
İslam EMİROĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Üçüncü Yılımıza “Merhaba” Derken…

Bir kamu kuruluşu olarak ülkemizdeki en temel ve kapsamlı sosyal yardım faaliyetlerini yürüten Genel 
Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynağını kullanarak ekonomik ve sosyal 
açıdan değişik yoksunlukları olan ve sosyal güvencesi olmayan insanlarımız için çok çeşitli sosyal yardım 
ve proje destek programları uyguluyor.

Bu çerçevede, nüfusumuzun en yoksul kesimindeki ailelerin temel eğitim, sağlık, barınma, yakacak vb. 
hizmetlere tam olarak erişimini hedef alan ve yaklaşık 2,5 milyon aileyi kapsayan bir “Sosyal Yardım 
Ağı” oluşturduk. Ayrıca, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, 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, bugüne kadar gerek sosyal yardım gerekse proje destek programları çerçevesinde yerel ve ulusal 
bazda birçok başarılı sosyal destek uygulamasına imza attı. 

Söz konusu uygulamalar ile sosyal yardım ve hizmet alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, araştırma-
ların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla ise bundan tam iki 
yıl önce 2008 yılında “Dayanışma” adlı dergimizi yayımlamaya karar verdik. 

Dergimizi yayıma hazırlayan ekibimiz, iki yıl içinde her üç ayda bir olmak üzere toplam sekiz sayıyı oku-
yucuları ile buluşturdu. Her sayıda, Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından, Türkiye’nin dört bir yanın-
da vatandaşlara hizmette sınır tanımadan çalışan SYD Vakıflarından haberler verdi, aynı zamanda Vakıf 
Başkanlarımız olan Kaymakamlarımız ve sosyal yardım alanında çalışan sivil toplum örgütleri temsilcile-
ri ile söyleşiler gerçekleştirdi, alana ilişkin akademik ve güncel sorunlara dergi sayfalarında yer verdi ve 
nihayet üçüncü yılına “merhaba” dedi. 

Dergimizin bu sayısında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 13-15 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu” ile ilgili 
geniş bir dosya hazırladık ve 111 bildiri sahibinin yanı sıra 1000 civarında misafirin katılarak alana ilişkin 
görüş ve çalışmalarını paylaştığı ve değişik bakış açılarının birlikte değerlendirildiği sempozyuma ilişkin 
görüşlere yer verdik. Ayrıca, yıllardır SYD Vakıfları ile birlikte çalışan Tema Mağazacılık CEO’su Mustafa 
Küçük ve Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşileri de yine bu sayımız-
da okumanız mümkün.

Dergimizin elinizde bulunan 9. sayısını da diğer sayılarımızda olduğu gibi keyifle okumanızı temenni 
eder ve dergimizin yayın hayatında ikinci yılı biterken, daha nice yıllar sizlerle buluşmasını içtenlikle 
dilerim.
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Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı sosyal yardımların sadaka 
mantığıyla yapıldığı iddialarıyla 
ilgili olarak, “Bizim yardımla-
rımızın bir plan dâhilinde, bir 
proje dâhilinde ve çok değişik 
kurumların katılımıyla kanunlar 
ve ikincil düzenlemeler çerçeve-
sinde yapıldığını herkes biliyor.” 
dedi.

2011 mali yılı bütçe görüşme-
lerinde konuşan Devlet Bakanı 
Sayın Hayati Yazıcı, sosyal 
yardımların sadaka mantığıyla 
yapıldığına ilişkin iddiaları ya-
nıtladı. Söz konusu eleştirilerin 

birkaç yıldır gündeme geldiğini 
belirten Devlet Bakanı Sayın 
Hayati Yazıcı, “Bizim yardımla-
rımızın bir plan dâhilinde, bir 
proje dâhilinde ve çok değişik 
kurumların katılımıyla kanunlar 
ve ikincil düzenlemeler çer-
çevesinde yapıldığını herkes 
biliyor. Bu yardımlar son de-
rece şeffaf biçimde yapılıyor. 
Özellikle 2003 yılından bu yana 
sosyal yardımların Fonun kuruluş 
amacı doğrultusunda, hiçbir yere 
aktarılmasına fırsat vermeden, 
tamamen sosyal güvenceden 
yoksun insanlarımıza adil bir 

TBMM Genel Kurulunda konuştu
Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı

Devlet Bakanımız 
Sayın Hayati Yazıcı 
sosyal yardımların 
sadaka mantığıyla 

yapıldığı iddialarıyla 
ilgili olarak, “Bizim 
yardımlarımızın bir 
plan dâhilinde, bir 

proje dâhilinde ve çok 
değişik kurumların 

katılımıyla kanunlar ve 
ikincil düzenlemeler 

çerçevesinde 
yapıldığını herkes 

biliyor.” dedi.
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şekilde erişimini sağlamak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
diye konuştu.

“Türkiye’de günlük 1 doların 
altında bir parayla geçinmek zo-
runda olan hiç kimse kalmamış-
tır.” diyen Devlet Bakanı Sayın 
Hayati Yazıcı, “Bunu biz sağladık. 
Önemli bir sosyal politika olarak 
proje destek oranlarını arttırdık. 
İktidara geldiğimizde Fonun kay-
naklarının yüzde 1.5’i proje des-
teklerine tahsis ediliyordu. Biz 
bunu bugün yüzde 20 seviyesine 
çıkarttık. Amacımız insana sade-
ce gıda vermek değil, iş kurma-
sını sağlamak, geleceğini kendi 
çalışmasıyla garanti ettirmektir. 
Böylece hem yoksul vatandaş-
larımız iş sahibi oluyor hem de 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün muhatap 
kitlesi azalıyor. Böyle bir politi-
ka izliyoruz.” şeklinde konuştu. 
Devlet Bakanı Yazıcı, bu politi-

kalar çerçevesinde 7 yıldır ilk 
ve orta öğretimdeki öğrencilerin 
kitaplarının ücretsiz dağıtıldığını 
vurgulayarak,  “Bu çok çağdaş 
bir yaklaşım. Çocukların arasında 
zengin fakir ayrımı yapamayız. 
Biz sosyal politikaları sadece gıda 
yoksulluğunu esas alarak yürüt-
müyoruz. Eğitimsizliği ve elbette 
istihdamdaki sorunları da dikkate 
almak suretiyle sosyal politika 
yürütüyoruz. Bu kapsamda Şartlı 
Eğitim Yardımı, uygulamaları-
mızdan biri. Bu uygulamamız 
çerçevesinde Türkiye’de 2 milyon 
çocuk bu projeden faydalanmak-
tadır.” dedi.

Barınma yardımlarına da değinen 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, “Diğer bir faaliyetimiz 
barınma yardımlarıdır. Anado-
lu’nun çok değişik yörelerinde 
gerçekten sağlıklı koşullardan 
uzak, çatılarda yaşayan insan-
larımız var. Tuvaleti, mutfağı, 

yatak odası bir arada yaşamak 
zorunda olan insanlarımız var. 
Bunlara el attık. Bir taraftan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 
aracılığıyla bu vatandaşlarımızın 
sorunlarını gidermek için projeler 
uygularken, öte yandan TOKİ’yle 
birlikte sosyal konut üretimine 
başlamış bulunuyoruz. Hedefimiz 
ilk etapta 50 bin konut. Bu proje-
mizin 928 konutunu Eskişehir’de 
bitirdik.” diye konuştu.

Yazıcı, kömür yardımıyla ilgili 
eleştirilerle alakalı olarak da 
“Kömür yardımını sadece vatan-
daşın kömür ihtiyacının gideril-
mesi şeklinde bir proje olarak al-
gılamayın. Bu kömürlerin tamamı 
bu topraklardan çıkarılmaktadır. 
Dolayısıyla bu proje çerçevesinde 
bizim ocaklarımız çalışmakta, 
binlerce kişi iş bulmaktadır. Yine 
binlerce nakliyeci iş bulmakta-
dır.” ifadesini kullandı.

Genel Müdürlüğümüz ve TOKİ işbirliği ile yoksul vatandaşlara yapılan konutlar
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“sosyal yardımlara ilişkin 
kanun tasarısı çalışmalarımız var”
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, 26.10.2010 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunda ger-
çekleştirilen toplantıda Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yürü-
tülen faaliyetlere ilişkin çeşitli 
açıklamalarda bulundu. Sosyal 
yardımlara yönelik düzenlemeleri 
içeren kanun tasarısı çalışmala-
rına devam ettiklerini belirten 
Yazıcı, önümüzdeki dönemlerde 
kanun tasarısını Meclise sunabile-
ceklerini ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda sosyal 
yardım uygulamalarına ilişkin 
olarak sunulan kanun teklifi 
hakkında konuşan Yazıcı, kanun 
teklifini değerlendirerek, teklif-
te yer alan SYD Vakıf Mütevelli 
Heyetlerinde siyasi parti tem-
silcilerinin yer alması ve muh-
tarların Heyet üyesi olmaktan 
çıkarılmasına yönelik ifadelerin 
yürürlükteki düzenlemeleri ileri-
ye götüren öneriler olmadığını, 
aksine bu düzenlemelerin daha 
da gerisinde olduğunu söyledi. 
Yazıcı, konuya ilişkin şu değer-
lendirmelerde bulundu:

“Vakıfların Mütevelli Heyetlerin-
de siyasi parti temsilcileri olduğu 
iddiası doğru değildir. Şimdi bu 
kanun teklifini irdelediğimizde 
tam tersi bir öneri getiriliyor. 
Deniliyor ki TBMM’de grubu 
bulunan partilerin temsilcileri de 
yer alsın. Biz bunu doğru bul-
muyoruz. Türkiye genelinde 973 
olan Vakıf Mütevelli Heyetleri 
bana göre kamu kaynağının yasa 
çerçevesinde en etkin, en düzgün 
ve doğru verilerle tahsisini ya-
pan, ama o oranda da sivil yapılı, 
şeffaf ve katılımcılığı ön planda 
tutulmuş bir konumda. Gene bu 
teklif, muhtarları Vakıf Mütevelli 
Heyetlerinin dışına çıkarıyor. O 
yörede yardım yapmakla sorumlu 
kişiler devre dışı bırakılıyor. Bu 
haliyle de mevcut yasal düzenle-
menin daha gerisinde bir teklif.” 

Sosyal yardım alanının çok 
önemli olduğunu ve Hükümetin 
gündeminde yer aldığını söyleyen 
Yazıcı, konuya ilişkin kanun tasa-
rısı çalışmalarının devam ettiğini 
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
benzer bir Sosyal Yardım Kurumu 
Başkanlığının oluşturulabileceğini 

ifade etti. Çok değişik kurum-
ların yürüttüğü faaliyetlerin bir 
araya getirilmesi, toplanması ve 
bir yasal çerçeve altına alınması 
yönünde tasarı çalışmaları yürüt-
tüklerini kaydeden Yazıcı, “Belki 
bu dönem olmaz ama önümüzde-
ki dönemlerde sanırım bu yasal 
düzenleme yüce Heyetimize gire-
cek ve burada değerlendirmesini 
yapacaksınız.” dedi.

Sosyal yardım olarak dağıtılan 
kömürlerin yurt dışından ithal 
edildiğine dair iddialara da 
açıklık getiren Yazıcı, “Eleştiri 
hakkınız var, ama eleştiri hak-
kını kullanırken mutlaka doğru 
verilere de dayanmanız gerek-
tiğini herhalde kabul edeceksi-
niz. Böyle bir durum söz konusu 
değil. Kaldı ki 2010 yılında temin 
edilecek kömürle alakalı Bakan-
lar Kurulunda da bu konunun altı 
çizilmiş. Özellikle Türkiye Taş Kö-
mürü İşletmesinin, sosyal yardım 
kapsamında dağıtımı yapılacak 
kömürleri yerli kaynaklardan ön-
celikle temin etmesi konusunda 
vurgu yapılmış.” diye konuştu.

Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı:
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Uluslararası Yoksullukla Mücadele 
Stratejileri Sempozyumu

gerçekleştirildi
İSTANBUL’da 
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Avrupa Komisyonu tarafından 
2010 yılının “Yoksulluk ve Sos-
yal Dışlanma İle Mücadele Yılı” 
olarak ilan edilmesi kapsamında 
yoksulluğun azaltılması ve top-
lumsal dayanışmanın artırılması 
amacıyla Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 13-15 Ekim 2010 ta-
rihleri arasında İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“Uluslararası Yoksullukla Müca-
dele Stratejileri: Deneyimler ve 
Yeni Fikirler” Sempozyumu, yurt-
dışından ve Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen yüzlerce davet-
linin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Üç gün boyunca süren ve 15 otu-
rumda sunulan 69 bildiri ile yok-
sulluğun azaltılması konusunda 
yeni fikirlerin tartışıldığı Sempoz-
yumda katılımcılar deneyimlerini 
karşılıklı olarak paylaşma fırsatı 
buldular.

Sempozyumun açılış töreni 13 
Ekim 2010 tarihinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapıldı. Açılış tö-
renine katılan Devlet Bakanımız 
Sayın Hayati Yazıcı, İslam Kon-
feransı Teşkilatı Genel Sekreter 
Yardımcısı Sayın Hameed A. 
Opeloyeru ve Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım birer açılış 
konuşması gerçekleştirdiler. Pa-
kistan ziyareti nedeniyle törene 
katılamayan Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ise bir me-
saj gönderdi.

Törende konuşan Devlet Baka-
nımız Sayın Hayati Yazıcı, gelir 
dağılımındaki dengesizliklerin 
giderilmesine ve yoksul kesim-
lerin desteklenmesine yönelik 
sosyal politikaların, toplumsal 
dayanışmanın güçlendirilmesi ve 
sosyal barışın korunması açısın-
dan büyük önem taşıdığını belir-
terek, yoksulluğun ortadan kal-
dırılması ve toplumsal etkisinin 
hafifletilmesinin ancak iktisadi 
ve sosyal politikaların bir arada 
oluşturulmasıyla mümkün olduğu-

nu ifade etti. Yazıcı, toplumsal, 
ekonomik, yönetsel ve kültürel 
nitelikte birçok unsurun yoksul-
luğu ciddi şekilde etkilediğinden 
söz ederek, bu nedenle yoksul-
lukla mücadelenin bu gerçeği göz 
önünde bulunduran bir stratejiye 
sahip olması gerektiğini söyledi. 
Yazıcı, bu durumun insanlığın, 
medeniyetin nimetlerinden ye-
terince ve hakkaniyete uygun 
bir biçimde faydalanamadığı bir 
küreselleşme gerçeğini ortaya 
koyduğunu belirtti. 

Toplam dünya nüfusunun hâlâ 
önemli bir kısmının sosyal gerek-
sinimlerini karşılayamadıklarını 
belirten Yazıcı, 1 milyarı aşkın 
insanın günlük 1 doların altında 
gelirle yaşamak zorunda oldu-

ğunu ve yeterli sağlık ve eğitim 
hizmetlerinden yararlanamadığı 
bir dünyada yaşadığını dile getir-
di. “Bu yönleriyle günümüzdeki 
küreselleşme süreci, küresel 
kaynakların verimli ve etkin kul-
lanımından uzak kaldığını göster-
mektedir.” diyen Yazıcı, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bu koşullar sadece gelişmemiş 
ülkelerin veya toplumların yoksul 
kesimlerinin değil, zengin-yoksul 
her ülke ve toplumsal kesimin 
yoksulluktan olumsuz etkilenme-
sine de neden olmaktadır. Çünkü, 
temel insani ihtiyaçlarını karşı-
layamayan, beşeri sermayeleri 
zayıf kalan yoksul kesimlerin var-
lığı, toplumların ve tüm dünyanın 
toplam beşeri sermayesini büyük 
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bir kayba uğratmaktadır. Yaşa-
dığımız çağ, küreselleşme çağı 
olduğu kadar, bilim çağı, bilişim 
çağı ve teknoloji çağıdır. Böylesi 
bir çağda ilerlemenin ve refahın 
sağlanmasının beşeri sermaye 
gelişimine bağlı olduğu düşünü-
lürse, bu kaybın önemi ve büyük-
lüğü daha da iyi anlaşılacaktır. 
Kalkınmanın sağlanabilmesi için 
toplumun yoksul kesimlerinin 
kişisel ve toplumsal girişimlerinin 
sağlanabilmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle devletlere, 
bilinçli sosyal politikalar uygula-
maları, dengeli bir gelir dağılı-
mını gerçekleştirmeleri, yoksul 
kesimlerin beşeri sermayelerini 
geliştirebilmeleri için büyük gö-
revler düşmektedir.” 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın birinci kısmında, sosyal 
devlet ilkesinin Türkiye Cumhu-
riyeti’nin temel niteliklerinden 
biri olarak vurgulandığını, bu 
ilkenin devletin sosyal barışı ve 
sosyal adaleti sağlamak amacıy-
la, sosyal ve ekonomik hayata 

aktif katılımını gerekli ve meşru 
kıldığını ifade eden Yazıcı, “Bu 
gerçeklikten hareketle, Hüküme-
timiz döneminde ortaya konulan 
istikrarlı politikalar neticesinde, 
makro ekonomik göstergelerde 
memnuniyet verici gelişmeler 
kaydedildiğinin altını çizmek 
istiyorum.” dedi. 

“Kimsesizlerin, kimsesi olma” 

hedefiyle yola çıkan AK Parti Hü-
kümetinin, toplumsal denge ve 
adaleti sağlamak için sosyal yar-
dımları, etkili bir sosyal politika 
aracı olarak hayata geçirdiğini 
ifade eden Yazıcı, AK Parti Hükü-
meti döneminde, yoksulluğun et-
kilerinin azaltılması için kapsamlı 
projelerin uygulamaya konulma-
sı, günlük sorunları giderecek 
geçici çözümler yerine kalıcı ve 
uzun vadeli politikalara ağırlık 
verilmesi, yardım götürmede 
kayırmacı olunmaması, adaletin 
ve hakkaniyetin gözetilmesi, 
bu alana ait olan kaynakların, 
mutlaka alanında kullanılmasına 
özen gösterilmesi ve insanların 
kendi ayakları üzerinde dur-
malarını sağlayıcı iş edindirme 
yardımlarının toplam yardımlar 
içinde daha fazla yer almasının 
sağlanmasının temel hedefleri 
arasında bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin önde gelen sosyal 
hizmet ve sosyal yardım kuruluş-
larından biri olan ve 2004 yılın-
da Genel Sekreterlikten Genel 
Müdürlüğe dönüşerek kurum-
sallaşan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
faaliyetlerinin parasal kaynağı-
nın 1986 yılında oluşturulan Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu’nun oluşturduğunu 
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hatırlatan Yazıcı, bu tarihe kadar 
Türkiye’deki sosyal yardım hiz-
metlerinin büyük bir bölümünün 
Türkiye Kızılay Derneği, Darüla-
ceze, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından 
yürütüldüğünü söyledi. Fonun 
kullanılmasıyla birlikte sosyal 
yardım için önemli bir kaynak 
ayrılmasının ve yoksulluğa kalıcı 
çözümlerin getirilmesinin amaç-
landığını bildiren Yazıcı, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu’nun, ekonomik yoksul-
luk durumunda bulunan insanlara 
çok geniş bir yelpazede sosyal 
yardımlar yaptığını, Fon Kuru-
lu’nun, temel sosyal hizmet ve 
yardım kuruluşlarından biri ola-
rak, sosyal politikaların hayata 
geçirilmesinde önemli görevleri 
yerine getirdiğini söyledi. Fon sa-
yesinde, sosyal güvenlik şemsiye-
si altında olmayan, yoksul, kim-
sesiz, muhtaç vatandaşlara ilişkin 
devletin sosyal sorumluluklarının 
yerine getirildiğini, böylece gelir 

dağılımındaki dengesizliklerin gi-
derilmesine ve yoksul kesimlerin 
desteklenmesine yönelik sosyal 
politikaların oluşturulduğunu ve 
hayata geçirildiğini belirten Yazı-
cı, şöyle konuştu: 

“Sosyal yardım faaliyetlerini 
taşrada organize etmek üzere 
her il ve ilçede, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları 
oluşturulmuştur. Bu Vakıflar, 
Türkiye’nin en sivil yapılı, kamu 
kaynağı kullanan kurumları ni-
teliğindedir. Hükümetimiz dö-
neminde, mevcut sosyal yardım 
mekanizmasının güçlendirilmesi, 
hedef kitlenin en doğru şekilde 
belirlenmesi ve özellikle eği-
tim, sağlık ve istihdama yönelik 
destekler arttırılarak, beşeri 
sermayenin güçlendirilmesi için 
önemli adımlar atılmıştır. Eğitim, 
yoksulluğun sonraki kuşaklara 
aktarılmasının engellenmesinde 
asli bir unsurdur. Bundan dolayı-
dır ki Hükümetimiz döneminde, 

Genel Müdürlüğün, eğitim yardım 
programları daha etkin şekilde 
uygulamaya konulmuş bulunmak-
tadır. Özellikle, kırsal kesimdeki 
kız çocuklarına, özürlülere ve 
düşük gelirli ailelerin çocuklarına 
yönelik sosyal yardımlara önem 
verilmiş ve bu kesimlerin eğitime 
erişmelerini kolaylaştırıcı yardım 
programları desteklenmiş ve yü-
rütülmüştür. AK Parti hükümeti 
döneminde başlatılan “Şartlı 
Eğitim Yardımları” programının 
devam ettiğini anlatan Yazıcı, bu 
kapsamda, 2003-2010 dönemin-
de yapılan yardım tutarının 1.5 
milyar TL’ye, yardımlardan ya-
rarlanan öğrenci sayısının ise 2.1 
milyon civarına ulaştığını söyledi. 
“Hükümetimizin eğitim yardım-
ları konusunda gösterdiği hassa-
siyet sayesinde, 2009 yılı içinde 
Fon kaynaklarının yarısına yakını 
sadece eğitim yardımları için 
tahsis edilmiştir.” diyen Yazıcı 
“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Fonu kaynaklarıyla, öncelikli 
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olarak kırsal ve kentsel alanda 
iş kurma projeleri ile istihdam 
eğitimi projelerine destek veril-
mektedir. 2003-2010 dönemin-
de bu konuda proje destekleri 
olarak 910 milyon TL aktarılmış 
bulunmaktadır. Bu uygulamadan 
yararlanan vatandaş sayımız da 
210 bin dolayındadır.” dedi. 

Sempozyumun konusunun son 
derece önemli olduğuna da 
dikkati çeken Yazıcı, “Hayatını 
sürdürme, sağlık sorunları gibi 
problemlerini çözümleyememiş 
bireylerin, hiçbir hak ve özgür-
lüğünden söz edemezsiniz. Daha 
doğrusu, karnı aç, üstü açık 
insanın, seyahat özgürlüğü ya 
da düşünce özgürlüğünden söz 
etmenin pek anlamı olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan 
sadece kurumların değil, hükü-
metlerin de günlük çalışmalarının 
değişmez gündem maddesini bu 
konu teşkil eder.” dedi.

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 
Genel Sekreter Yardımcısı Hame-
ed Opeloyeru ise açılışta yaptığı 
konuşmada, İslam Konferansı 
Teşkilatı’na üye 57 ülkeden 22’si-
nin en az gelişmiş ülkeler kate-
gorisinde yer aldığını, 41 ülkenin 
de çok düşük gelirli, bütçe açığı 
olan ülkeler arasında bulunduğu-
nu belirterek, “İnsan kalkınma 
profilinin İKT’de böyle olmasın-
dan dolayı bu konu çok önemli. 
Yoksullukla mücadele bizim için 
önceliklidir.” dedi.

Yoksullukla mücadelenin hedefi-
nin, her zaman için İslam Konfe-
ransı Teşkilatı’nın 10 yıllık eylem 
planı içinde yer aldığını, bunun 
Mekke’de 2005 yılında kabul 
edildiğini söyleyen Opeloyeru, bu 
programın en önemli amacının, 
yoksul ve yoksun durumda olan 
toplum katmanlarının refaha 
kavuşturulması ve İKT içinde da-
yanışmayı artırmak ve ekonomik 

iş birliğini güçlendirmek olduğu-
nu belirtti. Yoksulluğun, sosyo-
ekonomik konularda çok önemli 
olmaya devam ettiğini, özellikle 
Güney Asya ve Sahra Altı Afrika 
Bölgesi’nde çok önemli bir yeri-
nin bulunduğunu anlatan Opelo-
yeru sözlerine şöyle devam etti:

“Beslenme eksikliği, hastalık-
lar, suç oranının yükselmesi çok 
önemli sorunlardır. Gıda krizi 
geçen 10 yılın sonunda zirveye 
ulaştı ve bu bölgede yaşayan 
insanların durumunu daha da 
kötüleştirdi. İslam Konferansı 
Teşkilatında 57 ülkeden 22’si en 
az gelişmiş ülkeler kategorisinde-
dir. 41 ülke de çok düşük gelirli, 
bütçe açığı olan ülkelerdir. İnsan 
kalkınma profilinin İKT’de böyle 
olmasından dolayı bu konu çok 
önemli bir yere sahiptir. Yoksul-
lukla mücadele bizim için önce-
liklidir. Bu bölgelerde yaşayan 
halkların yüzde 70’inden fazlası, 
yoksulluk sınırının altındadır ve 
bazı ülkelerde 42 yıl ortalama 
insan ömrü olabilmektedir. Özel-
likle insanın üretim kapasitesi-
nin artırılması, İKT’de ticaretin 
artırılmasıyla mümkün olacaktır 
ve kapasite oluşturulması, fakir 
ülkelere yardım edilmesi, ve-
rimliliğin artırılması ve üretilen 
katma değerin artırılması, sağlık, 
sosyal hizmetler konusunda da 
verilen hizmetlerin genişletilmesi 
çok çok önemlidir.” 

Gıda güvenliği konusunda özellik-
le uluslararası işbirliğinin, daya-
nışmanın artırılması gerektiğini 
ifade eden Opeloyeru, “İslam 
Kalkınma Bankası, 1,95 milyar 
dolarlık bir gıda inisiyatifini Cid-
de’de başlatmıştır ve böylece IKT 
içinde en az gelişmiş ülkelerin 
tarım üretiminin arttırılması ve 
yeterli tahılın üretimi desteklen-
mektedir. Şu ana kadar 7 büyük 
proje bitirilmiştir.” dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı olan Genel Müdürümüz 
Aziz Yıldırım ise Sempozyumun 
amacının, hükümetler, yerel yö-
netimler, ilgili kamu kurumları 
ve sivil toplum kuruluşları ile 
üniversitelerin ve uluslararası 
organizasyonların temsilcilerini 
bir araya getirip, yoksullukla mü-
cadelede bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması ve sosyal yardımlar 
ve yoksulluk sorununun çözümü-
ne yönelik yeni arayışların tartı-
şılmasının sağlanması olduğunu 
belirtti. Sempozyumun yoksulluk-
la mücadele konusunda yürütü-
len politikalar ile uygulamaların 
tartışılmasına ve ulusal ve ulusla-
rarası işbirliği imkânlarının geliş-
tirilmesine katkıda bulunmasının 
beklendiğini söyleyen Yıldırım, 
şunları dile getirdi:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 

Açılış töreninde konuşan 
Devlet Bakanımız 
Sayın Hayati Yazıcı, 
gelir dağılımındaki 
dengesizliklerin 
giderilmesine ve 
yoksul kesimlerin 
desteklenmesine yönelik 
sosyal politikaların, 
toplumsal dayanışmanın 
güçlendirilmesi ve 
sosyal barışın korunması 
açısından büyük önem 
taşıdığını belirterek, 
yoksulluğun ortadan 
kaldırılması ve toplumsal 
etkisinin hafifletilmesinin 
ancak iktisadi ve sosyal 
politikaların bir arada 
oluşturulmasıyla mümkün 
olduğunu ifade etti.
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tüm il ve ilçelerinde faaliyet 
yürüten, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 
ülkenin her köşesindeki yoksul ve 
yardıma muhtaç insanlara ulaş-
mak, onların temel ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla çalışmalarını 
yürütmektedir.”

Küreselleşen bir dünyada toplum-
sal yaşamın her alanında hızlı bir 
değişim ve dönüşüm yaşanırken, 
yoksullukla mücadele alanında 
bu değişim süreçleri ışığında 
geliştirilen yeni fikirler ve eğilim-
lerin takip edilmesinin bunların 
gelecekte yoksullukla mücade-
lede kullanılabilmesine imkân 
sağlayacağını ifade eden Yıldı-
rım, Sempozyumda, “Yoksulluğun 
Azaltılmasında Yeni Fikirler ve 
Yaklaşımlar” başlıklı panellerde, 
bu alanda yaşanan yeniliklere yer 
verildiğini, teorik ve akademik 
düzeyde tartışma ve bilgi pay-
laşımına zemin oluşturulduğunu 
kaydetti.

Sempozyumun açılış oturumunda 
ise Manchester Üniversitesi Kal-
kınma Politikası ve Yönetimi Ens-
titüsü’nden Prof. Dr. David Hul-
me, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal 
Politika Forumu Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Buğra ve 
Birleşmiş Milletler Türkiye Koor-

dinatörü ve UNDP Türkiye Daimi 
Temsilcisi Shahid Najam birer 
sunum gerçekleştirdiler.

Çeşitli ülkelerde uygulanan na-
kit transferi uygulamalarının 
yoksullukla mücadelede ne dü-
zeyde etkin olduğuna dair de-
ğerlendirmelerde bulunan David 
Hulme, Güney Amerika ve Afrika 
ülkelerinden örnekler vererek, 
nakit transferlerinin yoksullukla 
mücadelede sosyal, ekonomik ve 
politik olarak olumlu etkilere sa-
hip olduğunu belirtti. Söz konusu 
transferlerin yoksul aile birey-
lerini tembelliğe teşvik ettiği 
yönündeki eleştirilere de cevap 
veren Hulme, bu transferlerin 
tembelliğe teşvik edici herhangi 
bir etkisi bulunmadığını, aksine 
yoksul bireyler için iş arama ve 
bulma konusunda itici bir güç 
oluşturduğunu ifade etti. “Yok-
sullara para verin” diyen Hulme, 
bu transferlerin emek ve mal 
piyasasını da canlandırdığını ve 

İKT Genel Sekreter Yardımcısı
Hameed Opeloyeru

BÜ SPF Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Buğra

BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP 
Türkiye Daimi Temsilcisi Shahid Najam

Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım, 

Sempozyumda, 
“Yoksulluğun 

Azaltılmasında Yeni 
Fikirler ve Yaklaşımlar” 

başlıklı panellerde, 
bu alanda yaşanan 

yeniliklere yer verildiğini, 
teorik ve akademik 
düzeyde tartışma ve 

bilgi paylaşımına zemin 
oluşturulduğunu kaydetti.
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sadece yoksullukla mücadele için 
değil, kalkınma için de önemli bir 
araç olduğunu sözlerine ekledi.

Ayşe Buğra ise, gerçekleştirdiği 
sunumunda, Türkiye’nin yok-
sulluk, bölgesel farklılıklar ve 
gelir eşitsizliğindeki oranları ile 
AB ülkeleri içinde en kötü oran-
lara sahip olduğunu belirterek, 
özellikle çocuk yoksulluğundaki 
yüksek oranların ve olumsuz 
gelişmelerin gelecek nesilleri 
tehlikeye attığını söyledi. Bir 
yoksulun işe girmesi ile birlikte 
yoksulluktan kurtulamadığını 
ve Türkiye’nin çalışan yoksullar 
konusunda da söz konusu ülke-
lerden geri olduğunu dile getiren 
Buğra, yoksullukla mücadelenin 
ve sosyal yardım ve hizmetlerin 
yürütülmesinin genel istihdam 
politikasının bir parçası haline 
getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Açılış oturumunun son sunumunu 
gerçekleştiren Shahid Najam, 
Yoksullukla Mücadele Sempoz-
yumu organizasyonunu gerçek-
leştiren Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğüne 
teşekkür ederek, bu tarz organi-
zasyonların alana ilişkin birçok 
insanın ortak adresi olması ve 
fikirlerin paylaşılması noktasında 
yoksullukla mücadelede önemli 
bir yere sahip olduğunu söyledi. 
Türkiye’deki Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın (UNDP) 

çalışmaları hakkında katılımcıları 
bilgilendiren Najam, UNDP’nin 
yoksullukla mücadele politikala-
rının insan odaklı olmasına dikkat 
ettiklerini belirtti. 

22 Ülkeden 45 Kişi Katıldı

Uluslararası Sempozyuma yurtdı-
şından da katılım oldukça fazla 
oldu. 22 ülkeden 45 kişinin katı-
lımcı olarak bulunduğu Sempoz-
yumda farklı başlıklar altında 15 
oturum düzenlendi. 15 oturumda 
sunulan 69 bildiri ile yoksullukla 
mücadele alanında çalışan araş-
tırmacıların farklı bakış açıları, 
deneyimleri ve fikirleri ortak bir 
platformda ele alındı. Sunulan 
bildiriler birkaç ay içerisinde 
yayımlanacak ve okuyucularla da 
buluşma imkânı bulacak.

Sempozyumdaki oturumların 
konu başlıkları ise şöyle:

• Yoksulluk Kavramları Üzerine 
Yeni Fikirler ve Yeni Yakla-
şımlar I-II

• Yoksullukla Mücadelede Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerinin 
Rolü

• Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet 
ve Sosyal Güvenlik: Kavram-
sal Çerçeve Tartışması

• Kırsal Yoksulluk

• Yoksulluğu Azaltmada Yerel, 
Ulusal ve Uluslararası Düzey-
de İşbirliği I-II

• Çocuk Yoksulluğu

• ŞNT ve Çocuk Yoksulluğu

• Kentsel Yoksulluk

• Mikro Kredi

• Kamu Kurumları ve Yoksullu-
ğun Azaltılması

• Yoksullukla Mücadele Dene-
yimlerinin Paylaşılması I-II

• Genel Değerlendirme
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“Uluslararası Yoksullukla Müca-
dele Stratejileri: Deneyimler ve 
Yeni Fikirler” Sempozyumunun 
kapanış oturumunda, katılımcı-
lar Sempozyuma ilişkin fikir ve 
izlenimlerini paylaşma imkânı 
buldular.

Oturum başkanlığını Genel Mü-
dürümüz Sayın Aziz Yıldırım’ın 
üstlendiği Sempozyumun kapanış 
oturumunda öncelikle Hindistan 
Kırsal Kalkınma Bakanlığından 
Amita Sharma, Türkiye Ekonomik  
ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) 
İyi Yönetişim Program Direktörü 
Fikret Toksöz, İngiltere’den Yok-

sulluk İttifakı Örgütü Yöneticisi 
Peter Kelly ve İçişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Hasan Can-
polat sempozyumu değerlendir-
diler. 

Fikret Toksöz, yoksulluğun istih-
damdan kopuk olmadığını, tam 
tersine yoksulluğun istihdamla 
birlikte anılması gereken bir olgu 
olduğunu belirterek, kalkınma 
konusunda yoksulluğun negatif 
bir olgu olmaktan çıkarılması 
ve kalkınmanın daha adil yapı-
labilmesi için konunun  pozitif 
bir yaklaşım olarak ele alınması 
için neler yapılabileceği üzerine 

düşünülmesi gerektiğini söyledi. 
“Milyonlarca insandan söz ediyo-
ruz. Bu milyonlarca insanın dü-
şüncesini geliştirmenin topyekûn 
kalkınmaya katkısı olacaktır diye 
düşünüyorum.” diyen Toksöz, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden bir sosyal politika 
stratejimiz olursa istihdamın 
bunun içinde olması gerekir. 
Biz yoksullukla ve kalkınma ile 
ilgili bir rapor yayınlamıştık. O 
raporda söylediğimiz bir şey var-
dı: Türkiye’deki sosyal yardım, 
sosyal güvenlik ve sosyal hiz-
metle ilgili çok başlılığı ortadan 

Sempozyumun Değerlendirme Toplantısında 
katılımcılar izlenimlerini paylaştı
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kaldırmamız lazım. Bu bir tek 
çatı altında olur. Bu yardımların 
koordine edilmesi ve tek bir mer-
kezden yapılması lazım. İkincisi 
bizim raporda söylediğimiz şey, 
bütün bu yardımları kaldırıp, 
yoksullara aylık maaş verilmesi. 
Çünkü yoksulların da ulusun bir 
vatandaşı olduklarını hissetmele-
ri lazım. Objektif ölçütler ortaya 
koyup uygulamak lazım diye dü-
şünüyorum.” 

Yoksullukla istihdamı bir arada 
ele almak için Türkiye’de geç-
mişte uygulanmış olan bazı pro-
jelerin örnek alınması gerektiğini 
ifade eden Toksöz,  yeni ve yara-
tıcı şeylere gerek duyulduğunu, 
özellikle bu konuda Hindistan’ın, 
Brezilya’nın, Arjantin’in ve Bang-
ladeş’in çok önemli uygulamaları 
olduğunu söyleyerek, “Bunlardan 
istifade etmemiz lazım. Rah-
metli Sayın Ecevit başbakanken 
o zaman çok dalga geçilen, alay 
konusu olan bir projesi vardı: 
Güneydoğu’da tarlaların taşını 
toplamak. Güneydoğu çok taşlık 
bir arazidir, o taşların toplan-
ması onların üretime katılımını 
sağlamaktadır. Küçük de olsa 
bu istihdama yönelik bir şeydir 
ve onları daha sonra toprağına 
bağlayacaktır. Bunun gibi uygu-
lamalara bakmak lazım. Bugün 
yapılacak şey hem ormancılığın 
ve meyveciliğin gelişmesi hem 
de bu örneklere benzer istihdam 
politikaları için projeler geliştir-
mektir. Dolayısıyla Türkiye’deki 
orman politikasını bu açıdan bir 
daha gözden geçirmek lazım. Bu-
nun dışında örneğin TOKİ projele-
rini müteahhitlere vermek yerine 
yöre halkına uygulatmak yeni bir 
uygulama olabilir. İnsanlar kendi 
evlerini kendileri yapabilmeli” 
diye konuştu. 

