
İslam EMİROĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Binlerce Vatandaşımız Artık Ev Sahibi

Bir kamu kuruluşu olarak ülkemizdeki en temel ve kapsamlı sosyal yardım faaliyetlerini yürüten 
Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynağını kullanarak eko-
nomik 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, ya-
kacak vb. hizmetlere tam olarak erişimini hedef alan ve yaklaşık 2,5 milyon aileyi kapsayan bir 
“Sosyal Yardım Ağı” oluşturduk. Ayrıca, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımı-
zın, 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 
Vakfımız, bugüne kadar gerek sosyal yardım gerekse proje destek programları çerçevesinde ye-
rel ve ulusal bazda birçok başarılı sosyal destek uygulamasına imza attı. 
Söz konusu uygulamalar ile sosyal yardım ve hizmet alanına ilişkin konuların, deneyimlerin, 
araştırmaların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması amacıyla 
ise “Dayanışma” adlı dergimizi yayımlamaya karar verdik. 

Dergimizi yayıma hazırlayan ekibimiz, 2008 yılından bu yana her üç ayda bir olmak üzere top-
lam on sayıyı okuyucuları ile buluşturdu. Her sayıda, Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından, 
Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara hizmette sınır tanımadan çalışan SYD Vakıflarından 
haberler verdi, aynı zamanda Vakıf Başkanlarımız olan Kaymakamlarımız ve sosyal yardım ala-
nında çalışan sivil toplum örgütleri temsilcileri ile söyleşiler gerçekleştirildi ve alana ilişkin aka-
demik ve güncel sorunlara dergi sayfalarında yer verildi.

Dergimizin bu sayısında, Genel Müdürlüğümüz ve TOKİ arasında imzalanan “Sosyal Konut Yapım 
Protokolü” çerçevesinde 18 ilimizin çeşitli ilçelerinde yapımına başlanan konutların sahiplerine 
verilmeye başlanmasına yönelik bir dosya hazırladık. Söz konusu sosyal konutlar sayesinde ev 
sahibi olan binlerce vatandaşımızın sevincini kendi görüşleri ile sayfalarımızda sizlerle paylaş-
mak istedik. Ayrıca son yıllarda faaliyetlerini çeşitlendiren ve vakıf kurumlarına yönelik çalış-
maları ile dikkat çeken Vakıflar Genel Müdürlüğünün çiçeği burnunda Genel Müdürü Sayın Adnan 
Ertem’le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi de bu sayımızda okuyabilirsiniz.

Dergimizin elinizde bulunan 10. sayısını da diğer sayılarımızda olduğu gibi keyifle okumanızı te-
menni ederim. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…
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tanıtım toplantısı 
yapıldı

Pembe Yakalı 
Melekler 

Projesi’nin

Ankara’da 670 Kişi 
sokakta yaşamaktan 
kurtarıldı

Maltepe Kaymakamı 
Ahmet Okur:

“Genel Müdürlükte 
üretmeyi bilen genç 
bir kadro var”

Çağlayan KAYA
Evciler Kaymakamı

Evciler’de 
Saanen melezi 
keçi projesi

Afyonkarahisar’da devlet 
eliyle yapılan ilk proje:

yaşlılığa 
ilişkin 
sorunlar ve 
öneriler

18-24 Mart Yaşlılar Haftası

Avrupa Komisyonu İstihdam 
ve Sosyal Politika Komisyon 
Üyesi László Andor:

“yoksullukla savaşmak 
için daha çok çalışmalıyız”
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına ihtiyaç sahibi yüksek 
öğrenim öğrencilerine burs ve-
rilmesi amacıyla gerçek ve tüzel 
kişilerden 31.12.2015 tarihine 
kadar şartlı bağış kabul edebilme 
imkânı getirildi.

Söz konusu düzenleme Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6111 Sa-
yılı “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”la yapıldı. Kamuoyunda 

Torba Yasa olarak da bilinen Ka-
nunun Geçici 14. Maddesinin ilgili 
hükmü şöyle: 

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıfları, ihtiyaç sahibi yüksek 
öğrenim öğrencilerine burs ve-
rilmesi amacıyla gerçek ve tüzel 
kişilerden 31/12/2015 tarihine ka-
dar şartlı bağış kabul edebilir. Bu 
amaçla kabul edilen şartlı bağışla-
rın, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine 
Burs Kredi Verilmesine İlişkin Ka-
nun hükümlerine tabi olmaksızın, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarınca kullanılmasına ilişkin 

esas ve usuller Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun görü-
şü alınarak Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünün 
bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir.”

1989 yılından itibaren Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonunun yürüttüğü yüksek 
öğrenim öğrencilerine yönelik 
burs programı 2003-2004 öğretim 
yılından itibaren Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna devredilmişti. Fondan 
önceki yıllarda burs almaya hak 
kazanan başarılı öğrencilerin burs 
ödemelerine devam ediliyor.

burslarla ilgili
yeni düzenleme
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Genel Müdürlüğümüz Riyad’da 
   Yoksulluk Sempozyumu’ndaydı

Yoksulların yaşam şartlarının 
düzeltilmesine yönelik kalkınma 
programları eksenli örnek uygu-
lamalar sempozyumu 23-26 Ocak 
2011 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da 
gerçekleştirildi.

23 Ocak 2011 tarihinde açılış otu-
rumu ile başlanan sempozyuma, 
Suudi Arabistan’ın yanı sıra Tür-
kiye, Almanya, ABD, Moritanya, 
Pakistan, Tunus, Ürdün, Fas, Ye-
men, Mısır, Makedonya ve Sudan 
gibi ülkelerden bakan seviyesinde 
üst düzey siyasetçiler, üst düzey 
hükümet yetkilileri, akademis-

yenler ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri katıldı. Sempozyuma, 
Türkiye’yi temsilen Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürü Sayın Aziz Yıldırım, Dev-
let Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın 
danışmanı Sayın Ali Bayrakdaroğ-
lu, Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Mahmut Kardaş, Sosyal Yardım 
Uzmanları Nevzat Fırat Kundura-
cı, Orhan Bilge, Bağcılar Kayma-
kamı Veysel Yurdakul ve Maltepe 
Kaymakamı Ahmet Okur katıldı.

Açılış konuşmaları Kral Abdullah 
Bin Abdulaziz Kalkınma için Ko-

nut Edindirme Vakfı yöneticileri 
tarafından yapılan sempozyum-
da, Genel Müdürlüğümüz GKİ 
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
Mahmut Kardaş, Sosyal Yardım 
Uzmanları Orhan Bilge, N.Fırat 
Kunduracı, Kaymakamlar Veysel 
Yurdakul ve Ahmet Okur tarafın-
dan birer sunum gerçekleştirildi.

Kalkınma programları eksenli yok-
sulluk programlarının tartışıldığı 
ve ülke örneklerinin paylaşıldığı 
sempozyum, katkıları olan kurum-
lara ve şahıslara teşekkür plaket-
lerinin verilmesinin ardından 26 
Ocak 2011 tarihinde sona erdi.
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Genel Müdürlüğümüzden sorum-
lu Devlet Bakanı Sayın Hayati 
Yazıcı, Esenler Belediyesi Da-
yanışma ve İyileştirme Merkezi 
(EDİM) projesine katkı sağlayan 
iş adamları için düzenlenen 
ödül töreninde sosyal devletin 
önemine ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Yoksul vatandaşlara koli ve po-
şetle yardım etmek yerine ihti-
yaç içindeki kişilerin kartla alış-
veriş yapmasına olanak sağlayan 
EDİM Hayır Marketi’ne destek 
sağlayan iş adamları, düzenle-
nen bir törenle Devlet Bakanımız 
Sayın Hayati Yazıcı tarafından 
ödüllendirildi.

Törende konuşan Yazıcı, dün-
yada 7 milyara yakın insanın 

yaşadığını ve 1,5 milyar insanın 
günlük bir doların altında gelir-
le hayatını sürdürmek zorunda 
olduğunu söyleyerek, sosyal dev-
letin önemini vurguladı. Sessiz 
yığınların sesi, kimsesizlerin kimi 
olmak için yola çıktıklarını belir-
ten Yazıcı, yola çıktıklarından bu 
yana Türkiye’de günlük bir dola-
rın altında gelirle hayatını sür-
dürmek zorunda olan kimsenin 
kalmadığının altını çizdi. Yazıcı, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Emaneti aldığımız günlerde, 
‘Sessiz yığınların sesi, kimsesiz-
lerin kimsesi olacağız’ dedik. O 
bir slogandı. Bizim bu söylemi-
miz seçim meydanlarının uğul-
tusu arasında kaynayıp gitmedi. 
İktidar olduğumuz günden bu 

“sessiz yığınların sesi, 
      kimsesizlerin kimi olduk”

Genel 
Müdürlüğümüzden 

sorumlu Devlet Bakanı 
Sayın Hayati Yazıcı, 
Esenler Belediyesi 

Dayanışma ve 
İyileştirme Merkezi 

(EDİM) projesine katkı 
sağlayan iş adamları 

için düzenlenen ödül 
töreninde sosyal 

devletin önemine 
ilişkin açıklamalarda 

bulundu.
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yana sosyal politikalar ve proje-
ler, Hükümetin her günkü gün-
deminde önemli bir yer tutuyor. 
Biz, sosyal güvenceden yoksun 
vatandaşlara ayrılan kaynağın 
başka alanlarda kullanılmasına 
son verdik. Daha ilk yıl, Turgut 
Özal tarafından kurulan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fo-
nunun önemli bir kısmının bütçe 
açıklarını kapatmak için kulla-
nıldığını gördük ve hemen bu 
uygulamaya son verdik. Şimdiler-
de her ay 50 milyon TL kaynağı, 
Türkiye genelinde faaliyette 
bulunan 973 Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfına taksim edi-
yoruz. Onlara, ‘Yoksulu, kimsesizi 
ve yardıma muhtaçları bulun ve 
onların sorumluluklarını yüklenin’ 
diyoruz.”

Yazıcı, Türk milletinin yardım-
laşmaya önem veren bir millet 
olduğunu belirterek, toplumsal 
dokumuz içinde önemli bağlar 
bulunduğunu ve bunların içeri-
sinde yardımlaşma ve dayanışma 
duygusunun en önemli yeri teşkil 
ettiğini ifade etti. “Yardımlaş-
mayı sivil toplum kuruluşları ve 
bireyler olarak yapıyor olmamız 
çok daha anlamlı” diyen Yazıcı, 
“Yoksulu, açı ve açığı gözetmek 
önemli. Bunu icra ederken yap-
tığınız yardımı ve yoksulu küçük 
düşürmeyeceksiniz. EDİM adı al-
tındaki uygulama, medeni yardım 
etmenin önemli bir uygulaması-
dır.” şeklinde konuştu.

Törende, Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik Göksu, EDİM’in kuru-
luşu ve çalışmaları hakkında bilgi 

verirken, Esenler Kaymakamı 
Nazım Madenoğlu da EDİM Mar-
ket’in sadece alışveriş yapılan 
basit bir market olmadığına dik-
kat çekti ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Devlet 
Bakanımız Hayati Yazıcı, EDİM’e 
destek veren tüm hayırsever iş 
adamlarına birer şükran plaketi 
verdi. 

EDİM Projesi’nden Esenler’de 
toplam 1730 aile yararlanıyor. 
EDİM Projesi ile Esenler’de açlık 
sınırında ve altında yaşayan yok-
sul vatandaşlara her türlü gıda, 
giyecek, dayanıklı ev eşyası, 
sağlık ve kırtasiye malzemesi 
yardımı yapılıyor. Organizasyon 
hayırsever iş adamları tarafından 
yürütülüyor.

Suriye sınırında yapımına başla-
nan Nusaybin Sınır Kapısı’nın te-
mel atma törenine katılan Genel 
Müdürlüğümüzden sorumlu Dev-
let Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı 
törenin ardından Mardin’e döndü 
ve Mardin Valisi Hasan Duruer’le 
görüştü. Hasan Duruer’le birlikte 
Mardin Valiliği Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı’nı (SYDV) 
ziyaret eden Yazıcı, Vakıf bünye-
sinde kurulan sosyal marketi de 
gezerek, sosyal marketle ilgili 
Vali Hasan Duruer’den bilgi aldı.

Marketi çok beğendiğini ifade 
eden Yazıcı, “Burada hiç kimseyi 
gücendirmeden, onurunu kırma-
dan medeni bir şekilde yardım 
yapılıyor. İşte çağdaşlık budur. 
Vatandaşlarımız kendilerine veri-
len kartlar ile bu marketten para 
ödemeden alışverişlerini yapıyor-
lar. Bu uygulama sosyal devlet 
olmanın gereğidir. Kimsesizlerin 
kimsesi, sessizlerin sesi olaca-

ğız demiştik. Biz bu sözümüzü 
unutmadık ve bu sözümüz hep 
gündemimizin en ön sırasında yer 
alıyor.” diye konuştu.

Sosyal market ziyaretinden 
sonra Vali Hasan Duruer, Bakan 
Yazıcı’ya tarihi Valilik Konağı’nı 
gezdirdi. Bakan Yazıcı, Valiliğin 

ardından Kasımiye Medresesi’ni 
gezdi. El Cezeri Bilim Müzesi’ne 
dönüştürülecek olan Kasımiye 
Medresesi’nde eşiyle hatıra 
fotoğrafı çektiren Yazıcı, daha 
sonra Mardin Belediye Başkanı 
Mehmet Beşir Ayanoğlu’nu da zi-
yaret etti ve belediyenin yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

“medeni bir şekilde yardım yapılıyor”
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Sayın Ertem, bize kısaca kendi-
nizden bahseder misiniz? 

1965 Mercan doğumluyum. İs-
tanbul Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Kamu Yönetimi 
bölümünden 1987 yılında mezun 
oldum,  1990 yılında “Cumhu-
riyetin İlk Yıllarında Vakıflarla 
İlgili Uygulamalar” adlı tezle 
yüksek lisansımı, 1997 yılında 
ise, “Osmanlı’da ve Cumhuriyet 
Döneminde Sosyal Bütünleşme 
Açısından Vakıflar” konulu tezle 
doktoramı tamamladım. 1988 
yılında Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nde Müfettiş Yardımcısı olarak 
göreve başladım. 1991 yılında 
müfettişliğe, 2002 yılında ise 
başmüfettişliğe atandım, 2002-

2007 yılları arasında İstanbul 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini 
yürüttükten sonra, Kasım 2007 
tarihinde Başbakanlık Müsteşar 
Yardımcılığı görevine atandım. 
13 Ekim 2010 tarihinden itibaren 
de Vakıflar Genel Müdürü olarak 
görevimi sürdürüyorum.

Kamu hizmetine müfettiş olarak 
başladığınız kurum olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde şu anda 
Genel Müdür olarak görev yap-
maktasınız. Bu sizde nasıl bir 
duygu uyandırıyor?

Benim için müfettiş olarak başla-
dığım daha sonra bölge müdürlü-
ğü görevi ile devam ettiğim son 
olarak da Genel Müdürlük yaptı-
ğım kamu hizmetim arasında çok 

önemli bir geçiş noktası var ki o 
da Başbakanlık’ta sürdürdüğüm 
Müsteşar Yardımcılığı görevidir. 
Yüksek lisansımı, doktoramı Va-
kıflar üzerine yaptım ve memuri-
yeti Vakıflarda öğrendim, ancak 
Başbakanlıkta da bürokrasiyi gör-
düm. Memuriyet ayrı, bürokrasi 
ayrı. Başbakanlık devletimizin 
en yüksek makamlarından biri, 
burada edinilmiş tecrübe bana 
çok fazla şey kazandırdı. Vakıflar 
Genel Müdürü olduğumda, bazı 
problemlerin çözüldüğünü, bazı 
problemlerinse aynı şekilde sür-
düğünü gördüm. 

Kurumun içinden geldiğim için de 
yabancılık çekmedim tabi. Zaten 

Vakıflar Genel Müdürü Sayın Dr. Adnan Ertem:

“SYD Vakıfları Osmanlı 
Dönemi Vakıflarının günümüze 
uyarlanmış halidir”

8
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kurumun şahsına münhasır bir 
mevzuatı var. Bu yönden kurumu 
tanımak çok büyük bir avantaj. 
Çünkü bu kurum, özel eğitim, 
özel ihtisas gerektiren bir kurum. 
Mevzuatı da öyle. Başbakanlıktan 
Genel Müdürlüğe geçtiğimde de 
bu tanışıklığın faydasını gördüm, 
bu çok önemli.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
son dönemde gerçekleştirdiği 
çalışmalardan kısaca bahsedebi-
lir misiniz?

Bana göre, yürüttüğümüz her 
çalışma bir ibadettir. Söz konusu 
olan Vakıftır çünkü. Her vakfın 
bir duası bir bedduası vardır. 
Vakfı korumak, yaşatmak ve 
yüzyıllar önce belirlenmiş hayır 
şartı doğrultusunda faaliyetini 
sürdürmek bize duasını kazandı-
rır. Ama ona zarar vermek ya da 
başka türlüsü daha büyük oranda 
beddua getirir. Amacımız, duayı 
alabilmektir.

Bizler, geleneği ve “bize” ait 
olanı, modern dünyaya ait bir 
atmosferde, yeniden söylemek ve 
söyletmek adına mesai yapıyoruz 
ve çok iyi yapılmış muhasebe 
sonucu ecdadın mirasını yaşata-
rak layık olduğu gibi sahip çıkma 
kararlılığındayız. Bugünümüzün 
de, geleceğin bizde bulunan bir 
emaneti olduğuna inandığımız 

için emanete ihanet etmeden 
çalışmaya gayret ediyoruz. Bi-
liyoruz ki, vakıf yoluyla vücuda 
gelmiş eserlerin her biri, büyük 
bir amaç uğruna vakfeden ecda-
dımızın yadigârıdır. 

Yine vakıf kuran ecdadın bize 
verdiği sorumluluk doğrultusunda 
muhtaç vatandaşlarımıza ulaşı-
yor, kuru gıda dağıtımı yapıyor, 
engelli vatandaşlarımıza muhtaç 
aylıkları bağlıyoruz. Ortaöğrenim 
öğrencilerine burs veriyoruz Bü-

tün bu çalışmalarımız vakıflarımı-
zın vakfiyelerinde yer alan hayır 
şartlarını gerçekleştirmek; nerede 
bir ihtiyaç sahibi varsa ona vakıf-
ların yardım elini uzatmak, nere-
de bir dert sahibi varsa ona vakfın 
dermanını ulaştırabilmek için.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
2011 bütçesinin yarısını 200 
milyon TL’sini yatırıma ayırdık. 
Nerede restorasyon ihtiyacı 
içinde olan bir vakıf eser varsa, 
onu ayağa kaldıracağız. Ayrıca 
sponsorluk kanalıyla da çalışma-
lara hız verilecek. Buradan da 
davette bulunuyorum. 2006 yılın-
da yapılan düzenleme ile büyük 
şirketler, yatırımcılar, holdingler 
yaptıkları restorasyonlar için 
harcadıkları tutarı vergi matra-
hından düşebiliyorlar. Bu önemli 
bir fırsat, vakıf eserlerimizin aya-

ğa kaldırılması için sponsorlara 
kapılarımız açık. Eski eser res-
torasyonu yapmak, bir caminin 
onarılmasını sağlamak bir onur-
dur. Böyle düşünen bir çok hayır 
sever olduğunu tahmin ediyorum. 
Onlarla işbirliği yapmak istiyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
son dönemde yürüttüğü resto-
rasyon projeleri göze çarpıyor. 
Örneğin Cumhuriyet tarihinin en 
büyük restorasyonu Süleymaniye 
Camii’nde gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin dört bir yanında da 
restorasyon faaliyetlerinizi sür-
dürüyorsunuz. Bize bu projeler 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cumhuriyet tarihinin en büyük 
restorasyon çalışmasıdır Süley-
maniye Camii, doğru bir tespit. 
Çalışmanın önemi, caminin 
bizatihi kendisinden kaynaklan-
maktadır. Mimar Sinan eseridir 
öncelikle. Herhangi bir restoras-
yon gibi yaklaşmak mümkün de-
ğildir. 2007 yılının Ağustos ayında 
başlayan süreç geçtiğimiz Kurban 
Bayramında tamamlanmıştır ve 
Sayın Başbakanımızın iştiraki ile 
bu muhteşem eserimiz ibadete 
açılmıştır. 

Restorasyondaki temel ilkemiz şu 
oldu: Minimum müdahale, maksi-
mum korumacılık! 

“Restorasyondaki 
temel ilkemiz şu oldu: 

Minimum müdahale, 
maksimum korumacılık!  
Halen, vakıfların kendi 

gelirleriyle onarımlar 
gerçekleştirilmektedir. 

Günümüze sirayet eden 
yönü ile hala önemli işler 
yapmaktadır vakıflar. Bu 

anlamda,  vakıf eserlerini 
ve vakıfları eski ihtişamına 

kavuşturma heyecanı 
içindeyiz.” 
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Halen, vakıfların kendi gelirleriy-
le onarımlar gerçekleştirilmekte-
dir. Günümüze sirayet eden yönü 
ile hâlâ önemli işler yapmaktadır 
vakıflar. Bu anlamda,  vakıf eser-
lerini ve vakıfları eski ihtişamına 
kavuşturma heyecanı içindeyiz. 

Şu noktaya dikkatinizi çekmek 
isterim; 1998-2002 yılları arası 
sadece 46 eser restore edilmiş 
iken; 2003-2010 arası dönemde 
milletimize 3 binin üzerinde eser 
restore edilerek ayağa kaldırıl-
mıştır. Bu yılın sonunda da 1000 
eser daha yeniden hayat bulacak-
tır. Bunu yaparken, ne bölgesel, 
ne kentsel bir ayrıcalık içinde 
değiliz, başından beri yurdumu-
zun en ücra köşelerinde bulunan 
eserlerimiz de dâhil olmak üzere, 
nerede harap durumda bir eseri-
miz varsa onun için tüm olanak-
larımızı seferber ettik. 

Bugüne kadar projelerinin çizil-
mesine dahi cesaret edilememiş 
Süleymaniye Camiinden, Fatih 
Camiine, Aksaray Valide Sultan-
dan, Yavuz Sultan Selim Camiine 
pek çok dünya şaheseri programı-
mızda yer alıyor. 21. yüzyılın ba-
şına kadar unutulmuş ve kimsesiz 
kalmış bu eşsiz tarihi mekânlara 
şimdi vakıf eli değiyor.

İstanbul’un 7 tepesinden 5.’si 
üzerine kurulmuş Yavuz Sultan 
Selim Külliyesi, Barack Oba-
ma’dan, Papa’ya kadar pek çok 
yabancı üst düzey konuğun zi-
yaret ettiği, İstanbul’u İstanbul 

yapan ve artık restorasyona gün 
sayan Sultan Ahmet Camii, pro-
jeleri tamamlanmış Mısır Çarşısı, 
Osmanlı denizcilerinin her sefer 
sonrası geleneksel olarak ziyaret 
ettikleri Yahya Efendi Camii, Lale 
Devrinin en önemli eserlerinden 
Damat İbrahim Paşa Külliyesinde 
hummalı bir çalışma devam edi-
yor, Ertuğrul Tekke Camiinde 2. 
Abdülhamit’in kendi eliyle yap-
tığı ahşap oymalara 120 yıl sonra 
ilk kez vakıf eli değdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ih-
tiyaç içindeki vatandaşlarımıza 
çeşitli yardım faaliyetleri bulu-
nuyor. Bu yardım çalışmalarınız-
dan söz edebilir misiniz?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 
vakfiyelerde yer alan hayır şart-
larının yerine getirilmesi ama-
cıyla 21/02/2011 tarihi itibarıyla 
3.660 muhtacın her birine aylık 
330.62.TL muhtaç aylığı, ihtiyaç 
sahibi 19.939 aileye evlere teslim 
şeklinde her ay kuru gıda paketi 
yardımı, ilköğretim ve orta öğ-
retimde öğrenim gören yaklaşık 
10.000 öğrenciye aylık 50 TL. 
eğitim yardımı hizmeti verilmek-
tedir.

Bu yıl 2 Vakıf üniversitemiz de 
öğretime başladı. Biri Bezm-i 
Âlem Valide Sultan Vakıf Üniver-
sitesi diğeri Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi. Şu anda her 
iki üniversitede 250 civarında 
öğrenci eğitim görüyor, yeni ku-
rulan Vakıf Üniversitelerimizde 

de burslu öğrencilerimiz eğitim 
öğretim görmektedir.

Hele İstanbul’un fatihi ve çok 
büyük bir vâkıf olan Fatih Sultan 
Mehmet’in adına İstanbul’da bir 
vakıf üniversite kurulması çok 
önemli ve anlamlı bir çalışmadır. 
Fatih Sultan Mehmet’e bir arma-
ğandır. 2008 yılında yeni mevzuat 
çıkarıldı ve üniversitelerimiz 
hayata geçirildi.

Bununla beraber, halen Vakıf 
Gureba Hastanesinde % 5 ora-
nında muhtaç vatandaşımıza 
sağlık hizmeti sunulmaktadır. 
Son durumlarına baktığımda çok 
güzel izlenimler alıyorum. Çok 
iyi gidiyor. Vakıf Gureba’da yürü-
tülen çalışmalar da memnuniyet 
verici. Aynen eskiden olduğu gibi 
vakfiyesine uygun şekilde garip 
gureba hastalar da 1. sınıf hiz-
met alıyorlar, tedavileri yapılıyor, 
hastaneden yararlanıyorlar. Du-
rumu iyi olmayan öğrencilerimiz 
üniversitelerimizde burslu eğitim 
görebiliyorlar. Bu yaptığımız işle-
rin tamamı ile vakfiyenin şartları 
yerine getiriliyor. Son olarak, 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü-
nün açılışını Sayın Başbakanımız 
yaptı. Bu Enstitü de çok önemli. 
Bütün bu çalışmalar son derece 
önemlidir. Bu eğitim kurumunun 
ardında da Vakıflar Genel Müdür-
lüğü vardır.

Vakıflar Genel Müdürü olarak 
aynı zamanda Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
kurul üyesisiniz, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarının 
faaliyetleri ve işlevi ile ilgili 
düşüncelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Sizlerin de bildiği gibi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları 3294 sayılı Kanuna istinaden 
kurulan vakıflardır. Bunlar, illerde 
Valilik ilçelerde ise Kaymakam-
lıkların başkanlığında faaliyet 
göstermektedir. Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları 
da Türk Medeni Kanununa göre 
kurulan yeni vakıflar statüsünde 10
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bulunmaktadır. Bununla beraber, 
amaçları da kuruluş senetlerinde 
şöyle belirtilmiştir: “Fakru zaru-
ret içinde muhtaç durumda bulu-
nan vatandaşlar ile gerektiğinde 
her ne suretle olursa olsun Türki-
ye’ye kabul edilmiş veya gelmiş 
olan kişilere yardım etmek, sos-
yal adaleti pekiştirici tedbirler 
alarak gelir dağılımının adilane 
bir şekilde tevzi edilmesini sağ-
lamak, sosyal yardımlaşmayı ve 
dayanışmayı teşvik etmektir” 

Burada belirtilen bu amaçlar 
doğrultusunda çalışan Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfla-
rımızın, ülkemizin en ücra nokta-
larına vakfın iyilik ve yardım elini 
uzattığını görmek memnuniyet 
vericidir. Zaten ‘vakıf’ olgusu da 
bunu öngörmez mi? 

Vakıf, insanlığın var olduğu andan 
beri içgüdüsel olarak gösterdiği 
yardımlaşma, dayanışma davra-
nışının kurumsallaşmış halidir. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları da gerek hizmetlerini 
ulaştırma gerekse de örgütlenme 
biçimleri ile vatandaşlarımıza 
‘vakıf’ elini gerçek bir hassasi-
yetle ulaştırmaktadırlar.

Vakıfların toplumsal hayatımız-
daki yeri ile ilgili bizlere neler 
söyleyebilirsiniz? Bu kapsamda, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıflarını diğer vakıflardan 
ayıran özellikler nelerdir?

Aslında, Vakıf, yardıma ihtiyacı 
olana, garibe, gurebaya koşmak 
ve bunu sadece Allah Rızası için 
yapmak demektir. Vakıf karşılık-
sız vermektir. Vakıf kuran kişi, 
malını mülkünü kendi için çok 
önemli gördüğü bir alana has-
reder. Bu nedenle vakıflar, var 
olduğundan bu yana toplumsal 
alandaki sorunlu noktalara, kılcal 
damarlar gibi ulaşan, çözüm üre-
ten mekanizmalardır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları Osmanlı Dönemi Avarız 
Vakıflarının günümüze uyarlanmış 
halidir. Biliyorsunuz, Avarız Vakıf-
ları mahalli ihtiyaçları gidermek 

üzere, küçük yerleşim yerlerinde, 
yerel düzeyde hizmet ediyorlar-
dı. Köylünün anlık ihtiyaçları bu 
vakıflar tarafından karşılanıyor-
du. Çok güçlü, maddi imkânları 
olan, çok büyük vakıflar değildi. 
Sosyal Yardımlaşma Vakıfları da 
fonksiyon olarak bende avarız 
vakıflarını çağrıştırmaktadır. 

Amacımız da işte böyle bir hassa-
siyetle oluşturulan Vakıf olgusu-
nun canlandırılmasıdır. 

Bu duyarlılığı yeterince kavra-
yabildiğimizde; Vakıf medeniye-
timizin yüzü tekrar ışıldayacak, 
bu toplumsal algı, ruh ve bilinç 
yeniden ülkemizi kuşatacaktır. Bu 
çerçevede vakıf şuurunun can-
landırılması, yaşatılması ve vakıf 
elinin toplumumuzun ihtiyaç du-
yulan her alanına uzatılabilmesi 
bakımından Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının sayıca 
üstünlükleri de çok önemlidir. Bu 
vakıflarımız bu büyük ve anlamlı 
amacın gerçekleştirilmesi nok-
tasında önemli unsurlar, mihenk 
taşlarıdır.

Sosyal yardım başvurusu yapan 
vatandaşlarımızın muhtaçlıkla-
rını ve kişisel verileri merkezi 
veri tabanlarından tespit etmek 
ve mükerrer yardımların önlen-
mesine yönelik olarak kurumlar 
arası (online) veri paylaşımını 
sağlamak amacıyla Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından “Sosyal 
Yardım Bilgi Sistemi” (SOYBİS) 
hayata geçirildi. Sizce, bu sis-

tem, devlete sosyal yardım fa-
aliyetlerini yürütürken nasıl bir 
katkı sağladı?

SOYBİS yardımların gerçekten 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
noktasında yüksek hassasiyet ve 
alın teri içeren mükemmel bir 
çalışmadır. Bu sayede yapılan 
başvurular çok hızlı bir şekil-
de, diğer bir ifade ile tek tuşla 
değerlendirilmekte, sonuçlan-
dırılmaktadır. Yardım yapmak 
ne kadar önemli ise, bu yardımı 
hak edene ulaştırmak da o kadar 
önemlidir. SOYBİS yardım ulaştır-
mada ortaya çıkabilecek bütün 
sorunları çözmekte, aynı zaman-
da oluşabilecek suiistimalleri de 
önlemektedir.

SOYBİS Genel Müdürlüğümüz 
tarafından da kullanımına karar 
verilen bir uygulamadır. Bu vesile 
ile bu sistemin kullanılmasına 
müsaade ettikleri için Genel Mü-
dürlüğünüze buradan teşekkür 
etmek istiyorum. Biliyorsunuz, 
biz Vakıflar Genel Müdürlüğü ola-
rak vakfiye gereği fakir fukara ve 
garip gurebaya sağlık hizmeti gö-
türmekte, onlara maaş ödemek-
te, ayni ve nakdi yardım yapmak-
tayız. Bir yönüyle faaliyetlerimiz 
SYDV ile örtüşmekte. Bu nedenle 
SOYBİS kurumumuzun ihtiyaç 
duyduğu bir açığı gidermekte 
önemli bir katkı sağlamıştır.

Sayın Ertem sorularımıza ver-
diğiniz yanıtlar için teşekkür 
ederiz. 11
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AB’den Genel 
Müdürlüğümüze 
ziyaret
AB’ye bağlı Avrupa Eğitim Vakfı 
(ETF) yetkilileri Rosita Van Meel 
ve Lida Kita Genel Müdürlüğümü-
ze bir çalışma ziyareti gerçek-
leştirdi.

Konukları makamında kabul 
eden Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım, kendilerini burada 
görmekten mutluluk duyduklarını 
belirtti. ETF yetkilisi Rosita Van 
Meel de AB’ye katılım öncesi ül-
kelerin deneyimlerini öğrenmeyi 
ve katkıda bulunmayı, fikirleri 

paylaşmayı amaçladıklarını kay-
dederek, bunun şeffaf ve inte-
raktif bir süreç olduğunu söyledi. 

Daha sonra Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım teşkilatımız 
ve faaliyetlerimiz hakkında ko-
nuklara bilgi verdi. “Kimin yoksul 
olduğuna Vakıflarımız karar ve-
riyor.” diyen Yıldırım, “Başvuran 
insanların muhtaç olup olmadığı-
nı tespit bakımından iki yöntem 
var. Bunlardan biri kişilerin resmi 
kayıtlar üzerindeki bilgileridir. 

AB’ye bağlı Avrupa 
Eğitim Vakfı (ETF) 

yetkilileri Rosita Van 
Meel ve Lida Kita 

Genel Müdürlüğümüze 
bir çalışma ziyareti 

gerçekleştirdi. 
Konukları makamında 

kabul eden Genel 
Müdürümüz Sayın Aziz 

Yıldırım, kendilerini 
burada görmekten 

mutluluk duyduklarını 
belirtti. 
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Arabası var mı yok mu, bir yerde 
çalışıyor mu, evi, tarlası var mı 
böyle şeyleri tespit etmeye çalı-
şıyoruz. Bunu kişinin yazılı izniyle 
yapıyoruz. Buna dair bir program 
geliştirdik. Geliştirdiğimiz sis-
temle sadece kimlik numarasını 
girmek suretiyle saniyelerle ifade 
edilen bir sürede masrafsız ola-
rak kişi hakkında bilgi alıyoruz. 
Bu sayede hem kamu kurumla-
rının hem de kişilerin tasarruf 
etmesi sağlanıyor. Bu sistemle 
şahsın 13 ayrı kuruma gitmesini 
engelliyoruz. Günler süren ça-
lışma birkaç saniyede yapılabili-
yor.” şeklinde konuştu. 

Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım, kişinin durumunu tespit 
etmek için ikinci yöntemin şahsın 
yaşadığı çevredeki durumunun 
saptanması olduğunu belirterek, 
“Belki şahsın resmi olarak hiçbir 
mal varlığı gözükmüyor. Vatanda-
şın yaşadığı çevredeki durumunu 
da puanlama formülü projesiyle 
tespit edeceğiz. Bu, şahsın il ilçe 
merkezinde mi, köyde mi, kirada 
mı, kendi evinde mi yaşadığını, 
evinde özürlü, yaşlı olup olma-
dığını, eve sürekli bir gelir girip 
girmediğini vb. şeyleri kişinin 
yaşadığı çevrede araştıran bir 
projedir. Bunu da elektronik or-
tamda yapmayı planladık. Bunun-
la ilgili olarak uzman arkadaşlar, 
üniversite hocaları, TÜİK ve TÜ-
BİTAK da destek veriyor.” dedi.

Bu yardım mekanizmalarına 
ulaşım hakkındaki bir soruya 
ise Yıldırım, “Bizim Vakıflarımız 
bütün şehirlerde olduğu için ihti-
yacı olanlar bu Vakıflara gidiyor-
lar. Bazen çevresindeki insanlar 
tespit ediyor, onlar bizim Vakıf-
larımıza bildirebiliyor. Yurttaş-
larımız özel isteklerini e-posta, 
mektup yoluyla da bildirebilir. 
Bizim kurduğumuz bir başka sis-
tem de Alo 144 Çağrı Merkezi. Bu 
hatta Türkiye’nin her yerinden 

ulaşabilirler. Buradaki operatör 
arkadaşlarımız da ihtiyaçları nasıl 
karşılayacaklarını söyler. Vakıf-
lara da yönlendirebilir. Hatta 
vatandaşların yerine geçerek de 
Vakıflarla görüşebilir. Zaman za-
man da bizim görevlilerimiz veya 
Vakfın başında bulunanlar çevre 
incelemeleri yaparlar ve ihtiyacı 
olan kişilere ulaşabilirler. Biz 
her zaman muhtaç kişilerin bize 
gelmesini beklemiyoruz, zaman 
zaman da araştırma yapıyoruz.” 
yanıtını verdi. 

Kişilerin resmi görevlileri görünce 
biraz çekindikleri yönündeki gö-
rüşün hatırlatılması üzerine Yıldı-
rım, “Bizde devlet, baba gibidir. 
Koruyan, kollayan bir sistem 
olarak görülür. Hatta vatandaşla-
rımız, karşısında resmi görevlile-
rin kendi sorunuyla ilgilendiğini 
görünce memnun olur. O yüzden 
biz böyle bir problem yaşamıyo-
ruz. Mütevelli Heyetlerde atan-
mış kişilerin bir bölümü devletin 
resmi görevlileridir. Ancak sivil 
toplum kuruluşları kendi temsil-
cilerini seçerler, hayırseverlerden 
temsilciler vardır. Vakıfların çok 
demokratik bir yönetimi vardır.” 
diye konuştu.

