleme Şube Müdürü 
Kerim Muzaç, Veteriner Hekim 
İbrahim Halil Sözmen, Ziraat 
Mühendisi Enver Karadeniz, 
Ziraat Teknisyeni Mustafa Gür,  
İlçe Tarım Müdürü Cenk Şölen, 
Veteriner Hekim İbrahim Sarı, 
Beykonak Kasabası Belediye 
Başkanı Mehmet Ali Ocak, S.S. 
Beykonak Kasabası Tarımsal Kal-
kınma Kooperatif  Başkanı Yakup 
Cesur ile çok sayıda davetli ve 
vatandaş katıldı.

Ilgın Kaymakamı Cahit Işık tören-
de yaptığı konuşmada,  Ilgın SYD 
Vakfınca uygulanan ve Beykonak 
kasabasındaki 44 aileyi kapsayan 
Kırsal Alanda Sosyal Destek Pro-
jesi’nin yöredeki yoksul aileleri 
yoksulluktan kurtarma projesi 
olduğunu, yoksulluğun ailelere 
miras kalmaması için ellerinden 

geleni yapacaklarını, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
sadece ayni ve nakdi yardım da-
ğıtan bir kurum olmadığını, aynı 
zamanda bu tür projelerle yoksul 
ve muhtaç vatandaşları meslek 
sahibi yapma vizyonu bulunan 
bir kurum olduğunu belirterek; 
hayvanlarını teslim alan ailelere 
hayırlı olsun dileklerini iletti.

S.S. Beykonak Kasabası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi için uygula-
nan 176 Baş Damızlık Sığır Yetişti-
riciliği Projesi kapsamında,  canlı 
demirbaş alımı gerçekleştirildi. 
Kooperatif üyeleri kendilerine 
dağıtılan canlı demirbaş (gebe 
düve) ve işletme binasını içeren 
(sabit yatırım) desteklerini ilk 2 
yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl ise 6 
eşit taksitte olmak üzere toplam 
8 yılda faizsiz olarak ödeyecekler.
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köylüye 30 gebe düve

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 
KASDEP kapsamında toplam 15 
köylüye törenle 30 adet damızlık 
gebe düve dağıtıldı. 

Gölmarmara Kaymakamı Dr. 
Mustafa Arı, gebe düve dağıtı-
mının köyde yaşayan vatandaş-
lara yönelik Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
onaylı bir proje kapsamında 
yapıldığını söyledi. Geçen yılın 
ardından bu yıl da Kaymakamlık 
olarak 5 proje yaptıklarını ve bu 
5 projenin de gerekli mercilerce 
onaylandığını bildiren Arı şunları 
söyledi: “Özellikle bu bölgede 
arazisi sular altında kalan Çam-
köy’de bu projeyi uyguluyoruz. 
Bu projeyi daha sonra Yunuslar 
köyü ile Taşkuyucak köyünde de 

gerçekleştireceğiz. Böylelikle 
hayvancılığı köylerimizde teşvik 
ederek önemli bir gelir kaynağı 
oluşturmayı planlıyoruz.”

Projeden yararlanan köylüler-
den Münir Zeybek, projeden çok 
memnun olduklarını, yapılan bu 
uygulama ile köylülerin hayvancı-
lığa yöneldiğini söyledi. Zeybek, 
özellikle dağ köylerinde arazi-
si olmayan insanlar açısından 
hayvancılığın büyük bir nimet 
olduğunu belirterek, projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Üzümlü’de süt 
ineği dağıtımı

Erzincan Üzümlü Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Genel Müdürlüğümü-

zün Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi (KASDEP) kapsamında her 
bir aileye iki adet olmak üzere 66 
aileye toplam 132 adet süt ineği 
dağıtıldı.

Süt ineklerinin ilçe merkezindeki 
kooperatifin muhtaç üyelerine 
teslim töreninde konuşan Üzümlü 
SYD Vakfı Başkanı Kaymakam Mu-
rat Gözütok, son yıllarda Türkiye 
genelinde et ve süt üretiminde 
yaşanan sıkıntıların aşılmasında, 
KASDEP’in ve SYD Vakıflarının 
büyük rolü olduğunu belirterek, 
bu tür projelerin devam etme-
siyle hem muhtaç halkın geçim 
sıkıntılarının giderilmesi hem de 
gerçekleştirilen üretimin ülke 
ekonomisine katma değer olarak 
kazandırılmasının çok önemli 
olduğunu vurguladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sadece ayni ve nakdi yardım dağıtan 
bir kurum olmadığını, aynı zamanda bu tür projelerle yoksul ve muhtaç vatandaşları 
meslek sahibi yapma vizyonu bulunan bir kurum olduğunu belirten Cahit Işık, Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi’nin yöredeki yoksul aileleri yoksulluktan kurtarma 
projesi olduğunu söyledi.
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Siirt’in Baykan ilçesi Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
Baykan halkına her alanda des-
tek oluyor ve sorunlarına çözüm 
buluyor. Kırsalda ve kent merke-
zinde uyguladığı çeşitli yardım 
ve projelerle adından söz ettiren 
Baykan SYD Vakfı’nın Baykanlı 
vatandaşlara yönelik desteklerin-
den birkaçı şöyle:

50 çiftçiye destek

Genel Müdürlüğümüzün uygula-
dığı Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi (KASDEP) kapsamında, 
Vakıf tarafından Atabağı belde-
sinde yaşayan ve Atabağı beldesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
üyesi 50 çiftçi aileye, aile başı 25 
adet koyun ve bir adet koç olmak 
üzere toplam 1300 baş koyun 
dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında ahır inşaatları 
2009 yılında tamamlanırken, 
proje çerçevesinde 50 aileye 1’er 
ton hazır yem alındı ve hayvan-
lara da 1’er yıllık hayat sigortası 
yapıldı. Kooperatif üyeleri ken-
dilerine dağıtılan canlı demirbaş 
(koyun ve koç) desteklerini ilk 2 
yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl ise 6 
eşit taksitte olmak üzere toplam 
8 yılda faizsiz olarak ödeyecek-
ler.

5 kişiye gelir getirici proje desteği

Siirt Baykan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, yoksul birey 
ya da hanelerin kendi geçimlerini 
sağlayacak işleri kurmaları, gelir 
elde etmeleri ve başlattıkları 
çalışmaları uzun süre devam et-
tirebilmeleri amacıyla uygulanan 
gelir getirici proje desteklerine 

de devam ediyor. Son destek-
lenen projelerle birlikte beş 
Baykanlı daha kendilerinin ve 
ailelerinin geçimlerini sağlayacak 
bir işe sahip oldu. 

Vakıf tarafından, sosyal güven-
cesi olmayan, ekonomik sıkıntı 
içinde olan ve daha önce Baykan 
Çukurca köyünde arıcılık yapan 
beş kişiye gelir getirici proje des-
tekleri kapsamında iş imkânı sağ-
landı. Söz konusu bu projelerle 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalı olan Baykan Çukurca kö-
yünde Arıcılık  Projesinin faydalı 
ve sürekli bir proje olacağı düşü-
nüldü.

Çukurca köyündeki fayda sahiple-
rine toplamda 200 adet arılı ko-
van ve 100 kg. bal mumu teslim 
edildi. 

Baykan’da

Siirt’in Baykan ilçesi 
SYD Vakfı, Baykan 
halkına her alanda 

destek oluyor ve 
sorunlarına çözüm 

buluyor. Kırsalda ve 
kent merkezinde 
uyguladığı çeşitli 

yardım ve projelerle 
adından söz ettiren 

Baykan SYD Vakfı’nın 
Baykanlı vatandaşlara 

yönelik desteklerinden 
birkaçı şöyle:

yardım da var
proje de
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Gelir getirici proje desteğinden 
yararlanan vatandaşlar ise daha 
önceden tecrübeli olmaları ne-
deni ile bu işi yapabileceklerini 
ifade ederek projede desteği 
bulunanlara teşekkür ettiler.

Dört kişiye sağlık yardımı

Siirt Baykan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından; 
Genel Müdürlüğümüzün tedavi gi-
derlerine yönelik verdiği destek-
ler kapsamında sosyal güvencesi 
olmayan 3 kişiye oksijen cihazı, 
1 kişiye de yanık giysisi desteği 
yapıldı.

Yaklaşık 10 yıldır nefes darlığı 
çeken ve Atabağı beldesinde ika-
met eden Ebedin Lale, Gümüşkaş 
Köyü’nde ikamet eden Siracettin 
Yaprak, Tütenocak köyünde ika-
met eden Muhbet Türköz ve Ka-
rakaya köyü Eğridere mezrasında 
ikamet eden ve vücudu yanan 
iki yaşındaki Cevat Polat Evren’e 

yönelik talepleri değerlendiren 
Vakıf Mütevelli Heyeti, adı geçen 
kişilere iki adet oksijen konsan-
tratörü,  iki adet ev tipi nebü-
lizatör cihazı ile iki adet yanık 
giysisi alınmasına karar verdi.

Sağlık desteğinden yararlanan 
Siracettin Yaprak, oksijen cihazı 
tesliminde duygularını şöyle dile 

getirdi: “On yıldır rahatsızım. 
Kendime cihaz alamıyordum. 
Baykan Kaymakamlığına yaptığım 
başvurum kabul edilerek cihaz 
yardımında bulunuldu. Bizlere 
desteğini esirgemeyen devletimi-
ze ve Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen ile diğer yetkililere teşek-
kür ediyorum.”
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Silifke Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının uygulamaya 
geçirdiği gelir getirici küçük öl-
çekli proje destekleri sayesinde 
yüzlerce vatandaş, kendi işlerini 
kurarak geçimini sağlamaya ve 
sürekli gelir elde etmeye başladı.
Uygulanan projeler hakkında bilgi 
veren Silifke SYD Vakfı Başkanı 
Kaymakam Fatih Damatlar, maddi 
durumu zayıf ve yardıma muhtaç 
vatandaşlara geçici yardım ver-

mek yerine geçim sıkıntılarına 
kalıcı çözüm bulmak için onlara 
iş kurmaları yönünde destek 
verdiklerini söyledi. Özellikle 
elinde mesleği olan ve zor şartlar 
altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan kadınların iş kurması için 
onları yönlendirip, kendilerine 
destekte bulunduklarını belirten 
Damatlar, «Mesleği olan ancak 
maddi imkânsızlıklar nedeni ile 
işyeri açamayan kişilere yönelik 
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Silifke SYD Vakfı

zor gününde 
vatandaşın yanında

Silifke Kaymakamı Fatih 
Damatlar, maddi durumu 
zayıf ve yardıma muhtaç 

vatandaşlara geçici 
yardım vermek yerine 

geçim sıkıntılarına 
kalıcı çözüm bulmak 

için onlara iş kurmaları 
yönünde destek 

verdiklerini söyledi.
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hazırlanan bireysel gelir getirici 
projelere Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu tara-
fından proje başına 15 bin TL’ye 
kadar finansman desteği sağlanı-
yor” diye konuştu.

Damatlar, sadece kentsel proje-
lere değil, kırsal alandaki proje-
lere de öncelik verdiklerini ifade 
ederek, Silifke Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfının 2003 
yılından beri uyguladığı projeler 
kapsamında 331 aileye küçükbaş, 
206 aileye ise büyükbaş hayvan 
dağıtımı gerçekleştirdiklerini 
vurguladı.

Silifke SYD Vakfının zor zamanla-
rında destek verdiği Silifkelilerin 
öyküleri ise şöyle:

“Üç çocuğumla artık geleceğe 
umutla bakabiliyorum”

Cezaevinden çıktıktan sonra, üç 
çocuğu ile birlikte doğup büyü-
düğü Silifke’ye yerleşen Cennet 
Yanıktaş, Silifke Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfından aldığı yardımla ve 
tarla işlerinde yevmiyeli çalışa-
rak geçimini zar zor sağlarken, 
Silifke Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının verdiği gelir 
getirici küçük ölçekli proje des-
teği sayesinde kendi geçimini 
sağladığı gibi projenin geri dö-
nüşlerini de düzenli olarak yap-
maya başladı.

Cennet Yanıktaş, Vakıftan destek 
almadan önceki hayatını ve aldığı 
desteğin hayatını nasıl değiştirdi-
ğini şöyle anlatıyor:

“Cezaevinden yeni çıkmıştım. 
Çocuklarım ben cezaevindeyken 
zor şartlarda ayakta kaldılar. 
yevmiyeli işlere giderek elde 
ettiğim gelirle, zorunlu ihtiyaç-
larımızı ve mutfak masraflarını 
karşılamam imkânsızdı. Vakıftan 

ve akrabalarımdan aldığım maddi 
yardımlarla da geçinemiyordum. 
Yeni bir iş arayışına girdim. 

Geçmiş yıllardan bu tarafa en 
iyi yapabildiğim işin koyunculuk 
olduğuna karar verdim ve duru-
mu Vakfa ilettim. Vakıf çalışan-
larının hazırladığı koyunculuk 
projesi sayesinde kendi işimin 
sahibi oldum. Çok mutluyum. Üç 
çocuğumla artık geleceğe daha 
umutla bakabiliyorum.”

“Bu sayede daha iyi yaşam 
standartlarına sahip oldum”

Silifke SYD Vakfının projelerin-
den oldukça memnun olan proje 
faydalanıcıları, Vakfın destekleri 
sayesinde yaşam standartlarında 
iyileşme olduğunu ve hayatlarını 
kendileri kazanmaya başladık-
ları için çok mutlu olduklarını 
belirtiyorlar. Gelir getirici proje 
destekleri kapsamında, Vakıf 
tarafından kendisine işyeri açı-
lan Bayram Arslan, Silifke SYDV 
tarafından sağlanan imkânlarla 
açmış olduğu işyerinden elde et-
tiği gelir ile hem geçimini temin 
ettiğini hem de kimseye muhtaç 
olmadan ailesine bakabildiğini 
söylüyor:

“Bu sayede daha iyi yaşam stan-
dartlarına sahip oldum. Yıllarca 

başkalarının yanında gündelik 
işler yaparken şimdi kendi işye-
rimin sahibiyim. Sayın Kayma-
kamımız Fatih Damatlar’a ve 
Vakıf çalışanlarına çok teşekkür 
ediyorum.”

“Bu güvene layık olmaya çalışa-
cağım”

Bireysel gelir getirici projeler 
kapsamında Silifke Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından destek-
lenen “Sandık, Kereste ve Palet 
İmalatı Atölyesi” isimli işyerinin 
sahibi Sayim Nasuhoğlu ise şunla-
rı söylüyor:

“Silifke SYD Vakfının katkıları 
ile donatılan işyerimin faaliyete 
geçmesini sağlayan başta Kayma-
kamımız Fatih Damatlar olmak 
üzere herkese teşekkür ederim. 
Evli ve bir çocuk babasıyım. Dört 
yıldır üniversite mezunu işsiz bir 
genç olarak gündelik işlerle ge-
çimimi sağlıyordum. Artık kendi 
işyerimin sahibi ve geleceğe daha 
güvenle bakan bir aile reisiyim. 
Bana güvenerek bu işyerini açma-
ma vesile olan kişilerin bu güve-
nine layık olmaya çalışacağım.”
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Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde, 
coğrafi konumu ile şekillenen 
bir ekonomiye sahip Isparta’da, 
SYD Vakfı, desteklediği gelir ge-
tirici projeler,  istihdam eğitimi 
kursları ve vatandaşlara sağladığı 
sosyal hizmet alanları ile adından 
söz ettiriyor.

Isparta denince ise akla iki 
şey geliyor: Gül yetiştiriciliği 
ve Isparta halıları. Isparta ili, 
Türkiye’de özellikle gül yağı ve 
gül ürünleri üzerine önemli bir 
merkez. Yörede birçok yerli ve 
yabancı gül işleme fabrikası bu-
lunmakta. Özel kuruluşlara ait 
toplam 15 adet gül yağı fabrikası 
il ekonomisine katkı sağlıyor. 
Ancak gül üreticileri fiyatlardan 
memnun değil. Isparta dendi-
ğinde akla gelen diğer bir eko-
nomik faaliyet alanı ise halıcılık 

sektörü. Ancak sektörünün son 
yıllardaki durumu pek de iç açıcı 
değil. Çin mallarının devreye 
girmesiyle Isparta halıları pazar 
sıkıntısı yaşıyor.

Ekonomik olarak sıkıntılı günler 
geçiren Isparta’da, desteklediği 
Gelir Getirici, İstihdam Eğitimi 
gibi projelerle yoksullukla mü-
cadelede öne çıkan kuruluşların 
başında, misyonu adil bir gelir 
dağılımının sağlanmasına katkıda 
bulunmak, yoksullukla mücadele 
kapsamında kaynakların etkin bir 
biçimde kullanılmasını sağlamak, 
temel ihtiyaçlarını karşılamak-
tan yoksun nüfusun en yoksul 
diliminde yer alan vatandaşla-
rımızı sosyal yardımlarla des-
teklemek; üretim ve istihdama 
yönelik projeleri sürekli kılarak 
vatandaşların toplumsal hayata 

entegre olmalarını sağlamak, 
kamu kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları, vatandaşlar ve diğer 
paydaşlar ile eşgüdüm içerisin-
de çalışarak sosyal yardımların 
etkin bir biçimde dağıtılmasını 
sağlamak ve bu doğrultuda sosyal 
yardım politikaları geliştirmek 
olan, Genel Müdürlüğümüzün 
taşradaki faaliyetlerini yürüten 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları’ndan biri olan Isparta 
SYD Vakfı geliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi 
ve ayni yardımda bulunmak üze-
re kurulan Isparta SYD Vakfının 
faaliyetlerini ve Genel Müdürlü-
ğümüzün proje destek program-
ları kapsamında hayata geçirilen 
projeleri, Vakıf Müdürü Alpay 
Acar “Dayanışma” için anlattı.
Vakıfta aktif olarak yaklaşık 2500 

Türkiye’nin gül bahçesi 

Isparta:

dönüştü
yardım bahçesine

Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde, coğrafi konumu ile şekillenen bir ekonomiye 
sahip Isparta’da, SYD Vakfı, desteklediği gelir getirici projeler,  istihdam eğitimi 
kursları ve vatandaşlara sağladığı sosyal hizmet alanları ile ( ya da 3294 sayılı 
kanun kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor) adından söz ettiriyor.



48

ailenin yardım dosyası olduğunu 
belirten Vakıf Müdürü Acar, ger-
çek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın 
çok zor olduğunu, bunu başara-
bilmek için Vakıf Mütevelli Heye-
ti’ndeki hayırsever vatandaşlarla, 
muhtarlarla ve STK temsilcileri 
ile sürekli iletişim halinde ol-
duklarını ifade ederek sözlerine 
şöyle devam etti:

“Mütevelli Heyeti’ndeki üyelik-
lerin değişmesiyle yani heyete 
6 tane sivil üyenin katılması 
ile daha demokratik bir ortam 
oluştu. Artık kararlar verilirken 
herkes görüşünü açık bir şekilde 
ifade etme şansı buluyor. Özel-
likle İl Genel Meclisi’nin seçtiği 
hayırsever vatandaşlar, STK 
temsilcileri ve muhtarlar bütün 
müracaatları ortak değerlendire-
biliyor.”

Isparta SYD Vakfına bağlı olarak 
1990 yılından bu yana işletilen 

aşevi hakkında da bilgi veren 
Acar, Vakıf Mütevelli Heyeti’nin 
tespit ettiği yaklaşık 750 aileye, 
25 dağıtım noktasında, haftada 
6 gün, kişi başı 2 öğün yetecek 
kadar, 3 çeşit yemek verildiğini 
belirtti.

3294 Sayılı Kanunda belirtildiği 

gibi, Vakıf olarak diğer bir görev-
lerinin ise, her ne suretle olursa 
olsun Türkiye’ye kabul edilmiş 
veya gelmiş kişilere yardım et-
mek olduğunu belirten Alpay 
Acar, Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
tarafından yönlendirilen sığın-
macıların her türlü sağlık, barın-
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ma, yakacak, yemek ve belli bir 
miktarda nakdi temel ihtiyacını 
karşıladıklarını söyledi.

Sığınmacıların, öğlen ve akşam 
yemeklerinin aşevinden gönde-
rildiğini, barınma ihtiyaçlarını 
ise kiralık ev tutarak ya da pan-
siyonlarla anlaşarak çözdüklerini 
söyleyen Acar, Vakıftan bu faali-
yetler için aylık yaklaşık 50.000 
TL harcandığını belirtti.

Sığınmacıların, sağlık ihtiyaçları 
içinse Isparta Sağlık ve Emniyet 
Müdürlükleri ile ortak bir çalışma 
yürüttüklerini belirten Acar, oluş-
turdukları sağlık karnesi sistemi 
ile hem sağlık harcamalarında 
kaynak israfının önlendiğini hem 
de zaman kayıplarının azaldığını 
söyledi.

Başta Gelir Getirici Küçük Ölçekli 
Proje Destekleri olmak üzere, 
Genel Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen proje destek program-
ları çerçevesinde şu ana kadar 
onlarca projenin hayata geçiril-

diği Isparta’da SYD Vakfı proje 
desteklerini başarıyla devam 
ettiriyor.