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yar-

dımcısı Hasan Canpolat, Sem-
pozyumu gerçekleştiren Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürü Aziz Yıldırım başta olmak 
üzere bütün çalışanları  tebrik 
ettiğini, çünkü Türkiye’nin gün-
deminin ilk sırasında yer alması 
gerektiği halde bugüne kadar 
üzerinde yeterince durulmayan 
ve tartışılmayan yoksulluk me-
selesini gündeme getirdiklerini 
belirtti. Canpolat, yoksulluğun 
global düzeydeki durumunu 
resmetmek istediğini söyleye-
rek dünyadaki yoksulluğa ilişkin 
çeşitli verileri katılımcılarla 
paylaştı. Dünyada her gün 22 
bin çocuğun açlıktan, yılda 1.8 
milyon çocuğun ise bulaşıcı has-
talıklardan hayatını kaybettiğini, 
72 milyon çocuğun hiç okula 
gitmediğini, bir milyara yakın 
insanın da okuma yazma bilmedi-
ğini veya kitap okumadığını ifade 
eden Canpolat, “Bunlara karşın 

gelişmiş ülkelerdeki tüketim 
oldukça fazla. Bütün bu yoksun-
lukların çözümü için gerekli olan 
kaynak ise dünyadaki yıllık askeri 
harcamaların sadece yüzde birini 
oluşturuyor. Bu verilerden yola 
çıkarsak, dünyada yoksulluğun 
iki temel sebebi var. Bunlardan 
biri ve en önemlisi gelir dağılı-
mı adaletsizliği, diğeri ise etkin 
olmayan kamu politikalarıdır. 
Dünyada 24 milyon kişi 3 milyar 
kişinin gelirinden fazla gelir elde 
etmektedir.” dedi.

Oturum Başkanı Aziz Yıldırım’ın 
kapanış konuşmasını ve Sempoz-
yum değerlendirmesini yapma-
dan önce katılımcıların Sempoz-
yuma ilişkin izlenim ve fikirlerini 
öğrenmek istemesi üzerine söz 
alan katılımcılar, Sempozyumun 
gerçekleştirilmiş olmasından do-
layı oldukça memnun olduklarını 
belirterek, Sempozyumun deva-
mını beklediklerini ifade ettiler. 
Sempozyuma ilişkin gözlemlerini 
paylaşan katılımcıların Sempoz-
yuma ve yoksullukla mücadele 
stratejilerine ilişkin fikir ve öne-
rileri ise şöyleydi:

• Herkes çok güzel projeler 
yapıyor ancak proje sahip-
lerinin birbirleri ile koordi-
nasyonu çok az. Ortak akılla 
bir pilot çalışması yapılmalı. 
Bundan sonraki toplantılarda 
sivil toplum örgütlerine daha 
çok yer verilmeli.

• Konuya ilişkin olarak Türkiye 
bazında bir strateji çizilme-
li, katılımcı bir yaklaşımla 
yaklaşılmalı, bu tarz sempoz-
yumlar daha geniş kesimleri 
içermeli.

• İnsan hakları makro-ekono-
mik açıdan değerlendirilme-
li. Sosyal cinsiyet eşitsizliği 
ve diğer eşitsizlikler beraber 
tartışılmalı.

Katılımcıların fikir 
ve izlenimlerini 

paylaşmasından sonra 
söz alan Aziz Yıldırım üç 

günlük sempozyumda 
göstermiş oldukları 

sabırdan dolayı bütün 
katılımcılara teşekkür 
ederek, “Her şeyden 

önce biz bir şeyleri iyi 
yapmaya gayret ediyoruz 

Başbakanlık SYDGM 
olarak. Her şeyin en iyisini 

yaptığımız iddiasında 
değiliz ama iyi yapmaya 
gayret ediyoruz. Bununla 
ilgili olarak yaptığımızın 

da her zaman daha iyisinin 
de yapılabileceğinin 

farkındayız” dedi
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• Yoksulların yetenek ve kapa-
siteleri de değerlendirme-
lerde ele alınmalı. Kamu ile 
verilerin paylaşılması konu-
sundaki iş birliğinde kişisel 
bilgilerin sınırlarına yönelik 
daha hassas olunmalı.

• Yoksullukla mücadelenin hak 
temelli olarak ele alındığında 
ne kadar ölçülebilir olduğu 
görülmeli.

Katılımcıların fikir ve izlenimleri-
ni paylaşmasından sonra söz alan 
Aziz Yıldırım üç günlük Sempoz-
yumda göstermiş oldukları sabır-
dan dolayı bütün katılımcılara 
teşekkür ederek, “Her şeyden 
önce biz bir şeyleri iyi yapmaya 
gayret ediyoruz Başbakanlık 
SYDGM olarak. Her şeyin en iyi-
sini yaptığımız iddiasında değiliz 
ama iyi yapmaya gayret ediyo-
ruz. Bununla ilgili olarak yaptığı-
mızın da her zaman daha iyisinin 
de yapılabileceğinin farkındayız. 
Bunun için akla da ihtiyacımız 
var, deneyimlerin paylaşımına 
da, yeni bakış açılarına da. Bura-
da bizim yaptıklarımızı eleştiren, 
bize göre aykırı fikirler olarak 
gelen fikirler de çok değerlidir, 
çünkü biz kendimizi tekrar etme-
yi arzu etmiyoruz. Yaptığımızdan 
biraz daha farklı şeyler yapıp, in-
sanlara daha faydalı olmayı arzu 
ediyoruz. Bu açıdan da çabala-
rımız sürecek ve her türlü fikre 
gerçekten açığız” diye konuştu. 

Devlet yardımlarının bir lütuf 
olmadığını, devletin yardım 
yaparken de yoksul insanların 
ihtiyaçlarını gidermeye gayret 
ederken de lütufta bulunmadı-
ğını vurgulayan Yıldırım, “Aslın-
da devlet hiçbir zaman lütufta 
bulunmaz. Üzerine düşen işi 
yapar her şeyden önce. Biz bunu 
böyle algılıyoruz. Yapmış olunan 
yardımlar, aktarılan kaynaklar 

tabii ki insanların ihtiyaçlarını 
gidermek içindir ve sosyal devlet 
olmanın da bir gereğidir.” dedi.
Yapılan yardımların yetip yet-
mediğinin ve çeşitliliğinin tartı-
şılabileceğini söyleyen Yıldırım, 
yoksulluğun azaltılmasında ciddi 
anlamda bir paraya ve kaynağa 
ihtiyaç duyulduğunu, bu kaynağı 
bütün yoksulluğun ortadan kaldı-
rılması için bulabilen hiçbir ülke-
nin olmadığını belirterek, “Ama 
elimizdeki kaynağın çok daha iyi 
değerlendirilerek, daha güzel 
yerlere kanalize edilmesi ve yok-
sulların ihtiyaçlarının öncelikleri-
nin belirlenmesi gerekmektedir. 
Bazı önerilerde yoksullara bir 
nevi maaş vererek bu tür yardım-
ları sonlandırmak gerektiği belir-
tildi. Fakat burada da bir açmaz 
söz konusudur diye düşünüyorum. 
Uygun bir ücret miktarının tespit 
edilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum.” dedi.

2010 yılının Avrupa’da yoksul-
lukla mücadele yılı olduğunu ve 
Sempozyumu da bu nedenle 2010 
yılına denk getirmeye gayret 
ettiklerini ifade eden Yıldırım, 
DPT, Çalışma Bakanlığı, SGK, 
SHÇEK, İş-Kur, Diyanet, TÜBİTAK, 
TÜİK gibi pek çok kurumun da 
Sempozyumda olmasından dolayı 
memnun olduğunu belirtti. 

Eleştirilmekten korkmadıkla-
rını ve bu nedenle etki ana-
lizleri yaptırdıklarını söyleyen 
Yıldırım,”Kamu kaynaklarının 
kullanılmasında ben tek çatının 
doğru olduğunu düşünüyorum. Bu 
kaynakların kullanımına ilişkin 
bilgilerin mahalli yönetimler ve 
STK’larla paylaşılması çok doğru 
bir şeydir. Bununla ilgili olarak 
zaten biz bir buçuk yıldır bir 
proje yürütüyoruz TÜBİTAK’la 
birlikte. Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri Projesi adındaki pro-

jemiz, bilgi paylaşımı konusunda-
ki sıkıntıları ortadan kaldıracak.” 
dedi.

Modern yönetim tarzı olarak 
yönetişimin uygulandığı tek ku-
rumun Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları olduğunu, 
çünkü yardımların orada yaşayan 
vatandaşlar tarafından değer-
lendirildiğini ve yine o bölgede 
yaşayan insanlara ulaştırıldığını 
ifade eden Yıldırım, Sempozyuma 
ilişkin ise şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Açılış ve kapanış oturumları ile 
birlikte 17 oturum yaptık. Burada 
sunumu yapılan ve yapılmayan 
toplam 111 tane bildiri var. Bu 
bildirilerin tamamı kitap haline 
getirilerek sizlere ulaştırılacaktır. 
Ben öncelikle Sayın Başbakanı-
mıza, sonrasında tabii ki Sayın 
Bakanımıza, sonrasında ise Genel 
Müdürlüğümüzde çalışan arkadaş-
lara ve pek çok destek olan kamu 
kurumu başta olmak üzere, emeği 
geçen herkese  çok teşekkür edi-
yorum. Bir dahaki sefere umarım 
daha az eksiğimiz olur. Biz eleşti-
rilmekten korkmuyoruz. Eleştirin 
ki daha doğruyu bulalım.”

“Açılış ve kapanış 
oturumları ile birlikte 
17 oturum yaptık. 
Burada sunumu yapılan 
ve yapılmayan toplam 
111 tane bildiri var. 
Bu bildirilerin tamamı 
kitap haline getirilerek 
sizlere ulaştırılacaktır.
Bir dahaki sefere umarım 
daha az eksiğimiz olur. 
Biz eleştirilmekten 
korkmuyoruz. Eleştirin ki 
daha doğruyu bulalım.”
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Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, İstanbul’da düzenlenen 
Uluslararası Yoksullukla Mücade-
le Stratejileri Sempozyumu’nu 
başarılı bulduğunu belirterek, 
“Sempozyumumuz oldukça başa-
rılı diye düşünüyorum.” dedi. 

Genel Müdürümüz Aziz Yıldırım, 
TRT Türk’te canlı yayınlanan 
“Dünyamız Detay” programına 
katıldı. Yıldırım, sempozyumun 
oldukça başarılı geçtiğini kay-
dederek, “Çünkü katılımcılar 
oldukça memnun kaldılar” diye 
konuştu. Katılımcı profiline de 
değinen Yıldırım, “Sempozyumu-
muza hem uygulayıcılardan hem 
uluslararası kuruluşlardan hem 
teorisyenlerden hem de kamu 
kuruluşlarından birçok insan 
katıldı. 22 ülkeden 45 yabancı 
misafirimiz vardı. BM Kalkınma 
Programından, İngiltere’nin üni-
versitelerinden, Arjantin’den, 
ABD’den, Meksika’dan, Hindis-

tan’dan, İran’dan, Rusya’dan pek 
çok insan katıldı.” dedi.

Genel Müdürümüz Aziz Yıldırım, 
yoksulluğun ülkeler arasında 
değişik görünüşleri olduğunu 
kaydederek, “Her ülkenin yok-
sulluğu kendine göredir. Geliş-
miş ülkelerde de yoksulluk var. 
Ama gelişmekte olan ülkelerin 
yoksulluğuyla gelişmiş ülkelerin 
yoksulluğu ya da yoksulu arasında 
da ciddi anlamda farklılıklar var. 
Örneğin Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nden gelen bir arkadaşımızın 
yapmış olduğu sunumda oradaki 
insanların sadece tarımsal an-
lamda üretime katılabilmesi 
bile çok büyük bir proje olarak 
anlatılırken, bir başka yerde 
bakıyorsunuz ki insanların ancak 
sanayi anlamında üretime katıl-
ması çare olarak görülmektedir. 
Onun için her ülkenin yoksulu ve 
yoksulluğunun kendine göre de-
recelendirilmesi gerektiği ortaya 

çıktı. Ama şu bir gerçek ki eğitim 
yoksulluğun kuşaklar arasında 
miras olarak aktarılmasını en-
gelleyecek en büyük faktördür.” 
şeklinde konuştu. 

Fon miktarından ve nasıl kullanıl-
dığından da bahseden Yıldırım, 
“Bizim kurumumuz yıllık 2 ila 2.5 
milyar TL bir kaynak kullanıyor. 
Bu tabi ki bize gelen kaynağın, 
Fonda biriken paranın miktarıyla 
alakalı bir şeydir. Bu seneki bek-
lentimiz 2.1 milyar TL’dir. Bu ta-
mamen yoksul insanların ihtiyaç-
ları için kullanılmaktadır ve bizim 
Vakıflarımız aracılığıyla doğrudan 
yoksul insanlara ulaştırılmaktadır. 
Bunlar tabii eğitim başta olmak 
üzere pek çok alanda faaliyet 
gösterir. Sağlık alanında çalışılır, 
gıda yoksulluğunun giderilmesi 
için çalışılır. İnsanların barınma 
ihtiyaçlarının giderilmesi için 
çalışılır. Bir taraftan da bu kay-
nak proje destekleri açısından 

Genel Müdürümüz Sempozyumu değerlendirdi
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kullandırılır. Bu sadece bizim 
kullandığımız kaynak. Ama yok-
sullukla mücadele alanında veya 
doğrudan yoksul insanların ihti-
yaçlarının giderilmesi alanında 
düşündüğümüzde sadece bizim 
kaynağımız kullanılmamaktadır. 
Bizim yanımızda Sosyal Güvenlik 
Kurumunun birtakım kaynakları 
var. İŞKUR’un birtakım kaynakları 
var. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı-
nın vermiş olduğu ilköğretim ve 
ortaöğretim bursları bile bu an-
lamda değerlendirilebilir. Çünkü 
bunlar da eğitimde fırsat eşitli-
ğini sağlayabilmek bakımından 
yoksul insanlara veriliyor” dedi.

İstihdama katkıyı nasıl sağladık-
ları sorusuna da Aziz Yıldırım 
“Proje destekleriyle sağlıyoruz. 
Proje desteklerimiz kırsalda ve 
kentte yaşayan insanlar açısın-
dan tabi ki farklılıklar arz ediyor. 
Kırsalda yaşayan insanlara tarım 
ve hayvancılık yönünden birta-
kım destekler verilirken kentte 
yaşayan insanların da daha çok 
el emeği yoğun, fakat eskilerin 
zanaat dedikleri üretime yönelik 
birtakım faaliyetleri destekleni-
yor. Bu kuaförlük olabilir, tamir 
işleri olabilir, yani elinde bir 
sanatı olan bir insanın bu sanatı 
yapabilmesi için küçük destekler 
veriyoruz. Onları dükkân, atölye 
açtırarak üretime katmaya gay-
ret ediyoruz.” yanıtını verdi.

Yoksullukla mücadelede Türkiye 
ve dünya deneyimlerini mukaye-
se eden Yıldırım, “Hindistan’da 
belirli çalışmalar var ama Hin-
distan, nüfusunun belirli bir kıs-
mını da tamamen bırakmış gibi 
görünüyor. Çünkü 600 bin insanın 
sokaklarda yaşadığını biliyoruz. 
Gayrı Safi Milli Hâsılası yaklaşık 
olarak aynı olan ülkelerdeki in-
sanlar da bizdeki gibi birtakım 
faaliyetlerle yoksullarına yardım 
etmeye çalışıyorlar.” diye konuş-
tu. Genel Müdür Aziz Yıldırım, 

Şartlı Nakit Transferi uygulama-
sına değinerek, “Mesela bizde 
önceden Şartlı Nakit Transferi 
dediğimiz bir yardımımız vardı. 
Onun ismini Şartlı Sağlık Yardımı 
ve Şartlı Eğitim Yardımı olarak 
değiştirdik. Bu daha önce Meksi-
ka’da başlamış bir projeydi. Bu-
gün devam ediyor. Bu, şu demek-
tir: Çocuklarını aşıya götürmek 
kaydıyla ve muayenelerini yaptır-
mak kaydıyla annelerin hesabına 
belirli bir miktarda para transfer 
edilmektedir. Bunun dışında 
ilköğretime başladıklarında ve 
ortaöğretime devam ettiklerinde 
kız ve erkek öğrenciler için de 
annelerinin hesabına para trans-
fer ediliyor ki burada kız çocuk-
larının okullaşmasını biraz daha 
arttırabilmek için onlara pozitif 
ayrımcılık yapılıyor.” dedi.

Dezavantajlı grupların varlığına 
dikkat çeken Yıldırım, “Yoksul-
lukta tabii çocuklar, kadınlar ve 
özürlüler en dezavantajlı gruplar 
olarak adlandırılıyor. Ne yazık 
ki yoksulluktan ve yoksulluğun 
sonuçlarından en çok etkilenen 
gruplar bunlardır. Tabii ki çocuk 
yoksulluğu çok önemli, çalıştı-
rılan çocuklar çok önemli. Biz 
elimizden geldiği kadar sokakta 
çocuk kalmasın diye Vakıflarımız 
aracılığıyla birtakım faaliyetler 
yürütüyoruz. Sivil toplum ku-
ruluşlarıyla veya belediyelerle 
Vakıflarımızın ortaklaşa yapmış 
oldukları projelerle sokaklarda 
çocuklar kalmasın, oradaki ço-
cukları da eğitime katabilelim 
diye elimizden geleni yapıyoruz. 
Onlara ciddi kaynaklar da ak-
tarılıyor. Bu konuda çok güzel 
çalışmaları olan hem belediyeleri 
hem Vakıflarımızı biliyorum. Ama 
bu tamamen yeterli mi? Sokakta 
çocuk gördüğümüze göre demek 
ki yeterli değil. Bu kaynaklarımızı 
ve çabalarımızı arttırmak mecbu-
riyetindeyiz. Bunları da biz ileri-
de yapacağız.” şeklinde konuştu.

Kadınlarla ilgili mevcut ve plan-
lanan projeleri anlatan Genel 
Müdürümüz Aziz Yıldırım şunları 
söyledi:

“Tabii ki kadınlarımız çalışıyor, 
çalışmak durumunda kalıyorlar 
ve evlerinde çocuklarına bakacak 
kimseleri yok. Bu amaçla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
da geliştirmiş olduğu bir proje 
var. Ama bundan da önce bizim 
Vakıflarımız aracılığıyla anneleri 
çalışan çocukları özellikle tarım 
sektöründe bir nevi yazın hem 
eğitmek hem de o çocuklara 
sahip çıkmak, onları sağlıklı bir 
çevre içerisinde yaşatabilmek 
bakımından bazı projeler de ger-
çekleştiriyoruz. Bu çocuklar an-
neleri tarlada çalıştıkları zaman 
kendileri başıboş kalmıyorlar, 
sokakta kalmıyorlar, dışarılar-
da kalmıyorlar, annelerinin de 
böylece gözü arkada kalmıyor. O 
çocuklar hem eğitiliyorlar hem 
sosyalleşiyorlar. Hatta onlara 
yemek veriliyor. Başlarına öğret-
menler konuluyor. Bu tür projeler 
de var. Bunlar oldukça güzel pro-
jeler. Eşi vefat etmiş kadınlara 
yönelik nakit transferi konusunda 
bir projemiz var. Şu anda Boğaziçi 
Üniversitesinden Ayşe Buğra Ho-
camız ve ekibi bu konuyla ilgili 
çalışmaktadır. Şu anda araştırma 
bitmek üzere. Bu araştırma bit-
tikten sonra bu nakit transferinin 
nasıl olması gerektiği yolunda 
mutlaka bize öneriler gelecek 
ve bu konuda biz de çalışacağız. 
Çünkü biliyorsunuz eşi vefat eden 
hanımlar birden bire ortada ka-
labilme riskini taşıyorlar. Bu şoku 
atlatana kadar hiç olmazsa ken-
dilerine belirli bir miktarda ha-
yatlarını devam ettirebilecekleri, 
kendilerini güvende hissedebile-
cekleri bir nakit transferinin ol-
ması gerekir. Bir iş bulana kadar 
veya belki evlenene kadar veya 
ihtiyacı bitene kadar kendilerine 
bir nakit para verilmesi gerekir. 
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İhtiyacı olduğu müddetçe ömür 
boyu devam eder. Nakit transfe-
rine başlandıktan sonra bunu 2 
sene öderiz ondan sonra ödeme-
yiz gibi bir şey söylemek çok da 
doğru olmayacaktır. İnsanların 
ihtiyacı devam ettiği müddetçe 
sosyal devlet de üzerine düşeni 
mutlaka yapacaktır. Miktar günün 
şartlarına göre belirlenecektir.”

Yıldırım Sempozyumda yalnızca 
nakdi yardım verilmesi önerisinin 
de tartışılan konulardan olduğu-
nu belirterek, “Sosyal yardımları 
insanlara belirli miktarlarda aylık 
vermek suretiyle yapalım, bunun 
dışında da herhangi bir sosyal 
yardımda bulunmayalım önerisi 

de tartışıldı. Ama iş dünyası bize 
‘Sosyal yardımları fazla yapıyor-
sunuz, bu yüzden biz çalışacak 
insan bulamıyoruz’ şeklinde 
serzenişte bulunuyor. Bu ikisinin 
arasında bir orta yolun mutlaka 
bulunması lazım. Yani bir tarafta 
insanların ihtiyacını karşılayacak 
olan sosyal yardımı yaparken 
belki öbür taraftan da iş dünya-
sında eleman sıkıntısını ortaya 
çıkaracak, insanları tembelliğe 
sevk edecek bir nakit gelir deste-
ği de vermemek gerekir. İnsanları 
çalışmaya her zaman teşvik et-
memiz gerekir.” dedi.

Afetlerin yoksulluk üzerindeki 
etkileri ve çözüm yöntemleri ko-

nusuna da değinen Yıldırım şöyle 
devam etti:

“Afetler yoksulluğun sebeple-
rinden biridir. Afetler sadece 
yoksulları vurmuyor, zenginleri 
de vuruyor. Bugün zengin olan ya 
da gece zengin olarak yatan bir 
insan bir bakıyorsunuz gece bir 
afete maruz kalmış ve tamamen 
varını yoğunu yitirmiş olabiliyor. 
Bu insanların da tabii ellerinden 
tutulması gerekir. Bizim de bu 
konuda fonlarımız var. Bursa’da 
meydana gelen sel felaketinden 
sonra talimatımızı verdik, Sayın 
Bakanımızın emriyle oraya bir 
miktar kaynak aktarıldı. Tabii ki 
afetlerde sadece biz kaynak ak-
tarmıyoruz. Türkiye Acil Durum 
Yönetimi Genel Müdürlüğü var. 
Orası çok ciddi kaynaklar aktar-
maktadır. Asıl olarak onlar var. 
Başbakanlıktan yine aynı şekilde 
kaynaklar aktarılıyor. Biz de bu 
tür sıkıntıların giderilmesinde 
problemin bir tarafından tutu-
yoruz. Biz de dere yataklarında 
yaşayan insanları bu tür yerler-
den kurtarabilmek için Sayın 
Başbakanımızın talimatıyla, Sayın 
Bakanımızın önderliğiyle TOKİ’yle 
yaptığımız protokol çerçeve-
sinde 12 bin tane ev yapıyoruz. 
Şu anda 8 bin tanesi başladı 
ve önümüzdeki yıl da bunların 
teslimi başlayacak. Teslim alan 
vatandaşlar da aylık 100 lira 
veya 120 liralık taksitlerle geri 
ödeyecekler. Dere yataklarından 
bu insanları kurtarmaya çalışı-
yoruz. Olumsuz çevre şartları 
veya olumsuz doğa şartları içinde 
yaşamaya gayret eden insanları 
oralardan kurtarmaya gayret 
ediyoruz. Bunun yanında yine 
barınma yardımı çerçevesinde 
Vakıflarımız tarafından ger-
çekleştirilen projeler var. İster 
kırsalda olsun ister kentte olsun 
oturulamayacak durumda olan bu 
tür evleri daha iyi şartlara getir-
meye çalışıyoruz.”
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“Türkiye’nin yoksulluk 
  haritasını çıkartacağız”

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri Projesi sayesinde 
Türkiye’nin yoksulluk haritası-
nın hane bazında çıkarılacağını 
açıkladı.

Özel bir televizyon kanalının 
öğle bültenine konuk olan Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı izleyicilerin 
sorularını yanıtladı. Yazıcı, Genel 
Müdürlüğümüzün faaliyetlerine 
değinerek, “SOYBİS dediğimiz 

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’yle 
kişilerin mağduriyet durumunu 
veyahut da sosyal yardımlardan 
yararlanmasını gerekli kılacak 
durumu olup olmadığını tespit 
ediyoruz. 13 kamu idaresinden 
28 sorunun cevabını almak sure-
tiyle bu sorgulamayı yapıyoruz. 
Sağlık Bakanlığında bu yazılımla 
vize yapmak üzere başvuranların 
sorgulaması yapılıyor. Şayet yeşil 
kart almasını haklı gösterecek 
sebepler devam etmiyorsa vize 
edilmiyor, yeşil kart sahipliği 
sona eriyor. Dolayısıyla inşallah 
bu sorgulama bittiğinde haksız 
yeşil kart alındığı yönündeki 
iddialar son bulacak ve ileride 
sanırım sosyal refahın artması 
suretiyle ekonomideki iyileşme-
lerin hayata yansıması sonucu 
yeşil kart alanların sayısında da 

SYDGM Sosyal Yardım Haritası Çalışması

D
AY
AN
IŞ
M
A

20



azalma olacak. Beklentimiz bu 
doğrultudadır.” dedi. 

Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı 
bir soru üzerine dünya genelin-
de aşağı yukarı 1 milyar insanın 
günlük gelirinin 1 doların altın-
da olduğunu belirterek, “Ama 
Türkiye’de günlük geliri 1 doların 
altında olan hiç kimse yoktur. 
Bunun altını özellikle çizmek 
istiyorum.” diye konuştu. “Ama 
elbette ki yoksulluk her ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de önemli 
bir sorun” diyen Yazıcı, “Dolayı-
sıyla biz Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
kullandığı, faaliyetlerini yürüt-
tüğü Fon kaynaklarının Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarıyla muhtaç vatandaş-
lara erişimini sağlıyoruz. Yani 
bu çalışmalarımızı sürdürürken 
bir taraftan da biz Türkiye’nin 
yoksulluk haritası anlamına gele-
bilecek bir çalışmayı Bütünleşik 
Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi 
ismi altında TÜBİTAK’la birlikte 
yürütüyoruz. İnşallah 2011 yılı 
sonunda bu çalışmamız bitecek. 
Bu çalışma bittiğinde biz Türki-

ye’nin yoksulluk haritasını hane 
ölçeğinde çıkartacağız. Bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalarda biz 
2 milyon 500 bin haneye yardım 
götürdük. Bu hanelerde de 3 
milyon 84 bin vatandaşa yardım 
yapılıyor. Elimizde önemli ölçüde 
bir envanter var, bunları çıkart-
tık.” şeklinde konuştu.

Bakan Yazıcı, Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakıflarından 
yardım almanın kıstaslarıyla ilgili 
bir soruya ise “Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yardım alabilmek için 
kişinin sosyal güvenceden yoksun 
olması lazım. Kamu kurum ve 
kuruluşlarından maaş, ücret 
ismi altında hiçbir yardım alıyor 
olmaması gerekir. Üzerine kayıtlı 
taşınmazı, aracı olmaması, Tarım 
Bakanlığından yardım almıyor 
olması lazım. Bütün bunları ifade 
ettiğim SOYBİS’le sorguluyoruz. 
Hemen orada kişinin Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasını 
girmek suretiyle o kişinin vergi 
mükellefi olup olmadığı, sos-
yal güvencesi var mı, üzerinde 
araç var mı 10 saniye içerisinde 
ekrana çıkıyor. Bu ifade ettiğim 

kurumlardan herhangi biriyle 
ilintisi varsa, vergi mükellefiyse, 
üzerinde aracı varsa yardım ala-
maz. Bunun kararını da ilçelerde 
Kaymakamlar, illerde Valiler baş-
kanlığında görev yapmakta olan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıf Mütevelli Heyetleri veriyor. 
Merkez buna müdahale etmez. 

Biz kaynakları periyodik pay 
olarak her ay Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına gönde-
ririz. Zaten mevzuatımız belli. 
Yasamız var, onun altında yönet-
melikler var, yönergeler var. Bu 
çerçeve içerisinde bu yardıma 
muhtaç vatandaşı o Vakıf Müte-
velli Heyetleri tespit ediyor. O 
heyetlerde kamu kuruluşlarından 
daire müdürleri var, mahalle ve 
köy muhtarı temsilcileri var, bir 
de o yörede eşraftan yardımse-
verlikle maruf kişiler var. Ayrıca o 
yerleşim yerinin belediye başkanı 
da hangi partiden olursa olsun o 
Mütevelli Heyetinin üyesidir. Bu 
şekilde yardımlarımızın muhtaç 
vatandaşlarımıza erişimini sağlı-
yoruz. Çok sıkı takip ediyoruz.” 
yanıtını verdi.

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, sosyal yardım alanların 
yüzde 60’ının muhtaç olmadığı 
yönündeki iddiaları yalanlayarak, 
“Bu hiçbir veriye dayanmayan bir 
beyan” dedi.

2011 Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı görüşmelerini 
sürdüren TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda Başbakanlık ve bağlı 
kuruluşlarla Gümrük Müsteşarlı-
ğının bütçeleri görüşülerek kabul 
edildi. Komisyonda konuşan Dev-
let Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı 
Türkiye’de 2002’de yüzde 1.35 
olan gıda yoksulluğu oranının 
2008’de yüzde 0.54’e düşürül-
düğünü, günde 1 doların altında 
gelirle yaşayan toplum kesiminin 

de kalmadığını bildirdi. Sosyal 
yardım yapılan kişi sayısının 
artmasının yoksulluğun artmasın-
dan değil, ulaşılan yoksul kesimin 
artmasından kaynaklandığını 
anlatan Yazıcı, sosyal yardımların 
vatandaşları tembelliğe alıştırdığı 
eleştirisinin de yersiz olduğunu 
ifade etti.

Yazıcı, hak etmediği halde sosyal 
yardım alanlar bulunduğu yönün-
deki eleştirilere de yanıt verdi. 
Yardım alanların yüzde 60’ının 
muhtaç olmadığı yönündeki 
iddialara değinen Bakan Yazıcı, 
“Bu hiçbir veriye dayanmayan bir 
beyan. Böyle bir durum kesinlikle 
söz konusu değil.” diye konuştu. 
Devlet Bakanı Yazıcı, bu kadar 

büyük bir kitleye yardım ulaş-
tırılırken hak etmediği halde 
yardım alanların olabileceğini 
belirterek, “Biz SOYBİS projesini 
devreye koyduktan sonra kişileri 
bile izleyebiliyoruz. Bir vatandaş 
2 yıl içerisinde değişik Vakıflara 
gitmiş, 16 bin TL para aktarımı 
yapmış. Bunları tespit ettik. 
İnşallah bundan sonra bu tür 
sapmalar olmayacak.” şeklinde 
konuştu. Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
yardım yaptığı kişi sayısının 3 
milyon 84 bin 233 olduğunu, bu 
kitleye yaklaşık 2 milyar 255 mil-
yon 947 bin 753 TL aktarıldığını 
da dile getirdi.

haksız yardım eleştirilerine yanıt
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Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı 

Suriye Heyetini kabul etti

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, Suriye Sosyal İşler ve Ça-
lışmadan Sorumlu Bakan Sayın Dr. 
Diala AlHajj Aref’i kabul etti.

Genel Müdürlüğümüzde gerçek-
leşen kabulde kısa bir açıklama 
yapan Devlet Bakanımız Sayın 
Hayati Yazıcı çağın en önemli 
sorunlarından birinin de yoksul-
luk olduğunu belirterek “İktida-
rımız zamanında özellikle alınan 

önlemlerle, kaynakları doğru 
kullanmamız sonucu, ülkemizde 
günlük 1 doların altında bir ge-
lirle hayatını sürdürmek zorunda 
kalan hiç kimse kalmamıştır. Bu 
seviyeyi, hayat standardını gide-
rek yükseltiyoruz. Bu deneyimle-
rimizi sizlerle cömertçe paylaş-
mak isteriz.”  dedi.

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı ayrıca yoksullukla mücade-

le kapsamında ülkemizde uygula-
nan teknik yöntemlerin Suriye’ye 
de kazandırılması için imkânlar 
ölçüsünde destek vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

Konuk Bakan Sayın Dr. Dia-
la AlHajj Aref ise Türkiye’nin 
yoksullukla mücadele alanındaki 
çalışmalarını takdirle karşıla-
dıklarını belirterek, bu konuda 
Türkiye’nin deneyimlerinden 

Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı yoksullukla mücadele kapsamında ülkemizde 
uygulanan teknik yöntemlerin Suriye’ye de kazandırılması için imkânlar ölçüsünde 
destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
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faydalanmak istediklerini ifade 
etti. Bakan Dr. Diala AlHajj Aref, 
ayrıca Bakanlığını ilgilendiren 
konularda Türkiye ile diyalog ku-
rulmasını istediklerini belirterek, 
“Zatıalinize ve sizin nezdinizde 
Türk Hükümetine göstermiş oldu-
ğunuz misafirperverlikten ötürü 
ve ülkelerimiz arası iş birliğinde 
bulunulması konusundaki coş-
kunuzdan ötürü teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Kabul sırasında basın mensup-
larının, Genel Müdürlüğümüz 
tarafından uygulanmaya başlanan 
ve kısa sürede büyük bir başarıya 
imza atan e-devlet uygulaması 
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne 
(SOYBİS) ilişkin sorularını da 
cevaplandıran Devlet Bakanı-
mız Sayın Hayati Yazıcı SOYBİS 
ile sosyal yardımlardan haksız 
yararlanmanın önüne geçildiğini 
söyledi.

Basın mensuplarının sorularının 

ardından konuk Bakana daha son-
ra Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’nın da katılımıyla Genel 
Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım 
tarafından SYDGM’nin kurumsal 
yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bir 
sunum yapıldı. Sunum sırasında 

ayrıca SOYBİS, uygulamalı olarak 
heyete anlatıldı.

Konuk Bakan yapılan sunumun 
ardından Devlet Bakanımız Sayın 
Hayati Yazıcı’ya teşekkürlerini 
ileterek ziyaretini tamamladı.
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Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, Genel Müdür Yardımcımız 
İslam Emiroğlu ve Sosyal Yardım 
Uzmanımız Ersin Kaya ile birlikte 
04 Kasım 2010 tarihinde İstanbul 
Büyükçekmece Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı hizmet 
binasının açılışı dolayısıyla dü-
zenlenen törene katıldı. 

Devlet Bakanımız Yazıcı, törende  
yaptığı konuşmada, çalışmalarını 
kimsesizlerin kimi olma doğrultu-
sunda sürdürdüklerini söyleyerek, 
“Yoksullukla, yolsuzlukla müca-
dele edeceğiz diyerek emaneti 
aldık ve aldığımız günden bu 
yana Anayasa’nın 2. maddesinde 
ifade edilen sosyal devleti hayata 

geçirme noktasında somut proje-
ler üretmek suretiyle hizmetleri-
mizi sürdürüyoruz.’’ dedi.

Fon kaynaklarının önemli oldu-
ğuna işaret eden Yazıcı sözlerine 
şöyle devam etti: 

Fon kaynaklarının, yasanın 
amacının dışında başka yerlere 
aktarılmasının yolunu kestik. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu, sosyal güvenceden yoksun 
vatandaşlarımızın ihtiyaçları-
nı karşılamak için kullanmak 
üzere tahsis edilmiştir. Bunun 
dışında hiçbir sapmaya, emaneti 
aldığımız günden bu yana izin 
vermedik. Çok kararlı bir şekilde 

bunları yürütüyoruz. Bu alanla 
ilgili belki eleştiriler yapılıyor 
ama onlar tamamen haksız.’’

Bakanlığın bütçesini Plan ve 
Bütçe Komisyonuna sunduklarını 
belirten Yazıcı, “Bazı enteresan 
sorular soruldu. Orada cevap 
veremediklerimiz de zaman 
itibarıyla var. Bir tanesinde 
dedim ki, ‘Biz sosyal yardımları 
muhtaç vatandaşlara eriştirir-
ken bu alanda çok farklı, özgün 
uygulamalar devreye sokuyoruz.’ 
Bunlardan bir tanesi ‘sosyal 
market’ uygulaması. Bununla 
ilgili dendi ki, ‘Yardımlar niçin 
nakdi değil, ayni yapılıyor?’ Oysa 
Türkiye’de yardımların yüzde 
80’ini nakdi, yüzde 20’sini ayni 
yapıyoruz. Niye ayni yapıyoruz? 
Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız 
da var. Vatandaşa yardımı nakdi 
yaparsanız ne yapacak o vatan-
daş? İhtiyacını karşılamak üzere 
ürün almak için çarşıya gidecek, 
ulaşım için harcama yapacak. 
Nakdi yardımın bir kısmı ulaşıma 
gidecek. Ayni yardım yapmak su-
retiyle nakdi harcama yapmasını 
önlüyoruz.” dedi.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ni 
(SOYBİS) devreye soktuklarını 
anlatan Yazıcı, eskiden bir va-
tandaşın yardım almak amacıyla 
muhtaç olduğunu kanıtlayabil-
mesi için birçok kamu kurumuna 
gitmesi gerektiğini, ancak bu sis-

Büyükçekmece SYD 
Vakfı binasının açılışındaydı

Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı

Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, Genel Müdür Yardımcımız İslam Emiroğlu 
ve Sosyal Yardım Uzmanımız Ersin Kaya ile birlikte 04 Kasım 2010 tarihinde 
İstanbul Büyükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmet 
binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. 
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Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı Genel Müdürlüğümüzde, 
çalışanlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma öncesi bir konuşma 
yapan Devlet Bakanı Sayın Hayati 
Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
Türkiye’de çok önemli işler yap-
tığını belirterek, “Bu kurum Tür-
kiye’nin çok spesifik olarak sosyal 
devlet olma hedefi doğrultusunda 
proje üreten ve bunu hayata ge-
çiren bir kamu idaresi. Bana göre 

Türkiye’de faaliyetlerini ilçeler-
de illerde Vakıf Mütevelli Heyet-
leri vasıtasıyla yapıyor olması do-
layısıyla en sivil yapıda, katılımcı 
yapıda bir idaredir.” dedi. Bütün 
bunlara rağmen eleştiri geldiği-
ni ifade eden Sayın Bakanımız, 
“Hizmetlerimizi, yardımlarımızı 
insanlarımız arasında bir ayrım 
yapmadan, mezhebi, düşünce-
si, etnik mensubiyeti itibarıyla 
hiçbir ayrım yapmadan sürdürü-
yoruz. Bunun etki analizini de 
yaptık. İnsanlar yapmış oldukları 

işin etkisini de görmek isterler. 
Dolayısıyla biz her yılbaşında bir 
önceki yılın faaliyetlerini içeren 
çalışmaları özet olarak kitapçık 
haline getiriyoruz. Ben bugüne 
kadar bu kitapçıklarda yer alan 
bilgiler dolayısıyla hiçbir eleşti-
riye, soruya muhatap olmadım.” 
diye konuştu.  