Vakıf kararlarına itiraz imkânları-
na da değinen Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım, “Mütevelli 
Heyetten çıkan karar başvuru 
sahiplerine de yazılı olarak veri-
lir. Zaten birçok kez Vakfa gelip 
durumlarını sorarlar, kendilerine 
sözlü olarak da cevap verilir. İti-
raz edebilirler, bize de başvura-
bilirler. Biz de ilgileniriz.” dedi.

Yıldırım, Vakıflarımızla ilgili ba-
sında ve internette çıkan konu-
ları yerelde de yayınlansa takip 
ettiklerini kaydederek, “Sakar-
ya’yla ilgili bir haber gördüm. 
Bir kişiye sadece 10 TL yardım 
yapılmış. Gazeteye bu yardım az 
şeklinde çıkmış. Ben bunu görün-

ce oradaki Vakfımızın sorumlu-
sunu aradım. Niçin böyle bir şey 
yaptıklarını sordum. 10 TL tabii 
ki çok az bir para. Kendileri bana 
açıklama yaptılar. Kimlik numa-
rasını sistemden girdim. O kadar 
çok yardım almış ki. Sakarya’da 
oturan bu vatandaş Ankara’dan, 
İstanbul’dan, Balıkesir’den, Eski-
şehir’den, İzmir’den, Antalya’dan 
yardım almış. Onun için kendisi-
ne sadece 10 TL yol parası ver-
mişler. Biz de Vakfımızın yaptığı 
açıklamayı yeterli gördük.” diye 
konuştu.

Kişi başı yardım miktarının sorul-
ması üzerine Genel Müdürümüz 
Aziz Yıldırım, çalışanlar açısından 
asgari ücret limiti olduğunu, ai-
lelere yapılan yardımların bunun 
biraz daha altında kalmasını arzu 
ettiklerini belirterek, “Yoksa 
çalışma azimleri kırılır. Eğer daha 
fazla kaynak aktarımı ihtiyaçları 
varsa yardımcı oluruz. Mesela ev 
yapabiliyoruz. Sağlık giderleri 
konusunda ihtiyacı varsa üst limi-
te bakmadan kendisine yardımcı 
oluyoruz. Bazen yardımların 
dışında proje desteklerimiz var. 
Mesleği olanlara 15 bin TL’ye 
kadar destek veriyoruz. Bunlar 
ilk 2 yılı ödemesiz, 8 yılda faizsiz 
olarak geri ödeniyor. Böylece 
insanlar sosyal hayata entegre 
olup bizim hedef kitlemizden 
çıkmaya gayret ediyorlar. Proje 
desteklerinde özellikle kadınlara 
pozitif ayrımcılık uygulamaya 
gayret ediyoruz. Projelerde 
de kadınlar erkeklerden daha 
başarılı. Kurdukları işlerini çok 
güzel devam ettiriyorlar. Kırsal 
alanda da süt ineği, süt koyunu 
besleyerek ailelerinin geçimine 
katkıda bulunuyorlar. Eşi vefat 
etmiş kadınlara parasal destek 
sağlayacak bir program üzerinde 
de çalışıyoruz. Biz de biliyoruz ki 
kadınlar ve çocuklar en dezavan-
tajlı gruplar.” dedi.
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Federal Meclisi 
üyeleri Genel 
Müdürlüğümüzü 
ziyaret etti

Almanya Federal Meclisi Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Heyeti’nin 27.02.2011-04.03.2011 
tarihleri arasındaki Türkiye ziyareti kapsamın-
da, Heyet Başkanı Peter Weiß ile  Heyet üyeleri 
Frank Heinrich, Angelika Krüger-Leißner, Katja 
Mast, Ottmar Schreiner ve Martin Frey tarafın-
dan 02.03.2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüze 
bir ziyaret gerçekleştirildi.

Heyeti karşılayan ve Genel Müdürlük Maka-
mında ağırlayan Genel Müdür Vekilimiz İslam 
Emiroğlu, Heyet üyelerini Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün çeşitli faali-
yetleri hakkında bilgilendirdi.

Emiroğlu yaptığı konuşmada, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
periyodik pay adı altında kaynak aktarıldığını 
ve aktarılan bu kaynağın, Vakıf mütevelli heyet-
leri tarafından 3294 sayılı Kanun çerçevesinde 
adilane bir şekilde ihtiyaç içindeki vatandaşlara 
dağıtıldığını belirtti. SYD Vakıflarının vatandaş-
lara sadece sosyal yardımlarda bulunmadığını 
da vurgulayan Emiroğlu, iş kurma projelerine de 
destek verdiklerini ve meslek sahibi olanların iş 
sahibi olmasına katkıda bulunduklarını söyledi.
 
Genel Müdürlüğümüzün e-Devlet uygulaması 
olan Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nden (SOYBİS) 
söz eden İslam Emiroğlu, SOYBİS sayesinde 
SYD Vakıflarına başvuran vatandaşların kendi 
rızaları alınarak 13 kamu kurumunda yer alan 
28 farklı alandaki bilgilerinin saniyeler içinde 
sorgulanabildiğini belirterek, bu sorgulama 
sonucunda elde edilen veriler ışığında ihtiyaç 
içindeki vatandaşların tespitinin doğru bir şe-
kilde yapılabildiğini ve mükerrer yardımların 
önüne geçildiğini ifade etti. Barınma yardımları 
ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortak yürütülen 
çalışmalardan da bahseden Emiroğlu, barınma 
yardımları sayesinde evini onarabilecek güçte 
olmayan ve kötü koşullarda yaşayan kişilerin 
evlerinin onarıldığının; TOKİ ile yürütülen konut 
edindirme çalışmaları ile de yoksul vatandaşla-
rın ev sahibi olmasının sağlandığının altını çizdi.

Genel Müdürlüğümüzün “Eşi Vefat Etmiş Kadın-
lar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliş-
tirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” hakkında 
da Heyete bilgi veren Emiroğlu, konuya ilişkin 
olarak şunları söyledi:

Almanya 

Almanya Federal Meclisi Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Heyeti’nin 
27.02.2011-04.03.2011 tarihleri 
arasındaki Türkiye ziyareti 
kapsamında, Heyet Başkanı Peter 
Weiß ile  Heyet üyeleri Frank 
Heinrich, Angelika Krüger-Leißner, 
Katja Mast, Ottmar Schreiner ve 
Martin Frey tarafından 02.03.2011 
tarihinde Genel Müdürlüğümüze bir 
ziyaret gerçekleştirildi.
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“Ülkemizin önemli sorunlarından birisi kadın 
istihdam oranının oldukça az olmasıdır. Do-
layısıyla bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı 
olarak çalışmayan kadınlarımız çok fazladır. Bu 
kadınlarımız eşleri vefat ettikten sonra, eğer 
eşinin sosyal güvencesi yoksa, zor durumda 
kalmaktadırlar. Bu kişilerle ilgili olarak Boğaziçi 
Üniversitesi ile ortak yaptığımız çalışma neti-
cesinde eşi vefat etmiş kadınlarımız içerisinde 
sosyal yardıma ihtiyacı olanların tespiti yapılmış 
ve sayıları ortaya çıkarılmıştır. Eşi vefat etmiş 
yaklaşık 169 bin kadının, sosyal yardıma muhtaç 
durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu kadınlara 
belirli bir nakit yardımının yapılması yolu ile on-
ların toplumdan dışlanmasının önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir.”

Genel Müdür Vekilimiz İslam Emiroğlu ile ger-
çekleştirdikleri görüşmeden sonra, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Heyetine Genel Müdürlük 
uzmanları tarafından bir sunum yapıldı. Söz ko-
nusu sunumda, Genel Müdürlüğümüzün yapısı, 
işleyişi, faaliyetleri ve projelerine ilişkin olarak 
Heyet üyelerine detaylı bilgiler verildi.

Almanya Federal Meclisi kararları, her seçim 
döneminde yeni oluşturulan Komisyonlarda ha-
zırlanıyor. İçerik açısından genel olarak Bakan-
lıkların yetki dağılımına paralel olarak yapılan-
dırılan Komisyonlar, bu şekilde Almanya’da par-
lamentonun hükümeti etkin bir şekilde kontrol 
edebilmesine imkân sağlıyor. Söz konusu Komis-
yonlarda meclisteki parti gruplarının tümünden 
milletvekilleri bulunuyor ve bileşimleri Almanya 
Federal Meclisi’ndeki dağılımı yansıtıyor. Komis-
yonlarda, Genel Kurul tarafından havale edilen 
konular istişare edilip tartışılıyor. Komisyonlar, 
kendi konu alanlarındaki konuyu ele alma yet-
kileri çerçevesinde olmak üzere parlamenter 
görüşmelerin ağırlık noktalarını belirliyorlar ve 
gerekli olursa, kamuya açık dinleme hakkından 
faydalanarak ele aldıkları konuları dışarıdan 
uzmanlara danışıyorlar. 

Bu Komisyonlardan biri olan Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu’nun ise şu anda 37 üyesi bulu-
nuyor. Komisyon öncelikle iş piyasası politikası, 
iş hukuku, iş güvencesi, toplu iş mevzuatı, 
emeklilik sigortası, sosyal temel güvence ve 
engelli insanlarla ilgili konularda yetkili. Ayrıca, 
Komisyonun, federal bütçe içerisinde en büyük 
bütçe payına sahip olan Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı’nın bütçesini görüşme görevi bulunu-
yor. Komisyonda giderek artan sıklıkta Avrupa 
Birliği’nin istihdam ve sosyal politikaları da ele 
alınıyor. 
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Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı özel bir televizyon 
kanalında program konuğu oldu. Genel Müdürlüğü-
müzün ve Vakıflarımızın çalışmalarından söz eden 
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, “Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının yardımlarından yaklaşık 3 
milyon 100 bin kişi yararlanmaktadır.” dedi. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ya-
pısından bahseden Yazıcı, yasaların öngördüğü 
çerçevede yardımların vatandaşlara ulaştırıldığını 
ifade ederek, “Çok titiz, çok hassas bir çalışma 
sürdürüyoruz. Teknolojiyi çok yaygın bir biçimde 
kullanıyoruz. Yani kimin yardıma muhtaç olup olma-
dığını geliştirdiğimiz programlarla; ki bunlardan biri 
SOYBİS dediğimiz Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’dir, 
sorgulayabiliyoruz. Vatandaş daha önce geldiği za-
man eline bir kâğıt tutuşturulurdu. 13 tane kamu 
idaresine gönderilirdi, 28 tane sorunun cevabını 
getirmesi istenirdi. Vatandaş tabi dolaşırken de 
araçla gidip gelmesi gereken yerler de oluyordu. Bir 
nevi ‘Sen muhtaçlığını ispat et’ deniyordu. Çok ilkel 
bir tutumdu ama imkânlar öyleydi. Biz şimdi tersine 
dönüştürdük. SOYBİS dediğimiz Sosyal Yardım Bilgi 
Sistemi’yle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını 
yazıyor, özel bilgilerinin derlenmesine muvafakat 
ettiğine ilişkin bir dilekçe imzalıyor, özel bilgileri 
anında sorgulanıyor. Vatandaşın muhtaçlık durumu-

“dağıttığımız 
kömürlerin 

tamamı 
Türkiye’deki 

kömür 
ocaklarından 
çıkartılıyor”
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nu artık biz ispatlıyoruz. Bu sis-
temi herkes kullanamaz. Bunun 
kullanıcılarına şifre vermişiz. 
Hangi gün, kim, nerede, kiminle 
ilgili sorgulama yapmış bunu 
hemen tespit etmemiz müm-
kündür. Türkiye genelinde 2 bin 
500 kişiye şifre verilmiştir. Öyle 
hassas bir çalışma yürütüyoruz. 
Haksız yere yardım aldı, muhtaç 
durumda değildi, sosyal güven-
ceden yoksun değildi, üzerinde 
aracı vardı, şuradan gelir alıyor-
du gibi iddialara da son verdik.” 
şeklinde konuştu.

Sosyal yardımların seçim döne-
minde arttığına ilişkin eleştirile-
rin hatırlatılması üzerine Devlet 
Bakanı Sayın Hayati Yazıcı, “Ke-
sinlikle böyle bir şey söz konusu 
değil. Bakın devletin faaliyetleri 
süreklidir. Kesinti olamaz. Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri 
Anayasa’nın 2. maddesinde ifa-
desini bulan sosyal devlet olma-
nın gereği olarak sosyal projeler 
üretip hayata geçiriyorsa bunu 
sürekli yapıyor. Vatandaşın ih-
tiyaç durumu, seçimde izale 
olup da diğer zamanlarda ortaya 
çıkan, tatilde hali vakti yerinde 
olup da tatil dışındaki zaman-
larda avdet eden bir özellik 
taşımaz. Yani muhtaçlık durumu 
devam eder. Dolayısıyla siz bu 
faaliyetlerinizi kesintiye uğrata-
mazsınız. Bayram oldu yardımı 
keseyim, cumartesi pazar tatil 
oldu yardımı keseyim, seçime 
gideyim keseyim derseniz ne 
olacak o vatandaşlar? Devlet 
bunları gözetmez. Devlet bu 
hizmetleri süreklilik içerisinde, 
bir bütünlük içerisinde sürdürür. 
Bu seçime denk gelir, bayrama 
denk gelir, hiç fark etmez. Biz 
aksine bayram öncesi ayrıca bir 
yardım da yaparız. İşte Ramazan 
Bayramı öncesi yaparız, Kurban 
Bayramı öncesi yaparız. Eğitim 

öğretim dönemi başladığında 
ayrı bir yardım yaparız. 8 yıldır 
ilkokul ve ortaokul öğrencileri-
mizin kitaplarını masaların üze-
rinde düzenli bir şekilde teslim 
ediyoruz. Vatandaşlarımızdan 
ücret almıyoruz, bu kitap üc-
retlerini, dağıtım ücretlerini de 
Fon karşılıyor. Ayrıca biz eğitim 
öğretim yılı başında ve ara ve-
rilen tatilden sonraki dönemde 
sosyal güvenceden yoksun va-
tandaşların çocuklarının önlük, 
çanta, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını 
gidermek için de Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarına 
kaynak gönderiyoruz. Bunu büt-
çe imkânlarına göre yapıyoruz. 
Ama önemli olan bu imkânları en 
verimli şekilde, en yoksul kesimi 
gözetmek suretiyle yapmak” 
dedi. 

Eleştirilen konulardan birinin 
yaz mevsimindeki kömür dağı-
tımı olduğuna değinen Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı, “Biz Tür-
kiye’de 2 milyon ton kömürün 
dağıtımını planlıyoruz. Bu kö-
mür aşağı yukarı 1 milyon 900 
bin aileye gidiyor. Biz her yıl 
sonunda Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına yazı ya-
zarız. Deriz ki “Kömür ihtiyaç 
planlamanızı yapın.” Bunlar bu 
planlamayı yaparlar, gönderirler. 
Biz bunları icmal ederiz. Türki-
ye Kömür İşletmeleri Kurumuna 
göndeririz. Enerji Bakanlığı ken-
disine sipariş edilen bu kömür 
miktarına göre bir kere kömürü 

yer altından çıkartacak, bunları 
depolayacak, bunların dağıtımı-
nı yapacak. Ana merkezlerden 
bireylere dağıtımını da Vakıflar 
yapıyor. Bu kömürü sizin senenin 
2-3 ayında dağıtmanız mümkün 
değil. Bu şekilde bir planlama 
yapılır. Genelde de Anadolu’da 
insanlar yakacak ihtiyaçlarını 
yaz aylarında, sonbaharda temin 
ederler” diye konuştu. Devlet 
Bakanı Sayın Hayati Yazıcı dağı-
tılan kömürlerin havayı kirlet-
tiği eleştirileriyle ilgili olarak, 
“Bizim dağıttığımız kömürlerin 
belli bir kalori miktarını taşıması 
lazım. O kalori miktarının altın-
daysa Valilerimizin, Kaymakam-
larımızın veya Vakıf Mütevelli 
Heyetlerimizin kabul etmemesi 
gerekir. Öngörülen kalori mik-
tarının altında bir kömür kabulü 
yapılmışsa bu da görevlerini en 
azından ihmal etmişler demek-
tir. Vatandaşlarımıza o nitelikte 
kömür iletilmesi halinde bunu 
kabul etmemeleri gerekir. Bizim 
daha çok yakacak yardımı yap-
tığımız yerler şehir merkezle-
rinin dışındaki kırsal alanlardır. 
Dolayısıyla şehirlerde sanayinin 
tükettiği kömür miktarını dikka-
te aldığınızda bizim dağıttığımız 
kömürün oranı son derece düşük 
kalmaktadır” dedi. 

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı şöyle 
devam etti:

“Bir de deniyor ki ithal kömür 
getiriyorsunuz. Kesinlikle bizim 
dağıttığımız kömürlerin tamamı 
Türkiye’deki kömür ocaklarından 
çıkartılıyor. Bunların bir kısmı 
kamuya ait, bir kısmı özel sek-
törün işlettiği kömür ocaklarıdır. 
Bir taraftan vatandaşların kömür 
ihtiyacını gideriyoruz, bir taraf-
tan da ocaklarda binlerce işçi 
istihdam ediliyor, bunların nakli-
yesi için de binlerce nakliyeci iş 
imkânına kavuşuyor.”
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Sosyal Kalkınma ve Yoksulluğun 
Ortadan Kaldırılması Çalıştayı’na yönelik 
koordinasyon toplantısı Tunus’ta yapıldı

Tunus Cumhuriyeti, Türkiye ve 
Arap Devletleri Ligi Genel Sek-
reterliği’nin işbirliği çerçeve-
sinde 27-28 Aralık 2010 tarihleri 
arasında “Sosyal Kalkınma ve 
Yoksulluğun Ortadan Kaldırılma-
sı Çalıştayı”na yönelik olarak 
Tunus’ta üçlü bir koordinasyon 
toplantısı düzenlendi. Önümüz-
deki yıl yine Tunus’ta düzenlen-
mesi planlanan çalıştaya yönelik 
gerçekleştirilen koordinasyon 
toplantısına, Türk Heyeti adına 
Genel Müdürlüğümüzü temsilen 
Sosyal Yardım Uzmanları Nevzat 
Fırat Kunduracı ve Orhan Bilge, 
Dışişleri Bakanlığını temsilen 
Başkâtip Nazmiye Başaran, Dev-
let Planlama Teşkilatını temsilen 
ise Planlama Uzmanları Hande 
Hacımahmutoğlu ve Rıdvan İpek 
katıldı.

Koordinasyon toplantısı, Tunus 
Sosyal İşler ve Dayanışma Bakan-
lığı Uluslararası İşbirliği ve Dış 

İlişkiler Müdürü Samiye Şube’nin 
açılış konuşmasıyla başladı. Türk 
Heyeti Başkanı Nevzat Fırat Kun-
duracı ise açılış konuşmasında, 
çalıştaya ev sahipliği yaptığı için 
Tunus Cumhuriyeti’ne teşekkürle-
rini sunarak, bu çalıştayın Türk-
Arap İşbirliği Forumu çerçevesin-
de tesis edilen sosyal kalkınma 
alanındaki işbirliğini destekle-
yeceğini söyledi. Arap Devletleri 
Ligi Genel Sekreterliği Heyet 
Başkanı Büyükelçi Faris Abdulke-
rim ise konuşmasında, Türk-Arap 
İşbirliği Forumu çerçevesinde 
gerçekleştirilen faaliyetlere de-
ğindi ve forumun siyaset, ekono-
mi, kültür ve eğitim alanlarında 
işbirliğinin güçlendirilmesinde 
önemli bir role sahip olduğunu 
ifade etti.

İki gün süren koordinasyon 
toplantısında çalıştayın taslak 
planlaması ve çalışma programı 
üzerinde anlaşmaya varıldı. Buna 

göre, yapılacak çalıştayın iki 
gün sürmesi ve Tunus tecrübesi 
hakkında fikir edinilebilmesi için 
üçüncü gün saha ziyaretlerinde 
bulunulması öngörüldü. Ayrıca 
toplantıda, tarafların hazırla-
yacakları bildiri dilinin İngilizce 
olması, oturum raportörleri, 
davetiyeler, karşılama ve lojistik 
düzenlemeler, simültane tercü-
me, konaklama, katılım düzeyi, 
medya ve tanıtım, dokümanter 
sergi düzenlenmesi ve eşzamanlı 
aktiviteler konusunda mutabaka-
ta varıldı.

Toplantı, ikinci günün sonunda 
heyet başkanlarının toplantıda 
ulaşılan sonuçlara ilişkin genel 
değerlendirmeleri ile gelecek 
yıl düzenlenecek olan “Sosyal 
Kalkınma ve Yoksulluğun Ortadan 
Kaldırılması Çalıştayı”na yönelik 
görüş ve düşüncelerini içeren 
konuşmaları ile son buldu.
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Heyeti 
Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti

Biriminin 2010 Yılı Faaliyet Raporu açıklandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Dairesi 
Başkanı Sayın Ashraf Shikhaliyev 
ve İkinci Sekreteri Sayın Remzi 
Teymurov’dan oluşan heyet, Tür-
kiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (TİKA) temsilcisinin 
eşliğinde, 20 Ocak 2011 tarihinde, 
Türkiye’deki sosyal yardım alanına 
ilişkin çalışmalar hakkında bilgi 

almak ve görüş alışverişinde bu-
lunmak için Genel Müdürlüğümüzü 
ziyaret etti.Öncelikle Genel Müdür 
Yardımcımız Sayın İslam Emiroğlu 
tarafından makamında kabul edi-
len heyete daha sonra, Genel Mü-
dürlüğümüz Gönüllü Kuruluşlarla 
İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesince, 
SYDGM’nin teşkilat yapısını, faa-
liyetlerini ve başta Sosyal Yardım 

Bilgi Sistemi (SOYBİS) olmak üzere 
yürüttüğü projeleri anlatan bir 
sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından Azerbaycan He-
yeti, kurumumuzun faaliyetleri ve 
proje uygulamaları ile ilgili soru-
cevap, görüş ve değerlendirmele-
rinin ardından teşekkürlerini ifade 
ederek ziyaretini tamamladı.

Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir 
ve muhtaç vatandaşlarımızın güçlendi-
rilmesi ve yardıma erişim fırsatlarının 
artırılması amacıyla 27 Ekim 2009 ta-
rihinde hizmete açılan Alo 144 Sosyal 
Yardım Hattı ve 09.10.2003 Tarih ve 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamında Genel Müdürlüğümüzün 
faaliyetlerine yönelik olarak vatandaş-
lardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri 
içeren; posta, faks ve e-posta yolu 
ile Genel Müdürlüğümüze ulaşan di-
lekçelerin cevaplandırılması amacıyla 
04.01.2010 tarihinde oluşturulan Bilgi 
Edinme Biriminin 2010 yılı faaliyet ra-
porları İstatistik, Araştırma ve Tanıtım 
Dairemiz tarafından açıklandı.

Söz konusu raporlara göre, 1 Ocak - 31 
Aralık 2010 tarihleri arasında Alo 144 
Sosyal Yardım Hattına gelen çağrı sayısı 
683.070; Bilgi Edinme Birimine ulaşan 
dilekçe sayısı ise 8.931 olarak belirlen-
di. Alo 144 Sosyal Yardım Hattına gelen 
çağrılar en çok Erzurum, Adana ve İzmir 
illeri ve söz konusu illerin ilçelerinden 

gelirken, Bilgi Edinme Birimine en çok 
dilekçe gönderen iller arasında ilk üç 
sırada İstanbul, Ankara ve Diyarbakır 
yer aldı.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattına gelen 
aramaların %74,4’ünün başvuru neden-
leri Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımlarına 
ilişkin oldu. Söz konusu yardımlar hak-
kında bilgi almak isteyenlerin %77,1’i 
ise ödeme durumlarına ilişkin bilgilerini 
öğrenmek istedi. Şartlı Eğitim ve Sağlık 
Yardımı hakkında bilgi almak isteyenle-
ri %18,7 ile Aile Yardımları hakkında 
bilgi almak isteyen vatandaşlar 
takip etti. Bilgi Edinme Birimine 
ulaşan dilekçelerin %51,1’inin 
başvuru nedenleri ise Genel 
Müdürlüğümüzün Aile Yardım-
larına ilişkin oldu. Bu yar-
dımları %27 oranı ile Şartlı 
Nakit Transferi Eğitim ve 
Sağlık Yardımlarına ilişkin 
başvurular ve %14 oranı 
ile ise projelere ilişkin 
başvurular izledi. 

Alo 144 ve Bilgi Edinme
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binlerce

konut sahibi

vatandaşımız
şimdi 
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3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu kap-
samında bulunan sosyal güvence-
den yoksun, fakir ve muhtaç du-
rumdaki vatandaşların en temel 
ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan 
barınma ihtiyacının karşılanması 
ve onlara insanca yaşam stan-
dartları çerçevesinde “barınma” 
imkânı sunulması amacıyla Genel 
Müdürlüğümüz ile Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı  (TOKİ) ara-
sında imzalanan “Sosyal Konut 
Yapım Protokolü” çerçevesinde 
binlerce kişi 100 TL taksitle ev 
sahibi oldu.

Genel Müdürlüğümüz ve TOKİ 
arasında imzalanan söz konusu 
protokol ile 18 ilimizin çeşitli 
ilçelerinde yapımına başlanan 
konutlar, 07.12.2010-05.03.2011 
tarihleri arasındaki yaklaşık üç 
aylık süre içerisinde gerçekleş-
tirilen eşleştirme kura çekimleri 
ile 5.452 ailenin sıcak birer yu-
vası haline geldiler. Nisan 2011 
tarihinin sonuna kadar ise toplam 
12.062 ailenin evlerine kavuşması 
planlanıyor.

Protokol kapsamında gerçek 
ihtiyaç sahiplerinin sosyal konut-
lardan yararlanabilmesi için ev 
sahibi olma hakkı kazanan aileler 
büyük bir titizlikle belirlendi. 
Konut sahibi olmak için ikamet 
ettiği ilçe merkezinin Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
başvuruda bulunan binlerce kişi 
arasından doğru ve adil bir seçim 
yapılabilmesi amacıyla başvuru 
süreci aşağıdaki gibi uygulandı:

Sosyal konutlara başvuruların 
yapılabilmesi için, başvuru yapan 

kişinin, T.C. vatandaşı olması, 

sosyal konutların yapıldığı il sı-

nırları içerisinde en az üç yıldır 

ikamet ediyor olması, kendisine, 

eşine ve/veya velayeti altındaki 

çocuklara ait tapuda kayıtlı ba-

ğımsız herhangi bir gayrimenku-

lün olmaması, 30 yaş ve üzerinde 

olması şartları getirildi; ancak, 

eşi vefat etmiş, dul ve çocuklu 

kadınlarda yaş şartı aranmadı. 

Babası vefat etmiş yetim ve 

bekâr kadınlarda ise yaş şartı 25 

yaş ve üzeri olarak belirlendi. 

Başvuru sahiplerinin Sosyal Gü-

venlik Kurumlarına tabi olmama-

sı, 3294 sayılı Kanun kapsamında 

muhtaç durumda bulunduğunun 

ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Vakfı tarafından tespit 

edilmesi ve Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfından yardım 

alıyor ya da alabilecek durumda 

olması da aranan diğer başvuru 

şartlarından oldu. Ayrıca, söz 

konusu bütün başvuru şartları-

na sahip olan ve bunun yanında 

en az %50 engelli olan başvuru 

sahipleri farklı bir kategoride 

değerlendirildi ve kendilerine 

öncelik tanındı.

Başvuru sahiplerinden başvuru 

şartlarını karşıladıklarına dair 

istenen belgeler arasında, nüfus 

cüzdanı fotokopisi, sosyal konut-

ların yapılacağı il sınırları içeri-

sinde en az üç yıldır ikamet etti-

ğine dair ikametgah ilmühaberi,  

aile bireylerinin T.C. Kimlik Nu-

maraları, ayrıca, engelli başvuru 

sahiplerinden Özürlüler İdaresi 

tarafından verilen kimlik kartının 

fotokopisi veya en az % 50 özürlü 

olduğuna dair tam teşekküllü bir 

devlet hastanesinden alınmış sağ-

lık heyet raporu istendi. Başvuru 

formu ile birlikte istenen belge-

lerle Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Vakıflarına başvuranlar 

değerlendirmeye tabi tutulurken, 

belgelerini eksik getirenler eşleş-

tirme kuralarına katılma hakkını 

kaybetti. 

Başvuru sırasında istenen evrak-

Eşleştirme kuralarına katılan Genel Müdürümüz ve yetkililer 
TOKİ Sosyal Konutlarını inceleme fırsatı da buldu.
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ları eksiksiz bir şekilde getiren ve 
kuraya katılmaya hak kazananla-
rın listesi normal ve engelli kate-
gorileri için ayrı ayrı hazırlandı. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları tarafından, başvuru 
sahiplerinin başvuru formunda 
belirtilen şartları ve 3294 sayılı 
Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakıflarından 
yardım alabilme şartlarını taşıyıp 
taşımadıklarını tespit etmek 
üzere gerekli inceleme ve hane 
ziyaretleri gerçekleştirildikten 
sonra, ayrıca, başvuranların Sos-
yal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) 
üzerinden de değerlendirmeleri 
yapıldı. Başvuru şartlarını taşıdığı 
Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile 

kesinleştirilen adayların listesi 
ise il merkezlerindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larına gönderildi. Kuraya katılma 
hakkı kazananların nihai listeleri 
de İl SYD Vakıf Mütevelli Heyeti 
kararı ile kesinleştirildikten sonra 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğüne bildirildi.
 
Kuraya katılma hakkı kazanan-
ların yer aldığı nihai listeler 
belirlendikten sonra sıra kura 
çekimlerine geldi. Engelli baş-
vuru sahiplerine toplam konut 
sayısının %10’una kadar konten-
jan ayrıldığı kura çekimlerinde 
kura sonucu bu kategoriden hak 
sahibi olamayan başvuru sahipleri 

diğer alıcılar kategorisindeki baş-
vuru sahipleri ile birlikte tekrar 
kuraya tabi tutuldu. Eşleştirme 
kuraları noter huzurunda; Va-
lilik ve Genel Müdürlüğümüzün 
yetkilileri denetiminde gerçek-
leştirildi. Kura sonuçları başvuru 
sahiplerine tebligat yapılmaksızın 
Valilik binasında ve/veya Genel 
Müdürlüğümüzün www.sydgm.
gov.tr uzantılı internet sayfa-
sında yayımlanarak ilan edildi. 
Noter huzurunda gerçekleştirilen 
kuralarda, kura salonunda başvu-
ru sahipleri bulunmadığı takdirde 
de kuraları çekildi. Kurada konut 
sayısı kadar asıl hak sahibi konut 
sayısının en az % 50’si kadar da 
yedek hak sahibi belirlendi. 23
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Kura çekilerek asil veya yedek 

kesin hak sahibi olanlara tebligat 

yapılmaksızın, Valilik binasında 

asılarak ve/veya Genel Müdür-

lüğümüzün internet adresi olan 

www.sydgm.gov.tr adresinde 

yayımlanarak ilan edilen tarih-

lerde konut bedeli üzerinden hak 

sahipleri ile  Gayrimenkul Satış 

Sözleşmesi imzalandı. Gayrimen-

kul Satış Sözleşmesini imzalama-

yan, masrafları ödemeyen ve T.C. 

Kimlik Numarasını ibraz etmeyen 

asıl veya yedek hak sahipleri 

listedeki sırasını ve konut alma 

hakkını kaybetti. 

Sosyal Konut Projesi kapsamında 

bir oda bir salon nitelikli brüt 45 

m2 büyüklüğe sahip konutlar satı-

şa sunuluyor. Konutlar, peşinatsız 

ve borç bakiyesinin aylık 100 

TL’lik taksitler halinde ödenmesi 

koşulu ile satılıyor ve kefil aran-

mıyor. Hak sahipleri konutların 

teslim tarihini takip eden yedinci 

aydan itibaren taksitlerini öde-

meye başlayacaklar. Konut sahibi 

olmaya hak kazanan, ancak 100 

lira taksidi ödeyemeyecek du-

rumda olanların durumu düzelin-

ceye kadar taksitlerini ise ilgili 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı üstlenecek. Konutların 

anahtar teslimi ise Genel Müdür-
lüğümüzce belirlenecek program 
dâhilinde gerçekleştirilecek. 

Hak sahibi olup da sözleşme 
imzalayan başvuru sahipleri ko-
nutun borcunun tamamını ödese 
bile konutların teslim tarihinden 
itibaren 10 yıl süre geçmedik-
çe konutu devredemeyecek, 
kiraya vermeyecek, başkasına 
kullandırmayacak veya tahsis 
edemeyecekler. Ayrıca, sözleşme 
imzalamış olduğu konut için borç 
bitene kadar kendisinin, eşinin 
veya çocuklarının konutta ikamet 
edeceğine yönelik taahhütte bu-

lunacaklar. 
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Eşleştirme Kura Çekimlerine 
Başlandı

05.03.2011 tarihine kadar Ada-

na, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, 

Konya, Malatya, Sakarya, Van, 

Antalya, Kilis ve Erzincan’da hak 

sahibi kişilerin evlerinin belirlen-

mesi amacıyla eşleştirme kuraları 

çekildi ve 5.452 ailenin konutları 

belirlendi. Kura çekimiyle ko-

nutlarının yerleri belirlenen hak 

sahipleri büyük sevinç yaşadılar. 

Genel Müdürlüğümüzü temsilen 

başta Genel Müdürümüz Sayın 

Aziz Yıldırım ve I. Hukuk Müşa-

virimiz Mehmet Cevdet Yaşar 
olmak üzere birçok üst düzey 
yetkilinin katıldığı eşleştirme 
kuralarında hak sahiplerinin bü-
yük çoğunluğu da hazır bulundu. 
Hak sahipleri duygularını şöyle 
dile getirdi:

Ramazan Vedat Bezirgan (Sa-
karya/Korucuk): “Hak sahibi 
olduğumuzdan beri bugünü bek-
liyorduk. Şansımıza zemin kat 
çıktı kurada. Bizim için biraz şans 
oldu. İlerleyen yıllarda üst kat 
olmuş olsaydı sıkıntı çekebilirdik, 
ama şansımıza zemin kat çıktı. 
Anahtarı bugün versinler yarın 

hemen evimize taşınırız.” 

Hatice Sürücü (Adana/Akkuyu): 
“Kader bana güldü bu kez. Daha 

önce gülmemişti. Çok teşekkür 

ederim. Dul kadınım, 2 oğlum 

var. Kocam şeker hastalığından 

öldü. Kocam öleli 15 yıl oldu. 

Çocuklarım da fakir, bakanım 

yoktu. İki göz çinkolu bir evde 

oturuyordum. Çok sevindim, söy-

leyecek söz bulamıyorum. Selin 

suyun içindeydim, sıcak bir yuva-

ya kavuştum. Bu zamana kadar 

çok çile çektim, ama kader bana 

güldü şimdi rahat edeceğim.”

Emine Özbek (Antalya/Çıplaklı): 
“Belki bazı organlarımızı yitirdik, 25
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ama hayallerimizi hiç kaybet-
medik. İşte en büyük hayalleri-
mizden biri olan ev sahibi olma 
isteğimiz bugün kabul gördü. Çok 
mutluyum.”

İrane Öztürk (Van/Kevenli): 
“Evde çalışanımız yok. İki oğlum 
ayakkabı boyacılığı yaparak evi 
geçindiriyor. Neredeyse 40 yıllık 
evliyim. 40 yıl daha olsa yine 
ev sahibi olamazdık. Allah razı 
olsun.”

Murat Yaşa Kaygısız (Konya/
Meram): “5 çocuğum var. Kiralık 
ev bulamıyordum. Bulduğum ev-
lerin kirasını da ödeyemiyordum. 
Uzakta da olsa küçük de olsa 
artık benim de bir evim var. Bun-
dan güzel mutluluk olamaz.”

Yılmaz Küçükçayır (Konya/
Meram): “Seyyar çalışıyorum. İş 
olunca gidiyorum. İş olmazsa boş-
tayım. Kirada oturuyorum. Bugün 
ev sahibi oldum. Çok mutluyum. 
Bu işte emeği geçen herkese te-

şekkür ediyorum.”