Isparta SYD Vakfı tarafından, 
yoksul birey ya da hanelerin ken-
di geçimlerini sağlayacak işleri 
kurmaları, gelir elde etmeleri 
ve başlattıkları çalışmaları uzun 
süre devam ettirebilmeleri ama-
cıyla Genel Müdürlüğümüzün 
gelir getirici proje destekleri 
kapsamında verilen destekleri, 
faydalanıcılar, “Dayanışma” için 
anlattılar:

Bayan Kuaförü Projesi

Isparta SYD Vakfının gelir getirici 
küçük ölçekli proje destekleri 
kapsamında destek verdiği fay-
dalanıcılardan biri de Mihrican 
Kara. Aldığı destek ile Bayan 
Kuaförü Projesi’ni hayata geçiren 
Kara, projesini hayata geçir-
meden önce SYD Vakfında aile 
yardımları kapsamında dosyası 
bulunduğunu, ancak faydalandığı 
Gelir Getirici Küçük Ölçekli Proje 

Desteği ile birlikte, Aile Yardım-
ları kapsamında Vakıftan artık 
yardım almadığını belirterek işle-
rinin yoğun olduğu dönemlerde 4 
kişiye istihdam sağladığını ifade 
etti:

“Burayı açmadan önce kuaförlük 
mesleğinin eğitimini almıştım. 
Başka işyerlerinde çalışıyordum, 
ancak gelirim az ve sigortam yok-
tu. Kendime ait bir işyerim olma-
sını istiyordum, Vakıf desteğini 
duydum ve başvurdum. Maddi 
özgürlüğüm artık çok genişledi. 
Hani bir şeyi görüp de isteyip de 
alamamak zordur. Ama ben artık 
öyle bir hayat yaşamıyorum.” 

Ayrıca Gelir Getirici Proje Des-
teklerinde geri ödemelerin çok 
uygun olduğunu ifade eden Kara 
şunları söyledi:

“Ben Vakıf desteği ile işyerimi 
açtıktan sonra zaten camdaki 
yazıdan dolayı bilgi almaya gelen 
çok oldu. Ben hepsini Vakfa yön-
lendirdim. Maddi durumu olma-
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yan kişiler açısından gerçekten 
çok güzel bir proje bu. Geri öde-
melerin de faizsiz olması ayrıca 
bir avantaj.” 

Keçe İmalathanesi

Isparta SYD Vakfının gelir getirici 
projeler kapsamında desteklediği 
vatandaşlarımızdan biri de baba 
mesleği keçe imalatını sürdürme-
ye çalışan Mehmet Sofulu. 
Vakıftan toptan malzeme alımı 
için sermaye desteği alan Sofulu, 
ürettiği keçeleri pazarlamada bir 
sorun yaşamadığını, Isparta’nın 
çeşitli yerlerindeki birliklerde 
askerlik görevlerini ifa eden as-
kerlere mal satan firmalara top-
tan mal verdiğini, işlerin yoğun 
olduğu dönemlerde yanında 3 kişi 
çalıştırdığını belirterek Vakfın 
verdiği desteğin kendisi için çok 
önemli olduğunu söyledi. 

Konfeksiyon Atölyesi

Isparta SYD Vakfı tarafından ve-
rilen gelir getirici proje destele-
rinin son faydalanıcılarından biri 
de Hüseyin Mercan. 

Daha önce Antalya’da Tekstil 
işiyle uğraşan Hüseyin Mercan 
oğlunun rahatsızlığı sebebiyle 
işlerini tasfiye edip 4 sene önce 
memleketi Isparta’ya dönmüş. 
Ekonomik koşullar nedeniyle ol-
dukça zor günler geçiren Hüseyin 
Mercan, Vakfın desteği sayesinde 
artık geleceğe umutla bakıyor: 

“Bu işi ben 15 yıldır biliyorum. 
2 – 3 tane eleman var onları 
yetiştirmeye çalışıyorum şimdi. 
Çünkü elleri pek yatkın değil bu 
işe.  Projeyi Vakfa sunarken de 
belirtmiştim ben, 5 kişiyi rahatça 
çalıştırabilirim. Halen aynı şeyi 
söylüyorum. Şimdi Isparta’da-

pazarlama alanı çok dardır, ama 
benim müşterim zaten dışarıda. 
Antalya’da, Marmaris’te. Yani 
Isparta’da üretilen bir ürün bizim 
şehrin dışında bile pazarlanabi-
liyor.” 

Isparta SYD Vakfı çalışanlarının 
kendisine çok yardımcı olduğunu 
belirten Hüseyin Mercan, banka-
lardan kredi çekmesinin imkânsız 
olduğu bir dönemde Vakfın des-
teğinin kendisi için çok önemli 
olduğunu belirtti. 

Akülü Sandalye

Isparta’da SYDV’nin desteklediği 
projelerden biri de Özürlü Araç 
ve Tekerlekli Sandalye Tamir 
Atölyesi Projesi. Projenin çıkış 
noktası başta Valilik olmak üze-
re, belediye ve çeşitli STK’lar 
tarafından Isparta’da özürlü 
vatandaşlarımızın kullanımı için 
dağıtılan akülü araçların ve te-
kerlekli sandalyelerin kullanım 
sonucu ortaya çıkan bakım ve 
onarım masraflarının çok yüksek 
olması olmuş. Dar gelirli va-
tandaşlarımıza bedelsiz olarak 
verilen bu araçların bakım ve 
onarım masraflarını düşürebilmek 
için hazırlanan proje Isparta SYD 
Vakfı tarafından verilen destek 
sayesinde hayata geçirilmiş. Pro-
jenin faydalanıcıları arasında ise 
sadece özürlü vatandaşlarımız 
bulunmuyor. Proje kapsamında 
Isparta Endüstri Meslek Lisesi 
içindeki bir binada kurulan atöl-
yeye Vakfın desteği ile ayaklı 
torna, dikey radyal, matkap gibi 
çeşitli makineler alınmış. Proje 
ile birlikte oluşturulan atölye 
ile lise öğrencileri de farklı bir 
alanda uygulama yapma şansı 
yakalamışlar. Projenin hazırlan-
ma aşamasında ise Isparta Süley-
man Demirel Üniversitesi öğretim 
üyelerinden de teknik destek 
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alınmış. Üniversitenin Bilgisayar 
Programlama Bölümü öğrencileri 
ise araçların elektronik devrele-
rinin yeni sürüm programlarını 
yazıyorlar. Atölye şu anda aktif 
olarak özürlü vatandaşlarımıza 
hizmet vermeye devam ediyor.

Engellilere Seramik Eğitimi

Isparta’da SYDV Vakfı tarafından 
desteklenen projelerden biri de 
sokakta çalışan/yaşayan çocukla-
ra, engellilere, yaşlılara, korun-
masız kadın ve erkeklere, işsiz 
gençler ve yoksullara sağlanan 
düşük maliyetli sosyal hizmetle-
rin yaygınlaştırılması için toplum 
merkezleri veya sosyal amaçlı 
merkezlerin kurulması veya mev-
cut merkezlerdeki programların 
çeşitlendirilmesi kapsamında 
hayata geçirilen Engelliler Sera-
mik Eğitimi Projesi.

Proje kapsamında seramik eğiti-

mi uzmanları tarafından verilen 
eğitimlerde, zihinsel engelli 
vatandaşlarımızın el ve göz koor-
dinasyonları artırılarak sanatsal 
becerilerinin de artırılması he-
defleniyor. 

Devlet ile yoksul vatandaşlar 
arasında sosyal yardımların doğ-

rudan ve en kısa sürede vatan-
daşa ulaştırılması açısından bir 
köprü görevi gören Isparta Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı, 3294 sayılı Kanunun amacına 
uygun çalışmalarına ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni 
yardımlarda bulunmaya ara ver-
meden devam ediyor.
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1) Sayın Ercoşkun, bize kısaca 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

1988 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler’den mezun 
olduktan sonra, 1989 yılında 
emniyet teşkilatında başladığım 
memuriyet yolculuğuna Yenişehir 
Kaymakamlığı görevi ile devam 
ediyorum. Erzurumlu bir baba ile 
Tokatlı bir annenin 3 numaralı 
evladıyım.Benim de 3 kızım var.

2) Yaklaşık 20 yıldır kamu hiz-
metinin içindesiniz. Göreve 

ilk başladığınız yıllardaki 
hayata bakış açınızla bu-
günkü bakış açınız arasında 
ne gibi farklar var? Başka 
bir deyişle, Kaymakamlık 
mesleğiniz boyunca edindi-
ğiniz deneyimler sizi nasıl 
ve ne düzeyde etkiledi?

Zaman içinde belki bir şeylerin 
başlaması adına değil ama sürek-
lilik arz etmesi anlamında, hiz-
met etmeye çalıştığımız yerlerde 
vatandaşın istememesi, sahiplen-
memesi durumunda netice alı-
namadığını gördüm. Bu sebeple 

Bursa Yenişehir Kaymakamı Sayın Samet Ercoşkun:

“yerel potansiyelin ortaya 
çıkartılmasında SYD Vakıflarının
etkisi çok büyük”

“Projelerden 
gelir elde eden 

insanların arayarak 
memnuniyetlerini ifade 
etmeleri, hayat çarkını 

daha kolay çevirecek 
gelire kavuştuklarını 

ifade etmeleri, 
kendi özgüvenlerini 

kazandıklarını 
hissettirmeleri, emin 

olun doyumsuz bir 
keyif veriyor.”



53

SÖ
YL

EŞ
İ

yerel halkı meselenin kıyısından 
köşesinden de olsa mutlaka sa-
hiplenmeye davet ve teşvik et-
mek gerektiğine inandım. Ayrıca 
görev yaptığımız ekibin amirine 
inandığı ve güvendiği zaman ka-
pasitesini çok zorlamak pahasına 
çok güzel işler ortaya koyduğuna 
şahit oldum.

3) Kaymakamlık mesleğinde ilk 
görev yeriniz olan Malatya 
Valiliğindeki Kaymakam 
Adaylığı görevinize başladı-
ğınız 1992 yılından bugüne 
çeşitli ilçelerde çalışmalar 
gerçekleştirdiniz. Atandığı-
nız ilçelerde çalışmalarınıza 
başlarken en çok hangi 
alanlara öncelik tanırsınız?

Çalıştığım ilçelerde önceliği 
genel itibarıyla eğitim, kırsal 
kalkınma, yerel kültürün yaşatıl-
ması ve sosyal hizmet projelerine 
vermeye çalıştım.

4) Daha önce görev yaptığınız 
ilçelerdeki çalışmaları-
nızdan kısaca söz edebilir 
misiniz? İlçelerdeki proje-
lerinizin başarı kazanması 
ve hedefine ulaşması için 
öncelikle hangi unsurlara 
dikkat ediyorsunuz?

Anadolu insanının genelde elin-
deki imkânların farkında olama-
ma, küçük düşünmekten kendini 
kurtaramama gibi zafiyet içinde 
olduğu maalesef bir gerçektir.Bu 
sebeple hizmet etmeye çalıştı-
ğımız insanların bu özelliğini de 
gözden kaçırmadan, onlara farklı 
ve geniş bir bakış açısı sunmaya, 
kısmen de olsa ezberleri bozma-
ya gayret ettim. Zaman içinde 
halkımızın kendisine hizmet 
etmeye gayret edenlerin samimi-
yetini gördüklerinde yeni kapılar 
açıldığını, işlerin daha kolaylaştı-
ğını gördüm. Bu sebeple çalışma-
ların istikrarlı olması isteniyorsa, 

öncelikle yörenin potansiyeli, 
halkın ihtiyacı ve beklentileri 
sağlıklı tahlil edilmeli, beraber 
yola çıktığımız ekibimize değer 
verdiğimiz hissettirilmeli ve ça-
lışmalara mutlaka sivil toplum 
kuruluşları marifetiyle vatandaş-
lar ortak edilmelidir.

5) Bursa’nın Yenişehir ilçesi-
nin çiçeği burnunda Kay-
makamı olarak, Yenişehir 
hakkındaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?  Sizce 
Yenişehir’de Kaymakam 
olmanın ne gibi zorlukları 
ya da güzellikleri var?

Osmanlı Devleti’nin yerleşik dü-
zene geçmek için kurduğu şehir 
olan Yenişehir’de çalışmak her 
şeyden önce bir onurdur. Tarihi 
mirasıyla, bereketli ovasıyla, 
potansiyeli oldukça yüksek olan 
bu güzel ilçemiz özellikle tarım 
sektöründeki sivil yapılanma 
gücünü sistematik olarak kullana-
bilirse önü son derece açık olan 
bir yerleşim yeridir. Yenilikleri 
paylaşmaya hazır olan ilçe insanı 
ile aynı dili konuşmakta zorlan-
mayacağımı düşünüyorum.

6) Yenişehir’de gerçekleşti-
receğiniz çalışmalarınız 
ve projelerinize ilişkin ha-
zırlıklarınız hakkında bize 
biraz bilgi verebilir misiniz?

Henüz proje üretmek için yeterli 
zaman geçmedi. Ancak tarihi 
dokunun gündeme getirilmesi, 
eğitimde yeni bir sinerji oluştu-
rulması, sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliğinin güçlendirilmesi ön-
celikli konu başlıkları olacaktır.

7) Yenişehir’e atanmadan 
önce sırasıyla Kütahya Si-
mav ve Afyon Sandıklı’da 
Kaymakamlık görevinizi ifa 
ettiniz. Söz konusu ilçeler-
deki özellikle kırsal alana 

yönelik projeleriniz çok 
konuşuldu. Özellikle Simav 
SYD Vakfınca uygulanan 
“Bir Köy Bir Ürün Projesi.” 
Bu projeleriniz sizce hede-
fine ulaştı mı?

Görev yaptığım yerlerde dağı-
tılan kaynakların katma değer 
oluşturması, vatandaşlarımızın 
gelirinde çarpan etkisi yapma-
sını çok önemsiyorum.Hizmet 
süremin bitmesinden sonraki 
süreçte, projelerden gelir elde 
eden insanların arayarak memnu-
niyetlerini ifade etmeleri, hayat 
çarkını daha kolay çevirecek geli-
re kavuştuklarını ifade etmeleri, 
kendi özgüvenlerini kazandık-
larını hissettirmeleri emin olun 
doyumsuz bir keyif veriyor. Deniz 
yıldızları misali, milyonlarca ih-
tiyaç sahibi olduğunu bilmenin 
karamsarlığını, az sayıda da olsa 
bir kısmı için çok şey değişti an-
layışıyla bertaraf eder ve inanç 
tazelersiniz. Bu çerçevede “Bir 
Köy Bir Ürün” projesi en çok 
tatmin olduğum çalışma olmuş-
tur.Geçmişinde çilek üretimini 
tecrübe etmemiş bazı köylerin 
çilek köyü olarak kabullenilmesi, 
köyde çilek ihracatının konuşulur 
olması emeği geçen herkes için 
gurur kaynağıdır.

8) Köylere Hizmet Götürme 
Birliği aracılığıyla AB Kırsal 
Kalkınma Projeleri kapsa-
mında toplam 7 proje yü-
rüttünüz. Bu alana özel bir 
önem verdiğiniz anlaşılıyor. 
Kırsal kalkınmanın sosyal ve 
ekonomik gelişmedeki rolü 
hakkında neler söylersiniz?

Kırsal kalkınmayı sağlayamayan 
toplumların, sağlıklı bir şehir 
hayatına sahip olamadığı örnek-
leriyle görülmektedir. İnsanları 
potansiyel varsa değerlendirerek 
doğduğu topraklarda doyurmak 
öncelikli görev olmalıdır. Aksi 
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halde kırsalda atıl kalan ciddi bir 
potansiyel ve milli gelir kaybı, 
şehirlere göçü engelleyemeyen 
ve altyapısı müsait olmayan 
kentler, imarla ilgili çarpık tab-
lo vs. gibi devasa problemler.

Gıdanın önümüzdeki on yıllar 

itibarıyla daha da stratejik hale 

geleceğini düşündüğümüzde 

meselenin önemi kendiliğinden 

ortaya çıkacaktır. Kırsal kalkınma 

projeleri ile atıl su kaynakları 

değerlendirilerek, basınçlı su-

lama sistemi ile damlama veya 

yağmurlama tekniği ile sulu tarı-

ma geçiş sağlanmış, bu yolla ürün 

deseninde çeşitlilik ve rekolte 

artışı hedeflenmiştir.

9) Yüksek lisansınızı “AB Sü-
recinden İçişleri Politikaları 
Bağlamında İçişleri Bakanlı-
ğı’nda Yeniden Yapılanma” 
isimli tezinizle almışsınız. 
Tezinizin içeriğinden biraz 
söz edebilir misiniz? Sizce, 
AB sürecinin İçişleri Bakan-
lığı’ndaki yeniden yapılan-
ma sürecine ne gibi katkıla-
rı olacak?

Genel itibarıyla kamu yöne-
timinde reform çalışmalarına 
bakıldığında,dışsal faktörlerin 
çok daha belirleyici ve etkili ol-
duğu görülmektedir. 1960’lı yıl-
lardan itibaren çok sık gündeme 
gelmesine ve konuyla ilgili ciddi 
çalışmalar yapılmasına rağmen, 
asıl değişimin AB süreci ile baş-
ladığını ve radikal değişimin bu 
dönemde yaşandığını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Tezimde 
sürecin İçişleri Bakanlığının bu 
süreçten yapısal ve zihniyet ola-
rak ne kadar etkilendiğini ortaya 
koymaya çalıştım. Vatandaş 
odaklı hizmetin İçişleri Bakanlı-
ğının her kademesine asli hizmet 
kriteri olarak nüfuz etmesi, si-
vil toplum kuruluşlarını paydaş 
gören bir zihniyetin personele 
hakim olması, mahalli idarelerin 
görev, yetki ve teşkilatlanmaları 
ile ilgili değişim hep bu sürecin 
ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

“Yenişehir’de çalışmak her 
şeyden önce bir onurdur.
Tarihi mirasıyla, bereketli 
ovasıyla, potansiyeli 
oldukça yüksek olan bu 
güzel ilçemiz özellikle 
tarım sektöründeki 
sivil yapılanma gücünü 
sistematik olarak 
kullanabilirse önü 
son derece açık olan 
bir yerleşim yeridir.
Yenilikleri paylaşmaya 
hazır olan ilçe insanı 
ile aynı dili konuşmakta 
zorlanmayacağımı 
düşünüyorum.”
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10) Yeniden yapılanma sürecin-
de sizce Kaymakamlara ne 
gibi görevler düşüyor? 

Bu süreçte kaymakamların koor-
dine, denetleme ve yerel dina-
mikleri harekete geçirme rolünün 
daha belirleyici olacağını düşün-
mekteyim.

11) Yurt dışı çalışmalarınız da 
oldukça yoğun. Katıldığı-
nız toplantılar ve aldığınız 
sertifikalar genel olarak bir 
konuya odaklanıyor: Çocuk 
ve gençlere yönelik koruma 
ve sosyo-kültürel gelişim 
etkinlikleri. Söz konusu 
grupların korunması ve ge-
lişimlerine katkı sağlanması 
için neler yapılması gere-
kiyor?

Konuyla ilgili son dönemde 
önemli mevzuat değişiklikle-
ri olduğunu, ancak problemin 
veya yetersizliğin uygulamadan 
kaynaklandığını ifade etmeli-
yim. Geleceğimizin teminatı 
yavrularımızı olumsuzluklardan 
korumak ve onların sağlıklı bü-
yümelerini temin etmek sadece 
bir iki kuruma bırakılamayacak 
kadar önemlidir. Bu anlamda 

asıl eksikliğin sistematik çalışa-
mama ve koordinasyon eksikliği 
olduğunu düşünüyorum. Konuyla 
ilgili sağlık personeli, psikolog, 
rehberlik uzmanı, denetimli ser-
bestlik görevlileri, spor hocaları, 
çocuk şubedeki emniyet mensup-
ları, eğitimciler ve ihtiyaca göre 
ilgili sivil toplum kuruluşları ile 
diğer görevlilerin koordine içinde 
çalışabilecekleri, görev ve yetki 
tanımı net olarak yapılmış bir 
ortamda hizmet verebilecek tam 
teşekküllü gençlik merkezlerini 
sağlıklı gençlik için çok önemli 
görüyorum. Merkez kabul edile-
cek bu çalışmanın yan üniteleri 
ve projeleri böylece hayata çok 
daha kolay geçirilmiş olacaktır.

12) Çalışmalarınızı gerçekleş-
tirirken özellikle, başkanı 
olduğunuz ilçe Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının çalışmalarına ve 
projelerine de özel önem 
verdiğinizi görüyoruz. Bu 
noktadan hareketle, SYD 
Vakıflarının ihtiyaç içindeki 
yurttaşlara destek olunması 
konusundaki rolü hakkında 
görüşleriniz nelerdir? Bu 
rolün daha işlevsel hale 
getirilmesi için sizce neler 
yapılmalı?

Yerel potansiyelin ortaya çıkar-
tılmasında ve ilçenin sosyoeko-
nomik yapısına katkıda bulunma-
sında vakıf imkânlarıyla yapılan 
projelerin inanılmaz derecede 
etkili olduğunu gördüm. Bu gay-
retlerin zayi olmaması için, pro-
jelerin yerel potansiyele uygun 
olması, pazarlama sorununun 
ortadan kaldırılması ve meslek 
odaları ile sivil toplum kuruluşla-
rından ilgili olanların çalışmalara 
ortak edilerek sahiplenmeleri 
temin edilmelidir.

13) SYDV Mütevelli Heyetlerin-
de kamu görevlilerinin ve 
ilçe belediye başkanının 
yanı sıra hayırseverler ve 
STK temsilcileri de bulu-
nuyor. Buradan hareket 
edersek, genel olarak Dev-
let-STK işbirliğine nasıl ba-
kıyorsunuz? Sizce bu işbirli-
ğinin daha da geliştirilmesi 
için neler yapılmalı?

Devletin sivil toplum kuruluşları-
na bakışında köklü bir değişikliğe 
gidildiğini ve bunun kuvvetli 
yansımalarının her alanda görül-
düğünü söylemek mümkün.Sivil 
toplum kuruluşları korkulan ve 

“Sivil toplum kuruluşları 
korkulan ve rakip 
görülen değil, iyi 
yönetişim esasları 
çerçevesinde yükü 
paylaşan ortak ve 
paydaş kuruluşlardır. 
Bu ilişkilerin sağlıklı 
yürümesi, gelişmesi 
ve herkesi memnun 
eden noktalara 
taşınması için 
sivil toplum
kuruluşlarına da 
görev düşmektedir.”
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rakip görülen değil, iyi yöneti-
şim esasları çerçevesinde yükü 
paylaşan ortak ve paydaş kuru-
luşlardır. Bu ilişkilerin sağlıklı 
yürümesi, gelişmesi ve herkesi 
memnun eden noktalara taşınma-
sı için sivil toplum kuruluşlarına 
da görev düşmektedir. Onlar da 
kuruluş gayeleri dışında yanlış 
anlamalara meydan verecek tavır 
ve sözlerden kaçınmalı, hiçbir 
oluşuma arka bahçe olmamaya 
özen göstermelidirler.