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 
hizmetlerin hassasiyetle devam 
etmesinin önemini vurgulayarak, 
“Çok dua alacağımız bir alanda 
çalışıyoruz. Bunu doğru yaparsak 
eminim ki muhtaç vatandaşın 
duası, teşekkürü de hepimi-
zin paylaşacağı ortak mutluluk 
kaynağı olacaktır. Bu anlayışla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ben bugüne kadar sizlerle ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları personeliyle birlikte ça-
lışmaktan duyduğum memnuniye-
ti ifade ediyorum. Çok önemli bir 
yerde çalışıyorsunuz.” şeklinde 
konuştu.

temle nüfus kâğıdı ile kısa sürede 
sorgulama yapıldığını belirtti.

Beraberindekilerle birlikte kur-
dele keserek hizmet binasının 
açılışını yapan Yazıcı, binayı gez-
di. Burada Vakıf Müdürü Mustafa 
Çınar, Vakıf faaliyetleriyle ilgili 
bir sunum yaptı. Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı daha sonra, Vakfa 
kömür yardımı için gelen 65 ya-
şındaki Muhbet Gök isimli kadının 
SOYBİS sorgulamasını izledi. 
Gök’ün yaşlılık maaşı talebiyle 
ilgili olarak da Yazıcı, Gök’ün 
65 yaşına yeni girdiğini ve şimdi 
başvuru yapabileceğini söyledi.

personelle bayramlaştı
Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı
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Roman vatandaşlar

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 
Roman vatandaşlar için yapılan 
sosyal konutların anahtarları 
düzenlenen törenle sahiplerine 
teslim edildi.

Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, Uzunköprü Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yapılan 26 konutun 
anahtar teslim töreninde yaptığı 
konuşmada iktidara geldikleri 
günden bu yana sosyal devlet 
olma olgusu doğrultusunda çalış-
tıklarını belirterek, “Biz günde-
mimizle vatandaşımızın günde-
mini birleştiren bir iktidarız. 
Bizim gündemimizde vatandaş 
var. Ürettiğimiz bütün politikala-
rın merkezinde insan var. İnsanı 
huzurlu olmayan, kendisini güven 
içinde hissetmeyen toplulukta 
birlik yoktur, düzen yoktur. Biz 
emaneti aldığımız günden bu 
yana, Anayasanın 2. maddesin-
de ifadesini bulan sosyal dev-
let olma olgusu doğrultusunda 
bütçeden tahsis edilmiş kaynağı, 
en verimli, en etkin ve en adil 
şekilde sarf etmek suretiyle 
sosyal güvenceden yoksun olan 

vatandaşlarımızın günlük hayat-
larını sürdürmeleri için projeler 
üretip bunları hayata geçiriyo-
ruz.” dedi.

“Bir taraftan gündelik hayatlarını 
sürdürmeleri için yardımlar ya-
pılırken, diğer taraftan daha kit-
lesel kategorilerin faydalanması 
için sosyal hizmet projelerini 
hayata geçiriyoruz.” diyen Yazıcı, 
“Bu kaynaklar iş kurma açısın-
dan maddi imkânsızlıkları olan 
meslek sahibi vatandaşlara da 
yardımcı oluyor. Bizim gündemi-
mizde vatandaş var. Ürettiğimiz 
politikaların merkezinde birey 
var.” diye konuştu.

Devlet Bakanı Sayın Yazıcı, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu (SYDTF) kaynaklarının 
sadece sosyal güvenceden yoksun 
kişilere yardımda kullanıldığını 
belirterek, “SYDTF Turgut Özal 
zamanında ihdas edilmiş, ama 
zamanla Fon kaynakları farklı 
amaçlar için kullanılmış, Fon-
la bütçe açıkları  kapatılmıştı. 
Emaneti aldığımız günden beri, 
her şeyi amacı doğrultusunda 

kullandığımız gibi, Fon kaynakla-
rını da bu doğrultuda kullandık. 
Fon kaynakları sosyal güvence-
den yoksun vatandaşlarımız için 
kullanılacak dedik ve öyle de 
yaptık.” şeklinde konuştu.

Sosyal konut üretiminin arttırı-
lacağını kaydeden Yazıcı, şunları 
söyledi:

“Türkiye’de önemli şeyler olu-
yor. Türkiye’de en büyük konut 
atılımını gerçekleştiren TOKİ’yle 
sosyal konut projemizi hayata ge-
çirmeye devam ediyoruz. Geçen 
yıl TOKİ ile Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
arasındaki protokol çerçevesinde 
12 bin konut üretimi planlaması 
yapıldı. Bunun 7-8 bini bitirilmiş 
ve hak sahiplerine teslim edil-
miştir. Vatandaşa kredi vermek 
suretiyle yapıyoruz, hak sahipleri 
ayda 100 lira ödeyecek. Ama 
bunları farklı bir statüde yaptık. 
Bu projemizin kapsamını genişle-
tiyoruz. Başbakanımızın talima-
tıyla 50 bine çıkaracağız.”

konutlarına kavuştu 

Edirne’nin 
Uzunköprü ilçesinde 
Roman vatandaşlar 
için yapılan 
sosyal konutların 
anahtarları 
düzenlenen törenle 
sahiplerine teslim 
edildi.
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Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı, Gümüşhane ilini ziya-
ret etti. Gümüşhane’de çeşitli 
inceleme ve temaslarda bulunan 
Yazıcı, Gümüşhane Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
gelir getirici projeler kapsamında 
desteklediği Muharrem Muslu’yu 
işyerinde ziyaret etti. 

Gümüşhane Valisi Enver Salihoğ-
lu’nu da makamında ziyaret eden 
Yazıcı’ya Salihoğlu tarafından Os-
manlı döneminde Gümüşhane’de 
bastırılan ve üzerinde gümüş 
sikkeler bulunan plaket verildi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde 
de incelemelerde bulunan ve 
Gümüşhane Üniversitesi Rektö-
rü İhsan Günaydın ile görüşen 
Yazıcı, ziyareti sırasında esnaf ve 
vatandaşlarla da bol bol sohbet 
etme imkânı buldu.

Devlet Bakanımız Gümüşhane’yi ziyaret etti
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Genel Müdürümüz 

Uzunköprü’deydi
Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, Edirne’nin Uzunköprü 
ilçesinde Roman vatandaşlar 
için yaptırılan sosyal konutlarda 
incelemelerde bulundu.

Mescit Mahallesi’nde Ağustos 
ayında temeli atılan ve 700 bin 
liraya mâl olan konutlardaki in-
celemenin ardından yaptığı açık-
lamada, Uzunköprü’de büyük bir 
sinerji olduğunu, bu sinerjiden 
dolayı bu projelerin ortaya çıktı-
ğını ifade eden Yıldırım, yapımı 
tamamlanan binaların Devlet 
Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’nın 
katıldığı törenle sahiplerine tes-
lim edileceğini belirtti.

Büyük bir iş birliği sonucu Uzun-
köprü’de birçok kesime örnek 
olacak projelerin ortaya çıktığını 
kaydeden Yıldırım, yaptıkları 
konutların da bu iş birliğinin neti-
cesi olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

“Devlet Bakanımız Hayati 
Yazıcı’nın talimatları çerçeve-
sinde projelendirip bitirdiğimiz 
sosyal konutları yerinde ince-
ledik. Uzunköprü’de çok iyi bir 
sinerji yakalanmış vaziyette. Bu 
sinerjinin oluşmasında birlik ve 
beraberlik çok önemli. Biz de 
bu birlik ve beraberliğe katkıda 
bulunuyoruz. Bu sosyal konut-

lar da büyük bir dayanışmanın 
ürünüdür.”

Uzunköprü Kaymakamı Uğur 
Kolsuz da Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı olarak ilçede 
önemli projeler yaptıklarını, veri-
lecek desteklerle sosyal konut-
ların devamını getirmek istedik-
lerini belirterek, “Uzunköprü’de 
Roman vatandaşlarımıza 26 adet 
sosyal konut projemizi hayata ge-
çirdik. İlerleyen zamanda bir sos-
yal konut projemiz daha olacak. 
Bugün yaptığımız projelere büyük 
destekler veren Genel Müdürü-
müzü Uzunköprü’de ağırlamaktan 
büyük onur duyduk. Kendilerine 
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, vatandaşlara 
yönelik projelerde 2003’ten 2011 yılına kadar olan 
süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan yaklaşık 910 milyon TL aktarıldığını 
açıkladı.

Genel Müdürümüz Aziz Yıldırım TRT Türk’te canlı 
yayınlanan “Özel Söyleşi” programına konuk oldu. 
Kurumun pek çok kez kömür yardımlarıyla gündeme 
geldiğini kaydeden Yıldırım, kömür yardımlarının 
faaliyetlerinin çok küçük bir kısmını kapsadığını 
vurgulayarak, “Ama bunun yanında diğer yardımla-
rımızın veya diğer desteklerimizin de zaman zaman 
gündeme gelmesi bizi daha fazla mutlu edecektir.” 
dedi. 

“Bugün yemeğe muhtaç olan, bir lokma bulama-
yan insanlara öncelikle o lokmayı vermek gerekir” 
diyen Yıldırım, “Bizim kurumumuzun temel amacı 
bir kere yoksul durumda bulunan insanlara yardım 
etmektir. Bu gıda yardımı olabilir, eğitim yardımı 
olabilir, sağlık yardımı olabilir, yakacak yardımı ola-
bilir. Bu tür yardımların tamamını öncelikle yapıyo-
ruz, ama bununla birlikte çok ünlü olan bir sözdeki 
gibi doğrudan balık vermek yerine balık tutmayı da 
öğretmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında bizim 
proje desteklerimiz var. 2003-2010 yılları arasında 
910 milyon TL civarında bir kaynak insanların balık 
tutmasını öğrenmesi için kullanılmıştır.” şeklinde 
konuştu.

Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, sosyal 
yardımlara başvuru sürecine değinerek, “İhtiyacı 
olan insanlarımız bizim Vakıflarımıza başvuruyor-
lar. Genel Müdürlüğümüzün tek başına insanlara 
yardım etme gibi bir yetkisi yok. Bu kaynak bizim 
Vakıflarımız aracılığıyla kullanılmaktadır. Vakıfla-
rımıza müracaat eden insanlara daha önceden bir 
form verilirdi. Bu form üzerinde mal varlıklarının 
sorgulanabileceği değişik kamu kurum ve kuruluş-
larından bilgilerin mutlaka alınmasını gerektiren 

SYD projelerine 
yedi yılda910Milyon TL

Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, vatandaşlara yönelik projelerde 2003’ten 2011 
yılına kadar olan süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yaklaşık 
910 milyon TL aktarıldığını açıkladı.
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bölümler vardı. Vatandaşımız da 
bu kurumlara gider, kendileriyle 
ilgili olan bölümleri doldurturlar-
dı. Ciddi anlamda vakit kaybıydı. 
Bu aynı zamanda vatandaşın 
cebinden çıkacak olan bir para 
da demekti. Köyünden, kentin-
den gelen vatandaşın da gitmiş 
olduğu yerlerdeki harcamaları-
nı bir düşünün. Ciddi anlamda 
bir zaman hem de para kaybı 
demekti. Bu arada gitmiş olduk-
ları kamu kurumlarındaki arka-
daşlarımızın da mesaisini ciddi 
anlamda etkiliyorlardı. Şimdi 
vatandaşımız bizim Vakıflarımıza 
müracaat ettiğinde sadece Türki-
ye Cumhuriyeti kimlik numarasını 
veriyor. Başka hiçbir şeye gerek 
kalmıyor. Bunların tamamı artık 
tek bir tuşla bizim Vakıflarımız 
tarafından yapılabilmektedir. Şu 
anda 13 tane kurumdan 28 tane 
sorgulama yapılabiliyor ve bu 
sadece saniyeler içinde oluyor. 
Bu daha önceden 15-20 gün 
tutuyordu, vatandaşın harcama 
yapmasını gerektiriyordu, kamu 
kurumlarının meşgul edilmesini 
gerektiriyordu. Bu milyonlarca 
evrak demekti. Bunların tama-
mını kaldırdık. Hiçbir şeye gerek 
yok şu anda. Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme Başkanlığı tarafından 
yapılmış olan bir analizde de 
bizim geliştirdiğimiz bu sistemin 
getirisi aylık 5 milyon TL. Hem 
vatandaşın cebinde kalan para 
hem de kamu kurumlarının har-
camadığı bir paradır. Tabi bizim 
de harcamadığımız bir paradır.” 
ifadesini kullandı. 

İhtiyaç sahiplerinin nasıl belir-
lendiği sorusuna Yıldırım, “İki 
yöntem vardır. Bir tanesi bizim 
geliştirdiğimiz SOYBİS’le yaptı-
ğımız araştırmadır ki bu kamu 
kurumlarının ya da devletin 
resmi kayıtları üzerinde yapıla-
cak olan araştırmadır. İkincisi de 
kişinin yaşadığı çevrede hayat 
standardının ölçülebildiği bir 
araştırmadır. Biz SOYBİS’le zaten 
devlet kayıtları üzerindeki her 

türlü bilgiye ulaşabilmeyi müm-
kün kıldık. Kişinin resmi kayıtlar-
da mal varlığının olup olmadığını 
buradan tespit edebiliyoruz. Ama 
bu arada ola ki resmi kayıtlara 
geçmemiş olup da kendi hayat 
standardının daha düzgün olduğu 
durumlar ortaya çıkabilir. Bunu 
da puanlama sistemi dediğimiz 
ikinci bir kayıt sistemiyle ortaya 
çıkarmayı planladık. Bununla il-
gili çalışma sürüyor. 2011 yılında 
inşallah bu da faaliyete geçe-
cek. Burada ne olacak? ‘Kırsal 
kesimde mi yaşıyor kentte mi 
yaşıyor?’, ‘Nasıl bir evde yaşı-
yor?’, ‘Nasıl bir hayat sürüyor?’, 
‘Bu evin geliri nedir?’, ‘Çocuğu, 
özürlüsü, yaşlısı var mı?’, ‘Ken-
disi ne iş yapıyor?’ gibi birtakım 
soruların yer aldığı bir nevi anket 
sistemiyle çalışacak ve otomatik 
bir puanlama yapılacak. Bizim 
Vakıflarımızdaki Mütevelli Heyete 
sunulacak. Biz Mütevelli Heye-
tin işine karışmayı hiçbir zaman 
düşünmedik, düşünmüyoruz da 
hâlâ. Ama onları doğru bilgi-
lendirmeyi de arzu ediyoruz. 
Ne kadar doğru bilgilenirlerse 
kaynaklarımızı o kadar verimli, 
o kadar doğru yerlere kanalize 
ederler diye düşünüyoruz. Böy-
lece ihtiyacı olanlara daha çok 
verebiliriz. Onların ihtiyaçlarını 
daha çok, daha güzel karşılaya-
biliriz. İhtiyacı olmayıp da belki 
bizleri ya da Mütevelli Heyetimizi 
inandırmaya gayret edenlerin de 
önüne geçmiş oluruz diye düşü-
nüyoruz.” yanıtını verdi.

Yıldırım, bu yıl kullanılacak 
kaynağın 2.1 milyar TL olduğu-
nu kaydederek, Fonda toplanan 
kaynağın aslının devletin ge-
lirlerinden geldiğini belirtti ve 
başlıca gelir kaynaklarını sıraladı. 
“Bu gelir ne kadar çok olursa biz 
de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamada o kadar çok kay-
nak kullanabiliriz.” diyen Genel 
Müdürümüz Aziz Yıldırım, “Bu 
kaynağın tamamı fakir fukara 
vatandaşların ihtiyaçlarını kar-

şılamak üzere gitmektedir.  Biz 
hiçbir şekilde Genel Müdürlükte 
bu kaynağı kullanamayız. Kullan-
ma yetkimiz de yoktur. Bir kuruşu 
bile bize kalmaz, tamamı fakir 
fukara vatandaşın ihtiyacı için 
gider.” diye konuştu. Yardımların 
seçim döneminde arttığı eleşti-
rilerini de yanıtlayan Yıldırım, 
“Seçim dönemlerinde daha çok 
harcanacak diye bir şey hiçbir za-
man söz konusu olamaz. Kaynak 
ne kadar çoksa biz de vatandaşı-
mıza o kadar çok aktarırız. Seçim 
dönemleriyle bir alakamız hiçbir 
zaman olmamıştır.” dedi.

Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım Uluslararası Yoksulluk-
la Mücadele Sempozyumunun 
önemine de değindi. Söz konusu 
organizasyonu yapma fikrinin 2 
yıl önce oluştuğunu dile getiren 
Yıldırım, şöyle devam etti: 

“Bir sempozyum yapalım diye 2 
yıldan bu tarafa düşünüyorduk 
zaten. Biz her şeyin en iyisini 
yaptığımız iddiasında değiliz. 
Ama yaptığımız işi de en güzel 
şekilde yapma gayreti içindeyiz, 
bu iddiadayız. Bu bir gerçek. 
Günümüzün gerçeği. Gönül arzu 
ederdi ki yoksullar olmasın. 
Dünyanın diğer ülkelerinde de 
yoksullukla mücadele ediliyor. 
Biz de arzu ettik ki başka ülkeler 
bunu nasıl yapıyorlar görelim. 
Yine ulusal düzeyde yoksullukla 
mücadele eden bizden başka çok 
güzel gönüllü kuruluşlar var. Bu 
kuruluşların yaptıkları çalışmaları 
da ortaya koymalarına imkân 
verecek hem ulusal hem de ulus-
lararası düzeyde bir sempozyum 
düzenlemek istedik. İki yıldan 
bu tarafa aslına bakarsanız fikir 
düzeyinde çalışmamız devam 
ediyor. Ama bunun başlangıcını 
da Sayın Bakanımızın talimatla-
rıyla 2010 Şubat ayında verdik. 
O günden bu tarafa da kurduğu-
muz bir ekiple çok ciddi olarak 
üzerinde çalıştık ve sempozyumu 
gerçekleştirdik.”
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Ankara Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının yürütmüş 
olduğu projeleri incelemek amacı 
ile Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, Genel Müdür Yardım-
cımız Sayın İslam Emiroğlu ve 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’nın Danışmanı Sayın Ali 
Bayraktar’dan oluşan heyet, An-
kara Vali Yardımcısı Sayın Turan 
Atlamaz’ı makamında ziyaret 
etti.

Ankara SYD Vakfı tarafından ger-
çekleştirilen projelerin yerinde 
incelenmesi kapsamında Ankara 
Onkoloji Hastanesi’ne Ankara 
dışından gelen, ayakta tedavi 

gören hasta ve yatarak tedavi 
gören hasta yakınlarının misafir 
edildiği, Yenimahalle Vatan Cad-
desi üzerinde bulunan pansiyona 
bir ziyaret gerçekleştiren heyet, 
burada hizmet alan vatandaşlar 
ile sohbet ederek incelemelerde 
bulundu.

Ziyaret sırasında kısa bir açıkla-
ma yapan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürü Sayın 
Aziz Yıldırım verilen hizmetin 
güzel bir başlangıç olduğunu 
belirterek bu hizmetin daha da 
geliştirilmesi gerektiğini ifade 
etti.

Sayın Aziz Yıldırım ayrıca Ankara 
SYD Vakfının devletin sağlamış ol-
duğu kaynakları güzel bir şekilde 
halka hizmet için kullandığını 
belirterek Vali Yardımcısı Turan 
Atlamaz’ı tebrik etti.

Son olarak pansiyonda misafir 
edilen vatandaşlara seslenen Aziz 
Yıldırım, vatandaşlarımızın yapıcı 
eleştirilerine her zaman açık 
olduklarını söyleyerek pansiyon 
çalışanlarına da verdikleri hiz-
metlerden ötürü teşekkür etti.
  
Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıl-
dırım’ın ardından projeye ilişkin 
bilgi veren Ankara Vali Yardımcısı 
Sayın Turan Atlamaz ise, son 3 
aylık dönemde yaklaşık 3000 
vatandaşımızın Ankara SYD Vakfı-
nın vermiş olduğu bu hizmetten 
ücretsiz olarak yararlandığını 
belirterek, pansiyonda misafir 
edilen vatandaşlarımıza sabahları 
çorba, öğleden sonraları ise bir 
öğün yemek verildiğini, dileyen 
vatandaşlarımızınsa ortak kulla-
nımlı mutfakta kendi yemeklerini 
yapabildiklerini söyledi.

Heyete ayrıca, “Başkent Anka-
ra’da Yaşayan Yaşlı ve Engellilere 
7 Gün-24 Saat Tele-Destek Hiz-
met Projesi” hakkında bilgi veren 
Ankara SYD Vakfından sorumlu 

Ankara 
Valiliğine 
ziyaret

Genel Müdürlüğümüzden
Ankara Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının yürütmüş 
olduğu projeleri incelemek amacı 
ile Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, Genel Müdür Yardımcımız 
Sayın İslam Emiroğlu ve Devlet 
Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’nın 
Danışmanı Sayın Ali Bayraktar’dan 
oluşan heyet, Ankara Vali 
Yardımcısı Sayın Turan Atlamaz’ı 
makamında ziyaret etti.
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Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, 
Türkiye’de ilk defa uygulana-
cak projenin, Sosyal Hizmetler 
Araştırma ve Belgeleme Vakfı 
(SABEV) ile işbirliği içerisinde 
yürütüleceğini belirterek, sosyo-
ekonomik yoksunluk içerisinde 
olan ve yalnız yaşayan 1000 yaşlı 
vatandaşımızın Ankara SYD Vak-
fının desteği ile sosyal bakım ve 
destek hizmeti alacağını söyledi.

Daha sonra heyete Ankara SYD 
Vakfı tarafından kış aylarının 
başlaması ile birlikte Ankara’da 
sokakta yaşayan vatandaşların 
barındırılması projesine ilişkin de 
bilgi veren Turan Atlamaz, proje-
nin hedef kitlesinde, kalacak yeri 
olmadığından sokakta, parkta, 
bankamatiklerde ya da AŞTİ gibi 
yerlerde kalan çeşitli yaş grubu 
ve cinsiyetteki evsiz vatandaşla-
rın olduğunu belirtti.

Projenin Ankara Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı sorum-
luluğunda olmak üzere, İl Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet ve 
Sağlık Müdürlükleri, Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile işbirliği halinde 
yürütüleceğini söyleyen Atlamaz, 
süresi 6 ay olarak tespit edilen 
projenin amacının ise sokakta 
her türlü riskle karşı karşıya 
kalan ve her geçen gün sayıları 
hızla artan evsiz statüdeki bu 
vatandaşlarımızın kendilerine 
ve çevredeki vatandaşlara zarar 
vermelerinin engellenmesi ve 

insan hakları çerçevesinde her 
vatandaşın sahip olması gereken 
sağlıklı barınma ve güvenlik ihti-
yaçlarının karşılanması amacıyla 
geçici süreli hizmet alabilecekle-
ri birimler oluşturulması olduğu-
nu söyledi.

Bu açıklamaların ardından, heyet 
Ankara SYD Vakfı tarafından 
2004 yılında binası yaptırılan 
ve demirbaşları alınan Ankara 
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi 
ve Eğitim Merkezini (AMATEM) 
ziyaret etti.

Heyete merkezde görevli doktor-
lar tarafından verilen bilgilere 
göre, 24 Şubat 2004 tarihinden bu 
yana hizmet veren tesisin yatarak 
tedavi süresi ortalama 21 gün 
olup bu süre içerisinde hastalara 
grup terapileri, bireysel terapiler, 
iş-uğraş ve spor aktiviteleri ile 
destek olunuyor. Merkezde ayrıca 
alkol ve sigaranın yanı sıra alkol 
dışı diğer bütün madde kullanı-
cılarına yönelik olarak poliklinik 
hizmetleri veriliyor. Ankara SYD 
Vakfı tarafından çeşitli kalemler-
de talepleri karşılanan merkezde 
senede yaklaşık 700 hasta yatarak 
tedavi oluyor.

Burada da kısa bir açıklama 
yapan Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım, çalışanlara teşek-
kür ederek, AMATEM’de Ankara 
Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği’nin 
koordinatörlüğünde, Ankara SYD 
Vakfının destekleri ile yürütülen 
hizmetten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Heyet daha sonra AMATEM bina-
sını gezerek ziyaretlerini tamam-
ladı.
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27.09.2010 tarihinde Bakanlar 
Kurulu’nca kararlaştırılan “Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3’üncü 
Maddesinin (f) Bendi Kapsamında 
Yapılacak İhalelere İlişkin Esas-
lar” 07.11.2010 tarih ve 27752 
sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe konuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü tarafından 
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3’üncü 
maddesinin (f) bendinde yer alan 
istisna kapsamında yürütülecek 
ve desteklenecek her türlü araş-
tırma-geliştirme projeleri için 
gerekli hizmet alımları ile ilgili 
alım süreçlerinde geçerli olacak 
esasları belirlemek amacıyla yü-
rürlüğe konulan karar ile birlikte;
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-

ma Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen veya desteklenen pro-
jeler ile koordinasyonu ve izlen-
mesine dair karar ile uygulamaya 
konulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
faaliyetleri kapsamında sosyal 
yardım alanında topluma sunulan 
hizmetin kalitesinin ve etkisinin 
artırılması ile sosyal ve kültürel 
kalkınmasına katkı sağlama-
sı beklenen bilimsel içerikli, 
yükseköğretim kurumları, ulusal 
kurum ve kuruluşlar ile sonuçla-
rının paylaşıldığı ve yararlandığı 
bütçe ile ödenek tahsis edilen 
araştırma ve geliştirme projeleri 
söz konusu esaslar çerçevesinde 
ihale edilecek ve uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 
esaslara göre, Genel Müdürlü-
ğün AR-GE projeleri için ihaleye 
girebilecek kurumlar, 4734 sayılı 

Kanunun 3’üncü maddesinin (f) 
bendinde sözü edilen; ulusal 
alanda ve münhasıran araştırma-
geliştirme faaliyetleri yürüt-
mek amacı ile kanunla kurulan 
kurumlar veya bilimsel özerkliğe 
ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
eğitim-öğretim, bilimsel araştır-
ma, yayın ve danışmanlık yapan 
yükseköğretim kurumları olarak 
belirlendi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte 
belirlenen esaslar sayesinde 
Genel Müdürlüğümüz AR-GE 
projelerine ilişkin ihalelerin dü-
zenlenmesinde yasal bir belgeye 
kavuşmuş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararın internet sayfasındaki 
tam metnine ise  http://rega.
basbakanlik.gov.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

AR-GE projeleri ihalelerimize 
ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlendi
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Alo144
AB’nin 2010 Yılı Türkiye 
İlerleme Raporunda

yer aldı

Yoksullukla mücadele kapsamın-
da fakir ve muhtaç vatandaşları-
mızın güçlendirilmesi ve bilgiye 
ve yardıma erişim fırsatlarının 
arttırılması amacıyla Genel 
Müdürlüğümüz tarafından hayata 
geçirilen Alo 144 Sosyal Yardım 
Hattı, Avrupa Birliği’nin (AB) 
2010 Yılı Türkiye İlerleme Rapo-
ru’nda yer aldı.

Raporda  “Sosyal Politika ve 
İstihdam” başlığı altında yer 
verilen Alo 144 Sosyal Yardım 
Hattı’ndan, mevsimlik göçmen 
tarım işçileri ile ilgili yayımlanan 
Başbakanlık Genelgesi ile bir-
likte Türkiye’nin sosyal koruma 
alanında ilerleme kaydettiği iki 
gelişmeden biri olarak söz edildi. 
Konuya ilişkin olarak Raporda, 
“Sosyal koruma konusunda çok 

sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Mevsimlik göçmen tarım işçile-
rinin, diğerlerinin arasında, ev, 
eğitime erişim, sağlık ve sosyal 
güvenlik koşullarını ele alan bir 
Başbakanlık Tebliği yayımlanmış-
tır. Sosyal yardım hizmetlerine 
yönelik olarak ücretsiz bir yardım 
hattı (144) hizmet vermeye baş-
lamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’nın Çağrı Merkezimizi Ziyareti
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Raporun “Sosyal Politika ve 
İstihdam” başlığı altında farklı 
alanlarda ilerleme olarak değer-
lendirdiği diğer gelişmeler ise 
şöyle:

• AB tarafından fonlanan 
eylemlerin katkısıyla, idari 
kapasite ile farkındalık düze-
yi artış göstermiştir.

• Memurlar ile diğer kamu 
çalışanlarına toplu görüşme 
ile toplu sözleşme yapma 
hakkını veren ve memurlara 
uygulanan disiplin cezalarını 
yargı denetimine tabi tutan 
anayasal değişiklikler kabul 
edilmiştir.

• Türkiye, ulusal istihdam stra-
tejisini hazırlamaktadır. Mali 
krizin ortasında duyurulan iş 
yaratıcı teşvikler uzatılmış-
tır. 2009 yılına kıyasla işsizlik 
azalma eğilimindedir. Türki-
ye İş Kurumu (İŞKUR) işsizleri 
kaydetmek ve hizmetlerini 
onlara ulaştırmak yönündeki 
çabalarını devam ettirmiştir. 
Aktif işgücü piyasası tedbir-
leri büyük ölçüde genişletil-
miştir.

• IPA’nın IV.Bileşeni kapsa-
mındaki insan kaynaklarının 
geliştirilmesi operasyonel 
programından (İKG OP) 
sorumlu olan ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bünyesinde kurulan prog-
ram otoritesi kapasitesini 
artırmaya devam etmiştir. 
Bütün resmi yükümlülüklerin 
karşılanmasından sonra, İKG 
OP’nin uygulaması ilk hibe 
usullerinin başlatılması ve ilk 
sözleşmelerin imzalanması 
ile başlatılmıştır.

• Anayasa’da yapılan bir de-
ğişiklik, çocuklar, yaşlılar ve 
engelliler içim pozitif ayrım-
cılığı mümkün kılmaktadır.

• Ekonomik Koordinasyon 
Komitesi tarafından, sosyal 
hizmetler ile kamu istihdamı 
hizmetleri arasında bağ kur-
mayı amaçlayan bir eylem 
planı kabul edilmiştir. Hükü-
met, engelli kişilerin kamu 
kurumlarında istihdamına 
yönelik bütçeye ilişkin kadro 
kısıtlamalarını kaldırmıştır.

• Anayasal değişiklik, kadın ve 
erkek arasında sürekli eşitliği 
sağlamak için alınan tedbir-
lerin eşitlik prensibine aykırı 
olamayacağını şart koşmak-
tadır. Cinsiyet konularını, 
diğer hususların yanı sıra, 
istihdam ile ilgili mevzuat ve 
politikalar, işyeri denetimle-
ri, stratejik planlar ve hiz-
met içi eğitime dâhil etmek 
için Başbakanlık tarafından 

bir genelge yayımlanmıştır. 
TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu raporlar 
hazırlamak ve ilgili taraflarla 
istişarelerde bulunmak su-
retiyle çalışmalarına devam 
etmiştir.

• Anayasa değişiklik paketi 
kamu sektöründeki sosyal 
diyalog alanında önemli ge-
lişmeleri beraberinde getir-
mekte ve kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar ve engelliler için 
pozitif ayrımcılığın yolunu 
açmaktadır.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı, 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’nın 27.10.2009 tarihinde 
gerçekleştirdiği basın toplantı-
sıyla hizmete açılmıştı. Hattın 
hizmete açıldığı günden itibaren, 
Genel Müdürlüğümüzün ve sosyal 
koruma alanında çalışan diğer 
kurumların yürütmüş olduğu 
yardım ve proje uygulamaları 
konusunda vatandaşlardan gelen 
soru, şikâyet ve önerilerin değer-
lendirilerek tıkanan noktaların 
tespit edilmesi ve sorunlara mü-
dahale edilmesi konusunda kayda 
değer bir başarı gösteren Alo 
Sosyal Yardım Hattı, vatandaşlar 
tarafından da yoğun bir ilgi ile 
karşılanıyor. Hat, her ay yaklaşık 
30.000 vatandaşa hizmet veriyor.

Avrupa Mülki İdare Amirleri 
Derneğinin (EASTR) 17. toplantısı 
aralarında Türkiye’nin de yer 
aldığı toplam 20 ülkeden 120 
temsilcinin katılımıyla İsviçre’nin 
Lozan kentinde yapıldı.

Türkiye ilk kez katıldığı top-
lantıda Türk İdareciler Derneği 
(TİD) Genel Başkanı Saffet Arıkan 
Bedük’ün başkanlığında Kastamo-
nu Valisi Erdoğan Bektaş, Keçiö-
ren Kaymakamı Mustafa Güler, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Sabri Başköy ve Hukuk Müşaviri 
Mehmet Şahin’den oluşan heyet 
tarafından temsil edildi. 

TİD Başkanı Saffet Arıkan Bedük 
Kriz Önleme Çalışmaları konu-
lu yuvarlak masa toplantısında 
“Türkiye’de Kriz Yönetimi, Mülki 
İdare Amirlerinin Rolü, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları” konulu bir sunum yaptı.

Bedük sunumda, SYD Vakıflarının 
afet yönetiminde etkili araçlar 
olduğunu, çünkü hızlı kaynak 
kullanımı imkânına, insan odaklı 
bir yapıya sahip olduğunu ve 
yönetişim ilkesiyle uyumlu hare-
ket ettiğini belirtti. Bedük SYD 
Vakıflarının 3294 Sayılı Kanun 
kapsamındaki afet mağduru yok-
sul vatandaşların giyim, barınma, 
gıda, sağlık vb. ihtiyaçlarını 
karşıladığını anlattı.

“SYD Vakıfları afet yönetiminde etkili”
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Genel Müdürlüğümüzün Puanlama Formülü 
bütün sosyal yardım programlarında kullanılacak

Devlet Planlama Teşkilatı Müste-
şarlığının “Sosyal Yardım Siste-
minin İstihdam İle Bağlantısının 
Kurulması ve Etkinleştirilmesi 
Eylem Planı” kapsamında, Genel 
Müdürlüğümüzün uyguladığı 
“Sosyal Yardım Faydalanıcılarına 
İlişkin Puanlama Formülü Gelişti-
rilmesi Projesi” sonucunda belir-
lenecek puanlama formüllerinin 
sosyal yardım alanında faaliyet 
gösteren bütün kurumların sosyal 
yardım programlarında kullanıl-
masına karar verildi.

DPT tarafından uygulanan Eylem 
Planında “Tüm sosyal yardım 
programlarında puanlama formü-
lü kullanılacaktır.” ifadeleri ile 
yer alan karara göre, SYDGM’nin 
“Sosyal Yardım Faydalanıcıla-
rına İlişkin Puanlama Formülü 
Geliştirilmesi Projesi” sonu-
cunda belirleyeceği puanlama 
formüllerinin tüm sosyal yardım 
programlarında kullanılması için, 
SYDGM ile sosyal yardım faaliyeti 
yürüten diğer kurumlar (Sağlık 

Bakanlığı, SGK, SHÇEK, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü) arasında pro-
tokol düzenlenecek ve puanlama 
formüllerinin diğer sosyal yardım 
programlarına uyarlaması yapı-
lacak. 

DPT’nin ilgili kurumlar olarak 
Sağlık Bakanlığı, SGK, SHÇEK, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valilik-
ler-Kaymakamlıklar, belediyeler 
ve STK’ları belirlediği konuya 
temel teşkil eden Genel Müdür-
lüğümüzün TÜBİTAK ile beraber 
yürütülen “Sosyal Yardım Yarar-
lanıcılarını Belirlemeye Yönelik 
Puanlama Formülü Geliştirilmesi 
Projesi”nde ise önemli ilerleme-
ler kaydedildi. Projede oluştu-
rulan puanlama modellerinin 
yaklaşık 31.000 hane üzerinde 
gerçekleştirilecek olan ana saha 
uygulamasının denenmesi aşama-
sına gelindi.

Genel Müdürlüğümüzle bağlan-
tılı olarak aynı zamanda Sosyal 
Yardım Bilgi Sistemi’nin (SOYBİS), 

2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 
yardımlar ile yeşil kart uygula-
masında da kullanılması, “Bütün-
leşik Sosyal Yardım Hizmetleri 
Projesi”nin çıktılarının sosyal 
yardım faaliyeti yürüten tüm 
kurumlara açılması ve SHÇEK ile 
birlikte SYDV’lerin kurumsal ka-
pasitesinin geliştirilmesine ilişkin 
düzenlemeleri de içeren Eylem 
Planında yer alan diğer düzenle-
meler ise şöyle:

1. İŞKUR kayıt sayfası sosyal 
yardım kurumlarına açıla-
caktır.

2. Sosyal yardım başvurusunda 
bulunanların sosyal yardım 
kurumları tarafından İŞKUR’a 
kayıtları yapılacaktır.

3. İŞKUR’un mesleki eğitim 
programlarına katılan kişile-
rin yeşil kart sahipliği devam 
edecektir.

4. Sosyal yardım yararlanıcıları 
için istihdama yönelik özel 
programlar geliştirilecektir.

5. Toplum yararına çalışma 
programlarında çalıştırılan 
kişilerin yeşil kartları devam 
ettirilecektir.

6. Yeşil kartlı kişilerin GSS kap-
samına alınmasından sonra 
mesleki eğitim programlarına 
katılan kişilerin primlerinin 
devlet tarafından ödenmesi-
ne devam edilecektir.

7. Toplum yararına çalışma 
programlarında çalıştırılan 
muhtaç kişilerin GSS primle-
rinin devletçe ödenmesine 
devam edilecektir.

8. İŞKUR’un kurumsal kapasitesi 
geliştirilecektir.

9. İŞKUR sosyal yardım başvuru-
su dolayısıyla kendisine yön-
lendirilen kişilerle temasa 
geçecektir.
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Pakistan Başbakan Danışmanı 
Zakia Shahnawaz Khan Niazi, 
Sindh Bölgesi Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürü Sayın S.M. Kaleem 
Makki, Bakan Danışmanı Ejaz 
Ahmad Qureshi, UNICEF Pakistan 
Ofisi Çocuk Koruma Sorumlusu 
Sayın Sohail S. Abbasi’den oluşan 
Heyet, 06.12.2010 tarihinde, 
Türkiye’deki sosyal yardım ala-
nına ilişkin çalışmalar hakkında 
bilgi almak ve görüş alışverişinde 
bulunmak için Genel Müdürlüğü-
müzü ziyaret etti.