Hatice Akyol (Eskişehir/Aşağı-

söğütönü): “Eşim öldü. Yıllardır 

bodrum katta kirada oturuyor-

duk. Engelli kızım Ayşe sayesinde 

ev sahibi olduk. Allah olmayanla-

ra da nasip etsin.”
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EŞLEŞTİRME KURASI ÇEKİLEN SOSYAL KONUT PROJELERİ

S. NO PROJE ADI EŞLEŞTİRME KURA TARİHİ TOPLAM KONUT SAYISI İNŞAAT SEVİYESİ

1 ADANA AKKUYU 1. ETAP 11.02.2011 752 %28

2 BURSA KARACABEY 28.12.2010 36 %60

3 ESKİŞEHİR AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ 07.12.2010 928 %97

4 GAZİANTEP ŞAHİNBEY 15.02.2011 592 %92

5 KONYA MERAM 23.12.2010 688 %81

6 MALATYA MERKEZ 13.02.2011 360 %92

7 SAKARYA KORUCUK 25.12.2010 496 %94

8 VAN KEVENLİ 20.12.2010 800 %91

9 ANTALYA ÇIPLAKLI 25.02.2011 448 %93

10 KİLİS MERKEZ 16.02.2011 96 %99

11 ERZİNCAN MERKEZ 05.03.2011 256 %73

TOPLAM 5.452

EŞLEŞTİRME KURASI ÇEKİLECEK OLAN SOSYAL KONUT PROJELERİ

S.NO PROJE ADI EŞLEŞTİRME KURA TARİHİ TOPLAM KONUT SAYISI İNŞAAT SEVİYESİ

1 AĞRI SUÇATAĞI Belli değil 224 %52

2 ANKARA MAMAK KUSUNLAR Belli değil 1.176 %92

3 DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR Belli değil 1.024 -

4 ERZURUM KAZIM KARABEKİR Belli değil 456 %61

TOPLAM 2880

HAK SAHİPLİĞİ VE EŞLEŞTİRME KURASI ÇEKİLMEYEN

SOSYAL KONUT PROJELERİ

S. NO PROJE ADI HAK SAHİPLİĞİ VE 
EŞLEŞTİRME KURA TARİHİ TOPLAM KONUT SAYISI İNŞAAT SEVİYESİ

1 ADANA AKKUYU 2. ETAP 30.03.2011 96 %36

2 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 23.03.2011 96 %40

3 AKSARAY MERKEZ 28.03.2011 192 %87

4 BİNGÖL MERKEZ 05.04.2011 96 %53

5 ÇANKIRI MERKEZ 21.04.2011 384 %74

6 ÇORUM MERKEZ 18.04.2011 160 %81

7 DÜZCE MERKEZ 24.04.2011 128 %6

8 EDİRNE MERKEZ 29.04.2011 176 %50

9 ELAZIĞ MERKEZ ZAFRAN 03.04.2011 136 %48

10 KARAMAN KIRBAĞ 26.03.2011 64 %37

11 KAYSERİ MERKEZ 14.04.2011 224 %13

12 KIRIKKALE MERKEZ 19.04.2011 448 %90

13 KONYA MERAM 2. ETAP 25.03.2011 192 %7

14 KÜTAHYA MERKEZ  21.03.2011 128 %31

15 NİĞDE MERKEZ 29.03.2011 128 %46

16 SİVAS MERKEZ   12.04.2011 160 %37

17 TEKİRDAĞ MERKEZ 26.04.2011 128 %57

18 TEKİRDAĞ MALKARA 27.04.2011 160 %33

19 VAN BOSTANİÇİ 08.04.2011 96 %37

20 YOZGAT MERKEZ 16.04.2011 538 %75

TOPLAM1 3.730

*14 Mart 2011 tarihi itibarıyla 
**Halihazırda yapımı devam eden toplam sosyal konut sayısı 12.062’dir.
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Koyun yetiştiriciliği ve arıcılığın 

yaygın olarak yapıldığı Çanak-

kale’nin Ezine ilçesinde işsizliği 

azaltmak ve sosyo-ekonomik 

sıkıntı yaşayan ailelerin gelir 

seviyesini yükseltmek amacıyla, 

koyun ve arıcılık hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi, ancak işsiz ve 

gelir düzeyi düşük ailelere, Ezine 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfınca gerçekleştirilen koyun 

ve arılı kovan dağıtımı sayesinde 

büyük destek sağlandı.

Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı, Ezine Kaymakamı 
Cengiz Karabulut’un öncülüğünde 
Ezine Peyniri’nin oluşumuna bü-
yük katkı sağlayan ve ilçe halkı-
nın önemli geçim kaynaklarından 
olan koyun yetiştiriciliği ve bal 
üretiminin, son yıllarda yaşanan 
ekonomik kriz ve mera alanları-
nın daralması neticesinde azal-
ması üzerine Tarım İlçe Müdürlü-
ğü ile işbirliği yaparak, “Koyun-
culuğu Geliştirmek Amaçlı Koyun 
Dağıtım Projesi”  ile “Arıcılığı 

Geliştirme ve Üretim Projesi” adı 
altında iki proje geliştirerek, bu 
projeleri uygulamaya koydu. 

Koyunculuğu Geliştirmek Amaçlı 
Koyun Dağıtım Projesi

“Koyunculuğu Geliştirmek Amaçlı 
Koyun Dağıtım Projesi” kapsa-
mında Ezine Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca, Ezine ve 
köylerinde koyun yetiştiriciliği 
konusunda bilgi ve tecrübe sa-
hibi olan, ancak sosyo-ekonomik 

Ezinepeyniri 
emin ellerde
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sıkıntı içerisinde bulunan dört 
aile tespit edildi ve her aileye 25 
adet koyun ve bir adet koç olmak 
üzere, toplam 100 adet dişi şişek 
ve 4 adet koç dağıtımı yapılarak, 
bu ailelere destek sağlandı. 

Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı tarafından kendi-
lerine 25’şer adet koyun ve birer 
adet koç yardımı yapılan aileler, 
yıllardır bu işlerle uğraşmalarına 
rağmen maddi imkânsızlıklar 
nedeni ile koyunculuğu bıraktık-
larını, başka bir iş yapamadıkları 
için de geçim sıkıntısı çektikle-
rini belirterek, verilen koyunlar 
sayesinde atıl durumda olan 
hayvan barınaklarının tekrar faal 
duruma geçtiğini, eski işlerine 
dönmenin sevincini yaşadıklarını 
ve geri ödemelerini zamanında 
yaparak, zor durumda bulunan 
başka ailelerin de bu projeden 
yararlanmalarını sağlayacaklarını 
ifade ettiler.

“Koyunculuğu Geliştirmek Amaçlı 
Koyun Dağıtım Projesi”nin geri 
ödemelerinin ikinci yıldan iti-
baren her yıl için 6 kuzu olmak 
üzere dört yılda toplam 24 kuzu 
şeklinde olması planlandı. Böyle-
ce Vakıf, yapılan geri ödemelerin 
diğer ihtiyaç sahibi ailelere ve-
rilmesiyle de projenin devamını 
sağlamayı hedefliyor.

Arıcılığı Geliştirme Projesi

Maliyeti düşük, kârı yüksek bir iş 
kolu olması nedeniyle hazırlanan 
“Arıcılığı Geliştirme Projesi”yle 
ise, Ezine ilçesinin yeterince 
faydalanılmayan florasından 
faydalanılarak arı ürünlerinin 
arttırılması ve ilçedeki toplam 
arı kolonisinin 1700’e çıkarılması 
hedeflendi. Proje kapsamında 
Ezine Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca belirlenen 

10 aileye 20’şer adet arılı kovan 
dağıtıldı.

Geri dönüşüm süresi bir yıl olarak 
hazırlanan bu proje sayesinde 
de,  işletme sahibi ailelerin 
yaşam standartlarının yüksel-
tilmesi, işsizlik oranının azaltıl-
ması amaçlanıyor. Ayrıca, Vakıf 
yetkilileri, işletme girdilerinin 
tedarikinin sağlanması esnasında 
ilçe esnafının da bu durumdan 
faydalanması neticesinde, yörede 
ekonomik bir canlılığın ortaya 
çıktığını vurguluyorlar.

Ezine Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı Müdür Vekili Fatma 
Arlı, her iki projenin toplam 
maliyetinin 123.231 TL olduğu-
nu belirterek, bu ailelerin gelir 
seviyesinin yükselmesi ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamalarının 

yanında aynı zamanda işsiz aile-
lere de iş imkânı sağladıklarını 
ifade ediyor.

Tarım İlçe Müdürü Mesut Akmaz 
ise, bu projeler ile dağıtılan 
koyunların yörede tutulan sakız 
cinsi, arıların ise melez ırkından 
olduğunu, proje sayesinde değeri 
yüksek damızlık koyunlar elde 
edileceğini, bitkisel proteinin 
hayvansal proteine dönüşeceğini, 
et, süt, yapağı ve bal üretiminin 
artacağını ve hayvan yemi ekili 
alanların genişleyeceğini belir-
tiyor. Akmaz’a göre projenin en 
önemli özelliği dağıtılan koyun 
ve arılı kovanlar sayesinde geçim 
sıkıntısı çeken işsiz ailelere iş 
kapısının açılması ve bu ailelerin 
ekonomik sıkıntılarının gideril-
mesi.

Söz konusu projelere ilişkin gele-
ceğe yönelik planlara göre, geri 
ödemeler ayni olarak başladığın-
da, tekrar muhtaç ve gelir düzeyi 
düşük aileler tespit edilecek ve 
yapılacak desteklemeler ile hem 
projelerin devamı sağlanacak 
hem de elde edilecek et, süt, ya-
pağı ve bal üretimi ile milli eko-
nomiye katkı sağlanmış olacak.
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İstanbul Esenler Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı özellikle muhtaç durumdaki 
engelli vatandaşlara yönelik ba-
şarılı proje faaliyetleri yürütüyor.

Fakru zaruret içindeki yurttaş-
ların bilhassa emek yoğun faali-
yetlere yönelmesini sağlayacak 
projelere imza atan Vakfın uygu-
ladığı bazı projeler şöyle:

Halk Eğitimi Giyim ve Nakış Kur-
siyerlerine Temrinlik Malzeme 
Desteği Sağlama Projesi: Dört 
ayrı proje olarak Aralık 2008’den 
Aralık 2010’a kadar uygulanan 

projeyle ihtiyaç içindeki 434 Halk 
Eğitim Merkezi kursiyerine tem-
rinlik malzeme sağlandı. Alıştır-
ma malzemeleriyle kursiyerlerin 
daha fazla iş üreterek daha çok 
el becerisine sahip olmaları ve 
159 bin 836,95 TL’lik projenin 
bitiminde aile bütçelerine kat-
kıda bulunabilecek iş istihdamı 
doğurarak meslek sahibi olmaları 
amaçlandı. 

Memlekete Dönüş Destek Proje-
si: İlçede ikamet eden ve geçim 
sıkıntısı çeken ailelere 33 bin 400 
TL tutarında nakdi destek verildi. 
18 ay süren, 77 kişinin yararlan-

dığı çalışma kapsamında büyük 
şehre uyum gösteremeyen, işsiz-
lik nedeniyle sıkıntı çeken veya 
başka nedenlerle kendi memle-
ketlerine dönmek isteyen fakir 
ve muhtaç ailelere nakdi yardım 
yapılarak, vatandaşlara destek 
olmak amaçlandı. 

Metris Kapalı Ceza İnfaz Kuru-
munda Bilgisayar Sınıfı Oluş-
turma Projesi: İki ayrı dönemde 
uygulanan, 160 kişinin faydalan-
dığı, 24 bin 949,40 lira tutarın-
daki projeyle Metris Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda bulunan, ihtiyaç 
içinde bulunan hükümlü-tutuk-

engelli dostu vakıf:
Esenler SYD Vakfı
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luların rehabilite edilerek tekrar 
topluma kazandırılmaları, sosyal 
ve kültürel yönden geliştirilme-
leri ve birer iş sahibi olmalarını 
sağlamak hedeflendi.

Esenler İlçesinde İkamet Eden 
Fakir ve Muhtaç Engelli Va-
tandaşlara Uzanan Sıcak Bir El 
Projesi: 48 engelli ve muhtaç 
vatandaşa 12 bin TL nakdi yardım 
yapıldı. Projeyle ilçede ikamet 
eden engelli vatandaşların değer-
li olduklarını kendilerine hisset-
tirebilmek, engelli vatandaşların 
sıkıntı ve sorunlarını dinlemek, 
bu sıkıntı ve sorunlarının çözüm-
lenmesi aşamasında kendilerine 
yardımcı olmak, resmi-özel yar-
dım kuruluşlarına başvurularını 
sağlamak ve engelli yurttaşların 
acil ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadıyla bir nebze de olsa 
katkı sağlamak için nakdi yardım 
yapıldı.

“Su İle Gelen Mutluluk” Esenler 
İlçesinde İkamet Eden Fakir ve 
Muhtaç Ailelerin Engelli Çocuk-
larına Yönelik Su Terapisi Proje-
si (Hidroterapi Projesi): Temmuz 
ayına dek sürecek 12 aylık pro-
jeyle ilçedeki yoksul ailelerin en-
gelli çocuklarına yardımcı tedavi 
olarak su terapisi uygulanıyor.

Ülkemizde henüz çok yeni olan 
hidroterapi uygulamalarının, 
pahalı ve uygulama alanlarının 
sınırlı olması nedeniyle birçok 
özürlü ailesinin ulaşamadığı ve 
hatta bilmediği bir yardımcı 
tedavi olmasından hareketle 
Esenler’de ikamet eden fakir ve 
muhtaç ailelerin engelli çocuk-
larına yönelik su terapisi havuz 
çalışmaları uygulanıyor. 150 ki-
şinin yararlandığı, 31 bin 389,95 
lirası SYDV, 48 bin 500 lirası Okul 
Aile Birliği kaynaklarından karşı-
lanan çalışmada yararlanıcıların 
el göz koordinasyonları ve denge 
becerileri gelişiyor.

“Öğrenme Engel Tanımaz”: 
Haziran’a dek sürecek projeyle 
görme engelli, muhtaç vatandaş-
lara bilgisayar kullanmayı öğren-
melerini kolaylaştırmak amacıyla 
malzeme desteği sağlanıyor.

Bilgisayarın âmâ insanlara eğitim 
ve mesleki hayatlarında önemli 
ölçüde bir bağımsızlık kazandıra-
cağı ve onların iş yapabilirliklerini 
arttırarak üretken bireyler haline 
gelmelerinde büyük katkısının 
olacağı, görme engelli vatan-
daşların toplumda faydalı olarak 
kendilerini daha iyi hissedecekleri 
ve mutlu olacakları düşüncesiyle 

hayata geçirilen çalışmanın büt-
çesi 14 bin 467,56 TL.

“Engelim Engel Tanımaz”: Orto-
pedik engelli vatandaşlara yönelik 
olarak hazırlanan “Engelim Engel 
Tanımaz Projesi”yle engellilerin 
takı tasarımı konusunda beceri 
kazanarak gelir kazanmasını sağ-
lamak hedefleniyor. 

“Engelleri Aşalım”:  “Engelleri 
Aşalım” adlı proje ile Esenler’de 
ikamet eden yoksul ve muhtaç 
otistik engelli vatandaşların takı 
tasarımı öğrenmelerine katkı 
sağlamak için malzeme desteği 
veriliyor. 
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Trabzon’un Of ilçesinde kız ço-
cuklarının okullaşma oranının 
arttırılması amacıyla Avrupa Birli-
ği Hibe Programı’na kabul edilen 
ve Of Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı ile Of Halk Eğitim 
Merkezi tarafından ortak olarak 
yürütülen “Of’ta Sürekli Eğitim 
Projesi” kapsamındaki “Of Sürek-
li Eğitim ve Danışmanlık Merkezi” 
törenle hizmete açıldı. Merkezin 
açılışına Trabzon Vali Yardımcısı 
Hüseyin Ece, Of Kaymakamı Tun-
cay Sonel, daire amirleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Of Sürekli Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezinin açılışında konuşan 
Trabzon Vali Yardımcısı Hüseyin 
Ece, açılışın heyecanını ve şev-
kini yaşamak için orada bulun-
duğunu ifade ederek, projenin 
temel amacının kız öğrencilerin 
okullaşmasını artırmak olduğunu, 
bu nedenle de bu projeyi önem-
sediklerini söyledi. Ece, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Yetişmiş insan gücü olan top-
lumların doğal kaynakları olmasa 
bile insan kaynaklarına dayalı 
olarak çok kısa sürede çok önem-
li adımlar atmış olan milletleri 
biliyoruz. Bizim gibi toplumlarda 
ise maalesef kadınların toplum 
hayatında fazla aktif olmadıkları 
görülüyor. Ülkemiz uluslararası 
arenada mesafe alacaksa bizlerin 
kadınıyla erkeğiyle hep beraber 
koşmamız gerekiyor. Onun için bu 
projeyi önemsiyor ve bu proje-
nin, ilçemize, ilimize, milletimi-
ze ve devletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Beş kişiye istihdam sağlayan pro-
jenin açılış konuşmasını yapan Of 
Kaymakamı Tuncay Sonel, 2008 
yılının Eylül ayında Of’ta göreve 
başladığında yaptıkları ilk işin14 
kişilik bir proje ofisi kurmak ol-
duğunu belirterek, “Bu zamana 
kadar 56 projeyi hayata geçirdik. 
Of ailesi olarak ekip çalışması 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
57’nci projemizin açılışını yap-

manın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yöre halkımıza hizmet için bu 
zamana kadar bizlere destek ve-
ren herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Sonel ayrıca, 57 projenin yanı 
sıra hayırseverlerin de katkılarıy-
la bir kültür merkezi, bir ilköğ-
retim okulu, iki lise, bir meslek 
yüksek okulu, bir öğretmenevi 
yapımı ile 18 ilköğretim okulu, 
iki anaokulu, 14 sağlık ocağı ve 
sağlık evinin bakım onarımının 
yapılmasının kendilerini mutlu 
ettiğini belirtti.

AB Hibe Programı tarafından 
desteklenen bu projenin özellikle 
eğitim alanında olmasının kendisi 
açısından çok önemli olduğunu 
söyleyen Sonel, bir önceki görev 
yeri Şanlıurfa Birecik’te “Haydi 
Kızlar Okula” adlı projeyi hayata 
geçirdiklerini ve gerçekleştirdik-
leri bu projelerle kız çocuklarının 
okutulmasının önemini ortaya 
koyduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği’nden Of’a eğitim desteği
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Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfınca (SYDV), Sivas ili 
ve 16 ilçesindeki Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıflarında 
görev yapan Vakıf çalışanlarına 
yönelik hizmet içi eğitim semine-
ri verildi.

Sivas genelindeki SYD Vakıfların-
da görev yapan personelin çalış-
ma motivasyonunu ve donanımını 
artırarak, iletişim süreçlerinde 
daha etkin olmalarını sağlayabil-
mek amacıyla, vatandaş ilişkileri 
yönetimi, iletişim ve empati, 
stres yönetimi, çatışma yönetimi 
ve problem çözme, zor insanlar 
ve zor insanlarla başa çıkma gibi 
konularda bilgi verildi. 

İmranlı Kaymakamı Ömer Dağde-

viren ile Milli Eğitim Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Saygı 
tarafından 2 oturum halinde ve-
rilen eğitime 58 Vakıf personeli 
katıldı.

Sivas Valisi Ali Kolat, düzenlenen 
hizmet içi eğitim seminerinde 
yaptığı konuşmada, Vakıf hizmet-
lerinin çok iyi bilinen, önemli 
hizmetler olduğunu belirtirken, 
hizmet içi eğitim seminerlerinin 
de önemli olduğunu, bu eğitim-
lerde son gelişmelerin çalışanlara 
aktarıldığını, neler yapmaları 
gerektiği konusunda çalışanların 
bilgilendirildiklerini ifade etti. 
SYD Vakıflarının da önemli bir 
görevi yerine getirdiğini anlatan 
Vali Kolat, şunları söyledi:

“Bizim kapımıza gelen insanlar 
çileli, sıkıntılı, problemli in-
sanlardır. Bu insanlarla diyalog 
kurarken, bu insanlara hizmet 
ederken daha duyarlı olmak 
gerekiyor. Bu konuda gerekli ti-
tizliği gösterdiğinizden eminim. 
Bizim geleneğimizde yok derken 
bile tebessümle yok diyeceğiz. 
Bizim prensibimiz bu olacak. Biz 
insanlarımıza vakıf anlayışıyla, 
devletimizin gerçekten de  son 
yıllarda buraya daha fazla pay 

ayırmasıyla büyük bir destek 
veriyoruz. Biz kendi babamızın 
parasını vermiyoruz. Devletimi-
zin, milletimizin vergileriyle ge-
len paraları, dengeli dağıtmaya 
çalışıyoruz. Bunu yaparken de 
insanımızın onuruyla, gururuyla 
oynamayacağız. Bunu yaparken 
de düzgün bir dille anlatacağız.”

Vali Kolat yardım konularını 
zaman zaman istismar edenler 
olduğunu da ifade ederek, bu 
kişileri uzaklaştırırken dahi bir 
nezaket içerisinde olunmasını 
istedi.

Eğitimin 1. oturumunda İmranlı 
Kaymakamı Ömer Dağdevi-
ren’den  iletişim ve empati, stres 
yönetimi, problem çözme teknik-
leri, takım çalışması konularında 
brifing alan Vakıf çalışanları, 2. 
oturumda Teftiş Kurulu Başkanı 
Ahmet Saygı’dan  çatışma yöneti-
mi, zor insanlar ve zor insanlarla 
başa çıkma konularında eğitim 
aldı. Hizmet içi eğitim semineri 
sonunda Vakıf çalışanları, sosyal 
yardım talep eden kişilere etkili 
ve verimli bir biçimde hizmet 
sağlayabilme konusunda temel 
bilgi açığını kapatarak, bilinç-
lendi.

Vakıf çalışanlarına

eğitim 
semineri 
verildi
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Solhan SYDV’den

Bingöl Solhan Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
Multiple Skleroz (MS) hastası bir 
vatandaşa akülü tekerlekli san-
dalye verdi.

Daha önce Solhan SYDV tarafın-
dan kendisine tekerlekli sandalye 
verilen Nurten Kaya adlı hastanın 
durumu ağırlaşınca kimsenin 
yardımına gerek kalmadan evde 
hareket edebilmesi için sandal-
yesi yenilenerek kendisine akülü 
sandalye verildi.SYDV tarafından 
2 bin TL’ye satın alınan akülü 
sandalye Solhan SYDV Müdürü Re-
cep Tan ve Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyesi Fahrettin Bağsız tarafından 
evine götürülerek teslim edildi. 

Akülü aracına kavuştuktan sonra 
mutluluğu gözlerinden okunan 4 
çocuk annesi Nurten Kaya kötü 
bir hastalığa yakalandığını be-
lirterek, “Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca sürekli 
ihtiyaçlarım karşılanıyor. Cena-
bı Allah kimseyi elden ayaktan 
etmesin. Bana verilen akülü 

araba ile birlikte artık daha fazla 
hareket imkânı bulacağım. En 
azından çevremdekilere daha az 
yük olacağım. Bana bu sevinci 
yaşatan Solhan Kaymakamlığına, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfına ve bu konuda emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.” 
dedi.

Vakıf yoksulları sevindirdi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ikamet 
eden yoksul ve muhtaç durumda-
ki 7 aileye Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca (SYDV) yeni 
ev yapıldı.

Solhan SYDV’den yapılan açıkla-
mada ilçe merkezinde sağlıksız 
koşullardaki evlerde yaşayan ve 
hiçbir maddi imkânı olmayan 7 
ailenin evlerinin onarımı için za-
man zaman Vakıfça yardım yapıl-
dığı, ancak evlerin kerpiç ve top-
raktan yapılmış olması nedeniyle 
onarımın çözüm olmadığından 
hareketle evlerin yeniden yapıl-
ması için Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğünden 
(SYDGM) ek kaynak talep edildiği 
bildirildi. SYDGM tarafından kay-
nak sağlanmasının uygun görül-
mesi üzerine söz konusu kaynağa 
Vakıf da katkı vererek evlerin 
yapılması sağlandı.

Vakıftan yapılan açıklamada otu-
rulamayacak derecede eski, vira-
ne, bakımsız ve sağlıksız evlerde 
yaşayan muhtaç kişilere evlerinin 
bakım ve onarımı için ayni ve 
nakdi olarak sürdürülen barınma 
yardımlarının kapsamının geniş-
letilerek ilçenin her köşesindeki 
muhtaç vatandaşlara yardım ya-
pılacağı belirtildi.

Sağlıksız koşullardaki evlerde 
yaşayan yoksul ailelerin tespi-
tinin devam ettiği kaydedilen 
açıklamada “Vakıfça kaynakların 
daha verimli ve daha etkili kulla-
nılmasına özen gösterilmek sure-
tiyle yoksul ailelerin daha kaliteli 
bir yaşam standardına kavuşması 
sağlanacaktır.” denildi.

yardım eli
“Sağlıksız koşullardaki 

evlerde yaşayan yoksul 
ailelerin tespitinin 

devam ettiği kaydedilen 
açıklamada “Vakıfça 

kaynakların daha 
verimli ve daha etkili 

kullanılmasına özen 
gösterilmek suretiyle 
yoksul ailelerin daha 

kaliteli bir yaşam 
standardına kavuşması 

sağlanacaktır.”
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Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı, 2010 yılı 
içerisinde Genel Müdürlüğümüzün 
sosyal yardım ve proje destek 
programları kapsamında ilçe 
çapında yürüttüğü çok sayıdaki 
projesiyle sosyal yardım, sosyal 
hizmet ve istihdam alanlarında 
büyük başarılara imza attı. 

2010 yılında Mezitli SYD Vakfının 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler 
hakkında bilgi veren SYD Vakfı 
Müdürü Kamuran Zengin, 2010 
yılında Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan Me-
zitli SYD Vakfına aktarılan aylık 
periyodik ödeneklerin toplamının 
330.000 TL olduğunu belirtti. 

Bunun dışında gıda ve eğitim yar-
dımı amacıyla dağıtılmak üzere 
gelen ödeneklerin toplamının da 
110.000 TL olduğunu açıklayan 
Zengin, aylık ödenekler ve belli 
bir yardım türü olarak gelen kay-
naklar dışında Vakfa gelir getirici 
ve sosyal projeler için de Fon 

kaynağından ödeme yapıldığını 
ifade etti. Ayrıca Vakfa, Türk 
Hava Kurumu Mersin Şubesi tara-
fından zekat, fitre, kurban derisi 
gelirlerinden kanuni pay olarak 
4.180.29 TL katkı sağlandığını 
belirten Zengin, bunların dışında, 
özel firma burslarının Mezitli’deki 
dağıtımını da yapan Mezitli SYD 
Vakfının, değişik okullarda eğitim 
gören 31 öğrenciye 3 aylık burs 
olarak 40.950 TL dağıtılmasına da 
yardımcı olduğunu dile getirdi.

Zengin 2010 yılında 1.977 kişi-
ye eğitim yardımı, 1.648 kişiye 
sağlık yardımı, 599 kişiye nakdi 
yardım, 817 kişiye gıda yardımı 
ve 5 kişiye afet yardımı yapıldığı-
nı söyleyerek, “Ayrıca 2010-2011 
kış ayları için 1.000 ton yakacak 
yardımı 1.612 aileye adreslerinde 
teslim edilmiştir.” diye konuştu. 
2010 yılında toplam 6.658 kişiye 
Vakıf tarafından çeşitli sosyal 
yardımlar yapıldığını belirten 
Zengin, birçok projeyi de bu dö-
nemde hayata geçirdiklerini ifade 

2010 yılında Mezitli 
SYD Vakfının 

gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetler hakkında 
bilgi veren SYD Vakfı 

Müdürü Kamuran 
Zengin, 2010 yılında 
Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan Mezitli SYD 
Vakfına aktarılan aylık 
periyodik ödeneklerin 
toplamının 330.000 TL 

olduğunu belirtti. 

2010 Yılında

projelerle renklendi
Mezitli
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etti. Gelir getirici projelerden 
sosyal hizmet projelerine kadar 
her alanda proje geliştirdiklerini 
söyleyen Zengin, projelerin kısa 
sürede hedeflerine ulaştığını ve 
başarılı bir şekilde devam etmek-
te olduklarını vurguladı. Mezitli 
SYD Vakfının 2010 yılında gerçek-
leştirdiği projeler şöyle:

Kosovalı Gençlere Uygulamalı 
Mesleki Eğitim Projesi

Mersin Mezitli Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfının, Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı (TİKA) ile işbirliği içerisin-
de yürüttüğü “Uygulamalı Mes-
leki Eğitim Projesi” kapsamında, 
1-30 Temmuz 2010 tarihleri ara-
sında değişik yaş gruplarından 36 
Kosovalı genç öğrenim gördükleri 
meslek dallarına ilişkin staj yap-
mak için Mezitli’ye geldi.

Mezitli SYD Vakfı ve TİKA’nın 
misafiri olarak bir ay süreyle Me-
zitli’de kalan Kosovalı gençler, bu 
süre içerisinde kendi meslekle-
rinde ya da öğrenmek istedikleri 
iş kollarında ustaların yanında 
staj gördüler. Öğrencilerin işyer-
lerinin ayarlanmasında Mersin 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanlığının büyük katkısı 
oldu. Hafta içi 08.00 – 16.00 sa-
atleri arasında cumartesi günleri 
ise öğlene kadar stajlarını yapan 
gençler, geri kalan zamanlarda 
havuz, deniz ve şehir gezisi gibi 
aktivitelere de katıldılar. Öğren-

cilerin İstanbul’dan Mersin’e ula-
şımlarını TİKA üstlenirken, Mezitli 
SYDV ise hafta içi ve ören yerleri 
ulaşımlarını sağladı.  

Balkan ülkelerinden ve Türkî 
Cumhuriyetlerden her yaş gru-
bundaki genci mesleki eğitim 
görmek üzere Türkiye’ye getir-
meyi amaçlayan projenin hedefi, 
meslek öğrenimi yanında Türk-
çenin yaygınlaşmasını sağlamak, 
gençleri iyi bir teknoloji alanında 
mesleklerini icra etmelerine 
olanak tanımak, ülkeler arasında 
her seviyede işbirliğinin temelle-
rini atmak ve Türkiye’nin doğru 
tanıtımına katkı sağlamak.

Yardımeli Projesi

2010 yılında Mezitli Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
(SYDV) desteğiyle Mezitli İlçe 
Müftülüğünün “0-6 Yaş Grubu 500 
Ailenin Çocuklarına Yardımeli 
Projesi” de hayata geçirildi.
Proje kapsamında ilçeye bağlı 
23 mahalle, 2 belde ve 15 köyde 
ikamet eden, sosyal güvencesi 
olmayan, fakir ve yardıma muh-
taç 500 ailenin 0-6 yaş grubu 
bebeklerine çocuk bezi, bebe 
şampuanı, sabun, ıslak mendil, 
biberon seti, pudra ve bebek 
bakım kitaplarından oluşturulan 
hediye paketleri verildi. Proje 
ile çocuk bakımı ve yetiştirilmesi 
eğitimleriyle bebeklerin sağlıklı 
düzeyde uzun süreli yaşamlarının 
devamlılığının sağlanması ve ko-
laylaştırılması hedeflendi.

Projenin ilk etabında tamamen 

Mezitli SYDV bütçesi ile 50 hane-
lik hediye paketleri hazırlandı. 
500 hanelik hediye paketlerinin 
temin edilmesi için de T.C. Baş-
bakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğünden 
28 bin TL ödenek talep edildi. 

29 Yaşlıya Evde Bakım Ücreti 
Projesi

2010 yılı içinde sosyal hizmet 
içerikli projeler kapsamında 
“Yaşlılara Evde Bakım Proje-
si” başlatıldı. Projenin amacı 
ise sosyal ve ekonomik yönden 
yoksulluk içinde bulunan yardı-
ma ve bakıma muhtaç, kimsesi 
olmayan, ancak huzurevi hiz-
meti istemeyen yaşlıların, kendi 
bulundukları sosyal çevreden 
ayrılmadan, evde bakım hizmeti 
almalarının sağlanması olarak 
belirlendi.

Proje ile yaşlılara evde bakım 
hizmeti veren sağlık ekibinin, 
evde kalıp tek başına yaşayan 
mağdur ve kimsesiz 29 yaşlıya bir 
yıl boyunca haftada bir gün evle-
rine giderek hizmet vermesi he-
deflendi. Bu kapsamda, kimsesiz-
lerin, yaşlıların evlerinin temizli-
ği, hastaların öz bakımları, yara 
bakımı, tırnak bakımı, kuaför, 
berber, banyo hizmetleri, yatak 
temizliği, oda temizliği, banyo 
tuvalet temizliği ve gerekli çevre 
temizliğinin korunması, doktor ve 
ilaç kontrolleri, hastaneye sevk 
ve yönlendirme, bunun yanı sıra 
eşya yardımı, giyim yardımı, gıda 
yardımı yapılmaya çalışılıyor.
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Dayanışma Evi Projesi

“Dayanışma Evi Projesi” ile bi-
reyler arası işbirliğinin ve gele-
neksel yardımlaşma duygusunun 
ortaya çıkarılması amaçlandı. 
Muhtaç olup da temel ihtiyaçları-
nı karşılayamayan ve hayatlarını 
en düşük seviyede dahi sürdür-
mekte güçlük çeken kişilere ve 
ailelere, elinde gereksiniminden 
fazla giyim ve dayanıklı tüketim 
maddeleri olan kimseler tarafın-
dan, imkânları ölçüsünde yardım 
yapılmasının hedeflendiği proje 
kapsamında bir Dayanışma Evi 
açıldı. 

Dayanışma Evi’nin 29 Temmuz 
2010 tarihindeki açılışına Make-
donya Devlet Bakanı Hadi Nezir, 
Makedonya Azınlıklar Kültürünü 
Tanıtma Ajansı Müdür Vekili (AK-
TAM) Kadir Salih, Mersin Vali Yar-
dımcısı Ahmet Büyükçelik, Mezitli 
Kaymakamı Kamil Kıcıroğlu ve 
Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri 
Kartal katıldı.

Şu an hizmette olan Dayanışma 
Evi’nde, SYD Vakfından aile adına 
başvuran bir kişi vakıf tarafından 
verilen kart ile alışveriş yapabi-
liyor. Verilen karta aile bilgileri 
giriliyor, aile fertleri daha sonra 

1 ay içerisinde bir kereye mahsus 
tek bir ürün seçerek alışveriş 
yapabiliyorlar. 

Dayanışma Evi’ne açıldığı günden 
bugüne kadar 33.694 ürün bağış-
landı ve bu ürünlerden 28.118’i 
dayanışma evi kartı bulunanlara 
dağıtıldı. Dayanışma evi kartı 
bulunan aile sayısı ise 2011 Şu-
bat ayı itibarıyla 1.333. 2010 yılı 
içerisinde 1.275 aile dayanışma 
evinden yararlandı.  Dayanışma 
evine 131 gerçek ve tüzel kişi 
tarafından bağış yapıldı.

Şehrimizi Tanıyalım Projesi

Şehrimizi Tanıyalım Projesi, muh-
taç durumdaki ailelerin çocukları 
için hazırlandı. Bu kapsamda 20-
24 Nisan 2010 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen geziler ile 582 
öğrenci “Şehrimizi Tanıyalım” 
gezilerine katılmış oldu. Köy 
okullarındaki öğrenciler ile taşı-
ma merkezlerindeki öğrencilerin 
çoğunluğu hayatlarında ilk defa 
sinemaya gitmiş oldu, konser 
dinledi ve antik kenti gezdi.

3 Köye 3 Yeni Ev

Mezitli SYD Vakfı, oturulamaya-
cak derecede eski, virane, ba-

kımsız ve sağlıksız evlerde yaşa-
yan muhtaç vatandaşlara evleri-
nin bakım ve onarımı için ayni ve 
nakdi olarak yapılan yardımları 
içeren barınma yardımları kapsa-
mında Cemilli, Doğlu ve Tol Köy-
lerine 3 adet yeni prefabrik ev 
yaptırdı. Bu evlerin yapımı için 
SYD Genel Müdürlüğünden Mezitli 
SYD Vakfına 65.000 TL aktarıldı.

Evlerin yapımına 5 Nisan 2010 
tarihinde başlandı ve haziran 
ayında yapımı tamamlanan evler 
sahiplerine teslim edildi. 

Gelir Getirici Projeler

Mezitli SYD Vakfı gelir getirici 
projeler kapsamında, “Pastane 
Projesi”, “Çapa Motoru ve Ekip-
manı Alma Projesi”, “Erkek Kua-
förü Projesi”, “Pasta Evi Projesi”, 
“Tavuk Restaurant Projesi”, “Oto 
Yıkama ve Oto Lastik Projesi” ve 
“Sıhhi Tesisat ve Güneş Enerjisi 
Projesi” için proje yararlanıcıla-
rına destek verdi.

Proje yararlanıcıları, aldıkları 
desteğin geri ödemelerini ilk iki 
yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı 
eşit taksit şeklinde sekiz yıl için-
de faizsiz olarak yapacaklar.
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Evinin geçimini çobanlık yaparak 
temin eden ve birikmiş borçla-
rı yüzünden Temmuz 2010’de 
intihar eden Nevzat Bingöl’ün 
ailesine Erzurum Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından Genel Müdürlüğümü-
zün barınma yardımları kapsa-
mında destek verildi.

Nevzat Bingöl’ün intiharından 
sonra zor günler geçiren ve 
ekonomik sıkıntı içinde olan 
Bingöl’ün eşi ve sekiz çocuğu-
nun daha iyi şartlarda yaşaması 
için Erzurum Valisi Sebahattin 
Öztürk’ün talimatıyla Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
aracılığıyla kısa sürede bir ev 

yaptırıldı ve aileye teslim edildi. 
Müstakil tek katlı evin mimari 
projesi Erzurum Bayındırlık İl Mü-
dürlüğü tarafından yapıldı. Daha 
sonra bir ev için gerekli olan tüm 
eşyalar ve mutfak araç-gereçleri 
de Vakıf tarafından alınarak eve 
yerleştirildi.