14) Genel Müdürlüğümüz son 
yıllarda sosyal yardım poli-
tikalarına ilişkin bilişim sek-
töründe ve akademik alan-
da önemli projeler yürüttü. 
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, 
Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri Projesi bu pro-
jelerden birkaçı. Genel Mü-
dürlüğün projeleri hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

Son dönemde uygulamaya konu-
lan projeleri vakıf işlemlerinin 
hızlı yürümesi ve kayıt altına 
alınan bilgilerin farklı kurumlar 
arasında paylaşılarak eşgüdü-
münün sağlanması açısından son 
derece önemsiyorum. Çalışmala-
rın başarısı zaten zaman içinde 
alınan kalite ve başarı ödülleriyle 
tescillenmiştir. Emeği geçenleri 
başta Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürü Sayın 
Aziz Yıldırım olmak üzere tebrik 
ediyorum.

15) Türk İdareciler Derneği 
Genel Merkezi tarafından 
2008 yılında “Vali Celalettin 
Tüfekçi Meslek Ödülü”ne 
layık görüldünüz. Ayrıca, bu 
ödülün haricinde çok sayıda 
takdirnameniz var. Amirle-
riniz ve kamuoyu tarafından 
bu derece takdir edilmenizi 
ve sevilmenizi neye bağ-
lıyorsunuz? Başarılarınız 
görevinizi ifa ederken sizi 
nasıl etkiliyor?

Başarının takdiri kesinlikle muha-
tabını motive eder.Marifet iltifa-
ta tabidir sözü muvacehesinde, 
onur ve gurur duyduğumu, daha 
fazla gayret gösterme gücünü 
kendimde bulduğumu ifade et-
meliyim. Bu durum görev yap-
tığım yerde elimi güçlendirdiği 
gibi, hizmet üretme anlamında 
beklentileri yükselttiği için so-
rumluluğumu da artırmaktadır.
Başarıların takdirini kendi adıma 
önemsediğim gibi, mesleğe yeni 
başlamış kardeşlerimiz için de 
çabaların boşa gitmediği, mut-
laka değerlendirildiği, takdir 
gördüğü anlayışının yerleşmesi 
açısından da kayda değer bulu-
yorum.

Söyleşimize katıldığınız için çok 
teşekkür ederiz.

Şahsıma ve çalışmalarımıza gös-
terdiğiniz yakın ilgi için ben te-
şekkür ederim.
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benzersiz bir aksiyon:

SGK Gönüllüleri

sosyal yardımlaşma ve dayanışmada 

Sosyal sigortacılık ilkelerine da-
yalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, 
aktüeryal ve malî açıdan sürdürü-
lebilir, çağdaş standartlarda sos-
yal güvenlik sistemini yürütmek 
amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik 

Kurumunda (SGK)  yeniden yapı-
lanma çalışmaları devam eder-
ken, kurum, sosyal faaliyetleri 
ile de gündeme geliyor.

SGK çalışanları, ülkemizdeki 

kurumlar arasında bir ilki başara-
rak, “SGK Gönüllüleri” adı altın-
da bir araya gelerek bir oluşum 
gerçekleştirdiler. 

Çalışanların kurumu sahiplenme-
si, kurum içinde ortak amaçların 

Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî 
açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek 
amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK)  yeniden yapılanma çalışmaları 
devam ederken, kurum, sosyal faaliyetleri ile de gündeme geliyor.
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belirlenmesi ve bu amaçlara 
ulaşmak için personel ve birimler 
arasında iş birliğinin sağlanarak 
ortak kurum kültürünün oluş-
masına katkı sağlamak amacıy-
la oluşan SGK Gönüllüleri’nin 
“gönlünde”,  gazilerden şehit 
ailelerine, kimsesiz çocuklardan 
mesai arkadaşlarına, milletçe 
hassasiyet duyulan önemli gün-
lerden huzurevi sakinlerine kadar 
hemen hemen herkese ve her 
şeye yer var. 

Toplumsal sorunlar karşısında
farkındalık oluşturuyorlar

“Amacımız toplumsal barış ve 
kaynaşmaya katkıda bulunmak, 
Kamu kurumlarının halkla yakın-
laşmasını sağlamak, yöneticisin-
den, çalışanlarına herkesi ortak 
bir platformda buluşturmak, 

kurum çalışanlarının kaynaşma-
sını sağlamak, ailelerimizden 
de destek aldığımız için, aileler 
arası diyaloğu artırmak, top-
lumsal yardımlaşma duygularını 
oluşturmak, artırmak, pekiştir-
mek, ortak hassasiyetlerimizi 
vurgulayarak mutluluklarımızı, 
hüzünlerimizi paylaşmak” diyen 
Gönüllüler, bu etkinliklerin ortak 
kurum kültürünün oluşmasına da 
katkı sağladığını ifade ediyorlar.

“Vatanımızı, milletimizi, cum-
huriyetimizi çok seviyoruz. 
Kurumumuzu çok seviyoruz. Yö-
neticilerimizi ve çalışma arkadaş-
larımızı çok seviyoruz. Birliğimi-
zi-bütünlüğümüzü çok seviyoruz. 
Mutluluklarımızı-sevinçlerimizi, 
milletimizin ortak değerlerini, 
acılarını paylaşmak istiyoruz ve 

kimsenin yalnız olmadığını gös-
termek istiyoruz” ifadeleri de 
Gönüllülere ait. 

SGK Gönüllüleri şimdi üçüncü 
yılını yaşıyor. Gelecekte de aynı 
inanç ve kararlılıkla, gönüllü 
katılımlı sosyal sorumluluk 
projeleri ile hem toplumsal 
duyarlılıklarını göstereceklerini 
hem diğer kurumlara rol model 
olmaya çalışacaklarını hem de 
kurumsal kültürün gelişmesine 
katkı sağlamaya devam edecek-
lerini söylüyorlar. Elbette bunda 
en büyük güvenceleri kurum yö-
neticilerinin şimdiye kadar bütün 
projelere gönülden katkı sağla-
mış olmaları. Bir başka ifadeyle 
aslında Kurum Başkanları ve Yö-
netim Kurulu üyelerinin de “birer 
gönüllü” gibi davranmaları.
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Kurumdaki çalışma saatlerinden 
arta kalan zamanlarında sosyal 
sorumluluk duygularının sesine 
kulak veren SGK Gönüllüleri şim-
diye kadar, kimsesiz çocuklara 
üç karne şenliği, şehitlik ziya-
reti, gazilerin ve şehit aileleri-
nin Kurum’da misafir edilmesi,  
eğitime destek kermesi, HINI 
konferansı, çalışanlara tiyatro 
gösterisi sunulması ve 10 Kasım 
etkinliklerini gerçekleştirdi. 

SGK Gönüllüleri bu etkinliklerini 
duyurmak ve faaliyetlerini gerek 
SGK personeli gerekse kamuo-
yunun izleyebilmesini sağlamak 
amacıyla www.sgkgonulluleri.
com adında bir de web sayfası 
oluşturdu. 

Yılın gönüllü hareketi seçildiler

Gerçekleştirdikleri etkinliklerle 
kamuoyunun da dikkatini çeken 
Gönüllüler “Yılın Gönüllü Ha-
reketi ödülünü” aldı. Türkiye 
Gönüllü Eğitimciler Derneği 
2009 yılı içinde, başarılı olmuş 
bürokrat, devlet adamı, gönüllü 
hareketlerinin temsilcileri ve 
basın yayın kuruluşlarını belir-
leyerek düzenlenen bir törenle 
ödüllerini verdi. SGK Gönüllüleri 
de, “Yılın Gönüllü Hareketi” 
ödülüne layık görüldü.

Birçok sosyal sorumluluk proje-
sine imza atan Gönüllüler şimdi 
de; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
ilçe ve köy okulları ile Ceza-
evlerinde bulunan hükümlü ve 
tutuklulara gönderilmek üzere 
kitap bağış kampanyası, “Ustaya 
Saygı” projesi kapsamında; ül-
kemizde yaşayan kültür, sanat, 
sinema, tiyatro, edebiyat ve 
düşün dünyasındaki usta isimle-
ri, zaman zaman SGK personeli 
ile buluşturacaklarını ve  Türk 
Cumhuriyetleri’ni teker teker 
ağırlayacakları “Gardaşlıh Gün-
leri” etkinliklerini de gerçekleş-
tireceklerini ifade ediyorlar.
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Avrupa’da genç issizliğini 
değişik ülkeler üzerinden ele 
almayı amaçlayan “Avrupa’da 
Genç İşsizliği Semineri”, 
İsveç’te gençlerin istihdama 
yöneltilmeleri konusunda 
danışmanlık hizmeti veren 
Communicare adlı kuruluş 
tarafından İsveç, Britanya’dan 
İngiltere ve İskoçya, Polonya, 
İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve 
Türkiye’nin yer aldığı kamu, sivil 
toplum ve akademi çevrelerinden 
toplam 28 kişinin katılımı ile 22-
26 Mart 2010 tarihleri arasında 
İsveç’in Karlstad kentinde 
gerçekleşmiştir.

Seminer, İsveç’ten Mathias 
Mellgren’in açılış konuşması 
yapması ve seminer 
programının katılımcılarla 
nasıl gerçekleşeceği üzerine 
konuşması ile başladı. Ayrıca, 
Karlstad yerel yönetimi İstihdam 

ve Sosyal Refah Servisi başkanı 
olan Ingela Wretling tarafından 
bir açılış konuşması yapıldı. 
Wretling, Karlstad’da gençlerin 
istihdam edilmeleri konusunda 
çalışıldığına ve fonlanan bazı 
faaliyetlerin özellikle 18-24 yaş 
arası gençleri hedeflediğine 
dikkat çekti. 

Ayrıca gençlerin, hâlihazırda 
çalışanlarla birlikte deneyim elde 
etmeleri ve gelecekteki işlerine 
yardımcı olunması amacıyla 
teşvik edildiklerine işaret etti.  
İsveç Ulusal İstihdam Ajansı adına 
yapılan sunumda ise, İsveç’teki 
işsizlik durumu ele alındı. İlk 
olarak yaşlanan çalışan nüfusun 
yakın gelecek için oluşturduğu 
duruma dikkat çekildi. Ayrıca iş 
ve eğitim arasındaki uyumsuzluk 
üzerinde de durularak, bilgi-
bilgisayar teknolojilerinden 
mezun olanların yüksek sayılarına 
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karşın doktor ve mühendis mezun 
sayılarının azlığı örnek olarak 
verildi. 

Türkiye adına yapılan sunumda, 
ilk olarak oldukça genç bir iş 
gücünün varlığına dikkat çekildi. 
İş gücüne katılım oranının Avrupa 
ortalamasına göre daha düşük 
seviyelerde olmasının Eurostat 
ve TÜİK verileri temel alınarak- 
en önemli nedeninin kadınların 
iş gücüne düşük katılımından 
kaynaklandığı ifade edildi. 

Ayrıca Türkiye’nin istihdam 
politikalarında eğitim ve iş gücü 
arasındaki uyumun sağlanmaya 
çalışılması durumunun İsveç’teki 
politikalarla benzeştiğine 
dikkat çekildi. Yapılan sunumda 
Türkiye’nin istihdam ve iş 
gücü piyasalarına ait bilgiler, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
-sunumunun yapıldığı 
zamana dayanarak- en son 
verileri üzerinden verilerek 
değerlendirmeler yapıldı. 2009 
yılı itibarıyla Türkiye’de genel 
işsizlik oranının -iş gücü yaş 
aralığında, çalışabilir durum 
ve isteğinde olup da mevcut iş 
piyasasında iş bulamayanlar- 
%13,5 ve genç işsizliğinin %24,1 
olduğu ifade edildi. 

Ayrıca genç işsizlik oranının 
mevcut veriler üzerinden 
İsveç’teki genç işsizlik oranına 
da yakın olduğu belirtildi. Diğer 
taraftan TÜİK verileri göz önünde 
bulundurularak Türkiye’de iş 
gücünün 1962 ve 2009 yılları 
arasında sektörel anlamda ciddi 
değişiklikler gösterdiğine dikkat 
çekildi. Buna göre, Türkiye’de 
tarım sektörünün, 1962’de 
tüm sektörler -tarım, sanayi 
(imalat ve inşaat dâhil) ve 
hizmet-  payının %77’den 2009 
yılına gelindiğinde %24’e indiği, 
sanayinin payının kademeli 
-sadece 1999 yılındaki küçük bir 
gerilemeyle- artarak 1962’de 
%10,3’ten 2009’da %26’a çıktığı 
ve hizmet sektörünün ise 1962’de 

%11 olan payının 2009’da %50’ye 
çıktığı ifade edildi. Sunumda 
iş gücüne katılımın cinsiyet 
bakımından nasıl gerçekleştiğine 
yer verilerek, 2009 yılı Aralık 
ayı itibarıyla erkek iş gücüne 
katılımın % 70,2 ve kadın iş 
gücüne katılım oranının %25,9 
olduğu ifade edildi. Yapılan 
değerlendirmelerde erkek iş 
gücüne katılımın bu oranıyla 
-Eurostat verileri göz önünde 
bulundurulduğunda- Avrupa iş 
gücüne katılım oranına -kadın 
ve erkek ayrımı olmadan genel 
iş gücüne katılım- yakın olduğu; 
buna karşın Avrupa kadın iş 
gücüne katılım ortalamaları göz 
önüne alındığında Türkiye’de 
kadın iş gücüne katılımın düşük 
düzeylerde gerçekleştiği ve 

bunun da genel iş gücüne katılımı 
düşürdüğü ifade edildi. 

Sunumda ayrıca ülkeler arası 
genç işsizliğine ait oranlar 
Eurostat’in 2009 yılının ilk 
çeyreğine ait veriler ve seminere 
katılan ülkeler göz önünde 
bulundurularak verildi. Buna 
göre; genç işsizlik oranlarının 
İsveç’te %24,2; Türkiye‘de 
%24,1; İtalya’da %24,9; Birleşik 
Krallık’ta %17,9; Yunanistan’da 
%24,2; Polonya’da %18,2 ve 
Bulgaristan’da %13,5 olduğu 
belirtildi (Eurostat ve TÜİK 
verilerine göre). Bu rakamların 
belli bir karşılaştırma imkânı 
vermesine karşın ülkeler arası 
farklı özelliklerin de göz önünde 
bulundurulması gerektiğine 

Mathias Mellgren (İsveç)

Ingela Wretling (İsveç)
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dikkat çekildi. Son olarak, 
Türkiye özelinde ve genel 
olarak genç işsizliği konusunda 
bazı önermelere yer verildi. 
Buna göre, eğitim sistemi ve 
değişen iş gücü piyasalarının göz 
önünde bulundurulmasının, iş 
sektörlerinin değişen iş gücü ve iş 
piyasalarıyla duyarlı kılınmasının, 
kayıt dışı iş piyasası ve kayıt 
dışı istihdamın önlenmesinin, 
sürdürülebilir bir ekonomik 
mekanizmanın kurgulanmasının 
ve iş gücü, iş piyasası ve 
kurumlar arası iyi bir işbirliğinin 
oluşturulmasının önemine vurgu 
yapıldı. 

Bulgaristan adına yapılan 
sunumda, ülkedeki işsizliği 
tetikleyen nedenler ele alındı. 
Bu bağlamda, mevcut işler ve 
okuldan mezun olanlar arasındaki 
uyumsuzluktan söz edildi. 
Örnek olarak, ülkede birçok 
üniversitede iktisat alanlarının 
yüksek sayıda olmasına karşın; 
iş piyasasının mühendis 
ve bilgisayar uzmanlarına 
ihtiyaç duymasının eğitim ve 
iş gücü piyasaları arasındaki 
uyumsuzluğu gösterdiğine 
ve bu uyumsuzluğun işsizliğe 
yol açtığına dikkat çekildi. 
Diğer taraftan, yakın zamanda 
ortaya çıkan küresel mali 
krizin bankacılık ve inşaat 
sektörü başta olmak üzere 
istihdamı etkilediği; düşen 

alım gücünün tüm sektörlerde 
üretimin düşmesine, geçici 
işten çıkarılmalara yol açtığı 
ifade edildi. Sunumda ayrıca 
Bulgaristan’a ait istihdam ve iş 
piyasası verilerine yer verildi. 
Bulgaristan’da bölgeler arası 
işsizlik yüzdelerinin oldukça 
yüksek değişkenlik gösterdiği, 
cinsiyet arası ücret farklılığının 
% 13,6, işsizliğin kadınlarda 
erkeklerden daha fazla -erkek % 
45, kadın % 55-, genç işsizliğinin 
-18-29 yaş arası- % 18,2 ve 
toplam işsizliğin 2010 itibarıyla % 
9,9 olduğu belirtildi. 

Yunanistan adına yapılan 
sunumda en yüksek işsizliğin 
2010 yılında ortaya çıktığı 
belirtildi. İşsizliğin % 12,8 

olarak 2010 yılının ilk 
çeyreğinde gerçekleştiğine 
işaret edildi. Ayrıca istihdam 
göstergelerine bakıldığında, 
ekonomik daralmanın daha 
önceden olmadığı kadar ülkeyi 
etkilediğine vurgu yapıldı. Diğer 
taraftan işsizlikle ilgili Ulusal 
İstatistik Kurumu üzerinden son 
istatistiksel bilgilere değinilerek, 
istihdam ve işsizlikle ilgili 
Yunanistan’a ait görünüm ortaya 
konulmaya çalışıldı. İlk olarak 
uzun vadeli işsizliğin -on iki ay 
ve üzerinde iş arayanlar- yüksek 
oranlarda gerçekleştiği ve bu 
oranın % 43 olduğu ifade edildi. 
İstihdamın cinsiyete göre dağılımı 
noktasında kadın işsizlik oranının 
% 13,1 ve erkek işsizlik oranının 
% 6,6 olduğu belirtilerek, bu 
oranlarla kadınlarda işsizliğin 
yaklaşık olarak erkeklerin iki 
katı olarak gerçekleştiğini 
gösterdiğine vurgu yapıldı. 15-
24 yaş arası işsizliğin % 29,5 
olduğu, 25-34 yaş arası işsizliğin 
ise % 15,6 olduğu belirtildi. 
Sunumda yabancı uyrukluların 
istihdam durumlarına da 
değinilerek; yabancı uyruklularda 
genel işsizliğin % 9,8; Yunan 
uyruklularda bunun % 9,2 olduğu 
ifade edildi. Ayrıca yabancı 
uyrukluların % 73,8 oranı ile 
Yunan uyruklulara -% 52. 4- 
göre ekonomik olarak daha 
aktif olduğuna işaret edildi. 
Diğer taraftan, Yunanistan iş 

Bulgaristan

Yunanistan
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piyasasına ait resmi olmayan 
bilgi ağlarının egemenliğinden; 
özel sektör, üniversitelerin 
kariyer merkezleri ve kayıt 
dışı istihdam gibi etmenlerden 
söz edildi. Mezun olan kişilerin 
%77’sinin kamu sektöründe 
çalışmayı amaçladığı belirtildi. 
Preveza bölgesi, mevsimsel 
mevcut işlerin değişimine uygun 
bir örnek olarak verilerek; 
buradaki gençlerin daha fazla 
iş imkânı başta olmak üzere 
diğer bazı sebeplerle birlikte 
daha büyük kentlere gitme 
eğiliminde olduklarına vurgu 
yapıldı. Evosmos Belediye 
Başkan Yardımcısı Antonios 
Kontsidis, kapanış konuşması 
yaparak Yunanistan’a ait sunumu 
sonlandırdı.

Polonya’ya ait sunumda ise, 
orta öğretimden mezun olan 
kişilerin ancak on sekiz ay 
işsiz bulunma durumlarında 
işsizlik ödeneklerinden 
yararlanabildikleri belirtildi. 
Gençlerin -meslek liseleri 
de dâhil olmak üzere- çoğu 
zaman iş deneyimlerinden 
yoksun olduğuna ve yeterli 
deneyimleri eğitim alanında 
kazanamadıklarına işaret 
edildi. Polonya örneğinde hem 
gençler hem de işverenler adına 
işlev gören uygulamanın staj 
programları olduğu ifade edildi.
İtalya’ya ait istihdam ve iş 

gücü piyasalarına ilişkin yapılan 
sunumda, son yıllarda İtalya’da 
bu alanlarda yapılan düzenleme 
ve yenilik çalışmalarına özellikle 
yer verildi. Bu kapsamda, 
istihdam merkezlerinin 
devreye girerek etkileşim ve 
değerlendirmeyi sağladığına 
işaret edildi. Yenilik çalışmaları 
kapsamında, iş gereksinimleri 
ve mevcut sunulardaki 
örtüşmenin sağlanmasının; 
iş piyasasına girmek için 
politikaların üretilmesinin; 
göçmen, tutuklu ve engellilerin 
destelenmesinin; kadın ve erkek 
için eşit çalışma koşullarına 
ait hakların oluşturulmasının; 
iş hareketliliğinin -farklı 
iş kolları arası geçişler- 
sağlanmasının; yerel kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinin ve 
gençlere yönelik iş sahalarının 
oluşturulmasının amaçlandığı 
belirtildi. Ayrıca 2003 yılından 
itibaren işsiz kişiler ile mevcut 
uygun işler -hâlihazırda 
doldurulmayan- arasında 
bağlantının oluşturulması 
için yeni unsurların istihdam 
alanına katıldığına işaret 
edildi. Bunlar arasında özel iş 
merkezleri, okul ve üniversiteler 
ile iş danışmanları sayıldı. 
İtalya’da istihdam ve iş gücü 
piyasalarında bölgeler ve kişilerin 
etkileşimlerini gerçekleştirilen 
ulusal kuruluş olarak ‘Borsa 
Continua Nazionale del 
Lavoro’ye yer verildi. Kuruluşun 
vatandaşların istihdam ve iş 
gücü piyasalarına ulaşmaları 
ve bilgilenmelerini sağlayarak, 
ülke çapında bir etkileşimi 
gerçekleştirdiğine işaret edildi. 