Heyet öncelikle Genel Müdürü-
müz Sayın Aziz Yıldırım tarafın-
dan makamında kabul edildi. 
Heyeti kabulü sırasında kısa bir 
açıklama yapan Genel Müdürü-
müz Sayın Aziz Yıldırım Heyeti 
Genel Müdürlüğümüzde ağırla-

maktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Pakistan’ın Türki-
ye için önemli bir ülke olduğunu 
ifade etti.

Heyet adına konuşan Sayın Zakia 
Shanhawaz Khan Niazi ise Türki-
ye’de kendilerini evlerinde gibi 
hissettiklerini belirterek, “Ortak 
geçmişimiz sayesinde etkileşim 
içerisinde olmalıyız” dedi.

Heyete daha sonra Genel Müdür-
lüğümüz Gönüllü Kuruluşlarla İş-
birliği ve Dış İlişkiler Dairesinden 
Sosyal Yardım Uzmanı Orhan Bil-
ge tarafından SYDGM’nin teşkilat 
yapısı, görevleri ve faaliyetlerini 
içeren bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Pakistan He-
yeti, kurumumuzun faaliyetleri 

ve proje uygulamaları ile ilgili 
soru-cevap, görüş ve değerlendir-
melerinin ardından Sayın Genel 
Müdürümüz Aziz Yıldırım’a te-
şekkürlerini ileterek ziyaretlerini 
tamamladılar.

Pakistan Heyeti
Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti
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Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı 
Askeri İmamı Sayın Boukary Compaore 
ve Burkina Faso Genelkurmay Başkan 
Yardımcısı Sayın Sienou Issa’dan oluşan 
Burkina Faso Heyeti, Türkiye’deki 
sosyal yardım alanına ilişkin çalışmalar 
hakkında bilgi almak ve görüş alışveri-
şinde bulunmak için Genel Müdürlüğü-
müzü ziyaret etti.

Heyet öncelikle Genel Müdürümüz Sa-
yın Aziz Yıldırım tarafından makamında 
kabul edildi.

Heyeti kabulü sırasında kısa bir açıkla-
ma yapan Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, Heyeti Genel Müdürlüğümüz-
de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, “Yardımlar konusunda 
Batının bakışıyla bizim bakış açımız 
çok farklıdır. Bizden yardım bekleyen 
insanlara hiçbir beklentimiz olmadan 
yardım ederiz.” dedi.

Heyet adına konuşan Sayın Boukary 
Compaore ise Türkiye’de olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını ifade 
ederek, “Türkiye’nin yaptığı yardımlar 
bizim için çok önemli.” dedi.

Heyete daha sonra Genel Müdürlüğü-
müz Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve 
Dış İlişkiler Dairesinden Sosyal Yardım 
Uzmanı Ersin Kaya tarafından SY-
DGM’nin teşkilat yapısı, görevleri ve 
faaliyetlerini içeren bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Burkina Faso Heye-
ti, kurumumuzun  faaliyetleri ve proje 
uygulamaları ile ilgili soru-cevap, gö-
rüş ve değerlendirmelerinin ardından 
Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım’a 
teşekkürlerini ileterek ziyaretlerini 
tamamladılar.

Burkina Faso Heyeti
Genel Müdürlüğümüzdeydi
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü (SYDGM) ve 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde Eskişehir’in 
Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü’nde 
inşa edilen 928 konutun kat ve 
konut belirleme kuraları çekildi.

Hiç peşinatsız, 100 TL taksitli, 
1+1 ve 45 m²’lik 928 konutun 
kat ve konut belirleme kuraları 
Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda 3. 
Noter Başkâtibi Mehmet Kenan 
Dere tarafından çekildi. Kura çe-
kimine katılan Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım, Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla 40-45 bin konutun 
daha yapılacağını söyledi. Konut-
ların bedelinin Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından ödeneceğini anlatan 
Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıl-
dırım, “Bundan sonra ülkemizin 
başka yerlerinde de yine kura 
çekimlerinde bulunacağız.” diye 
konuştu. 

Kura çekimiyle evlerinin yerini 
öğrenen vatandaşlar büyük se-
vinç yaşadı. Hak sahiplerinden 
Ali Keskin “Şansım bir askerde 
güldü bir de şimdi. Askere 18 ay 
diye gittim, 13 ay yaptım. Şimdi 
de ev sahibi oldum” dedi. Eşin-
den ayrıldığını ve işsiz olduğunu 
ifade eden Keskin, iki çocuğuyla 
birlikte başlarını sokabilecekleri 
bir eve sahip olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Ev sahibi 
olmaktan duyduğu sevinci pay-
laşan Hatice Akyol da yıllardır 

bodrum katta kirada oturduğunu 
belirterek, “Eşim öldü, engelli 
kızım Ayşe sayesinde ev sahibi ol-
duk. Allah olmayanlara da nasip 
etsin.” şeklinde konuştu. 

Diğer yandan Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım, Eskişehir Va-
lisi Sayın Mehmet Kılıçlar, SYDGM 
1. Hukuk Müşaviri Cevdet Yaşar 
ve SYDGM Proje Değerlendirme 
ve İzleme Dairesi Başkanı Nermin 
Akyıl TOKİ konutlarında incele-
melerde bulundu. 

100 Lira taksitle

ev sevinci
Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü (SYDGM) 

ve Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) 

arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde 

Eskişehir’in 
Tepebaşı ilçesi 

Aşağısöğütönü’nde inşa 
edilen 928 konutun kat 

ve konut belirleme 
kuraları çekildi.
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 Akülü Araba Desteği

Giresun Piraziz Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı, Piraziz’e 
bağlı Tepeköy Köyü’nde ikamet 
eden ve 2004 yılında evinin çatı-
sından düşerek geçirmiş olduğu 
kaza sonucunda omuriliği zedele-
nerek felç olan Durdiye Kambur’a 
akülü araba desteği sağladı.

Piraziz Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma  Vak-
fı  Mütevelli Heyeti kararıyla 
Kambur için alınan akülü ara-
banın Kambur’u yeniden yaşa-
ma bağlamak ve onun kimseye 
bağımlı olmadan tekrar dışarı 
çıkabilmesini sağlamak amacıyla 
yardım olarak verildiği belirtildi.

Piraziz Kaymakamı Ali Hamza 
Pehlivan, SYD Vakfı Müdürü So-
nay Çatal ve Tepeköy Muhtarı 
Mehmet Karadeniz ile birlikte 
akülü arabayı Durdiye Kambur’a 
teslim ederken, Vakıf tarafından 
sağlanan desteğin kendisine ha-
yırlı olması ve iyi günlerde kul-
lanmasını temenni ettiğini ifade 

etti. Akülü arabasını teslim alan 
Kambur ise, çok ihtiyacı olduğu 
halde alamadığı bu araca Vakıf 
sayesinde sahip olduğu için çok 
mutlu olduğunu belirterek, “Bu 
desteğin bana verilmesinde eme-
ği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Akülü araba teslimi için Tepeköy 
Köyü’ne ziyarette bulunan Piraziz 
Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan 
araç tesliminden sonra da köy-
den ayrılmayarak, köy halkı ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. Köyde 
yaşayan yardıma muhtaç, hasta 
ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret 
eden ve onların sıkıntı ve talep-
lerini dinleyen Pehlivan, devletin 
imkânları ölçüsünde ihtiyaç sa-

hibi vatandaşların bütün talep-
lerinin karşılanacağını ve onların 
her zaman yanlarında olduklarını 
belirtti.

Ayrıca, Nefsi Piraziz Köyü’nde 
ikamet eden, felç olması nede-
niyle yıllardır yatağa mahkum 
kalmış evli, ancak çocuğu olma-
yan ve eşi tarafından bakımı ger-
çekleştirilen Halil Akdemir için 
de Piraziz Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyeti kararıyla akülü 
araba satın alındı. 

Bugüne kadar imkanı olmadığı 
için temin edemediği akülü ara-
bayı teslim alan ve gözleri dolan 
Halil Akdemir yıllardır beklediği 
ve özlediği güne kavuştuğunu, 
başına “talih kuşu” konduğunu 
ifade ederek mutluluğunu dile 
getirdi ve akülü arabanın alı-
mında emeği geçenlere teşekkür 
etti.  

Barınma Yardımları

Piraziz SYD Vakfından barınma 
yardımı talep eden 24 ailenin 
19’u için de yeni ev inşaatına 
başlanıldı ve 13 evin inşaatı 
tamamlanarak ailelere teslim 
edildi. Barınma desteği sağlanır-
ken, özellikle, dul, yetim, yaşlı 
ve hastası olan ailelere öncelik 
tanındı. 

Piraziz SYD Vakfının

yardımı varsayısız
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Barınma yardımından yararlanan 
aileler ise Piraziz’in mahalle ve 
köylerinde ikamet eden ihtiyaç 
sahibi ailelerin yaşadıkları yerleri 
görmek, sorun ve sıkıntılarını 
yerinde tespit etmek ve talep-
lerini dinlemek amacıyla İlçe 
Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan 
ve Vakıf Müdürü Sonay Çatal’ın 
ev ziyaretleri kapsamında ziyaret 
edildi.

Ziyaret edilen aileler çok mutlu 

olduklarını belirterek, “Bu güzel 
yuvalara kavuşmamızı sağlayan 
devletimize, Vakfımıza ve eme-
ği geçen ilgili herkese teşekkür 
ederiz” dediler.

Karanfil Yetiştiriciliği Projesi

Giresun’un Piraziz İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan desteklenen karanfil yetişti-
riciliği projesi Bozat beldesinde 

hayata geçirildi. Piraziz İlçe 
Kaymakamlığı tarafından İlçe 
Tarım Müdürlüğü Tarım Danışmanı  
Ziraat Mühendisi Gülden Ayvaz 
Baykal’a hazırlatılan ve İlçe SYDV 
tarafından desteklenen karanfil 
yetiştiriciliği projesi, Bozat bel-
desinde daha önce mevcut olan 
ve küçük çapta yapılan onarım-
ların ardından kullanılabilir hale 
getirilen 108 m²’lik serada haya-
ta geçirildi.

Ziraat Mühendisi Gülden Ayvaz 
Baykal’ın aynı zamanda teknik 
destek verdiği proje için yapılan 
gerekli toprak hazırlığı, ilaçla-
ma ve gübrelemenin ardından 
Antalya’dan sipariş edilen 2 bin 
fide, karanfil üretimini yapacak 
olan Fatma Kılıçarslan ile birlikte 
özenle dikildi. 

Genel Müdürlüğümüzün bireysel 
gelir getirici projeler kapsamın-
da Niğde’de desteklediği üretim 
ağırlıklı, emek yoğun iş yerleri 
başarıyla faaliyet gösteriyor.

Niğde Valiliği Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının sunduğu 
ve Genel Müdürlüğümüz tara-
fından kabul edilerek kaynak 
aktarılan gelir getirici projeler 
kapsamında il merkezi, kasaba 
ve köylerinde 6 iş yeri faaliyet 
gösteriyor. Çeyiz dükkânından 

berbere, bayan kuaföründen mo-
bilya üretim ve satış yerine kadar 
çeşitli projeleri desteklenen 
Sebahat Durukan, Mutlu Özalp, 
Şerife Öztürk, Zahide Ören, Esra 
Ateş, Serdar Ertürk ve Cezmi 
Büyükakkaş adlı yararlanıcılar 
mesleklerini yapmaktan, kendi 
ayakları üstünde durabilmekten 
ve yardımlara bağımlı kalmamak-
tan duydukları memnuniyeti ve 
teşekkürlerini ilettiler.

İlçeleriyle birlikte Niğde genelin-

de ise 2003 ve 2010 yılları arasın-
daki 7 yıllık süreçte Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından toplam 31 
gelir getirici proje desteklenir-
ken bu projelere toplam 520 bin 
980 TL aktarıldı.  Aynı periyotta 
damızlık koyun, geçici istihdam, 
gelir getirici, istihdam eğitimi, 
sosyal hizmet, süt sığırcılığı ol-
mak üzere ilçeleriyle birlikte 
Niğde genelinde 58 projeden top-
lam 6 bin 283 kişi faydalandı. Söz 
konusu projelere 6 milyon 49 bin 
371 TL aktarıldı.

Niğde projeleri göz dolduruyor
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Kaymakamlık
evi yanan vatandaşa 

sahip çıktı

Bala SYD Vakfından 
evlere malzeme

desteği

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yangından dolayı evinde bü-
yük hasar oluşan Alaaddin Alpaslan’a Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) sahip 
çıktı.

Tutak’ın Cami Mahallesi’nde ikamet eden Alaaddin 
Alpaslan isimli vatandaşın evi elektrik kontağından 
çıkan yangın sonucunda büyük hasar görürken eşyaları 
kullanılamaz duruma geldi. Vatandaşın yaşamış oldu-
ğu bu durumu yerinde inceleyen Kaymakam Gürbüz 
Saltaş SYDV tarafından ilgiliye nakdi yardımda bulu-
nularak evinin boyası, kapı ve pencerelerinin yeniden 
yapılmasını sağladı.

Ayrıca Kaymakam Saltaş evdeki eşyalar kullanılamaz 
duruma geldiğinden birtakım girişimlerde bulunarak 
Alpaslan’a bir beyaz eşya firması aracılığıyla buzdola-
bı, çamaşır makinesi, televizyon ve Kızılay tarafından 
da yatak ve 2 adet ranza verilmesini temin etti.

Alaaddin Alpaslan çok duygulandığını, mağduriyetle-
rinin giderilmesi için devletin yapmış olduğu çalışma-
lardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. 

“Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır ve 
bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir” 
diyen Saltaş ise vatandaşın mağduriyetinin sona erdi-
rilmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara’nın Bala ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı, Bala ilçesine bağlı Büyükdavdanlı 
Köyü’nde yaşayan ve evlerinde temel ihtiyaç 
malzemeleri eksik bulunan iki aileye ihtiyaçları-
nı tamamlamaları için destek sağladı.

Derme çatma evlerde yaşayan ve evlerinde te-
mel ihtiyaçları için gerekli olan birçok malzeme-
den yoksun bulunan ihtiyaç içindeki Karatay ve 
Tursun ailelerinde yüzler Bala SYD Vakfı Mütevel-
li Heyetinin destek kararı ile güldü. Karar çerçe-
vesinde ailelerin ihtiyaçları, Vakıf çalışanlarının 
hane incelemesi sonucu tespit edildikten sonra 
eksik malzemeler alındı ve ailelere teslim edildi.

Tursun ailesinin hanesinde elektriğin olmadığı 
belirlendikten ve elektrik tesisatının çekilerek 
abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesinden 
sonra hanede kullanılmak üzere dış ve iç kapıları 
olmayan eve öncelikle kapılar yaptırıldı. Daha 
sonra ailenin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 
çeşitli yatak, oturma malzemeleri ve beyaz 
eşyalar ile hane mutfağında kullanılmak üzere 
muhtelif mutfak malzemeleri temin edildi ve 
aileye verildi.

Karatay ailesinin ihtiyaçlarında kullanılmak üze-
re aileye yine çeşitli yatak, oturma malzemeleri 
ve beyaz eşyalar ile hane mutfağında kullanıl-
mak üzere muhtelif mutfak malzemeleri temin 
edildi ve aileye verildi.
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“sosyal dayanışma devletlerin 
oluşum felsefesinde vardır”

Hatay Kırıkhan SYD Vak-
fı, Genel Müdürlüğümü-
zün, sosyal güvenceden 
yoksun, özürlü vatan-

daşlarımızın topluma 
uyumunu kolaylaştıra-
cak her türlü araç gereç 
ihtiyaçlarının karşılan-

masına yönelik yürütü-
len yardım programları 
kapsamındaki faaliyetle-
rine devam ediyor.

Bu kapsamda Kırıkhan 
SYD Vakfı tarafından, 
ortopedik özürlü iki 
vatandaşımıza akülü 
tekerlekli sandalye ve-
rildi.

Konu ile ilgili açıklama 
yapan Kırıkhan SYD Vak-
fı Başkanı Kaymakam 
Fecri Fikret Çelik, akülü 
tekerlekli sandalye ve-
rilen vatandaşlarımızın 
hayata artık umutla 
baktıklarını ifade ede-

rek, “Bu sevinç tablosu 
bedensel engelli iki va-
tandaşımıza Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının yardımlarının 
nasıl ulaştığının en iyi 
göstergesi olmuştur.” 
dedi. Çelik, sözlerine 
şöyle devam etti:
 
“Özürlü olmaları nedeni 
ile yaşamdan uzak ka-
lan Kadir Tilki ve Sezai 
Temizkan bundan böyle 
çevreyi kimsenin yardı-
mına ihtiyaç duymadan 
gezebilecekler ve hatta 
uzun zamandır göreme-
dikleri arkadaşlarını zi-
yaret edebileceklerdir.”

İstanbul Avcılar Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara hizmet et-
mek amacıyla Sosyal Market Pro-
jesi hayata geçirildi.

Açılış konuşmasında Sosyal Mar-
ketin kullanım biçimi hakkında 
bilgi veren Avcılar Kaymakamı 
Sayın Savaş Tuncer, “İhtiyaç sahi-
bi vatandaşların mağduriyetleri 
ölçüsünde miktar belirlenerek 
kartlar doldurulacak, bu kartlarla 
da marketten ihtiyaçları olan 
ürünleri alabilecekler” dedi. Tun-
cer, marketin doldurulması esna-
sında desteklerini esirgemeyen 
hayırsever işverenlere teşekkür 

ederek sosyal dayanışmanın dev-
letlerin oluşum felsefesinde mev-
cut olduğunu, sosyal devlet an-
layışını hayata geçirmede önemli 
bir aşama olduğunu belirtti.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra 
vatandaşlar marketten ilk alışve-
rişlerini gerçekleştirdiler. Açılışta 

Avcılar eşrafı, daire amirleri ve 
pek çok davetli de hazır bulundu. 
Market gezilip ürünler ve fiyatlar 
değerlendirilirken Avcılar SYDV 
Müdürü Mesut Baloğlu market 
hakkında bilgi verdi. Vakıf Mü-
dürü Baloğlu ürünlerin büyük bir 
bölümünün hayırsever işyerle-
rinden geldiğini, bir bölümünü 
de Vakıf olarak satın aldıklarını 
söyledi.

Davetliler, büyük ilgi uyandıran 
Sosyal Market Projesinin başka 
ilçelere de örnek teşkil etmesi 
açısından önemli bir sosyal daya-
nışma olduğunu belirterek Kay-
makam Savaş Tuncer’e teşekkür 
ettiler.

Kırıkhan SYD Vakfı 
yardım faaliyetlerine devam ediyor
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Dazkırılı öğrencilerin mutlu günü

Afyon’un Dazkırı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede yaşayan öksüz, 
yetim veya anne babası ayrı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencileri Denizli iline geziye götürdü. 

Dazkırı Belediyesine ait minibüs ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Karacoşkun ve iki öğretmen nezare-
tinde geziye götürülen 9 öğrenci, Denizli’de güzel bir gün geçirdi. Güne kahvaltıyla başlayan öğrencilere, 
kendi seçtikleri giyim ve kırtasiye ihtiyaçları alındı.

Alışveriş merkezlerini gezen talebeler, küçük yarış otomobillerine binerek, bowling ve bilgisayar oynaya-
rak eğlendiler. Yapılan tüm harcamalar Dazkırı Kaymakamlığı SYDV tarafından karşılandı.

Tunceli’nin Pülümür 
ilçesi Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığınca hazır-
lanan “Sıcak Yuvam” 
Projesi kapsamında 6 
ihtiyaç sahibi vatandaşa 
yapılan evlerden ilki 
tamamlandı. 

Proje kapsamında Tur-
nadere köyünde yaşa-
yan bir vatandaşa yapı-
lan evin tamamlanma-
sıyla hak sahibi yurttaşa 

anahtar teslimi yapıldı. 
Evi görmek ve anah-
tar teslimini yapmak 
üzere Kaymakam Sayın 
Mustafa Ünver Böke ve 
Vakıf Müdiresi Gülüstan 
Çakmak köye gitti. Köy 
Muhtarı tarafından kar-
şılanan Kaymakam ve 
Vakıf Müdiresi evi gez-
dikten sonra hak sahibi 
Fatma Kılıçaslan’a evin 
anahtarı teslim edildi.

Anahtarı teslim eden 
Kaymakam Böke, hayırlı 
olsun dileklerini ilettik-
ten sonra yapımı devam 
eden diğer evlerin de 
en kısa sürede tamam-
lanması için çalışmalara 
hız verileceğini belirtti. 

Sıcak Yuvam Projesi 
ilk meyvesini verdi

Konya Çumra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının hazırladığı proje kap-
samında 100 çocuğa verilen 2 aylık ana sınıfı 
eğitimi sona erdi. 

“Yarı Göçer Tarım İşçileri Sosyal İhtiyaçlarının 
Karşılanması ve Okul Öncesi Çocuklarının Eğitim 
Projesi” içerisinde yer alan çadır okul ana sınıf-
ları 4 bölgede açılarak 100 okul öncesi çocuğa 2 
aylık eğitim verildi. Kaymakam Ali Akça, “Gon-
cagüller Anasınıfı Projesi” olarak da bilinen ça-
lışmayla ilgili bilgi verdi. Akça, “Bu proje saye-
sinde çocuklar aileleri ile birlikte güneş altında 
çalışmaktan alıkonularak, çadır ana sınıflarda 
eğitim almış ve günlerini daha rahat ve sağlıklı 
olarak geçirmişlerdir.” dedi.

“Goncagüller”
mezun oldu
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“100 Çocuk 100 Dilek” 
Projesi tamamlandı

Genel Müdürlüğümüzün otu-
rulamayacak derecede eski, 
virane, bakımsız ve sağlık-
sız evlerde yaşayan muhtaç 
kişilere evlerinin bakım ve 
onarımı için ayni ve nakdi 
olarak yaptığı barınma yar-

dımları kapsamında Türkiye’nin her köşesindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının destekleri hız 
kesmiyor. 

Bu kapsamda Denizli Buldan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca ilçe merkezi ve köylerinde ikamet 
eden fakir ve muhtaç durumdaki 25 kişinin evinin ona-
rımı ile 10 kişinin yeni ev yapımı tamamlandı. Ayrıca 
Vakıf tarafından 5 kişiye yeni ev yapımının ve 4 kişinin 
evinin onarımının da gerçekleştirilmesi için gerekli ça-
lışmalar devam ediyor.

Manisa’nın Gördes İlçe 
Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Vakfınca ilçedeki 100 yetim 
çocuğun Kurban Bayramı 
sabahı yüzlerini güldürmek 
için başlatılan ‘’100 Çocuk 
100 Dilek’’ Projesi başarıyla 
tamamlandı.

Proje kapsamında Gördes 
Kaymakamı Davut Gül 
çocuklara birer mektup 
yazarak bayramda kendi-
lerini en çok neyin mutlu 
edeceğini sordu. Gelen 
yanıtlar çocukların isimleri 
belirtilmeden Kaymakamlı-

ğın resmi internet sitesinde 
“100 Çocuk 100 Dilek Pro-
jesi” adı altında hayırse-
verlerin bilgisine sunuldu. 
Büyük ilgi gören projedeki 
dilekler Kaymakamlık, sivil 
toplum kuruluşları, ilçe içi 
ve dışından hayırseverler 
tarafından satın alınarak 
karşılandı. 

“Bayramda hiç kimse 
kendini yalnız hissetme-
meli ve öncelikle çocuklar 
mutlu edilmeli” fikrinden 
hareketle başlatılan proje 
ile çocukların tamamının 
dilekleri Kurban Bayramı 
öncesinde karşılanmış oldu.

Kaymakam Davut Gül ha-
yırseverlere katkılarından 
dolayı teşekkür ederek bu 
projenin farklı çocuklarla 
ileriki zamanlarda tekrarla-
nacağını belirtti.

Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı (SYDV) ile Söke Fehime Faik Ko-
cagöz Devlet Hastanesi arasında imzalanan 
protokol uyarınca hastanenin evde bakım 
hizmetleri biriminin evinde ziyaret ettiği 
hastalardan, hastane tarafından karşıla-
namayan ihtiyaçları olanlar, Söke SYDV’ye 
bildirilecek.

Hastanın yaşadığı mekânın sağlıklı olması, 
beslenme, ısınma, güvenlik gibi konularda 
muhtaç durumda olan hasta ve yakınlarına 
destek sağlamak amacı ile Söke SYDV ve 
Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ta-
rafından bir çalışma başlatıldı. Evde bakım 
hizmetleri hakkındaki yönetmelik gereği 
Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan birim 
ve Söke SYDV protokole göre gerektiğinde 
hastaların evine gidip beraber değerlendir-
me yapacak. 

Evde Bakım Birimi hasta kişilere aileleriyle 
birlikte yaşadıkları ortamda rehabilitas-
yon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil 
tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağ-
lık bakım ve takip hizmetlerinin sunulma-
sını sağlıyor. Vakıf yetkilileri, sağlık halinin 
devamlılığı için hasta ve yakınlarının 
çevresel ve kişisel ihtiyaçlarının da asgari 
olarak karşılanması gereğinden hareketle 
imzalanan protokol sayesinde vatandaşla-
rın mağdur olmasının önleneceğini belirtti.

barınma destekleri 
devam ediyor

Söke Vakfından 
yeni bir hizmet
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Van’ın Erciş ilçesinde anne ve 
babalarından ayrı yaşayan 4 kar-
deşe Kaymakamlık Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

tarafından yardım eli uzatıldı. 
Öğretmenleri tarafından sahip 
çıkılan, zaman zaman da çevre-
den vatandaşların yardım ettiği 
4 kardeş, Kaymakam Ramazan 
Fani, İlçe SYDV Müdürü Harun Işık 
ve öğretmenleri tarafından ev-
lerinde ziyaret edildi. Bakımları 
dedeleri ve babaanneleri tarafın-
dan üstlenilen kardeşlerin okuma 
azmini gören Fani, sıkıntıların ve 
engellerin geçici olduğunu be-
lirterek, bu durumun onları yıl-

dırmaması, derslerine aynı şevk 
ve azimle çalışmaları gerektiğini 
söyledi.
 
SYD Vakfınca ayni ve nakdi yar-
dım yapılan öğrencilerden 2 kız 
kardeş 75. Yıl Kız Yatılı İlköğ-
retim Bölge Okulunda, diğer 2 
kardeş ise Erciş Meslek Lisesinde 
ve evlerinin yakınında bulunan 
Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 
öğrenimlerine devam ediyorlar.

ebeveynlerinden ayrı yaşayan öğrencilere

yardım eli uzatıldı

Bolu’nun Gerede İlçesi 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından 
bilgisayar talebinde 
bulunan görme engelli 
Hatice Dinç’in hayali 
gerçek oldu.

Gerede Kaymakamı 
Arslan Yurt beraberin-
deki bir heyetle Samat 
köyünde bulunan Hatice 
Dinç ve ailesini evle-
rinde ziyaret ederek 
notebook bilgisayarını 
teslim etti. “Zaten cep 
telefonu kullanıyorsun, 
görme engellilere yö-

nelik programı da var. 
Rahatlıkla bilgisayarı da 
kullanabilirsin” diyen 
Kaymakam Yurt, “Ha-
yırlı olsun, bilgisayar 
sayesinde boş vakitleri-
nizi daha iyi değerlendi-
rirsiniz. Sizlerin sevinci 
ve mutluluğu bizler için 
daha önemli. Sizlere 
yardımcı olmaktan biz-
ler de mutluyuz” şeklin-
de konuştu.

Ziyaret esnasında 
duygulu anlar yaşayan 
Hatice Dinç diğer iki 
kız kardeşinin de görme 
engelli olduğunu be-
lirterek, “Kaymakamı-
mızın isteğimizi yerine 
getireceğini biliyordum, 
buna inanmıştım, çok 
teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Ordu’nun Gülyalı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlı-
ğı, 2 ihtiyaç sahibi aileye prefabrik ev yaptırdı.

İlçede ikamet eden ve evleri oturulamayacak 
kadar kötü durumda olan 2 aileye prefabrik ev 
yapımı için Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından Gülyalı 
SYDV’ye aktarılan kaynak ve Vakıf imkânları 
sonucu 57 ve 68 metrekarelik prefabrik evler 
tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Kay-
makam Kudret Kurnaz teslim edilen evlerin 
Kestane köyünde ikamet eden Neriman Üresin 
ile Hoşköy Mahallesi’nde ikamet eden Rüstem 
Akbaş’a yapıldığını, Gülyalı SYDV’nin güzel iş-
lere imza atarak barınmadan eğitime her türlü 
desteği elinden geldiği kadarı ile gösterdiğini 
kaydetti. Daha sonra evlerinde kişileri ziyaret 
eden Kaymakam ve Vakıf Mütevelli Heyeti üye-
leri hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Hatice’nin hayali 
gerçek oldu

Gülyalı SYDV 
iki aileyi sevindirdi
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Hatay’ın İskenderun ilçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fının (SYDV) engelli vatandaşlara 
yönelik yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında, Kaymakam Ali İh-
san Su tarafından Dumlupınar 
Mahallesi’nde annesi ve kardeşi 
ile birlikte yaşayan bir vatandaşa 
engelli motosikleti teslim edildi.

Küçük yaştayken çöp arabasının 
kendisine çarpması sonucunda sa-
kat kalan, bekâr olan ve herhangi 
bir gelir getirici işi olmayan 27 

yaşındaki Murat Yakut için özel 
olarak hazırlanan engelli moto-
sikletinin plaka tescil işlemlerinin 
de Vakıf tarafından yapılacağı ve 
destek için yaklaşık 2 bin 400 TL 
bütçe kullanıldığı belirtildi.

Kendisine verilen motosikletten 
dolayı çok mutlu olduğunu dile 
getiren Murat Yakut, Kaymakam 
Ali İhsan Su ve SYDV Müdürü İb-
rahim Yıldırım’a yardımlarından 
dolayı teşekkür etti.

Eskişehir Valiliği Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı tara-
fından Genel Müdürlüğümüzün 
gelir getirici proje destekleri 
kapsamında sosyal güvencesi ol-
mayan ve ihtiyaç içinde bulunan 
bir kişiye plastik atık geri dönü-
şüm atölyesi açması için destek 
verildi.

Küçüklüğünden beri topladığı 
plastik atıkların ayrıştırılması 
konusunda tecrübe sahibi olan 
Güven Koca isimli vatandaş, bu 

tecrübesini gelir getirici bir faa-
liyete dönüştürmek için Eskişehir 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfına başvuruda bulundu. 
Güven Koca’nın projesi olumlu 
olarak değerlendirildi ve Vakıf 
tarafından desteklenen atölye, 
faaliyete geçirildi.

Atölyesinde toplanan plastik 
atıkları kırarak plastik malzeme 
elde eden Güven Koca, geçen 
zaman içerisinde iş yerine kendisi 
yatırımda bulunacak bir konu-

ma geldi. İş yerine bir araç ve 
imalat bandı alarak plastik boru 
imalatına başlayan Güven Koca, 
şu anda plastik atıklardan elde 
ettiği madde ile damlama-sulama 
borusu ve özellikle elektrik tesi-
satlarında kullanılan plastik boru 
üretimi yapıyor. Eskişehir çapında 
hurdacılardan plastik atık alan 
Güven Koca, bu sayede hem 
plastik atıkları yeniden ekonomi-
ye kazandırdığını hem de çevre 
kirliliğinin azaltılmasına katkıda 
bulunduğunu belirtiyor.

İskenderun SYDV engelli vatandaşların
yüzünü güldürüyor

plastik atıklar yeniden ekonomiye

kazandırılıyor
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Gaziantep İli İslâhiye İlçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) ve bir giyim firması aracılı-
ğıyla Ali Öztürk İlköğretim Okulu, 
Yahya Kemal İlköğretim Okulu ve 
Karacaoğlan İlköğretim Okulların-
da okuyan 230 ihtiyaç sahibi öğ-
renciye kıyafet yardımı yapıldı.

Kaymakam Resul Kır, SYDV Müdürü 
Ö.Faruk Uyanık, okul müdürleri, 
öğretmen ve öğrencileriyle yapılan 
yardım büyük bir sevinçle karşıla-
nırken fayda sahipleri firma yetki-
lilerine teşekkür etti. 

İncirliova’da 
17 hanenin 
çatısı onarıldı

Sulakyurt Kaymakamlığından 

İslahiye Vakfından 
giyim yardımı

Aydın İncirliova Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Baş-
kanlığınca 17 yoksul ailenin çatısı 
onarıldı.

Kaldıkları yerin fiziksel durumu iyi 
olmayan, sosyal güvenceden yoksun, 
yoksulluk içinde bulunan 17 ailenin 
çatısı onarılırken İncirliova SYDV 
tarafından yapılan açıklamada; 
devletin sağlamış olduğu imkânlar 
doğrultusunda vatandaşların mağdu-
riyetlerinin giderildiği, bu ve benze-
ri uygulamaların ailelere ekonomik 
anlamda büyük katkı sağladığı ve 
toplumsal huzurun sağlanması açı-
sından etkili bir uygulama yöntemi 
olduğu, bu anlamda ilçede mağdur 
olan diğer vatandaşlar için de aynı 
kararlılıkla çalışmalara devam edile-
ceği bildirildi.

Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçe 
Kaymakamı Hasan Ongu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Recep Yıl-
dırım’la birlikte Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü bünyesin-
de açılan Seviye Belirleme Sı-
navı kursları ile Çok Programlı 
Lise Müdürlüğü bünyesinde 
açılan Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı ve Lisans Yerleştirme 
Sınavı’na yönelik kursların 
açılış törenini yaptı. Kurslara 
katılan öğrenciler için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ile öğrenci velilerinin 
ortaklaşa çalışmaları sonucu 
temin edilen kaynak kitaplar 
Kaymakam Hasan Ongu tara-
fından öğrencilere dağıtıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada 
“Kitabın kapağını bugün itiba-
rıyla açmış olduk.” diyen Kay-
makam Ongu, “Haziran ayına 
kadar bu kitaplar sizlerin en 
iyi dostu olacak. Başarıyı elde 
edeceğiniz noktasında size 
olan inancımız ve güvenimiz 
sonsuz. Planlı, programlı, 
disiplinli bir çalışma tempo-
suyla inşallah hedeflediğiniz 
noktaya ulaşacaksınız. Size 
bahşedilmiş olan akıl ve ira-
denizi kullanarak arzulamış 
olduğunuz başarıyı kolaylıkla 
yakalayacaksınız.  Başarıyı 
elde etmek bir süreç işidir. Bu 
süreci iyi değerlendirenler so-
nunda mutlaka başarıyı elde 
edeceklerdir. Merdivenlerin 
basamaklarını sağlam ve emin 
adımlarla çıkın. Kendinize 
inanın ve güvenin. Geçtiğimiz 
yıl bu kurslara katılan ve he-
defledikleri noktalara ulaşan 
arkadaşlarınız ve bu arkadaş-
larınızın başarıları ortada. 
İnşallah aynı başarıyı sizler 
de yakalayacaksınız.” diye 
konuştu.

kitap desteği

Ulubey SYDV’den giyim yardımı
Uşak’ın Ulubey İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının (SYDV)  
girişimleriyle ilçedeki 2 bin 200 
öğrenciye muhtelif giyim yardı-
mı yapıldı.

Ulubey SYDV’nin girişimleriyle 
bir giyim firması tarafından 
ilçedeki 12 ilköğretim ve 4 or-
taöğretim okulunda eğitim gö-
ren 2 bin 200 öğrenciye toplam 
46 bin 115 lira tutarında çeşitli 
giyim yardımı yapıldı.

Bahse konu giyecekler; yeni 

yapılan ilçe spor salonunda 
Kaymakam Selami Işık, Gar-
nizon Komutanı Tevfik Doğan, 
Belediye Başkanı Ali Rıza Ada, 
Cumhuriyet Savcısı Mahmut Ke-
nanoğlu, ilgili firmanın Manisa 
Mağaza Müdürü, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Hasan Ayar, SYDV 
Müdürü Ali Kutluyol ve SYDV 
Mütevelli Heyeti üyelerinin 
katılımıyla öğrencilere teslim 
edildi.

Kaymakam Selami Işık ilgili 
firmaya göstermiş olduğu hassa-
siyetten dolayı teşekkür etti.
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22 Mart 2008 tarihli “Büyükşehir 
Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” kapsamında İstanbul’un 
Ümraniye ilçesinden ayrılarak 
kurulan Sancaktepe Kayma-
kamlığı, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı aracılığı 
ile ilçenin sosyo-ekonomik ge-
lişimine destek olmaya devam 
ediyor. Sancaktepe Kaymakamı 
ve Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı Başkanı Necmettin 
Kalkan’ın okul öncesi eğitimin 
ücretli olması nedeniyle ilçede 
yaşayan ekonomik yoksunluk 
içerisindeki ailelerin çocukla-
rına yeterli okul öncesi eğitim 
hizmeti veremedikleri gerçe-
ğinden hareketle uygulamaya 
koyduğu “Okul Öncesi Eğitimi 
Geliştirme Projesi” sayesinde 
ilçede anaokuluna giden çocuk 
sayısı iki kat arttı.

2009 yılı Ocak ayında başlayan 
Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme 
Projesi sayesinde 2008-2009 
eğitim-öğretim yılının başında, 
yeterli derslik bulunamaması 

ve okul öncesi eğitimin ücretli 
olmasından dolayı, Sancaktepe 
okullarının anasınıflarına 1037 
öğrencinin devam ettiği belir-
tilirken, bu rakamın 2009-2010 
eğitim-öğretim yılında 1978’e 
ulaştığı ifade edildi.

Proje kapsamında öncelikle 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 
okullardaki âtıl derslikler ana 
sınıfına dönüştürülerek derslik 
sorunu giderilirken, daha sonra 
29 ilköğretim okulunun anası-
nıflarına devam eden öğrenciler 
için her ay Kaymakamlık SYD 
Vakfı tarafından öğrenci başına 
30 TL yemek bedeli aktarılarak, 
çocukların ana sınıflarına deva-
mı sağlandı. Böylece, ailelerin 
bütçelerine sağlanan bu des-
tekle, öğrenci sayısında artış 
sağlandı. 