Ayrıca, Bingöl ailesinin Telsizler 
Mahallesi’ndeki oturulamayacak 
durumda olan evi daha sonra 
2011 Kış Oyunları nedeniyle is-
timlâk edilerek kendilerine 20 
bin TL ödendi. Nezahat Bingöl, 
aldığı parayı eşinin borçlarına 
karşılık ödedi. 

Manisa Köprübaşı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Genel 
Müdürlüğümüzün engelli vatan-
daşların engellilik durumlarına 
göre ihtiyaçlarının temin edilmesi 
için uyguladığı özürlü ihtiyaç yar-
dımları kapsamında dört engelli 
kişiye destek oldu.

Yürüme engelli vatandaşların 
yaşamlarını kolaylaştırmak ve 
sosyal hayata uyumunu sağlamak 
için Köprübaşı’nda yaşayan en-
gelli vatandaşlara akülü araç yar-

dımında bulunan Köprübaşı SYD 
Vakfı, üçü ilçe merkezinde; biri 
de köy merkezinde olmak üzere 
söz konusu yardımı almaya hak 
kazanan dört engelli vatandaşa 
akülü arabalarını teslim etti.

SYD Vakfı Başkanı ve ilçe Kay-
makamı Recep Höl konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada; Köprübaşı 
halkının istekleri doğrultusunda 
bu tür yardımlara devam edile-
ceğini ifade ederek, amaçlarının 
engelli vatandaşların toplumla 

bütünleşmesinin ve kendi ihti-
yaçlarını karşılayabilecek duruma 
gelmelerinin sağlanması olduğu-
nu belirtti.

Erzurum SYD Vakfından

Köprübaşı’ndan akülü araba yardımı

Bingöl ailesine barınma desteği
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Altınyayla 
mantar üretiminin

merkezi
haline geldi

Burdur Altınyayla Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
2008 yılından bu yana gelir 
getirici projeler kapsamında 
uyguladığı 100 adet Mantar-
cılık Projesi ve bu projelerin 
başarısı sayesinde 200 adet 
daha üretim tesisinin açılması 
ile yaklaşık üç yıl içinde ilçeyi 
mantar üretiminin merkezi 
haline getirmeyi başardı. 

Altınyayla’da mantar üretim 
tesisleri, 2008 yılının Haziran 
ayında dönemin Kaymakamı 
Mustafa Can’ın öncülüğünde 
ve SYD Vakfının desteği ile ku-
rulmaya başladı. Bugüne kadar 
100 aileye destek sağlanarak 
bu ailelerin mantar üretim 
tesislerinde istihdamı gerçek-
leştirildi. Projelerin başarıya 
ulaşmasıyla birlikte diğer va-
tandaşlar da kendi imkânlarıyla 
mantar üretim tesisi kurmaya 
başladılar. Şu anda ilçede 100 
adet Vakıf destekli, 200 adet 
de vatandaşın kendi imkânla-
rıyla kurduğu toplam 300 adet 
mantar üretim deposu faaliyet 
gösteriyor. Tesislerde günlük 10 
ton mantar üretimi yapılıyor. 
Üretilen mantarlar, altı firmaya 
yerinde pazarlanıyor ve ne üre-
timde ne de üretilen mantarla-
rın pazarlanmasında herhangi 
bir sorunla karşılaşılıyor. 

Vakıf destekli mantarcılık pro-

jelerinde ise süreç aşağıdaki 
gibi uygulanıyor:

Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından müra-
caatları alınan vatandaşların 
üretim merkezleri; Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ile İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından incelen-
dikten sonra ilgili makamlara 
onaya sunuluyor. Vatandaşların 
tesislerin belli bir kısmını ta-
mamlamasından sonra Vakıf 
tarafından son incelemeler 
yapılınca gerekli destek sağ-
lanıyor. Üretim yapan vatan-
daşların büyük çoğunluğu ise 
İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk 
Eğitim Merkezinin işbirliğinde 
açılan “Mantar Yetiştiriciliği 
Kursu” sertifikalarını alarak 
tesislerini işletiyorlar. 

Altınyayla Kaymakamı Önder 
Coşğun, SYD Vakfının mantarcı-
lık projeleri sayesinde ailelerin 
geçimlerini rahatça sağlamaya 
başladığını ve böylece daha 
önce Vakfa nakit yardımı için 
başvuran kişilerin sayısında 
önemli ölçüde azalma olduğu-
nu ifade ederek, vatandaşlara 
bir defalık yardım yerine kalıcı 
bir kazanç kapısı oluşturmaya 
çalıştıklarını belirtti. Şu anda 
Vakıf tarafından 100 adet tesi-
sin kurulduğunu söyleyen Coş-
ğun, “Her geçen gün  mantar 

üretimi için yapılan başvurula-
rın sayısı artıyor.” dedi.

Altınyayla SYD Vakfı yetkili-
leri ise işsizliğin yoğun olarak 
yaşandığı ilçede mantar üreti-
minin vatandaşlar için büyük 
bir umut ışığı olduğunun altını 
çizdiler. Projelerin dışa göçü 
büyük oranda engellerken aynı 
zamanda aile ve ilçe ekono-
misine büyük katkı ve canlılık 
sağladığını belirten yetkililer, 
“Vakfın mantarcılık projelerine 
desteği ve vatandaşın bu konu-
daki üstün azim ve gayretiyle 
Altınyayla ilçesinin sadece 
tüketici olma özelliği; yerini 
üreten ve kazanan bir yapıya 
bırakıyor. Mantar üretimine 
ilçedeki tüm devlet kurumları 
destek verdikleri için vatanda-
şın devlete olan güven ve bağ-
lılığı daha da artıyor.” şeklinde 
konuştular.
 
Vakıftan aldıkları destekle 
mantar üretim tesisi işleten 
üreticiler de Vakfın bu destek-
leri sonucunda hiç sermayeleri 
yokken orta boylu bir işletme-
ye sahip olduklarını, böyle bir 
durumu daha önce hayal bile 
edemediklerini ama şu anda 
devlet sayesinde iş sahibi ol-
duklarını belirtiyorlar. Üretici-
ler, ilçeyi bu bölgenin en büyük 
mantar üretim merkezi haline 
getireceklerini dile getiriyorlar. 
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İzmir Bayraklı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir 
getirici proje destekleri kapsamın-
da işsizlere verilen proje destekleri 
sayesinde Bayraklı’da yaşayanlar 
artık kendi işlerine sahip olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Bu kişilerden 
ikisi ise Ayfer Kösem ve Mustafa 
Gül.

Çalıştığı tekstil firmasından iki yıl 
önce çıkarılan Ayfer Kösem, Bay-
raklı SYD Vakfına proje desteği için 
başvuruda bulundu ve Konfeksiyon 
Dikim Atölyesi Projesi, Vakıf tara-
fından onaylandı. Eşinden ayrılan 
ve okuyan 2 çocuğunun masraflarını 
karşılamakta zorlanan genç kadın, 
açılan Konfeksiyon Dikim Atölyesi 
ile artık çocuklarının geleceğine 
daha iyi bakabilmenin mutluluğuyla 
çalışıyor.

Tekstil ve konfeksiyon meslek dal-
ları ile ilgili kalfalık ve kurs belge-
leri bulunan Kösem duygularını şu 
sözlerle ifade ediyor:

“Bildiğim ve sevdiğim işi yapmanın 
verdiği mutluluğun yanı sıra kendi-
me ait bir işyerim var. Bana bu ko-

nuda yardımcı olan İlçe Kaymaka-
mımız Sayın Kaan Peker’e ve emeği 
geçen herkese minnettarım.”

37 yaşında ve iki çocuk babası olan 
Mustafa Gül ise, fabrika işçisiyken 
yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 
işsiz kalmış ve günlük işlerde çalı-
şarak geçimini sağlamaya çalışmış. 
Bir mesleği olan, ancak işsiz kalan 
Gül, çareyi Vakfa proje başvuru-
sunda bulunmakta bulmuş ve İnce 
Sac Ürünleri İşletmesi Projesi kabul 
edilmiş.

Üretim mallarının alınmasıyla za-
man kaybetmeden işe koyulan Gül 
de duygularını şöyle dile getiriyor:

 “Yaşadığım sağlık sorunları se-
bebiyle işsiz kalmıştım. Evimin 
kirasını ve okuyan çocuklarımın 
masraflarını ödeyemeyecek duruma 
gelmiştim. İmkânım olmadığı için 
iş de kuramıyordum. Mesleğim olan 
işi yapmamda bana destek veren ve 
beni iş sahibi yapan başta Kayma-
kamımız Kaan Peker ve Vakıf Mü-
tevelli Heyeti üyeleri olmak üzere 
emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim.”

Bayraklı’da aileler artık daha mutlu

İzmir Bayraklı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 
gelir getirici proje 
destekleri kapsamında 
işsizlere verilen 
proje destekleri 
sayesinde Bayraklı’da 
yaşayanlar artık kendi 
işlerine sahip olmanın 
mutluluğunu yaşıyor.
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Uzun yıllar birçok otelde piyanist 
şantör olarak çalışan, ancak ses 
telleri deforme olunca mesleğini 
yapamaz hale gelen Ogetay Sü-
daş, Denizli Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfından aldığı 
proje desteği ile “Klasik Müzik 
Evi”nin sahibi oldu. Burada tamir 
edeceği müzik aletleri sayesinde 
ekmeğini kazanacak olan Südaş, 
“Elinde mesleği olanlar, benim 
gibi işyeri açmaya gücü yetme-
yenler Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına başvur-
sun.” diyor.

45 yaşında 2 çocuk babası olan 
Ogetay Südaş, yıllarca piyanist 
şantör olarak çalışır ve bu sayede 
hem kendinin hem de ailesinin 
geçimini sağlarken, ses telleri 
deforme olup şarkı söyleyemez 
hale gelince iki yıl önce müzis-
yenliği bırakmak zorunda kaldı. 
Bir anda işsiz kalan Südaş, bir 
yandan evinin bodrum katında 
ve sağlıklı olmayan koşullarda 
müzik aletleri tamir ederek para 
kazanmaya çalışırken, bir yandan 
da geçimini sağlayamadığı za-

manlarda Denizli SYD Vakfından 
aldığı yardımlarla ayakta kalma-
ya gayret etti. Ancak bir arkadaşı 
aracılığı ile SYD Vakıflarının gelir 
getirici proje destekleri ile bir 
mesleği olduğu halde işsiz olan 
kişilere işyeri açmaları için des-
tek olduklarını öğrenince Vakfa 
başvurdu.

Proje başvurusu Denizli SYD Vak-
fınca uygun görülen Südaş, “Al-
dığım kredi ile bir hızar makinesi 
ile küçük el aletleri satın aldım. 
Müzik aletlerinin yapımında kul-
lanılan boyalardan ve tellerden 
satın alarak işyerimi kiraladım. 
Bağlama ve keman imalatına baş-
ladım. El yapımı kemanlar müzik 
sektöründe çok değerlidir. El 
emeği göz nurumla yaptığım bir 
iki kemanı satabilirsem işlerimi 
daha da büyüteceğim.” dedi.

İlk iki yıl ödemesiz, sonraki altı 
yılda altı eşit taksitte faizsiz ola-
rak geri ödeyeceği 10.000 TL’lik 
proje desteğinin geri ödemele-
rinde bu şartlarla hiçbir sıkıntı 
yaşamayacağını da ifade eden 

Südaş, “Belirli bir yaştan sonra iş 
bulmak çok zor. Vakıf sayesinde 
yine kendi işimin patronu oldum. 
Elinde mesleği olanlar, benim 
gibi işyeri açmaya gücü yetme-
yenler Vakfa başvursun. Herkes 
üretime katılsın. İnsanın kendi 
işinde çalışması kadar güzel bir 
şey yok.” dedi. 

Südaş’a proje desteği sağlayan 
Denizli SYD Vakfı yetkilileri ise 
Südaş’ın ‘’Klasik Müzik Evi’’ni 
açarak kendi işinin patronu oldu-
ğunu ve bu sayede Vakfın hedef 
kitlesi dışına çıktığını belirtiyor-
lar.

Açtığı işyerinde ladin, padik, 
vengi, gül, karaağaç ve sapallı 
ağaçlarını kullanarak, bağlama, 
keman, kabak kemane imalatı 
yapmaya başlayan Südaş, müzik 
aletleri tamiratı da yapıyor. Gü-
zel sanatlara gitmek isteyen öğ-
rencilere de bağlama, keman ve 
piyano eğitimleri vermeye hazır-
lanan Südaş’ın iki oğlu da müzik 
bölümlerinde eğitim görüyor. 

proje desteği ile

müziğe can verdi

Uzun yıllar birçok 
otelde piyanist şantör 
olarak çalışan, ancak 
ses telleri deforme 
olunca mesleğini 
yapamaz hale gelen 
Ogetay Südaş, Denizli 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından 
aldığı proje desteği ile 
“Klasik Müzik Evi”nin 
sahibi oldu.
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Kamuoyunda Torba Yasa olarak 
da bilinen 13.02.2011 tarih ve 
6111 sayılı “Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması İle Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanun”un geçici 14. Maddesi 
gereğince, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına ihtiyaç 
sahibi yüksek öğrenim öğren-
cilerine burs verilmesi amacıy-
la gerçek ve tüzel kişilerden 
31.12.2015 tarihine kadar şartlı 
bağış kabul edebilme imkânının 
sağlamasının ardından söz konu-
su düzenlemeye ilişkin ilk örnek 
Malatya Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından geldi.

Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Sa-
ran’ın önderliğinde Malatya 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Malatya İş 
Adamları Derneği (MİAD) arasında 
oluşturulan işbirliği protokolü ile 
Malatya Eğitim Bursu Platformu 
oluşturuldu. Söz konusu işbirliği 
kapsamında Malatyalı olan ve 
yükseköğrenime devam eden 
öğrencilere burs verilmesine yö-

nelik işlemler başlatıldı. Yapılan 
protokol gereği Malatya Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı burs işlemlerinin yürütül-
mesine yönelik başvuruların alın-
ması ve öğrencilerin seçilmesi 
görevini üstlenirken, Malatya İş 
Adamları Derneği ise öğrencilere 
burs verilmesi için gerekli olan 
maddi desteği sağladı.

Malatya Eğitim Bursu Platfor-
mu’na dönem içerisinde burs 
almak için 9.641 yükseköğrenime 
devam eden öğrenci müracaat 
etti. Müracaat eden öğrenciler 
ile yapılan görüşmeler ve değer-
lendirmeler neticesinde ise 1.011 
öğrenci 54 gerçek ve tüzel kişinin 
bağışları sayesinde bir yıl bo-
yunca burs almaya hak kazandı. 
Malatya SYD Vakfına göre, sayı 
bu kadarla sınırlı kalmayacak 
ve 2011 yılı içerisinde gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından 900 öğ-
renciye daha burs verilebilecek.

Malatya Valiliği tarafından Aralık 
2010 tarihinde Malatya Eğitim 
Bursu Platformu’na ilişkin yapı-
lan hazırlık çalışmaları hakkında 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğünün bilgilendi-
rildiğini belirten SYD Vakfı Mü-
dürü Hidayet Bozkurt, konunun 
Devlet Bakanlığı tarafından da 
incelendiğini ve bu oluşturulan 
platforma binaen Torba Yasa’ya 
geçici ek maddenin konulduğunu 
ifade etti.

Torba Yasa’da yer alan geçici 14. 
Madde’ye göre, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları, 
ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim 
öğrencilerine burs verilmesi ama-
cıyla gerçek ve tüzel kişilerden 
31.12.2015 tarihine kadar şartlı 
bağış kabul edebilir. Bu amaçla 
kabul edilen şartlı bağışların, 
3.3.2004 tarihli ve 5102 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine 
Burs Kredi Verilmesine İlişkin Ka-
nun hükümlerine tabi olmaksızın, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarınca kullanılmasına ilişkin 
esas ve usuller Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun gö-
rüşü alınarak Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü-
nün bağlı olduğu Bakanlıkça çıka-
rılacak yönetmelikle belirlenir.

Malatya’dan geldi
yeni düzenlemeye ilk örnek 

Malatya Valisi Doç. Dr. 
Ulvi Saran’ın önderliğinde 
Malatya Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ve Malatya İş Adamları 
Derneği (MİAD) arasında 
oluşturulan işbirliği 
protokolü ile Malatya 
Eğitim Bursu Platformu 
oluşturuldu.

D
AY
AN
IŞ
M
A

42



Denizli Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Denizli ve 
Stockholm Sanayi Odaları işbir-
liği ile geçen yıl gerçekleştirilen 
“Kadın Girişimci Eğitim Kursu”nu 
başarıyla tamamlayan ve hazır-
ladığı iş kurma projesi birinci 
seçilen Neşe Ataş’a Genel Müdür-
lüğümüzün gelir getirici projeleri 
kapsamında destek verdi. Ataş, 
Vakıf sayesinde  yamaç paraşütü 
eğitimi vermek üzere kendi işini 
kurma ve projesini hayata geçir-
me fırsatını yakaladı.

Türk ve İsveçli uzmanlar tarafın-
dan verilen kadın girişimcilere 
yönelik eğitim kursunu tamamla-
masının ardından yamaç paraşütü 
eğitimi vermek üzere hazırladığı 
projesinin birinci seçildiğini an-
latan Ataş, Denizli SYD Vakfının 
projesini gerçekleştirmesi nokta-
sında imdadına yetiştiğini ifade 
ederek, gelir getirici iş kurma 
projesi kapsamında Vakfın sağla-

dığı 15.000 TL tutarındaki destek 
ile gerekli ekipmanları temin 
ettiğini ve iş yerini kurduğunu 
kaydetti.

Yamaç paraşütü konusunda ge-
rekli eğitime sahip olduğunu, 
ancak sertifika verme belgesinin 
bulunmadığını belirten Ataş, “Bu 
sorunu da Türk Hava Kurumu ile 
işbirliği yaparak aştım. Bilindiği 
üzere THK, kendi tesislerinde bu 
eğitimi veriyor. Yaptığımız an-
laşma ile kurslar, THK eğitmen-
lerince verilecek. Bu uygulama 
aynı zamanda bir ilk. Ayrıca THK 
ile model uçak malzemeleri ve 
maketi satışı için de protokol 
yaptık.” dedi.

Ataş, Vakıf desteği ile kurduğu 
iş yerinin adını Pamukkale Doğa 
Ekstrem Spor Merkezi olarak 
belirledi. Açılışına Denizli SYD 
Vakfından sorumlu Vali Yardımcısı 
Abdullah Acar, Vakıf Müdürü Fatih 

Işık, THK Genel Başkan Yardımcısı 
İsmet Kayhan, THK Denizli Şubesi 
Başkanı Hüseyin Köseoğlu, Genç-
lik Spor İl Müdürlüğü temsilcileri 
ve çok sayıda davetlinin katıldığı 
spor merkezinde yamaç paraşütü 
eğitimleri verilmeye başlandı. 
Merkezin ilk kursiyerlerini ise 
Pamukkale Üniversitesinden ge-
len 20 kişilik bir grup oluşturuyor. 

Merkezde, yamaç paraşütü dı-
şında raftingten trekkinge kadar 
geniş bir yelpazede çeşitli doğa 
sporlarının eğitiminin verilmesi 
planlanıyor.

Denizli SYD Vakfından 
kadın girişimciye büyük destek

Denizli Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Denizli 
ve Stockholm Sanayi 
Odaları işbirliği ile geçen 
yıl gerçekleştirilen 
“Kadın Girişimci Eğitim 
Kursu”nu başarıyla 
tamamlayan ve 
hazırladığı iş kurma 
projesi birinci seçilen 
Neşe Ataş’a Genel 
Müdürlüğümüzün 
gelir getirici projeleri 
kapsamında destek verdi.
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Pembe Yakalı Melekler Projesi’nin 
tanıtım toplantısı yapıldı
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından finanse edilen, 
Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA) çerçeve-
sindeki Kadın İstihdamının Des-
teklenmesi Hibe Programı kap-
samında Suluova Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı tarafından yürütülmek-
te olan “Pembe Yakalı Melek-
ler” isimli hibe projesinin açılış 
ve tanıtım toplantısı 08.01.2011 
tarihinde Suluova Öğretmenevi 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.

Açılış programında bir konuşma 
yapan Amasya Valisi H.İbrahim 
Daşöz, Suluova gibi gelişmekte 

olan bölgeler için geleceğe yapı-
lan yatırımların yanında ihtiyaç 
duyulan yetişmiş kalifiye eleman 
ihtiyacının da karşılanabilme-
si için bu ve bunun gibi örnek 
projelerin hayata geçirilmesinin 
hayati önem taşıdığını belirte-
rek; “Bu projelerin doğru zemine 
oturtulabilmesi için bölgenin 
ihtiyaçlarını da iyi tespit etmek 
lazım. İleride gelişme gösteren 
bir Suluova’nın iş hayatında er-
keklerimizin yanında mutlaka ka-
dınlarımız da önemli bir yer tuta-
caktır. Çalışan nüfusun artmasına 
bağlı olarak bu projeler çok 
medeni ihtiyaçlar olarak ortaya 
çıkıyor. Bu proje kadınlarımıza 
yeni istihdam alanları oluşturur-

ken, aynı zamanda kadınlarımız, 
burada alacakları çocuk bakıcılığı 
eğitimleriyle kendilerini daha da 
geliştireceklerdir.” dedi. Daşöz, 
projenin hazırlanmasında ve uy-
gulanmasında emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Suluova Kaymakamı Harun Sarı-
fakıoğulları da toplantıda yaptığı 
konuşmada, proje sayesinde 60 
kadın ve genç kızın çocuk bakı-
cısı eğitimi alacağını belirterek, 
proje ile evde çocuk bakımı ve 
eğitmeni olarak çalışmak iste-
yenlerin bu konuda eğitilmesi ile 
kalifiye hale gelmelerinin sağ-
lanmasının, kadın girişimciliğinin 
desteklenmesinin ve proje so-
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nunda kursiyerlere kreş açmaları-
nın sağlanmasının hedeflendiğini 
söyledi.

Sarıfakıoğulları projeye ilişkin 
olarak sözlerine şöyle devam 
etti:

“Uyguladığımız proje, Lizbon 
Stratejisi’nde AB üye ülkelerinin 
%60’lara yükseltmeyi hedefledi-
ği kadın istihdamının gelişmesi 
konusunda ilçemizdeki önemli 
adımlardan biridir. Bu oran ül-
kemizde henüz yüzde 23’lerde 
olup, oranın 2012 yılında yüzde 
29’lara çıkarılması hedeflenmek-
tedir. Örgün eğitimin yanı sıra 
yaygın eğitimle insanımızın daha 
kalifiye hale getirilerek iş piyasa-
sında aranan ara eleman niteli-
ğine kavuşması temel hedefimiz 
olmakla beraber aynı zamanda 
idareci olarak temel görevle-
rimizden biridir. Bu kapsamda 
girişimcileri destekleme nokta-
sında çok önemli fon kaynakları-
nın bulunduğunu memnuniyetle 
söylemek isterim. Gerek Mesleki 
Eğitim Müdürlüğümüzce gerekse 
Avrupa Birliği Proje Ofisimizce 
vatandaşlarımız bilgilendirilmek-
te olup, kendilerine her türlü 

yardım ve katkı sağlanmaktadır.”
Suluova SYD Vakfı personeli ve 
Proje Koordinatörü Sefer Demir 
ise yaptığı konuşmada projenin 
Suluova SYDV tarafından hazır-
landığını belirterek, Suluova’da 
projeye 18-50 yaş arasında 60 
kursiyerin katıldığını, eğitimlerin 
2 ay teorik 1 ay staj şeklinde 3 
ay süreceğini, kursiyerlere gün-
lük 8 avro ücret ödendiğini ve 
proje sonunda katılanlara MEB 
onaylı Çocuk Bakıcılığı Sertifikası 
verileceğini söyledi. 

Eğitimlerin konusunda uzman 
akademisyenler tarafından veril-
diğini ve ayrıca Proje Kapsamın-
da Çocuk Hakları, İnsan Hakları, 
Çocuk Bakıcılığı, Kadın Hakları ve 
Cinsiyet Ayrımcılığı konularında 
eğitim ve konferanslar verilece-
ğini de ifade eden Demir, kadın 
emeği ile yapılan işlere pembe 
yakalı işler adı verildiğini ve pro-
jenin adının da bu tanımlamadan 
esinlenerek konulduğunu dile 
getirdi.

Eğiticiler adına proje ile ilgili gö-
rüşlerini belirten Amasya Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Murat Gökdere 

de projede görev almalarının 
sebebinin projenin merkezinde 
çocuk eğitimi ve istihdamının 
olması olduğunu ifade ederek, 
kursiyerlerin öğrenmeye çok is-
tekli olduklarını, derslerin teorik 
ve pratik ortamlarda yapıldığını 
söyledi ve  Suluova Kaymakamı 
Harun Sarıfakıoğulları’na ve pro-
je ekibine teşekkürlerini iletti.
Kursiyerler adına bir konuşma 
yapan Hilal Öztürk ise projeye 
mesleki yeterliliklerini artırmak 
için katıldıklarını, başlangıçta bu 
kadar yoğun eğitim alacaklarını 
ve 3 ay gibi kısa zamanda bu 
kadar çok şey öğreneceklerini 
beklemediklerini söyledi. Otizm, 
Down Sendromu, kadın hakları ve 
çocuk hakları konularında hiçbir 
şey bilmediklerini fark ettiklerini 
ve bunları öğrendiklerini dile ge-
tiren Öztürk, çocuk bakmayı bil-
diklerini sandıklarını ama bunun 
böyle olmadığını proje sürecinde 
aldıkları eğitimle öğrendiklerini 
ifade etti. 

Her annenin çocuğuna daha iyi 
bakabileceğini düşündüğünü 
ve çocuğa en iyi eğitimin evde 
anne tarafından verilebileceğini 
düşündüklerini ama bunun böyle 
olmadığını, çocukların ve toplu-
mun iyi bir geleceğe sahip olması 
için çocukların kreşlerde ve okul 
öncesi eğitim kurumlarında ba-
kılması gerektiğini öğrendiklerini 
belirten Öztürk konuşmasını, 
“Unutmayın ki ‘bir çocuk deği-
şir, Suluova değişir.’” sözleriyle 
bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Vali Daşöz ve protokol tarafından 
projenin hazırlanmasında emeği 
geçenlere takdir belgesi verildi. 
Daha sonra Proje Ofisini gezen 
Vali Daşöz ve beraberindekiler 
kursiyerlerle görüşerek proje 
hakkındaki düşüncelerini aldılar. 
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2010 yılı içinde kış aylarının 
başlaması ile birlikte, Anka-
ra’da sokakta kalan ve evsiz 
olan kişilerin geçici olarak 
kalabilecekleri barınaklar 
açılması fikrinden yola çıkı-
larak Ankara Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından hazırlanan 
ve 15.11.2010 tarihinden iti-
baren uygulanmaya başlanan 
“Kimsesizlerin Kimsesi Olma 
Projesi”nden bugüne kadar 
670 kişi faydalandı. 

Ankara Valiliğinden yapılan 
açıklamaya göre, proje kap-
samında hayata geçirilen 
barınma evinde misafir edilen 
kişilere barınma imkânlarının 
yanı sıra verilen hizmetler ise 
şöyle:

• 45 kişinin değişik hasta-
nelerde gerekli tedavi ve 
ameliyatları yapıldı. 

• 11 kişiye iş temini ve iş 
kurabilmeleri amacıyla 
destek sağlandı. 

• Kimliği olmayan 30 kişinin 
kimlikleri çıkartıldı.

• Barınma evinde kalan 670 
kişinin her türlü kıyafet ve 
ihtiyaçları temin edildi.

• 28 yaşlı ve engellinin has-
tane raporları çıkartılarak 
huzurevi ve rehabilitasyon 
merkezine yerleştirilmele-
ri için işlemlere başlandı.

• Evsiz ailelerden Hasan-Ay-
şegül Sarılar, Ayten Yılmaz 
ve ailelerine ev tutuldu ve 
gerekli ev eşyaları temin 
edildi.

• 45 kişiye Altındağ Kayma-
kamlığı tarafından yeşil 
kart temin edildi.

• Barınma evinde kalan Sü-
leyman Karakoç’a protez 
ayak; Ayten Yılmaz’a ise 
protez kol yapımı sağlan-
dı.

‘Kimsesizlerin Kimsesi Olma” 
Projesi, Ankara Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı’nın asıl so-
rumluluğunda olmak üzere İl 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşe-
hir Belediyesi ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbir-
liği halinde yürütülüyor. 

Proje kapsamında, sokakta 
her türlü riskle karşı karşıya 
kalan ve her geçen gün sayıla-
rı hızla artan evsiz statüdeki 
vatandaşların kendilerine ve 
çevredeki vatandaşlara zarar 
vermelerinin engellenmesi 
ve insan hakları çerçevesinde 
her vatandaşın sahip olma-
sı gereken sağlıklı barınma 
ve güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılanması ilkesinden yola 
çıkılarak; barınak olarak hiz-
met verilmek üzere evsizlerin 
kolay ulaşabileceği yerleşim 

Ankara’da 670 Kişi 
sokakta yaşamaktan kurtarıldı

2010 yılı içinde kış 
aylarının başlaması 
ile birlikte, Ankara’da 
sokakta kalan ve evsiz 
olan kişilerin geçici olarak 
kalabilecekleri barınaklar 
açılması fikrinden yola 
çıkılarak Ankara Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından 
hazırlanan ve 15.11.2010 
tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanan 
“Kimsesizlerin Kimsesi 
Olma Projesi”nden bugüne 
kadar 670 kişi faydalandı. 
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yerlerinde kadın ve erkeklerin 
kalabileceği şekilde Ulus’ta 
bir otelle anlaşma yapıldı. 
Öncelikle sağlık sorunları olan 
vatandaşlar gerekli yerlere 
ulaştırılırken, sağlık sorunu 
olmayan vatandaşların ise, 
berber, banyo vb. temizlikleri 
yapıldıktan sonra giyim ihti-
yaçları karşılandı ve 3 öğün 
yemek hizmeti verildi. Otelin 
yatak kapasitesi 110. Projenin 
15.05.2011 tarihine kadar de-
vam etmesi öngörülüyor. 

Ankara Valiliği SYD Vakfının 
barınma evi hizmeti dışında 
yürüttüğü diğer projeler ve 
projelerden yararlanan kişi 
sayıları ise şöyle:

Ankara Onkoloji Hastanesi 
Hasta ve Hasta Yakınları Mi-
safirhanesi Projesi:

Ankara dışından Ankara On-
koloji Hastanesi’ne tedavi 
amacıyla gelen hasta ve hasta 

yakınlarını, yabancı oldukları 
bir şehirde hastaneye ulaşım 
sıkıntılarını da göz önünde 
bulundurarak” tedavileri 
süresince geçici olarak ka-
labilecekleri, Ankara’da bir 
pansiyonda misafir etmeyi 
amaçlayan Ankara Onkoloji 
Hastanesi “Hasta ve Hasta Ya-
kınları Misafirhanesi Projesi” 
Ankara Valiliği Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı’nın 
asıl sorumluluğunda olmak 
üzere Ankara Onkoloji Hasta-
nesi Başhekimliği ve MEKDAV 
Aşevi işbirliği ile yürütülüyor. 
Pansiyonda kalan misafirlerin 
yemekleri MEKDAV Aşevi tara-
fından ücretsiz olarak karşıla-
nırken, anlaşma sağlanan pan-
siyonun tüm giderleri Ankara 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından 
karşılanıyor.

• Dr. Abdurrahman Yurtars-
lan Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 

tedavi görmekte olan has-
ta ve hasta yakınlarının 
konakladığı pansiyonda 
Eylül 2010 tarihinden iti-
baren toplam 8308 kişi 
misafir edildi.

Sağlıklı Hayat Destek Merke-
zi Projesi:

Proje, modern çağın gerek-
leri, memleket gerçekleri, 
toplumsal koşullara ve aile 
yapısına uygun, yaşlıları git-
tikçe yalnızlaşan, özürlüleri 
sahipsiz kalan Ankara’da on-
lara daha yaygın, daha hızlı, 
sabit ekonomik kaynaklarla ve 
daha etkin bakım hizmetleri-
nin ulaştırılmasını amaçlıyor. 
Proje kapsamında oluşturulan 
ve geçici veya uzun süreli 
hastalık, kaza, yaşlılık, engelli 
olmak ve benzeri nedenlerle 
yaşama dair günlük etkinlikle-
rin yerine getirilmesinde güç-
lüklerle karşılaşma ve bunları 
yaparken aile bireyi ya da di-
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ğer kişilerin yardım ve ilgisine 
sürekli gereksinim duyan he-
def grubuna hizmet ve destek 
olma amacını taşıyan Ankara 
Yaşam Destek Merkezinin hiz-
metleri eğitimli santral opera-
törleri aracılığı ile sağlanıyor. 
Merkezin hizmetleri şunlardan 
oluşuyor:

• Sosyal Hizmetler

• Psikolojik Destek Hizmet-
leri Bakım ve Acil Yardım 
Hizmetleri Organizasyonu 
(kişiye uygun bakım ve 
acil yardım)

• Mekansal Emniyet Hizmet-
leri (hırsızlık, yangın, gaz 
zehirlenmeleri, duman,su 
taşması vb.) 

• Rehberlik, Refakat ve Da-
nışmanlık Hizmetleri Kent 
Bilgileri (nöbetçi eczane-
ler, toplu ulaşım, engelli 
vasıtaları, kültür-sanat 
etkinlikleri vb.)

• Teknik Servis Hizmetleri 
Organizasyonu (sıhhi te-
sisat, boya, onarım gibi 
teknik konularda yedek 
parça ve diğer gerekli 
malzemenin yaşlı tarafın-
dan sağlanması koşuluyla 
küçük çaplı bakım ve 
onarımlarını yapmak veya 
yaptırılmasını sağlamak)

• Ev Düzeni Hizmetleri Or-
ganizasyonu (ev temizliği, 
çamaşır yıkama, ütü ve 
yemek servisi)

Ankara Yaşam Destek Merkezi 
Santral Sistemi; yaşlının, en-
gelli bireyin veya yakınlarının 
ulaşabilecekleri ve hizmetin 
gereklerine göre gece ve 
gündüz, hafta sonu ve tatil 
günleri dâhil olmak üzere yir-

mi dört saat kesintisiz hizmet 
verilecek şekilde düzenlendi. 
Sistem ile acil ihtiyaç duru-
munda gerekli yardımların 
ihtiyaç sahibine en hızlı şe-
kilde ulaştırılması sağlanıyor. 
Sistem, yaşlının, engellinin, 
kronik hastanın bakımı ile ilgi-
li olarak hane halkının tek ba-
şına veya komşu, akraba gibi 
diğer destek unsurlarına rağ-
men yetersiz kaldığı durum-
larda yaşlılara evde yaşam-
larını devam ettirebilmeleri 
için yaşam ortamlarının iyileş-
tirilmesini sağlamak, günlük 
yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla yaşlı ve 
engelli bireyin evinde kurula-
cak iletişim teknolojisi santral 
cihazları ile hizmet merkezin-
ce sunulan sosyal, psikolojik, 
sağlık, bakım ve mekânsal 
emniyet hizmetlerini, ev orta-
mında yaşayan ihtiyaç sahibi 
bireylerin sosyal iletişimde 
kalarak, sosyal ilişkilerini ve 
aktivitelerini artırarak onların 
sağlıklı bir şekilde yaşamla-
rını sürdürmelerine yardımcı 
olmak, yaşamını evde ailesi, 
akrabalarıyla veya yalnız sür-
düren demans, alzheimer gibi 

ya da kronik hastalığı olan 
bireylerin yaşam ortamlarını 
iyileştirmek, korunmalarını ve 
desteklenmelerini sağlamak, 
boş zamanlarını değerlen-
dirmek, sosyal, psikolojik ve 
sağlık ihtiyaçlarının karşılan-
masında yardımcı olmak, reh-
berlik ve mesleki danışmanlık 
yapmak, kendi imkânlarıyla 
karşılamakta güçlük çektikleri 
konular ile günlük yaşam faa-
liyetlerinde destek hizmetleri 
verme suretiyle sosyal ilişkile-
rini zenginleştirmek, aktivite-
lerini artırmak ve aileleri ile 
dayanışma ve paylaşma sağla-
narak yaşlı ve engelli bireyin 
yaşam kalitesini artırmak gibi 
hedeflere sahip.

Ankara ilinde yalnız yaşayan 
yaşlı ve engelli bireylerin 
sağlık/bakım ve sosyal yaşam 
standartlarının yaşam-des-
tek hizmetleri ile korunması 
ve yükseltilmesi amacıyla 1 
Şubat 2011 itibarıyla hizmet 
vermeye başlayan “Sağ-
lıklı Hayat Destek Merkezi 
Projesi”nden bugüne kadar 
500 kişi yararlandı.
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projelerle kalkınıyor

Kocaeli’nin Başiskele İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) yaptığı projelerle ilçedeki muhtaç vatandaşları 
ekonomik alanda desteklemeye devam ediyor.

2010 faaliyet döneminde Başiskele Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen hayvancılık projeleri 
dâhilinde 3294 Sayılı Kanun kapsamında bulunan ekonomik du-
rumları yetersiz 16 haneye destek sağlandı. 11 haneye 22’şer 
koyun ve 1’er koç ilk iki yıl ödemesiz, altı yıl içinde faizsiz 
geri ödemeli olarak teslim edildi.