İskoçya’ya ait sunumda ise, ilk 
olarak genel işsizlik -farklı yaş 
kesimleri ve cinsiyet farklılığı 
gözetmeyen- oranının % 7,6 
olduğu, önceki yıla -2008- 
oranla % 2,4’lük bir artışın söz 
konusu olduğu ve 18-24 yaş 
arası gençlerde işsizliğin % 18 
olduğu belirtildi. Sunumda 
ayrıca, Birleşik Krallık ve 
İskoçya’da gençlere yönelik 
desteklemenin ‘Bridges Project’ 
üzerinden nasıl yürüdüğüne 
değinildi. Birleşik Krallık’ta 

İskoçya

İtalya
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gençlerin desteklenmesinin, 
gençlere güvence sağlamak 
üzerinden; bunun da geleceğe 
yönelik işlerin bulunulması ve iş 
eğitimlerinin sağlaması yoluyla 
gerçekleştirilmeye çalışıldığı 
belirtildi. İskoçya’da 16-19 yaş 
arası gençlere yönelik İskoç 
Hükümeti’nin 2006 yılından 
itibaren işsizliği azaltmak için 
‘daha fazla seçenek, daha fazla 
şans’ politikasını yürüttüğü ifade 
edildi. Sunumda ayrıca, ‘Bridges 
Project’te yer alan gençler 
arasında karşılaşılan güçlükler, 
sosyal olarak izole olmak, okuma 
ve yazma güçlüğü çekme, grup 
çalışmasına karşı korku-çekince 
gösterme, iletişime geçememe, 
sınırlı iletişim becerilerinin 
varlığı, aritmetik ve edebi bilgi 
eksikliği ya da yokluğu, barınma 
sıkıntısı, güdü -motivasyon- 
eksikliği, güven ve öz güven 
eksikliği, madde ve alkol 
bağımlılığı şeklinde sıralanarak; 
projede yer alan yararlanıcıların 
ve genel olarak gençlerin 
kişisel ve yapısal engellerden 
dolayı istihdam piyasasında yer 
alamadıklarına işaret edildi.  

Seminerde, Avrupa’nın farklı 
yerlerinden katılan ülkelere 
ait istihdam ve genç işsizliği 
durumları ele alındıktan sonra, 
farklı ülkelere ait bu konularda 
iyi örnek uygulamaları ortaya 
konuldu.

İngiltere adına, gençlere yönelik 
olarak yürütülen iyi örnek 
uygulaması olarak ‘Sonic Boom 
-DJ’lik eğitimi-’dan söz edildi.  
DJ’lik eğitiminin gençlerin 
eğlenmelerine; güvenlerinin, 
konsantrasyonlarının 
yükselmesine;  dinleme, sorun-
çözme ve iletişim becerilerinin 
artmasına; öz disiplinlerinin, öz 
güvenlerinin, yaratıcılıklarının, 
kültürel beceri ve anlayışlarının 
gelişmesi ve geliştirilmesine 
yardımcı olduğu ifade edildi. 
Ayrıca DJ’lik eğitimi yoluyla 
basın bülteni yazma, pazarlama, 
internet ağı, bütçeleme, 
işletme, proje geliştirme ve 
grafik tasarım gibi mesleki 
becerilerin gelişmesine katkıda 
bulunulduğuna değinildi. ‘Sonic 
Boom’ projesinin gençlere 
sadece DJ’lik eğitimini vermekle 
yetinmediği; ayrıca gençlerin 
sosyalleşmesi ve potansiyellerini 
de kullanmaları konusunda 
yardımcı olduğuna dikkat çekildi. 

İsveç’e ait iyi örnek 
uygulamalarından 
‘Communicare’de Eric adlı 
gencin iş koçluğunu yürüten 
Klas Johansson söz alarak bir 
sunum gerçekleştirdi. Johansson, 
gençlerin potansiyellerinin ortaya 
çıkarılması ve bu konularda 
teşvik edilmeleri gibi amaçları 
taşıyan Communicare’nin iyi 
örnek uygulaması olarak Erik’e 

ait baskılı giysi satış yerinden söz 
etti. Eric’in bu işyerinde ayrıca, 
baskı ve tasarım konusunda 
kendisine yardımcı olması ve 
birlikte çalışılması adına Emelie 
ile birlikte çalıştığı ifade edildi. 

Seminer kapsamında 
Communicare’nin gençlere 
yönelik olarak nasıl 
çalıştığını daha iyi görmek 
adına Communicare ofisleri 
ziyaret edilerek iş koçları ve 
yararlanıcı gençlerle bir araya 
gelindi. Communicare’nin asıl 
amaçlarından birinin gençlerin 
istihdamlarını sağlamak için, 
var olan düşünüşü değiştirmek 
üzerine kurulu olduğuna işaret 
edildi. Communicare’nin 
mevcut işleri uygunluk 
durumundan hareketle bir 
çalışma gerçekleştirmek yerine; 
kişinin ne yapmak istediği ve 
istediğini gerçekleştirmek 
için hangi adımların atılması 
gerektiği üzerinde durduğuna 
vurgu yapıldı. Bu kapsamda, 
Communicare’deki iş koçlarının 
gençlere ne yapmaları 
gerektiğini söylemek yerine; 
gençlerin ne yapmak istedikleri 
ve olumlu bir dille yapmak 
istediklerini gerçekleştirmek için 
teşvik edildikleri ifade edildi. 
Communicare’nin ‘Job Collage’ 
uygulamasına yer verilerek; bu 
uygulamanın gençlerin heves 
ve istekleri doğrultusunda 
gençlere hedeflerine ulaşmaları 
doğrultusunda yardımcı olduğu 
belirtildi. Proje kapsamında 
2008 ve 2009 yılları arasında, 

Erik & Emelie (İsveç)

İngiltere
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toplam 757 katılımcı istekleri 
doğrultusunda başarı 
göstermişlerdir. Bu kişilerden 
453’ü bir iş sahibi olmuş, 5’i 
kendi işlerini kurmuş, 28’i yurt 
dışına çıkmış - yurt dışında 
çalışmaya başlamış - ve 271 
daha ileri düzeyde eğitimlerine 
devam etmişlerdir. Bu sayı % 
73,8 oranında bir başarıyı da 
göstermektedir. ‘Job College’ 
uygulamasındaki bu yüksek 
başarı oranı, koçluk sistemi 
-yararlanıcılarla bireysel olarak 
ilgilenen ve uzmanlık alanı olarak 
danışmanlık, fikir verme ve 
üretme, yararlanıcıların istekleri 
ve bu istekleri gerçekleştirme 
doğrultusunda var olan ağları 
gösterme ve oluşturma-, 
grup etkinlikleri -yararlanıcı 
ve iş koçlarının fikir üretme, 
eğlenme ve değişik etkinlikleri 
bir arada gerçekleştirmesi-, 
liderlik -yararlanıcıların 
kendi başlarına bir şeyler 
gerçekleştirmesi-, kurumsal 
yapıda esneklik -değişen 
durum ve ihtiyaçlara yönelik 
kurumsal yapının da cevap 
verebiliyor olması-, güçlendirme 
–yararlanıcı bireylerin heves 
ve isteklerine yönelik ya da 

normal hayat içerisinde bir 
şeyler gerçekleştirme yönünde 
gerekli ağlara kavuşturulması-, 
bireylere ve bireylerin 
heveslerine olan inanç –
bireylerin yönlendirmelerinden 
ziyade, bireylerin kendi duygu 
ve düşünceleri çerçevesinde 
oluşan isteklerine olan güven-, 
bireysel hareket planı -bireysel 
ihtiyaç ve farklılıkların 
olduğundan hareketle farklı 
bireylerin farklı ihtiyaçlarına 
yönelik farklı çözümlemeler 
üretilmesi ve uygulanması-, 

bağlılık ve takip –kurumsal 
yapının amaçları doğrultusunda 
bireylerin isteklerine olan güven 
ve bu güven doğrultusunda 
yapılacak olan hareket planına 
sağlam bir bağlılık ve bireylerin 
isteklerinin gerçekleştirilmesinin 
sağlaması doğrultusunda bu 
hareket planından kopulmaması- 
ve alternatifler üzerinde 
odaklanma ve alternatifleri 
gösterme -bireylerin istekleri 
doğrultusunda amaca yönelik 
geliştirilecek ağlarda, hareket 
planında çeşitliliğin ve başarıya 

Klas Johansson (İsveç)

‘Bridges Project’ (İskoçya)
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ulaşma adına farklı yolların 
göz önünde bulundurulması ve 
kullanılması- gibi etmenlerle 
açıklanmaktadır. 

Yunanistan’a ait iyi örnek 
uygulaması olarak ‘Culturepolis’e 
yer verildi. Bu uygulamada 
kent ve kıra ait kimliklere 
zarar vermeden, bu iki kimliğin 
bir araya getirilmesi ve bu 
kapsamda büyük kentlerde 
bulunan gençlerin kırsal gelenek 
ve kültürü anlamaları için kıra 
getirilmeleri söz konusudur. 
Ayrıca Yunanistan’a ait bir diğer 
uygulama olarak ‘Avrupa Müzik 
Günü’nden söz edildi.

İskoçya’ya ait iyi örnek 
uygulaması olarak ‘Bridges 
Project’ten söz edildi. Bu proje 
kapsamında sosyal uyumsuzluk 
gibi sorunlar yaşayan gençlere 
yönelik olarak çalışmalar 
yapılmakta ve topluma uyum 
sağlamaları konusunda yardımcı 
olunmaktadır. İlgilenilen gençler 
arasında okul, aile ve komşu 
düzeylerinde sorunlar yaşayanlar 
ve madde bağımlısı olanlar yer 
almaktadır. ‘Bridges Project’e 
ait yapılan sunumda genç bir 
kişinin destek ağları okul, aile, 
arkadaşlar ve komşular olarak 
ifade edilerek; gençlerin öz 
güven kazanma noktasında 
sağlıklı bir zihin, tutku ya da 
heves, öz-değer, sorumluluk, 

güvence, planlama ve karar 
verebilme, sosyal beceriler, 
kendileri ve gelecek hakkında 
olumlu bir bakış, öz güven, 
kendine inanma, kimlik, 
kendine hâkim olma, saygı, 
eşitlik ve sosyal adalet duygusu, 
güdü ve iletişim becerileri 
sıralandı. Proje, sosyal açıdan 
dışlanmış gençlerin yetişkin 
sorumluluklarına geçişlerinin 
güvenli bir şekilde gerçekleşmesi 
için ihtiyaç duydukları temel 
hizmetlere ulaşmaları ve 
kavuşmaları için yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca proje, 
gençlerin kendi ve toplum 
içindeki yerlerini korumalarına 
ve dönmelerine yardımcı 
olmaktadır. Proje böylece, 
gençlerin sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel yaşama tam 
katılımlarını gerçekleştirmeyi ve 
geleceklerini şekillendirmelerini 
sağlamayı ön görmektedir. 
Proje kapsamında istihdama 
dönük kişisel gelişim çalışanı, 
işe yönlendirme çalışanı, hane 
koruma destek çalışanı, dil 
ve aritmetik öğreticisi, sosyal 
pedagog, kişisel gelişim çalışanı 
gibi kişiler ile grup çalışma 
programı, uzmanlık projeleri 
yer almaktadır. Ayrıca projede 
yerel ağlar ve diğer kuruluşla 
etkileşimler de söz konusudur.  
Türkiye’ye ait iyi örnek 
uygulaması olarak Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin bir uygulaması 

olarak ‘IAESTE-Teknik Deneyim 
için Uluslararası Genç Değişimi 
Kuruluşu-’dan söz edildi. 
Kuruluşun akademi, sanayi 
komiteleri ve öğrencileri temsil 
etmekte olduğu; edebiyat, 
mimarlık ve mühendislik 
bilimlerindeki öğrencilerin 
85 farklı ülkedeki üst düzey 
kuruluşlarda staj görmelerini 
sağladığı ifade edildi. IAESTE’nın 
öğrencilerin iyi kalitede staj 
görmelerini sağladığına ve 
öğrenci, akademik kuruluşlar 
ve işverenler arasında bir köprü 
görevi gördüğüne dikkat çekildi.  
Bu program kapsamında 85 farklı 
ülkeden üniversitelerle öğrenci 
değişimi uygulaması yapıldığı 
ve bu değişimlerle üniversiteler 
arasında etkili bir işbirliğinin 
gerçekleştiğine dikkat çekildi.
İtalya’ya ilişkin iyi örnek 
uygulaması olarak üçüncü 
sektöre ait ‘Dayanışma 
Merkezi’ne yer verildi. Bu 
merkezin çalışmaları kapsamında 
çevreyle ilgili olarak ortaya çıkan 
sorunların kapanan fabrika ve 
iş yerlerinin ortaya çıkaracağı 
işsizliği önleme ve çevreyle daha 
duyarlı fabrikaların kurulması 
gibi konularla ilgilenilmektedir. 
2004 yılından itibaren hizmet 
yürüten ‘Dayanışma Merkezi’nin, 
genç işsizliği konusu da dâhil 
olmak üzere; aktif vatandaşlık ve 
sosyal sorumlulukların artırılması 
gibi alanları da içine aldığı ifade 
edildi.

Bulgaristan’a ait gençlere 
yönelik iyi örnek uygulaması 
olarak ‘Gençlik Kalkınma 
Merkezi-Karşılıklı Yardımlaşma’ 
adlı kuruluştan söz edildi. 
Kuruluş Bulgaristan sınırları 
içinde çalışan, ulusal ve dernek 
düzeylerinde örgütlenen bir 
sivil yapıya sahiptir. Kuruluşun 
amacı gençlerin fiziksel, sanat 
ve zeka bakımından gelişimlerini 
destekleyerek iyi birer Bulgar 
vatandaşı olmaların sağlamak 
olarak ifade edildi. Bu amacı 
gerçekleştirmek için kuruluş, 

‘Attityd’ Projesi (İsveç)
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kültürün ve Bulgar tarihinin 
korunması, gençler arasında 
karşılıklı anlayışın geliştirilmesi 
için yaratıcı fikir ve ürünlerin 
uygulanması adına elverişli 
koşulların oluşturulması, genç 
yeteneklerin teşvik edilmesi 
ve desteklenmeleri, kültür 
ve sanatın Balkanlar, Avrupa 
ve dünya genelinde yayılması 
amacıyla gerekli şartların 
oluşturulması, diğer gençlik 
kuruluşlarıyla etkileşimlerin 
kurulması, uluslar arası gençlik 
değişim programlarının teşvik 
edilmesi ve Balkan milletleri 
arasında anlayış ve etkileşimin 
geliştirilmesi için etnik 
azınlıklarla birlikte çalışma gibi 
hareket alanlarını belirlemiştir. 
Kuruluş belirlediği amaç ve 
hareket alanları kapsamında 
çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. 

Şubat 2005 yılında spor 
kulübünün desteklenmesi, 
Temmuz 2005’te eko-turizm 
programı, Kasım 2005’te genç 
yeteneklerin geliştirilmesi için 

Kazanlak’ta lise yapılması, Mart 
2006’da Kazanlak’ta resim, 
heykel, posta kartları ve el 
yapımı takılar için bir sanat 
galerisinin -satış yeri- açılması, 
2006’da İtalya, Rusya, Moldova, 
Türkiye, Gürcistan, Polonya, 
Slovakya, Azerbaycan, Romanya 
ve Bulgaristan’ın katılımlarıyla 
Romanya’da gerçekleşen 
gençlik değişimi, 2006 ve 
2008 yılları arasında hastalık 
durumları bulunan gençlere 
yönelik yardımlar, 2008’de rock 
müzik festivali, 2008’de Stara 
Zagora’da resim, heykel, posta 
kartları ve el yapımı takılar için 
bir sanat galerisinin -satış yeri- 
açılması, 2006’dan günümüze 
lise çağındaki gençlerin burs 
kazanabilmeleri için yarışmaların 
düzenlenmesi gibi projeler 
uygulanmıştır. Kuruluş, gençlerin 
işsizlikle başa çıkabilmeleri 
için sergiler düzenlenmesi, 
gençlerin boş vakitlerini çalışarak 
değerlendirmeleri için gençlik 
değişimlerinin düzenlenmesi 
ve kuruluşun sanat galeri ve 

kafelerinde gençlerin staj 
görmeleri gibi etkinlikler 
gerçekleştirmektedir.  

Polonya’ya ait iyi örnek 
uygulaması olarak 2008’de 
kurulan ‘EDUQ’ adlı kâr amacı 
ve ekonomik amaç taşımayan 
kuruluşun gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetlerden söz 
edildi. Kuruluş çocuk, genç 
ve genç çalışanların geniş 
kapsamlı olarak gelişimlerini 
teşvik etmeyi amaçlamakta 
olup; bu amaçlara ulaşmak için 
yaygın eğitimin artırılmasını, 
istihdamın teşvik edilmesini, 
kültürel eğitimi ve uluslararası 
etkileşimi hedeflemektedir. 
Kuruluşun, Polonya ve İsveç 
arasında gençlerin çevre 
duyarlılıklarının amatör filmler 
yoluyla artırılması amacıyla 
İsveç’ten ‘The Europe Direct’ 
gençlik forumunun da iş birliği ile 
‘İnsanoğlu en sonunda dünyaya 
ve cennete zarar verdi….’ isimli 
bir projeyi gerçekleştirdiği 
ifade edildi. Ayrıca kuruluş 



M
AK

AL
E

68

tarafından ‘Polonyalı Çocuklar ve 
Gençler Kuruluşu’nun desteğiyle 
‘İstihdam Edilebilirlik için Yaşam 
Becerileri Programı’ kapsamında 
yerel düzeyde altı projenin 
hayata geçirildiği belirtildi.   
    
İsveç’e ait genç işsizliğini önleme 
noktasında iyi örnek uygulaması 
olarak Communicare’nin 
Ocak 2008’de başlayan ve 
Aralık 2010’da sona erecek 
olan ‘Attityd’ projesine yer 
verildi. Communicare’nin 
uygulamaya koyduğu ilk proje 
olan ‘Attityd’, gençlere tutum 
değişikliği kazandırarak kendi 
işlerini kurmalarını sağlamak 
için cesaretlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu proje 
kapsamında bire bir görüşmeler 
yoluyla gençlerin iş ve 
çalışma planlarının gerçeğe 
dönüştürülmesi sağlanmaktadır. 
İş koçu ve yararlanıcı genç 
arasında gerçekleşen görüşmeler 
fikirlerin ortaya konmasını 
sağlamaktadır. Yararlanıcı 
tarafından ifade edilen fikirler 
söz konusu olup; iş koçunun 
rolü daha çok kolaylaştırıcı 
şeklindedir. Diğer bir ifadeyle 
iş koçu yararlanıcının fikirlerini 
rahatça ortaya koyması için 
yardımcı olmakta, ne yapması 
gerektiğini değil; ne yapmak 
istediğinin ortaya konulmasına ve 

neler yapılabilir konusunda bir 
yol haritasını ortaya koymasına 
yardımcı olmaktır.

Seminerin kapanışı, Luleå 
Teknik Üniversitesi’nde 
sosyoloji profesörlüğü ve Upsala 
Üniversitesi’nde eğitim alanında 
profesörlük yapmakta olan Peter 
Waara tarafından yapılan bir 
sunumla gerçekleştirildi. Waara, 
genç işsizliğiyle günümüzde 
önemli bir güçlük alanı olarak 
değişik Avrupa ülkelerinde 
karşılaşıldığını ifade ederek 
sunumuna başladı. Waara, 
genç işsizliğini ele aldığımızda 
konuyu değişik yaklaşım 
biçimleri üzerinden ele almanın 
mümkün olduğuna işaret 
etti. Çevreden bölgesel ya da 
ulusal merkezlere göç etme; 
cinsiyet, eğitim ve iş alanında 
gelecek beklentisi gibi çalışma 
alanlarının ‘Kırsal Yaklaşım’a; 
eğitimin yaygınlaşması, kariyer 
fırsatları, okuldan işe geçiş, 
eğitimde elde edilen becerilerle 
gerçek hayattaki iş pozisyonları 
arasındaki uyum-örtüşme gibi 
alanların ‘Eğitim Yaklaşımı’na; iş 
ağlarının ve beşeri sermayenin 
önemi, iş ağları üzerinden işe 
kavuşma gibi alanların ‘İş Piyasası 
Yaklaşımı’na ve sosyal kontrol, 
sosyal hareketler gibi alanların 
ise ‘Sosyal Tarih’ yaklaşımına 
işaret ettiğini ifade etti.

Diğer taraftan Waara, genç 
işsizliği konusunda üç farklı 
düzeyde değişik güçlüklerle 
karşılaşılabileceğini belirtti. 
Yapı/toplum düzeyinde, bölgesel 
ve ulusal politikaların nasıl 
uygulanacağı; sivil toplum/
topluluk düzeyinde, aile, 
yerel yapılar, komşular ve 
yerel toplulukların nasıl dâhil 
edileceği ve birey düzeyinde, 
eğitim, iş ve yaşamda ileri 
amaçları gerçekleştirme 
noktasında motivasyonu 
koruma ve artırmanın nasıl 
olacağı sorularının değişik 
güçlüklere işaret ettiğini ifade 
etti. Waara, ayrıca gençlere 
yönelik politikaların yukardan-
aşağıya doğru geliştirilmesi 
ve uygulanmasından ziyade 
aşağıdan-yukarıya doğru 
politikaların geliştirilmesi ve 
uygulanmasının daha yararlı 
olacağına vurgu yaptı. Diğer bir 
deyişle, Waara bireyin ihtiyaç 
ve talepleri üzerinden politika 
geliştirilerek toplum ya da 
devlet düzeyinde  uygulama 
alanı bulmasına dikkat etmenin 
önemine işaret etti. Tabandan 
başlayarak üretilecek bu 
politikaların birey ve toplumun, 
özelde ise gençlerin, ihtiyaç 
ve taleplerini gözeteceğini ve 
karşılayacağını ifade etti.   