Yapılan bilimsel araştırmaların 
sonucunda üç yaşına kadar bir 
çocuğun beyninin yetişkin bir 
insanın beyninden 2,5 kat fazla 
çalıştığının ve 6 yaşına kadar 
da bir profesörün beyninden 
2 kat hızlı algıladığının ortaya 

Sancaktepe’de 
okul öncesi 
eğitim alan 

çocukların sayısı

katına çıktı
iki
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çıkarıldığını söyleyen Kaymakam 
Necmettin Kalkan, “Yapılan tüm 
uluslararası araştırmalar ve uy-
gulanan testler göstermektedir 
ki okul öncesi eğitim alan çocuk-
lar, ilkokulda okuma yazmayı, 
bu eğitimi almayan çocuklardan 
%100 daha hızlı öğrenmekte ve 
bu öğrenme hızı yaşam boyu sür-
mektedir. Ayrıca çocukların zihin-
sel ve kişilik gelişiminin %70’i 0–6 
yaş arasında tamamlanmaktadır. 
Bu süre içinde  kazanılan davra-

nış biçimleri, tüm yaşam boyunca 
devam etmektedir. Bu veriler, 
0-6 yaş arası dönemi verimli 
geçirmenin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.” dedi.

Okul öncesi eğitimin 0-72 ay 
grubundaki çocukların gelişim 
düzeylerine ve bireysel özellik-
lerine uygun, zengin ve uyarıcı 
çevre olanakları sağlayan, onla-
rın bedensel, zihinsel, duygusal 
ve sosyal yönlerden gelişimlerini 

destekleyen, toplumun kültürel 
değerleri doğrultusunda onları en 
iyi biçimde yönlendiren, onları 
ilköğretime hazırlayan ve temel 
eğitim bütünlüğü içinde yer alan 
bir eğitim anlayışı içinde olması 
gerektiğini vurgulayan Kalkan, 
projenin amacının okul öncesi 
eğitim hizmetlerini etkin, verimli 
bir şekilde yürütmek ve tüm yaş 
grubuna hizmet edecek biçimde 
yaygınlaştırarak fırsat eşitliğini 
sağlamak olduğunu belirtti. 

İstanbul’un Avcılar İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Avcılar Sağlık 
Grup Başkanlığının ortak projesi 
kapsamında ilçede bakıma muh-
taç olduğu tespit edilen 60 yaş 
üstü yaklaşık 100 vatandaşa evde 
sağlık ve bakım hizmeti verilme-
ye başlandı.

Avcılar Kaymakamlığından ya-

pılan açıklamada, “İlçemizde 
sosyal ve ekonomik güvenceden 
yoksun, yanında bakacak kimsesi 
olmayan 60 yaş üzeri bireyler, 
fiziksel ve ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılayamadıklarından insan 
onuruna yaraşır bir şekilde hayat-
larını sürdürememektedir. Bu va-
tandaşlarımızın gerek ekonomik 
yoksunluktan gerekse yaşlılıktan 
ileri gelen nedenlerle hayatlarını 
idame ettirmekte karşılaştıkları 
güçlükler göz önünde bulundu-
rularak bu projenin hazırlanması 
düşünülmüştür. Proje Avcılar Kay-
makamımız Sayın Savaş Tuncer, 
Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Avcılar Sağlık 
Grup Başkanlığı ile ortak yürütül-
mektedir.” denildi.

vatandaşlara evde

yaşlı
bakım 

hizmeti
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Trabzon Valiliği Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfınca 
(SYDV) AB Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı 
çerçevesinde hazırlanıp sunulan 
“Mum İçinde Trabzon Tarihi” 
isimli proje Merkezi Finans İha-
le Birimince kabul edildi. Proje-
nin tanıtımı Trabzon Valisi Sayın 
Dr. Recep Kızılcık’ın katılımı ile 
Zorlu Grant Otel’de yapıldı.

SYDV tarafından hazırlanan 
proje mesleki beceri ve istih-
dam açısından dezavantajlı 
16-39 yaşları arasında 30 kadına 
mesleki eğitimler vererek yüz-
de 70’inin istihdam edilmesini, 
yüzde 10’unun ise girişimci 
olmasına katkıda bulunmayı 
amaçlıyor. Toplam 97 bin 500 
Avroya mal olacak projenin 
maliyetinin yüzde 90’ı AB Hibe 
Programından, yüzde 10’luk 
kısmı ise SYDV kaynaklarından 
karşılanacak.

Kasım ayında uygulanmaya baş-
lanan ve 10 ay sürecek projenin 
faydalanıcıları tarımsal üretim 
alanından kente gelerek yeni 
üretim ilişkileri içerisinde yer 
alamayan ve mesleki beceri açı-
sından dezavantajlı Değirmen-

dere Mahallesi’ndeki 16-39 yaş 
arası kadınlar başta olmak üze-
re, kentin diğer sosyoekonomik 
düzeyi düşük mahallelerinde 
yaşayan 30 işsiz kadın olacak.

Projenin dolaylı faydalanıcıları 
ise bu kadınların aileleri, ma-
halle sakinleri, mum malzemesi 
satan firmalar, turizm işletme-
leri, yerli ve yabancı turistler, 
yerel yönetimler ve bölgedeki 
diğer işsiz kadınlar ve gençler 
olacak.

Öngörülen proje kapsamında 30 
kadına dekoratif mum yapımı 
eğitimi verilerek, Trabzon’un 
tarihi turistik yerlerini dekora-
tif mum olarak yapmalarına ve 
turizmdeki hediyelik eşya sek-
törüne kazandırmalarına destek 
olunacak. Fayda sahibi kadın-
lara “Sosyal Hayatta İletişimi 
Güçlendirme Eğitimi” verilerek 
insan ilişkilerinde güçlenmele-
rine ve özgüven kazanmalarına 
yardımcı olunacak. 

Beşeri ilişkilerde güçlenen 
kadınlara “Satış ve Pazarlama 
Eğitimi” vasıtasıyla ürünlerini 
etkili pazarlama yöntemleri 
öğretilirken, “İş Sağlığı ve Gü-

venliği Eğitimi” ile kadınların 
güvenli ortamlarda çalışabilme-
lerine destek verilecek.

Ayrıca proje kapsamındaki 
kadınlar “İş ve Meslek Danış-
manlığı Eğitimi” ve “Girişimcilik 
Eğitimi” alarak girişimci olma 
yolunda bir adım atacak.

Projeye 16-39 yaşları arasında, 
öncelikle erken yaşta evlenmiş, 
sosyoekonomik durumu kötü, en 
az ilköğretim mezunu ve sanata 
ilgili ve yetenekli olan kadınlar 
başvurabilecek.

Projeye Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Halk Eğitim Merke-
zi Müdürlüğü ve Akşam Sanat 
Okulu Müdürlüğü ortak destek 
verecek.

Trabzon
mum  ar  a
tanıtılacak
Trabzon Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 
(SYDV) AB Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 
çerçevesinde hazırlanıp sunulan “Mum İçinde Trabzon 
Tarihi” isimli proje Merkezi Finans İhale Birimince kabul 
edildi. Projenin tanıtımı Trabzon Valisi Sayın Dr. Recep 
Kızılcık’ın katılımı ile Zorlu Grant Otel’de yapıldı.
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Çumra 
elmaları

Nallıhan SYDV’den ilçe ekonomisine destek

Mısır’a 

Genel Müdürlüğümüz ve Konya 
Çumra Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) işbirliğiyle kurulan elma 
bahçelerinden elde edilen bazı 
ürünler Mısır’a ihraç ediliyor.  

Genel Müdürlüğümüzün istihdam 
projesi destekleriyle Çumra Kay-
makamlığı SYDV bünyesinde 2004 
yılında İçeri Çumra kasabasında 
kurulan elma bahçelerinin 2010 
yılı ürünleri ihaleye katılan S.S. 
Çumra Beylerce Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifine satıldı. Bu yıl 
yaklaşık 120 ton elma ürününün 
tahmin edildiği belirtilirken, sa-
tışı yapılan meyvelerden erkenci 
olanlar alıcı firma tarafından 
ambalajlanarak Mısır’a ihraç 

ediliyor. Konu ile ilgili bilgi veren 
Kaymakam Ali Akça, bu bahçele-
rin kuruluş amacının yöre çiftçi-
sini alternatif ürüne teşvik etmek 
olduğunu ve Vakıftan yardım alan 
yoksul ailelere istihdam sağla-
narak elde edilen gelirlerin yine 
yöre yoksulunun ihtiyaçlarına 
harcandığını belirtti.

Ankara’nın Nallıhan ilçe Kay-
makamı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı 
Ömer Toraman’ın girişimleriyle 
dokuma tezgâhlarında genç kız-
lar tarafından dokunan ipekli ve 
pamuklu el ürünleri sergi ve fuar-
larda görücüye çıktı.

Nallıhan ilçesindeki işsiz ve dar 
gelirli kadınlara bir gelir imkâ-
nı sağlanması, kaybolmaya yüz 
tutmuş geleneksel ipek bez do-
kumaların tekrar canlandırılması 
ve gelecek kuşaklara aktarılması, 
ayrıca ilçedeki kadınlara meslek 
kazandırılması amacıyla Kayma-
kam Ömer Toraman’ın girişimle-

riyle dokuma tezgâhlarında genç 
kızlar tarafından dokunan ipekli 
ve pamuklu el dokuma ürünleri 
yine ilçeye has olan ipek iğne 
oyası ile işleniyor. Ortaya çıkan 
güzel eserler sergi ve fuarlarda 
görücüye çıkarken tezgâhlarda 
dokunan ürünler ve ilçeye özgü 
ipek iğne oyalı ürünler ziyaretçi-
lerin beğenisine sunulup ilçenin 
tanıtımı ve kalkınmasına katkı 
sağlanıyor.
       
Süslemek ve süslenmek amacı 
ile yapılan ve geleneksel el sa-
natlarımızın zarif örnekleri ara-
sında yer alan ipek iğne oyaları, 
geçmişi çok eskilere dayanan 
yöresel ipek dokuma ürünleri 
ile buluşturularak farklı eserler 
elde ediliyor. Geleneksel doku-
ma sanatında yıllar boyu ipek 
tercih edilirken Nallıhan SYDV ve 
Halk Eğitim Merkezi tarafından 
yürütülen yöresel bez dokuma 
çalışmalarında pamuklu bez do-
kumadan ipek bez dokumaya ge-
çildi ve açılan kurslarda kadınlar 

tarafından üretilen ipek dokuma 
mamullerine ipek iğne oyası mo-
tiflerinin işlenmesiyle birbirinden 
güzel ürünler ortaya çıktı.

SYDV tarafından yapılan çalışma-
ların sonucunda ipek iğne oyası 
ve ipek dokumanın mükemmel 
uyumu ile kullanım alanlarında 
büyük beğeni toplaması beklenen 
bu yeni ürünün tasarım hakkı 
için ilgili yerlere müracaat edi-
lirken bu iki yöresel el sanatının 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması konusunda önemli bir 
mesafe alındı.

satılıyor
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ARDEŞEN
kivi üretim merkezine dönüşüyor

Rize’nin Ardeşen ilçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
sayesinde çay üretiminin yanı 
sıra geliştirilen kivi projeleri ile 
ilçe tarımsal ürünler açısından 
çeşitlenirken, yoksul çiftçiler için 
de yeni bir gelir kapısı aralanıyor. 

“Köyde ve Mahallede Yaşayan 
Muhtaç Kişilere Kivi Tesisi Pro-
jesi” ile Ardeşen ilçesine bağlı  
köy ve mahallelerde yaşayan 
yoksul 46 çiftçiye birer dekar kivi 
bahçesi tesis ettiklerini belirten 
Ardeşen SYD Vakfı yetkilileri, 
ilçede tarımla uğraşan insanların 
tamamına yakınının ana geçim 

kaynağının çay olduğunu, geç-
miş yıllarda üretim alanı fazla 
olmayan çayın, yetiştiriciliğinin 
çok fazla işgücü gerektirmemesi, 
birim alandan yüksek verim sağ-
lanması, pazarlama sorununun 
olmaması gibi nedenlerden dolayı 
her geçen yıl üretim alanının 
katlanarak artış gösterdiğini ve 
günümüzde ilçenin toplam tarım 
arazisinin %86’sını kapladığını 
ifade ediyorlar. Bu nedenle çay 
üretiminde arz-talep dengesiz-
liğinin ortaya çıktığını ve oluşan 
fazla arzın karşılanamayarak, bu 
durumun ciddi pazarlama sorun-
larını da beraberinde getirdiğini 

dile getiren yetkililer, “Bu durum 
köylerde yaşayan genç ve çalı-
şabilir insanların şehirlere göç 
etmelerine sebep olmaktadır” 
diyorlar.
 
Ardeşen’de kivi yetiştiriciliği ise 
1989 yılında Çay İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğüne ait Atatürk Çay 
ve Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsünde başlamış ve kivinin 
bölgeye kolay adapte olması 
neticesinde üretim alanları her 
geçen yıl artış göstermiş. Bu du-
rum Vakfın hedef kitlesi için bir 
potansiyel olarak değerlendirilin-
ce ise ortaya kivi üretim tesisleri 
projesi çıkmış.

ARDEŞEN
Rize’nin Ardeşen ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sayesinde çay 

üretiminin yanı sıra geliştirilen kivi projeleri ile ilçe tarımsal ürünler açısından 
çeşitlenirken, yoksul çiftçiler için de yeni bir gelir kapısı aralanıyor. 
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Projenin yararlanıcıları Ardeşen 
ilçesine bağlı köy ve mahalle-
lerde yaşayan, sosyal güvencesi 
olmayan ve gelir seviyesi düşük 
kişilerden oluşuyor. Proje ile, 
çiftçiler tarafından tanınan kivi 
bitkisinin tekniğine uygun bir 
şekilde yetiştirilmesini sağlamak,  
ülkede halen devam eden üretim 
açığının kapatılmasına katkı sağ-
lamak, ilçedeki ürün çeşitliliğini 
artırmak ve geçimini sadece çay 
bitkisinden sağlayan çiftçilerin 
ürün yelpazesini genişletmek, 
kivi üretim alanlarının artırılması 
ile kiviye bağlı sanayi tesisi kur-
mak isteyen yatırımcıların önünü 
açmak ve ilçe merkezi ve köyle-
rinde yaşayan genç ve çalışabilir 
durumdaki insanlara yeni bir 
gelir kapısı sağlayarak, olası bir 
göçü bir miktar da olsa önlemek 
amaçlanıyor.

Aynı zamanda projenin yan he-
defleri de var. Örneğin bu pro-
jeyle çay bitkisinden sonra gelir 
getiren ikinci ürün olan kivinin 
üretim alanları artırılarak çayın 
üzerindeki baskı azaltılacağı gibi 
kiviye dayalı sanayi tesislerinin 
kurulması da sağlanacak ve böy-
lece ilçenin en önemli sorunu 
olan işsizliğin önüne geçilecek. 
Ayrıca yapılacak proje ile kivi 
iskelet sistemini oluşturan profil 
direklerin yapımı için ilçede ayrı 

bir iş kolu oluşturacak ve geçici 
de olsa bir istihdam sağlanacak.
 
Kurulacak kivi bahçelerinin ye-
dinci yılında maksimum verime 
ulaşması, bir dekar kivi bahçe-
sinden normal şartlarda ortalama 
1560 kg ürün alınması ve top-
lamda yıllık ortalama 47 ton kivi 
üretilmesi planlanıyor.

Proje Yürütme Birimi, SYD Vakfı 
Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdür-
lüğü teknik elemanlarından olu-
şuyor. Tesisler kurulmadan önce 
fayda sahiplerine bahçe tesisinin 
ve kivi yetiştiriciliğinin nasıl 
yapılması gerektiği konularında 
eğitimler verildi ve Kasım 2010 
itibarıyla da proje fayda sahiple-
rine fidan dağıtımı, direk ve tel 
dağıtımı yapıldı.

Kivi dağıtım töreninde konuşan 
Ardeşen Kaymakamı İlyas Memiş, 
kivi üretimi için 46 çiftçiye top-
lam 2208 adet kivi fidanı, 2484 
adet profil kivi direkleri ve 3450 
kg çelik sırma tel dağıtımı yap-
tıklarını söyledi.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan 
çiftçilere fidan dağıtıldığını ha-
tırlatan Kaymakam Memiş, ”Bi-
rer dekar alanda yapılacak kivi 
üretim projesinde çiftçi başına 
48 fidan, 54 adet beton direk ve 
75 kg tel dağıtıldı. İlk 5 yılı öde-
mesiz son 6 yılda faizsiz olmak 
üzere eşit taksitlerle 11 yıl içe-
risinde geri ödemeler yapılacak” 
dedi.

Yapılan projenin çaya alternatif 
olmadığını belirten Kaymakam 
Memiş, “Amacımız çayın olma-
dığı veya az olduğu dönemlerde 
üreticilere ek gelir sağlayacak 
projeler geliştirmekti. Buna ben-
zer bir çalışma ile 2008 yılında 
70 üreticiye birer dekar olacak 
şekilde kivi bahçesi tesisi yapıla-
rak, bu çiftçilerimizin aile geçim-
lerine katkı sağlanmıştır. SYDV 
ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile 
yaptığımız bu proje kapsamında 
üreteceğimiz kivilerimizi satma 
sıkıntısı çekmeyip, çiftçilerimize 
ekstra bir gelir kaynağı sağlamış 
olacağız.” dedi. 
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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 
devam ediyor. Vakıf, gelir getirici 
projeler kapsamında bir kişiye 
daha ailesinin geçimini sağlaya-
cak bir işe sahip olması için des-
tek verdi.

Sosyal güvencesi olmayan, eko-
nomik sıkıntı içinde olan ve daha 
önce Baykan Atabağı Beldesi’nde 
kaynakçılık yapan Adnan Baştuğ’a 
Kaynakçılık ve Demir Doğrama 
Atölyesi açılarak iş imkânı sağ-
landı. 

Gelir getirici proje desteğinden 

yararlanan Adnan Baştuğ, daha 
önce bu işi yaptığından dolayı 
tecrübeli olduğunu, bu nedenle 
bu işi yapabileceğini ifade ede-
rek, Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen ile projede emeği geçenle-
re teşekkür etti.

Karaman’ın Ayrancı ilçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Genel Müdürlüğümü-
zün gelir getirici proje destekleri 
kapsamında sosyal güvencesi 
olmayan, dar gelirli 117 aileye 
toplam 234 adet gebe düve des-
teği verildi.

Ayrancı ilçesinin merkezinde ve 
köylerinde bulunan 117 aileye 
verilen gebe düvelerin teslim 
töreninde konuşan Ayrancı Kay-

makamı ve SYD Vakfı Başkanı Ali 
Karakaya, projenin bilinçli hay-
vancılığa geçiş hususunda büyük 
önem taşıyacağını vurgulayarak, 
“Yaptığımız bu proje ile bölge 
halkına bilinçli hayvancılık yapa-
bilme imkânı sağlamak istiyoruz. 
Babadan kalma yöntem ve usul-
lerin tarihe karıştığı günümüzde, 
hayvancılık yapmak isteyen in-
sanımız daha kaliteli ve yüksek 
verim almak zorundadır. Bunun 
için de daha bilinçli bir tarım ve 

hayvancılık yapılması gerekiyor” 
dedi. Projeden yararlanan va-
tandaşlar, Ayrancı Kaymakamı Ali 
Karakaya ve SYD Vakfı çalışanla-
rına teşekkür ettiler.

Ayrancı’da 

aileye gebe 
düve dağıtımı

1 1 7
yapıldı

Baykan’dan atölye desteği
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İzmir Balçova Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı bir kişiye 
daha işyeri açması için destek 
sağladı. Vakıf tarafından gelir 

getirici projeler kapsamında des-
teklenen Lütfiye Çalışkan, aldığı 
destekle kurduğu “Hanımağa İçli 
Köfte Salonu”nunu 11.11.2010 
tarihinde hizmete açtı.
 
Salonun açılışına Balçova Kay-
makamı Ahmet Beyoğlu, Balçova 
Belediye Başkanı Mehmet Ali Çal-
kaya, Vakıf Mütevelli Heyeti üye-
leri, Vakıf Müdürü, Kaymakamlık 
ve Vakıf çalışanlarının yanı sıra  
Balçova halkı da katıldı.

Ev geçimine katkı sağlamak ama-
cı ile evde sipariş üzerine içli 
köfte ve çiğ köfte yaptığını, tica-
ri hayata atılmayı hayal ettiğini, 
fakat  maddi yetersizliklerden 
dolayı cesaretini toplayamadığı-

nı dile getiren Lütfiye Çalışkan, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının desteğini duyduktan 
sonra hem memleketinin yöresel 
yemeklerini  Balçovalılara daha 
iyi tanıtmak hem de aile geçimini 
sağlayabilmek için bu desteğin iyi 
bir fırsat olduğunu düşündüğünü 
ve Vakfın büyük desteği ile bu 
hayalini faaliyete geçirdiğini dile 
getirdi. 

Çalışkan, açılışa katılan misafirle-
rine özenle hazırladığı ikramları 
sunarken iş sahibi olmanın verdi-
ği mutluluğu Balçova Kaymaka-
mına, Vakıf Mütevelli Heyeti üye-
lerimize ve Vakıf çalışanlarımıza 
teşekkür ederek  paylaştı.

Gaziantep’in İslâhiye İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı eski bir hükümlü olan ve bu 
nedenle iş bulmakta zorlanan bir 
vatandaşı kendi işinin patronu 
yaptı. 

Daha önce icra ettiği bir mes-
lek olan erkek kuaförlüğü işini 
yapmak amacıyla kendi iş yerini 
açmak için talepte bulunan Resul 
Kurt’un talebi İslâhiye SYD Vakfı 
tarafından değerlendirildi ve 
Mütevelli Heyeti’nin kararı doğ-
rultusunda Resul Kurt’a işyerini 
açması için destek sağlandı.

Zor günlerinin ardından devletin 
kendisine sağlamış olduğu imkân-
lardan dolayı çok mutlu olduğunu 

belirten ve kendi işini yapmanın 
sevincini yaşadığını dile getiren 
Kurt, kendisine bu sevinci yaşa-
tan başta İslâhiye Kaymakamı 

Resul Kır olmak üzere Vakıf 
Müdürü Ö.Faruk Uyanık ve vakıf 
yetkililerine çok teşekkür ettiğini 
söyledi.

Şanlıurfa’nın yöresel 
yemekleri artık

İslâhiye SYD Vakfı bir kişiyi daha iş sahibi yaptı

Balçova’da
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Dörtyol Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından geliştirilen proje ile 
bir aileye 100 adet yeni arılı 
kovan dağıtıldı. İlçede ikamet 
eden ve Vakıfta dosyası bulunan 
aile tespit edildikten sonra proje 
kapsamında ekonomik gelirlerine 
destek olundu. 

Arıcılık yapacak olan aileye alı-
nan kovanlar teslim edilirken 
gerçekleştirilen törene Dörtyol 
Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, 
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri 
ile Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı Mütevelli Heyet üye-
leri katıldı.

Arı kovanı dağıtım törenine katı-
lan Dörtyol Kaymakamı H. Hasan 
Özyiğit, “Vakfımız Proje sorumlu-
su Gürsel Koç’un çalışması sonu-
cu hazırlanan bu projenin kabul 
edilmesi ile ilk projemiz hayata 
geçirilmiştir.  Dörtyol’da narenci-
ye en önemli geçim kaynağımız. 
Biz Kaymakamlık olarak ailelere 
geçim kaynağı olarak başka ne 
tür imkânlar bulabiliriz diye dü-
şündüğümüzde arıcılık aklımıza 
geldi. Arıcılığın önemli bir sektör 
olarak karşımızda durduğunu gör-
dük. Bu nedenle de hem arıcılığı 
teşvik etmek hem de ailelere ek 
gelir sağlamak amacıyla bu uy-
gulamayı başlattık. Bundan sonra 

da ilçe ekonomisinin kalkınması 
ve refah düzeyinin artması için 
çalışmalarımız devam edecek-
tir.” dedi.

Kaymakamlık tarafından dağı-
tılan arılı kovanlarını alan Tarık 
Şirin ise aldıkları bu destekten 
dolayı mutlu olduklarını söyle-
yerek, “Kaymakamlığımız tara-
fından çeşitli projeler yapılarak 
ilçe halkına destek sunuluyor. Bu 
çalışmalarından dolayı Kayma-
kamlığımızı kutluyorum. Buradan 
aldığımız arılı kovanlar ile hem 
ailemizin geçimini sağlayacağım 
ve hem de geri ödemeyi rahatlık-
la yapacağım. Devletimiz saye-
sinde uğraşacağımız ve gelirimi-
zin olacağı bir işimiz oldu.” dedi.

Projeden faydalanan aile geri 
ödemelerini 2 yıl geri ödemesiz, 
6 yılda 6 eşit taksitle 8 yılda ya-
pacak.

Çanakkale Bayramiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından, Alabalık Yetiştirme Tesisi 
İşletme Projesi kapsamında bir vatandaşa tesiste yetiş-
tirilmek üzere 15 bin TL değerinde 24 bin 307 adet canlı 
alabalık ve 83 torba balık yemi alınarak teslim edildi. 

Projeden yararlanan fayda sahibi Fahri Kuruoğlu, şu anda 
İzmir Vali Yardımcısı olan dönemin ilçe Kaymakamı Şahin 
Aslan’ı  makamında ziyaret ederek yapılan yardım için 
teşekkürlerini ve duyduğu memnuniyeti iletti.

Dörtyol SYD Vakfından arıcılık projesi

Çanakkale’de alabalık yetiştirme tesisi kuruldu
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Çağlayancerit SYD Vakfı bir projeye daha

Kahramanmaraş Çağlayancerit 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı (SYDV), Genel Mü-
dürlüğümüzün yoksul birey ya 
da hanelerin kendi geçimlerini 
sağlayacak işleri kurmaları ama-
cıyla uyguladığı gelir getirici 
küçük ölçekli proje destekleri 
kapsamında, mesleği olan, ancak 
kendi geçimini sağlayamayan bir 
kişiye daha destek oldu. Çağla-
yancerit ilçesine bağlı Düzbağ 
beldesinde yaşayan ve kuyumcu 
vitrini plaket kutusu yapmak için 
çalışan, maddi imkânsızlık nedeni 

ile kendi işini kuramayan İbrahim 
Yumşak, Çağlayancerit SYDV’nin 
desteği ile işyeri sahibi oldu.

5 kişilik bir ailenin geçimini sağ-
layan Yumşak, Vakıf desteğiyle iş 
yerini açmadan önce ustalık bel-
gesi olmasına rağmen çok düşük 
bir ücretle başkalarının yanında 
kalfalık yaptığını belirtti. Maddi 
imkânsızlıklar yüzünden kendi iş 
yerine sahip olamadığını söyle-
yen Yumşak, Vakfın gelir getirici 
projeleri ile Kuyumcu Vitrini ve 
Plaket Kutusu Atölyesi’ni açması 

konusunda kendisine destek ve-
rilebileceğini öğrenince hiç vakit 
kaybetmeden iş yeri açma tale-
binde bulunduğunu ve yapılan 
değerlendirme sonucu projesinin 
hayata geçirildiğini ifade etti.
Yumşak sözlerine şöyle devam 
etti:

“İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 
6 eşit taksitle faizsiz olarak geri 
ödemesini yapacağım için des-
teğin geri ödeme koşullarından 
oldukça memnunum. Hayata 
geçirdiğim bu projeden yalnızca 
ben yararlanmayacağım. Yanım-
da birini çalıştıracağım. Bu kişi 
de iş imkânına kavuşacak. Bu iş 
yerinin açılmasında yardımcı olan 
başta ilçe Kaymakamı Ercan Öter 
olmak üzere herkese teşekkür 
ederim.”

Kaymakam Ercan Öter de açılışta 
yaptığı konuşmada beldede böyle 
bir iş yerinin açılmasını sevindiri-
ci bulduğunu söyledi.

İş yerinin açılışına Kaymakam 
Ercan Öter’in yanı sıra Vakıf 
Müdürü Asım Salman, Milli Eği-
tim Müdürü Ali Öztürk, Düzbağ 
Belediye Başkanı Hayri Uyan ve 
vatandaşlar katıldı.

imza attı
5 kişilik bir ailenin geçimini sağlayan Yumşak, Vakıf desteğiyle iş 

yerini açmadan önce ustalık belgesi olmasına rağmen çok düşük bir 
ücretle başkalarının yanında kalfalık yaptığını belirtti.
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Kâğıthane SYDV 
projeleri hızlandırdı

Tepebaşı SYDV’den 
mantar üretim tesisi

İstanbul’un Kâğıthane  İlçe Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 
Genel Müdürlüğümüzün yoksul birey ya 
da hanelerin kendi geçimlerini sağlaya-
cak işleri kurmaları amacıyla uyguladığı 
gelir getirici küçük ölçekli proje destek-
leri kapsamında, mesleği olan, ancak 
kendi geçimini sağlayamayan bir kişiye 
daha destek oldu. Kâğıthane  ilçesinde 
oturan ve terzilik  yapan ama maddi 
imkânsızlık nedeni ile kendi işini kura-
mayan Zeynep Akdoğan, Kâğıthane SYDV 
Başkanlığının desteği ile işyeri sahibi 
oldu.

Memnuniyetini dile getiren Zeynep 
Akdoğan, “İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 
6 yıl 6 eşit taksitle faizsiz olarak geri 
ödemesini yapacağım için desteğin geri 
ödeme koşullarından oldukça memnu-
num. Bu işyerinin açılmasında yardımcı 
olan başta Kâğıthane Kaymakamı Sayın 
Ahmed Akın Varıcıer olmak üzere ilçe 
SYDV Proje Sorumlusu Koray Sarıoğlu’na 
ve tüm emeği geçenlere teşekkür ede-
rim.” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Tekeciler köyü tüzel kişiliğine ait binada 170 
m² ekim alanına sahip bir mantar üretim tesisi kura-
rak hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan bir va-
tandaşımızın daha kendi ayakları üzerinde durmasına 
katkı sağladı.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü-
nün desteklediği bireysel gelir getirici projeler kap-
samında Tepebaşı SYDV’ye başvurarak kültür mantarı 
üretmek istediğini beyan eden ve incelemeler sonun-
da gerekli şartları taşıdığı tespit edilen Ramazan Sey-
dan isimli vatandaşa, mantar üretim tesisi kuruldu. 
Üretim yapmaya başlayan Seydan, ilk aylardan itiba-
ren ailesini rahatlıkla geçindirecek duruma geldi.

Ramazan Seydan, üretim tesisinin fiziki yapısının 
mantar yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu belir-
terek, fizibilite raporunda ürün verimini yüzde 27 
olarak öngördüklerini, fakat ilk ürünler toplandıktan 
sonra bu oranın yüzde 38 civarında gerçekleştiğini 
söyledi. 

Kültür mantarının pazar sıkıntısı çekmediğini de söy-
leyen genç yetiştirici, “Ürünümüzü toptan satıyoruz. 
Şu anda kilosu 3 ila 4,50 TL arasında. Projemin onay-
lanmasında ve yazışmalarda yardımcı olan Tepebaşı 
SYDV Müdürü Yasin Özkaya ve özellikle Kaymakamı-
mız Necdet Türker’e çok teşekkür ediyorum. Onlar 
sayesinde ufkumuz açıldı, iş sahibi olduk. Bundan 
sonraki hedefim, üretim odalarımı arttırarak ihracat 
yapabilmek” dedi.
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Kahramanmaraş Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından gelir getirici projeler 
kapsamında uygulanan Kızıldam-
lar Süt Sığırcılığı Projesi çerçeve-
sinde 8 aileye törenle 2’şer adet 
süt sığırı teslim edildi.

Vali Mehmet Niyazi Tanılır Kızıl-
damlar köyünde gerçekleştirilen 
dağıtım töreninde yaptığı konuş-
mada tarım sektörünün Türki-
ye’de ciddi bir canlanma içerisin-

de olduğunu belirterek, “Vatan-
daşlarımız tarım ve hayvancılık 
alanında ne yaparlarsa yapsınlar 
mutlaka bir şekilde devletten 
teşvik alma hakkına sahiplerdir. 
Kahramanmaraş da bu destek-
lerden pay alan illerden biridir. 
İlimizde ceviz, çilek, bağcılık, 
kiraz, elma ve hayvan yetiştirici-
liği sektörleri son yıllarda büyük 
gelişme içerisindedir.” dedi.

Gelir getirici her türlü projeye 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının destek vermeye hazır 
olduğunu ifade eden Vali Tanılır, 
“Burada yeter ki sizlerden talep 
gelsin. Sizler aktif olursanız, 
muhtarlarımız aktif olursa, kay-
nak kullanma imkânlarınız da o 
derece artacaktır.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra hak sahibi 
vatandaşlar tek tek kura çekerek 
ineklerini belirlediler. Kura çeki-
minden sonra fayda sahipleriyle 
birlikte hatıra fotoğrafı çektiren 
Vali Tanılır, dağıtılan süt sığırları-
nın vatandaşlara hayırlı olmasını 
temenni etti.

Programa Vali Mehmet Niyazi 
Tanılır, Vali Yardımcısı Dr. Erkan 
Bulgan, İl Tarım Müdürü Mehmet 
Gündoğdu, İl Çevre ve Orman Mü-
dürü Hüseyin Çanak, İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, İl Müftüsü 
Bekir Gülce, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Tahsin Nas, İl Sağlık Müdürü 
Dr. Reha Hüdayioğlu, Sosyal Hiz-
metler İl Müdürü Sadettin Yıldız, 
Kızıldamlar Muhtarı Mehmet Dağ 
ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamı Hasan Ongu ilçe Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gerçekleş-
tirilen geri dönüşümlü iş kurma projelerini denetledi.

Kaymakam Ongu, Sarimbey köyünde proje kapsamında 25 
koyun ve 1 koç alan Süleyman Coşkun’dan proje gelirleri 
hakkında bilgi aldı. Koyunlarının sayısının arttığını anlatan 
Coşkun, “25 koyunun 25 adet kuzusu oldu. Erkek kuzuları 
sattım. Şu an 40 adet koyunum oldu. Kendi geçimimi ken-
dim sağlayabiliyorum.” dedi. 

Kaymakam Ongu ve SYDV Müdürü Emin Yüksel daha sonra 
ilçe merkezinde Metal ve Sac İşleri Projesi fayda sahibi Ha-
lil Kanmaz’ı ziyaret etti. Kanmaz projesinin gayet başarılı 
olduğunu belirterek, “İlk taksidimi ödedim. Proje gelirimle 
1 adet kamyonet aldım. Çatı oluklarını artık rulo sacla 
yapıyorum. Kazancım çok iyi. Allah devletimizden razı ol-
sun.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta süt sığırı dağıtımı

Kaymakam 
projeleri

denetledi
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Erzurum Palandöken Kaymakam-
lığı Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı (SYDV) ve Palandöken 
Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa 
yürüttüğü proje kapsamında 16 
kadın çiftçiye süt sağım makinesi 
dağıtıldı.

Palandöken Kaymakamı Şenol 
Esmer, İlçe SYDV ve Tarım Müdür-

lüğünün ortaklaşa yürüttüğü “Süt 
Sağım Makinesi Projesi” kapsa-
mında Sığırlı ve Kümbet Mahal-
lelerinde ikamet eden 40 kadın 
çiftçiye süt inekçiliği ve sağım 
teknikleri konularında eğitim 
verildiğini ve 16 kadın çiftçiye de 
süt sağım makinesi dağıtıldığını 
söyledi.

“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım 
Projesi” kapsamında da Palandö-
ken’in Güzelyurt köyünde kadın 
çiftçilere süt sağım makinesi da-
ğıtıldı. Güzelyurt’ta ikamet eden 
çiftçi kadınlara, İl Tarım Müdür-
lüğü ve Palandöken Tarım Müdür-
lüğü teknik elemanları tarafından 
süt sağımı ve hijyeni konularında 
5 gün eğitim verildi. 

Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Çiftliğine düzen-
lenen inceleme gezisi sayesinde 
kadın çiftçilerin, öğrendikleri 
teorik bilgileri pratikte görmele-
ri sağlandı. Eğitim programının 
akabinde düzenlenen törende, 10 
kadın çiftçiye süt sağım makinesi 
dağıtıldı.

Kaymakam Esmer, bu iki proje ile 
toplam 26 kadın çiftçiye süt sağım 
makinesi temin edildiğini belir-
terek, “Kadınlar her geçen gün 
biraz daha sosyal ve ekonomik ha-
yata katılmaya başlıyor. Bu durum 
da ülkemiz açısından çok önemli. 
Sağım makineleri çiftçilerimize 
zaman ve işgücü tasarrufu sağla-
yacak ve bu makinelerle sağlıklı 
süt sağımı yapılacak.” dedi.

Genel Müdürlüğümüzün gelir 
getirici küçük ölçekli projeler 
kapsamında desteklediği Güven 
Kuru Temizleme Dükkânı Tunce-
li’nin Pertek ilçesinde faaliyete 
başladı.

Pertek Kaymakamı Murat Çağrı 
Erdinç, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada ilçede yeni bir iş ye-
rinin açılmasından ve buna vesile 
olmaktan duydukları memnuni-
yeti belirterek, kuru temizleme 
hizmetinin Pertek’te daha önce-
den verilmediğinin altını çizdi. 

Çalışan, üreten bir Pertek hedefi 
ile çalışmak ve üretmek isteyen 
vatandaşlarımıza devlet olarak 
her türlü desteğin verildiğini be-
lirten Erdinç; yeni iş yerlerinin iş 
ve aş anlamına geldiğini, yaşa-

dığımız birçok sosyal problemin 
bu şekilde çözüme kavuşacağını 
ifade etti. 

Kaymakam Erdinç, işletmeci Gü-
ven Gültekin’e  piyasa şartlarına 
uygun fiyat, kaliteli ve standart 
hizmet ve müşteri ile iyi diyalog 

kurulmasını salık verdikten sonra 
işyerinin açılışını yaptı. Kayma-
kam Murat Çağrı Erdinç, işyerin-
de incelemelerde bulunduktan 
sonra Gültekin’in ilk müşterisi 
olarak bir takım elbisesini kuru 
temizleme için teslim etti ve 
projenin hayırlı olmasını diledi. 

kadın çiftçilere 
süt sağım makinesi desteği

“hedefimiz çalışan ve üreten bir Pertek”
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Gercüş SYDV

Batman Gercüş Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 
Genel Müdürlüğümüzün yoksul bi-
rey ya da hanelerin kendi geçim-
lerini sağlayacak işleri kurmaları 
amacıyla uyguladığı gelir getirici 
küçük ölçekli proje destekleri 
kapsamında, mesleği olan, ancak 
kendi geçimini sağlayamayan bir 
kişiye daha destek oldu. Gercüş 
ilçesinde ikamet eden ve geçi-
mini su ve elektrik tamirciliği 
yaparak sağlayan ama maddi 
imkânsızlık nedeni ile kendi işini 

kuramayan Ömer Barlak, Gercüş 
SYDV Başkanlığının desteği ile 
işyeri sahibi oldu. 