Kaymakam Selami Aydın’dan alınan bilgilere göre hayvancılık 
projelerinin yanı sıra 2010 yılı içinde çeyiz üretim atölyesi ve 
seracılık projesi gibi üretime dayalı diğer projeler de Başiskele 
SYDV tarafından gerçekleştirildi. Başarıyla devam eden proje-
ler vatandaşa gelir kapısı oldu.

İlçe SYDV’nin sağladığı proje desteğiyle kurulan çeyiz üretim 
atölyesi ile bir aile daha kendi işini kurdu.  Fayda sahibi aile 
hayalindeki işyerini açtığını ve el emeği göz nuruyla ürettiği 
ürünlerini satma imkânı bulduğunu, başta Kaymakam olmak 
üzere Mütevelli Heyetine teşekkür ettiğini belirtti.

2011 yılı faaliyet döneminde de Başiskele SYDV yaptığı proje-
lerle ilçedeki muhtaç vatandaşları ekonomik alanda destekle-
meye devam ediyor. 5 haneye 2’şer adet süt sığırı, proje kap-
samında ilk iki yıl ödemesiz, altı yıl içinde faizsiz geri ödemeli 
olarak teslim edildi.

Başiskele SYDV projeleri kapsamında ilçe ekonomisine 
yaklaşık 250 bin TL katkı sağlandı.

Isparta Atabey Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından, özel bir 
firmanın Vakfa gönderdiği 1278 giyim 
paketi, aileleri ekonomik sıkıntı için-
de olan öğrencilere dağıtıldı.

Dağıtıma katılan Atabey Kaymakamı 
Mustafa Demir tarafından tek tek 
ihtiyaç sahibi çocuklara verilen giyim 
paketleri, Atabey Lisesi, Hacı Naciye 
Kasap Anadolu Ticaret ve Ticaret Mes-
lek Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, 
Mustafa Sökmen İlköğretim Okulu, 
İslamköy Hacı Yahya Demirel İlköğre-
tim Okulu, 75.Yıl İlköğretim Okulu ve 
Şehit Dursun Aksoy Anaokulu öğrenci-
lerine dağıtıldı.

Paketlerin dağıtım töreninde bir ko-
nuşma yapan Kaymakam Demir “Her 
zaman Vakıf imkânları ile tüm öğren-
cilere eş zamanlı ulaşmak mümkün 
olmayabiliyor. Ama hayırsever giri-
şimciler bu noktada devlete yardımcı 
olmaktadır. Bu dağıtım öğrencilerin 
başarı ve motivasyonunu etkileyecek-
tir. Öğrencileri sevindiren bu dağıtım-
da emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim.” dedi.

Başiskele öğrencilere 
giyim yardımı 
yapıldı
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Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-
na kadınlar tarafından yapılacak 

yardım başvurular artık Anaevi ve 
Kültür Merkezi’nde alınıyor.

Bu yıl Kaymakamlıkça kadınların 
tüm aktiviteleri için hizmete açı-
lan Anaevi ve Kültür Merkezi Vakıf 
bürosu olarak da hizmet verecek. 
Kadınların eğitim, gıda, sağlık 
ve diğer yardım başvurularıyla 
proje müracaatları artık Gedikler 
Caddesi’ndeki PTT Müdürlüğünün 
hemen yanında bulunan Anae-

vi’nde alınacak. Hükümet Kona-
ğının çarşı merkezine uzak oluşu 
ve Anaevi’nin çarşı merkezinde 
bulunması nedeniyle hayata geçi-
rilen bu uygulama ile vatandaşlar 
Vakfın hizmetlerine daha kolay 
ulaşabilecek.

Ödemelerin de yine aynı yerde 
yapılacağı bu düzenleme için 
Vakıf personeli Nebahat Ayhan 
görevlendirildi.

Sivas İmranlı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
özel bir firma ile işbirliği içerisin-
de ilçe merkezinde öğrenim gö-
ren ihtiyaç sahibi 550 öğrenciye 
kıyafet yardımı yapıldı. 

İlçe Kaymakamı Ömer Dağdevi-
ren’in öncülüğünde İstanbul’da 
faaliyet gösteren bir firma ile 
görüşülerek öğrencilere kıyafet 

yardımı yapılması konusunda 
anlaşıldıktan sonra yapılan çalış-

malar neticesinde muhtaç öğren-
ciler tespit edildi ve ilgili firmaya 
550 öğrencinin adı, soyadı, yaşı, 
bedeni ve ayakkabı numarasını 
belirten bir liste gönderildi. Öğ-
rencilerin doğrudan ismine gelen 
kışlık elbise paketleri ilçe Kay-
makamı Ömer Dağdeviren, daire 
amirleri ve okul müdürleri tara-
fından düzenlenen bir tören çer-
çevesinde öğrencilere dağıtıldı. 

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
ikamet eden sosyal ve ekonomik 
sıkıntı içinde olan 14 ailenin otu-
rulamayacak kadar kötü durumda 
bulunan evleri Ayrancı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından (SYDV) yenilendi.

Ayrancı SYD Vakfından yapılan 
açıklamada, ilçe merkezinde 
sağlıksız koşullardaki evlerde 
yaşayan ve hiçbir maddi imkânı 
olmayan 14 ailenin evlerinin ona-
rımı için zaman zaman ailelere 
Vakıfça yardım yapıldığı, ancak 
evlerin kerpiç ve topraktan ya-
pılmış olması nedeniyle onarımın 
çözüm olmadığından hareketle 
evlerin yeniden yapılması için 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünden (SYDGM) 
ek kaynak talep edildiği bildi-
rildi. SYDGM tarafından kaynak 
sağlanmasının uygun görülmesi 
üzerine söz konusu kaynağa Vakıf 
da katkı vererek evlerin yapılma-
sı sağlandı.

Ayrıca Vakıf yetkilileri, oturula-
mayacak derecede eski, virane, 
bakımsız ve sağlıksız evlerde 
yaşayan muhtaç kişilere evlerinin 
bakım ve onarımı için ayni ve 
nakdi olarak sürdürülen barınma 
yardımlarının kapsamının geniş-
letilerek ilçenin her köşesindeki 
muhtaç vatandaşlara yardım ya-
pılacağını ifade ettiler.

Sağlıksız koşullardaki evlerde ya-
şayan yoksul ailelerin tespitinin 
devam ettiğini kaydeden Vakıf 
çalışanları, “Vakıfça kaynakların 
daha verimli ve daha etkili kulla-
nılmasına özen gösterilmek sure-
tiyle yoksul ailelerin daha kaliteli 
bir yaşam standardına kavuşması 
sağlanacaktır.” diye konuştular.

SYDV işlemleri Anaevi’nde

öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Ayrancı’da 14 ailenin evleri yenilendi
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Balıkesir’in Gönen İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) Başkanlığı ihtiyaç 
sahibi olup da evinden internet 
hizmetine bağlanamayan öğren-
cilere büyük destek sundu.

Tespitleri İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünce yapılan 300 öğrenci, 
Gönen SYDV’nin sağladığı 36 TL 
bedel karşılığındaki maddi katkı 
ile internet hizmetine kavuştu. 
Öğrencilerin ödev ve araştırma 
ihtiyaçlarının karşılanmasının 
öncelikli olarak önemsendiği, 
ama beraberinde sosyal bir ihti-
yaç haline gelen ve boş zaman-
ları değerlendirmede eğlence 
unsuru olarak görülen oyun 
hizmetinin de olacağı internet 
aboneliği eğitim dünyasında 
yeni bir heyecan, taze bir se-
vinç olarak karşılandı. 

Konu hakkında kısa bir açıkla-
ma yapan Gönen SYDV Başkanı 
Kaymakam Bekir Dınkırcı ilçe 
ölçeğinde 300 öğrenciye kişi 
başı 36 TL, toplamda 10 bin 800 
TL tutarında maddi destek sağ-
ladıklarını, başarılı öğrencilere 
yönelik başka çalışmaların ve 
ödüllerin de gündeme geleceği-
ni bildirdi.

Kahramanmaraş’ın Çağlayance-
rit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV)  ortope-
dik engelli 2 vatandaşa özürlü 
aracı alarak teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğünün engelli 
vatandaşların topluma uyumunu 
destekleyecek her türlü araç 
gereç ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla yürüttüğü özürlü ih-
tiyaç yardımları kapsamında, 
Çağlayancerit SYDV, ortopedik 
engelli olan Ali Barak ve İsmail 
Çakıl’a özürlü aracı verdi.

Vakıftan özürlü aracını alan Ali 
Barak Kaymakam Ercan Öter’e  
teşekkür ederek mutluluğunu 
dile getirdi. Kaymakam Ercan 
Öter ise yaptığı açıklamada, 
devletin her zaman engelli va-
tandaşların yanında olduğunu 
belirterek, “İlçemizde bulunan 
tüm engellilerin ihtiyaçları 
Vakfın imkânları doğrultusunda 
karşılanacak. 2010 yılında orto-
pedik engelli 12 vatandaşımıza 
özürlü aracı alınarak teslim 
edilmiştir.” dedi. 

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 
ikamet eden kanser hastası bir 
vatandaşa Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
konsantratör alınarak teslim 
edildi.

Şaphane’nin Hacıhasanlar Ma-
hallesi’nden Hanım Özkan, eşi 
Mehmet Ali Özkan’ın ihtiyacı 
olan oksijen konsantratörünü 
yeşil kartları ile karşılayamadık-

larını belirterek Vakıftan yardım 
istedi. Sağlık problemleriyle 
mücadele eden yoksul ve muh-
taç vatandaşların günlük yaşam-
larını daha rahat idame ettire-
bilmelerini sağlamak, verdikleri 
mücadelede yalnız olmadıklarını 
hissettirmek ve sağlık güven-
celerinin karşılamadığı tedavi 
masraflarını karşılayarak onlara 
destek olmak amacıyla cihazın 
alınarak Mehmet Ali Özkan’a 
teslim edilmesi sağlandı.

Cihazın teslimi sırasında hastayı 
yalnız bırakmayan Kaymakam 
Zerrin Çay Beşikçi, geçmiş olsun 
dileklerini aileye ileterek ihti-
yaçları halinde devletin daima 
yanlarında olduğunu unutmama-
larını istedi.

öğrenciye 
internet artık 
daha kolay

engelli aracı yardımı
SYD Vakfından 

kanser hastası vatandaşa destek
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Trabzon Of Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından yapılan sosyal yardım-
lar ilçenin en ücra köşesindeki 
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine 
kadar ulaştırılıyor.

Hayırseverlerin destekleri ile 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı bünyesine kazandırılan 
arazi şartlarına uygun araç ile 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 
yardımlar, yardımı ulaştıran per-

sonel tarafından vatandaşları 
rencide etmeden evlerine kadar 
bırakılıyor.

SYD Vakfı Başkanı Of Kaymakamı 
Tuncay Sonel, konuya ilişkin ola-
rak yaptığı açıklamada, ihtiyaç 
sahibi kişilere yapılan bu tür yar-
dımlarda en önemlisinin ailelerin 
ayağına kadar giderek ihtiyaçla-
rını yerinde tespit etmek ve aynı 
şekilde ilçe merkezine gelmele-
rine gerek kalmadan yardımları 
evlerine kadar ulaştırarak, bu 
soğuk kış günlerinde devletimizin 
sıcaklığını ve şefkatini onlara 
göstermek olduğunu söyledi. 

Erzincan Üzümlü Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Genel 
Müdürlüğümüzün doğal afet, 
terör, yangın gibi nedenlerle 
mağdur olan vatandaşlarımızın 
acil ihtiyaçlarının karşılanması 
için verdiği afet destekleri kapsa-

mında, evi yangından zarar gören 
bir kişinin evinin onarılmasına 
destek oldu.

Bir süre önce Üzümlü’ye bağlı 
Pişkidağ Köyünde tüp patlaması 
sonucu çıkan yangında evi zarar 
gören Makbule Karakaş’ın evinin 
tamiratı için Üzümlü SYD Vakfı 
girişimde bulundu ve Vakıf, evin 
gerekli tamirat ve tadilat işlerini 
üstlendi. Evin onarılması için Fon 
kaynaklarından yaklaşık 13.000 
TL harcandı.

Evinin onarılması için SYD Vakfı 
tarafından verilen destekten 
çok memnun olduğunu belirten 
Makbule Karakaş, mağduriyetinin 
giderilmesini sağlayan herkese 
çok teşekkür ettiğini söyledi. 

Mersin Silifke Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, geçirdiği rahatsızlık nedeni 
ile yürüme yetisini kaybeden bir 

lise öğrencisine akülü araç yardı-
mında bulundu. 

Rahatsızlığı nedeniyle yürüye-
meyen ve ilçe merkezine 30 km 
uzakta bulunan Narlıkuyu Bel-
desinden okumak için Silifke’ye 
gelmek zorunda kalan Ali Ünlü, 
Silifke Kaymakamlığından okul 
içinde rahat hareket edebilmek 
için akülü tekerlekli sandalye 
talebinde bulundu. Talebi Silifke 

SYD Vakfı tarafından olumlu bu-
lunan Ünlü, okul bahçesinde ken-
disine teslim edilen sandalyeyi 
görünce çok mutlu oldu. 

Mutluluğu gözlerinden okunan 
Ünlü, “Okul içinde artık daha ra-
hat hareket edebileceğim. Bana 
bu mutluluğu yaşatan başta ilçe 
Kaymakamımız Fatih Damarlar 
olmak üzere emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Of’ta devletin sıcak yüzü

“artık daha rahat hareket edebileceğim”

yangında 
zarar gören
ev onarıldı
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Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Burunköy’de ikamet 
eden Hakan Özcan isimli musküler distrofi (kas) 
hastası bir vatandaşın evinde Söke Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yoğun bakım 
ünitesi oluşturuldu. 

Söke Kaymakamı Mehmet Demirezer, İl Genel 
Meclis Üyeleri ile birlikte hasta vatandaşa moral 
ziyaretinde bulundu. Hastanın babası Şabettin 
Özcan bir oğlunun bu hastalıktan dolayı vefat et-
tiğini belirterek, “Bu genetik bir hastalık, henüz 
tedavisi yok. Belli bir yaşta meydana çıkıp yavaş 
yavaş ilerliyor, hasta zamanla kaslarının kon-
trolünü kaybediyor, eğer önlem alınmazsa vefat 
ediyor. Oğlum uzun süre hastanede bakım gördü. 
Sayın Kaymakamımız Mehmet Demirezer ve Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sayesinde 
evinde bütün ihtiyaçları karşılanıp tedavi görüyor. 
Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim” dedi. Daha önce uzun süre Aydın Atatürk 
Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi 
görüp ventilatör ve solunum cihazı ile yaşama 
tutunan Hakan Özcan da evine bu donanım geldi-
ği için duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

“Aileyi böyle moralli görünce ben de mutlu ol-
dum” diye konuşan Kaymakam Mehmet Demire-
zer “Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı da 
eve bir jeneratör bağlandı, hastanın rahat etmesi 
için her şey düşünüldü. Hastane tarafından oluş-
turulan evde hasta bakım ekibi de sık sık kontrole 
geliyor.” dedi.

Manisa Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı, tarımsal arazilerden daha fazla verim 
alınması ve daha fazla yararlanılması amacıyla 
beş üretici için “Katlı Çilek Projesi” başlattı.

Yaklaşık 3.000 dekar alana ulaşan çilek üretim 
sahalarının, üreticileri çilek üretimi konusunda 
farklı araştırma ve denemelerde bulunmaya yö-
nelttiğini belirten Vakıf yetkilileri, bu nedenle 
birim alandan daha fazla verim almak ve daha 
fazla yararlanmak noktasında Mersin’in Anamur 
ilçesinde denenmiş ve başarılı olmuş olan Katlı 
Çilek Yetiştiriciliği modelini Köprübaşı’nda da 
denemeye karar verdiklerini ifade ettiler.

Buna yönelik olarak beş üretici için İlçe Tarım 
Müdürlüğünün denetiminde 400 m²’lik alanda 
uygulamaya konulan “Katlı Çilek Projesi”nin özel-
likleri ise şöyle:

400 m² katlı çilek serasına 9.000 adet çilek fidesi 
dikiliyor. Açıkta yetiştiricilikte ise 1.000 m² ala-
na dikilebilen fide sayısı en fazla 6.000 adet. Bu 
verilerden yola çıkıldığı zaman 400 m² katlı çilek 
serasının 1.5 dekarlık alanda yapılan açıkta yetiş-
tiriciliğe eşdeğer olduğu görülüyor.

İlçede yetiştiriciliği yapılan çilek türü genel 
olarak Camarosa. Bu çilek türü kısa gün türü ol-
duğundan açıkta yetiştiricilikte bahar aylarında 
meyve veriyor. Oysa seralarda sadece bahar ay-
larında değil, sonbahar, hatta kış aylarında bile 
çilek üretimi gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla 
seralar dekar başına ekim sayısını artırmaya ola-
nak sağladığı gibi, aynı zamanda seralardan her 
mevsim verim de elde ediliyor ve üretici gelirini 
katbekat artırmış oluyor.

Söke SYDV’den evde 
yoğun bakım ünitesi

Köprübaşı’nda alternatif 
geçim kaynağı çilek
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Balçova Sosyal Yardımlaş-
ma  ve Dayanışma Vakfı, 
Genel Müdürlüğümüzün 
gelir getirici proje destek-
leri kapsamında çerçevede 
duran bir ustalık belgesinin 
bir kişiye daha geçim kay-
nağı olmasını sağladı.

Güzellik uzmanı olan, an-
cak maddi imkânsızlıklar 
sebebi ile mesleğini icra 
edemeyen ve işsiz olan 
Zuhal Yerli, SYD Vakfından 
aldığı destekle “Su Perisi 
Güzellik Salonu” isimli 
işyerini İzmirlilerin hizme-
tine açtı. İşyerinin açılışına 
Balçova Kaymakamı Ahmet 
Beyoğlu, Balçova Belediye 
Başkanı M. Ali Çalkaya, 
Vakıf Mütevelli Heyeti üye-

leri, Vakıf Müdürü ve Bal-
çovalılar katıldı.

Güzellik Salonunu hizmete 
açan Zuhal Yerli, Balçova 
Kaymakamı nezdinde Heyet 
üyelerine ve emeği geçen 
tüm çalışanlara teşekkür 
ederken, işyeri sahibi oldu-
ğu için çok heyecanlı ol-
duğunu ve eğitimini aldığı 
alanda çalıştığı için kendini 
şanslı hissettiğini söyledi. 
Aldığı desteğin geri öde-
me koşullarının çok uygun 
olduğunu belirten Yerli, 
tüm girişimcilere cesaret-
lerini toplayarak Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına başvurmalarını 
önerdi.

Trabzon Beşikdüzü Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı gelir 
getirici proje destelerine bir ye-
nisini daha ekledi. Beşikdüzü’nde 
hayvancılığın geliştirilmesine 
yönelik olarak uygulanan proje 
ile aynı zamanda ihtiyaç içindeki 
15 aileye de geçim kaynağı yara-
tılacak.

Proje kapsamında öncelikle sos-
yal güvencesi olmayan fakir ve 
yardıma muhtaç, büyükbaş hay-
van bakmak isteyen, bu iş için 
ahırları uygun olan, ancak yeterli 
parası olmayan 15 aile seçildi.

Bu ailelere en az üç aylık gebe, 
bir yıllık hayvan hayat sigortaları 
yapılmış olan ikişer adet süt ineği 
verildi. Süt inekleri ile birlikte 
ayrıca her aile için 500 kg süt ve 
besi yemi temin edildi. Proje için 
Fon Kurulu kararı ile Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu’ndan 130.000 TL kaynak 
aktarıldı.

Ülke genelinde ve Beşikdüzü’nde 
hayvancılığın azaldığının gözlem-
lendiğini belirten Vakıf yetkilile-
ri, hayvancılığın geliştirilmesi ve 
halkın gelir seviyesinin yükseltil-
mesi amacıyla İlçe Tarım Müdür-
lüğü ile işbirliği içinde projeyi 
hazırladıklarını belirterek, proje-
den yararlanan ailelerin özellikle 
ödeme koşullarının kolay olması 
ve doğacak buzağılarıyla birlikte 
hayvan sayılarının ikiye katlana-
cak olmasından dolayı çok mem-
nun olduklarını ve bu tür projele-
rin devam etmesini istediklerini 
söylüyorlar.

güzellik 
salonu açıldı

Balçova SYD 
Vakfının desteğiyle 

Beşikdüzü’nde

hayvancılık 
projelerle 
gelişiyor
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Denizli Çal Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının Genel 
Müdürlüğümüzün gelir getirici projeleri 
kapsamında verdiği destekle bir kişi daha 
kendi işini kurarak geçimini sağlamaya 
başladı.

Çal ilçesine bağlı Süller Kasabasında ika-
met eden Mehmet Kılıç, hazırladığı “Man-
tar Yetiştiriciliği Projesi”nin Çal SYD Vakfı 
tarafından kabul edilmesinden sonra aldı-
ğı 10.000 TL’lik destekle kurduğu mantar 
üretim tesisinde artık mantar yetiştiriyor 
ve hayatını bu sayede kazanıyor.

Çal SYD Vakfı Başkanı Çal Kaymakamı 
Ahmet Güneri ise Mehmet Kılıç’a verilen 
destekle ilgili olarak yaptığı açıklama-
da SYD Vakıflarının temel amaçlarından 
birinin de kişilerin içinde bulunduğu zor 
yaşam koşullarını değiştirerek, hayatını 
idame ettirecek yeni iş alanları oluştur-
mak olduğunu belirtti. Güneri, Çal ilçe-
sinde fakir ve muhtaç olup da hayatını 
idame ettirmek amacıyla mesleğini yapa-
cak kişilere bu projeleri uyguladıklarını 
vurguladı. 

Ordu Çatalpınar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının (SYDV) desteğiyle açılan Hamza Yeşil-
keklik’e ait “Batuhan Tekstil” isimli Konfeksiyon Atölyesi 
düzenlenen bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Çatalpınar’ın eski postane binasında hizmet verecek olan 
işyerinin açılış törenine Çatalpınar Kaymakamı Savaş Ko-
nak, Çatalpınar Belediye Başkanı Muhasin Eriş, Çatalpınar 
SYD Vakfı Müdürü Ayfer Düzgüney ile vatandaşlar katıldı. 

Maddi imkânsızlık nedeni ile daha önce işsiz ve meslek 
sahibi olduğu halde kendi işini kuramadığını belirten Ham-
za Yeşilkeklik, iş yerini açmadan önce ustalık belgesi ol-
masına rağmen çok düşük bir ücretle başkalarının yanında 
kalfalık yaptığını söyledi. Yeşilkeklik, Vakfın gelir getirici 
projeleri ile Konfeksiyon Atölyesi’ni açması konusunda 
kendisine destek verebileceğini öğrenince hiç vakit kay-
betmeden iş yeri açma talebinde bulunduğunu ve yapılan 
değerlendirme sonucu projesinin hayata geçirildiğini ifade 
etti. Çatalpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı’nın desteği ile işyeri sahibi olan ve hayata geçirdiği bu 
projeden yalnızca kendisinin yararlanmayacağını vurgula-
yan Yeşilkeklik, iş yerinde dört kişiyi istihdam edeceğini, 
daha sonra ise bu sayıyı artırmayı planladığı söyledi. 

Konfeksiyon Atölyesi ile birlikte Çatalpınar’da SYD Vakfı 
desteğiyle açılan işyeri sayısı ise 10’a ulaştı.

artık mantar 
yetiştiriyor

Çatalpınar’da 
konfeksiyon atölyesi 
törenle açıldı
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Antalya Gazipaşa Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfınca 
3294 sayılı Kanun kapsamında 
bulunan 15 kişiye çalışarak dü-
zenli bir gelir elde etmelerine 
destek olmak amacıyla çapa 
motoru verildi. 

Amaçlarının ihtiyaç sahibi vatan-
daşların çapa motoru ile tarım 
arazilerini ücret karşılığında 
işleyerek aile bütçelerine destek 
vermelerini ve düzenli bir gelir 
elde edebilmelerini sağlamak 
olduğunu belirten Gazipaşa Kay-
makamı Muhittin Pamuk, ilçede 
şu ana kadar 3294 sayılı kanun 
kapsamında bulunan 31 kişiye 
çapa motoru verildiğini, teslim 
edilen 15 çapa motoru ile bir-
likte toplam 46 kişinin çapa mo-
toru sahibi olduğunu ve bundan 
sonraki süreçte de gelen müra-
caatları kabul etmeye devam 
edeceklerini ifade etti. Pamuk, 
uygun bulunan taleplerle ilgili 
proje hazırlayarak Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğüne göndereceklerini 
bildirdi.

Erzurum İspir Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı tarafın-
dan, gerek lezzeti ve gerekse 
kolay pişmesi nedeniyle Türk 
mutfağının vazgeçilmezleri 
arasında yerini alan ve ilçede-
ki vatandaşların önemli geçim 
kaynağı olan fasulye üretimini 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
amacıyla uygulanan “İspir İlçesi 
Merkez ve Bağlı Köylerde Fasul-
ye Üretimini Geliştirme Projesi” 
kapsamında yedi fayda sahibi 
için alınan 6 adet patoz ve 5 
adet mibzer olmak üzere toplam 
11 adet makinenin törenle dağı-
tımı yapıldı. 

Törene İlçe Kaymakamı Faik 
Oktay Sözer, Belediye Başkanı 
Osman Çakır, Vakıf Mütevelli 
Heyet üyeleri, Kaymakamlık, 
SYD Vakfı ve Tarım İlçe Müdürlü-
ğü çalışanları, misafirler ve hak 
sahibi vatandaşlar katıldı. 

Törende konuşan İspir Kaymaka-
mı Faik Oktay Sözer, bir marka 
haline gelen İspir fasulyesinin 

üretimini artırmak ve teknik 
şartlarda üretimini sağlamak 
amacıyla yapılan bu projenin 
ilçe ekonomisine faydası olaca-
ğına ve vatandaşların para ka-
zanmak için başka memleketlere 
gitmesine engel olacağına inan-
dıklarını belirterek, vatandaşla-
rın kalkınması için bu tür gelir 
getirici projeleri uygulamaya 
devam edeceklerini söyledi. 
Projeden yararlanan fayda sa-
hipleri ise Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfınca sağlanan 
bu destekten dolayı mutlu ol-
duklarını, teslim edilen bu maki-
neler ile ailelerinin geçimlerini 
rahatlıkla sağlayacaklarını ifade 
ederek, bu projenin gerçekleşti-
rilmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini ilettiler.

Gazipaşa’da 
15 kişiye 
çapa motoru 
dağıtıldı

İspir’de fasulye 
üretimine SYD Vakfı desteği

Gaziantep’in İslâhiye İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, işsiz olan, iş bulmakta 
zorlanan ve geçimini sağlayama-
yan Hüseyin Polat’ı gelir getirici 
proje destekleri kapsamında 
verdiği destekle kendi işinin pat-
ronu yaptı.

“Oto-Halı Yıkama Projesi”nin 
Vakıf tarafından kabul edildiğini, 
zor günlerinin ardından devle-
tin kendisine sağlamış olduğu 
imkânlardan dolayı çok mutlu 
olduğunu belirten ve kendi işini 
yapmanın sevincini yaşadığını 

dile getiren üç çocuk babası Po-
lat, kendisine bu sevinci yaşatan 
başta İslâhiye Kaymakamı Resul 
Kır olmak üzere Vakıf Müdürü 
Ö.Faruk Uyanık ve Vakıf yet-
kililerine çok teşekkür ettiğini 
söyledi.

İslâhiye’de bir kişi daha kendi işine sahip oldu

D
AY
AN
IŞ
M
A

56



Batman Gercüş Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 
Genel Müdürlüğümüzün yoksul 
birey veya hanelerin geçinmele-
rini sağlayacak işleri kurmaları 
amacıyla uyguladığı gelir getirici 
küçük ölçekli projeler çerçeve-
sinde, mesleği olan, ancak kendi 
geçimini sağlayamayan bir kişiye 
daha destek oldu. Gercüş’te 
oturan ve traktör tamirciliği ve 
bakımı yaparak geçinmeye çalı-
şan Diyaeddin Akın, Gercüş SYDV 
Başkanlığının desteği ile işyeri 
sahibi oldu. 

Akın, daha önce ustalık belgesi 
olmasına rağmen çok düşük bir 
ücretle başkalarının yanında 
kalfalık yaptığını belirtti. “Maddi 
imkânsızlıklar yüzünden kendi iş 
yerimi açamadım” diyen Akın, 
Vakfın gelir getirici projeleri ile 
“Akın Traktör Tamirciliği Projesi” 
konusunda kendisine yardımcı 
olabileceğini öğrenince başvur-
duğunu, yapılan değerlendirme 
sonucunda projesinin hayata ge-
çirildiğini ifade etti.

Akın sözlerine şöyle devam etti: 
“İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 
yıl 6 eşit taksitle faizsiz olarak 
geri ödemesini yapacağımdan 
dolayı geri ödeme şartlarından 
çok memnunum. Yedi kişilik bir 
ailem var ve ilerde yanıma bir 
çırak alıp onu da yetiştireceğim. 
Bu kişi de iş imkânına kavuşacak. 

İlçemizde ortalama 2 bin dolayın-
da traktör var ve bu araçlar eski-
den il merkezine tamire gidiyor-
lardı. Ama şimdi proje sayesinde 
ilçemizdeki tüm araçların sorun-
larını yerinde giderebileceğiz. 
Bu işyerinin açılmasında yardımcı 
olan başta Gercüş Kaymakamı 
Sayın Halit Mengi olmak üzere 
Gercüş SYDV Proje Sorumlusu 
Şehmus Özmen’e ve tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.”

Gercüş Kaymakamı Sayın Halit 
Mengi de açılışta yaptığı konuş-
mada “İlçede böyle bir işyerinin 
açılması sevindiricidir.” diye 
konuştu.

Açılışa Kaymakam Mengi’nin 
yanı sıra SYDV Proje Sorumlusu 
Şehmus Özmen ve vatandaşlar 
katıldı.

Manisa Köprübaşı Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından Genel 
Müdürlüğümüzün gelir getirici 
proje destekleri kapsamında 
ekonomik zorluk çeken ailelerin 
desteklenmesi amacıyla üç çiftçi 
aile için kurulan yay çatılı plastik 
örtülü seralarda sebze üretimine 
başlandı.

Köprübaşı Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

(SYDV) tarafından finanse edilen 
ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafın-
dan teknik destek verilen ve “Yay 
Çatılı Plastik Örtülü Sera Projesi” 
kapsamında sebze serası kurarak 
üretime başlayan Mukadder Kaya, 
Emin Sezen ve Ahmet Pusmak 
isimli çiftçiler daha önce tütün-
cülükle uğraşırken son yıllarda 
tütünden kazanç elde edileme-
mesi nedeniyle seralarda çalışmak 
üzere Antalya’ya göç eden aile-
lerden. 

Burada seracılığı öğrenen çiftçi-
ler bu işi iklimi ve toprağıyla her 
türlü tarım ürününü yetiştirmeye 
uygun kendi ilçelerinde yapmak 
istemiş, ancak sera kurulumu ma-
liyetli olduğu için desteğe ihtiyaç 
duymuşlar. Bu nedenle Köprübaşı 

Kaymakamlığı’na müracaat eden 
çiftçilerin hayalleri gerçek olmuş.

Kendilerine ait seralara kavuşan 
üreticiler, Köprübaşı Kaymakamlı-
ğının bu desteğine teşekkür ettik-
lerini belirterek, bu yatırım için 
harcanan para ve emekleri boşa 
çıkarmayacaklarını, kendilerine 
güvenenleri mahcup etmeyerek 
Köprübaşı’nda sebze seracılığının 
yaygınlaşması için ellerinden ge-
leni yapacaklarını söylüyorlar. 

Köprübaşı Kaymakamı Recep Höl 
ise çiftçilere seranın işletilmesi 
sırasında da İlçe Tarım Müdürlüğü 
aracılığıyla teknik desteklerini 
devam ettireceklerini ve çiftçi 
vatandaşların her zaman yanların-
da olduklarını ifade ediyor. 

proje desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Köprübaşı’nda sebze seraları üretime başladı
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Gaziantep’in Nurdağı İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının (SYDV) sağladığı proje 
desteğiyle bir aile daha kendi 
işini kurdu.

Nurdağı’nın Yavuz Selim Mahalle-
si’nde El Sanatları ve Dikim Atöl-
yesi Projesi kapsamında hazırla-
nan Rabia Çiftçi’ye ait iş yerinin 

açılışını Kaymakam Abdulkadir 
Okay yaptı. Açılışa Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet Yıldız, Hâkim 
Turan Kuloğlu, Vakıf Mütevelli 
Heyeti ve vatandaşlar katıldı. 

İş yeri sahibi olmanın sevinci 
içerisinde olan Rabia Çiftçi 6 baş 
nüfusunun geçimini temin ede-
ceği iş yerinin açılışında destek 
veren SYDV Başkanı Kaymakam 
Abdulkadir Okay’a teşekkür etti.

Kaymakam Okay ise proje hak-
kında şunları söyledi: “Vakıf 
olarak geçmişte satışa yönelik 
ve şimdi ise meslek belgelerine, 
ustalık durumlarına göre birçok 
iş yerine  destek verilmektedir. 
Kadınlar yoksulluktan daha fazla 

etkilenmektedir. Bu nedenle ka-
dınların iş kurmak için atılım gös-
termesi mutluluk vericidir. Her 
fırsatta bu tip vatandaşlarımıza 
proje desteği sağlayacağız.” 

“Bu projelerle insanları iş sahi-
bi yapmayı amaçlıyoruz” diyen 
Okay, en azından küçük bir 
destekle mesleklerini icra etme-
lerine ve ailelerinin geçimlerini 
sağlamalarına fırsat verildiğini 
söyledi. Kaymakam Abdulkadir 
Okay, muhtaç ve yoksul kesimleri 
koruyarak toplumsal denge ve 
adaletin sağlanmasında en önem-
li araçlardan birinin de proje 
destekleri olduğunu sözlerine 
ekledi. 

Vakıf projesiyle iş sahibi oldu

Edirne İli Havsa İlçesi Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
ilçede ilk defa Genel Müdürlüğü-

müzün gelir getirici proje des-
tekleri kapsamında bir kişinin iş 
kurmasına destek oldu.

Havsa SYD Vakfı, kendi geçimini 
sağlayabilmesi ve sosyal güven-
ceye sahip olabilmesi ile birlikte 
yardım alır durumdan çıkarılması 
ve gelir elde edebilmesi için işsiz 
bir kişinin “Oto Yıkama ve Yağla-
ma Kuaförü Projesi”ni kabul etti 
ve iş yeri açmasını sağladı.  

Havsa Kaymakamı Barış Demirtaş 
yaptığı açıklamada, daha önce 
ilçede iş yeri kurmaya yönelik 
herhangi bir proje yapılmadığını, 
bu projenin ilk olma özelliği taşı-
dığını ifade ederek, bundan sonra 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün de desteği 
ile müracaat eden işsiz vatandaş-
lara yönelik gerekli çalışmaların 
yapılacağını belirtti.

Havsa SYD Vakfının ilk projesi hayata geçirildi

Yirmi yıl boyunca balık tezgâh-
larında işçilik yaparak geçimini 
sağlamaya çalışırken, Genel 
Müdürlüğümüzün gelir getirici 
proje uygulamaları çerçevesinde 
balık lokantası açmak için Hatay 
Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına müracaat 
eden Mustafa Siner’in müracaatı 
olumlu bulundu ve Siner bir balık 
lokantasının sahibi oldu.

Siner’in müracaatına ilişkin ya-
pılan sosyal incelemede Siner’in 
dört çocuk babası olduğu, geçim 
sıkıntısı yaşadığı ve desteğe ih-
tiyacı bulunduğu tespit edildi ve 
projesi kabul edildi. Proje saye-
sinde bir iş yeri sahibi olan Mus-
tafa Siner, geri ödemelerini ilk iki 
yıl ödemesiz, sonraki altı yılda 
ise altı eşit taksitle faizsiz olarak 
yapacak. Siner ve ailesi artık 

yoksulluktan kurtularak kendi 
geçimini temin etmeye başladı. 

balık tezgahlarından balık lokantasına
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Ordu Merkez Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
Genel Müdürlüğümüzün uygula-
dığı gelir getirici projeler kapsa-
mında desteklenen “Islak Mendil 
Üretim-Paketleme Projesi” sa-
yesinde kendi işlerine sahip olan 
iki kişi, ürettikleri mallarını artık 
İran ve Gürcistan’a ihraç ediyor.

Ekonomik sıkıntı içinde bulunan 

ve sosyal güvenceleri olmayan 
Faruk Gönül ve Murat Yüce’nin 
Ordu SYD Vakfına sunduğu “Islak 
Mendil Üretim-Paketleme Proje-
si” başvurusu, Vakıf tarafından 
desteklendikten sonra Gönül ve 
Yüce, bir ıslak mendil firması 
kurarak 2010 yılında üretime 
başladılar.