Özetlemek gerekirse; Waara’nın 
sunumu, genç işsizliği 
konusuna yönelik teorik bir 
çerçeve çizmeye çalışması; 
gençlere karşı yaklaşımın 
tarihsel olarak değişmesine 
dikkat çekmesi; genç işsizliği 
konusunda farklı yaklaşımlara 
değinmesi ve karşılaşılan 
güçlüklere ve bu güçlüklere karşı 
gerçekleştirilebilecek yöntemlere 
deyinmesi üzerinden gerçekleşti. 
Seminer, katılımcılardan 
soruların alınması ve bu sorulara 
karşılık Waara ve katılımcıların 
görüşlerinin alınmasıyla 
sonlandırıldı.

Peter Waara (İsveç)
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öksüz, yetim-parçalanmış 
aile çocuklarını

“Bir tarafta çocuk sefaleti, bir tarafta şahane çocuk balolarını duydukça ve işittikçe 
ben de duygularımı kaybettim.  Bakımsız çocuklar, millet enerjisinin; bakımsız 
topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir”

Dr. Mustafa ÖZARSLAN
Sürmene Kaymakamı 

Kazım Karabekir Paşa
“Çocuk Davamız” isimli eserinden

destekleme 
projesi
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Sosyal devlet anlayışını kabul 
eden devletlerin en önemli 
amaçlardan birisi toplumun ko-
runmaya muhtaç kesimlerinin 
diğer bireyler karşısında güçlen-
dirilmesidir. Tarım toplumundan 
sanayi toplumuna ve sanayi 
sonrası post modern topluma 
(bilgi ve iletişim çağı) geçişle 
beraber toplumsal ilişkiler zayıf-
lamış ve birincil ilişkiler yerine 
ikincil ilişkiler hatta “sanal iliş-
kiler” ön plana çıkmıştır. Sanayi 
toplumunun ve sanayi toplumu 
sonrası bilgi çağının yarattığı 
sanal ilişkiler, çocukların ihmal 
ve istismar edilmeleri sorunlarını 
daha belirgin hale getirmiştir. 
Toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
kültürel dönüşümlerin daha hızlı 
yaşandığı Türkiye gibi ülkelerde, 
korunmaya muhtaç çocuklar dev-
letlerin baş başa kaldıkları önem-
li sorunlardan birisidir.

Anne ve babalar, çocuklarını en 
iyi şekilde yetiştirmek için çaba 

harcarlar. Ancak yaşam her za-
man düşünülenler gibi olmayabi-
lir. Bazı aileler zihinsel, bedensel 
ya da psikolojik sorunları veya 
ekonomik yetersizlikleri, boşan-
ma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal 
sorunları nedeniyle bütünlükleri-
ni devam ettiremez ve çocukları-
nın gereksinimlerini karşılayamaz 
hale gelmektedirler. Bakıma 
muhtaç çocukların sadece yoksul 
çocuklardan oluşmadığı, bunun 
yanında farklı nedenlerden ötürü 
de çocukların bakıma muhtaç 
hale geldikleri bilinmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre 2008 yılında 99 
bin 663 çift, 2009 yılında ise 114 
bin 162 çift boşanmıştır. Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlü-
ğünün verilerine göre kaybolan 
çocukların en fazla görüldüğü 
vakaların arasında, projemizin 
hedef kitlelesini, yüzde 11’lik 
dilimle “Parçalanmış Aile” ve 
yüzde 5’lik dilimle  “Anne –Baba 

Yokluğu” nedenleri oluşturuyor. 
Parçalanmış Aile ve Anne –Baba 
Yokluğu birlikte değerlendirildi-
ğinde bu dilim %16’ya yükselmek-
tedir. Çocuğun anne ve babasının 
boşanmasını kabullenememesi, 
evde üvey anne-baba veya kar-
deş ile yaşamada sorunlarla 
karşılaşması, çocuğun sıcak aile 
ortamından, sevgiden ve şefkat-
ten mahrum olması bu tür kayıp 
vakalarını artırıyor. 

Devlet Denetleme Kurumu tara-
fından Çocuk Esirgeme Kurumu-
nun çalışmalarının denetlenmesi-
ne ilişkin olarak yayımlanmış olan 
raporda 2003 yılı verilerine göre 
toplam 19.831 kişi kapasiteli 
kuruma bağlı merkezlerde 19.182 
çocuğa bakım hizmeti verildiği, 
buna karşılık bakıma muhtaç ço-
cuklardan önemli bir bölümünün 
kapsam dışında kaldığı ifade edil-
mektedir (DDK, 2003). Bu veriler 
aile kurumu ve çocuklar için bü-
yük tehlikeye işaret ediyor. 

10 Mayıs 2010, Çocuklarımız Kuruluş ve Cumhuriyet Meclisinde
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Hemen hemen tüm sanayileşmiş 
ülkelerde, ailedeki çöküş nere-
deyse doruk noktasını yaşadı ve 
yaşamaya devam ediyor. Batıda 
aile oluşumu giderek azalıyor ya 
da oluşmuş aileler büyük bir hızla 
parçalanıyor. Francis Fukuyama, 
1960’lardan 20. yüzyılın sonuna 
kadar olan dönemi  “Büyük Çö-
zülme “ olarak adlandırmakta. 
Büyük Çözülme’nin başladığı 
1960’lardan itibaren Batıda bo-
şanmalarla ailelerin parçalanma-
ya başladığını söylüyor. “Büyük 
Çözülme”de, Batıda evlenme 
oranının, 1970’lerden itibaren 
düşmeye başladığını ve giderek 
daha fazla sayıda boşanmanın ve 
tek ebeveynli çocuğun dünyaya 
geldiğini ifade ediyor. Acaba bu 
çöküş, bundan sonra ülkemize si-
rayet eder mi? Aslında ülkemizin 
bu çözülme eğilimine karşı tüm 
direnişine rağmen olumsuz yönde 
etkilenmeye başladığını veriler 
gösteriyor. Acaba endüstrileşmiş 
ülkelerin yaşadıkları olumsuz 

sosyal sorunlarından ders alarak, 
onların yaşadıklarını “görme-
den”, toplumsal dinçliğimizi ko-
ruyabilecek miyiz?  

20. yüzyılın ortalarında, azalan 
evlilik ve doğum oranları, artan 
boşanmalar, kurumlara karşı 
güven eksikliği ve ailenin parça-
lanmaya başlaması gibi etkilerle 
başlayan “Büyük Çözülme”nin 
hemen ardından, Avrupa’nın ye-
niden yapılanmaya eğilimli oldu-
ğunu belirtiyor. Avrupalı yönetici 
sınıfın, ailenin parçalanması 
sorununa çözüm üretip,  toplumu 
tekrar  “dengeye” oturtacakları 
tahmininde bulunuyor.

19. yüzyılda yazılmış sayısız öykü 
ve roman, Avrupa’nın göbeğin-
deki çocuk sefaletini dile getir-
miştir. Örneğin, İtalyan ressam 
Giovanni Bragolin imzasıyla tanı-
nan, ama asıl adı Bruno Amadio 
(1911-1981) olan, 1950’lerde 
Venedik’te, turistlere satmak 

için çizdiği “Ağlayan Erkek Ço-
cuklar” tablosu, Danimarkalı ünlü 
yazar Hans Christian Andersen’in 
(1805-1875), “Masallar’ının (Nye 
Eventyr)”, 1845’te yayınlanan 
beşinci cildinde yer alan “Kib-
ritçi Kız” , Hector Malot’nun 
“Kimsesiz Çocuk’u (1878)” veya 
Charles Dickens’ın “Oliver Twist 
(1837-1838)” ve “David Copper-
field’ı (1849-1850)”, bizden de 
Kemalettin Tuğcu’nun hikâyeleri 
çokça gözyaşı dökmemize neden 
olmuştur. Ancak soyut bir kavram 
olan “merhamet” etmekten ve 
gözyaşı dökmekten ziyade daha 
çok bir “fark yaratmak” ve “mer-
hamet edilene bizzat el vermek” 
istedik, eyleme geçtik.

Sosyal sorunlara karşı toplumun 
iki temel yaklaşımı vardır: Bi-
rincisi sorunları yok saymak ve 
reddetmek; ikincisi ise sorunları, 
sorunların varlığını kabul etmek-
tir. Sosyal sorunların varlığını ka-
bul etmemek, topluma geçici bir 

11 Mayıs 2010, Çocuklarımız Amasya’da
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rahatlık vermektedir. Zamanında 
gerekli müdahaleler yapılma-
ması durumunda da  toplumsal 
çözülme, şiddet, kimliksizleşme 
gibi çözümü zor sorunlar daha da 
içinden çıkılmaz hale gelebilir. 
İlçemizde “Öksüz, Yetim ve Par-
çalanmış Aile Çocuklarını Destek-
leme Projesi” ile bu tip sorunlar 
daha da derinleşmeden tedbir 
almayı hedefledik. 

Yeni bir proje, eylem mevcut 
konforumuzu bozmak demekti ve 
bürokraside risk almaktı. Model 
teşkil edebilecek bir çalışma 
yaptık, yeni bir yasal düzenleme 
yapılması gerekliliği bahanesine 
sığınmadık. İlçede bulunan ilgili 
kamu çalışanları “aferinler dağı-
tarak” motive ettik ve onların da 
çocuklarımızın hayatına “olumlu 
şeyler katma mutluluğuna” ula-
şarak,  proje sonunda da kendi-
lerini iyi hissetmelerini sağladık. 
Yerinde ve yakın birimler olarak 
milletimizin kaleleri olan ailenin 
korunması ve yaşatılması için 
projemiz “koruyucu önleyici” 
müdahalelerde bulunmuştur.

Bakanlar Kurulu 2010 yılı progra-
mı politik öncelikleri ve tedbir-
leri çerçevesinde (12/10/2009 
tarih ve 2009/15513 sayılı ka-
rarında) 86. Öncelik ve 217’nci 

Tedbirinde “Korunmaya muhtaç 
çocuklardan ailesi yanında ba-
kılanların sayısı artırılacak; söz 
konusu çocukların aileleri gelir 
düzeyini artırıcı projeler ve ayni 
yardımları ile desteklenecektir”, 
aynı kararın 90. Öncelik ve 225’ 
nci Tedbirinde “Ailenin bütün-
lüğünü ve önemini vurgulayan 
içerikte programların hazırlan-
ması sağlanacak” hedeflenmiştir. 
Benzer şekilde kararın 92 öncelik 
ve 229’ncu Tedbirinde “Gençle-
rin yaygınlaşan şiddet ve zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmalarını 
temin etmek amacıyla spor ve 
sanata yönlendirilmeleri sağla-
nacaktır. Bu bağlamda gençliği 
spora ve sanatsal aktivitelere 
yöneltecek programlar yaygınlaş-
tırılacak” hedefleri gösterilmiştir

Sürmene ölçeğinde bu hedeflere 
ulaşmak için projenin hazırlığına 
risk grubunda bulunanların (ök-
süz, yetim ve parçalanmış aile 
çocukları) tespit edilmesi için 
ilçemizde bulunan bütün rehber 
öğretmenler, din görevlileri ve 
muhtarlardan oluşan bir komisyo-
nun görevlendirmesiyle başlanıl-
mıştır. Bunlar tarafından hazırla-
nan listeler Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı kaynakların-
dan da yararlanılarak son şeklini 
almıştır. Rehber öğretmenler 

tarafından yapılan değerlendir-
meler sonucunda risk grubunda 
bulunan öğrencilerin evleri gezi-
lerek haklarında somut bilgilere 
ulaşılmıştır. Özellikle rehber 
öğretmenlerimizin çocukların 
yaşadıkları mekânları görmeleri 
onları projemizle bütünleştirme-
lerini, sorunu içselleştirmelerini 
sağlamıştır. Risk altında bulunan 
çocuklar;

I-  Anne ve baba ölmüş
II-  Tek ebeveynli çocuklar (anne 

veya babasının birisi ölmüş)
III-  Anne ve baba resmi olarak 

boşanmış
IV-  Anne ve baba resmi olarak 

boşanmamakla birlikte fiilen 
ayrı yaşayanlar

V-  Anne ve baba beraber fakat 
bir akrabasının yanında yaşa-
yanlar

VI- Anne veya babaları cezae-
vinde (veya her ikisi) olan 
çocuklar olmak üzere altı 
grupta toplanmıştır.

Bu kapsamda ilçe genelinde ök-
süz -yetim ve dağılmış ailelerin 
çocuklarından oluşan “Risk Al-
tında” 95 çocuğumuz bulunduğu 
kesin olarak tespit edilmiştir. 
Projenin başlangıcında proje kap-
samında planlanmamakla birlikte 
projenin ilerleyen aşamalarında 

17 Mayıs 2009 
Çocuklarımız 
Trabzonspor-Bursaspor 
Maçında
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eşleri cezaevinde olan 8 yoksul 
muhtaç kadın ve 24 çocuk proje 
kapsamına dâhil edilmiştir. Böy-
lece “babadan geçici ayrılık” da 
risk grubuna alınarak projenin 
daha anlamlı olması sağlanmıştır. 
Aslında bu çocuklarımızın ne-
redeyse tamamı ya babalarının 
ölümü veya babaları tarafından 
terk edilme nedenleriyle “baba-
sız”  çocuklardı. Bundan dolayı 
en büyük eksiklikleri “baba rol 
modelini” evlerinde göreme-
meleriydi. Bu öğrencilerle ilgili 
Sürmene Kaymakamlığı tarafın-
dan hazırlanan proje Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünce kabul edildi. 
Proje için 77.500,00 TL ödenek 
tahsis edilmesiyle projemiz uygu-
lanmaya başlanmıştır.

Projemiz bu hedef kitleye yöne-
lik, biyolojik, kültürel,  psikolojik 
destek ve aile eğitimi aşaması 
olmak üzere 4 basamaktan oluş-
muştur. Proje sonrasında çocuk-
ların akademik başarıları takip 
edilmiş ve izlenmiştir. Proje ko-
ordinatörü Doç. Dr. Sayın Hatice 
Odacı tarafından proje sonrası 
çocuklarımızın “eğitim” içerikli 
tutum ve davranışlarındaki proje-
nin sonu etkileri, öğretmenlerine 
bilimsel anketler yapılarak de-
ğerlendirilecektir.

1- Biyolojik aşama

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşi-
sine göre insanın kendini ger-
çekleştirebilmesi için öncelikle 
biyolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının 
(projemizde gıda ve temizlik) 
karşılanması gerekmektedir. Bu 
ihtiyaç karşılanamadığı takdir-
de bir üst ihtiyaç olan güvenlik 
ihtiyacı bir anlam ifade etme-
mektedir. Kaldı ki sosyal ve 
ekonomik yönden zayıf grupların 
(projemizde eşi ölmüş, terk edil-
miş, boşanmış, sosyal güvencesi 
olmayan anneleri ve bu annelerin 
çocukları) “güvenlik ihtiyacını 
“kaybettikleri-boşandıkları “er-
keklerin karşıladığı aşikârdı.” 
Projemizde bu basamaktaki ihti-
yaç, psikolojik destek eğitimleri 
ile “savunma mekanizmaları” 
güçlendirilmiştir. Ayrıca güvenlik 
ihtiyaçları ilçedeki Sosyal Yar-
dım - bir bakıma Sosyal Güvenlik 
kurumu olan - “ Vakıf ve Yeşilkart 
büroları” ile giderilmeye çalışıl-
mıştır.

Maslow’un 3. basamaktaki ihti-
yaçları sosyal ilişki ihtiyacıdır. 
Projemizde çocuklarımız ve terk 
edilmiş anneler “ kendi yalnız-
lıklarının karanlığında” iletişime 
tamamen kapalıydılar ve zaten 
sosyal ilişki ihtiyacını hissetmi-

yorlardı. Daha çok 1.basamaktaki 
biyolojik ihtiyaçları için mücade-
le içindeydiler.

Projemizde bir yıl boyunca top-
lam 26.500,00 TL (285 kg bal, 
950 kg süt, 3.050 kg un, 2.698 
kg pirinç, 1.370 kg sıvı yağ) gıda 
yardımı yapılarak en önemli 
ihtiyaçları olan “karınlarını do-
yurmak” ihtiyaçları projemizde 
öncelikle giderilmiştir. 15.500,00 
TL (2.214 kg çamaşır deterjanı, 
834 kg çamaşır suyu, 834 kg bu-
laşık deterjanı, 3.240 kg sabun, 
95 adet bornoz, tırnak makası, 
diş fırçası, diş macunu) bireysel 
hijyen desteğinde bulunarak 
yukarıda saydığımız ve bir üst 
ihtiyaç olan  “güvenlik ihtiyacı” 
ve “sosyal ilişki ihtiyaçlarını 
hissetmeleri ve bu ihtiyaçları 
için arayışa girmeleri ve bunu 
başarmaları sağlanmıştır. Aile 
eğitimi aşamasında terk edilmiş 
kadınların birbirlerini tanıması, 
birbirleri ile sosyal ilişkiye girme-
leri, birbirleriyle empati yapabil-
meleri grup aidiyetini sağlamıştır 
ve kadınlar kursun bitmesini hiç 
istememişlerdir. Proje faydala-
nıcısı kurs sonrasında birbirleri 
ile arkadaşlık kurmuşlar ve bir-
birlerinin evlerine gidip-gelmeye 
başlamışlardır.

Çocuklarımız 

Gitarları ile Birlikte.
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Maslow’ un 4. ve son aşama olan 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde insan-
ların son ihtiyacı olan “kendini 
gerçekleştirme” ihtiyaçlarının 
projenin hedef kitlesi olan anne 
ve çocuklarınca karşılanması için 
projemiz planı dışında Halk Eği-
tim Merkezinin çeşitli kurslarına 
(maket gemi aile eğitimi vs.) 
yönlendirmeleri vakfımızca ya-
pılmıştır. Ancak unutulmamalıdır 
ki bu son ihtiyacı (kendini ger-
çekleştirme) çok az insan gerçek 
hayatta karşılayıp hayatından 
mutlu olabilmektedir. 

2- Kültürel Aşama

Proje kapsamında da belirtildiği 
gibi çocuklarımızın sosyal, kültü-
rel ve sportif yönden gelişimleri-
ni desteklemek toplumda onlarla 
ilgili “farkındalık” yaratmak 
amaçlı öncelikle kültürel amaç-
lı etkinliklerimize yer verdik. 
Yaşamlarında “ilk”leri (ilk defa 
Trabzon’u gördüler, ilk defa Trab-
zonspor’u seyrettiler, ilk defa 
açık büfe yemeği yediler, ilk defa 
tiyatro, sinema ve sirki gördüler, 
ilk defa yürüyen merdivenlerde 
yürüdüler, ilk defa otelde konak-
layıp akranları ile yalnız seyahat 
ettiler, ilk defa enstrümanla 

tanışmış oldular)  yapmaya baş-
ladılar.

İlk olarak çocuklarımıza Trab-
zonspor-Bursaspor Süper Lig 
futbol karşılaşması izlettirildi. İlk 
defa böyle bir ortamda bulunan 
çocukların mutlulukları gözlerin-
den okunuyordu. Daha sonra sı-
rasıyla Sümela Manastırı, Atatürk 
Köşkü, Sera Gölü gezileri, Uzun-
göl gezisi düzenlendi. Sinema ve 
tiyatroya gidildi. 

Sosyal sorunlara karşı “gele-
neksel bakış açımız”, çözüm 
yollarının da “geleneksel bakış 
açısına” göre belirlenmesine 
neden olmaktadır. Bunun sonucu 
sorunun kaynağı ve çözüm öne-
rileri yanlış, eksik ve yetersiz 
olmaya mahkûm olmaktadır. Tek 
başına fiziki ve polisiye tedbir-
lerle şiddeti önleyemeyiz. Proje 
kapsamındaki çocuklarımız öfke-
lerini ifade etmekte de yöntem 
olarak, arkadaş çevresine şiddet 
ve bulunduğu fiziki çevreye şid-
det ile ifade yolunu kullanıyorlar-
dı. Fiziksel önlemler ile polisiye 
tedbirler; sosyal ve kültürel ön-
lemlerle desteklenmediği sürece 
toplumda şiddet devam eder. Bu 
bağlamda 95 çocuğumuz arasın-
dan 25 çocuğumuza gitar-bağ-

lama ve keman temin edilerek 
müzik eğitimi verilmiştir ve bu 
eğitim bu çocuklarımızla bir grup 
oluşturarak değil, diğer ebeveyn 
çocuklarının devam eden 30 
müzik kursunun içine dağıtılarak 
yerleştirilmiştir. Böylece diğer 
akranları da bu çocuklarımızın  
“halinden anlaması imkânı ya-
ratılmıştır. Daha küçük yaşlarda 
“empati” yeteneğinin karşılıklı 
geliştirilmesi sağlanmaya çalışıl-
mıştır. Müzik aleti kullanabilen 
çocuğumuz ve gencimiz; toplum-
sal prestij, kendini başkalarına 
kabul ettirme ve kendi kişiliğine 
saygı gibi temel ihtiyaçlarını kar-
şılamıştır.