4 kişilik bir ailenin geçimini sağ-
layan Barlak, Vakıf desteğiyle iş 
yerini açmadan önce ustalık bel-
gesi olmasına rağmen çok düşük 
bir ücretle başkalarının yanında 
kalfalık yaptığını, maddi imkân-
sızlıklar yüzünden kendi iş yerine 
sahip olamadığını belirtti. Fayda 
sahibi Barlak, “Ark Sıhhi-Su Ka-
lorifer ve Elektrik Tesisatçılığı 

Projesi” konusunda kendisine 
destek verebileceğini öğrenince 
vakit kaybetmeden iş yeri açmak 
için başvurduğunu ve yapılan 
değerlendirme sonucu projesinin 
hayata geçirildiğini kaydetti.
Barlak sözlerine şöyle devam 
etti:

“İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 
yıl 6 eşit taksitle faizsiz olarak 
geri ödemesini yapacağım için 
desteğin geri ödeme koşulların-
dan oldukça memnunum. Bu iş 
yerinin açılmasında yardımcı olan 
başta Gercüş Kaymakamı Sayın 
Halit Mengi olmak üzere Gercüş 
SYDV Proje Sorumlusu Şehmus 
Özmen’e ve tüm emeği geçenle-
re teşekkür ederim.”

Gercüş Kaymakamı Sayın Halit 
Mengi de açılışta yaptığı konuş-
mada ilçede böyle bir iş yerinin 
açılmasını sevindirici bulduğunu 
söyledi.

İş yerinin açılışına Kaymakam 
Mengi’nin yanı sıra Vakıf Müdürü 
Orhan Şahin, SYDV Proje Sorum-
lusu Şehmus Özmen ve vatandaş-
lar katıldı.

proje desteklerini hızlandırdı
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Mutlu Anne Mutlu Bebek Projesi
Mersin’in Mut ilçesinde Kayma-
kamlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından ha-
yata geçirilen “Mutlu Anne Mutlu 
Bebek Projesi”yle anne ve bebek 
ölümlerinin azaltılması hedefle-
niyor.

Kaymakam Mustafa Şahin, Mut’un 
ekonomik ve sosyal açıdan geri 
kalmış, yoksulluk içinde bulunan 
vatandaşların yoğun olarak yaşa-
dığı bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçe genelinde geçimin genellikle 
tarım ve hayvancılıkla sağlandığı-
nı dile getiren Şahin, buna bağlı 
olarak da halkın sağlık hizmetle-
rine ulaşmakta sıkıntı yaşadığını 
vurguladı.

Şahin, en önemli sağlık sorun-
larının anne ve bebek ölümleri 
olduğunu belirterek, “Hayata 
geçirdiğimiz projeyle anne ve 
bebek ölümlerinin azaltılmasını 
hedefliyoruz. Çünkü kısıtlı im-
kânlarla hayatlarını sürdürmeye 
çalışan aileler, bebeklerinin ve 
annelerin bakımı noktasında sı-
kıntı çekiyorlar.” dedi.

“Sorunun çözümü için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
bütçesiyle annelere doğum he-
diyesi verilmeye başlandı.” diye 
konuşan Şahin, şöyle devam etti:

“Ayrıca Mut Devlet Hastanesi-
nin bu alandaki hizmetlerini de 
artırdık. Hedef kitleyi yakından 
tanımak ve sosyal statülerine 
göre projeden yararlanmasını 
sağlamak amacıyla Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Hüseyin Fatih Sezer, 

Hemşire Hatice Önder, Vakıf Mü-
dürü Ersagun Erdoğan ve Sosyal 
Hizmet Uzmanı Kerime Karagöz 
ile aileleri teker teker ziyaret 
edip, talep ve beklentilerini 
öğreniyoruz. Sorunlara çözüm 
bulmaya çalışıyoruz. Ziyaretler 
sırasında da içerisinde yeni doğan 
bebeklerin ve yeni doğum yapan 
annelerin ihtiyaç duyacağı mal-
zemelerin bulunduğu paketleri 
teslim ediyoruz.”

Mersin’in Mut ilçesinde 
Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından hayata 
geçirilen “Mutlu Anne 
Mutlu Bebek Projesi”yle 
anne ve bebek 
ölümlerinin azaltılması 
hedefleniyor.
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Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesi 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, ilçe Kaymakamı Çağlayan 
Kaya önderliğinde, Kaya’nın 
göreve başladığı 2009 yılından 
bu yana toplamda 60 proje ile 
ilçede gerek tarım ve hayvancılık 
gerekse eğitim alanında büyük 
atılımlar yaparak ilçe tarihinde 
birçok ilke imza attı.

Kaymakam Çağlayan Kaya söz ko-
nusu projelere ilişkin olarak yap-
tığı açıklamada, ülkemizin tarım 
ekonomisinde dünyada söz sahibi 
olan ve kendi kendine yetebilen 
ülkelerin başında geldiğini, ancak 
bilinçsiz tüketim ve ekonomik 
potansiyelin farkında olmayışımız 
nedeniyle kendi kendine yeten 
ülkeler sıralamasında gerilemek-
te olduğumuzun aşikâr olduğunu 

söyledi. “Bu sebeple ülkemizdeki 
tarım ve hayvancılığın mevcut 
potansiyelinin küçük bir yansı-
masını ilçemizde görmekteyiz” 
diyen Kaya, verimli arazilerin 
kullanılarak değerlendirilmesi ve 
devlet imkânlarının sivil toplum 
kuruluşları ve özel şirketlerin 
müteşebbis ruhlarıyla birleştiri-
lerek kullanılmasıyla vatandaşları 
devlete bağımlı olmaktan kurta-
rıp, onların ekonomik refahının 
arttırılmasının sağlanmasının 
başlıca hedefleri olduğunu belirt-
ti. Kaya, “Önemli olan yaşanılan 
bölgenin farkında olup yapılan 
projelerin verim oranını en üst 
seviyeye çıkarmaktır.” diye ko-
nuştu. 

Son iki yıl içerisinde Vakıf tara-
fından gerçekleştirilen projeler-
den bazıları ise şunlar:

Saanen Keçisi Melezi Projesi: 
Afyonkarahisar genelinde ilk kez 
Evciler Kaymakamlığı SYD Vakfı 
tarafından yapılan “Saanen Keçisi 
Melezi Projesi”, 28.10.2010 tarihi 
itibariyle sonuçlandırıldı. Proje 
kapsamında aile başı 16 Saanen 
keçisi ve 1 teke olmak üzere 30 
aileye toplam 510 Saanen keçi 
melezi Afyonkarahisar Valisi Ha-
luk İmga’nın da katılımıyla kura 
çekimi yapılarak hak sahiplerine 
dağıtıldı.

Projenin en önemli özelliği Ev-
ciler’de devlet eliyle yapılan 
ilk proje olması. Gelir getirici 
proje destekleri kapsamında dar 
gelirli ailelere dağıtılan Saanen 
keçileriyle, ailelerin gelir sevi-
yesi yükseltilerek devlete olan 
bağımlılıklarının azaltılması, ilçe-

Evciler SYD Vakfından
tarım ve hayvancılığa

büyük katkı
Afyonkarahisar’ın Evciler 
ilçesi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, ilçe 
Kaymakamı Çağlayan 
Kaya önderliğinde, 
Kaya’nın göreve 
başladığı 2009 yılından 
bu yana toplamda 60 
proje ile ilçede gerek 
tarım ve hayvancılık 
gerekse eğitim alanında 
büyük atılımlar yaparak 
ilçe tarihinde birçok ilke 
imza attı.
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nin günlük 65 ton civarında olan 
süt miktarının daha da artırıla-
rak, bireylerin refah düzeyinin 
artırılması ve ilçe ekonomisine 
katkı sağlanması amaçlanıyor. 
Orta vadede ise Evciler Kayma-
kamlığınca keçi toplulaştırması 
yapılarak daha verimli ve kaliteli 
süt üretiminin yapılması hedef-
leniyor. Toplulaştırmayla beraber 
mandıra tesisi yapılarak süt ürün-
leri üretilecek ve ilçede en az 7 
kişiye iş imkânı sağlanacak.

Bu proje diğer ilçelere de örnek 
proje olarak gösteriliyor.

Pırlak Cinsi Koyun Projesi: 
Evciler Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yapılan ve yine bir ilk 
olma özelliği taşıyan “Pırlak Cinsi 
Koyun Projesi” kapsamında İlçeye 
bağlı Akyarma Köyü’nde üç kişiye 
toplam 75 adet Pırlak cinsi koyun 
ve 3 adet damızlık koç dağıtımı 
yapıldı. Yapılan proje ile ilçe 
merkez ve köylerindeki küçük-
baş hayvan çeşitliliğinin, kaliteli 
koyun eti ve süt veriminin artırıl-
ması ve ilçe halkının gelir düzeyi-
nin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi: 
“Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi” 
ile 13 ihtiyaç sahibi aileye 26 
adet Holstein ırkı gebe büyükbaş 
hayvan verildi. Ayrıca her aileye, 
aile başı iki ton olmak üzere top-
lamda 26 ton besi yemi dağıtıla-
rak, hayvanların sigorta bedelleri 
dahil tüm masraflar yine proje 
kapsamında karşılandı.

Damlama Sulama Sistemli Sera 
Projesi: İlçenin Akdeniz iklimine 
sahip olması ve hayvancılıkta 
olduğu kadar sebze ve meyve-
cilikte de önemli bir potansiyel 
barındırması nedeniyle bu ek-
sikliğin giderilmesi amacıyla ilçe 
tarihinde ilk kez Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı tarafından damlama sula-
malı sera projesi yapıldı.

Seralardan birinin açılışı Afyon-
karahisar Valisi Haluk İmga’nın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Proje 
ile sebze ve meyve üretimi artırı-
larak ilçenin ekonomik refahının 
artırılması ve sera kültürünün 
ilçe geneline yaygınlaştırılması 
amaçlanıyor.

Şehit Ailelerine Proje Desteği: 
Evciler SYDV tarafından yapılan 
projeler sadece gelir düzeyi 
düşük olan kişilerin değil aynı 
zamanda şehit ailelerinin de gelir 
düzeyini yükseltmeyi ve onların 
acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda Vakıf tarafından 
hazırlanan gelir getirici proje 
destekleri kapsamında iki adet 
Holstein cinsi gebe büyükbaş 
hayvan bir şehit ailesine teslim 
edildi. Bununla beraber 1,5 ton 
besi yemi ve sigorta bedeli de bu 
projeye dâhil edildi. Diğer şehit 
ailelerini de benzer projelerle 
destekleme çalışmaları ise özve-
riyle devam ettiriliyor. 

Sosyal Market Projesi: Vakıf ta-
rafından ilk kez 2009 yılında baş-
latılan Sosyal Market Projesi’yle 
300 öğrenci ve 1.500 kişiye giyim 
yardımı yapıldı.

Bu kapsamda tümü ünlü marka-
lardan oluşan giyim malzemeleri 

Evciler Kaymakamı Çağlayan Ka-
ya’nın girişimleriyle büyük mağa-
zalardan sağlandı.

Eylül 2010 tarihinde Sosyal Mar-
ket’in kapsamı daha da genişleti-
lerek 15.000 ailenin yararlanaca-
ğı, yine tümü ünlü markalardan 
oluşan giyim ve kırtasiye mal-
zemesi bulunan market oluştu-
ruldu. Market açılışı Vali Haluk 
İmga’nın katılımıyla yapıldı.

İki Kişiye Ev Desteği: Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yoğun taleplerin ol-
duğu ev yapım projelerinde, biri 
ilçe merkezi diğeri de Altınova 
köyünden iki ihtiyaç sahibi va-
tandaşa evlerinin anahtar teslimi 
Kaymakam Çağlayan Kaya’nın 
da katılımıyla yapıldı. Ayrıca 6 
kişinin evlerindeki eksiklikler de 
yerinde tespit edilerek evlerinin 
tadilatı yapıldı.

Vakıf, 15 ihtiyaç sahibinin daha 
projelerinin hazırlanarak Genel 
Müdürlüğe gönderilmesini plan-
lıyor. 
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Güngören’de

yüzler gülüyor

İstanbul’un en kalabalık ilçele-
rinden biri olan Güngören’deki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, ilçenin kendine özgü so-
runlarına çözümler üreterek ve 
teknik imkânlarını muhtaç kişilere 
nasıl daha iyi hizmet verebilirim 
diye seferber ederek sosyal des-
tek hizmetlerini eksiksiz olarak 
yerine getiriyor. Özveriyle çalışan 
Vakıf personelinin en büyük mo-
tivasyon kaynağı ise sorunlarına 
çözüm buldukları kişilerin yüzle-
rindeki tebessüm.

Güngören SYD Vakfının bu kap-
samda iki farklı ve işlevsel uygula-
ması var. Bunlardan birisi yardım 
talebinde bulunan kişinin cep 
veya yoksa ev telefonu numarası-
nın kaydedilmesi ve yardım talep 
sonucunun kendisine kısa mesajla 
veya telefonu aranarak bildiril-
mesi. Böylece, talepte bulunan ve 
muhtaç durumda olan kişi tekrar 
Vakfa gelmeden talebinin sonucu-
nu öğrenmiş oluyor ve eğer sonuç 
olumluysa yardımını zamanında 

alabiliyor. Güngören Vakıf Müdürü 
Sevda Zor, uygulamayı şöyle anla-
tıyor:

“Paran çıktı diye vatandaşı bil-
gilendiriyoruz. Hemen geliyor 
ve kimlik fotokopisi ile birlikte 
bankaya gidiyor, ödemesini alıyor. 
Yani vatandaşın bizi aramasına 
gerek kalmıyor. Bankadan hemen 
o gün parasını alıyor. Zaten banka 
bu ödemelere önem veriyor, bu 
ödemeler için ayrı bir görevli ilgi-
leniyor bankada.”

Güngören Kaymakamı Seyfettin 
Azizoğlu ise uygulamaya ilişkin 
olarak şunları söylüyor:

“Bankaya gidip parasını alması 
için 15 gün süre tanıyoruz ki bir 
gecikme olmasın. Bayramlarda ve-
rilen gıda ve benzeri yardım para-
ları için de bankayla görüşüyoruz. 
Mesela diyoruz ki, bizim 500-600 
vatandaşımıza yardım edilecek, 
insanları her gün oraya götürüp 
sıkıntı yaratmayalım, cumartesi 

İstanbul’un 
en kalabalık 

ilçelerinden biri 
olan Güngören’deki 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, 
ilçenin kendine özgü 
sorunlarına çözümler 

üreterek ve teknik 
imkânlarını muhtaç 

kişilere nasıl daha iyi 
hizmet verebilirim 

diye seferber 
ederek sosyal destek 
hizmetlerini eksiksiz 

olarak yerine 
getiriyor. 
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bankanızı açın. Cumartesi günü 
bankayı açtırıyoruz ve sadece 
bizden yardım alan vatandaşlar 
gidip, oradan yardımını alıyor.”

Güngören SYD Vakfının diğer 
uygulaması da burada devreye 
giriyor. İhtiyacı olan yardımı 
almak için bankada sıra bekle-
yen ve çeşitli sıkıntılar yaşayan 
vatandaşlar olmasın diye Gün-
gören Kaymakamlığı önemli bir 
girişimde bulunmuş ve yardım-
ların yapıldığı banka şubesi ile 
gerçekleştirdikleri görüşmeler 
neticesinde sadece yardım dağı-
tımlarında bankanın cumartesi 
günü açılmasını sağlamış. 

Banka şubesindeki müdürün 
devlet işlerinde yardımcı olmaya 
gayret eden bir insan olduğunu 
ve bu konuda herhangi bir zorluk 
yaşamadıklarını belirten Güngö-
ren Kaymakamı Azizoğlu, dağıtım 
zamanlarında bankada bulunması 
için bir Vakıf çalışanını görev-
lendirdiklerini ve bankada bir 
sıkıntı, kimliklerde herhangi bir 
problem olursa anında vatandaşa 
yardımcı olmasının sağlandığını 
ifade ediyor. Azizoğlu, “Eğer 
vatandaş gelebilecek durumda 
değilse, onu da arabayla geti-
riyoruz. Vatandaşa ilk aşamada 
ulaşılamadıysa haber veriyoruz 
tekrar gelip parasını alması için 
ya da muhtarlara haber veriyoruz 
yararlanıcıya bilgi versin diye. 
Böylece bir günde yüzde 80’ini 
bitiriyoruz ödemelerin. Kalan 
yüzde 20’si için de bankadan de-
kontu alıyoruz, onlara da haber 
gönderiyoruz görevlilerimiz ya 
da muhtarlar aracılığıyla, gidip 
paranızı alın diye.” diyor.

Söz konusu uygulamaları ile 
yardım talebinde bulunan vatan-
daşların mağduriyetini en aza 
indiren ve memnuniyetini en üst 
düzeye çıkaran Güngören SYD 
Vakfı personeli vatandaşların 
talebini aldıktan sonra açtıkları 
dosyaların takibini ve sosyal in-

celemelerini de aynı özveri ve 
titizlikle gerçekleştiriyor. Her 
dosyanın güncellemelerini ve 
sosyal incelemelerini altı ay gibi 
oldukça kısa dönemlerde yapan 
Vakıf, Genel Müdürlüğümüzün 
Sosyal Yardım Bilgi Sistemini 
(SOYBİS) de sosyal inceleme sıra-
sında aktif bir şekilde kullanıyor. 

Vakıf Müdürü Sevda Zor, sosyal 
incelemeye giden personelin lap-
topuyla beraber hane ziyaretini 
yaptığını ve vatandaşın SOYBİS 
sorgulamasını hane içinde yapa-
rak ve sosyal inceleme raporunu 
anında Vakıf ekranına göndere-
rek, vatandaşın dosyasının Mü-
tevelli Heyetinin gündemine çok 
kısa bir sürede hazırlandığını söy-
lüyor. Bu işlem sayesinde, hem 
Vakfın iş yükü azalıyor hem de 
talepte bulunan ve zor durumda 
olan kişinin başvurusu mümkün 
olan en kısa sürede sonuçlandırıl-
mış ve böylece başvuru sahibinin 
mağduriyeti hemen giderilmiş 
oluyor. 

Dokuz çalışanı bulunan Vakıfta 
bir kişi de projelerden sorumlu 
olarak çalışıyor. Diğer kamu ku-
rumları ile birlikte çalışan Vakıf, 
Halk Eğitim Merkezine ait çıraklık 
eğitim merkezinde kalfalık ve 
ustalık eğitimi alan 700 öğrenci-
nin iş kurması için de Halk Eğitim 
Merkezi ile iş birliği yapmaya 
hazırlanıyor. Buna göre, burada 
eğitim gören öğrenciler daha 
sonra kendi iş yerlerini açmak 
isterlerse, alanlarında yetenek-
lilerse ve Vakfın hedef kitlesi 
içinde yer alıyorlarsa Vakfa yön-
lendirilecek ve Vakıf iş kurmaları 
için onlara destek olacak.

Vakıfta projelerden sorumlu bi-
rim aynı zamanda AB Hibe Prog-
ramından yararlanmak için de 
çalışmalar başlatmış. 21-50 yaş 
arası kadınlardan iş kurmak iste-
yen 11 kişinin AB Hibe Programı 
kapsamında yurtdışında eğitim 
aldıktan sonra iş sahibi olmaları 

için destekleneceği projenin or-
taklarından olmak için başvuru 
yapan Vakıf, başvurusunun ceva-
bını bekliyor. Eğer cevap olumlu 
olursa Vakıfta dosyası bulunan 
kadınlardan birkaçı meslek sahibi 
olacak.

Güngören SYD Vakfının proje 
destekleri Halk Eğitim Merkezi 
ve AB Hibe Programı ile sınırlı, 
geleceğe yönelik planlardan 
oluşmuyor sadece. Vakıf tara-
fından desteklenen iki gelir ge-
tirici proje var. Bu projelerin en 
önemli özelliği, Vakfın kendi öz 
kaynakları ile desteklenmesi ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
mayı Teşvik Fonundan herhangi 
bir kaynağa ihtiyaç duyulmadan 
yapılması. Projelerden biri çok 
ufak bir destekle açılması sağla-
nan “Berber Dükkânı”, bir diğeri 
ise “Gelinlik Atölyesi”.

“Tıkandığım Noktada Vakıf Yar-
dımıma Yetişti”

1977 yılında Şanlıurfa’da doğan 
Ahmet Yaşar, 10 yıl önce ailesi ile 
birlikte Şanlıurfa’dan İstanbul’a 
ekonomik nedenlerle ve daha iyi 
bir yaşam dileği ile göç ettikle-
rinde umutları çok çabuk sönmüş 
ve çok daha fazla sıkıntı yaşama-
ya başlamışlar:
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“10 yıllık bir mazimiz var İstan-
bul’da. Urfa’da bir işimiz yoktu. 
Benim babamın da bir işi yoktu. 
O yüzden İstanbul’a geldik. Biz 
üç kardeşiz. Daha önce çok işler-
de çalıştım. Hamallık da yaptım, 
ayakkabıcıda da çalıştım, ustalık 
da yaptım kuaförde.”

Ancak kazandıkları geçimlerini 
zar zor sağlıyordu ve bazen ailesi 
ilçe SYD Vakfından yardım almak 
zorunda kalıyordu. Bu arada 
Ahmet Bey, sağdan soldan aldığı 
borçlarla hiç değilse kendi işine 
sahip olmak için çabalarken, son 
olarak 500 TL’lik bir malzeme 
alımı gerekiyordu ve bu parayı 
hiçbir yerden bulamıyordu. İşte o 
sırada Vakfın yardımı olur düşün-
cesi ile Vakfa başvurdu ve umudu 
karşılıksız kalmadı:

“Vakıftan haberim vardı, baba-
mın yardım almışlığı da vardı Va-
kıftan, ama daha önce hiç başvu-
ru yapmamıştım. Dükkanın eksik 
kalan parası için başvuru yaptım 
ben de. Kaymakam Bey’in, Sevda 
Hanım’ın sağolsunlar bize çok 
yardımı oldu, destek oldular on-
lar da. Hani tıkanırsın kalırsın ya, 
o noktada o 500 TL yardımıma 
koştu.”

Ahmet Bey iki yıl olmuş dükkanı 
açalı. Ekonomik durumunu yavaş 
yavaş düzeltiyor ve en azından 
borç almadan yaşamaya başladı-
ğını söylüyor:

“Burayı biraz daha toparlayabi-
lirsem devam ettireceğim. Müş-
teri toplamaya çalışıyoruz. Yavaş 
yavaş iyi olacak. Burayı açtıktan 
sonra artık ev kiramızı düzenli 
veriyoruz, eskiden ara sıra ta-
kıntımız oluyordu. Şimdi dükkan 
kiramızı, ev kiramızı düzenli ve-
riyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz, 
kimseye muhtaç değiliz. Gere-
ken yardımı gördüm Vakıftan. 
Ben çok memnun kaldım.”

“Ödeme Koşulları Çok Cazip”

Figen Genç, Ahmet Yaşar gibi göç 
eden bir aileden gelmiyor. Doğ-
ma büyüme İstanbullu. Ancak o 
da ekonomik sıkıntılardan muaf 
değil. Yıllarca birçok gelinlik 
tasarlamış, dikmiş ve bazen top-
tancılara bazense müşterilerine 
doğrudan satışta bulunmuş. Ka-
zandığı da olmuş, her şeyini kay-
bettiği zamanlar da. En sonunda 
hastalığı nedeniyle çalışamayan 
kocası ve dört çocuğu ile işsiz 
bir şekilde bulmuş kendini. Evde 
dikmeye başlamış gelinliklerini 
o da. Mesleğine evinde devam 
ederken de çocuklarının eğitim 
masrafı için Vakıf destek olmuş 
ona. Ancak artık hiçbir yerden 
yardım almadan kendi iş yerini 
tekrar kurmak için yollar ara-
maya başladığı vakit, yine Vakfa 
düşmüş yolu:

“43 yaşındayım. Doğma büyüme 
İstanbulluyum. Aşağı yukarı 25 
yıldır Güngören’de oturuyorum. 
Geçmişte bir moda evi açtım çok 
kısa süreli. Ondan sonra tekstile 
döndüm, ihracat yaptım, battım. 
Uzun zamandır da idare etmeye 
çalışıyorum. Şimdi tekrar başlıyo-
ruz burada. Vakıftan aşağı yukarı 
bir senedir ufak tefek yardım-
lar alıyorduk. Daha sonra öyle 
yardım alacağımıza ihtiyacımızı 
kendimiz karşılayalım dedik, mü-
racaat ettik, kabul gördü. 11.000 
TL destek aldım.”

Atölyesi henüz kurulma aşa-
masında Figen Hanım’ın ve bu 
nedenle çok heyecanlı, ama ke-
sinlikle kendine güveniyor. Gelir 
getirici projelerin geri ödeme 
koşullarının ise çok uygun olduğu 
görüşünde:

“Destek iki yıl ödemesiz. İki yıl 
uzun bir süre. İki yılda çok şey 
olur. Benim tek isteğim üç, dört 
ayı atlatabilmek. Ondan sonra-
sının zaten geleceğine eminim. 
Ödeme koşulları çok cazip, küçük 
parçalar halinde 6 yılda ödeyece-
ğim. Bankanın şartları ise ağır. Şu 
an hiçbir şeyimiz olmadığı halde 
bu desteği alıyoruz. Banka bu 
şartlarda para vermez mesela.”

Güngören Vakfı Yeni Binasına 
Taşınacak

Güngören Vakfı bu denli yoğun ve 
titiz çalıştığından olsa gerek bu-
lundukları mekan onlara yetmi-
yor artık. Ancak bu sorunları da 
yakın zamanda çözülecek gibi. 

Güngören Kaymakamlığı yeni 
binasına taşındığı zaman Vakıf 
için özel olarak tasarlanmış iki 
kat bulunması var planlarda ve 
hem Güngören Kaymakamı hem 
de Vakıf çalışanları yardım ihtiya-
cı içinde olan vatandaşlara daha 
iyi hizmet verebilecekleri için bu 
plandan oldukça memnunlar. 
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“SYD Vakıfları sivil toplum 
kuruluşlarının ufkunu açıyor”

Seyfettin AZİZOĞLU
İstanbul Güngören Kaymakamı

İstanbul Güngören Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı Güngören Kaymakamı 
Seyfettin Azizoğlu, oldukça ak-
tif ve hizmette sınır tanımayan 
Kaymakamlarımızdan biri. Görev 
yaptığı her ilçede vatandaşın ve 

bölgenin kaynaklarını en iyi şekil-
de kullanmak için birçok projeye 
kafa yoran ve bunları gerçekleşti-
renlerden. 1967 yılında Şavşat’da 
doğan ve Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
1987 yılında mezun olan Azizoğ-

lu, daha sonra sırasıyla Mardin-
Yeşilli, Elazığ-Alacakaya, Ordu-
Gölköy, Kırıkkale- Delice, Uşak-
Banaz, Sakarya-Geyve ilçelerinde 
Kaymakamlık görevlerinde 
bulundu, Bitlis ve Burdur’da Vali 
Yardımcılığı yaptı. 25.08.2008 

İstanbul Güngören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Güngören 
Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu, oldukça aktif ve hizmette sınır tanımayan 
Kaymakamlarımızdan biri. 25.08.2008 tarihinden itibaren Güngören Kaymakamı 
olarak görev yapan Azizoğlu ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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tarihinden itibaren Güngören 
Kaymakamı olarak görev yapan 
Azizoğlu ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Öncelikle biraz kendinizden 
söz edebilir misiniz?

Ben Artvinliyim. İlk ve orta öğ-
retimimi Artvin’de tamamladım. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi mezunuyum. 1988 
yılında Kaymakam Adayı oldum. 
1991 yılında Kaymakam oldum. O 
günden beridir bu görevimi Tür-
kiye’nin birçok ilçesinde yaptım. 
Güngören’de de iki yılımı tamam-
ladım, üçüncü yılımdayım.

20 yılı aşkındır Kaymakamlık 
görevinizi ifa ediyorsunuz 

Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde. 
Güngören’deki görevinizden 
önce görev yaptığınız ilçelerde-
ki çalışmalarınız neler oldu?

Her Kaymakam gibi, bulunduğu-
muz ilçelerde elimizden geleni 
yapmaya gayret ediyoruz. Ama 
bundan önce mesela Sakarya 
Geyve’de Kaymakamlık yaptım. 
Vakıfla ilgili hayvancılık ve sera-
cılık projeleri ve benzer birçok 
projeyi yaptık. Örtü altı seracılığı 
ile çilek yetiştiriciliğini destekle-
dik. Ayrıca İstanbul Belediyesi ile 
yaptığımız protokol ile gerçek-
leştirdiğimiz bir gül yetiştirme 
projesi vardı. Geyve’nin köylerin-
de 20 fakir aile tespit ettik. Gül 
için elverişli kıraç arazilerinde 
gül yetiştirmelerini ve gülleri 

İstanbul Belediyesi’ne satmala-
rını sağladık. İstanbul’da park 
ve bahçelerde kullanılan güller, 
Geyve’de üretilmeye başlandı 
böylece. Bir buçuk yıl kadar gül 
yetiştirdikten ve yetiştirdikleri 
gülleri belediyeye sattıktan sonra 
iyi bir gelir elde etmiş oldular. Bu 
da bir Vakıf projesiydi.

Çilek projesine gelince; aslında 
Geyve’de çilek üretimi var, mayıs 
ve haziran aylarında çilek üreti-
mi, biz dedik ki bu süreyi artıra-
bilir miyiz? Artırmak için dedik 
ki eğer yukarıdaki köyler de su 
işi yapabilirse zaten bunun bir 
pazarı var, müşteri biliyor burayı, 
mayıstan sonra ekime kadar gö-
türebilirsek üretimini, burada bu 
çilek satılır. Dedik ki Vakıf kay-

İstanbul Belediyesi ile yaptığımız protokol ile gerçekleştirdiğimiz bir  gül yetiştirme 
projesi vardı. Geyve’nin köylerinde 20 fakir aile tespit ettik. Gül için elverişli kıraç 
arazilerinde gül yetiştirmelerini ve gülleri İstanbul Belediyesi’ne satmalarını sağla-
dık. İstanbul’da park ve bahçelerde kullanılan güller, Geyve’de  üretilmeye başlandı 
böylece. 

D
AY
AN
IŞ
M
A

70



nakları ile yüksek köylere çilek 
üretimi projeleri yaptıralım. 
Şimdi orada ekimin sonuna kadar 
çilek üretiliyor ve satılıyor.

O zaman bir vatandaş geldi, Kay-
makam Bey size teşekkür etmek 
istiyorum, dedi. Dedi ki, ben dağ 
köylerinden birinde yaşayan bir 
vatandaşım. Bana gelip dediler ki 
sana çilek projesi yapalım. Ben 
de kim uğraşacak çilekle dedim, 
hayvancılık yaparım ben, biraz 
tereddüt ettim bu konuda. Siz 
de beni zorladınız, yapacaksın, 
dediniz. 1.5 dönümlük bir yerde 
çilek ürettim ben de. Şimdi çileği 
sattım, 15.000 TL para kazandım. 

Kaç aile ile yaptınız çilek pro-
jesini?

Yaklaşık 30 aile vardı yanlış hatır-
lamıyorsam.

Mesela benim meşhur bir projem 
daha var Banaz Kaymakamı iken. 
Uşak Banaz’da nohut üretilir. 
Hatta Banaz’la Uşak arasındaki 
ovanın adı da Nohutova’dır. Ben 
leblebinin nohuttan olduğunu 
oradan öğrendim. Aslında leblebi 
Çorum’da yapılır, ama Çorum’da 
nohut yoktur. Çorum da nohutu 
oradan alır. Ben bunu öğrenince, 
biz bu leblebiyi burada yaparız 
dedim. Yine Vakıftan 15 aile bul-
dum, oradaki insanlara küçük sa-
nayi sitesinde bir yer kiraladım, 
15 aile adına bir ortaklık kurduk, 
onlara leblebi üretimi için tesis 
inşa ettik.

Kırıkkale Yenice’de de süt top-
lama tankı aldık, tesis kurduk, 
hayvancılık projesi yaptık. Orada 
üzüm meşhurdur: Bağ üzümü. 
Bağ üzümü projesi yaptık.

Anladığım kadarıyla kırsal kal-
kınmaya ilişkin projelere daha 
fazla öncelik veriyorsunuz. Ça-
lışmalarınızda ilçenin potansi-

yelini mi değerlendiriyorsunuz 
yoksa başka öncelikleriniz var 
mı?

İlçelerin problemlerini zaten her-
kes biliyor. Gittiğiniz ilçede de 
kendinize yeni bir problem icat 
etmeniz gerekmiyor. Zaten onlar 
üç aşağı beş yukarı belli. Bütün 
mesele o problemleri çözebil-
mek. Yenice’nin mesela üzüm 
kaynakları çok önemli, ama buğ-
day üretimi yaygın. Üzüm kanseri 
hastalığı nedeni ile üzüm üretimi 
bitmek üzere. Onu ayağa kaldır-
dık orada. Vakıf projeleri üzümü 
tekrar canlandırdı, tekrar devam 
etti o iş. Bu örneklerden yola çı-
karsak Genelde ilçe potansiyelini 
değerlendirmeye çalışıyorum.

Aslında ilçe potansiyelini de-
ğerlendirirken aynı zamanda 
insan odaklı da çalışıyorsunuz. 
Hem Vakıf projeleri ile geliri 
olmayan vatandaşlara gelir sağ-
lıyorsunuz hem de ilçeyi gelişti-
riyorsunuz. 

İnsan odaklı çalışmak önemli. 
Mesela bir okulumuzda çocukları-
mıza elbise dağıtmışız, okul ida-
resi onları resimlemiş ve internet 
sayfasına koymuş. Bu çok hoş bir 
şey değil. Buna dikkat etmek la-
zım. Yardım dağıtımlarında tören 

yapılmamasına dikkat etmeye 
çalışıyorum ayrıca.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalı ilçelerden İstanbul’un 
en büyük ilçelerinden biri olan 
Güngören ilçesine geldiniz. Şu 
an potansiyelleri ve problemleri 
çok daha farklı olan bir ilçede-
siniz. Güngören’e geldiğinizde 
ilk gözünüze çarpan ne oldu?

İstanbul’un bu tür ilçelerindeki 
problem şu: Buraya Türkiye’nin 
her yerinden insan geliyor ve 
bu insanlar sadece emeklerinin 
karşılığında para kazanıp geçim-
lerini temin eden insanlar. Eğer 
bu insan bir ay işsiz kalırsa bu 
insanın burada ikinci ayı çıkar-
ması çok zor. Çünkü evi kirada, 
çocuğu okuldadır. Sağlık, ulaşım 
masrafları vardır. Zaten çalış-
tıklarında da en fazla 1.000 TL 
ücret alıyordur ve aileleri de 
genelde kalabalık aileler. 5-10 
çocuğu olan insanlar var burada. 
O insan işsiz kaldığı an hemen 
Vakfımıza geliyor. Vakfımızı bi-
liyorlar. Bu insanlara yardım et-
mek durumundayız. Hiç aklınıza 
gelmeyecek aile faciaları oluyor 
burada. O aileleri bulamazsanız 
o aileler burada perişan oluyor. 
Geçenlerde bir öğretmen bana 
dedi ki, Kaymakam Bey dedi, iki 
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tane kız çocuğu. Biri orta üçe 
gidiyor, diğeri orta birde. Gezip 
iş arıyorlar. Sorduk, babam yok 
dedi, annesinin nerede olduğunu 
bilmiyoruz. Bu aileye bakmak 
lazım dedi. Gittikleri okulun mü-
dürünü buldum, o da kızları bul-
du. Şimdi olay şu: anne eşinden 
ayrılmış. Çocuklar iki kız çocuğu. 
Anne işsiz ama iş bulmak için 
koşturuyor. Çocuklarla ilgilenemi-
yor. Çocuklar da kendi başlarının 
çaresine bakmak için iş arıyorlar. 
Böyle bir aile var ve her an büyük 
bir facia yaşanabilir. Hemen okul 
müdürümüz anneleriyle konuştu. 
Çocuklara dedik ki, hemen size 
eğitim yardımı yapalım. Okul 
ihtiyaçlarınızı giderelim. Anneye, 
işte dört beş aylık kirası birikmiş, 
kirasının tümünü ödedik. Okula 
da dedik ki anneleri için bir iş 
ayarlar mısınız? Anne de orada 
çalışsın. Mesela biz geçen yıldan 
beri bu aileyi takip ediyoruz. 
Zaman zaman destek oluyoruz. 
Mesela onlara sahip çıkamasay-
dık, aile facialar yaşayabilirdi. 
Bir başka ailede, anne kazayla 
babayı öldürmüş. İki tane çocuk 

kalmış, o çocuklar perişan vazi-
yette. Anneannelerinde kalıyorlar 
ama psikolojik olarak perişanlar. 
Okuldaki danışman hocalar ai-
leyi rehabilite ettiler. Belediye 
evlerini onardı. Eskiyi hatırlatan 
hiçbir şey bırakmadılar.

Güngören’in nüfusu ne kadar?

Güngören’in normal nüfusu 
320.000. Bu burada ikamet 
eden nüfus. Fakat gündüz nüfu-
su 500.000’in üzerinde. Çünkü 
Merter’de sanayi var. Merter’de 
mesela şu anda insan kalabalı-
ğından yürümek zor, ama akşam 
sekizden sonra da in cin top 
oynar burada. Çünkü burada iş 
merkezleri var, 100.000’in üze-
rinde insan çalışıyor.

Aslına bakarsanız burada büyük 
bir iş potansiyeli var. Ekonomi iyi 
olduğu sürece Güngören’de aslın-
da çok büyük problem yok. Ama 
işsiz kaldığı an ikinci aydan sonra 
aileler perişan oluyor. Ona bir 
şekilde destek olmak gerekiyor. 
Bazen mesela memleketine git-

mek isteyenleri teşvik ediyoruz. 
Memleketinize dönün, size kam-
yon parası verelim diyoruz.  