Genel olarak ıslak mendil üretimi 
yapan ve ıslak mendillerin paket-
lenmesi ve pazarlanmasının ya-
nında çatal bıçak kılıfı, amerikan 
servis, stick şeker ve tuz paket-
leme işlerini de yürüten firma 
sahipleri, Türkiye çapında, Ordu, 
Giresun, Samsun, Sivas, Tokat, 
Çorum, Antalya, Kuşadası ve 
Marmaris’e ürünlerini ihraç eder-
ken, yurtdışına da satış yapmaya 

başladılar ve İran ile Gürcistan’a 
da mallarını ihraç ederek işlet-
melerini büyüttüler. Firma sahip-
leri Faruk Gönül ve Murat Yüce, 
daha önce bu işi etüt ettiklerini, 
sektörde bu alanda bir eksikliğin 
olduğunu ve bu proje ile başarılı 
olacaklarını düşünerek Vakfa baş-
vuru yaptıklarını belirterek, kur-
dukları işyeri ile ilgili desteklerini 
esirgemeyen Ordu Valisi Orhan 
Düzgün ve projede emeği geçen 
tüm Vakıf çalışanlarına teşekkür 
ettiklerini ifade ettiler.

Proje desteği sayesinde iki fayda 
sahibi ile birlikte üç kişiye daha 
istihdam sağlandı ve böylece beş 
aile geçimini bu işyeri ile temin 
etmeye başladı.

Edirne Keşan Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının (SYDV) desteğiyle açılan 
bir işyeri düzenlenen törenle 
hizmete girdi.

Alipaşa Halk Çarşısı’nın 2. ka-
tında hizmet verecek Hüseyin 
Temel’e ait Saros Çiçekçilik adlı 
işyerinin açılışına Keşan Kayma-
kamı Ahmet Narinoğlu, Keşan 
Belediye Başkan Vekili Ercan Er-

soylu, Keşan SYDV Müdürü Remzi 
Balcı ile bazı daire amirleri ve 
vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Remzi Balcı, 
Hüseyin Temel’in çiçek bakımıyla 
ilgili meslek sahibi olduğunu ve 
mesleğini devam ettirmek için de 
SYDV’ye başvurduğunu belirtti. 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne 
de proje talebinde bulunduklarını 
ve projenin uygun görüldüğünü 
kaydeden Balcı, “Proje bedeli 5 
bin 400 TL. İş yerinde Hüseyin 
Temel’le birlikte 2-3 kişi daha 
istihdam imkânı bulacak.” dedi.

Hüseyin Temel de kendisine ek-
mek kapısı sağlamakta yardımcı 
olan tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Narinoğlu ise 
SYDV’nin temel amaçlarından 
birinin kişinin içinde bulunduğu 
zor yaşam koşullarını değiştire-
rek, hayatını idame ettirecek 
yeni bir iş alanı açmak olduğunu 
belirtti. Narinoğlu, Keşan’da 
fakir ve muhtaç olup da haya-
tını idame ettirmek amacıyla 
mesleğini yapacak kişilere proje 
uyguladıklarını vurguladı. Mesleği 
olup da desteğe ihtiyaç duyan-
lara seslenen Narinoğlu, “Eğer 
belirli bir iş ve mesleğiniz varsa, 
SYDV’den yardım alan kişilerden-
seniz, Vakfımıza başvurunuz.” 
diye konuştu.

Kaymakam Narinoğlu, Hüseyin 
Temel’in bundan sonra SYDV’den 
yardım almayarak, kendi ayakları 
üzerinde durabileceğinin de altı-
nı çizdi.

Vakıf desteği ile kurulan iş yeri 
mallarını iki ülkeye

“eğer belirli bir iş ve mesleğiniz varsa Vakfımıza başvurunuz”

ihraç ediyor

D
AY
AN
IŞ
M
A

59



Engellilere yönelik projeleri ile 
adından söz ettiren Siirt Baykan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, projelerine devam ediyor. 
Vakıf, engelliler için dört yeni 
mesleki eğitim projesi uygulama-
ya hazırlanıyor. 

Bu kapsamda, engellilere yönelik 
olarak takı tasarımı, minyatür 
halı, ahşap boyama ve bilgisayar-
lı muhasebe” alanlarında mesleki 
eğitim verilmesi öngörülüyor. 

Projelerin amacı ise; engelli ki-
şilerin topluma kazandırılmasını, 
kendilerine güvenen, üreten 
bireyler haline gelmelerini, aile-
lerinin yaşadığı sıkıntıları hafif-
letmeyi ve engelli kişilere karşı 
toplumsal duyarlılığı arttırmayı 
sağlamak.

Baykan SYD Vakfı daha önce de 
engellilere yönelik mesleki eği-
tim çalışmaları yürütmüştü. Siirt 
ilinde ilk defa Baykan SYD Vakfı 
tarafından hazırlanan, kurs ma-
liyetinin büyük bir bölümü 4857 
sayılı İş Kanunu kapsamında özür-
lü, terör mağduru ve eski hüküm-
lü çalıştırması zorunlu işyerleri-
nin bu yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi sonucu kesilen ceza-
lardan oluşturulan fondan karşı-
lanan ve engelli kişilerin meslek 
edinmelerine yönelik olarak Siirt 
İş-Kur İl Müdürlüğünün işbirliği ile 
açılan “Tahta Baskı Yapma” ve 
“Minyatür Halı Dokuma” kursla-
rında toplam 24 engelli mesleki 
eğitim gördü. Bu alanda Siirt ilin-
de bir ilki gerçekleştiren Baykan 
SYD Vakfı, engelli kursiyerlerin 
taşınma ve beslenme giderlerini 
de proje kapsamında karşıladı.
Baykan SYD Vakfının engellilere 

yönelik olarak gerçekleştirdiği 
diğer çalışmalar ise şunlar:

• 2010 yılında Baykan Kayma-
kamlığı tarafından ilçede 
ilk defa “Dünya Engelliler 
Günü” çerçevesinde en-
gellilere yönelik büyük bir 
etkinlik yapıldı. İlçe halkının 
yoğun ilgisi ile karşılanan bu 
etkinliğin sonunda engelli ki-
şilere Vakıf tarafından giyim 
yardımı yapıldı.

• Vakıf tarafından evi olma-
yan veya doğal afetlerle evi 
yıkılan 4 aile için hazırlanan 
“Barınma Projesi” çerçe-
vesinde evi yıkılır durumda 
bulunan ortopedik engelli bir 
kişinin talebi değerlendirildi 
ve konut onarımı için 20.000 
TL ödenek aktarıldı.

Engelliler için Baykan SYD Vakfından 
dört yeni mesleki eğitim projesi

Çiftçiye 
elma 
fidanı

Aydın’ın Söke ilçesinde yoksul 
vatandaşlara 20 bin 375 adet 
bodur elma fidanı dağıtıldı.

Söke Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı, Karacahayıt Köyü 
Muhtarlığı ve Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 
iş birliği ile hazırlanmış olan pro-
je kapsamında Karacahayıt Köyü 
ve Yeşilköy’de ikamet eden muh-
taç durumdaki 20 kişi için, 80.5 
dönümlük alanda kapama elma 
bahçesi hazırlanıp 20 bin 375 
adet bodur elma fidanı dağıtıldı.

Elma fidancılığı örnek bahçe 
uygulaması, Kaymakam Mehmet 
Demirezer, Belediye Başkanı 

Necdet Özekmekçi, Ziraat Odası 
Başkanı Muhsin Örnek’in katı-
lımları ile başlatıldı ve ilk fidan 
dikimi Kaymakam Mehmet Demi-
rezer tarafından gerçekleştirildi. 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Bay-
dar ile konunun uzmanı öğretim 
üyeleri fidan dağıtımı esnasında 
Karacahayıt Köyünde hazır bu-
lunarak Söke’de yapılacak olan 
tüm tarımsal faaliyetlerde her 
türlü  desteğe hazır bulundukla-
rını belirttiler.

Proje ile elma fidanı yetiştirile-
rek Söke’de meyveciliğin gelişti-
rilmesi, pamuk, mısır ve ayçiçeği 
yetiştiriciliğine alternatif olması 
amaçlanıyor.
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Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbir-

liğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı (Instrument For Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kay-

naklarını Geliştirme” bileşeni kapsamında 18-35 yaş arası 

işsiz 72 kadın kursiyere “Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı Eğiti-

mi” vermek amacıyla İkinci Bahar Projesi geliştirildi. 

Erzincan’da “İkinci Bahar Projesi” Kadın İstihdamının 

Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Erzincan Valiliği 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tara-

fından yürütülüyor. Projenin toplam bütçesi 360.136,52 

Euro. Projenin diğer ortakları ise, Erzincan Belediye Baş-

kanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzincan Kızılay Şubesi.

Projenin tanıtımı amacıyla Erzincan SYD Vakfı çok çeşitli 

tanıtım dokümanları hazırladı. Afiş, broşür ve el ilanları 

hazırlayan Vakıf, hedef kitlesine ulaşmaya çalışıyor.

Adıyaman’ın Gerger İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkan-
lığı ile merkezi İstanbul’da bu-
lunan bir firma arasında yapılan 
anlaşma çerçevesinde Gerger ilçe 
merkezinde 100 kişi kapasiteli 
tekstil atölyesi açıldı.

Mülkiyeti Gerger SYDV’ye ait olan 
atölyenin gerekli tadilat ve çevre 
düzenlemesi Vakıf tarafından 
yapılarak, ilgili firmaya teslim 
edildi. Ürünlerin gerektirdiği 
tüm makine, tesisat ve diğer 
ekipmanlar ilgili firma tarafından 
kurulurken deneme amaçlı yapı-
lan çalışmada 35 kişi çalışmaya 
başladı. Bu sayının ileriki günler-
de artacağı belirtildi.

Söz konusu firma tarafından ça-
lışanların her türlü iş güvenliği 

sağlanırken öğle yemekleri ücret-
siz veriliyor.

Kaymakam Alp Eren Yılmaz bu or-
tak çalışmadaki amaçlarının ilçe 
dışında ticaret yapan iş adamları-
nın bölgede yatırım yapmalarına 
olanak sağlayarak işsizliği azalt-
mak, mesleki eğitim vererek iş 
gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elemanları yetiştirmek 
olduğunu belirtti. Yılmaz şöyle 
devam etti: “İlçemize böyle bir 
atölye açmaktaki öncelikli hede-
fimiz ilçemiz insanına maddi kat-
kı sağlamaktır. Gerger’in sosyal 
ve  kültürel açıdan daha üst sevi-
yeye gelmesini amaçlayan değerli 
iş adamımız Sayın Sabri Yılmaz’a 
şükranlarımı sunar, bu çalışmanın 
diğer Gergerli iş adamlarımıza da 
örnek olmasını dilerim.”  

Gerger’e 
tekstil 

atölyesi

yaşlı ve hasta bakımı 
eğitimi alacak72 kadın 
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Malatya Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından, Ma-
latya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’ın 
talimatıyla şehirde istihdam ve 
gelir desteğine yönelik çalışma-
larda bulunulması ve hem yoksul 
ailelere gelir sağlayacak hem de 
geleneksel el sanatlarını canlan-
dıracak bir mesleki eğitim kursu 
verilmesi amacıyla Malatya’nın 
en yoksul bölgelerinde halı kurs-
ları açıldı. Bugüne kadar açılan 
sekiz halı kursunda 120 yoksul 
ve işsiz kadın eğitim görmeye 
başladı.

Mesleki eğitim kursu projesinin 
ilk aşamasında, halı kurslarının 
maliyetlerinin tamamı Vakfın 
öz kaynaklarından harcanırken, 

aynı zamanda Malatya’da çeşitli 
kurumların bünyesinde atıl du-
rumda bulunan halı tezgâhları 
büyük bir emek sonucunda Vakıf 
tarafından toplandı ve halı kurs-
larının açılması düşünülen bölge-
lerdeki okullarla gerekli görüşme 
ve yazışmalar gerçekleştirilerek 
okullarda yer tahsisi yapıldı. Bu 
süreç devam ederken aynı za-
manda Halk Eğitim Müdürlüğü ile 
gerekli görüşme ve yazışmalar 
yapılarak her halı kursuna bir 
usta öğretici atanması sağlandı.

Halı yapımı için gerekli malze-
melerin tamamlanması ve kursun 
verileceği yerlerin ayarlanma-
sından sonra ise halı kursları için 
başvuru duyuruları yapıldı ve 

başvurular ikametgâh durumuna 
göre sınıflandırılarak ilgili kursa 
yönlendirildi. Şu an kurulu bulu-
nan sekiz adet halı kursunda 120 
kursiyer hem meslek öğreniyor 
hem de gelir elde ediyor. 

halı kursu
Malatya’dan işsiz kadınlar için 
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Mersin’in Tarsus İlçe Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) ve Çukurova Kalkınma 
Ajansı (ÇKA) iş birliğiyle uygu-
lanan eğitim projesi sonucunda 
43 kişi iş sahibi oldu.

Tarsus bölgesinde yaşayan ve 
işgücü piyasası dışında kalan, 
mesleki becerisi olmayan 
genç ve yetişkinlere turizm ve 
otelcilik sektörünün mutfak 
alanında mesleki, sosyal ve 

kültürel eğitimler vererek sos-

yal hayata ve işgücüne katılım-

larını sağlamak amacıyla 117 

bin 492,10 TL bütçeli bir proje 

gerçekleştirildi. ÇKA projeye 

88 bin 119,08 TL, Tarsus SYDV 

29 bin 373,02 TL katkı sağladı. 

Sekiz ay süren proje sonucunda 

46 kişi kendilerini bu meslek 

dalında geliştirerek sertifika 

alırken, eğitim alanlardan 43’ü 

iş hayatına kazandırıldı.

Mardin Midyat Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 
fakir, dul ve yaşlı ailelerin kul-
lanımına sunulmak için kurduğu 
çamaşırhane başarıyla faaliyet 
gösteriyor.

Bağlar Mahallesi’nde kadınlar, 
genç kızlar ve yoksullar için inşa 
edilen 4 katlı Çok Amaçlı Top-
lum Merkezi’nde (ÇATOM) açılan 
çamaşırhane yoksulların yüzünü 

güldürüyor. Midyat Kaymakamı 
ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı 
Fatih Akkaya, ÇATOM merkezle-
rindeki çamaşırhanelerden dar 
gelirli ailelerin yararlanabildiğini 
vurgulayarak, bölgede evinde 
henüz çamaşır makinesi olmayan 
aileler olduğuna dikkati çekti. 
Bu hizmetlerden kadınların çok 
memnun kalacağını ifade eden 
Akkaya, “Amacımız, sağlıklı, 
sürdürülebilir kentleşme ve sos-

yal hizmet anlayışıyla halkımıza 
hizmet etmek. Özellikle maddi 
sıkıntı yaşayan vatandaşlarımı-
zın yaşamını kolaylaştırmak için 
bunu çamaşırhane hizmetleri ile 
gerçekleştiriyoruz. ÇATOM’da 
ayrıca eğitime dönük aktiviteleri-
mizi giderek arttıracağız” şeklin-
de konuştu.

ÇATOM’daki bilgisayar, taş atöl-
yesi, biçki-dikiş kursunu, boyama 
odası ve okuma-yazma bölümle-
rini inceleyen Kaymakam Akkaya, 
“Maksat kadınlarımızın el emeği 
göz nuru çalışmalarını ÇATOM 
gibi bir binaya getirmek, onlarla 
da iletişimi sağlamak. Okuma-
yazması yok ise okuma-yazma 
kursuna gidecek. Hem burada 
çamaşır yıkanacak hem de ora-
da kendine bir şeyler katacak. 
Temizlik açısından çok güzel bir 
uygulama. SYDV Personeli canla 
başla çalışmakta ve fakir vatan-
daşlarımızın her türlü sorununa 
en iyi şekilde çözüm bulmak 
için büyük çaba sarf etmektedir. 
Bundan dolayı kendilerine teşek-
kür ediyor ve tebrik ediyorum.” 
dedi.

Tarsus’ta 43 
kişiye iş imkânı 

sağlandı

çamaşırhane yoksulun yüzünü güldürdü
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Mersin Tarsus Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yürüttüğü dezavantajlı grupta 
yer alan 250 çocuğun topluma 
uyumunu amaçlayan sosyal hiz-
met içerikli “Deniz Yıldızı Proje-
si” başarıyla tamamlandı.

Proje ile Tarsus’taki 13 mahalle-
de yaşayan 12-18 yaş arası deza-
vantajlı 250 çocuğa ulaşılarak, 
bu çocukların sosyokültürel orta-
mının iyileştirilmesi amaçlandı. 
Projede, çevresel ve kültürel 
değerlerin koruma-kullanma den-
gesini sağlama amacına yönelik 
olarak bölgenin çevresel ve kül-
türel zenginliğinin araştırılması, 
tanıtılması ve gelecek nesillere 

aktarılması konuları ele alındı. 
Tarsus’ta değişik kültürlerde ye-
tişmiş dezavantajlı çocukların, 
topluma kazandırılması için pro-
je kapsamında aşağıdaki faaliyet-
ler gerçekleştirildi:

1- Okul Desteği ve Yaşam Boyu 
Eğitimi Desteklemek: Bu 
aktivite kapsamında İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Em-
niyet Müdürlüğü, SYDV ve 
Kaymakamlık Geri Dönüşüm 
Merkezi ile koordineli olarak 
çalışılırken, proje kapsamın-
da bulunan 250 çocuğa sınıf 
gruplarına göre set halinde 
kırtasiye yardımı yapıldı ve 
böylece eğitime katkı sağ-
landı.

2- Kar Gezisi ve Çevre Konulu 
Eğitim: Yayla ve doğa gezisi 
kapsamında 250 öğrenciye 
kahvaltı ve öğle yemeği 
verilerek Karboğazı’nda 
çalışmalar gerçekleştirildi 
ve çevrenin korunmasına 
yönelik eğitimler verildi. Bu 
faaliyetten sonra katılımcılar 
listesi oluşturularak davetli 
çocuklarla faaliyete dönük 
anket çalışması yapıldı.

3- Sinema Günü ve Toplum 
İçinde Davranış ve Kent 
Yaşamı Konusunda Eğitim: 
Bu faaliyette 250 davetli 
çocuk Tarsus Kültür Merkezi 
içerisinde bulunan sinema 
salonunda çocuklara yönelik 
sinema filmini izledi.

“Deniz Yıldızı Projesi” tamamlandı
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4- Yayla Gezisi ve Çevrenin 
Korunması Konulu Eğitim: 
Çalışmada Kadıncık Bara-
jı’na gidilerek, öğrencilere 
elektrik santrali gezdirildi. 
Öğle yemeğinin ardından 
çevrenin korunması ve gele-
cek nesillere temiz bir çevre 
bırakılması konusunda eğitici 
bilgiler verildi, çeşitli aktivi-
teler (futbol, çuval yarışı, ip 
çekmece, şarkı yarışması ve 
müzikli eğlence) yapıldı.

5- Atatürk Koşusu ve Başarılı 
Sporcuların Tespiti: Bu faa-
liyette 250 çocuğa eşofman 
takımı ve spor ayakkabısı 
alındı. 300 kişilik bir grupla 
gerçekleştirilen faaliyet kap-
samında Tarsus Şehir Stad-
yumu’nda çocuklara yarış 
psikolojisi anlatıldı. Bu faa-
liyet kapsamında çocuklara 
meşrubat dağıtılırken başarılı 
olan çocuklara çeşitli ödüller 
verildi.

6- Deniz Gezisi, Tarihi ve 
Turistik Yerlerin Tanıtımı: 
Faaliyete 250 davetli çocuk 
katılırken, Kızkalesi, Cennet 
Cehennem, Astım Mağarası, 

Kanlı Divane turları düzen-
lendi, öğle yemeği için din-
lenme tesislerinde konakla-
nıldı, çocuklar arasında yüz-
me faaliyeti gerçekleştirildi. 
Bu faaliyette çocuklara tarihi 
ve turistik yerler, bu yerlerin 
korunarak gelecek nesillere 
aktarılması konusunda bilgi 
verildi, yemek yeme kültürü 
ve kent yaşamı hakkında 
çeşitli konuşmalar yapıldı. 
Ayrıca 250 öğrenciye deniz 
kıyafeti alındı.

7- “Çocuklar Geleceğimizin 
Teminatıdır” Konulu Semi-
ner: Bu faaliyetlerin neden 
yapıldığının çocuklara net 
olarak anlatılması için semi-

ner gerçekleştirildi. Öncelik-
le “Çocuklar Geleceğimizin 
Teminatıdır” konusu işlendi. 
Çocuklara özel oldukları 
hissettirildi. Ayrıca madde 
bağımlılığının zararları ko-
nusunda bilgiler de yine bu 
seminer vasıtasıyla çocuklara 
anlatıldı. Bu faaliyet, Tarsus 
Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan Tarsus Belediye Nikâh 
Salonu’nda slayt ve video eş-
liğindeki sunum ile anlatıldı.

8- Atatürk’ü Anma Etkinliği, 
Ankara Çanakkale Gezisi ve 
Tarihi Yerlerin Korunmasına 
Yönelik Eğitim Gezisi: Bu 
faaliyete 246 çocuk ve 32 
refakatçı olmak üzere 278 
kişi katıldı. Kafile 6 otobüsle 
ilçeden Ankara iline hareket 
etti. Ankara il sınırları içeri-
sinde çocuklara Anıtkabir ve 
içerisindeki müzeler gezdiril-
di ve Anıtkabir Komutanlığın-
ca düzenlenen katılım bel-
geleri ile Atatürk posterleri 
öğrencilere hediye edildi. 
Daha sonra Çanakkale’ye 
giden ekip, Çanakkale Savaş-
larının yapıldığı bölgeleri, 
Çanakkale şehir merkezini, 
Aynalı Çarşı’yı ve sembolik 
Truva atının bulunduğu böl-
geyi gezdi. 

D
AY
AN
IŞ
M
A

65



Kaymakamlıktan

Saanen desteği

Tokat Pazar Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından gelir getirici 
projeler kapsamında Saanen ke-
çisi dağıtıldı.

Bölgenin hayvancılık projelerine 
müsait olması nedeniyle et ve 
süt açısından verimli olan değişik 
ırklardaki hayvan projelerine 
ağırlık veren Pazar SYDV, Ocaklı 
köyünde bu defa süt açısından 

yerli ırklara göre 4-5 kat daha 
verimli olan Saanen keçisi ile 
ilgili çalışmasını hayata geçirdi. 
Kaymakam Olgun Öner’in de ka-
tıldığı programda proje sahibine 
hayvanları teslim edildi. İkiz ya 
da daha çoğul doğurma özel-
liğine sahip olan bu ırkla ilgili 
vatandaşlara bilgi veren Öner, 
dağıtılan bu hayvanların gebe 
olarak satın alındığını, sigortala-
rının yapıldığını ve kısa bir süre 

sonra doğumlarla birlikte hayvan 
sayısının daha da artacağını ve 
özellikle tam randıman sağlan-
ması durumunda hayvan başına 
günlük 3-4 lt süt alınabileceğini 
belirtti. Amacın en az maliyetle 
süt veriminin arttırılması ve bu-
nun vatandaşımıza yüksek gelir 
olarak geri dönmesi olduğunu 
ifade eden Kaymakam Öner, pro-
jenin ilçe geneline yayılacağını 
dile getirdi.
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Tekirdağ İli Sosyal Yardımlaşma 

Ve Dayanışma Vakfı tarafından 

yürütülen “Dezavantajlı Grup-

ların 60-72 Ay Çağ Nüfusundaki 

Çocuklarının Okul Öncesi Eğitime 

Kazandırılması Projesi” kapsa-

mında okul öncesi eğitime devam 

eden yoksul ailelerin çocuklarına 

yönelik çok sayıda sosyal etkinlik 

düzenleniyor. 

Söz konusu etkinliklerle proje 

kapsamındaki 60 çocuğun sosyal 

gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 

tamamlamaları ve toplumsal 

hayatla uyum içinde olmalarının 

sağlanması hedefleniyor.

Projenin diğer amaç ve hedefleri 
ise şöyle:

• Çocukların maddi sıkıntı için-
deki ailelerine maddi eği-
tim desteği verilerek, okul 
öncesi eğitime katılımlarını 
sağlamak

• Ailelerin devlete olan güven 
ve bağlılık duygusunu geliş-
tirmek

• Çocuklara okul öncesi eğitim 
aracılığıyla etik değerler 
kazandırılarak, çocukların 
gelecek hayatlarında suç teş-
kil eden (Dilencilik, hırsızlık, 
gasp vb) davranışlara yönel-
memelerini sağlamak

• Çocukların bedensel, zihinsel 

ve duygusal gelişimlerini ta-
mamlamasını ve iyi alışkan-
lıklar kazanmasını sağlamak

• Çocukların Türkçeyi doğru ve 
güzel konuşmasını sağlamak

• Çocuklara öz bakım becerile-
ri kazandırmak

• Ailelerin eğitimin önemiyle 
ilgili bilinç düzeylerini art-
tırmak

• Çevrelerindeki olumsuz 
unsurların, çocukların üze-
rindeki etkilerini okul öncesi 
eğitime kazandırılmaları 
yoluyla azaltmak

• Çocukları ilköğretime hazır-
lamak

• İlköğretimde devam sorunu-
nu en aza indirmek

çocuklar eğitime kazandırılıyor
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Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Da-

yanışma Vakfı, engelli vatandaş-

ların topluma uyumunu kolaylaş-

tıracak her türlü araç gereç ihti-
yaçlarının karşılanması amacıyla 
H. Önder Ateş’e motorlu engelli 
aracı desteği sağladı.

Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 
kararıyla teslim edilen motorlu 
engelli aracının Ateş’i yeniden 
yaşama bağlamak ve onun kimse-
ye bağımlı olmadan tekrar dışarı 
çıkabilmesini sağlamak amacıyla 

verildiği belirtildi. Ordu Vali Yar-
dımcısı M. Mustafa İmamoğlu ve 
Vakıf görevlileri motorlu engelli 
aracını teslim ederlerken, Vakıf 
tarafından sağlanan desteğin 
hayırlı olmasını ve Ateş’in aracı 
iyi günlerde kullanmasını temen-
ni ettiler. Motorlu engelli aracını 
teslim alan H. Önder Ateş ise 
çok mutlu olduğunu belirterek 
bu desteğin verilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Ankara Kazan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 
Gelir Getirici Proje Desteklerine 
7.’si eklendi.

Kazan SYDV’nin herhangi bir sos-
yal güvencesi olmayan vatandaş-
ların hanelerini geçindirmeleri 
amacıyla iş kurmasına verdiği 
destekler kapsamında hazırlanan 
“F&M Temizlik” adlı işyeri Kay-
makam Veysel Beyru tarafından 
açıldı.

Endüstriyel makinelerle halı ve 
koltukların yerinde yıkanması, 

zemin cilalama, parlatma ve 
yıkama, gündelik ev temizlikle-
ri, ofis temizliği, boya, badana, 
inşaat öncesi ve sonrası temizlik 
hizmetlerinin sunulacağı ve özel-
likle astım ve bronşit hastaları 
düşünülerek kimyasal madde 
yerine buhar makinesiyle hizmet 
verilecek olan F&M projesi için 
SYDV’den 12 bin 607,12 TL des-
tek verildi.

Muş Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfının (SYDV) destek-
lediği proje 15 vatandaşa gelir 
kapısı oldu.
 
5 fayda sahibinin hazırladığı, 
Muş SYDV Başkanlığınca uygun 
görülen, Genel Müdürlüğümüz 
tarafından onaylanan Lokum 
Üretimi Projesi hayata geçirildi. 
İşyerinin açılışı Muş SYDV Müdürü 
Yılmaz Çetinkaya, SHÇEK Müdü-
rü M. Nuri Ensarioğlu, Tarım İl 
Müdür Yardımcısı Osman Akar, 
Vakıf Sosyal İnceleme Görevlisi 

Serdar Özkan ve Yerel Girişimler 
Sorumlusu Sezer Aslan tarafından 
gerçekleştirildi. Proje ile fayda 
sahipleri işçi olarak 10 kişiyi 
yanlarında çalıştırma imkânına 
kavuştu. Faydalanıcılar böyle bir 
projenin kendilerini ekonomik 
olarak sürdürülebilir bir duruma 
getirdiğini, durumlarının iyi oldu-
ğunu ve bu projenin hazırlanması 
ve uygulanması safhalarında Vali 
Yardımcısı Okan Leblebicier’in 
katkı sağladığını, geleceğe daha 
umutlu baktıklarını belirttiler. 

motorlu engelli aracı yardımı

Muş SYDV proje desteklerini sürdürüyor

Kazan, yedinci projesine imza attı
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Genel Müdürlüğümüze sunulan 
3 projenin kabul edilmesiyle 
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki 
muhtaç öğrencilere 65 bin 420 TL 
eğitim yardımı yapıldı.

Çelikhan merkez Pınarbaşı belde-
si ile köylerde okuyan, okul dışın-
da ek eğitim alamayan, yardımcı 
eğitim kaynaklarına ulaşamayan, 
başarılı fakat maddi durumu ye-
tersiz ilköğretim düzeyindeki 310 
öğrenciye Cumhuriyet İlköğretim 
Okulunda eğitim materyali da-
ğıtım töreni düzenlendi. Törene 
Çelikhan Kaymakamı Murat Uz, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail 
Aktürk ile okul müdürleri katıldı.
Eğitim yardımı dağıtım töreninde 
konuşan Çelikhan Kaymakamı 
Murat Uz şunları kaydetti: 

“Çelikhan Kaymakamlığı tara-
fından Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğüne 
sunulan projeyle SBS, LGS ve LYS 
hazırlık kurslarında başarılı fakat 
maddi durumu yetersiz öğrenci-
lere materyal desteği sağlamak 
üzere ilköğretimde 310, liselerde 
ise 150 öğrenciye toplam 51 bin 
650 TL’lik eğitim yardımını yap-
maya başladık. Çelikhan Okuyor 
projesi kapsamında ise ilköğreti-
me devam eden 350, ortaöğreti-
me devam eden 213 öğrencinin 
Türkçeyi güzel kullanan, kendile-
rini iyi ifade eden bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak üzere SYD 
Genel Müdürlüğüne sunduğumuz 
projemizin de kabul edilmesiyle 

13 bin 770 TL’lik kitap yardımı 
yapıldı. Ayrıca Çelikhan SYD Vak-
fının 4 bin 296 TL’lik katkısıyla 
100 Temel Eser ve Dünya Kla-
sikleri İlk Gençlik Dizisi alınarak 
öğrencilere dağıtılmıştır.

Sonuç olarak Çelikhan’da başarılı 
fakat maddi durumu yetersiz bin 
23 öğrenciye SBS, LGS ve LYS’ye 
hazırlamak üzere materyal des-
teği ve okumalarına katkı sağla-
mak üzere SYD Genel Müdürlü-
ğüne sunulan 3 projenin kabul 
edilmesiyle, toplam 65 bin 420 
TL yardım yapılmıştır.

Katkılarından dolayı SYD Genel 
Müdürlüğüne, projenin hazır-
lanmasında emeği geçen proje 
ofisinde görevli Mustafa Atma-
ca’ya, İlçe SYD Vakfı Müdürü 
Basri Öğüt’e ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile tüm eğitimcilere 
teşekkür ederim.”

Samsun Bafra Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfının (SYDV) Gelir 
Getirici Küçük Ölçekli Proje-
ler kapsamında desteklediği 
terzi dükkânı açıldı.

14 yıldır başkalarının ya-
nında çırak ve kalfa olarak 
terzilik mesleğini öğrenen 
Cumhur İleri artık kendi 
işyerinde mesleğini icra 
edecek. Bafra SYDV’ye işyeri 
açabilmek için başvuruda 
bulunan Cumhur İleri’nin 
projesi kabul edilerek Bay 

ve Bayan Terzisi Cumhur 
adlı işyeri açıldı. Açılış Bafra 
Kaymakamı Ayhan Boyacı, 
Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Yayla, İlçe Tarım Müdürü 
Ahmet Dursun, Esnaf ve Sa-
natkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Metin 
Genççakır, SYDV Müdürü 
Hasan İrer ve vatandaşla-
rın katılımıyla gerçekleşti. 
Kaymakam Ayhan Boyacı 
çalışmanın başarı getireceği 
ilkesinden hareket ederek 
Terzi Cumhur İleri’ye destek 
olduklarını belirtti.

Çelikhan Kaymakamlığından 
eğitime büyük katkı

Bafra SYDV projelerine bir yenisi eklendi
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Sayın Okur, öncelikle kısaca 

kendinizden ve mesleki hayatı-

nızdan bahsedebilir misiniz?

Ben memleket olarak Hataylıyım. 

Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatım 

içerisinde Hatay’dan başlayan 

serüvenim bugün İstanbul’da de-

vam ediyor. İlk ve orta öğrenimi-

mi Hatay’da, yüksek öğrenimi ise 

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İktisat Bölümü’nde tamamladım. 

Mesleği ilk olarak Mayıs 1989’da 

ifa ettim. O günden bu yana 

yaklaşık 15 farklı yerde görevimi 

devam ettirmeye çalışıyorum. 

Tabii İstanbul bizim mesleğimizin 

zirvesi. İnsanlara hizmet etmek 

Maltepe Kaymakamı Ahmet Okur:

“Genel Müdürlükte üretmeyi 
        bilen genç bir kadro var”
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hem büyük onur hem de büyük 
sorumluluk. 

Mesleki yaşamınıza Kars’ta Kay-
makam Adayı olarak başladınız. 
Sırasıyla, Giresun, Kastamonu, 
Malatya, Karaman, Kahraman-
maraş ve Çanakkale’de Kay-
makamlık ve Vali Yardımcılığı 
görevinde bulundunuz. Aslında 
ülkenin birçok bölgesinde bu-
lunmuşsunuz. Bu arada yüksek 
öğreniminize de devam etmiş-
siniz.

Yüksek lisansımı Malatya’da yap-
tım. Doktora çalışmalarım ise şu 
an Selçuk Üniversitesi İşletme 
Bölümü Yönetim Organizasyon 
Anabilim Dalında devam ediyor. 

Kaymakam olmaya nasıl karar 
verdiniz? Kaymakam olduktan 
sonra görevinizin hayata bakış 
açınıza ne gibi katkıları oldu?

Tabii çok farklı bir tecrübe. Aslın-
da hayatı öğrendik. Hayatın tek 
bir alanında değil, hayatın her 
alanındaki tecrübeleri, birikim-
leri bu meslekte edindik biz. Ben 
daha ilkokuldayken kaymakamlık 
benim gözümde tüterdi. Tören-
lerde kaymakamların pozisyonu-
nu gördüğümde bu iş aklıma yat-
mıştı. Ortaokul ve lisedeyken de 
daha çok sosyal alanlara ağırlık 
vererek bu arzumu devam ettir-
dim. Bu nedenle Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni tercih ettim. Tabii 
kaymakamlığın toplum nazarın-
da, insanların nazarında devlet 
baba mefhumunu taşıdığını fark 
etmeye başladım. Neticede ida-
recilik mesleği genelde insanlarla 
ilişkileri düzenleyen bir alan. 

Her ne kadar derlerse ki sanat 

değil, cidden bir sanattır, çünkü 
her farklı düşüncedeki, her tarza 
sahip olan farklı insanlarla, on-
larla bir noktada devletin hem 
mevzuat hem müşfik hem de 
kapsayıcı ve kavrayıcı yönüyle 
konuşmayı gerektiriyor. Dolayısıy-
la sevmeden asla yapılamayacak 
bir iş. Evvela insanları sevmeyi 
gerektiriyor.. Yani olumsuz konu-
şacak olsanız bile bunu nezaketle 
söylemek insanların memnuniyet 
içinde devlet kapısından ayrılma-
sını sağlar ki istediğimiz de zaten 
budur. Ben şu ana kadar görev 
yaptığım bütün noktalarda se-
verek ve memnuniyet içerisinde 
görevimi yaptım.

Kaymakamlık yapacak kişide 
öncelikle insan sevgisi olmalı 
dediniz. Peki siz hizmetlerinizi 
yürütürken nasıl bir amaçla 
hareket ediyorsunuz? Başka bir 
deyişle, gittiğiniz ilçede önce-
likle neye önem verirsiniz?

Görev yaptığımız her yerin ken-
dine has özellikleri ve sosyal 
talepleri söz konusu olduğundan 
ona göre davranmak zorunda 
kalıyoruz. Bir yerde örneğin sos-
yal hizmet anlamında fakir fuka-
ranın ihtiyaçları çok daha ağırlık 
kazanmışsa o alana ağırlık veri-
yorsunuz. Ancak benim hizmetle-
rimde genellikle eğitim ve sağlık 
hizmetleri önem kazanmıştır. 
Bunun içerisine sosyal hizmetleri 
de mutlaka dahil etmek gerekir. 
Çünkü hepsi birbiriyle ilintili. 
İnsanlarda bir bıkkınlık ve bitkin-
lik görüyorsunuz. Bir alanda ada-
mın suyunu, elektriğini, yolunu 
yapmışsınız, ama diğer alanda bu 
devlet nerede denecek bir intiba 
varsa demek ki bazı yerlerde bir 
eksiklik var. Ben onur kaynağı 

olarak görüyorum mesela KÖYDES 
Projesi’ni. Kaymakamlık görevi-
mizi yaparken köylerin altyapısı-
nın tamamlanmasında bu proje 
çok ciddi bir kaynak sağlamıştır 
bize. Hem maddi hem de manevi 
bir tatmin noktasıdır bu proje. 