Yetim ve öksüz çocuklara bakan 
ailelerin zorunlu giderleri olan 
yiyecek –gıda ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında zorluklar yaşarken, 
çocuklarına müzik enstrümanları 
satın alıp vermeleri ‘hayalcilik’ 
olacaktı. Toplumsal ve sosyal 
adalet yalnızca biyolojik ihtiyaç-
ların “gıda-yiyecek-yakacak” as-
gari ölçüde görülmesi değil; aynı 
zamanda risk altındaki çocuk ve 
gençlerin “müzik” gibi duygu-
sal ihtiyaçlarının asgari ölçüde 
yerine getirilmesi sosyal devlet 
olmanın gereğidir.

26 Haziran 2009 
Çocuklarımız Trabzon 
Sümela Manastırında
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Bu nedenle, okullarımızda görev 
yapan müzik öğretmenleri ile 
Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık uzmanları tarafından 
taranarak risk altında bulunan 
çocuklarımız arasından “müzik 
eğitimi yeteneği olan çocuklar” 
seçilmiştir. Uygulamada ve ger-
çek hayatta dünyadaki bütün 
yoksul ailelerin çocuklarının 
yoksulluktan kurtulmasının çaresi 
olarak “futbol ve müziğe” yönel-
dikleri görülmektedir. Yine ger-
çek hayatta tecrübe ile sabit ki 
yoksulların, öksüz ve yetimlerin 
duygusal dünyaları “zorluklarla” 
mücadele içinde geçtiğinden, 
“acılarını” yazı ve sözle ifadede 
yetersiz kaldıkları yerlerde mü-
ziğin nağmeleri devreye girmek-
tedir. Çoğunlukla ünlü ve büyük 
müzisyenlerin yoksul ailelerden 
geldiği düşünülünce, yetim-öksüz 
çocuklar ve gençlerimizin üzüntü 
ve ruhsal çalkalanmalarının öne-
mi tekrar görülmektedir.

Bu kapsamda, projemizde yer 
alacak bu yetim, öksüz çocuk-
ların içersinden projenin yan 
amacı olarak “Müzik İnsanları” 
çıkarmak hedeflenmektedir. Var 
olan yetenekleri ortaya çıkarıp 
müziğin de bir meslek olduğunu 
çocuklara kavratıp, çocuklarımızı 
topluma kazandırmak, enstrü-

man eğitimi ile birlikte yoksul 
çocuklar toplumun içinde onurlu 
bir üyesi olacakları gibi yetenek-
leriylede topluma katkı verenler 
arasında yer alacaktır. Çocuk-
larımız müzik enstrümanları ile 
tanıştırılarak Halk Eğitim Merke-
zimizde, Gençlik Merkezimizde 
ve bütün okullarımızda profesyo-
nel eğitmenlerce eğitilmişlerdir 
ve bu eğitimler ısrarlı bir şekilde 
devam etmektedir.

Çocuklarımız, Projemiz programı 
kapsamında 09.05. - 12.05.2010 
tarihleri arasında Ankara – Çorum 
– Amasya – Samsun illerinde gezi 
gözlemlerde bulundular. Kafile, 
proje kapsamındaki 40 çocuk, 
2 psikolojik danışman rehber 
öğretmen ve 3 Sürmene Kayma-
kamlığı görevlisi olmak üzere 
toplam 45 kişiden oluşmuştur.

Çocuklarımız 3 günlük gezinin ilk 
gününde (9 Mayıs 2010 Pazartesi) 
Anıtkabir’de olup devletimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ebedi istirahatgâhında ziyaret 
ettiler. Aynı gün çocuklarımız 
TBMM’yi gezip, TBMM’de öğle 
yemeğinde Sürmeneli Milletvekil-
leri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve 
Milletvekilimiz Sayın Safiye Sey-
menoğlu ile beraber oldular ve 
TBMM’yi gezdiler.

Gezinin diğer ayaklarında Cum-
huriyet ve Kuruluş Meclisi (Eski 
TBMM), Atatürk Evi, Atatürk Or-
man Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi, 
Çorum Hattuşaş, Amasya nehir 
kenarında şehir gezisi ve Sam-
sun’da Bandırma Vapuru Müze 
gezisinden sonra 12 Mayıs 2010 
Çarşamba günü çocuklarımız Sür-
mene’ye döndüler.

Nisan 2009’dan beri devam eden 
projemizin bu kısmı (Anıtkabir-
TBMM- Kuruluş Meclisi- Hattuşaş- 
Amasya- Bandırma Vapuru Müze-
si) projemizin son aşaması idi. 

3- Psikolojik Destek Aşaması

Projemizin Psikolojik Destek 
Çalışması Kaymakamımızın ta-
lebi üzerine KTÜ Fatih Eğitim 
Fakültesi Dekanlığı tarafından 
04/Kasım/2009 tarih ve 1043/7 
sayılı kararıyla görevlendirilen 
Doç. Dr. Hatice Odacı, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Palancı ve Öğr. Görv. 
Vesile Oktan tarafından 05/Ka-
sım/2009-22/Ocak/2010 tarihleri 
arasında yürütülmüştür. Bu aka-
demisyenler tarafından çocukla-
rımıza “Sosyal Beceri Eğitimi, 
Psikolojik Sağlamlık, Sosyal 
Fobi ile Başa Çıkma ve Problem 
Çözme Becerileri” konuların-
da 8 hafta süren grup çalışması 
(workshop) yapılmıştır. 

10 Mayıs 2010 
Çocuklarımız T.B.M.M. 
Genel Kurul Salonu 
Girişindeler. 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün 2010 yılı 
Performans Programının Perfor-
mans Göstergeleri arasında  “SYD 
Vakıfları tarafından Üniversite-
lerle ortak gerçekleştirilen proje 
sayısı”nın da yer almasının da 
projemize yerel üniversitemizin 
dâhil edilmesine neden olmuştur.

Proje ekibi içinde bulunan üç 
akademisyenin proje kapsamında 
yaptıkları çalışmalar şöyledir:

• Proje Üyesi KTÜ Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Hatice Odacı tara-
fından “Sosyal Beceri Kazan-
dırmaya Yönelik Düzenlenen 
Eğitim Programı” yürütül-
müştür. 

• Proje Üyesi KTÜ Eğitim Fa-
kültesi Yard. Doç. Dr. Meh-
met Palancı tarafından “Başa 
Çıkma ve Problem Çözme 
Becerilerini Geliştirmeye Yö-
nelik” grup çalışması (works-
hop) yapılmıştır.

• Proje Üyesi KTÜ Eğitim 
Fakültesi Eğitim Öğretim 
Görevlisi Vesile Oktan tara-
fından  “Psikolojik Sağlam-
lığı Güçlendirmeye Yönelik” 
grup çalışması (workshop)  
yapılmıştır.   

4- Aile Eğitimi Aşaması

Program haftada 4 saati teorik, 
16 saati uygulamalı ev ziyareti 
ve bireysel danışmanlık hizmeti 
verilerek gerçekleştirilmiştir. 
Projenin bu aşamasındaki hedefi, 
çocuklarımızla ilgilenen yalnız 
anne, üvey anne, dede, nine, 
hala gibi ebeveynlerin bilgi ve 
becerilerini geliştirerek, sağlıklı 
çocuk yetiştirmeleriydi.

         
Projeden Yararlanan Çocukların 
Görüşleri

“Hayatım boyunca yaşamadığım 
farklı heyecanları yaşadım, çok 
değişik şeyler öğrendim. Ama 
gönül isterdi ki yapılan gezilere 
ben kendi imkânlarımla gidebi-
leyim. Lise son sınıfta okuyan bir 
öğrenci olarak bir yandan da üni-
versite sınavına hazırlanıyorum. 
Kendimi bu yoğun tempodan 
bunalmış hissettiğim bir zaman-
da böyle etkinliklere katılmak 
bana pozitif enerji kazandırdı. 
Bu projede emeği geçen herkese 
ne kadar teşekkür etsem azdır. 
Ben ve arkadaşlarım mevcut olan 
imkânlardan dolayı kendine gü-
venini kaybetmiş bireyler olarak 
yetişmekteydik. Bu projenin bu 
durumu toparlayıcı etkisini ben 

şahsen üzerimde hissetmeye 
başladım. Hayatımın en güzel 
günleri olarak benliğimde yerleri-
ni aldılar. Bence hayatta en kötü 
şey yalnızlıktır ya da yalnız oldu-
ğunu hissetmektir. “Yalnız çam 
orman olmaz” derler ya hani bu 
projenin en faydalı yanı yalnız 
olmadığımı görmekti (N.B.Sağ.
Mes. Lis.).”

“Çok güzel bir geziydi. Herkesin 
hayal edebileceği bir geziydi. 
Gittiğimiz yerler çok güzeldi. 2. 
Meclis’e gittik gezdik. TBMM’de 
öğle yemeği yedik. Milletvekille-
rimiz Safiye Seymenoğlu ve Cev-
det Erdöl ile yediğimiz için mut-
luyum” (S.K. Ayşe Kırali İ.Ö.).

“Bu gezide bulunduğum için se-
vinçliyim. Bizim için değişiklik 
oldu. Okul tatile girmeden arka-
daşlarımızla beraber olduk. Kay-
makam Bey’in bu organizasyonu 
düzenlemesi çok güzel oldu. 

Bizim için güzel bir anı oldu. Bu 
gezide bulunmasaydım, bu tarihi 
yerleri ve Anıtkabir’i göreme-
yecektim. Kaymakam Bey’e ve 
bizimle ilgilendikleri için öğret-
menlerime çok teşekkür ederim” 
(S.K. Ayşe Kırali  İ.Ö.)

“Hayvanat bahçesine giderken 

01/07/2009 
Çocuklarımız Trabzon 
Atatürk Köşkünde
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çok sevinmiştim. İlk defa hayva-
nat bahçesine gittim. TBMM’ye 
giderken Millet Meclisini gördük 
ve gezdik. Anıtkabir’de Ata-
türk’ün gençliğini öğrendik ve 
orayı gezdik. Müzede Atatürk’ün 
elbiselerini ve altın kalemini ve 
ayakkabılarını gördük. Giderken 
Atatürk’e mektup yazıp kutuya 
attık” (F.C.T. Ormanseven İ.Ö.).

“Çok eğlendim, Anıtkabir’e git-
tik, çok beğendim, Atatürk’ün 
mezarını gördüm. Hayvanat 
bahçesine gittik. Tanımadığım 
hayvanları gördüm, hayvanlarla 
eğlendim. Akşam olunca otele 
gittik, yemekleri yedik. Otobüs 
ile gezdik. Ankara’yı gezdik, çok 
beğendim” (Y.M. Küçükdere 
İ.Ö.).

“Atatürk Orman Çiftliğine gittik. 
Atatürk’ün evine gidip bahçesin-
deki eriklerden biraz topladık. 
Sonra hayvanat bahçesine gittik. 
Aslan, kaplan, köpekler, papa-
ğan, kelaynak kuşları, zürafa, su 
aygırı, timsah ve daha fazlasını 
gördük. Otelimize gittik. Amas-
ya’da şehzadeleri gördük, Sam-
sun’dan sonra Trabzon’a seyahat 
yaptık. Bana göre gezi çok güzel-
di. Tekrar tekrar gitmek isterim” 
(O.Ö. Küçükdere İ.Ö.)

“Ankara gezisi çok güzeldi. İlk 
başta Ulus’taki Atatürk heykelini 
gördük. Atatürk atın üstüne bin-
miş kocaman bir taşın üstünde 
duruyordu. Sonra TBMM’yi gör-
dük. Müzede gerçekçi eşyalar 
vardı. Öğle vakti geldi. TBMM’de 
vekiller ile öğle yemeği yedik” 
(Y.E.M. Küçükdere İ.Ö.).

“Atatürk’ün mezarını görebilmek 
çok güzeldi. İyi ki de gitmiştim. 
Beğendiğim yerlerden birisi de 
Atatürk’ün Selanik’teki evinin 
kopyasını çok beğendim. Bu ge-
ziyi düşündüğü için büyüklerime 
çok teşekkür ederim. Bu gezilerin 
tekrar düzenlenmesini isterim” 
(A.A Küçükdere İ.Ö.).

“Yatarken annemi özledim. Yollar 
çok uzaktı. Oraya giderken çok 
heyecanlandım. Günlerin nasıl 
geçeceğini merak ettim. Gittiğim 
yerlerden çok keyif aldım” (M.Ö. 
B. Dursun Karabacak İ.Ö.).

“Gitmeden önce çok heyecan-
landım. Daha önce hiç Ankara’ya 
gitmemiştim. Öğretmenimizle 
Sürmene’ye inerken çok kork-
muştum, Sürmene’ye indik ve 
parkta arkadaşlarla oynadım. 
Sonra otobüs geldi. Ankara’ya 
doğru yola çıktık” (G.B. Kahra-
man İ.Ö.).

“Öğretmenim geziye gideceğimi 
söyleyince çok sevindim. Sonra 
Pazar gününü beklemeye başla-
dım. Cumartesi günü halam giysi 
hazırladı. Cumartesi günü hiç 
uyuyamadım. Sabah erkenden 
hazırlandım. Öğretmenimin ya-
nına geldim. Çok sevinçliydim. 
Sonra Sürmene’ye gittim. Orda 
parkta oyun oynadım. Sonra oto-
büse bindim. Çok heyecanlıydım. 
Hayvanat bahçesine gittim. Ora-
da en çok hoşuma giden maymun 
oldu. Orada en çok merak etti-
ğim piton yılanını gördüm. Biraz 
korktum. Sonra biraz arabada 
uyudum. Sürmene’ye geldim. Öğ-
retmenimiz iner inmez oradaydı. 
Onu görünce çok sevindim. Ben 
Ankara’ya gittiğim için çok mutlu 
oldum. Bizi Ankara’ya götüren-
lere çok teşekkür ederim” (N.B. 
Kahraman İ.Ö.).

“Mecliste Bakanlar toplantı sa-
lonunda girdik. Oranın görevlisi 
arka bahçesini gezdirdi. Müdür 
odasına girdik. Geze geze Meclis-
ten çıktık. Meclisin önünde bana 
Kaymakam bey gitar çaldırdı. 
Bana çok güzel çaldın dediler. 
Ama bence hiç güzel çalamadım. 
Çünkü gitarın akordu bozuktu. 
Ama ben akordu olan bir gitar 
ile tekrar meclisin önünde Meclis 

25/10/2009 
Rumuz Goncagül 

İsimli Tiyatro 
Gösterisinde
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Başkanına çalmak isterdim” 
(D.K. Y. Kalafat İ.Ö.).

“TBMM’yi gezdik, gördüm, çok 
hoşuma gitti. Gezi çok hoşuma 
gitti. Bir daha gezmek isterim” 
(Y.Ö. Çehreliler İ.Ö.O. ). 

“Hayvanat bahçesine gittim. Hiç 
görmediğim hayvanları gördüm. 
Otele döndüm, eşyalarımızı top-
ladık, yola çıktık. Çıkmadan önce 
eskiden kalma camiye uğradık. 
Samsun’a geldik. Akşam yemeğini 
yedik, yola çıktık. Çarşamba sa-
bah 4’te Sürmenede olduk. Gezi-
den çok memnunum. Hiç görme-
diğim şeyleri gördüm. Atatürk’ün 
sesini duydum. Atatürk’e mektup 
yazdık. Hiç aklımdan geçmezdi, 
Atatürk’e mektup yazacağım, 
Ankara’ya gideceğim. Kaymakam 
Beye ve rehber öğretmenlere 
teşekkür ederim” (Z.Z Çamburbu 
İ.Ö.).

“Ankara gezisi için Hükümet 
Konağında buluştuk. 19.00’da 
otobüsümüz hareket etti. Yolcu-
luğumuz çok güzeldi. Fakat kli-
madan damlayan su beni rahatsız 
etti. Sabah 08.00’de Ankara’ 
ya vardık. Otelde odalarımıza 
yerleştikten sonra ilk olarak 
Cumhuriyet Müzesini görmek için 
yola çıktık. Müzede Atatürk’e 

ait eşyalar vardı. Onları gördük. 
Sonra Anıtkabir’i ziyarete gittik. 
Teyzem Ankara’da okurken Anıt-
kabir’i bize anlatmıştı. Ben de 
merak ediyordum. Görmek isti-
yordum. Anıtkabir’i gezdiğimiz 
için çok mutlu oldum. Aslanlı yol 
çok hoşuma gitti. İsmet İnönü’ 
nün mezarına gittik. Anıtkabir’ 
de Çanakkale savaşlarını anlatan 
maketleri görünce duygulandım. 
Büyüklerimizin ne zor koşullar 
altında bu vatanı kurtardıklarını 
anladım. Eski TBMM’ye gittik. 
Sanki o günleri yaşıyor gibi olduk. 
Döneceğimiz gün tarihi yer olan 
Hattuşaş’ı gezdik. O bölgede 
gökten düştüğüne inanılan bir 
taş vardı. Onu gördük. Orada 
fotoğraf çektirdik. Bu gezide 
bulunduğum için çok sevindim. 
Kaymakam Bey’in bu organizas-
yonu düzenlemesi çok güzeldi. 
Ben ve bütün arkadaşlarım için 
güzel bir anı oldu. Bu gezide 
bulunmasaydım bu tarihi yerleri 
ve Anıtkabir’i göremeyecektim” 
(B.A. Ayşe Kırali İ.Ö.).  

“Derslerimizin yoğunluğu, zorlu-
ğu arasında bizi okul atmosferin-
den çıkararak dinlenmemizi, yeni 
yerler görmemizi yeni bilgiler 
öğrenip sosyalleşmemizi sağlayan 
bir gezi. Öncelikle Sayın Kayma-
kamımıza ve bu gezi için katkıda 

bulunan herkese çok teşekkürler. 
Bize görmediğimiz yerleri görme, 
bilmediklerimizi öğrenme fırsatı 
tanıdınız. Her şey için tekrar 
teşekkürler. TBMM müthiş bir yer-
di. Oraya girip milletvekilleriyle 
yemek yemek, resim çektirmek 
benim için bir hayaldi. Ama artık 
hayal değil yaşamış olduğum bir 
olay, Safiye Seymenoğlu ve Cev-
det Erdöl ile aynı masada yemek 
yemek inanılmaz bir duygu. Mec-
liste “turuncu koltuklu odaya” 
girdim. Şimdi tek tek hepsi için 
inanılmaz bir duygu. Yazarsam 
iki lafımın birinde “inanılmaz” 
kelimesini kullanmam gereke-
cek. Gezi için belki sayfalarca 
yazabilirdim ama bunu yapmam 
saatlerimi, günlerimi, aylarımı 
alırdı. Kaymakamımıza, gezide 
bize eşlik eden Murat Hoca ve 
Sami Hoca’ya, Gülen ablaya, 
Gülşah ablaya çok teşekkür ede-
rim. Bize bu yerleri görme fırsatı 
veren herkese teşekkürler” (Ş.Ş. 
Anadolu Lisesi 10/ A). 

“Sürmene’den araba ile hareket 
ettiğimizde çok heyecanlanmış-
tım. Çünkü ilk defa Ankara’ya 
gidecektim ve ilk defa arkadaş-
larımla birlikte bir otelde kala-
caktım. Ankara’ ya vardığımızda 
heyecanım gittikçe artıyordu, ne 
yapacağımı şaşırdım. Ama sonra 

17 Mayıs 2010 
Çocuklarımız 
Trabzonspor 
Bursaspor maçı
öncesi yemekte
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heyecanım git gide azalmaya 
başladı. Çünkü alışmaya başla-
dım. Eşyalarımızı oteldeki odala-
rımıza yerleştirdik, yemek yedik. 
Daha sonra TBMM’yi ziyaret 
ettik. İçini gezdik. Başbakan ve 
Cumhurbaşkanının konuşma yap-
tığı salonu gördük. Milletvekilleri 
ile yemek yedik. Arkadaşlarımız 
Milletvekillerine gitar çaldı ve 
ayrıldık. Müzeyi gezdik, tarihi 
eser ve eşyaları gördüm. Ata-
türk’e ait şapka, giysi, resimleri 
gördüm. Müzenin içindeki eşyalar 
o kadar değerliydi ki anlatamam. 
Anıtkabir’e gittik ve Atatürk’ü 
son kez ziyaret ettik. Hattu-
şaş’ta tarihi eserleri gördüm ve 
Hititlerden kalan bir tarihi eser 
olduğunu öğrendim. Toprakla 
kumla yapılmış kaleyi gördüm, 
Hititlerden kalma küçük taşlarla 
süslenmiş yerleri gördüm. Daha 
sonra Amasya’yı gördüm. Daha 
sonra eve gelmek üzere yola 
çıktık. Böylece sınav stresinden 
ve sorunlarından bir müddet ayrı 
kalıp dinlenmiş oldum. Bu gezide 
çok mutlu oldum ve sevindim” 
(C.G. Ticaret Lisesi 10/A).

“13/10/2009 tarihinde sanki 
bütün dünyam yıkılmıştı. Çünkü 
canımı kaybetmiştim. Arkam-
da olan çınarım yoktu, babam 

yoktu. 17 yaşında bir kızın ba-
basız olması ne kötü bir şeydi, 
yapayalnız kalmıştım. Dünyam 
kararmaya başlamıştı. Artık 
kendimi çok yalnız hissetmeye 
başladım. Bu gezi bana söylen-
diğinde sevinci ve üzüntüyü bir 
anda yaşadım. Sevindim, çünkü 
çok görmek ve gitmek istediğim 
yere gidecektim. Anıtkabir, TBMM 
idi. Ama bir yandan da üzüldüm. 
Bunları anlatabileceğim babam 
yoktu. Ben bu geziye de babamın 
sayesinde gittim. Bu gezi bana 
ve kardeşime çok büyük destek 
oldu. Yalnız olmadığımızı daha 
iyi anladım. Bu gezi bana Kay-
makamımızın sayesinde yalnız 
olmadığımızı özellikle de benim 
hayatıma en büyük zorluk çıksa 
da o engeli aşacağımın cesaretini 
verdi. Çekilip bir kenarda otur-
mak değil, yürümek hedefime 
koşup varmaktır. Kenara çekilip 
kalmayacağım. Hedefime daha 
hızla koşup varacağım. Sayın 
Kaymakama da bu gezi için çok 
teşekkür ederim” (B.K. Ticaret 
Lisesi). 
Sonuç

Çocuğun ailesinden koparıl-
masının en son seçenek olarak 
düşünüldüğü ve bu anlamda 
çocukların bakıma muhtaç hale 
gelmesine neden olacak olum-

suzlukların önceden öngörülerek 
önüne geçilmesi projenin temel 
hedeflerindedir. Projemiz sosyal 
sorumluluk bilincinin sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Çocuklara karşı 
duyarlı olmak gerek. Çocuklar 
hayatımızın fotoğrafı gibidir. Aile 
kurumunun iyice hırpalandığı, 
boşanmaların arttığı, babaları 
veya annelerince terk edilmiş 
çocukların zor durumunda kaldığı 
bir zaman dilimi içerisindeyiz. 
İnsanlar doğuştan “iyi”dir. Onları 
“kötü” yapan yoksulluk kaynaklı 
kötü koşullardır. Topluma mal 
olmuş, her konuda başarılı olmuş 
insanların arkasında hep anne-
babaları vardır. Çocukların taze 
ruhlarına girip engin ufuklar 
açmanın hiç de kolay olmadığını 
hepimiz biliriz.