Anladığım kadarıyla vatandaşla-
rın Vakfa başvurularının yanın-
da onları tespit çalışmalarınız 
da oluyor. Vatandaşlar Vakfı çok 
da fazla tanımıyorlar mı yoksa 
gelmekten mi çekiniyorlar?

Tanıyorlar, biliyorlar ama gelen 
az. Bence de hâla başvurular çok 
fazla değil. 

Ayni yardımları mı yoksa nakdi 
yardımları mı tercih ediyor in-
sanlar?

En çok nakdi yardımı tercih 
ediyorlar. Biz de öyle tercih edi-
yoruz. Mesela gıda yardımında 
yardım yapacağımız aile verilen 
para ile bizim alacağımızdan çok 
daha uyguna gıdasını fazlasıyla 
temin edebilir. Biz ihale etmeye 
kalkarsak belki daha pahalıya 
alacağız belki ihtiyaçları olmayan 
gıdaları onlara vereceğiz.

Sosyal incelemelerinizi düzenli 
yapıyor musunuz?
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İncelemeleri sürekli yapıyoruz. 
Sosyal inceleme çalışanlarımız 
oldukça uzman bu konuda. Hatta 
bunu biraz geliştirdik. Laptop 
aldık kendilerine. SOYBİS bu 
konuda çok yardımcı oldu bize. 
Kablosuz internet paketimiz de 
var. Sosyal inceleme çalışanları 
vatandaşın evine gittiği zaman 
vatandaşın bilgilerini alıyorlar, 
o arada vatandaşla ilgili tüm 
bilgiler ekranda gözüküyor. Çalı-
şanlar da kendi raporlarını oraya 
kaydediyorlar. Dosya incelenmiş 
ve heyete sunulmaya hazır hale 
geliyor böylece.

Mütevelli heyetlerinde hayırse-
verler var, sivil toplum kuruluş-
larından temsilciler var. Bunlar 
hakkında neler söyleyeceksiniz? 
Sizin heyetinizde hangi kurum 
ve kişiler var? Onlarla ortak pro-
jeler gerçekleştiriyor musunuz?

Onlardan şunu alıyoruz daha 
ziyade. Onların Vakıf bürosuyla 
çok irtibatlı olmasından ziyade 
onlara gelen vatandaş isimlerinin 
bize bildirilmesini istiyoruz. Üye-
lerimiz genelde çok iyi, çok da 
yetenekli insanlar. 

STK’lardan söz etmişken, STK-
devlet veya özel sektör-devlet 
ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? 
Sizce hangisinin rolü daha fazla 
olmalı yoksullukla mücadelede?

Özel sektörün katkısı var burada 
bize. Burada tekstil var ve çok 
zengin de firmalar var. Mesela 
Kurban-Ramazan Bayramında 
veya yılbaşında ve okulların 
açıldığı dönemlerde, diyorlar ki 
biz ayakkabı dağıtmak istiyoruz, 
biz 1.000 çift ayakkabı dağıtıyo-
ruz aracı olarak. Ayakkabıların 
hepsini dağıtamadığımız zaman 
Vakıfta muhafaza ediyoruz. Bir 
aile başvurduğunda ve ayakkabı 
ihtiyacı içinde olduklarını gör-
düğümüzde hemen ayakkabıyı o 

aileye veriyor ve kayda alıyoruz 
bunu.

Geçen sene şöyle bir çalışmamız 
daha oldu. Vakfın faaliyetleri 
üzerine böyle bir fikir oluştu. 
Bizim okullarımızda izci kulübü-
müz var. Onların öğretmenleri 
var. Onlar, hayırseverlerin Vakfa 
yaptıkları yardımları görünce 
dediler ki biz Türkiye genelinde 
bir sosyal sorumluluk projesi yap-
mak istiyoruz. Geçen sene 17 ilin 
en fakir ilçesinin en fakir okulu-
nu buldular, o okullardaki tüm 
öğrencilere baştan aşağı elbise 
verdiler. Bana da özel sektördeki 
ilgili kurumları bulma konusunda 
destek olup olamayacaklarını 
sordular, ben de aracılık ettim bu 
konuda onlara. Vakfın onlara bir 
ufuk açma özelliği oldu bu konu-
da. Onlar dedi ki Vakıflarla böyle 
şeyler yapılabiliyor demek ki, biz 
de Türkiye genelinde böyle işler 
yapabiliriz. 

SYD Vakıfları artık birer başvuru 
merkezi gibi çalışıyor bir bakıma.

Evet. Mesela her kesim bir yar-
dım yapacağı zaman hep Vakıf 
listelerinden yararlanıyor artık. 
Siz bize isim verin, biz onlara 

yardım yapalım diyorlar. Hatta 
belediyeler bile bize geliyorlar 
listeler konusunda. Kızılay bile 
bizden liste istiyor. Kızılay zaman 
zaman gıda dağıtıyor. Bizden liste 
istiyorlar ve o listedeki kişilere 
bizim Vakıftaki arkadaşlarımızla 
beraber gidip yardımlarını yapı-
yorlar.

Genel Müdürlüğümüzün son 
dönemde, özellikle bilişim ala-
nında çok sayıda projesi var. Bu 
projelerin Vakıflara yansıması 
nasıl oldu ve sizce daha neler 
yapılabilir?

Bence SOYBİS çok iyi oldu Vakıf-
lar için. Puanlama formülü geliş-
tirilmesine ilişkin projeye gelin-
ce; bizim de elimizdeki dosyaları 
sınıflandırmak için bir sistemimiz 
var aslında. En fakirden sırala 
dediğin zaman puanlayarak sıra-
layabiliyor. Ama bu sistemi tam 
olarak uygulayamıyoruz. Ya tüm 
bilgileri tam olarak yazamıyorlar 
ya da eksik oluyor. O puanlama 
da o yüzden çok doğru olmuyor. 
Ancak Genel Müdürlüğün puanla-
maya ilişkin projesi bittiği zaman 
bize de çok faydası olur diye dü-
şünüyorum.
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“tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi 
SYD Vakıfları aracılığıyla gerçekleştiriyoruz”

Mustafa KÜÇÜK / CEO - Tema Holding

Son yıllarda sosyal yardım alanında devletle beraber sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektörün de önemli aktörler haline gelmesi anlamında kullanılan 
“yönetişim” ilkesi, ülkemizde de etkin bir kavram olmaya başladı. Birçok 
şirket, sosyal sorumluluk kapsamında birçok yardım faaliyeti yürütüyor. Kimisi 
kendi vakıf veya derneğini kurarak faaliyetlerini yürütürken, bazı şirketler 
de bağış yoluyla yardımlarını muhtaç kişilere ulaştırıyor. Türkiye’nin her 
yanında SYD Vakıfları aracılığı ile giyim ve eğitim yardımı yapan ve büyük 
boyutlarda yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Tema Holding ise bu 
alanda bir istisna. Çünkü bütün sosyal yardım faaliyetlerini sadece güvenilir 
buldukları SYD Vakıfları aracılığı ile gerçekleştiriyorlar. Biz de Tema Holding’in 
kurucularından olan Mustafa Küçük ile şirketlerinin nasıl kurulduğundan 
ne zaman yardım faaliyetleri yürütmeye karar verdiklerine ve neden SYD 
Vakıflarını tercih ettiklerine kadar birçok konuda konuştuk.
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Sosyal sorumluluk alanında-
ki faaliyetlerinize geçmeden 
önce, biraz sizden ve şirketini-
zin tarihçesinden bahsedebilir 
misiniz bize? Ne zamandan beri 
sosyal sorumluluk faaliyetleri 
yürütüyorsunuz?

Bizim şirketimiz Taha Tekstil ola-
rak 1988’de kuruldu. O zaman 
ben Mustafa Küçük olarak yöne-
tim sorumluluğunu üstlendim.  
Diğer büyük abimiz Şefik Dizdar 
da sermaye koydu ve biz öyle 
başladık. Daha sonraki dönem-
lerde tekstile başladık. Amacımız 
fasona dayalı imalat yapmaktı. 
Ama sadece fasonla bu işin ol-
mayacağını görünce yan üretim 
tesisleri açarak 1995-96’da Taha 
Holding’i oluşturduk. Tamamıyla 
ihracat amaçlı çalışıyorduk. Bu 
arada LCW bizim müşterimizdi. 
Fransızdı. Biz onlara üretim ya-
pıyorduk. LCW’nin ikinci kalite 
ürünlerini iç piyasaya satınca iç 
piyasadan büyük bir talep gel-
di o dönemde. Daha sonra biz 
LCW’nin Türkiye lisansını aldık ve 
lisans ile Türkiye pazarına girdik. 
Toptan satışla büyüdük. Türki-
ye’de LCW büyürken Fransa da 
küçülmeye başladı. En sonunda 
LCW’nin tüm dünyadaki haklarını 
1997’de satın aldık. 

Bu şekilde şirket 2000 yılına 
geldiğinde biz bir yol ayrımına 
geldik. Dedik ki toptan satışla 
bu iş gitmeyecek, hedeflerimizi 
gerçekleştiremeyeceğiz dedik ve 
tamamıyla kendi mağazalarımızı 
açma kararı verdik. Bayilikleri 
bırakıp kendi mağazalarımızla 
büyümeye karar verdik ve o ara-
da bir karar daha aldık ve dedik 
ki üretim grubuyla perakende 
grubunu ayıralım. İşte üretim 
grubu Taha Holding olarak devam 
ediyor, perakende grubu da Tema 
Holding olarak devam ediyor. Şu 
anda 10’un üzerinde fabrikamız 
var Taha Holding’e bağlı, aynı 

zamanda Mısır’da, Bangladeş’te 
de üretim tesisleri var. Tema 
Holding’e bağlı da mağazacılık 
şirketi, mimarlık şirketi gibi daha 
çok perakende ile ilgili şirketler 
var. Tema Holding bünyesinde 
10.000’e yakın personelimiz var, 
Taha Holding’e bağlı da yanlış 
hatırlamıyorsam 5-6 bine yakın 
bir personel söz konusu. 15.000 
kişilik bir aileyiz şimdi.

Son dönemlerde Tema Mağa-
zacılığın adını özellikle sosyal 
marketlere ve eğitim yardımı 
olarak öğrencilere yönelik 
olarak ciddi miktarlarda giyim 
bağışı yapmasıyla daha çok du-

yuyoruz. Özel sektör kurumları-
nın sosyal sorumluluk projeleri 
olarak da değerlendirilen bu 
bağışlarınıza ne zaman başlama 
kararı aldınız ve yardımlarınız 
şu an ne düzeyde? Bu konuda 
biraz bilgi alabilir miyiz sizden?

Bizim grubun misyonu, varoluş 
gayesi, bu ülkenin kalkınmasına 
katkıda bulunmaktır. Biraz da 
ideolojik sayılacak bir misyonu-
muz var. Ülkenin kalkınmasına 
nasıl katkıda bulunabiliriz? Yatı-
rımlar yaparak, istihdam yarata-
rak bir şekilde ülke ekonomisine 
katkıda bulunuyoruz.  Ama bir 

taraftan ihmal ettiğimiz bir grup 
var. Gerçekten ihtiyaç sahibi, 
çeşitli nedenlerden dolayı eği-
tim imkânı olmayan veya giyim 
ihtiyaçlarını karşılayamayan bir 
kitle var. Onlar için de bir şeyler 
yapmamız gerekiyor dedik. Bu 
onların suçu değil. 5 yaşındaki, 8 
yaşındaki bir çocuğun suçu değil 
ailesinin fakir olması. Bunlara 
nasıl katkı sağlayabiliriz dedik ve 
şirket olarak dedik ki biz kârımı-
zın her yıl yüzde 10’unu ayrı bir 
bütçeye ayıralım ve bu bütçeyle 
de hem eğitim hem giyim yardımı 
yapalım. Belirtmek gerekirse bu 
yüzde 10’luk bütçe, ödenmesi 
gereken tüm vergilerin ödenme-

sinden sonra kalan kârın yüzde 
10’luk bütçesidir.

Bu kararla birlikte biz her yıl 
yaklaşık olarak ne kadar kâr ede-
ceğimizi tahmin ediyoruz ve bir 
bütçe yapıyoruz. O bütçe doğrul-
tusunda şirket içerisinde yardım 
komisyonu oluşturduk.
 
Hangi kurum ve kuruluşlar-
la işbirliğinde yardımlarınızı 
ulaştırdınız bugüne kadar ve 
bu kurum ve kuruluşları tercih 
sebepleriniz nelerdir ?

Dedik ki tamam biz bu bütçeyi 
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ayırdık ama bu bütçeyi nasıl da-
ğıtacağız?

İlk yıllarda yani 90’lı yıllarda bir 
endişemiz de vardı. Biz bunu özel 
vakıflar, dernekler gibi adlar al-
tında dağıtırsak bir şekilde şaibe 
altına girebiliriz endişemiz de 
vardı. Biz daha çok resmi kurum-
lar aracılığıyla bu yardımı tercih 
edelim dedik. Aslında biraz da 
tesadüf oldu bu. O dönemde ta-
nıdığımız askerler, özellikle Do-
ğu’da görev yapan askerlerle bir 
tanışıklığımız oldu. İşte Doğu’da 
çok zor durumda olan insanlar 
var, bize giysi yardımı göndere-
bilir misiniz, orada birliklerimiz 
dağıtsın, diye başladı. Biz de 
dedik ki memnun oluruz tabi. 
Önce askeriye aracılığı ile dağı-
tım yaptık. Onu gören emniyet 
teşkilatları başladı bize de verin 
diye. Emniyet müdürlükleri ön 
ayak oldu, bu Malatya’da oldu, 
Sivas’ta oldu, başka yerlerde de 
oldu. Ve sonuçta biz bunları dağı-
tırken tabii öbür taraftan maliyet 
çok da büyük olmadığı için çok 
da gözümüze gelmiyordu. 

Ancak miktar yükseldikçe, dedik 
ki başka bir çözüm bulmamız ge-

rekiyor. O anda nereden aklımıza 
geldi şu anda hatırlamıyorum, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları gündeme geldi. Dedik 
ki devletin böyle bir kurumu var. 
Daha sonra askeriyeden, emni-
yetten böyle bir talep gelince 
dedim ki bölgenizdeki Vakıflarla 
görüşün, Vakıf bizden talep et-
sin, biz Vakfa verelim, siz Vakıfla 
işbirliği içerisinde bunları dağıtın 
dedik. Bu şekilde başladık. Birkaç 
Vakıfla başlayınca, bu Vakıflar 
arasında duyulmaya başlandı. 
Duyuldukça talep arttı, biz de 
artık bunu bir standartlaştıralım 
dedik.  Formlar hazırladık.
 
Önce giyimle başladı, daha sonra 
dedik ki sadece giyimle olmuyor. 
Eğitim imkânı olmayan, yoksul 
çocuklar var, bunlara ulaşmamız 
ve burs vermemiz lazım.  Orada 
da başka bir strateji izledik. De-
dik ki üniversite öğrencileri bir 
şekilde burs bulabiliyor, devlet 
veriyor, başkaları veriyor. Ama 
asıl ilköğretimde okuyan çocukla-
rın burs bulma imkânı yok dedik. 
Onun için biz daha çok ilköğre-
timde yetim, öksüz, gerçekten 
yoksul çocukları hedefleyelim, 
dedik. O günkü dönemde büt-

çemizin bir kısmını giyime, bir 
kısmını nakdi bursa ayırdık ve 
Vakıfları, özellikle mağazamızın 
bulunduğu Vakıfları hedefledik. 
Yani bir yerde biz bir mağaza aç-
mışsak, mağazadan bir gelirimiz 
varsa, o şehre de bir hizmetimiz 
olsun dedik. Böylece şehrin bü-
yüklüğüne göre öğrencilere burs 
ayırdık. Çoğu Vakıf bunu tercih 
etti.
 
Düşünün şu an 10.000 öğrenciye 
burs veriyoruz ve bizim bu öğren-
cilere ulaşmamız mümkün değil. 
Ancak Vakıflar için ilçelerindeki 
50-100 öğrenciye ulaşmaları ol-
dukça kolay. Sonuçta yönetim ku-
rulunda bir tartışma da oldu, biz 
bunu her isteyen Vakfa verecek 
miyiz diye? Biz de evet dedik. 
Şu anda Vakıflardan gelen hiçbir 
talebi geri çevirmiyoruz.
 
Ne zaman başladınız çalışmala-
rınıza?

Yardım komisyonu çalışmalarına 
ilk olarak 2005 yılında başladı. 
2007 yılında ise sistem oturdu. 
Dedik ki SYD Vakıflarından gelen 
hiçbir talebi geri çevirmeyece-
ğiz ve şimdiye kadar da hiç geri 
çevirmedik. Hatta bir adım daha 
ileri gittik, bazı Vakıflar bize dedi 
ki, bizim bölgemizde bize gelen 
ama bizim bütçemiz olmadığı için 
karşılayamadığımız çok yoksul 
var, sel olmuş, özel hastalığı var 
gibi. Biz onları da bize iletin de-
dik, onlara da yardım ediyoruz. 
Bu tarz talepleri de karşılamaya 
çalıştık şu ana kadar.
 
İstatistiki olarak, 2005 yılından 
bu yana kaç SYD Vakfıyla çalış-
tınız, kaç sosyal markete giyim 
yardımı, kaç öğrenciye burs 
verdiniz?

Toplam 575 Vakıfla çalıştık ki 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’ndeki hemen hemen bütün 
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Vakıflarla çalıştık. O bölgede 
bizden yardım almayan Vakıf kal-
mamıştır. Bazılarına birden çok 
kez yardımda bulunduk. Örneğin 
Diyarbakır Valiliğine birçok kere 
gitti tırlarla yardım.

2009 yılında toplam 27,5 Milyon 
TL’lik yardım bütçesi oluşturduk. 
Bu miktarın 7,2 Milyon TL‘si, 
5.296 öğrenci bursu ile nakit 
eğitim yardımları, 20,3 Milyon 
TL ’si, 2.150.000 adet ile giysi 
yardımlardan oluştu. 2010 yılı 
içinse; 11,9 Milyon TL’si 8.815 
öğrenci ile nakit eğitim yardımı, 
29,6 Milyon TL’si de, 2.950.000 
adet giysi yardımı olmak üzere 
toplam 41,5 Milyon TL’lik bir yar-
dım bütçesi planladık.

Vakıflardan gelen talepleri red-
detmiyorsunuz ve buna yönelik 
bir kararınız da var. Başka ku-
rumlar yardım talebinde bulun-
duğunda tavrınız ne oluyor?

Öncelikle artık emniyet ve ordu 
ile çalışmıyoruz, çünkü Vakıflar 
aktif olduktan sonra onların göre-
vini Vakıflar üstlendi zaten. Vakıf 
dışında gelen hiçbir talebi ise 
kabul etmiyoruz. Gelen taleplere 
diyoruz ki, Vakfa git, Vakıf senin 
durumunu incelesin, Vakıf bize 
talepte bulunursa, biz o zaman 
sana yardımda bulunuruz.

Yardımlarınız bu kadar çeşitli 
ve fazla olunca diğer sivil top-
lum örgütlerinden de talep gel-
miştir tabii.

Geldi tabii. Ama biz insanlara 
söylediklerimizi onlara da söyle-
dik. Dedik ki, biz Türkiye’ye mâl 
olmuş bir markayız. O yüzden 
biz genellikle devletin resmi ku-
rumu üzerinden yardım yapmayı 
tercih ediyoruz. Gelen talepleri 
bu nedenle nazik bir şekilde geri 
çevirdik. Çok azdır, yüzde 5’i 
geçmez, onlar da genelde yurt-

dışına. Mesela Pakistan ile ilgili 
uygulamada bir katkımız olmuş-
tur, hatta Pakistan’da adamımız 
vardı, şartlı verdik, Pakistan’daki 
adamımız gidip dağıtımı denet-
leyecek diye. Kızılay’la böyle bir 
çalışmamız oldu. Ama yüzde 95, 
biz Vakıf dışında kimseye yardım 
vermiyoruz.

Sosyal Sorumluluk faaliyetleri-
nizi yürütürken dikkate aldığı-
nız kriterler nelerdir?

Adil ve eşit olmak temel kriteri-
miz. Prensip olarak ise hiçbir giy-
si yardım talebini geri çevirmi-
yoruz. İkinci olarak, yardımların 
ihtiyaç sahiplerine ulaştığından 
emin olmak bizim diğer önemli 
kriterimiz. Bu amaçla, bünyemiz-

de işi bu olan bir personelimiz 
yardım çalışmaları yaptığımız 
ilçelerde yardımları alan aileleri, 
rastlantısal olarak ziyaret eder. 
Bu ziyaretlerde personelimiz, o 
ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından bir perso-
nel ile ve ticari kimliğimizi açık-
lamadan yerinde tespit olarak 
takip eder ve uygunlukları Vakıf 
personeli ile birlikte teyit eder. 
Yardımlarımız bütün ihtiyaç sa-
hiplerine açık olmak ile beraber, 
ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz 
yavrularımız bizim hedef yardım 
kitlemizin merkezindedir.

Birçok büyük holding bir süre 
sonra kurumsallaşıp, yardım 
faaliyetlerini dernek veya vakıf 
aldı altında sürdürüyor. Örneğin 
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Sabancı Vakfı gibi. Sizin böyle 
bir çalışmanız var mı? Yardım 
faaliyetlerinizi kurumsallaştır-
mayı düşünüyor musunuz?

Kurumsallaşmak şu anda planı-
mızda yok. Uzun vadede ise tabii 
ki bizim de belki aile mi olur 
şirket mi olur bilmiyorum, böyle 
bir niyetimiz var. Benim şirket-
teki şahsi hissemin bir kısmını da 
Vakfa devretme gibi bir planım 
var. Yani emekliliğin ilk aşama-
larına gelince artık Vakıf işiyle 
uğraşmak istiyorum.

Büyük çapta ve SYD vakıfları 
aracılığıyla da oldukça organize 
ve düzenli olarak yardımlarda 
bulunuyorsunuz. Diğer özel 
sektör kuruluşlarına yönelik 
yaptığınız yardımlara ilişkin bil-
gilendirme veya bu kuruluşlar 
ile bu alanda işbirliği yaptığınız 
çalışmalarınız oldu mu?

Biz şunu yaptık aslında biraz. 
Örnek olalım dedik. Aslında bizim 
şirket olarak şöyle bir politika-
mız vardı. Biz yaptığımız sosyal 
yardımları reklam olarak kullan-
mak arzusunda değiliz. Zaten 
sözleşme yaparken Vakıflarla bu 
yardımın medya ile paylaşılma-

masına yönelik bir kuralımız var. 
Bu kadar dağıtım yaptık, hiçbirini 
daha medyada görmemişsinizdir. 
Çünkü hayır niyetine yapıyoruz 
ve yardım yaptığımız insanları da 
kullanmak istemiyoruz bu işte. 
Açıkçası bu. Fakat bir yandan 
biz bunu yaparken öte yandan 
da acaba belli yerlerde örnek 
olabilir miyiz diye böyle çok dar 
çerçeveli bazı meslek odalarında 
veyahut da iş adamları derne-
ğinde biz bunu paylaşma ihtiyacı 
duyduk ve çok ilgi gördü. Bunu 
Birleşik Markalar Derneği’nde 
paylaştık ve onlar da bu kervana 
katıldılar. Birçok markanın da, 
yaklaşık 30 markanın da işbirliği 
ile geçen Kurban Bayramında 
dernek olarak 100.000 çocuk 
giydirdiler. Biz aracı olduk ve SYD 
Vakıfları ile işbirliği halinde bu 
faaliyet gerçekleştirildi. İlk defa 
bu markalar SYD Vakıflarına ürün 
gönderip makbuz almış oldular.

Bir örnek daha vereyim. Ma-
latyalı olduğum için Malatyalı 
İşadamları Derneği’nde gündeme 
geldi bu konu. İşte dediler ki, 
üniversite öğrencilerine burs 
verelim. Çok talep var, biz de 
işadamları olarak nasıl yapabiliriz 
diye gündeme geldi. Ben orada 

gene paylaştım. Biz zaten dedim 
bunu yapıyoruz SYD Vakıfları 
üzerinden. Ama biz ilköğretime 
yapıyoruz dedik. Bu önerimizin 
üzerine Malatyalı İşadamları 
Derneği bir karar aldı, dediler 
ki Malatya’da ihtiyaç sahibi olan 
tüm üniversite öğrencilerine burs 
verelim. Bunu SYD Vakfı üzerin-
den yapalım dedik. Malatya Valisi 
ile görüştük. Malatya Valisi sahip 
çıktı, tüm Kaymakamları topla-
dı, Malatya’da toplantı yaptı. 
Her şey tamam, yazılım yaptık, 
program geliştirdik, öğrenciler 
giriyor, müracaatlarını yapıyor, 
Vakıf orada kendi kriterlerine 
göre puanlama yapıyor. Fakat 
yasal bir engele takıldık, umarım 
onu aşacağız.

Bu Türkiye için örnek bir proje 
olacak, çünkü 300 kadar Malatya-
lı işadamını devreye sokuyoruz, 
bunun ötesinde Vakıf üzerinden 
başka bir sürü yardım yapılabilir. 
Bunun dışında Malatyalı İşadam-
ları Derneği olarak Malatya İnönü 
Üniversitesi Hastanesi’nin yakı-
nına bir misafirhane inşa ettirdik 
hasta yakınlarının kalması için. 
Ayrıca sevgi evleri diye de bir 
projemiz mevcut.

575 SYD Vakfıyla şöyle ya da 
böyle bağlantımız oldu, çalıştık 
dediniz. Geriye yaklaşık 400 
SYD Vakfı kalıyor. Bu röportaj 
dergimizde yayımlanacak ve 
diğer SYD Vakıfları da bu rö-
portajı okuyacaklar. Dolayısıyla 
başvuruda, talepte bulunmak 
isteyebilirler. Nasıl talepte bu-
lunabilirler size, ne yapmaları 
gerekiyor bunun için?

Çok kısa, iki satırlık Kaymakam 
Bey imzalı bir talep yazısının bize 
ulaşması yeterli yardım sürecinin 
başlaması için. Giyim yardımı için 
genellikle biz adet zikretmiyo-
ruz, çünkü biz o adedin üzerinde 
rakamlar veriyoruz. Talepler 
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genelde 1000-2000’de kalıyor, 
bizim rakamlarımız daha yüksek 
oluyor.

Ayrıca iki şekilde yardım yapıyo-
ruz onu açıklamakta fayda var. 
Bizzat Vakıflar öğrenci isimlerini 
belirleyip listeliyor. Yani isim 
listesi, öğrenci de olmayabilir. 
İsim listesi yapıp gönderiyorlar. 
Biz o zaman onlara paket yapıp, 
poşetin üzerine de ismini yazı-
yoruz. Ama bazı zamanlar bu 
isim belirleme mümkün olmuyor, 
diyorlar ki siz karışık 3000 kişilik 
veya 10.000 kişilik ürün gönderin 
diyorlar, biz o şekilde gönderiyo-
ruz. Bir tanesi karışık oluyor, bir 
tanesi isimli oluyor.

Vakıflara yardımlarınızı yaptık-
tan sonra yardım dağıtımları 
gerçekleştirilirken şirketinizden 
bir temsilci bu dağıtımları izle-
meye veya denetlemeye gidiyor 
mu? 

Giysi için bunu yapmıyoruz, an-
cak nakit eğitim yardımlarında 
zaten öğrenci listesini bize gön-
dermek durumunda Vakıf. Bizim 
de iki arkadaşımız var, yardım 
yapılan aileleri temsilci olduğunu 
belli etmeksizin Vakıf çalışanları 
ile birlikte ziyaret edip, doğru 
bir seçim yapılıp yapılmadığına 
bir şekilde bakıyorlar. Kontrol 
etmeye çalışıyoruz böylece. Şunu 
da söyleyeyim, kaç yıldır bu yar-
dımları SYD Vakıfları aracılığı ile 
yapıyoruz ve bugüne kadar bize 
hiç şikâyet gelmedi yardımların 
dağıtımı konusunda.

SYD Vakıflarının uyguladığı 
sosyal yardım ve proje destek 
programları konusunda neler 
düşünüyorsunuz? Sizce daha 
neler yapabilirler yardım konu-
sunda?

Ben Vakıfları yardım faaliyetleri-
mize başladığımız sırada tanıdım 

açıkçası. Daha çok da kendi ya-
kınımızdaki Vakıfları tanıdık ve 
çok güzel hizmetler sunduklarını 
duydum. Ama tek kaynağı devlet 
kaynağı ve bu kaynak da gerçek-
ten çok sınırlı. Belli bölgelerde 
yoksulluk çok daha fazla. Biz 
bir şekilde geleni karşılıyoruz 
ama Vakıfların en büyük sorunu 
kaynaklarının az olması. Aslında 
kanuna göre SYD Vakıfları bağış 
almaya açık kurumlar, ama ya şu 
ana kadar bir girişimde bulundu-
lar, karşılık alamadılar, onun için 
içlerine döndüler ya da girişimde 
bulunmadılar. Vakıflar sahaya 
çıkmış olsa, ben eminim en azın-
dan 10 kapıdan 2-3 tanesinden 
bir evetle dönerlerdi ve o da çok 
ciddi bir kaynak olurdu onlar 
için. Vakıfların biraz dışarı çıkıp, 
bölgelerindeki işadamlarından 
destek istemeleri lazım.

Ben etrafımızda çok işadamı da 
tanıyorum, gerçekten yardım 
yapmak istiyor ama kime nasıl 
ulaşacak, nasıl yapacak, bunu da 
bilemiyor. O açıdan en azından 
o tip insanlara ulaşması iyi olur. 
Çünkü tüm Türkiye’de örgüt-
lenmiş, bu işi yapan tek kurum 
SYD Vakıfları ve yardım etmek 
isteyenlerin bu Vakıflara ulaşması 
gerekiyor.

SYD Vakıflarının yardımları alır-
ken imzaladığı bir protokolden 
söz ettiniz. Bu protokoldeki 
kriterleriniz neler?

Protokolde bölgenizde öncelikle 
yetimse, öksüzse, yoksulsa, işte 
4 çocuktan itibaren ikinci bir 
kez yardım alabilir diyoruz. Bir 
de sayı limiti veriyoruz onlara. 
Onun dışında başka bir şeyimiz 
yok. Sadece gerçekten ihtiyaç 
sahibi olsun diyoruz. Bu yardımın 
kim tarafından yapıldığını da 
söylemeyin diyoruz. Çocuk, bursu 
bizden aldığını da bilmiyor, Vakıf 
yardımı olarak alıyor o bursu.
 
Bize hiçbir sıkıntı ulaşmadı 
dediniz ama, Vakıflarla yardım 
konusundaki ilişkilerinizde hiç 
sıkıntı yaşadınız mı?

Bizzat Kaymakam Bey’in veya 
Vakıf görevlisinin yürüttüğü 
dağıtımlarda hiçbir sıkıntı ile 
karşılaşmadık. Ancak bize gelen 
bazı bilgilere göre, bizim büyük 
ölçekli yaptığımız bazı yardımlar 
toplu olarak okullara gönderiliyor 
ve bunun dağıtılması istenebili-
yor. Bu yardımların okul yönetimi 
altında çok da adil dağıtılamadığı 
yönünde duyumlar, dönüşler ola-
biliyor. Olası dağıtımımızla ilgili 
tek sıkıntımız bu. Bu yüzden bü-
tün dağıtımların SYD Vakıflarının 
denetiminde olması gerekiyor.

Son olarak genel bir soru sor-
mak istiyorum. Günümüzde 
yoksullukla mücadele alanında 
üç temel aktör ön plana çıkma-
ya başladı. Devlet, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektör. Size 
göre Türkiye bu çerçevede ne 
durumda? Örneğin hangisi ne 
kadar etkin? Özel sektör yete-
rince bu alana eğiliyor mu? Ne-
ler söylersiniz bu konuda?

Bence özel sektör çok daha faz-
lasını yapabilecek bir potansi-
yele ve güce sahip. Özel sektör 
üzerine düşeni yapmıyor. Varlıklı 
insanların Türkiye’de üzerine 
düşeni, hepsini demiyorum ama 
büyük çoğunluğunun yaptığını 
düşünmüyorum. Onlar zaten üze-
rini düşeni yapsa Türkiye’de fakir 
kalmaz. 

Devlet tabii ki yapması gereke-
ni yapıyor ama yine vergilerle 
finanse ediyor kaynağını ve yeni 
kaynak yaratması zor. Sivil top-
lum kuruluşlarının da çoğu çok iyi 
niyetli bir şeyler yapmaya çalışı-
yorlar. Destek olmak lazım, teş-
vik etmek lazım. Ama özel sek-
tör, varlıklı insanlar ve işadamla-
rının bu konuya yeterince katkıda 
bulunduğuna inanmıyorum.

Söyleşimize katıldığınız için çok 
teşekkür ederiz.
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Yoksulluk insanlık tarihi kadar eski 
bir kavramdır. Toplumlar, çağlar 
boyunca yoksulluğu ortadan kal-
dırmak için yöntemler bulmaya 
çalışmışlardır. Dezavantajlı grupla-
rın hayatını geliştirmek ve yaşam 
koşullarını iyileştirmek daima 
bireyler, devlet ya da her ikisi 
için mesele olmuştur. Yoksullukla 
mücadelede sayısız stratejiler 
kullanılmıştır, ancak yoksulluk var 
olduğu sürece yeni yöntemler hep 
olacaktır. Yeni fikirler ve uygulama-
lar ortaya koyabilmek için geçmiş 
deneyimler hakkında bilgi edinmek 
çok önemlidir.  

Yoksulluğa karşı savaşta bir adım 
daha ileri gitmek için konuyla il-
gili tarihsel olguların çok dikkatli 
incelenmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla, bu çalışmada uzun geçmişi 
boyunca Osmanlı İmparatorluğu 
tarafından uygulanan yoksullukla 
mücadele stratejileri üzerinde 
durulacaktır. Muhtaç ve fakirlere 
yardım için oluşturulmuş metotları 
ve kurumları tam olarak anlamak 

için yoksulluğun nasıl tanımlandığı 
ve fakirlerin kim olduklarının iyi 
bilinmesi gerekir. Kavramı tanımla-
dıktan sonra, yoksullara ve ihtiyacı 
olanlara yardım etme yollarını 
incelemek akıllıca olacaktır. Bu 
noktada hayırseverlik resmin içine 
girmekte ve çok çeşitli belgeler ve 
kurumlar çalışmanın parçası haline 
gelmektedir. Hayırseverliğin uygu-
lanma yöntemleri yoksulluğun nasıl 
ele alındığı ile ilgili olarak bize 
ipuçları verir. Hem devlet hem de 
özel girişimlerin fakirlere yardım 
şekilleri hayırseverlik uygulama-
ları ile ilgilidir. Geçmişteki uygu-
lamaları anlamak ve devamlılığı 
ve değişimi görmek için bunların 
karmaşık ilişkilerinin incelenmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışma ilk olarak bize yoksul-
luğun tanımını tarihi belgelerde 
geçtiği şekliyle sunacaktır. Teri-
min tanımı ve yararlanıcılarını 
tanımlanma yöntemi Osmanlıların 
yoksulluğu azaltma stratejilerine 
geçmeden önce ortaya konacaktır. 
Yoksullara yardımda kurumsallaş-
mış ve kurumsallaşmamış türler 
irdelenecektir. Zekât ve sadaka 
yoksullara yardımın en yaygın uy-

gulamaları arasındadır. Bunlara ek 
olarak, muhtaç ve fakirlere yardı-
mın en yaygın ve kurumsallaşmış 
biçimi olarak vakıflar bulunmakta-
dır. Bunlar en yaygın uygulamalar 
arasında sayılabilir ve tam olarak 
anlaşıldıkları takdirde, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yoksullukla 
mücadele hakkında yararlı bilgiler 
toplanabilir.

Vakıf çok önemli bir kurum ol-
duğundan dolayı, vakfın Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki faaliyetlerine 
daha yakından bakılması bu çalış-
manın önemli bir parçasını oluştu-
racaktır. Vakıf fikrinin nasıl ortaya 
çıktığı ve zamanla bu kurumun 
nasıl geliştiği modern dönemdeki 
vakıfların incelenmesi için temel 
hazırlayacaktır. Bu kurumun geç-
mişteki ve şimdiki durumuna ba-
karak devamlılığı ve değişiklikleri 
görmek mümkün olacaktır.  Zaman 
içinde karşılaştırma yapmak için, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yoksulluğu 
azaltma alanında geliştirdiği ilk 
stratejiler ve bu stratejilerin dönü-
şümü ortaya konacaktır. Yoksulluğu 
azaltma stratejileri incelemesinin 
bir sonraki adımı ise bugünkü vakıf-
lardaki uygulamalardır. Başbakanlık 

Osmanlı Devleti’nde 
yoksulluğu azaltma 
stratejileri ve bu stratejilerin 
sürekliliği ve değişimi

Esra DEMİRCİ AKYOL 
Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı / SYDGM 

Bu çalışma, “Yoksullukla Mücadele 
Stratejileri: Deneyimler ve Yeni 
Fikirler” Sempozyumunda bildiri 
metni olarak tebliğ edilmiştir.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü ile ilişkili olan 
vakıflar incelenecek ve yapısı ile 
uygulamalarındaki değişiklik, deği-
şimi ve devamlılığı göstermek ama-
cıyla sunulacaktır. Geçmişteki vakıf 
kurumlarının kime, nasıl hizmet 
ettiği modern vakıfların faaliyetleri 
ile kıyaslanacaktır. Yoksulluğun ta-
nımı da değişmiştir ve bunun değiş-
mesi vakıfların ve diğer yoksulluğu 
azaltma uygulamalarının işlevlerini 
de etkilemiştir. 

Yoksulluk ve Yoksullar  

Yoksulluk ve yoksul kavramları tüm 
dünyada biliniyor olmasına rağ-
men evrensel olarak tanımlanmış 
kavramlar değildir. Anlamları ve 
kullanımları zamana, yere ve için-
de bulundukları çerçeveye göre de-
ğişiklik göstermektedir. Yoksulluk, 
toplum içerisinde tanımlanan bir 
kavramdır ve sosyal yapı ve toplu-
mun yaşam standartları bu tanım-
da büyük bir role sahiptir.  Osmanlı 
yazılı eserlerinde fakir kelimesi 
sadece ihtiyaç sahibi değil ayrıca 
alçak gönüllülük, dindarlık, oto-
ritelere bağlılık ve savunmasızlık 
anlamlarına gelmekteydi (Kinberg, 
1989). Her ne kadar bu çalışma 
yoksulluğun ekonomik eksiklik an-
lamına odaklanıyor olsa da Osmanlı 
eserlerinin daha iyi anlaşılması için 
yazılarda geçen farklı anlamlar da 
göz önünde bulundurulmalıdır (Gi-
nio, 2003:167). 