Buradan yola çıkarsak, daha 
önce görev yaptığınız ilçelerde 
ya da vali yardımcılığı yaptığınız 
illerde ne tarz çalışmalarınız 
oldu? İlk aklınıza gelenleri söy-
leyebilir misiniz?

Bölgesel baktığımızda insanların 
ihtiyaçları çok farklılaşabiliyor. 
Buradan önce görev yaptığım 
Çanakkale Bayramiç çok şirin bir 
ilçe mesela. Ancak ilk gittiğimde, 
‘Kaymakam Bey dediler, buranın 
bir hastane problemi var, inşa-
atı başlayan ve devam eden bir 
proje, bir de ilçeyi Çanakkale’ye 
bağlayan yol problemli. Bu ikisini 
çöz, bizim gönlümüzde taht ku-
rarsınız” demişlerdi. Başka eksik-
likler tabii ki vardı ama onların 
öncelikleri bunlardı. Çok şükür, 

“Kaymakamlık sevmeden 
asla yapılamayacak bir iş. 
Evvela insanları sevmeyi 
gerektiriyor. Yani olumsuz 
konuşacak olsanız bile 
bunu nezaketle söylemek 
insanların memnuniyet 
içinde devlet kapısından 
ayrılmasını sağlar ki 
istediğimiz de zaten 
budur. Ben şu ana kadar 
görev yaptığım bütün 
noktalarda  severek ve 
memnuniyet içerisinde 
görevimi yaptım.”
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devletimizin sağladığı imkânlarla 
hem bütün köy yolları KÖYDES ile 
düzeltildi hem de hastane prob-
lemi ortadan kaldırıldı. 

Onun dışında Kahramanmaraş, 
Karaman ve Malatya vali yardım-
cılığımda da sosyal hizmetler, 
özellikle Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına ilişkin uy-
gulamalar ve kültürel etkinlikler 
gerçekleştirdik. Toplumun farklı 
ihtiyaçlarına cevap vermek iste-
dik. Ama dediğim gibi eğitim her 
zaman üzerinde durduğumuz ve 
çalışacağımız ciddi bir alandır. 
SYD Vakıflarında ise meslek ve iş 
edindirme noktasında projeler 
yapıldı. Ama dediğim gibi yani 
belki sistem olarak araştırmadan 
gelen ve o andaki güncel talep-
leri karşılamak noktasında kısa 
süreli tedbirler her zaman üretil-

di. İhtiyaç sahibini gözlerinizi ka-
patıp canlandırın, zaten belli bir 
gelir seviyesinin altında. Belki bir 
öksüz, yetim söz konusu. Zaten 
devlet kapısına gelmekte zorla-
nırlar. Özellikle büyük kentlerde 
ailelere birebir gitmeye maale-
sef çok fazla imkân olmuyor. Bu 
bir eksikliğimizdir. Bu nedenle, 
devlete müracaat etmeyen veya 
etmekte zorlanan ve geldiğinde 
de görebileceği bir olumsuz tab-
lo ile birlikte tamamen devlete 
küsen maalesef çok ailemiz var. 
Ben o anlamda ciddi bir şekilde 
çalışma yapılması ve bir sistem 
getirilmesinin hasıl olduğunu dü-
şünüyorum. Eğer dışarıdan gelen 
insanı anne baba yerine, kardeş 
yerine koymazsanız, onu mem-
nun edemezsiniz. Ben hep onu 
söylüyorum. Devlete müracaat 
eden vatandaşı, ki sosyal hizmet 

alanındaki talepleri olan vatan-
daşlar zaten daha ağır bir du-
rumda oluyor, onun yarasını ağır-
laştıracak her türlü prosedürden 
ve yoğunluktan uzaklaştırmamız 
gerektiğini düşünüyorum.

Bayramiç’ten Maltepe’ye geldi-
ğinizde ilk gözünüze çarpan so-
runlar neler oldu? Bu sorunlara 
çözüm yolları bulabildiniz mi?

Maltepe yaklaşık 500 bin nüfuslu 
büyük bir yer. İstanbul’un en 
önemli ve büyük ilçelerinden bir 
tanesi. Kentsel anlamda altyapı 
problemleri, trafik, yol gibi so-
runları ile İstanbul’un diğer ilçe-
lerinden bir farkı yok. Maltepe’yi 
İstanbul’un diğer ilçelerinden 
ayırma şansınız yok. Trafik yoğun-
luğu had safhada. Onun dışında 
çarpık kentleşme ve insanların 
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rahat ve huzurlu ortamlarda ya-
şamasını sağlayacak altyapının 
eksiklikleri İstanbul’un her ilçe-
sinde olduğu gibi burada da var. 
Ama Maltepe’yi diğer ilçelerden 
ayıran özellikler de mevcut. Mal-
tepe’yi genelde üçe ayırıyorlar. 
Maltepe’nin alt kısmı dediğimiz, 
daha çok eski İstanbullu, oturmuş 
bir kültür söz konusu. Orta kısmı 
dediğimiz, E-5 çevresi ise daha 
çok Anadolu’nun genel karakte-
ristiğini ortaya koyan bir dağı-
lıma sahip. E-5’in üzerinde ise 
daha çok kırsal kesimden gelen 
kişilerin yer aldığı, gecekondu-
laşmanın yoğun olarak görüldüğü 
yerler var. Dolayısıyla Maltepe’ye 
geldiğinizde böyle bir tablo ile 
karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii 
coğrafi olarak çok geniş bir alana 
yayılmış bir ilçe. Burada bizim 

üzerimize düşen hizmetlerin en 
önemlisi, insanların hayat stan-
dartlarını daha üstün seviyeye 
çıkaracak projeler yapmak. 

Ayrıca sosyal yardım noktasında 
Vakfa ve diğer hizmet veren ku-
rumlara müracaat eden insanlara 
hizmet vermek. Bizim Kayma-
kamlık olarak üzerimize düşen 
görev budur burada. Dolayısıyla, 
burada Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımız etkin. Onun 
dışında, tabii geniş bir kırsal nü-
fus söz konusu. Sosyal hizmetler 
çerçevesinde özürlüler ve yaşlılar 
alanında talep ve ihtiyaç söz ko-
nusu. Yeşil Kart buna bağlı olarak 
yine yoğun bir talep görüyor. 
Bizim burada ağırlık vermemiz 
gereken sosyal hizmet alanı. Bu-
rada ağırlıklı olarak sosyal hizmet 

alanı dört kurumumuz tarafından 
veriliyor. Onun dışında da eğitim 
açığını kapatacak, eğitim kalite-
sini yükseltecek projelerle daha 
çok ilgileniyorum.

Maltepe ilçesinde özellikle sos-
yal hizmet alanında çalıştığınızı 
belirttiniz ve sosyal hizmet 
alanında önemli bir uygulama 
başlattınız. Sosyal hizmet ala-
nında çalışan kurumlar tek bir 
katta toplanıyor ve bir de insan-
lar Vakfa gelmeden muhtarlar 
üzerinden başvurularını alıp 
sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu iki 
uygulamadan bize kısaca bahse-
debilir misiniz?

Dediğim gibi Maltepe 500 bin 
nüfuslu bir ilçe. Bunların önemli 
bir kısmı da daha çok devletten 
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sosyal hizmet talebinde bulunan 
şahıslardan oluşuyor. Bunların 
arasında hangi kurumlar var? 
Yeşil Kart Bürosu, SYD Vakfı, Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve 2022 sayılı yasaya tabi 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu. 
Dolayısıyla İstanbul’da bizim de 
Kaymakamlık olarak mesaimizi 
alan, bu dört kurum. İnsanlar 
ne için geliyorlar? Yaşlılık maaşı 
için geliyorlar, ihtiyacı olan varsa 
özürlü, evde bakım ve huzurevi 
talepleri için geliyorlar. Bunun 
dışında da Yeşil Kart ve Vakfın 
desteğine ihtiyaçları var. Bunlar 
arasındaki ağırlığın büyük bir 
bölümü ise SYD Vakfında. Bu ara-
da takdir ederek söylüyorum, son 
dönemlerde Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlü-
ğü, hem e-devlet alanında hem 
de hizmet alanında genişlettiği 
yelpaze ile çok ciddi olarak hem 
kabul hem de takdir kazandı. 
Bizim de merkezdeki bu gelişme-
leri ilçelerde uygulamak ve bu 
gelişmelerin önünü açmak gibi 
bir görevimiz ortaya çıktı.

Vakıf personelimiz, fedakâr bir 
şekilde ve çok yoğun çalışmalar 
yapıyor, fakat takdir edersiniz 
ki, aynı konuları aynı insanlardan 
duya duya insanların hem da-
yanma güçleri hem de sabırları 
kalmayabiliyor. Dolayısıyla hep 
bir itiş kakış hep bir şikâyet. Bu 
hem zaman kaybettiren hem de 
insanların devlete karşı olumsuz 
bir şekilde bakmalarına neden 
olacak bir tablo. Bu tabloya 
neden olan hem yardım başvu-
rularının kabulü sırasında hem 
de yardımların dağıtımı sırasında 
yaşanan olumsuzluklardı. Bunlar 
hem insan haklarına aykırı, hem 
de ne dine ne izana sığmayan 

görüntülerdi. Biz hem bu görün-
tüleri ortadan kaldırmak hem de 
vatandaşlarımızın sosyal hizmet 
birimlerine başvurularını kolay-
laştırmak anlamında bir sistem 
geliştirdik. Öncelikle, bütün 
birimlerimizi bir alanda topla-
mamız gerekiyordu. Aynı hizmet 
mantığı ile çalışan kurumları aynı 
mekânda toplamak ihtiyacını his-
settik ve kaymakamlığımızın bir 
katında “Sosyal Hizmet Merkezi” 
diye bir alan oluşturduk. Buraya 
Yeşil Kartı, 2022 sayılı Kanun hiz-
metlerini, SYD Vakfını ve özürlü 
ve çocuk evde bakım hizmetlerini 
yürüten birimi bir araya getirdik. 
Bildiğim kadarıyla bütün sosyal 
yardım birimlerini bir çatı altında 
toplamaya çalışan ilk Kaymakam-
lık olma durumumuz söz konusu.

En çok yoğunluk Vakıfta olduğu 
için de Vakfa ağırlık vermemiz 
gerekiyordu. İnsanların Kayma-
kamlığımıza gelmeden Vakfa 
başvuru yapmasını istedik. Çünkü 
insanların ceplerinde çok fazla 
para yok ve evlerinden uzak bir 
noktada bulunan Kaymakamlı-
ğa yürüyerek gelmek zorunda 
kalıyorlar bazen. Ve belki o gün 
ihtiyaçları karşılanamıyor, daha 
sonra tekrar gelmek suretiyle 
ciddi bir yılgınlık sürecine gi-
riyorlar bu defa. Hem zihnen 
hem de bedenen böyle bir 
durum içerisine giriyorlar. Biz 
de muhtarlıklar aracılığı ile bu 
süreci kolaylaştırmak amacıyla 
bir proje geliştirdik. SYD Vakfına 
yapılan bütün müracaatlar, artık 
muhtarlıklar vasıtasıyla yapılı-
yor. Yani insanlar muhtarlıklara 
gidiyorlar, başvurularını online 
yapabiliyorlar. Gerekirse SOYBİS 
(Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) söz-
leşmesi ve ikametle ilgili formları 

muhtarlarımız orada vatandaşa 
imzalatıyor ve evrakları kendileri 
muhafaza ediyorlar. Vatandaş 
böylece başvurusunu yapabiliyor. 
Online yapılan müracaatları biz 
kısa süre içerisinde değerlendi-
riyoruz. Heyette yardım başvu-
rusuna ilişkin kararını alıyoruz 
ve yine aynı mantığı kullanmak 
suretiyle de insanların tekrar 
yardım almak için Kaymakamlı-
ğa gelmelerini istemek yerine, 
PTT Genel Müdürlüğü ile imza-
ladığımız protokol çerçevesinde 
yardımlarını PTT ofislerinden 
almalarını sağlıyoruz. Şu an 18 
mahallenin 10 tanesinde PTT ofisi 
bulunuyor. Kararı verir vermez 
hemen para miktarını PTT Genel 
Müdürlüğünün hesaplarına akta-
rıyoruz. PTT Genel Müdürlüğü de 
iki günlük opsiyon ile TC kimlik 
numaraları esas alınarak, vatan-
daşların yardımlarını şubelerine 
gönderiyor. Ayrıca kişiler mutlaka 
ikamet yerlerine yakın şubelere 
gitmek zorunda da değil. Yardım 
alacak kişi nerede olursa olsun 
istediği PTT şubesinden yardımını 
alabiliyor. Yine bankalarda oldu-
ğu gibi PTT şubesinin aldığı çok 
cüzi bir komisyon da vatandaş-
larımız ödemesin diye Vakfımız 
tarafından ödeniyor. 

SOYBİS uygulamaları ile ilgili 
karşılaştığınız sıkıntılar oldu 
mu? Olduysa nelerdir bunlar?

SOYBİS, müracaatların alan ince-
lemesi için birkaç saniyede sonuç 
alabileceğimiz çok faydalı bir 
sistem yarattı. Biz bunu 2022 ve 
Yeşil Kartta da uyguluyoruz. Ama 
benim talebim şu olacak: belki 
ileride de gündeme gelir, bilmi-
yorum, ama biz sosyal hizmetler 
il müdürlüklerinde bu sistemi 
kullanamıyoruz. SOYBİS çıktıla-

D
AY
AN
IŞ
M
A

74



rını sosyal hizmet dosyalarına 
koyamıyoruz. Bize sosyal hizmet-
lerde de bu altyapıyı kullanma 
imkânı verecek bir uygulama 
bizim ihtiyaçlarımızı çok daha 
rahatlatacak.

Ayrıca SOYBİS çok ciddi bir altya-
pı hazırladı bize bu tartışılmaz, 
ancak bu bilgiler daha çok kayıt 
altındakiler için geçerli. Bu sıkın-
tılar da ülkede makro anlamda 
her varlığı kayıt altına alamama-
nın getirdiği sıkıntılar. O sıkıntı-
ları SOYBİS’te de Yeşil Kartta da 
yaşayabiliyoruz.

Muhtarlar başvuruları yapıyor 
ve sonuçları öğreniyor dediniz 
ama tabii vatandaşların kendisi 
de bu işi online yapabiliyor, 
değil mi?

Evet. Yani varsa internetleri ev-
den veya komşusundan veya en 
yakındaki okuldan gidip, bizim 
SYD vakfının adresine veya www.
maltepe.gov.tr adresine girip, 
müracaatlarını yapabilir ve so-
nuçlarını öğrenebilirler.

Vatandaşlar bu uygulamanızdan 
yeterince haberdar mı? Bu uy-
gulamaya yönelik farkındalığı 
artırmak için herhangi bir çalış-
ma yürüttünüz mü?

Bunu bir kere muhtarlıklar vası-
tasıyla bildirdik. Çok cüzi sayıda 
insan kalmış olabilir haberdar 
olmayan. Önceden mesela hafta-
da 20 müracaat geliyorsa şu anda 
150 müracaat geliyor. Önceden 
gelemeyen ve bize ulaşamayan 
insanlar da bu sistem marifetiyle 
bize müracaat eder hale geldi-
ler. Çünkü biz buradan müracaat 
kabul etmiyoruz o sistemi kullan-

sın diye. Peki biz burada hangi 
müracaatları kabul ediyoruz? 
Bir, ilk defa müracaatları kabul 
ediyoruz, bir de verilen kararlara 
yönelik itiraz söz konusuysa itiraz 
dilekçelerini buradan alıyoruz. 
Bir de farklı talepleri olan, örne-
ğin, istihdam amaçlı bir projesi 
olan veya medikal talepleri ola-
bilecek olan insanlarımızın talep-
lerini buradan alabiliyoruz. 

Ayrıca bu sistemle bir konuda 
daha netlik sağladık. Eskiden 
muhtarların adam kayırdığına 
yönelik şikâyetler gelirdi. Bu 
sistemle birlikte artık muhtarlar 
“fakir-fakir değil” ayrımını yapa-
cak merci olmaktan çıktı. Sadece 
müracaatları kabul ediyorlar, 
başka bir konuda değerlendirme 
yapmıyorlar.

Bu yeni sistemle ilgili vatandaş-
lar ne düşünüyorlar? Konuyla 
ilgili düşüncelerini sizinle pay-
laşıyorlar mı?

Tabii, Kaymakamlıkla insanların 
bağını kesince bağı ayrı yerde 
kurmak gerektiği için mahalle 
gezilerine çıkıyoruz. Her ma-
hallemizde hem onlarla sohbet 
ediyoruz hem de düşüncelerini 
dinliyoruz. Bu sistemle ilgili 
olumlu görüşlerini iletiyorlar bize 
bu gezilerde.

SYD vakfına yönelik yeni çalış-
ma ve uygulamalar düşünüyor 
musunuz?

Bu sistem sayesinde Vakıf çalı-
şanlarımızı masa başında daha 
verimli bir şekilde kullanmaya 
başladık. Önümüzdeki dönemde 
personel kadrosuna bir sosyo-
log, bir psikolog ve bir de sosyal 

çalışmacı almayı düşünüyoruz. 
Özellikle alan araştırmalarını bu 
kadroya yaptırmayı planlıyorum. 

Ayrıca yine bu ekip içinden oluş-
turacağımız bir alt ekiple de hem 
bu tarz mahalle ziyaretlerini 
hem de bize ulaşamayan, ulaşma 
potansiyeli olmayan insanları-
mıza ulaşmayı sağlayacağız. Bir 
diğeri, örneğin, Maltepe sınırları 
içerisinde cenazesi olana taziye 
ziyaretlerinde bulunacağız. Bu 
sayede devletin onların yanında 
olduğunu, onların sıkıntılarını 
paylaştığını göstereceğiz. Sosyal 
alandaki her ihtiyacı karşılamayı 
planlıyoruz.

Söyleşimizin başında kayma-
kamlığın bir sanat olduğunu ve 
bu sanatın da insan sevgisi ile 
icra edilebileceğini söylemişti-
niz. Bu noktada da SYD Vakıfları 
önemli bir yerde duruyor. Siz 
Vakıfları bu sanatın neresinde 
görüyorsunuz?

Özellikle büyük şehirlerdeki 
ilçelere baktığımızda bizim 
kaymakamlıklar sosyal hizmet 
kaymakamlığıdır. Yani bu alanda-

“Genel Müdürlükte genç 
bir kadro var. Gerçekten 
bir şeyler üretmeyi, bir 
şeyleri hayata geçirmeyi 
başarıyor bu kadro. 
Biraz daha hayatı 
bilen, biraz daha 
taşrayı bilen, Vakıfların 
çalışma koşullarını bilen 
arkadaşlarımız da orada 
olduğu için bu potansiyel 
sürekli iyi şeyler 
üretiyor.”
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ki ihtiyaçları karşılayabildiğiniz 
ölçüde burada kaymakamlığınız 
bir anlam ifade ediyor. İstanbul 
ölçeğinde iş dünyası ile bizim 
diyalogumuz daha çok temsil 
ağırlama düzeyinde. Ekonomik 
sıkıntısı olmayanların kaymakam-
lara da çok fazla ihtiyacı olmuyor 
İstanbul’da. Bunun dışında insan-
ların devlet temsilcisi olarak kay-
makamlığı yanında görmek iste-
diği tek alan sosyal hizmetlerdir. 
Sosyal hizmet alanı içinde de 
hizmet ağının genişliği açısından 
SYD Vakıflarımız % 60-70 oranında 
bir yere sahip. Dolayısıyla Vakıf-
ların muvaffak olmadığı, sistemi-
ni oturtmadığı bir kaymakamlıkta 
diğer hizmetleri yürütmeniz de 
mümkün değil. 

Eğitim alanında da Tema Ma-
ğazacılığın yürüttüğü sosyal 
sorumluluk projelerine yardım 
sağlıyoruz. Burslarını onlar 
kendileri veriyorlar. O noktada 
kendilerine bir altyapı ve danış-
manlık hizmeti veriyoruz. Tabii 
Maltepe 500 bin nüfuslu bir yer. 
Bu nüfusa üniversite öğrencileri 
de dâhil ve bu öğrencilerin de 
talepleri geliyor bize. Biliyorsu-
nuz, Anayasa Mahkemesinin iptal 
etmesi münasebetiyle kurumsal 
olarak eğitim bursu vermiyoruz. 
Ancak şunu yapıyoruz. Üniversite 
öğrencilerimizin barınmaları ve 
gıda talepleri noktasında onlara 
yardım ediyoruz. 

İş dünyasından söz açılmışken, 
özellikle İstanbul’da sosyal 
hizmet alanında işbirliği yapı-
labilecek çok sayıda özel firma 
mevcut. Bu firmalarla ortak 
çalışmaya yönelik planlarınız 
var mı?

Tabii şunu belirtmek lazım. Be-
lediyeler bu açığı kapatıyorlar 
İstanbul’da. Bu olumlu bir tablo 
oluşturuyor. İş dünyası genellik-
le belediyelerle ortak çalışıyor. 
Biz şu an Vakıf olarak böyle bir 
ortaklık çalışmasına girmiyoruz. 
Eğer o altyapıyı oluşturma im-
kânımız olursa böyle bir çalışma 
düşünebiliriz. Benim aklımda şu 
vardı, belki bu bir proje haline 
gelebilir. Biliyorsunuz, hemşerilik 
kurumu İstanbul’da çok yaygın. 
Hemşeri dernekleri çeşitli sosyal 
hizmet faaliyetleri yürütüyorlar. 
Bu çalışmaları Vakıf aracılığı ile 
yürütebilir miyiz? meselesi ele 
anılabilir bu çerçevede.

Genel olarak Genel Müdürlüğü-
müzün son dönemdeki çalışma-
ları hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Çok olumlu görüşlerim var. Tabii 
Genel Müdürlükte genç bir kadro 
var. Gerçekten bir şeyler üretme-
yi, bir şeyleri hayata geçirmeyi 
başarıyor bu kadro. Biraz daha 
hayatı bilen, biraz daha taşrayı 
bilen, Vakıfların çalışma koşulla-
rını bilen arkadaşlarımız da orada 
olduğu için bu potansiyel sürekli 
iyi şeyler üretiyor. Dolayısıyla 
örneğin e-devlet çalışmalarında 
olsun, projelerin hayata geçiril-
mesinde olsun çok iyi bir ivme 
kazandı Genel Müdürlük. Böyle 
de devam etmesini isterim açık-
çası.

Bir önerim var ayrıca çalışmalar-
la ilgili. Biz taşra olarak şundan 
şikâyetçiyiz. Az önce de dediğim 
gibi biz kayıt altındaki insanla-
ra ve sosyal güvencesi olmayan 

insanlara yardım ediyoruz. Hep 
sıkıntımız şu bizim, özellikle 
kırsal kesimlerde. İnsanlar bir 
şekilde sosyal güvenlik kurumuna 
tabii olmuş, ancak maddi sıkıntı 
içindeler ve yardıma ihtiyaçları 
var. Bu kişilere de yardım yapa-
bilmek istiyoruz. Bu konuda bir 
düzenleme yapılıyor biliyorum, 
umarım en kısa sürede bu düzen-
leme sonuçlanır. Bir de Vakıfların 
örnek projelerinin diğer Vakıflar-
la paylaşılacağı SOYBİS gibi bir 
sistem hayata geçirilebilir diye 
düşünüyorum.

Sosyal yardımlar aynı zamanda 
çok tartışılan bir alan. Özellik-
le yardım mı yapılsın yoksa iş 
edindirme projeleri mi daha 
fazla yaygınlaştırılsın şeklinde 
tartışmalar mevcut. Siz bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özellikle bizden sosyal yardım 
talebinde bulunan kesimleri de-
ğerlendirdiğimde, bunları bir işte 
çalışabilecek potansiyelde olan, 
kendi işini yapabilecek durumda 
olan ve hiçbir şekilde çalışama-
yacak durumda olanlar olarak 
üçe ayırmak mümkün. 18-30 
yaş arasındaki bir kesimi meslek 
edindirme kurslarına göndererek 
çalışmaya yönlendirebilirsiniz. 
25-45 yaş arasındakileri kendi 
işini yapabilecek durumda olanla-
rı varsa iş edindirme projelerine 
dâhil edebilirsiniz. Ama onun 
dışındaki, örneğin 50 yaşını aşmış 
ve hiçbir yerden geliri olmayan-
lara da bir şekilde yardım kapısı-
nı açmak durumundayız. 

Bize zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz.
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Yeryüzünde en değerli canlı 
varlık insandır. İnsan doğar, bü-
yür, gelişir, olgunlaşır, yaşlanır 
ve ölür. Diğer yaşlılar da aynı 
dönemlerden geçer. Yaşlılık çok 
yönlü, geniş kapsamlı, birçok 
disiplin ve sektörü ilgilendiren 
bir konudur.

Yaşlanma hücrelerden organlara 
kadar tüm yapılarda fonksiyon-
ların giderek azaldığı oldukça 
karışık bir süreçtir. Canlı organiz-
manın büyüme ve gelişmesinde 
zamanla meydana gelen gerile-
melerin toplamı ve fonksiyonel 
açıdan yeteneklerin azalmasıdır. 

Yaşlanma bir süreçtir, doğumla 
başlar ve bir daha durmaz. Mey-
dana gelen fiziksel, psikolojik 
veya sosyal yetersizliklerin hepsi 
daha önceki değişim ve gelişimle-
rin sonucudur.

Altmışbeş yaş üzeri nüfusta 
2000–2030 yılları arasında tüm 
dünyada %6,9’dan %12’ye, Avru-
pa’da %15.5’den %24.3’e, Kuzey 
Amerika’da %12.6’dan %20.3’e, 
Asya’da %6’dan %12’e, Latin 
Amerika ve Karaiplerde %5.5’den 
%11.6’ya artış beklenmektedir. 
Altmışbeş yaş üstü nüfustaki göz-
lenmesi beklenen mutlak artışta 

en büyük pay gelişmekte olan 
ülkelerdeki artıştan kaynakla-
nacaktır. TÜİK verilerine göre, 
Türkiye’de 2004 yılında doğumda 
toplam yaşam beklentisi 71.1 yıl 
olup, bu rakam kadınlarda 73.6, 
erkeklerde 68.8 yıldır. Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 
yılı sonuçlarına göre 65 yaş üstü 
bireyler tüm nüfusun %7’sini teş-
kil etmekte ve bu oran artmak-
tadır. Bu veriler ülkemizde de 
başarılı yaşlanma için önlemlerin 
öncelikli olarak ele alınmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yukarda belirtilen verilere göre 

yaşlılığa ilişkin 
sorunlar ve öneriler
Dr. Celal Dinçer
Ankara Vali Yardımcısı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası
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Türkiye’de de her geçen yıl yaşlı 
sayısı ve hizmet talebi artmak-
tadır. Yaşlılık döneminin ayrı bir 
yeri ve değeri vardır. Toplumların 
yaşamında da yaşlıların yeri ve 
önemi büyüktür. Yaşlılara değer 
veren toplumlar yarınlara daha 
güvenle bakarlar. İşte bu noktada 
cumhuriyetimizin kurucusu Ata-
türk’ün yaşlılarla ilgili sözlerini 
paylaşmak istiyorum:

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına 
ve emeklilerine karşı tutumu, o 
milletin yaşama kudretinin en 
önemli kıstasıdır. Mazide mukte-
dirken, bütün kuvvetiyle çalış-
mış olanlara karşı minnet hissi 
duymayan bir milletin istikbale 
güvenle bakmaya hakkı yoktur.” 
Atatürk’ün sözlerinden yaşlılara 
karşı toplumun bakış açısının ne 
kadar önemli olduğunu anlıyoruz. 
Bu bakış açısı çağdaş bir görüşü 
simgeler. Bazı toplumlarda fark-
lı bakış açıları olabilmektedir. 
Eğer bir toplum yaşlılarına karşı 
yardımsever, saygılı ve hoşgörülü 
olur ve olumlu bir tutum, davra-
nış gösterirse çağdaş demektir. 
Aksi halde yaşlının ailelere ve 
topluma yük olduğu görüşü hâkim 
olursa, gelecek hakkında iyimser 
olmak da o ölçüde güçleşir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de sanayileşme ve şehirleşme 
sonucu Türk aile yapısında bü-
yük değişim yaşanmıştır. Aile 
yapısını oluşturan aile üyeleri-
nin özellikleri, rol ve statüleri 
değişmiştir. “Büyük aile” yapısı 
yerini ana- baba ve çocuklardan 
oluşan “çekirdek aile” yapısına 
bırakmıştır. Böylece eskiden ol-
duğu gibi yeni aile bünyesinde, 
büyükanne, büyükbabaların yeri 
ortadan kalkmıştır. Yaşlılar ge-
leneksel yapıdaki “aile koruma-

cılığından” çıkmış yalnız kalmış-
lardır. Ekonomik yönden olanağı 
bulunan yaşlılar çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda yaşamlarını sürdür-
meye başlamışlardır. Ekonomik 
yönden bağımlı olanlar veya çok 
az bir geliri olanlar ise devletin 
yardımına muhtaç duruma gir-
mişlerdir. Günümüzde toplum 
içindeki özdeyişin bu gelişmeden 
kaynaklandığını söyleyebiliriz: 
“Ana işte, baba işte, çocuk kreş-
te, yaşlı huzurevinde…”  

İşte yeni bir Türk aile modeli. 
Buradan hareketle yaşlı kesimle 
ilgili sosyal politikaların oluş-
turulması plan ve programların 
yapılması ve eyleme dönük ça-
lışmalara geçilmesi gerekli hale 
gelmiştir.  Yaşlılığın ve yaşlanma-
nın en önemli yönü budur. 

Tıptaki ve teknolojideki gelişme-
ler, refah düzeyinin yükselmesi 
ortalama yaşam süresini uzat-
makta ve böylece toplam nüfus 
içinde yaşlıların oranı yüksel-
mektedir. Bu da değişik ve yeni 
sorunları beraberinde getirmek-
tedir. 

Biz yöneticiler, karar vericiler, 
eğiticiler, aileler ve tüm bireyler  
“yaşlanma ve yaşlılık”la ilgili 
gelişmeleri izlemek, öğrenmek, 
öğretmek ve yeni hizmet model-
leri oluşturmak ve bu modelleri 
uygulamakla yükümlüyüz. Aksi 
halde bugün görülen ve çözümü 
daha kolay olan sorunlar gelecek-
te daha da büyüyecek ve çözümü 
de güçleşecektir.  

Yaşlı bireyler bizimle birlikte top-
lum içinde yaşamak zorundadır. 
Hiçbir zaman yaşlımızı dışlama-
dan, ortak yaşamdan soyutla-
madan, izole etmeden birlikte 

yaşamayı bilmeliyiz. Yaşlıların 
kendilerine özgü, özel gereksi-
nimleri vardır. Bunları bilerek 
onlarla diyaloga girmeli, istek ve 
gereksinimlerini yanıtlamaya ça-
lışmalıyız.  Yaşlılık hiçbir şekilde 
acınacak, olumsuzluk ifade eden 
bir dönem değildir. Her yaşam 
dönemi gibi yaşlılık döneminin de 
olumlu, olumsuz yanları vardır. 
Çünkü yaşlılık yaşam sürecinin bir 
halkasıdır. Yaşlılık bir deneyim, 
bir bilgeliktir. Yılların birikim ve 
gayretiyle elde edilmiş bu dene-
yimlerden faydalanmanın yolları-
nı bulmalıyız.
 
Ülkemizde yaşlılara götürülen 
hizmetlerde; kurum bakımı, evde 
bakım, yaşlı kulüpleri, yaşlı da-
yanışma merkezleri, yaşlı bakım 
ve rehabilitasyon merkezleri gibi 
hizmet modellerini sıralayabili-
riz. 

Yaşlıların kurum bakımı yalnız 
ülkemizde değil diğer ülkelerde 
de uygulanan temel hizmet mo-
delidir. Ancak pahalı bir hizmet 
modeli olması nedeniyle yaşlıla-
rın kurum bakımına karşı tutum-
larının ortadan kaldırılması, top-
lumdan ve yakınlarından uzak-
laştırılmaması için “evde bakım”   
hizmet modelleri tercih edilmeli 
ve geliştirilmelidir.  Evde bakım; 
özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı 
olan veya nekahat dönemindeki 
bireyleri bulundukları ortamda 
destekleyerek, sosyal yaşama 
ayak uydurabilmelerini sağlamak, 
yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir 
biçimde sürdürerek toplumsal 
entegrasyonlarını gerçekleştir-
mek, bakıma gereksinim duyan 
bireyin aile üyeleri ve özellikle 
de ailedeki kadın üzerindeki 
yükünü hafifletmek için birey ve 
aileye sunulan psiko-sosyal, fiz-
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yolojik ve tıbbi destek hizmetleri 
ile sosyal hizmetleri içeren bir 
bakım modelidir (Danış, 2006).

Evde bakım hizmetleri içeri-
sinde; evde yardım, evde takip 
hizmetleri, ev sağlık hizmetleri, 
sürekli bakım, evlere yemek ser-
visi, telefonla yardım servisi ve 
evlere bakım-onarım hizmeti gibi 
hizmetler yer almaktadır (Danış, 
2006). Evde bakım hizmetleri 
ile birlikte yaşlı bireylerin kendi 
evlerinde ya da sosyal ortam-
larında bağımsız olarak günlük 
yaşamlarını sürdürmeleri amaç-
lanmaktadır. Bununla birlikte, 
evde bakımın kurum bakımıyla 
karşılaştırıldığında birçok avan-
tajı bulunmaktadır. Bunları Pınar 
(2010), şöyle sıralamaktadır:

1. Evde bakımda, kurumdaki-
lere göre bireyin hijyenik 
gereksinimleri daha rahat 
karşılanır.

2. Evde bakım yaşlının ailesi ve 
çevresiyle iletişimini sürdür-
mesine yardım eder; böylece 
uzun süreli bakım gereksini-
mi olanlara psikolojik destek 
sağlar. 

3. Evde bakım hizmetleri alan 
kişilerde depresyon, anksi-
yete ve stres insidansı, ku-
rumda bakılanlara göre daha 
azdır.

4. Yaşlının alışık olduğu or-
tamda bakım alması, hem 
kendisinin hem de ailesinin 
bakıma katılmasını sağlar; 
böylece kişi kendisini daha 
özgür, işe yarar, bağımsız, 
rahat, huzurlu ve mutlu his-
seder.

5. Terminal dönemdeki yaşlının 
evde bakılması, kurum ba-

kımı ile karşılaştırıldığında, 
hasta yakınlarının durumla 
baş etmelerini kolaylaştırır.

6. Evde bakım ile aile bireyle-
rinin üzerinden direkt bakım 
sorumluluğu alınacağı için, 
bakıma destek olan aile üye-
leri daha az tükenmişlik ya-
şar, iş ve sosyal yaşantılarını 
daha rahat sürdürür. 

7. Evde bakım alanlar hastane-
de yatanlardan daha hızlı iyi-
leşir; evde bakım alanlarda 
nazokomiyal enfeksiyon gibi 
hastane kaynaklı komplikas-
yonlar daha az görülür. 

8. Evde bakım hastanede yatış 
süresini azaltarak, yataklı 
tedavi kurum kapasitelerinin 
etkin kullanımını artırır.

9. Evde bakım ile hastaneye, 
acil ve yoğun bakıma dönüş-
ler azalır.

10. Evde, bakım ile koruyucu 
sağlık hizmetlerinin birlikte 
sunulması kronik hastalıkla-
rın bakım ve tedavi maliyet-
lerini azaltır.

11. Maliyet etkilidir; aile ve ülke 
ekonomisine katkı sağlar.

12. Geleneksel yapımıza uygun 
bir modeldir. 

Bu doğrultuda;

• Yaşlıların sağlık sorunlarına 
önem verilmeli. Belirli peri-
yotlarla  check-up’tan geçi-
rilmesi, koruyucu sağlık hiz-
metleri geliştirilmeli ve bu 
doğrultuda yerel yönetimin, 
sivil toplum kuruluşlarının, 
kamu kurum ve kuruluşları-
nın iş birliğine gitmesi özel-
likle sivil toplum kuruluşları-
nın yaşlı hizmetlerine yönelik 

çalışmaları özendirilmelidir. 
Yaşlıya özgü hastalıklarla 
meşgul olacak özel “geriatri 
hastaneleri” kurulmalıdır. 
Üniversitelerde geriatri üni-
teleri geliştirilmeli ve bilim-
sel araştırma yapmalarına 
olanak sağlanmalıdır.  

• Devletin yaşlılara yönelik 
hizmetlerinde yasal boşluk-
ların tespitiyle mevzuatın 
yenilenmesi sağlanmalıdır.

• Gençlerin, yaşlılara karşı 
tutum ve davranışları, görev-
leri, ailede, okulda, toplum 
içinde öğretilmelidir. Yaşlıya, 
yaşlı ailesi ve yakınlarına 
rehberlik yapılmalıdır.

• Belirtilen görüşlerin ve daha 
da oluşturulabilecek görüşle-
rin uygulamaya dönüştürül-
mesi halinde “yaşlılık politi-
kası” geçerlilik kazanacaktır.