Bilimsel açıdan yapılan çalışma-
larla insanların ihtiyaçları hiye-
rarşik olarak belirlenmiştir. Gıda 
ve giyecek insanların biyolojik 
olarak temel ihtiyaçlarıdır. Bu 
ihtiyaçları karşıladıktan sonra 
güvenli bir ortamda (sağlıklı bir 
aile kurumu) daha sonra da grup 
içinde saygın bir birey olmak ihti-
yacını hissederler. Bu ihtiyaçları 
da giderildikten sonra insanın de-
rinliklerinde olan kendi “yaratıcı 
yeteneklerini” ortaya koymak is-
terler. Eğer bu gerçekleştirilmez 

11/06/2009 
Çocuklarımız 

Çaykara Uzungöl’de
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ise (yani grup içerisinde saygın 
bir yer ve yeteneklerini ortaya 
koyamama) toplum gençlerimizin 
şiddet, öfke, saldırganlık, stres, 
depresyon gibi psikolojik sorun-
larıyla mücadele etmek zorunda 
kalacaktır. Projemiz Sürmenemizi 
bu sorunlarla karşılaşmaması için 
proaktif (sorunlar daha ortaya 
çıkmadan çözüm bulma yönte-
mi) bir yaklaşım içermektedir. 
Bu proje ile esas amacımız, 
bu durumdaki çocuklarımızın 
psikolojik yönden eksikliklerini 
giderebilmektir. Bu kapsamdaki 
çocuklarımızın bir şekilde maddi 
imkânsızlıkları çözülüyor; ama 
bir babanın veya annenin yeri 
doldurulamıyor. Bu nedenle bu 
çocuklar kendi yaşıtları arasın-
da eksik, mahzun ve kendine 
güveni olmayan bireyler olarak 
yetişiyorlar. Bu projeyle birlikte 
çocuklarımızın ruhsal-psikolojik 
yönden eksikliklerini gidererek, 
toplum olarak onlara karşı far-
kındalık yaratmak hedefimizdi. 
Birey ve toplum olarak yaşadı-
ğımız ortamda sosyal sorumlu-
luklara dikkat çekilmiş, sorunun 
çözümünde nelerin yapılabileceği 
konusu irdelenmiş, yetim-öksüz 
ve parçalanmış aile çocuklarına 
karşı toplumsal duyarlılıkların ha-
rekete geçirilmesi amaçlanmıştır. 
Çocuklarımıza Şefkat dolu davra-

nışlar sergilemek, sevgi dolu bir 
ortam hazırlamak, eğitimleriyle 
ilgilenmek, güzel davranışlar 
kazandırmak hep bu alana girer. 

Pozitivist bir yaklaşımla aileyi, 
ekonomik güçlerin birleştiril-
diği bir şirket birleşmesi gibi 
düşünmek, çıkarların karşılıklı 
korunduğu ve iki insanın karşılıklı 
maddi çıkarlarının korunduğu 
sürece, varlığını koruyabilen bir 
kurum olarak ele almak, ailenin 
parçalanmasının en önemli ne-
denlerindendir. Aile gibi doğal bir 
kurumun bütün alanlarına ras-
yonalizm temel alınarak “akıl”ı 
yerleştirmek, ailenin “kalp ve 
gönül” eksenini göz ardı etmek 
toplumun kaleleri olan bu kuru-
mu “ruhu olmayan” ekonomik 
işletmelere dönüştürmek olacak-
tır.  “Boşanma” olgusunun top-
lum tarafından “yükselen değer” 
olarak kabul edilmesi eğiliminin 
önüne geçilmelidir. Popüler kül-
türün, evlilik kurumunun içini 
boşaltıp ruhsuzlaştırması en çok 
proje konusu çocuklarımızı hedef 
almaktadır. Boşanma olgusu, en 
çok eğitimsiz anneler ve küçük 
çocuklar için tehlike oluşturmak-
tadır. Sosyal hizmet uzmanları, 
boşanmaların ortaya çıkardığı 

travmaların üstesinden çocukla-
rın ve bayanların gelmeleri için 
daha çok sorumluluk almalıdırlar. 

Aile üyelerinin her sorununa dı-
şarıdan aşırı müdahaleler etmek 
bizatihi bu doğal yapının bozul-
masına da neden olabilmektedir. 
Kamu yönetimi, aile içi şiddet, 
çocuk ve kadınının istismarı vb. 
saldırılar dışında aile kurumunun 
işleyişine müdahale etmemeli 
(aşırı regülasyona başvurulmama-
lı) bu tabii yapının “sihir”inin de 
kendi tabii sürecinde devamlılığı-
na özen göstermelidir. 

Bütün dünyada ve ülkemizde 
“çocuklar” çok farklı aile yapıla-
rında yetişmektedirler. Terazinin 
bir ucunda “çocuğun” merkezde 
yetiştirildiği, çocuk merkezli aile 
yapısı, diğer uçta ölüm, boşanma 
nedenleriyle ailenin parçalanma-
sı veya modernleşme olgusu so-
nucu aile kurumunun çöküşünün 
getirdiği çocuğun ve ailenin “de-
ğersizleşmesi-yok oluşu” vardır.

Birinci grup çocuk merkezli aile 
yapısı; hırslı, bencil, nedensiz, 
sabırsız, vefasız, huysuz “Y” 
kuşak olarak adlandırılan bir 
nesil üretmiştir ve üretmeye 
devam etmektedir. “Y” kuşağı 

Aile Eğitimi 
Öğreticimiz Hane 
Ziyaretlerinde
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çocuk bir “proje” olarak ele 
alınmakta “mükemmel bir birey” 
hedeflenmektedir. Nasıl ki bütün 
insanlık, modernleşmeyi aynı 
tarih aralığında yaşamıyorsa; aile 
kurumu da geniş aile, çekirdek 
aile, çocuk merkezli aile ve hatta 
bizatihi “ailesiz yapı” aynı anda 
görülebilmektedir.

1977 öncesi yaşayanlara X kuşa-
ğı, 1977 sonrası doğanlar ise Y 
kuşağı olarak adlandırılmaktadır. 
İki neslin yetiştirilme tarzları 
ve yaşadıkları, ülkemizin sosyo 
ekonomik ortamları bu iki neslin 
karakterlerine etkileri olmuştur. 
X nesli Türkiye’de yokluk ve 
toplumsal huzursuzlukların oldu-
ğu bir dönemde büyümüşlerdir. 
Böyle bir ortamda da Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşileri zincirinde 
ilk karşılanacak ihtiyaç, yaşamın 
temel ihtiyaçları olmuştur. Çev-
remizde bu neslin “fakirdik, çok 
zorluklar yaşadık ancak bu kadar 
okuyabildik, hayat çok zordu 
vb.”  dediklerini duyarız. Y nesli 
ise X nesli ile kıyaslandığında 
çok şanslı idi. X nesli kendi ya-
şamadıklarını, ulaşamadıklarını, 
tadamadıkları ve alamadıkları 
eğitimi çocuklarına veriyorlar ve 
vermek istiyorlar. Dolayısıyla da 
Y nesli bu rahatlık ve hazır or-
tam içerisinde temel ihtiyaçları 

ebeveynlerince karşılandığından 
Maslow’ un hiyerarşisinde “kendi-
ni gerçekleştirmek” basamağına 
erken ulaşıyorlar. X nesli bir şey-
lerin gerçekleşmesi için zamanın 
gerekliliğine, mücadele verilme-
sine, kolaya kaçılmaması gerek-
tiğine inanır, sabırlı ve toplumsal 
sorumluluğu güçlüdür. Y nesli ise 
genellikle bunun tersidir. 

Projemizi ateşleyen, başlatan kı-
vılcım, “Y” kuşağı bir proje çocu-
ğu olarak maddi refah ortamında 
büyür iken, aynı tarih aralığında, 
büyük yoksunluk-çaresizlik içinde 
varlığını sürdürememe tehlikesini 
yaşayan “bizim proje çocukları-
na” ne yapabilirdik? Arayışımız ve 
derdimiz bu sorudan başladı. Pro-
jemizin hedef grubunu oluşturan 
“bizim çocuklar” ile ”Y kuşağı 
çocuklarının” aynı medeniyet ça-
ğını yaşadıklarını söylemek, çok 
da doğru olmayacaktı. Gelişmiş 
ülkelerde bu değer zayıflasa bile 
“aileyi korumak” en önemli de-
ğer olmaya devam edecektir. Bu 
geçici bir eğilim değil, geçici bir 
içgörü hiç değil. Bu toplumumu-
zun tarihsel köklerine dayanan 
bir değer. İnsanlığın, terazisinin 
iki ucunda kendi neslinin devamı 
olan çocukları dengeli bir şekilde 
büyütmesi kolay olmayacak gibi 
gözüküyor.

KTÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik, 
Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Hatice 
Odacı ve çalışma arkadaşlarına 
çok teşekkür ediyorum. Projemi-
zin bu çocuklara olan etkisini ve 
bilimsel değerlendirmelerini yap-
tılar ve yapmaya devam ediyor-
lar. Vakıf Başkanı, Vakıf Mütevelli 
Heyeti, Vakıf çalışanları olarak 
akademisyenlerimizin bu bilimsel 
değerlendirmelerini dikkate alıp 
projemizin devamlılığını sağlaya-
cağız. Yani “para bitti proje sona 
erdi, herkes eski haline” anlayı-
şına izin vermeyeceğiz. Projenin 
“ödeneği bitti” gerekçesi ile ço-
cuklar ile bağımızı koparmayaca-
ğız. Bu çocuklar ve bu çocuklarla 
ilgilenen büyükler ile neredeyse 
bir aile olduk. Zaten projenin 
bir aşaması da bu farkındalığı ve 
yakınlaşmayı sağlamaktı. Gerçek-
ten de yukarıda saydığımız çeşitli 
faaliyetler sayesinde bu çocuk-
larımızı bütün okul paydaşları 
(okul müdürü, müdür yardımcısı, 
öğretmenler, okul aile birliği 
üyeleri), Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı çalışanları ve 
Mütevelli Heyet Üyeleri, muhtar-
lar, din görevlileri ile birebir yüz 
yüze tanışıyor hale geldiler. Şu 
anda  ortaöğretim ve ilköğretim 
kurumlarında bulunan  30 okul 
müdürünün herhangi birisine 
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telefon açıp “risk altında” olan 
kaç çocuğumuz olduğunu sordu-
ğumuzda, çocuklarla ilgili  isim 
isim ve ailesinin durumundan da 
bahsederek açıklamada bulunabi-
liyorlar. Test amaçlı bunu birkaç 
defa denedim ve buna şahit ol-
dum. Bu yakın ilgiden dolayı okul 
müdürlerimize teşekkür ediyo-
rum. Oysa projeden önce çocuk-
lar yine aramızdaydı, okuldaydı, 
mahallemizdeydi; fakat kısmen 
birbirimizden haberdardık. 

Toplum olarak proje öncesi bu 
çocukların sorunlarına başvuru 
yapmaları durumunda çözüm 
bulma arayışı geçerliydi ve bu 
çocuklarla ilgilenenlerin - yakın-
larının - başvuruları durumunda 
ilgilenebiliyorduk. Yani reaktif bir 
pozisyonumuz vardı. Projemizle 
bunu tersine çevirdik. Öksüz-
yetim parçalanmış 95 çocuğu  
(ve babaları cezaevinde olan 24 
çocuğu) mahalle ve okulları tara-
yarak tespit ettik. Yani proaktif 
bir yaklaşım sergiledik. Doğrusu 
da buydu. Bu sayıya ulaşıldığında 
proje ekibimiz üyelerinin çoğu 
şaşırdı ve üzüldüler. Artık so-
rumluluğumuz daha da artmıştı.  
Daha önemlisi hepimizin-toplu-

mun ve bizlerin- “onları” derin 
sessizliklerinden ve yalnızlıkların-
dan kurtarıp aramıza almamızdı. 
Bunu gerçekleştirdiğimizden 
dolayı proje ekibi ve Vakıf Müte-
velli Heyeti olarak çok mutluyuz. 
Projenin uygulanma aşamasında 
projeye dâhil ettiğimiz eşleri 
cezaevinde olan annelerimizden, 
eşi Kıbrıs’ta cezaevinde olan 
annemizin 3 yaşındaki çocuğu-
nu 1 yıldır görmediği babasına 
göstermek için Vakıf imkânla-
rıyla KKTC’ye göndermemiz ve 
dönüşünde de babanın göğsünde 
çocuğunun mutluluktan gülerken 
fotoğrafı, projenin hiç unutama-
dığımız anlarından birisidir. Yine 
benzer şekilde çocuklarımıza 
Psikolojik Eğitim Aşaması sonun-
da verilen açık büfe yemekte, bir 
çocuğumuzun cebine yağlı omlet-
leri  doldurmasını görüp ve buna 
gerek olmadığını belirtip, tekrar 
gelip kendine servis yapabilece-
ğini söylediğimde, çocuğumuzun  
bana “cebindekileri evdeki küçük 
kardeşine götüreceğini” söyleme-
sini unutamıyorum.

Projemizle ilgili yaptığımız ilk 
gözlemlerde bu çocuklarımızın 
okul başarılarında özellikle ken-

dine güven, travma ve stresle 
mücadele ve okula uyum açıla-
rından çok olumlu gelişmeleri 
gözlemledik. Yani yapılan kamu 
harcamalarının ve emeklerimizin 
müspet sonucunu gördük.

Şu anda 25 çocuğumuza enstrü-
man eğitimi vermekteyiz ve onu 
güzel şekilde kullanma becerisini 
gösterdiler. Yine benzer şekilde 
basketbol ve tenis eğitimi veri-
yoruz ve bu alanda da kendilerini 
gösterme imkânını yakaladılar. 
Yani bireysel olarak da güçlenmiş 
durumdalar. Türkiye Cumhuriyeti 
sosyal bir devlettir. Sosyal devlet 
“zayıfın” yanında olmak demek-
tir. Projemiz devletimizin bu 
özelliğinin somut bir ifadesidir. 
Unutmamak gerekir ki; “zayıflık” 
yalnızlığın, güçsüzlüğün, yardıma 
muhtaçlığın ifadesidir. “Zayıf”a 
yapılacak her türlü yardımın 
övgüye ve mükâfata layık görül-
mesi, bir karşılık beklemeden 
yapılıyor olmasındandır.

Bu projemizi kabul ederek kay-
nak gönderen Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne 
teşekkür ediyoruz.

“Çocuğun En Temel Hakkı, Sıcak 
Bir Aile Ocağında Yaşama Hak-
kıdır”

17 MAYIS 2009 
Çocuklarımız 
Trabzonspor-Bursaspor 
Maçı Öncesi Hükümet 
Konağı Önünde
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Toplumlar tarih içerisindeki kendi 
doğal süreçlerinde diyalektik ola-
rak belli aşamalardan geçerler. 
Bir dönem diğer dönemin doğma-
sını sağlayacak anti-tezleri kendi 
içerisinde barındırır.  Örneğin 
ilkel kominal dönemin temel di-
namikleri feodaliteyi doğurmuş, 
feodalite döneminin toplumsal 
dokusu ve yapısı ise kapitalizmi 
yaratmıştır. Yaşadığımız dönem 
ise kapitalizmin yeni çocukları 
diyebileceğimiz, temelinde prag-
matist felsefenin hakim olduğu, 
küresel, global dünya ya da bilgi 
toplumu veya moda bir tabirle 
postmodern bir dönemi işaret 

eder. Bizim tarihsel–toplumsal 
dönüşümümüz Batı’dan biraz 
farklıdır. Bizde Endüstri Devrimi 
eş deyişle kapitalizm yaşanma-
dan bilgi toplumu ya da postmo-
dern toplum aşamasına geçilmiş-
tir. Bu, toplumsal yasanın doğa-
sına aykırıdır. Osmanlı toplumsal 
yapısına bakıldığında Osmanlı’nın 
tam bir feodalite yaşadığını söy-
lemek zordur. Tımar sisteminin 
var oluşu zaten bunu reddeder. 
Batı Feodalitesi’nde ise  sömürü 
ve angarya vardır.  Bizde yaşanı-
lan dönemse, “ Gecikmiş Kapi-
talizm” in sonucu olan  “Bulanık 
Bilgi Toplumu” dur. Bizde bilgi 

toplumu denen dönem sislidir; 
çünkü bu dönem tarihteki misyo-
nunu yerine getirmeden, Endüstri 
Devrimi’ni yaşamadan, ortaya 
çıkmıştır. 

Toplumların kitleleşmesi ile En-
düstri Devrimi arasında yakın 
bir ilişki vardır.  Toplumların 
kitleleşmesi ilk olarak Batı’da 
başlar. Bunun nedeni ise Endüstri 
Devrimidir. Bu devrim sadece 
Batıyı etkilemekle kalmamış, 
globalleşerek tüm dünyayı ve bizi 
de derinden etkilemiştir. Bizde 
ise maalesef Endüstri Devrimi 
gibi bir devrim, bir süreç cereyan 
etmemiştir. 

Artık inanamıyoruz; 
ama inanana inanıyoruz.

Artık sevemiyoruz; 
yalnızca seveni seviyoruz.

Artık ne istediğimizi bilmiyoruz, 
ama bir başkasının istediğini 

isteyebiliyoruz. Ekranlar, videolar, 
röportajlar arasında 

yalnızca başkaları tarafından 
görülmüş olanı görüyoruz. 

Jean Baudrillard

Abdülhamit DÖNMEZ
Sosyolog

kitle toplumu ve 
kültür endüstrisi
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Bizdeki Batı tipi toplumsal dü-
zen arzusu ise yeni olmamakla 
birlikte bu yapılanma, Tanzimat 
Fermanı’nın ilanıyla başlamıştır. 
Batıyla olan bu yakınlaşma ilk 
olarak Batı karşısında, özellik-
lede askeri alanda, onların üs-
tünlüğünü kabul etmekle başlar. 
Türkiye’de ise devlet, sosyo-po-
litik açıdan yeni Türk Devleti’nin 
kurulmasıyla, “Batı” seçimini 
yapmıştır. Bu konuda herhangi 
bir tereddüt yoktur. Ancak bu 
devletçi–seçkinci gelenek, halkı 
yönetimden uzak tutma gele-
neğine bağlı kalarak toplumla 
paylaşmayı düşünmemiş, buna 
gerek duymamıştır. Halkın ise 
yapılan bu seçimi paylaştığını, 
desteklediğini söylemekse zor-
dur. Tüm bunlar ise birtakım 
sorunları beraberinde getirmiştir. 
Bu tip oluşumlar bazı kavram-
ların algılanmasını zorlaştırmış, 
bazılarının değişik güzergâhlarda 
yaşanmasına sebep olmuşlardır. 

Toplumlar kendi çabalarıyla 
sorunların üstesinden gelmeyi 
başarmışlardır. Ancak, çağdaşla-
şalım derken bu kavram yanlış 
anlaşılıyor belli ki, bize önerilen 
çözüm, bir kimlik değişikliğini 
içermekte. Bizden tarihte oyna-
dığımız bir rolü bırakıp başka bir 
rol üstlenmemiz istenmektedir. 
Batılılaşmadan bize çıkarılan pay 
ise, Batı kimliği kazanmamız yö-
nündedir. Batı’nın kimliğini ka-
zanmamız ancak onun tarihte ve 
toplumlar arası ilişkilerde oyna-
dığı rolü oynamak koşuluyla ka-
zanılır1. Oysa Batı bu rolü bizimle 
paylaşmayı hiç düşünmemiştir. 
Başlangıçta biz de düşünmedik; 
ta ki Tanzimat dönemine kadar. 
Ama sorunların doğru bir biçimde 
ortaya konulmuş olmaması, yan-
lış yapılanmalara neden olmuş-
tur. Bugün sorunlarımızı Batı’ya 
yönelmekle, onu taklit etmekle 
çözmeye çalışmak büyük bir he-
zeyandan başka bir şey değildir. 

1 ELİBOL,  Sosyoloji Konuşmaları, s.74

Tüm bunlara karşın Türk toplumu 
Batı’ya doğru seyir halindedir. 
Batılılaşma sürecinde bu yeni ya-
pılanmanın bizde yarattığı etkiler 
ve sonrasında oluşan yeni toplum 
tipi şu an içinde yaşadığımız top-
lumu oluşturmaktadır. Ülkemiz 
sosyolojik olarak şu dönüşümleri 
yaşamaktadır.

1. Türkiye’nin toplumsal yapısı 
kollektif yapıdan ferdiyetçi 
yapıya dönüşmektedir. Birey-
ci bu yapı toplumsal çözül-
menin ürünü olmakla birlik-
te, oluşan kitle toplumunun 
da habercisidir.