Osmanlı metinlerinde yoksul genel-
de bir grubu tanımlamak için kulla-
nılıyordu ve daha çok fukara ahali 
şeklinde ifade ediliyordu. Dahası 
zaruret kelimesi de bu metinlerde 
sıkça geçen kelimelerdendi.  “Fakr 
u zarurete duçar olmak” kavramı 
bir bütün olarak kullanılıyordu ve 
geçici olarak yoksulluk çeken ya 
da beklenmedik olaylar sonucunda 
bu konumda olan insanları ifade 
ediyordu. Bu insanlar ekonomik 
olarak zorda olmasalar bile kısa bir 
süre için yardıma muhtaç olabi-

lirlerdi. Örneğin kocasının ölümü, 
sultanın karısı bile olsa, bir kadını 
zor durumda bırakıyordu. Bu kişiler 
yardıma muhtaç olarak kabul edili-
yordu ve devlet tarafından yardım 
edilmesi gerekli kişiler olarak görü-
lüyorlardı (Özbek, 2002:49). Diğer 
yandan, metinlerde sıkça görülen 
muhtacîn terimi vardı ve bu da 
sürekli yoksulluk içinde bulunanlar 
için kullanılıyordu. Diğer bir yardı-
ma muhtaç grup da musabîn deni-
len ve bir felakete mâruz kalmış 
insanlar anlamına gelen kavramla 
açıklanmaktadır. Aceze de çalı-
şıp kendi geçimini sağlayamayan 
kimseler anlamına gelmektedir 
ve yaşlılar ve çocuklar bu grupta 
değerlendirilmektedir. Yardıma 
muhtaçların bu kategorilerine ek 
olarak, dullar, yetimler, şehit aile-
leri, gaziler ve herhangi bir neden-
den dolayı görevinden azledilmiş 
olanlar da devletin bakması gere-
ken gruplar arasında sayılmaktadır 
(Özbek, 2002:50). Bu kişilere ya bir 
aylık bağlanmakta ya da bu amaç 
için kurulmuş kurumlar tarafından 
yardım edilmektedir. 

Osmanlı’da çeşitli kurum ve ku-
rumsallaşmamış hayırseverlik 
yöntemleri vardı ve bunları kime 
yardımı amaçladığı belirtilmek-
teydi. Birçok dokümanda faydala-
nıcının dini önemsenmemektedir. 
Dini ne olursa olsun fakir insanlar 
yardım alabilmektedir (Hoexter, 
2003:148). Yoksullar her ne kadar 
homojen bir grup olarak tasvir 
edilseler de, kadınlar ve çocuklar 
erkeklerle karşılaştırıldığında daha 
dezavantajlı pozisyondaydılar, çün-
kü erkekler kadınlardan ve çocuk-
lardan daha kolay iş bulabiliyordu. 

Yoksulluk ve hayırseverlik el ele 
olan iki kavramdır ve bir toplumu 
tam olarak anlamak için hayırse-
verlik çalışmaları önemlidir, çünkü 
yoksulluğu azaltmak için geliştiri-
len stratejiler bir toplumun yapısı 
hakkında çok şey söyleyebilir. Ha-
yırseverlik Osmanlı topraklarında 

İslamiyet öncesinde ve sonrasında 
da var olmuştur ve çok köklü ku-
rumlar bu olgunun uzun süredir var 
olduğunu gösterir (Singer,2002:94). 
Dördüncü yüzyılda Roma İmpa-
ratoru Konstantin devlet temelli 
hayır kurumlarını kurdu ve sonra 
bu kurumlar sayıları artarak günü-
müze kadar geldi (Herrin,1985). 
Dahası, Türk-Moğol mirası da vakıf 
kuruluşu üzerinde etkili olmuştur. 
Özellikle saray kadınlarına yoksul-
ların bakımı gibi roller verilmiştir 
ve onlar en önemli vakıf kurucuları 
arasında yer almışlardır (Singer, 
2002:100).

Osmanlı’nın hâkim olduğu coğ-
rafyada zaten fakirlere yardım 
özellikleri bulunmaktaydı. Sadaka 
şeklindeki yardımlar İslam toplum-
larının önemli bir özelliğiydi. Zekât 
da İslam’ın beş şartı arasında yer 
almaktadır. Ayrıca Kur’an ve ha-
dislerde de inanların gönüllü yar-
dımlar yapmaları öğütlenmektedir. 
Dahası, bu topraklarda kurulmuş 
olan hemen hemen tüm devletler 
yardım kurumları inşa etmişlerdir. 
Bunların bazılarının kalıntılarına 
rastlanabilmekte ve hatta bazıları 
hâlâ kullanılmaktadır. Bütün bu 
geçmişin üzerine Osmanlı Devleti 
yoksullukla mücadeleye devam 
etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardı-
mı sürdürmüştür. Coğrafya ve bazı 
kurumlar açısından Osmanlı Devleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
devamlılık göz önünde bulundu-
rulduğunda, yoksullukla mücadele 
kurumlarının da bazı ufak değişik-
liklere maruz kalsa da devam ettiği 
söylenebilir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yok-
sullukla Mücadele

İslam kültürünün bir parçası olarak 
Zekât ve sadaka yoksulluğu azalt-
manın yöntemleri arasındaydı. 

Zekât, İslam’ın inananlara emretti-
ği ilk emirlerden biridir ve Osmanlı 
devleti de bunu, devlet tarafından 
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toplanıp fakirlere dağıtılan bir 
vergi haline getirmiştir. Sadaka bir 
yükümlülük değildir, fakat veren 
için Allah’a yakınlık kazanmak 
bağlamında faydalı olacağı kanaati 
hâkimdir (Davis, 2003:315).

İslam sisteminin arkasındaki fikir, 
zenginden yoksula fazla zengin-
liğin akışını sağlamaktır. Osmanlı 
İmparatorluğu da İslami yükümlü-
lükleri devlete karşı yükümlülük 
haline getirmiş ve dağıtıcı rolünü 
üstlenmiştir. Zekât ve sadaka kök-
leri çok eskiye dayanan yardım 
şekilleridir ve bunların uygulanması 
için kurulmuş kurumlar mevcuttur. 
Bunlardan en uzun soluklu olanı 
da vakıflardır. Vakıf kurumu, ha-
yır için kullanılmak üzere verilen 
mal şeklinde açıklanabilir (Davis, 
2003:316). Vakıf, İslam toplumla-
rında zenginliğin el değiştirmesi 
açısından en önemli örnektir ve 
modern zamanlara kadar da varlı-
ğını sürdürmüştür. 

Daha önce de belirtildiği gibi İs-
lam, bireyleri ellerindeki fazla 
parayı fakirlere dağıtmalarından 
sorumlu tutar. Bu yüzden de hayır-
severlik, kişinin Allah’a yakınlığını 
artıran, bireysel bir konu olarak 
kabul edilmiştir ve 19. yüzyıla 
kadar da devlete hayırseverlik 
rolü verilmemiştir. Bu yüzyılda, 
yönetimsel merkezileşme ve poli-
tik ve ekonomik değişim çabaları 
kapsamında devlet, refaha ilişkin 
projeleri artırmıştır (Ener, Singer & 
Bonner, 2003:3).

On dokuzuncu yüzyıl Avrupası’ndaki 
sosyal yardım uygulamalarıyla kar-
şılaştırıldığında Osmanlı Devleti’nin 
tam olarak bir sosyal devlet halini 
aldığı söylenemez. Çünkü Avrupa 
devletlerinden farklı olarak 
endüstriyel devrim yaşanmamıştır. 
Fakat yine de fakirlere merkezi 
olarak yapılan maaş ödemeleri ve 
devletin yoksullukla mücadelede-
ki artan rolü sosyal devlet olma 
yolunda atılan adımlar olarak gö-

rülebilir. Yoksullarla ilgilenmek bir 
devlet sorumluluğu halini almıştır. 
Yoksullara yönelik devlet politika-
ları sadece onlara göz kulak olmak 
için değildi. Aynı zamanda onları 
kontrol etmek amacını da taşıyor-
du (Özbek, 2002:49).

Osmanlı İmparatorluğu’nda Va-
kıflar     

İslam’da daha farklı hayırseverlik 
çeşitleri olsa da vakıf kurumu bun-
lar arasında en yaygın hali almıştır. 
Bu kurum o kadar popüler ve uzun 
ömürlü olmuştur ki Osmanlı’da 
hayırseverliği konu alan her çalış-
ma vakıf kurumunu odak noktasına 
yerleştirmektedir. Kurumun işleyi-
şi, kendine has özellikleri ve içinde 
bulunduğu toplumun temel değer-
lerini yansıtması, araştırmacılara 
Osmanlı toplumunu anlama fırsatı 
vermenin yanı sıra başka toplum-
larla karşılaştırmalarını da olası 
kılmaktadır (Hoexeter, 2003:145). 

Her ne kadar Kur’an’da vakıf kur-
makla ilgili kesin emirler bulunma-
sa da İslam, Müslümanlara cömert 
olmayı ve yardıma muhtaç olanlara 
yardım etmeyi öğütlemektedir. 
Vakıflar İslam’ın erken dönemle-
rinde de görülmektedir ve zaman 
geçtikçe daha yaygın ve kalıcı hale 
gelmişlerdir. Bütün İslam toplum-
larında vakıflar, topluma hizmet 
eden kurumlardır. Toplum yararına 
olan herhangi bir şeyin yapımında 
aracılık etmenin yanında öğrenci-
lere, zahitlere ve yoksullara yar-
dım amacı da taşıyorlardı (Singer, 
2002:4). Osmanlı İmparatorluğu 
vakıf geleneğinin mirasçısıydı. Ab-
basiler, Eyyübiler, Selçuklular ve 
Memluklarda da vakıf kurumu bulu-
nuyordu. Anadolu’nun her yerinde 
ve bütün dünyada görülen vakıf 
binalarının kalıntıları, bu toplum-
ların nasıl hayırseverlik yaptıkları 
hakkında bize ipuçları vermektedir.   

Vakıf, temel olarak Allah adına 
verilen mal anlamına gelmektedir. 

Bunlar, faydalanıcıları vakıf kuru-
cusu tarafından belirlenen bağış-
lardır. Vakfın amacı, kimin fayda-
lanacağı ve vakfın bakımından ve 
devamından kimin sorumlu olacağı 
bir vakfiye ile belirlenmektedir. 
Her vakfın kendine has vakfiyesi 
olduğu için genel olarak amaçlar-
dan ve yararlanıcılardan bahset-
mek mümkün olmaktadır. Fakat 
her vakfiyede görülen genel bir 
tanım da vakfın, Allah ve din adına 
verilen sürekli ya da sonsuz hayır 
olduğudur: al-waqf sadaqa jari-
ya fi sabil Allah ta’ala (Hoexter, 
2003:146). Vakıf, dini bir kurum 
olarak görülse de Müslümanlara 
has değildir ve yararlanıcıları da 
sadece Müslümanlar değildir. Vakıf, 
İslam toplumuna hizmet eden bir 
araç olarak tanımlanabilir (Hoexe-
ter, 2002). Vakıf kurmak hayırse-
verliğin çok popüler bir yolu haline 
gelmiştir, çünkü herkes tarafından 
görülebilmekte ve sonsuz olarak 
kabul edilmektedir. Kurum devam 
ettiği sürece faydalanıcılar yardım 
alabilecek ve kurucu da Allah’a 
yakınlık (kurbet) kazanacaktır  (Gi-
nio, 2003:167).

Vakıfların kurulmasında farklı ne-
denler vardı. Her ne kadar dini 
nedenler en önemli olarak görülse 
de vakıflar, malları elde tutabil-
mek, sonraki nesiller için yatırım 
yapmak ve hayır işlemek için bir 
yöntem olarak da kabul ediliyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda bütün 
topraklar devlete ait olduğundan, 
bireyler sadece kullanım hakkına 
sahipti. Bu yüzden de topraklar 
miras bırakılamıyordu. Diğer yan-
dan, eğer topraklar kullanım hakkı-
na sahip olan kişi tarafından vakfa 
dönüştürülür ve ailesi de vakfın 
mütevellisi ve yararlanıcıları olarak 
kaydedilirse aile, toprakları ve ge-
lirini kendi ellerinde tutabiliyordu.  

Vakıfların kontrolü ve devamlılığı 
için bir grup kontrolcü ve koruyucu 
(mütevelli) atanıyordu. Büyük va-
kıfların yöneticileri genelde yüksek 
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rütbeli askerlerden ya da dini oto-
riteler arasından seçiliyordu. Mü-
tevelli, vakfı kontrol etmekten, iyi 
durumda tutmaktan, vakfa verilen 
toprakların gelirlerini toplamak-
tan ve vakıfta çalışanları kontrol 
etmekten sorumluydu. Mütevelli 
heyeti genelde vakfın kurucusunun 
yakınları arasından seçiliyordu   
(Singer, 2002:25). Vakıf kurucuları 
hem üst düzey hem de sıradan halk 
arasından olabiliyordu. Vakfın ku-
rulması için gerekli olan kaynaklar, 
vergi gelirleri vakfa aktarılan top-
raklardan elde ediliyordu. Şehir-
lerde, yakın dükkânlar ve üretim 
yerleri de giderlerini karşılamak 
için vakfa devredilebiliyordu. 
Müslüman olmayan bölgelerde bu 
vakıfların amaçlarından biri de 
İslam’ı yaymak oluyordu (Singer, 
2002:36).

Yukarıda da bahsedildiği gibi, 
vakıf kurumu İslam’ın en erken 
dönemlerinde bile vardı.  Abba-
siler döneminde kurumsallaştı ve 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de zirveye ulaştı. Osmanlı devleti 
yüzyıllar boyunca egemenliğini 
devam ettirirken vakıf kurumu da 
zamanla gelişti. On dokuzuncu yüz-
yılda, vakıf kurumu diğer kurum-
larla birlikte radikal bir değişime 
uğradı. 1826’da Sultan II. Mahmud 
imparatorluğa ait vakıfları Şeriye 
ve Evkaf Bakanlığı altında merkezi-
leştirdi (Barnes, 1987:73). Sultanın 
devletin merkezi gücünü artırmak 
gibi genel bir amacı vardı. Bu 
yüzden de aynı yıl yeniçerilik kal-
dırılmıştı. Böylece Sultana karşı 
olan en büyük askeri güç elimine 
edilmiş oluyordu. Vakıf yöneticiliği-
nin ekonomik olarak güçlü kişilerin 
elinden alınması, Sultana karşı 
oluşabilecek herhangi bir ekonomik 
gücü de ortadan kaldırmak demek-
ti. Tanzimat reformlarıyla birlikte 
Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nın yet-
kileri genişletilmiş ve vakıf gelir-
lerini toplama otoritesi verilmişti. 
(Singer, 2003:302). Merkezileşme 

hareketlerinin bir parçası olarak, 
vakıf gelirleri devlet gelirleri ara-
sında sayılmıştı ve vakıf gelirleri 
belirli oranlarda azaltılmıştı. Vakıf-
larda değişen sadece iktisadi du-
rum değildi. Vakıfların özerk yapısı 
değiştirilmiş ve mütevelli heyetleri 
de maaşla çalışan devlet görevlileri 
haline gelmişti (Yediyıldız & Öz-
türk, 1992). Vakıfların değişen ya-
pısıyla birlikte, üstlendikleri sosyal 
yardım yükümlülükleri de devlet 
fonksiyonu halini aldı. Devlet tara-
fından yapılan yardımlarda görülen 
diğer bir önemli değişim de on 
dokuzuncu yüzyılda belediyelere 
de sosyal yardım rolünün verilmiş 
olmasıdır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıl-
larında Yoksulluğu Azaltma Stra-
tejileri 

Yirminci yüzyılın başlarında Türkiye 
Cumhuriyeti yoksullara ve muh-
taçlara bakmak için devlet seviye-
sinde harekete geçmiştir. Bu amaç 
için 1935 yılında kurulmuş olan ilk 
kurum Çocuk Esirgeme Kurumudur. 
Türk Kızılay Topluluğu da yoksul-
lara ve muhtaçlara yardım etmek 
amacında olan bir kurumdu. Bu 
kurumlara ek olarak, devlet olarak 
yoksullara yardım etmek için atı-
lan bir başka önemli adım da 2022 
sayılı Kanundu. Bu kanunla devle-
tin yoksullara ve acizlere yardım 
etmesi amaçlanıyordu (Tekeli, 
2000:21).

Devlet tarafından yönetilen sosyal 
yardımlaşma kurumlarının yanı 
sıra, vakıflar var olmaya devam 
etmiştir. Daha önce de bahsedildiği 
gibi, vakıflar bir bakanlık altın-
da toplanmıştır ve özel vakıflar 
dahi bakanlık tarafından kontrol 
ediliyordu. Vakıflar Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda olduğu gibi devam 
ettirilmiştir. Bugün, İstanbul’daki 
Haseki Sultan İmareti ve Süley-
maniye Külliyesi gibi çok büyük 
kurumlar hâlâ toplumun yararı için 
olan vakıflar olarak idare edilmek-

tedir. Bu eski vakıflara ek olarak, 
öğrencilere ve var olan diğer farklı 
muhtaç gruplara yardım etmeyi 
amaçlayan özel vakıflar ile bu ge-
lenek sürmektedir ve iyiliksever 
insanlar da bu vakıflara kullanma-
ları için mülkünü vermeye devam 
etmektedir. Bir başka tür vakıf da 
ilk olarak 1986 yılında oluşturulan 
devlet kaynaklı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarıdır. Bunlar 
hem şehir merkezlerinde hem de 
yerel seviyede teşkilatlanmışlardır. 
Bu vakıflar özerk yasal varlıklardır. 
ancak kaynakları devlet tarafından 
sağlanmaktadır. Çalışanları devlet 
memuru değildir, ancak maaşlıdır-
lar ve maaşları da devlet tarafın-
dan ödenmektedir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları 

On dokuzunu yüzyılda devletin 
değişen rolünden sonra çağdaş Tür-
kiye’de, devletin hâlâ yoksullara 
ve muhtaçlara bakma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Devletin rolünde 
bir devamlılık olmasına rağmen 
yoksulluk tanımında ve bu insan-
lara yardım etme yöntemlerinde 
değişiklikler meydana gelmiştir. 
Yukarıda da bahsedildiği gibi, hü-
kümet tarafından idare edilen sos-
yal yardım kurumları Cumhuriyet 
döneminde de kurulmaya devam 
etmiştir. Buna ek olarak devlet, 
yoksullara destek vermek için Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu oluşturmuştur. Zaman-
la bu Fon için kurulan Fon Genel 
Sekreterliği, devletin ülke çapın-
daki Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıfları vasıtasıyla ayrılan 
parayı yönettiği organ olan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü şeklini almıştır. 

Osmanlı vakıflarında da görüldüğü 
gibi, bu vakıfların amacı da yasal 
belgeler ile belirlenmiştir. Osmanlı 
vakıflarının ve çağdaş Türk va-
kıflarının arasındaki ortak nokta, 
yardım ettikleri kişileri tanımlamak 

D
AY
AN
IŞ
M
A

83



için aynı dili kullanmalarıdır. “Fakr 
u zaruret” terimi hâlâ bu vakıfların 
hedef grubunu belirten kanununda 
yer almaktadır1. Bir başka ortak 
nokta, bu vakıfların idaresi ve de-
netimi için de bir mütevelli heyeti-
nin görevlendirilmesidir. Mütevelli 
heyeti üyeleri yüksek rütbeli dev-
let memurları ile gönüllüler ve sivil 
toplum örgütleri temsilcileridir. 
Hatırlanacağı üzere, Osmanlılar da 
bu görevlere yüksek rütbeli me-
murlar atamıştır. Dahası, bugünkü 
vakıflar her zaman mülkiyete sahip 
değildir. Merkezden gelen düzenli 
kaynakları bulunmaktadır ve Fonun 
kaynaklarını yoksullara ulaştıran 
aracı olarak çalışırlar. 

Çağdaş Türkiye’de yoksullar ka-
nun ile tanımlanmaktadır ve bu 
kişiler de Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarından yardım 
alabilen kişilerdir. Osmanlı İmpara-
torluğu’ndaki uygulamanın aksine, 
bu vakıfların yararlanıcıları mer-
kezi bir şekilde belirlenmektedir. 
Bazıları kaynaklarını belirli yerel 
koşullara ve ihtiyaçlara göre hayır 
yapmak için kullansa da yararla-
nıcıların ihtiyaç sahibi olduklarını 
devlet tarafından tanımlanan şek-
liyle kanıtlamaları gerekmektedir. 
Kanun zaman zaman değiştirile-
bilir, ancak tanımın merkeziyeti 
sürmektedir. 

Dahası, dünya çapında değiş-
mekte olan ekonomik koşullar 
bu vakıfların desteklediği hayır 
şekillerinde de değişikliğe neden 
olmuştur. Mesela, çağdaş vakıfların 
en önemli yardım alanlarından biri 
de iş edindirme projeleridir. Bu, 
dünyadaki ekonomik değişimlerden 
kaynaklanan bir sonuçtur. Sosyal 
yardımlaşmanın değişen özellikleri 
en iyi bu vakıfların faaliyetleri ile 
görülebilmektedir. Kurum devam-
lılık arz etse de temel özellikleri 
değişmektedir. 

1 Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
mayı teşvik eden 3294 sayılı Kanun, 
14.06.1986’da çıkarılmıştır.

Sonuç

Dünya ekonomilerinin ve top-
lumlarının karşı karşıya kaldığı 
değişiklikler nedeniyle Osmanlı 
ve Cumhuriyet vakıfları arasında 
bir kıyaslama yapmanın zorluğuna 
karşın, bunların üzerinde durduğu 
ortak bir temel bulunmaktadır. 
İslam mirası ve devletin yoksullara 
yardım etme geleneği bu vakıfların 
kurulmasında bir temel oluştur-
maktadır. Belirtilmeye çalışıldığı 
gibi, vakıf kurumları değişim geçir-
miştir ve yapısında ve uygulamasın-
daki büyük değişikliklere rağmen 
hâlâ devam etmektedir. Bu kurum-
ların geçmişini bilmek toplumdaki 
değişiklikleri anlamamıza yardımcı 
olur. Yoksulların nasıl algılandığı ve 
tanımlandığı zaman ile değişmek-
tedir ve bu değişimin bir sonucu 
olarak sosyal yardım stratejileri de 
değişmelidir. 

Türk yardımseverlik kültürünün 
kökenlerini anlamamız için Os-
manlı’nın geçmişine – özellikle 
vakıf kurumuna – daha yakından 
bakmamız gerekmektedir (Singer, 
Charity›s Legacies, 2003:310). 
Bunun yanı sıra, süregelen gele-
nekleri, hayırseverlik faaliyetleri-
nin kurumsallaştırılmasının ardında 
bulunan ilhamı görmek için bu 
toprakların Osmanlı öncesi geçmi-
şi de incelenmelidir. Bu çalışma, 
hayırseverliğin devam eden bir 
kurumu olarak vakıflara odaklan-
mıştır. Vakıf kurumunun devamlılığı 
ön planda tutulsa da, geçmişte ve 
günümüzde bu kurumun yürüttüğü 
farklı yardım faaliyetleri bize yok-
sulluğun azaltılmasında yeni stra-
tejilerin nasıl benimsendiği hakkın-
da ipuçları vermektedir. Yoksulluk 
ve yoksulun tanımında farklılıklar 
olduğu sürece, bazı kurumlar de-
vamlılık gösterse de bu stratejiler 
değişmeye devam edecektir. 
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SYD Vakıflarındaki 
başvuru işlemlerinde sosyal 
güvenlik algısı

Bilindiği üzere, 3294 sayılı 
Kanunla; fakru zaruret içinde ve 
muhtaç durumda bulunan vatan-
daşlar ile gerektiğinde her ne 
suretle olursa olsun Türkiye’ye 
kabul edilmiş veya gelmiş olan 
kişilere yardım etmek, sosyal 
adaleti pekiştirici tedbirler 
alarak gelir dağılımının adila-
ne bir şekilde tevzi edilmesini 
sağlamak, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayı teşvik etmek 
amacıyla faaliyet ve çalışmalar 

yapmak ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşlara nakdî ve aynî yardımda 
bulunmak üzere her il ve ilçede 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıfları kurulmuştur.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi 
ve ayni yardımda bulunmak 
üzere kurulan vakıfların yaptığı 
yardımlardan kimlerin faydala-
nacağı ise yine aynı Kanun kap-
samında “Fakru zaruret içinde 
ve muhtaç durumda bulunan, 

Fuat AKARSU 
Keçiören SYDV Müdürü 
SYDV Çalışanları 
Dernek Başkanı

3294 sayılı Kanunun 
kapsamına baktığımızda 
anlaşılması gereken iki 
durum tespiti vardır. 
Buna göre, sosyal yardım 
alacak vatandaşların 
sadece fiilen sosyal 
güvenlik kurumuna tâbi 
olarak çalışmaması 
veya bu kuruluşlardan 
aylık ve gelir almaması 
tek başına yeterli 
olmayıp aynı zamanda 
fakru zaruret içinde 
yani ihtiyaç sahibi 
durumda olduğunun da 
yapılacak araştırma ve 
inceleme ile belirlenmesi 
gereklidir. 
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kanunla kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tâbi olmayan ve 
bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan vatandaşlar ile geçici 
olarak küçük bir yardım veya 
eğitim ve öğretim imkânı sağ-
lanması halinde topluma faydalı 
hale getirilecek, üretken duruma 
geçirilebilecek kişiler” olarak 
belirlenmiştir.

SYD Vakıflarının, sosyal yardım 
yararlanıcılarının belirlenmesin-
de kanun kapsamının yorumunda 
bazı tereddütler yaşadıkları, 
özellikle de sosyal güvence ile 
sağlık güvencesinin birbirine 
karıştırıldığı, fiilen çalışmadı-
ğı halde geçmiş yıllarda sosyal 
güvenlik kurumuna tâbi çalışmış 
olup sosyal güvenlik sicil numa-
rası bulunan vatandaşların sosyal 
güvenlik kurumuna halen tâbi 
oldukları yönünde yorumların ya-
pıldığı, yaşanan bu tereddütlerin 
az da olsa vatandaş mağduriye-
tine sebep olabileceği düşünül-
mektedir.

3294 sayılı Kanunun kapsamına 
baktığımızda “Fakru zaruret için-
de ve muhtaç durumda bulunan, 
kanunla kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tâbi olmayan ve 
bu kuruluşlardan aylık ve gelir 

almayan vatandaşlar” ifadesin-
den anlaşılması gereken her iki 
durumun birlikte tespitidir. Yani 
sosyal yardım alacak vatandaşla-
rın sadece fiilen sosyal güvenlik 
kurumuna tâbi olarak çalışma-
ması veya bu kuruluşlardan aylık 
ve gelir almaması tek başına 
yeterli olmayıp aynı zamanda 
fakru zaruret içinde yani ihtiyaç 
sahibi durumda olduğunun da 
yapılacak araştırma ve inceleme 
ile belirlenmesi gereklidir. 

Kanunun kapsamında yer alan 
“sosyal güvenlik kuruluşlarına 
tâbi olmamak ve bu kuruluşlar-
dan gelir almamak” ifadesinden 
anlaşılması gereken ise sosyal 
yardım talebiyle başvuruda 
bulunan kişinin başvuru tarihi iti-
bariyle fiilen çalışmıyor ve gelir 
elde etmiyor durumda olmasıdır. 

Tabi olmamak, yani bağımlı ol-
mamak, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ile bağı bulunmamak anlamını 
taşır. Bir kişinin geçmişte Sosyal 
Güvenlik Kurumuna tâbi olarak 
çalışmış olması nedeniyle sicil 
kaydının bulunması bir başka 
deyişle geçmişte SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığına tâbi olarak be-
lirli bir süre çalışan ancak daha 
sonra fiilen çalışması sonlanan ve 

halen bu kuruluşlardan aylık ve 
gelir elde etmeyen kişilerin sos-
yal güvenlik kuruluşları ile bağı 
kalmadığından, yine aynı şekilde 
kendisine bakmakla yükümlü 
olan anne-baba veya çocukları 
üzerinden veya fiilen çalışması 
sonlandırıldığı halde yasal mev-
zuat gereğince sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından sunulan 
sadece sağlık hizmetlerinden 
faydalananların da aylık ve gelir 
almadıkları düşünüldüğünden 
Sosyal Güvenlik Kurumuna tâbi 
oldukları söylenemez.

SYD Vakıflarının, kanun kapsa-
mı ile ilgili değerlendirmelerini 
yukarıda açıklanan hususlar 
doğrultusunda yapmaları ve 
Sosyal Güvenlik Kurumuna tâbi 
olarak çalışan bir vatandaşın 
bugün fiilen çalışmasının sonlan-
ması nedeniyle kanun kapsamı-
na girebileceği veya bir önceki 
yardım talebinde fiilen çalışması 
bulunmayan bir sosyal yardım 
yararlanıcısının daha sonra sosyal 
güvenlik kuruluşuna tâbi bir işe 
girdiği için kanun kapsamı dışında 
kalabileceğini dikkate alarak, 
sosyal yardım başvurusu yapan 
vatandaşların sadece ilk başvu-
rularında değil yardım talebiyle 
yapacakları her başvurularında 
bu değerlendirmeyi yeniden yap-
maları gerekmektedir. 

Ayrıca, gerek bakmakla yükümlü 
kişiler üzerinden gerekse fiilen 
çalışması sonlandırıldığı halde 
yasal mevzuat gereğince belirli 
bir süre Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun sadece sağlık hizmetlerinden 
faydalananların, SYD Vakıflarının 
sağlık yardımları dışında kalan 
diğer yardım programlarından 
ihtiyaç sahibi olduklarının tespiti 
halinde faydalandırılabilecekleri 
unutulmamalıdır.
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Fatih ÖZDOĞAN
Sosyal Yardım Uzmanı

‘Yoksulluk, Gelişmişlik 
  ve İşgücü Piyasaları 

  Ekseninde Küreselleşme’

kitap incelemesi

Küreselleşme kavramı ve kavramın işaret 
ettikleri, sosyal bilimlerde geniş bir tartışma 
alanı yaratmıştır. Küreselleşme ile birçok 
sosyal olay, olgu ve kavram birlikte ele alın-
mış ve küreselleşmenin sosyal olay ve olgular 
üzerindeki etkileri ile tartışılmıştır. Küresel-
leşme ve ulus-devlet, küreselleşme ve sosyal 
politika, küreselleşme ve yoksulluk, küresel-
leşme ve çevre, küreselleşme ve liberalizm, 
küreselleşme ve neo-liberalizm gibi pek çok 
konu başlığı bu alanda ortaya çıkmış ve bu 
konularda da pek çok araştırma ortaya ko-
nulmuştur. Küreselleşme kavramı ile birlikte 
ortaya çıkan konu başlılıkları sadece saydık-
larımızla sınırlı olmayıp çeşitlilik göstermiş-
tir. Küreselleşme çoğu kez birlikte ele alınan 
kavram, sosyal olay ya da olgu üzerindeki 

Daha bütünsel bir yaklaşımla, küreselleşme, yoksulluk ve gelişmişlik 
kavramlarının nelere işaret ettiğine değinerek, küreselleşmenin yoksulluk 
ve gelişmişlik üzerindeki etkilerini değişik -olumlu ve olumsuz- yaklaşımlar 
üzerinden vermeyi amaçlayan ‘Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları 
Ekseninde Küreselleşme’ adlı çalışma bu alanlarda önemli bir çalışma olarak 
ülkemiz yazınında yerini almıştır.
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etkileri bağlamında konu edil-
miştir. Bu açıdan küreselleşme 
her ne kadar ele alındığı olay ya 
da olgu üzerindeki olumlu ya da 
olumsuz etkileri bakımından ele 
alınsa da; ortak bir nokta olarak 
küreselleşmenin ‘eskisi’ gibi 
olmayan, ele alındığı olay ya da 
olgu ile birlikte ‘yeni’ ilişki ve 
ilişki biçimlerine işaret ettiğini 
ifade edebiliriz. Toplumlarda 
ilişki biçimlerini oluşturan sosyal 
yapıların değişken durumu her ne 
kadar biliniyor olsa da; bazen bu 
yapıları ve yapıların ortaya koy-
duğu ilişki biçimleri toplumların 
değişik kesimlerince korunmak 
istenebilmektedir. Sosyal yapı 
ve bu yapının ilişki biçimi bazen 
‘toplumsal taleplerle’ - bu ilişki 
içinde olanlar tarafından - ba-
zen devlet, birey ya da bu yapı 
ve ilişki biçimini kendileri için 
‘doğru’ olarak benimseyenler 
tarafından ‘yeni’ yapı ve ilişki 
biçimlerine karşı savunulmakta 
ve ortaya çıkan bu ‘yeni’ ilişki 
biçimi bir tehdit olarak görüle-
bilmektedir. Sosyal bilimciler 
de ele aldıkları konunun tarafı 
olabilmekte, ‘yeni’ yapı ve ilişki 
biçimlerine karşı olumlu ya da 
olumsuz tutum içine girebilmek-
tedirler. 

Küreselleşme de bu bakımlar-
dan kendisine karşıt ya da taraf 
toplumsal kesim ve/veya düşü-
nürler oluşturmuştur. Küreselleş-
meye yönelik olarak geliştirilen 
olumlu ya da olumsuz tutumlar 
bazı durumlarda küreselleşme-
nin ortaya çıkardığı yeni yapı 
ve ilişki biçimlerini tam olarak 
ortaya koyma noktasında engel 
olabilmektedir. Küreselleşmenin 

diğer bir toplumsal olay ya da 
olgu ile ilişkisini ortaya koymaya 
çalışan toplum bilimci, küresel-
leşmenin işaret ettiği yeni yapı 
ve ilişkilere dönük geliştirdiği 
tutumu destekleyecek noktalara 
dikkat çekerken diğerlerini göz 
ardı edebilmektedir. Bu durum 
küreselleşmeyi bütün yönleriyle 
ele almayı zorlaştırabilmektir. 
Bu bakımdan küreselleşmeye 
‘olumlu’ ya da ‘olumsuz’ yönleri 
üzerinden bakmak yerine; hem 
olumlu hem de olumsuz; belki 
de yukarıda işaret ettiklerimizle 
anlamlı olması adına olumlu ya 
da olumsuz bir tutum içine gir-
mek yerine küreselleşmeyi ‘yeni 
bir durum’, ‘yeni bir ilişki biçimi’ 
gibi yaklaşımlarla ele almanın 
yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Küreselleşmenin yoksulluk ve 
gelişmişlik üzerindeki etkileri 
çeşitli tartışmalara konu olmuş 
ve birçok kişi küreselleşmenin 
yoksulluğu artırıcı ve/veya derin-
leştirici; gelişmişliği azaltıcı ve/
veya durdurucu etkisinden ya da 
yoksulluk ve gelişmişlik üzerin-
deki olumlu etkilerine işaret 
ederek küreselleşmenin tek düze 
-olumlu ya da olumsuz- etkisini 
vurgulamıştır. Bu bakımlardan 
daha bütünsel bir yaklaşımla, 
küreselleşme, yoksulluk ve geliş-
mişlik kavramlarının nelere işaret 
ettiğine değinerek, küreselleş-
menin yoksulluk ve gelişmişlik 
üzerindeki etkilerini değişik 
-olumlu ve olumsuz- yaklaşımlar 
üzerinden vermeyi amaçlayan 
‘Yoksulluk, Gelişmişlik ve İşgücü 
Piyasaları Ekseninde Küreselleş-
me’ adlı çalışma bu alanlarda 
önemli bir çalışma olarak ülkemiz 

yazınında yerini almıştır. Oğul 
Zengingönül tarafından kaleme 
alınan eser, Eylül 2004 tarihinde 
Adres Yayınları’ndan çıkmıştır. 
Eser, ‘Küreselleşmeyi Tanımla-
mak’, ‘Küreselleşmenin Yok-
sulluk, Gelişmişlik ve İşgücü 
Piyasaları Üzerindeki Etkileri’ 
ve ‘Küreselleşme Fayda ve Yeni 
Fırsatlar Yaratabilir mi?’ adlı üç 
bölümden oluşmaktadır. Eserin 
‘Küreselleşmeyi Tanımlamak’ 
başlıklı birinci bölümünün birinci 
kısmında, küreselleşme kavra-
mının tanımlamasına, kavramın 
gelişimine ve işaret ettiği unsur-
lara değinilerek, küreselleşmenin 
ölçülebilir olup olmadığı tartış-
masına yer verilmeye çalışılmak-
tadır. Bu bölümün ikinci kısmında 
ise, yoksulluk ve gelişmişlik 
kavramları ele alınmaktadır. 

Eserin ikinci bölümü olan, ‘Küre-
selleşmenin Yoksulluk, Gelişmişlik 
ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki 
Etkileri’ başlığının birinci kısmı 
olan ‘Giriş’ başlığı altında küre-
selleşmenin yoksulluk ve işgücü 
piyasaları üzerindeki etkileri 
olumlu ve olumsuz yaklaşımlar 
üzerinden ele alınmaya çalı-
şılmaktadır. Bu bölümün ikinci 
kısmında, küreselleşme ile ulusal 
politikalar arasındaki etkileşim 
ele alınmaktadır. Eserin son 
bölümünde ise “Küreselleşmenin 
fayda ve yeni fırsatlar yaratabilir 
mi?” sorusu şüpheci, eleştirel ve 
iyimser yaklaşımlar üzerinden 
sorgulanmaktadır. Eserin, küre-
selleşmenin yoksulluk ve geliş-
mişlik üzerindeki etkilerini farklı 
ve karşıt görüşler üzerinden ver-
meye çalışması eseri güçlü kılan 
bir unsur olarak görülmektedir. 

Küreselleşme her ne kadar ele alındığı olay ya da olgu üzerindeki olumlu 
ya da olumsuz etkileri bakımından ele alınsa da; ortak bir nokta olarak 

küreselleşmenin ‘eskisi’ gibi olmayan, ele alındığı olay ya da olgu ile birlikte 
‘yeni’ ilişki ve ilişki biçimlerine işaret ettiğini ifade edebiliriz.
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