2. Kültür endüstrisi eş deyişle 
kitle kültürü, Türk Kapita-
lizm’inin sorunlu çocuğudur.

3. Kitle toplumunun ortaya 
çıkışı, Batı ile giriştiğimiz, 
yanlış güzergâhtaki yakınlaş-
malardan kaynaklıdır. Oluşan 
sosyal patolojiler en çok da 
Türk üst kimliğini derinden 
sarsarak, kimlik sorununu 
ortaya çıkarmıştır.

4. Batılılaşma sürecindeki yanıl-
gılar, kimlik probleminin yanı 
sıra, insanımızı kendi özüne 
yabancılaştırmıştır.

5. Batılılaşmada istenilen doğru 
hedeflere varılamamış, ürün 
olarak kitle toplumu ortaya 
çıkmıştır. Bu süreçte sosyal 
sapmalar meydana gelmiş, 
ahlaki çöküntü ise hızlan-
mıştır.

Çağdaş dünyaya bakılırsa, sosyal 
değişmenin merkezi bir önem 
kazandığı söylenebilir. Toplumlar 
hiçbir çağda görülmemiş ölçüde 
değişerek yeniden yapılanmakta-
dır. Ülkemizin ise uygar medeni 
toplumlar seviyesinde yerini 
alması gerekir. Gerek teknik ge-
rekse refah düzeyinde iyi yerlere 
gelmesi lazımdır. Fakat bu adre-
sin iyi tanımlanması da gerektir. 
Dünya değişiyor, değişmeyen tek 
şey ise değişimin ta kendisidir. 

Görünen o ki, Türkiye’nin bu de-
ğişimi kendi şartları içinde, kendi 
özellikleri ölçüsünde ve kendine 
has bir biçimde yaşamakta ol-
maması problemdir. Dünyadaki 
genel durumun Türkiye’de de 
yaşanıyor olması, özel bir halini 
temsil ediyor olması, kitle toplu-
munun evrenselleştiğinin de bir 
ispatıdır. Tüm bu saydıklarımız 
kitle toplumunun makro boyutla-
rı idi. Gelgelelim işim mikro, yani 
mikro sosyolojik kısımlarına. 

Kitle endüstrisi iletişim araçları 
vasıtasıyla üretilmekte ve dağı-
tılmaktadır. Bu süreçte kitle en-
düstrisi ile reklamın organik bağı 
öne çıkmakta2 ve reklam kültür 
endüstrisinde; tüketiciyi sana-
yi tekellerden ayırmayan bağı 
güçlendiren bir aygıt konumuna 
getirmektedir. Kitle iletişim araç-
ları ise sanatsal olmaktan ziyade 
tekellerin ayrılmaz bir durumuna 
düşmektedir. Bu noktada her şey 
ticarileşmekte; sanat, müzik, vb. 
giderek yok olmaktadır. Buna ila-
veten kitle endüstrisi tekelcilere 
büyük rant sağlamaktadır3. Yine 
kültür endüstrisi, eğlence kuru-
mu vasıtasıyla tüketiciler üze-
rinde etkili olmaktadır. Özellikle 
de var olan sisteme entegreyi 
sağlayan eğlence kültürü, bu iş-
levi gerçekleştirmektedir. Çünkü 
eğlencede var olan şey düşünmek 
değil, bilakis bundan kaçıştır. 
Böylece eğlence yoluyla siste-
min sorgulanması, bireyin kendi 
sosyal problemlerini/konumunu 
düşünmesi son bulmaktadır. Ör-
neğin toplumda eğlence tuzağına 
düşen bireyler, genelde işsiz olan 
insanlardır. 

Diğer taraftan kültür endüstrisi, 
insanları tüketici olarak görmek-
te ve onları sürekli olarak kan-
dırmaktadır. Kültür endüstrisinde 
her şey tektipleştirilmekte4, bir-
birine benzer hale getirilmekte, 
standart bireyler yaratarak mo-

2 KIZILÇELİK, Frankfurt Okulu, s.235.
3 A.g.e. , s.238.
4 KIZILÇELİK, Frankfurt Okulu, s.238.
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notonluğu hat safaya çıkarmakta-
dır. Sosyo-ekonomik, siyasal kül-
türel anlamda tek biçimleştirme 
egemen duruma gelmektedir. 

Bir diğer özelliği kültür endüstri-
sinin, insanlar birbirlerinin ye-
rine geçmekte, onlar artık birer 
kopya olmakta ve sahteleşmek-
tedir. Bu sanallık aynı zamanda 
ahlaki çöküşü de beraberinde 
getirmektedir. Tüm bunlar kitle 
endüstrisiyle alakalıdır. Yukarıda 
da değindiğimiz gibi, ülkemizde 
kitle toplumunun oluşması Batı 
ile yakınlaşmalarımızdan sonra 
başlamıştır. Özellikle SSCB’nin 
dağılması, ABD’nin ve eşdeyişle 
Batı’nın dünyada üstün hale gel-
mesi toplumlar arası dengeleri 
değiştirmiştir. Küreselleşmeyle 
birlikte ivme kazanan toplumsal 
değişim, tüm dünyayı etkilediği 

gibi, ülkemizin toplumsal ya-
pısını da dudak ısırtacak dere-
cede değiştirmiştir. Sonrasında 
karşılaştığımız durumsa “Kitle 
Toplumu”dur.
 
“Kültür endüstrisi/kitle kültürü 
ya da popüler kültür ” kitlelerin 
aldatılması olarak aydınlanma5 
kültür endüstrisi analizine yö-
neliktir. Aslında kitle iletişim 
araçları (medya, internet vs.) 
baskıcıdır. Birtakım olaylar bun-
lar yoluyla boğulur; mutluluk ve 
haz itaatle ve bireyin toplum-
sal ve siyasal düzene tamamen 
eklenmesiyle sağlanır. Gelişmiş 
Batı toplumlarında olduğu gibi 
ülkemizde de, müziğin kullanı-
mı değerinden, sanatından çok 
değişim değeri tarafından yön-

5 HORKHEMIER ve ADORNO, 
Aydınlanmanın Diyalektiği, s.7

lendirilmektedir6. Gerçek ikilem 
“pop/Türk rock” ile “halk/sanat 
müziği” arasında olmayıp, “Pazar 
yönelimli müzik” ve “Pazar yöne-
limli olmayan” müzik arasındadır. 
Bugünse ülkemizde daha çok 
“Pazar yönelimli” olan müzik, 
görselliklerle (kadın objesi, ero-
tizm) kavranılabilen ve tadına 
varılabilen müzik anlayışını bera-
berinde getirmiştir. Buradaki du-
rum rantsal bir yönelim olup, bu 
tip bir bakış açısı gayri eş deyişle 
gayriahlaki yaşantı ve düşünceyle 
ilişkilidir. Diğer bir olumsuzluk 
müzikteki fetişist karakterlerdir. 
Müzik işlevini yitirmiş, kitleleşen 
toplum gerçeğinde dinleyicilerin 
bilinci müzikte fetişistleşmiş, bu 
tarzlar ön plana çıkmıştır. 

Burada, popüler müzik, fetişmin 
ticarileşmesini de beraberinde 

6  KIZILÇELİK, Frankfurt Okulu, s.209.
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getirmiştir. Bu durum, tüketiciyi 
tüketime yönlendirirken bilincin 
dağılmasına neden olurken, din-
lendirici bir etkiyle de insanların 
tüketim alışkanlıklarına ivme ka-
zandırmıştır. Örneğin süpermar-
ketlerdeki mayhoş müzikler, ya 
da büyük giyim mağazalarındaki 
caz veya son moda yabancı tarzı 
müziklerin çalınması. Bu sesler 
besteciyi ya da icracıyı reklam 
etmekle birlikte, insanlara “dü-
şünme, tüket!” mesajını bilinçal-
tına vermektedirler.

Kitle iletişim araçları yoluyla 
birey sosyalizasyon sürecinde pa-
sifize edilmekte, bireyin otonom 
(özerkliği) zayıflatılmakta, bunun 
için en etkin araç olarak dil-kitle 
iletişim araçlarında somutlanan 
şekliyle kullanılmaktadır. Bu bağ-
lamda dil, özdeşleştirme ve bir-
leştirmeye, olumlu düşünmenin 
yöntemi olarak geliştirilmesine 
aşkın, eleştirel kuramlar üzerine 
düzenli saldırılara tanıklık ederek 
bireyi yok etmeye çalışmaktadır7. 
Burada özerklik, buluş ve eleştiri 
ögeleri geri plana itilmekte, kav-
ramlar kitleler/halk tarafından 
argolaştırılarak “argo” söylemler 
ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla 
yıpranan dil gerçek kültürü yok 
etmektedir. Her yönüyle tüketti-
ren bu anlayış, seksüaliteyi 
(cinselliği) ön plana çıkaran, özel 
çıkarların gizli olduğu fenomen-
leri de içinde saklamaktadır.
Kitle kültürü, şeyleştirilmiş, 
maddeleşmiş kültürdür. En temel 
yönü tüketim toplumunda her 
şeyi “tüketici” olarak kavrama-
dır. Birey burada pasif konumda-
dır. Adeta morfin almış gibidir. 
Tüketicinin bu pasifizeliği kültür 
endüstrisinin gücünü gösterir. 
Kültür endüstrisi söz verdiği ko-
nularda tüketiciyi sürekli aldatır. 
Ürünleri birbirlerine benzer, sü-

7 KIZILÇELİK, A.g.e s.221.

rekli bireyleri aldatırlar. Kültür 
endüstrisi bireyleri kitle toplu-
munda kütle adamı haline ge-
tirmiştir. Kütle adamı art niyetli 
türsel bir varlıktır. Dolayısıyla 
kültür endüstrisinin aldığı düze-
nek insanın şeyleştirilmesi üzeri-
ne kurulmuştur. Reklam, müşteri-
yi etkilemek için çeşit çeşit araç 
kullanır. Aynı sözleri tekrar tekrar 
söyler örneğin; X kişisinin kullan-
dığı bir beyaz eşya döner döner 
gösterilir, güzel bir kızın cinsel 
çekiciliği gözler önüne serilerek 
müşterideki eleştirme yetilerini 
zayıflatıp onun ilgisini çeker. 
İzleyenleri ter ya da ağız koku-
su tehlikesiyle korkutur, ya da 
belli bir şampuan ya da kıyafet, 
yiyecek almasıyla kişide ansızın 
büyük bir değişiklik olacağı yö-
nünde hayaller kurmasına ortam 
hazırlar. Bütün bu yöntemler us 
dışıdır. Malın nitelikleriyle uzak 
yakın ilgileri yoktur. Müşterilerin 
eleştirme yetilerini, tıpkı afyon 
gibi, ya da hipnoz gibi körelterek 
öldürürler. Tıpkı filmlerin yaptığı 
gibi, hayalci yönlerini bir ölçüde 
doyururlar ama aynı zamanda 
küçüklük ve güçsüzlük duygula-
rını artırırlar. İşte size reklamın 
işleyiş öyküsü…

Kültür endüstrisinin birey ve 
toplumları özellikle de bizim 
ülkemizi etkisi altına almaya 
başlaması, artık iş dünyasının bir 
parçası olan ama sanat olmayan, 
radyo, tv, sinemadır. Artık radyo-
nun ve televizyonun, sinemanın 
kendilerini sanat olarak görmeye 
gerekleri kalmamıştır. Sinema ve 
internet ticaretten başka bir şey 
olmadıkları gerçeğini, bilerek 
yarattıkları değersiz şeyleri yasal 
duruma getirerek bir ideoloji 
olarak kullanmaktadırlar. Buna ek 
kültür tekelleri oluşturulur. 
Evet sonuç olarak, “kültür endüs-
trisi/kitle kültürü ya da popüler 

kültür” kitlelerin aldatılması ola-
rak aydınlanma8, kültür endüs-
trisi analizine yöneliktir. Aslında 
kitle iletişim araçları (medya, 
internet vs.) baskıcıdır. Türki-
ye’de olan birtakım olaylar bun-
lar yoluyla boğulur; mutluluk ve 
haz itaatle ve bireyin toplumsal 
ve siyasal düzene tamamen ek-
lenmesiyle sağlanır. Kitle iletişim 
uzmanları ise işi bildikleri için, 
istedikleri değerleri iletirler. Her 
insana hitap eden şeyler mev-
cuttur. Etkililik, sıkılık, kişilik, 
düş ve romantik, erotik yayınlar 
sunarlar. Tabi bu tesadüf olma-
yıp, amaç burada inşa edilmek 
istenen kitle toplumudur.
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Fatih ÖZDOĞAN
Sosyal Yardım Uzmanı

yoksulluk 
halleri

kitap eleştirisi

Türkiye’de Kent Yoksulluğunun 
Toplumsal Görünümleri 

Yoksulluk ve yoksullar konusu-
nun, ülkemiz akademisinde ge-
nellikle ele alınanın bakışının 
ve algısının dışarıda tutulduğu, 
değerlendirmeye alan yazarın 
bakışı üzerinden ele alınan bir 
konu olduğunu ortaya konulan 
çalışmalardan ifade edebili-
riz. Ele alınan konunun sosyal 
bilimlerde merkezinin insan 
olduğunu düşündüğümüzde, 
yoksulluk konusunda da yok-
sulların kendi durumlarını nasıl 
ifade ettiğinin, algıladığının 
ve yaşadığının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan, 
yoksulluğu ele alan eserler 
çoğu kez nicel araştırmalar-
dan hareketle yoksulluk ve 
yoksullar üzerine değerlendir-
melerde bulunmaktadırlar. Bu 
durum çoğu kez yoksulluğun 
rakamlar üzerinden değerlen-
dirildiği ekonomik bir boyuta 
işaret etmektedir. Yoksulluk 

konusunu ele alırken konuya 
salt elde edilen veya edilme-
yen gelirle bakmanın bazı un-
surları göz ardı edebileceğini 
ifade edebiliriz. Bu unsurlar 
çoğu zaman ekonomik durumla 
ilgili olan; ancak ekonomik 
göstergelerle açıklanamayan 
alanları işaret etmektedir. Bu 
alanlara örnek olarak,  yoksul-
ların toplumsal hayatta değişik 
ağlara ulaşma ya da ulaşma-
ma durumları -eğitim, sağlık, 
vb.,-, ulaşabildikleri ağların 
niteliği ve kalitesi -uygun bir 
eğitim olanağı ya da düzgün 
bir sağlık hizmetinin alışı gibi- 
gösterebiliriz. Bunlarla birlikte 
yoksulluğun, yoksulların yoksul 
olma durumlarının getirdiği 
toplumsal hayatta yer alış algı-
larını, bakışlarını ve algıları da 
şekillendirdiğini ifade edebili-
riz. Bu anlamda sırf rakamlarla 
ortaya çıkarılamayacak kişile-

Ülkemizde yoksullar 
üzerine yapılan alan 
araştırması ve nitel 

araştırma tekniklerinden 
yararlanılarak 

geliştirilmiş olan sınırlı 
sayıdaki önemli eserden 

biri de ‘Yoksulluk 
Halleri: Türkiye’de Kent 
Yoksulluğunun Toplumsal 

Görünümleri’dir. Eser, 
yoksulluğu yoksulların 

dilinden anlamaya 
ve anlamlandırmaya 

çalışmaktadır. 
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rin yaşam koşullarının biçimi ve 
algısı nitel araştırmaları gerekli 
kılmaktadır. 

Ülkemizde yoksullar üzerine 
yapılan alan araştırması ve nitel 
araştırma tekniklerinden yarar-
lanılarak geliştirilmiş olan sınırlı 
sayıdaki önemli eserden biri de 
‘Yoksulluk Halleri: Türkiye’de 
Kent Yoksulluğunun Toplumsal 
Görünümleri’dir. Eser, yoksulluğu 
yoksulların dilinden anlamaya ve 
anlamlandırmaya çalışmaktadır. 
Eser, Mart 2007 tarihinde İletişim 
Yayınları’ndan çıkmıştır. Özgün 
yoksulluk yazını içinde değerlen-
dirilebilecek eser, Necmi Erdo-
ğan’ın editörlüğü ve yazarlığı ile 
birlikte Aksu Bora, Kemal Can, 
Ahmet Çiğdem, Ömer Laçiner, 
Ersan Ocak ve Mustafa Şen’in 
katkılarıyla kaleme alınmıştır. 
Eser, ‘Yoksulları Dinlemek’ başlığı 
altında giriş kısmı ile birlikte, 
‘Yoksulluk Üzerine’ ve ‘Yoksulluk 
Hikayeleri’ adlı iki bölümden 
oluşmaktadır. Esere arka plan 
oluşturup kaynaklık eden alan 
araştırması, yoksul olarak ifade 
edilen kişilerle yapılan mülakat 
ve bant kayıtlarına dayandırıl-
maktadır. Alan araştırması, An-
kara ve İstanbul ve bu iki büyük 
kentle yoksulluk karşılaştırması 
sağlaması için Şanlıurfa, Erzurum 
ve Konya’da yapılan görüşmeler 
ve bu görüşmelerin kayıtların-
dan oluşmaktadır. Eser, diğer bir 
taraftan ülkemizdeki kent yok-
sulluğunun kodlarını ortaya çıkar-
mayı amaçlamaktadır. Eser genel 
olarak, yoksulluğu ‘ekonomik’ 
bir kategori olarak değerlendiren 
bakış açısına eleştirel bakarak, 
yoksulluğu daha geniş anlamlarla 
‘yoksunluk’ gibi kategoriler üze-
rinden ele almaya çalışmaktadır.

Eserin ‘Yoksulluk Üzerine’ başlığı 
altında yer alan birinci bölümün-
de, yoksulluğun kavramsal çer-
çevesi, diğer unsurlar -cinsiyet, 
kimlik, mekan vb.,- ve toplumsal 
yapılarla ilişkisi yapılan alan 
araştırması üzerinden araştırma-
da yer alan Necmi Erdoğan, Aksu 
Bora, Kemal Can, Ahmet Çiğdem, 
Ersan Ocak, Mustafa Şen ve araş-
tırma dışındaki ekipten Ömer 
Laçiner’in yazıları ile verilmeye 
çalışılmaktadır. Bu bölümde, Er-
doğan’a ait ‘Garibanların Dünya-
sı: Türkiye’de Yoksulların Kültü-
rel Temsilleri Üzerine İlk Notlar’, 
‘Yok-sanma: Yoksulluk-Mâduniyet 
ve “Fark Yaraları” ve ‘Ağır Çekim 
Yoksulluk’; Bora’ya ait ‘Kadınlar 
ve Hane:”Olmayanın Nesini İdare 
Edeceksin?”; Ocak’a ait ‘Yok-
sulun Evi’; Can’a ait ‘Yoksulluk 
ve Milliyetçilik’ ve ‘Şanlıurfa’da 
Yoksulluk Manzaraları’; Çiğdem’e 
ait ‘Yoksulluk ve Dinsellik’; Şen’e 
ait ‘Kökene Dayalı Dayanışma-
Yardımlaşma: “Zor İş…”, ve La-
çiner’e ait ‘Bir Süreç ve Durum 
Olarak Yoksullaşmayı Sorgulamak’ 
başlıklı yazılar yer almaktadır. 
Bu yazılarda yoksulluğun nasıl ve 
hangi biçimlerde yaşandığı, algı-
landığı üzerine alan çalışmaların-
dan hareketle okuyucuya bilgiler, 
izlenimler ve bazı çıkarımlar 
aktarılmaktadır. Ayrıca yazılarda 
yoksulluğun farklı boyutlarına 
değinilerek, yoksulluk-cinsiyet, 
yoksulluk-kimlik, yoksulluk-din-
sellik, yoksulluk-milliyetçilik ve 
yoksulluk-mekân ilişkileri ele 
alınmaya çalışılmaktadır.

Eserin ikinci ve büyük bölümünü 
oluşturan ikinci kısmı, ‘Yoksulluk 
Hikayeleri’ başlığı altında eserin 
alan çalışmasını oluşturan ve 
toplam 180 kişiyle yapılan 160 

mülakatın önemli bir kısmının 
verildiği dökümlerden oluşmak-
tadır. Mülakatlara ait döküm 
derlemelerinde, mülakat yapılan 
kişilere ait duygu, düşünce, ha-
yat hikayesi, yaşanılan önemli 
olaylar gibi unsurları da ‘yoksu-
lun yoksulluk algısı’ ile birlikte 
görmek mümkündür. Diğer ta-
raftan, görüşmelere ait döküm 
derlemelerinde mülakat yapılan 
kişilere ait kullanılan dile müm-
kün olduğunca sadık kalınmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Bu bö-
lümde, temel olarak yoksulluk 
yoksulların kendi dilleri ve algı-
ları üzerinden ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır. Ayrıca bu bölüm, 
ilk bölümde yer alan yoksulluğun 
kavramsal çerçevesinin çizilmeye 
çalışıldığı ve yoksulluğun siya-
sal, kültürel, ekonomik ve diğer 
sosyal unsurlarla ilişkisinin ele 
alındığı yazılara da dayanak ve 
arka plan oluşturmaktadır. Eserin 
alan çalışmasına dayanması, yok-
sulluğu yoksulların bakışı ve algısı 
üzerinden ele almaya çalışması, 
eseri özgün ve güçlü kılan unsur-
lar olarak görülmektedir. Ayrıca 
eserde yer alan mülakatlara ait 
döküm derlemelerinin, yoksulluk 
üzerine gerçekleştirilmek istene-
cek yeni çalışmalara da dayanak 
ve fikir verme yönünde kaynaklık 
yapabilme özelliği taşıdığı düşü-
nülmektedir. 

Özetlemek gerekirse eser, yok-
sulluğu yoksulların dünyasından, 
sözlerinden ve algılarından, yok-
sulluğun iktisadi boyutunu da göz 
önünde tutarak; ancak yoksulluğa 
ekonomik indirgemeci bir tavır-
la yaklaşmaktan kaçınarak ele 
almayı ve okuyucuya aktarmayı 
amaçlamaktadır. 