 
• Sevilmek, sevgi görmek isti-

yorsak, yaşlılara saygı gös-
termek zorundayız. Bu kar-
şılıksız saf beklentiye cevap 
vermek hem bireyleri hem 
de toplumu yüceltecektir.  
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İnsan beslenmesinde çok önemli 
yeri olan proteinlerin en az ya-
rısının hayvansal kökenli olması 
gerektiğinden sağlıklı nesiller ye-
tiştirebilmemiz için hayvansal kö-
kenli protein kaynağı olan et ve 
süt ile bunların mamulleri olan 
ürünlerin üretimini ve tüketimini 
arttırmamız şarttır. Özellikle dar 
gelirli ailelerin gerek beslenme 
ve gerekse gelir seviyelerinin 
yükseltilmeleri amacıyla des-
teklenmeleri gerekmektedir. Bu 
nedenle, ilk kez ilimiz genelinde 
Evciler Kaymakamlığınca yapılan 
“Saanen Keçisi Melezi Proje-
si” 25.10.2010 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Projemiz 
489.220 TL ihale bedelli olup bu 
kapsamda aile başı 16 saanen 
keçisi ve 1 teke olmak üzere 30 
ailemize toplam 510 saanen me-
lezi keçisi dağıtımı yapılmıştır. 
Proje ile küçük aile işletmeleri-
nin daha bilinçli bir şekilde hay-
vancılığa yöneltilmeleri ile et ve 
süt verimi arttırılarak çiftçilerin 
gelir seviyeleri yükseltilecektir. 
İstihdam oluşturularak işletme-
deki atıl işgücü değerlendirile-
cektir. Yetiştiricilik konusunda 
deneyime sahip, geçim sıkıntısı 
çekmekte olan ailelerin mali açı-
dan güçlenmeleri sağlanacaktır. 

Proje sayesinde kişilerin Vakfımı-
za olan bağlılıklarının da azaltıl-
ması amaçlanmaktadır.

Bilindiği gibi mineral zenginliği 
bakımından anne sütüne en yakın 
süt saanen keçisi sütüdür. Besle-
yici özelliği, yoğunluğu ve verdiği 
enerji ile piyasada çok talep 
edilen saanen keçisi sütü, ayrıca 
inek ve koyun sütüyle kıyaslandı-
ğında daha pahalı bir süt çeşidi-
dir. Bugün itibarıyla inek sütü 57 
kuruş civarında iken saanen ke-
çisi sütü 1,40 ile 1,60 kuruş ara-
sında değişmektedir. Gebe olan 
keçiler şu an itibariyle oğlaklama 

Çağlayan KAYA
Evciler Kaymakamı

Evciler’de Saanen 
melezi keçi projesi

Afyonkarahisar’da devlet eliyle yapılan ilk proje:
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dönemine girerek ve günde 4 kg. 
civarında süt vermeye başlamış-
lardır. Bu da vatandaşlarımızın 
ekonomik durumunu oldukça 
rahatlatmıştır. Ayrıca projeden 
faydalanan 30 vatandaşımızdan 
20’si adına Kaymakamlığımızca 
keçilerin toplulaştırması yapıla-
rak her gün veteriner kontrolüne 
tabi tutulacaktır. Çok hassas olan 
bu hayvanların sağlık durumları 
her gün kontrol edilecek, daha 
kaliteli ve verimli süt miktarının 
üretimi amaçlanacaktır. Yine 
uzun dönemde mandıracılık 
yapımı planlanacak olup, özel 
işletme mantığıyla hareket edile-
cek, peynir ve yoğurt çeşitlerinin 
üretimi amaçlanacak, ilçemizde 
işsiz olan en az 10 gencimize iş 
istihdamı olanağı sağlanacaktır. 

Saanen Keçisi Nerede Yetişir, 
Anavatanı Neresidir?

İsviçre’nin Saanen vadisinde ye-
tiştirilen ve buradan yayılan bir 
keçi ırkıdır. Bu ırk dünyanın he-
men hemen her tarafına götürül-
müştür. Genel olarak adaptasyon 
yeteneği yüksek, sağlam konsti-
tüsyonlu bir ırktır. Saanen keçile-
ri kabak, erkekleri boynuzludur.
Orman, makilik alan ve çalı ot-
laklarında diğer keçi ırklarına 
göre daha az tahrip edici otlama 
tarzı ile bu alanlarda daha az 
tahribat yarattığı, ayrıca Saanen 
Keçisi yerli keçi ırklarına göre 
daha az hareketli olması özelli-
ğinden dolayı  doğaya ve ormana 
zararı hiç yok denecek kadar 
azdır.

Beslenme Koşulları Nelerdir?
Gebelik Döneminde Besleme:

Gebeliğin son iki ayında  hacimli 

ve sulu yemler yerine yüksek 
proteinli yoğunlaştırılmış yem-
ler ve iyi kaliteli kuru çayır otu 
veya yonca otu vermek gerekir. 
Keçiler düzenli olarak meraya 
çıkartılmalı ve gerekli hareket 
imkânı verilmeli ve gebe keçiler 
diğerlerinden ayrı olarak işletme 
merkezine yakın yerlerde otlatıl-
malıdır.

Doğumdan Sonra Besleme:

Yeni doğan oğlaklara ilk 3-5 gün 
ağız sütü verilmelidir. Daha sonra 
oğlaklar  anasının yanına bırakıla-
rak doğal emzirme; ya da biberon 
ve kova ile yapay emzirme uy-
gulanır. Yapay emzirmede sütün 
ısısına dikkat edilmelidir.  Sütün 
ısısı 35-38 c° olmalıdır. Oğlaklara 
verilecek süt yarım kilodan başla-
yarak 1,5-2 kilograma kadar çıka-
bilir. Ayrıca oğlaklara doğumdan 
birkaç gün sonra iyi kalitede kuru 
ot ve kesif yem verilmelidir. Süt 
içirme dönemi 0-12 hafta sürer. 

İlk altı ayda normal büyüyen 
oğlaklarda günde 110-200 gram 
ağırlık artışı olmaktadır, bu dö-
nemde düzenli süt içirilmesinin 
yanında kaba ve kesif yemin 
büyük yararları vardır. Bu yemler 
rumen gelişimi için önemlidir. 15 
günlükten sonra yalama taşları 
konmalı oğlaklar yeşil yem yeme 
ve hava almak için yakın merala-
ra çıkarılmalıdır.       

Keçi Sütünün Özellikleri:  

Keçi diğer ırklarında olduğu gibi, 
Keçi sütünün besleyici özelliği ve 
Keçi sütünden yapılan ürünlerin 
kıymetli ve leziz olmasından do-
layı Saanen Keçi yetiştiriciliğinin 
önemi büyüktür. Saanen keçile-

rinin hem süt verimi hem de döl 
veriminin yüksek olması Saanen 
Keçi yetiştiriciliğinde önemli bir 
rol oynar. Keçi sütü besin değeri 
yüksek bir hayvan sütüdür. Aynı 
zamanda değerleri anne sütüne 
en yakın olan hayvan sütüdür. Bu 
bakımdan da keçi sütü önemlidir.

İnsan Vücuduna Sağladığı Fay-
dalar:

Keçi sütü düzenli olarak tüketil-
diğinde egzama, astım, sindirim 
rahatsızlıkları, varisle ilgili bazı 
rahatsızlıklar ve bazı alerjik du-
rumların tedavisinde yararlı oldu-
ğu belirtiliyor.

Keçi sütü, diş ve kemik gelişimi 
için iyi bir kalsiyum kaynağıdır.
Keçi sütü doğal homojenizedir.
Vitamin A, fosfor, magnezyum ve 
selenyum miktarı açısından anne 
sütüne en yakın süttür.100 gram 
anne sütünde kalsiyum oranı 32, 
inek sütünde 119, keçi sütünde 
134 miligramdır.Keçi sütündeki 
bakteri miktarı diğer hayvan-
lardan daha azdır. Yeni doğan 
bebekler anne sütü alamadığı 
dönemlerde ihtiyaç duyacağı 
besin elementlerini keçi sütün-
den alabilir. Keçi sütü, kalsiyum 
açısından anne sütünden 4 kat 
daha fazladır.

Batılı doktorların raporlarına 
göre; astım, alerji, sindirim 
sistemi rahatsızlıkları, hazım 
sorunları, bazı cilt hastalıkları, 
bebek egzamaları, varisle ilgili 
rahatsızlıklar, tanımlanamamış 
virütik apseler, iştahsızlıkla bera-
ber geceleri gelen öksürük nöbet-
leri gibi çok çeşitli şikâyetlerle 
gelen birçok hastalığın tedavisi, 
ilaçlarla başarılamamış fakat keçi 
sütüyle başarılı olunmuştur.
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Maltepe SYD Vakfı hakkında kısa kısa...
• Vakıf Müdürü Asuman Bilir. 

Bilir, 1997 yılından beri Va-
kıfta çalışıyor. Vakıfta, Vakıf 
Müdürü ile birlikte sekiz kişi 
hizmet veriyor. 

• Vakfın hizmet merkezi, di-
ğer sosyal yardım ve hizmet 
çalışmalarını yürüten evde 
bakım ücreti, 2022 sayılı 
Kanuna tabi olanlara yönelik 
maaş, yeşil-kart ve tek adım-
da hizmet için oluşturulan 
başvuru merkezleri ile aynı 
katta bulunuyor ve bu saye-
de ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
aynı mekânda çok sayıda 
sosyal hizmet uygulamasın-
dan yararlanma olanağına 
sahip oluyor.

• 1992 yılında İstanbul’un 
ilçelerinden biri olan Malte-
pe’nin nüfusu yaklaşık 500 
bin. Vakfın ise 3000 kadarı 
aktif olmak üzere 15.000’in 
üzerinde dosyası bulunuyor.

• Vakıfta her gün hane incele-
mesine gidiliyor. İlk müraca-
atın en fazla 10 gün içinde 
sonlandırılması Vakfın hedef-
leri içerisinde. Mütevelli He-
yetine haftada 150-200 dosya 
sunulurken, bu dosyalardan 
sadece su baskını ve yangın 
olayları ile ilgili olanlarına 
fotoğraf çekiliyor.

• Vakfın Mütevelli Heyetin-
de yer alan sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi TO-GEL 
(Toplumsal Kültür Gelişim 
Derneği).

• Eğitim ve gıda yardımları 
PTT aracılığıyla nakit ödeni-
yor. Yardım listeleri PTT’ye 
gönderilirken, yararlanıcılar, 
bulundukları yere en yakın 
PTT şubesinden yardımlarını 
alabiliyorlar. Ayrıca önemli 
kararlar, kömür, eğitim ve 
gıda listeleri Vakfın web say-
fasında yayımlanıyor. Web 
sayfasındaki takip sorgulama 

sistemi sayesinde de vatan-
daş kendisine yardım çıkıp 
çıkmadığını öğrenebiliyor.

• Maltepe SYD Vakfı mahalle 
muhtarları ile yardım baş-
vuruları ve takipleri konu-
sunda koordineli bir şekilde 
çalışıyor. Muhtarlar genelde 
başvuru girişlerini ve yardım 
başvuru takip işlemlerini ya-
pıyorlar. Muhtarlar, Vakıfların 
mahalle şubesi gibi çalışıyor.

• Üniversite öğrencisinin ol-
dukça fazla olduğu ilçede, 
ihtiyacı olan öğrencilere 
Vakıf gerektiğinde gıda ve 
nakdi yardımda bulunuyor. 
Vakfın bu konuda Tema Hol-
ding ile  de işbirliği var. Tema 
Holding, Vakfın hukuken 
doğrudan burs veremediği 
için yardım edemediği 125 
öğrenciye burs veriyor.

• Vakfın henüz bir gelir getirici 
proje çalışması yok.
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Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Politika Komisyon Üyesi László Andor:

Çeviren: İpek Yasemin KANTARCI - AB Uzman Yardımcısı

“yoksullukla savaşmak 
için daha çok çalışmalıyız”*

*Bu çeviri metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB  Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bülteni’nin 55. sayısında yayımlanmıştır.

Avrupa 2010 Yoksulluk ve Sosyal 
Dışlanma ile Mücadele Yılı çerçe-
vesinde, Avrupa Komisyonu İstih-
dam ve Sosyal Politika Komisyon 
Üyesi László Andor EurActiv 
muhabiri Ben Carlin’le gerçekleş-
tirdiği röportajda, Avrupa Birliği 
ve üye ülkelerin dezavantajlı 
grupların hayatlarını iyileştire-
cek daha etkin ve yeni çareler 
bulunmasına yönelik olarak 
çalışmaların sürdürülmesi gerek-
tiğini söyledi. Andor röportajda 
istihdam, Avrupa Sosyal Fonu, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi 
birçok alana temas etti. Aşağıda 
bahse konu röportajın çevirisi yer 
almaktadır:

İstihdam

Araştırmalar  AB vatandaşları-
nın  politik kaygılarının  başında  
istihdamın geldiğini göster-
mektedir.  AB’de 23 milyon kişi 
hâlihazırda  işsizdir.  “AB 2020 
Stratejisi”  ile   çalışma  yaşın-
daki  kadınların  ve erkeklerin  
istihdam oranının   yüzde  69’dan   
yüzde  75’e  çıkarılması   he-
deflenmektedir. Bu çerçevede, 
Avrupa  Komisyonu yeni istihdam  
alanlarının yaratılmasında üye 
devletlere nasıl yardım edebilir?

Kısa süre önce istihdam politika-
larını özeti olan “Amiral Gemisi” 
girişimini başlattık. Bu girişim, 

esas olarak işgücü arzına odak-
lanmakla birlikte, çeşitli fikirleri 
ve öncelikleri içermektedir. Liz-
bon Stratejisi’nin temelinde de 
bu fikir yatmaktaydı ama Avrupa 
2020 Stratejisi ile günümüze 
uyarlandı ve güçlendirildi.

Bu kapsamda, iki farklı “amiral 
gemisi” girişimi mevcuttur. Birin-
cisi “Yeni Beceriler ve Meslekler 
Gündemi” diğeri de “Youth on 
the Move (Hareket Halindeki 
Gençlik)” girişimidir.  Bu iki giri-
şimi  oluşturmamızın  nedeni, en 
çok sorun yaşayan  gruplar üze-
rine odaklanmamız gerekliliğidir. 
Gençler, orta yaşlı kişiler ve yaş-
lılar farklı ihtiyaç ve şartlara haiz 
olduğu için, gelecekte istihdama 
yönelik belirlenecek politikalar-
da, yaş faktörü daha dikkatle 
değerlendirilmelidir.

Kadınların, özellikle çocuk sa-
hibi olanlarının istihdamının  ve 
azınlıklar ile bazı ülkelerde özür-
lülere iş imkânları sağlanmasının 
önündeki engellerin kaldırılması 
gibi zorluklar da mevcuttur.

Bu nedenle, geleneksel istihdam 
politikaları kapsamında, uygun 
işlerde çalışabilmelerinin sağla-
ması için kişilere beceri kazan-
dıracak ve hayat boyu  öğrenme 
imkânlarını güçlendirecek arz 
odaklı çalışmalar gerçekleştir-

meliyiz, zira en kötü zamanlarda 
bile çalışılabilecek uygun işler 
mevcuttur.

Kişiler ya uygun niteliklere sahip 
değildir, ya mevcut fırsatlar hak-
kında yeterli bilgileri yoktur ya 
da iş sahibi olmak için yer değiş-
tirmek istememektedir.

Komisyon çeşitli yeni fikirlerle 
işgücü piyasasının şeffaflığını 
arttırarak bilgilendirme; çok 
geniş bir gündem olan beceri 
kazandırma; ve sadece öğrenciler 
ve araştırmacılar için değil, ayrı-
ca girişimcilerin ve genç işçilerin 
de bir ülkeden diğerine gitmesini 
teşvik etmek anlamında hareket-
lilik konularında engellerin kaldı-
rılmasını amaçlamaktadır.

Fakat kusursuz istihdam politika-
larıyla bile bu konu tam olarak 
irdelenememektedir. Konuya 
başka  politikalar açısından da 
yaklaşmak  gerekmektedir. Bu 
nedenle, istihdam bağlamında, 
finansal düzenleme ve sanayi 
politikaları gibi diğer alanlarda 
da söz sahibi olduğumu düşünü-
yorum.  Bu politikalar sayesinde,  
ekonomi daha istikrarlı olacak;  
böylece  piyasalarda  yatırımlar 
için güven ortamı oluşacak ve iş 
imkânları sürdürülebilir bir nite-
lik kazanacaktır.
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“Yeni Beceriler ve İstihdam 
Gündemi”, üye ülkelerin işgücü 
piyasalarında yaşanan ayrışma-
ya atıfta bulunmaktadır. Üye 
ülkelerin  iş gücü piyasalarında 
sürekli veya süreksiz iş sözleş-
mesi; belirli süreli veya belirsiz 
süreli iş sözleşmesi ile çalıştırı-
lan, kısmi süreyle çalışan ya da 
özel istihdam büroları tarafından 
kiralanan işçiler bulunmaktadır. 
Komisyon bu çeşitliliğin bir sorun 
teşkil ettiğini düşünüyor mu?

Bu özellikle genç işçileri ilgilen-
dirdiği için kesinlikle bir sorun 
teşkil etmektedir. Bu ayrışma 
çoğu üye ülkede genç işçilerin bu 
aksi yönde çabalasalar bile belirli 
süreli işler  gibi gelecekte hak 
iddia edemeyecekleri kısa süreli 
işler veya koşulları iyi olmayan 
işler bulmalarına neden olmak-
tadır.

Bu nedenle inanıyoruz ki, ayrış-
manın devam etmesi halinde, bu 
durum krizden etkilenen ülkeler-
de ciddi bir sorun teşkil edecek-
tir. Bu aslında insan kaynaklarının 
israfı anlamına gelmektedir. Ku-
şaklar arası kırılmaların yaşanma-
sı, uzun vadede iktisadi açıdan 
da israfa yol açacaktır.

Dolayısıyla başlattığımız girişim-
lerde “belirsiz süreli sözleşme” 
türleri önerilmektedir. Temel 
hedef, belirsiz süreli iş sözleşme-
si sayesinde ayrışmayı ortadan 
kaldırmak ve işverenlerin bu söz-
leşme tipiyle işçi çalıştırmasını 
sağlamaktır. Bu sözleşme, belirli 
süreli iş sözleşmesine benze-
mekle birlikte, çalışırken yüksek 
performans göstermesi halinde 
işçiye zamanla belirli haklardan 
faydalanma imkânı tanımaktadır. 
Keza, sözleşmeyi sona erdirmeye 
gerek bulunmamaktadır zira her 
iki tarafın da memnun kalması 
durumunda, sözleşme devam 
ederek farklı bir niteliğe sahip 
olabilmektedir.

Şayet bu düzenlemeler genç 
işçileri işverene karşı daha çok 
güvence altına alırsa, bu durum-
dan işgücü piyasalarının tamamı 
fayda sağlayacaktır.

“Yeni beceriler ve meslekler 
gündeminde” belirsiz süreli iş 
sözleşmelerinin işgücü piyasa-
sındaki ayrışmayı azaltmanın bir 
yolu olabileceğini belirtmektedir. 
Komisyonu tek tip bir çözüm em-
poze etmeye çalışmakla  suçla-
yanlara sizin cevabınız nedir?

Bu stratejide böyle bir durum söz 
konusu değildir. Biz üye ülkeler 
arasındaki farklılıkların tam anla-
mıyla farkındayız. İki hafta önce 
sunduğum İstihdam Raporunda 
üye ülkelerin birbirlerinden ne 
kadar farklı olduklarını vurgu-
ladım. Bu nedenle herkes için 
tek bir çözüm önermek mantıklı 
olmamakla birlikte önerilerimiz 
her ülkenin özel durumuna uygun 
olduğu ölçüde anlam kazanmak-
tadır.

Bazı ülkelerde genç nüfus işsizliği 
Hükümetlerin yaklaşımı nedeniy-
le krize rağmen sorun oluşturma-
mıştır ve işgücü piyasasının esnek 
olması hasebiyle gençler işten 
çıkarılmak yerine sisteme dahil 
edilmiştir.

Ülkeler arasında büyük farklar 
olduğu aşikârdır. Biz çözüm ara-
ması gereken ülkelere birtakım 
önerilerde bulunuyoruz. Bazı 
ülkeler işgücü piyasalarında yaşa-
nan çok sayıda zorlukların üste-
sinden gelmek için elbette çaba 
sarf etmek zorundadır.

İşverenler istihdam alanında  çok 
fazla Avrupa mevzuatı olduğunu 
savunmaktadır  ve bu bürokratik  
düzenlemeler istihdam yara-
tılmasında  bir fren veya engel  
görevi görmektedir.  İdari  düzen-
lemelerin  işverenler  üzerinde 
yarattığı külfetin hafifletilmesi 

yönünde Komisyona çağrıda bulu-
nanlara ne söylüyorsunuz?

Mevzuat kaynaklı maliyetlerin 
azaltılmasına yönelik Üst Dü-
zeyde Çalışma Grubu oluşturul-
muştur ama gerçekte, özellikle 
KOBİ’ler dikkate alındığında, 
sağlık ve güvenlik gibi sosyal 
içerikli yasalar toplam maliyetin 
%5’inden daha azdır ve çoğu Ko-
misyonla ilgili değildir. Mevzuat 
kaynaklı maliyetlerin çoğu üye 
ülkelerin dayattığı vergilere ve 
başka konulara dayanmaktadır.

Biz elimizden geleni yapıyoruz ve 
gereksiz düzenlemelerden kaçı-
nıyoruz. Biz sadece ciddi ihtilaf 
teşkil  eden alanlarda yasal dü-
zenlemeler yapılması için girişim-
de bulunuyoruz.

Avrupa  Sosyal Fonu

Hâlihazırda  yıllık 11 milyar avro 
bütçeye sahip  Avrupa Sosyal Fo-
nu’nu (ASF) siz yönetiyorsunuz. 
Bu paranın  doğru harcandığını  
ve hedef kitleye ulaştığını nasıl 
tespit ediyorsunuz?

Çok ciddi bir kontrol mekaniz-
ması bulunmaktadır ve fonların 
usulüne göre kullanılmasını temi-
nen üye ülkeler, Avrupa Sayıştay’ı 
ve Komisyon gibi ilgili kurumlarla 
yakın işbirliği içindedir.

Son yıllarda tesis edilen uygula-
malara göre, fonların kullanılma-
sına yönelik kurallara uyulmadığı 
takdirde Komisyon ödemeleri 
kesebilmekte veya durdurulabil-
mektedir.

Bu durum salt Avrupa Sosyal Fonu 
(ASF) için değil, Bölgesel Kalkın-
ma Fonu (ABKF) için de geçerli-
dir. Uygulama sayesinde fonların 
kullanılmasına ilişkin hata payı 
azalmıştır.

Ama tabi ki bu yolun sonu de-84
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ğildir. Sonuçların sürdürülebilir 
olması ve mevcut potansiyelin 
daha da iyileştirilmesi  için önü-
müzde daha çok iş bulunmakta-
dır. Bunun için iki taraflı çalışma-
mız  gerekmektedir. Bir taraftan, 
mümkün olması halinde, mevzu-
atı basitleştirilmelidir zira sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçlara hitap 
etmeyen karışık bir mevzuat hata 
payını artırmaktadır. Diğer taraf-
tan fon kullanımının kesilmesi ve 
durdurulması uygulamasının hem 
kısa vadede hem de uzun vadede 
etkileri olduğuna inanıyoruz.

Her ne kadar bazı durumlarda 
gecikme süresi iki/üç ayı bulsa, 
hatta daha uzun olsa bile, üye 
ülke yönetimlerinin bu durumdan 
bir şeyler öğrendiğine inanıyoruz. 
Bu kesinlikle ödenek kaybı değil-
dir, zira bütçenin uygulanmasına 
da önem veriyoruz.

Kısa süreli gecikmelerin yaşandığı 
durumlar bile fon kullanıcıları 
için vahim sonuçlar doğurmakta-
dır zira fonlardan bir plan çerçe-
vesinde ve zamanında faydalanıl-
ması bölgeler, kalkınma ajansları 
ve bütün paydaşlar için iç poli-
tika ortamının başarılı olduğuna 
delalet etmekte ve yatırımların 
sürdürülebilmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır.

Şüpheli bir durumda Komisyon 
ödenekleri kesmeye veya durdur-
maya hazırdır. Fona başvuran ta-
raflar bunu idrak ettiği takdirde, 
fon kullanmak üzere yapacakları 
başvurular için sürdürülebilir ve 
faydalı sonuçlar doğuracak proje-
ler seçecektir. Böylece hata payı 
da en aza inecektir.

Bu yönelimler her iki tarafta ge-
lişme göstermektedir. Mevzuatın 
basitleştirilmesi gündemi devam 
etmektedir. Ayrıca, üye ülkelerin 
Avrupa fonlarını daha iyi kullan-
mayı öğreneceklerini umuyoruz.

Sizce ASF ile ABKF ve Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB) gibi diğer 
finansal araçlar  arasında  daha 
etkin bir koordinasyon ve enteg-
rasyon sağlanmasına gerek var 
mı? ASF’nin kendine haiz özellik-
lerini ve odağını değiştirmeden 
veya kısıtlamadan yapılabilir mi?
Geçen yıl, uyumlaştırma fonları 
kapsamında Bölgesel Politika 
Komisyoneri Johannes Hahn ile 
farklı işbirliği yöntemleri uygu-
ladık. Bütün sorunlar günlerce 
hatta aylarca tartışıldı ve tabi ki 
gündemimizde fonların eşgüdü-
mü de yer aldı. Bu alanda ciddi 
sorun olduğunu düşünmüyoruz. 
Eşgüdümün iyi işlemediği münfe-
rit örnekler olabilir ama bunun 
esaslı bir sorun olduğunu düşün-
müyorum.

AYB ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 
yahut diğer kurum ve ajanslar 
gibi üçüncü bir tarafın dâhil oldu-
ğu durumlarda, eşgüdümün daha 
iyi sağlanmasına çalışıyoruz. 
Bizim koordineli çalışmamızın 
bütün araçlara fayda sağlayacağı 
kanaatindeyim; böylece üye ül-
keler etkin kullanım imkânlarının 
farkına varacak ve uyumlaştırma 
politikasını uygulayan Avrupa 
kurumları ve paydaşlar bu poli-
tikaların anlamlı olduğunu ve bir 
sonuca vardığını görecekler.
Sosyal Fonun misyonu çok açıktır: 
AB’nin temel istihdam ve insan 
kaynaklarını geliştirme fonudur. 
AB’deki mevcut yüksek işsizlik 
oranına bakıldığında bu misyonun 
tartışma götürmeyeceği kanaa-
tindeyim.

Kafalardaki tek soru şudur:  kıt 
kaynaklarla daha fazla iş yapı-
labilmesi için Sosyal Fonu nasıl 
yapılandırmalıyız? 2010 yılı Ha-
ziran ayında Konsey tarafından 
benimsenen “Avrupa 2020” Stra-
tejisi’nden sonra sistematik ola-
rak ASF’ye yenilikçi yaklaşımlar 
kazandırmanın yollarını arıyoruz 

ve Fonu önümüzdeki dönemlere 
hazırlamaya çalışıyoruz.

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

AB İstihdam ve Sosyal Politika 
Komisyoneri olarak göreve baş-
ladığınız yıl, Avrupa Yoksulluk ve 
Sosyal Dışlanmayla  Mücadele Yılı 
ile aynı zamana rastladı. Bu kam-
panyanın  sonuçları nelerdir ve 
bu süreçten neler öğrendiniz?

Konuya ilişkin görüşlerimiz 
kampanya boyunca aktif rol üs-
telenen STK’lar tarafından üye 
ülkelere iletilmiştir. Her ne kadar 
dünya ekonomisinin en yüksek 
gelire sahip bölgelerinden bi-
rinde yaşıyor olsak da yoksulluk 
ve sosyal dışlanma Avrupa’nın 
önemli bir sorunudur.

Konuya dair gönderdiğimiz bir 
mesajda sosyal dezavantajlar 
ve dışlanma nedeniyle muzdarip 
olan kesimlere yardım etmenin 
herkesin, bütün hükümetlerin 
ve bütün vatandaşların sorumlu-
luğunda olduğunu ve bunu önle 
mek için daha çok çalışmamız 
gerektiğini açıkça belirttik.

Bu kampanya, başlatıldığı an olan 
2010 yılı Ocak ayından itibaren 
bir ivme yarattı.

Bu kampanyanın yüksek seviyede 
başlatılmış ve sürdürülmüş ol-
ması, Avrupa 2020 Stratejisi’nin 
benimsenmesine katkı sağladı. 
Bir kampanyadan bundan daha 
fazlasını bekleyemezsiniz.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin  temel 
hedefi yoksulluk içinde yaşayan 
85 milyon kişinin 65 milyonun al-
tına indirilmesidir.  Komisyon bu 
iddialı hedefe ulaşılmasında üye 
ülkelere nasıl yardım edecektir?

Öncelikle üye ülkelere strateji 
belirlemelerinde yardımcı olu-
yoruz. Her üye ülke, yoksulluk 85
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hedeflerini açıkladığı, kararlılık 
düzeyini vurguladığı ve yürürlük 
şeklinin belirtildiği yoksullukla 
mücadele programlarını bildir-
mek zorundadır. Hâlihazırda çoğu 
ülke programlarını göndermiştir.

Bütün üye ülkelerle kararlılık 
düzeyleri, mevcut politikaları ve 
bu politikaların ne derece gelir, 
sosyal koruma, sosyal hizmetler, 
istihdam yaratılması ve (ayrımcı-
lığa maruz azınlıkların bu alana 
dahil edilmesi gibi) diğer faktör-
leri içerdiği konusunda irtibat 
halindeyiz.

Her ülke kendisi için en fazla 
önem arz eden faktöre öncelik 
tanımalıdır. Bazı ülkelerde bu 
öncelik yapısal istihdama, bazıla-
rında Romanların istihdama
 katılmalarına, diğerlerinde ise 
sosyal hizmetlerin geliştirilmesine 
veya sadece iş olanaklarının yara-
tılmasına ilişkindir. Bu programla-
rın uygulanması her sene birlikte 
değerlendirilecektir Komisyonun 
bu süreci, en başarılı uygulama-
ların yaygınlaştırılması şeklinde 
desteklemesi mümkündür.

Avrupa Yoksullukla Mücadele 
platformu “sosyal deneyimleme” 
adı verilen yeni bir kavram orta-
ya atmıştır. Bu kavram, bilimsel 
temeli olan sosyal içe rikli bir 
yeniliktir ve amacı pilot bölgeler-
de sosyal koşulların sürdürülebilir 
bir şekilde iyileştirilmesine yöne-
lik projeler geliştirmektir. Süreç 
başlatıldıktan sonra uygulamaya 
yönelik edinilen deneyimler ve 
bilgiler başkalarıyla paylaşılabilir.

Kanımca bu alanda yapılacak 
çok şey bulunmaktadır ve ASF bu 
önlemleri destekleyebilir. Ben 
sosyal içerme odaklı ASF’nin 2020 
hedeflerinin desteklenmesindeki 
payının artırılması taraftarıyım. 
Önemli olan ASF’nin yeniden ya-
pılandırılması değil, fonun yeni 
alanlarda kullanılmasını sağlamak 

ve fayda düzeyi daha yüksek pro-
jeler geliştirilmesidir.

Bu  sene  Romanların   duru-
mu   çok  tartışıldı.  Bütün  AB 
yurttaşlarının azınlık gruplar  da 
dahil olmak üzere eşit  haklardan 
yararlanması ve eşit imkânlara  
sahip olması nasıl sağlanacaktır?
Romanların bu kadar tartışılması 
aynı zamanda hem iyi hem de 
kötü bir durum teşkil  etmek-
tedir. Ayrımcılığın var olduğunu 
göstermesi, herkesin eşit imkân-
lara sahip olmadığını vurgulaması 
ve sorunsalın ele alınması gerek-
tiğini ortaya koyması bakımın-
dan iyi bir durum oluşturdu. Bu 
tartışma ortamının Macaristan’ın 
yaklaşan Dönem Başkanlığıyla ça-
kışması iyi bir tesadüf oldu, zira 
Macaristan konuya çok önem ver-
mektedir ve sorunun aşılmasına 
yönelik somut fikirlere sahiptir.

Öte yandan, aslında Romanların 
sosyal koşullarıyla ilgilenmemiz 
ve sosyal dezavantajların neden 
Orta Avrupa ve Balkan topluluk-
larında bu kadar kemikleşmiş 
olduğunu anlamaya çalışmamız 
gerekirken, konunun medya tara 
fından çarpıtılmasını şanssızlık 
olarak addediyorum.

Temel sorunlar (özellikle erken 
yaştan itibaren) eğitim ve istih-
damdır. Tabi ki sorunsalın ba-
rınma, sağlık koşulları ve sosyal 
hizmetler gibi farklı boyutları da 
vardır ama engelleri aşmamız 
gereken esas alanlar erken yaşta 
eğitim ve entegrasyondur. Bunu 
dillendirme sebebim temelde 
ayrımcılık yaklaşımını kabul et-
mememizdir.

Ayrıca bu gruplara iş imkânları 
sağlamalıyız, ancak mevcut du-
rum bunu gerektirdiği cihetle, 
yeni meslek alanlarının çoğu salt 
niteliksiz veya az nitelikli insan-
lara yönelik olmalıdır.

Emekli Aylıkları

Bu yıl Komisyon Yeşil Kitap adı 
verilen bir rapor yayımladı ve 

Avrupa’nın emeklilik sisteminin 
geleceği hakkında  sosyal taraf-
larla istişareler düzenledi. Ancak 
üye ülkeler Brüksel’in ulusal 
emeklilik sistemlerine müdahale
etmesini istememektedir. Ger-
çekçi olmak gerekirse Komisyon 
bu alanda ne düzeyde değişiklik 
yaratabilir?

Yeşil Kitap’ın istişare sürecinde 
bir isteksizlik görmedim. Üye ül-
kelerin yerellikleri hiçbir zaman 
tartışılmadı. Aksine Komisyon’un 
Yeşil Kitap çalışması bütün üye 
ülkeler ve diğer paydaşlar tara-
fından memnuniyetle karşılan dı, 
çünkü istişareler ortak sorunların 
ele alındığı bir çalışmadır.

Katılımcıların çoğu sorunların 
birlikte çözümlenmesinin fayda-
larını gördüler. Avrupa işgücü  pi-
yasalarının giderek bütünleşmesi 
nedeniyle birtakım ortak sorunlar 
yaşanıyorsa, bu sorunlar Komis-
yonun girişimde bulunmasıyla 
çözümlenebilir. Örnek vermek 
gerekirse, serbest dolaşım hakkı 
emekli ödeneklerinin de ülkeler 
arasında taşınabilmesi sorununu 
doğurmaktadır. Bu nedenle ka-
nımca bu konuda yasal bir düzen-
lemeye gitmemiz gerekecektir.

Keza, finans piyasalarının ve 
emeklilik sistemlerinin bu piyasa-
larla sıkıca ilintili olduğu cihetle, 
finansal düzenlemeler yapılması 
gerekecektir. Ama bu konu mes-
lektaşım Micheal Barnier’in görev 
alanına girmektedir.

Komisyon’un emeklilik yaşının 
belirlenmesine ilişkin yaptığı 
çalışmaların üye ülkeler tarafın-
dan memnuniyetle karşılandığını 
gördüm.

Kaynakça:

EurActiv, Andor: ‘We have to 
do more’ to fight poverty , 
16.12.2010:

http://www.euractiv.com/en/so-
cialeurope/andorwehavedomore 
fightpovertyinterview50064886
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Yazar:    Pierre Rosanvallon 
Eserin Fransızca Adı:  La Crise de l’État-providence 
Türkçeye Çeviren:  Burcu Şahinli

‘Refah Devletinin Krizi’

kitap incelemesi

devamı 

Refah devleti konusundaki tartışmaların günümüzün aka-
demik, sosyal ve siyasi yaşamında önemli bir alan oluştur-
duğunu, akademide bu konuda yer alan çok sayıda çalışma 
ve sosyal hayattaki siyasi ve popüler tartışmalar üzerinden 
hareket ederek ifade edebiliriz. Refah devleti konusundaki 
akademik tartışmaların birçoğu, refah devleti uygulama-
larının yoğun olarak yaşam alanı bulduğu batının gelişmiş 
devletlerinden çıkmıştır. Bu konuda ülkemiz akademisinde 
de konunun genellikle ve dolaylı olarak birtakım diğer 
konuları ele almak için kullanıldığını, var olan çalışma-
lar üzerinden söyleyebiliriz. Refah devleti bağlamındaki 
tartışmalar genel olarak sosyal devlet, sosyal güvenlik, 
sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal harcamalar ve 
küreselleşme gibi konular ekseninde yürütülmektedir. Re-
fah devleti tartışmalarında Esping-Andersen’in ‘üçlü refah 
modelini’ hatırlamakta fayda bulunmaktadır. Kısaca belirt-
mek gerekirse, Esping-Andersen (1990), batının gelişmiş 
kapitalist ülkelerini sosyal politika ve refah tutumlarından 

Rosanvallon, eserde Fransa üzerinden bir refah devleti sorgulaması ve analizi 
yapmaya çalışmaktadır. Rosanvallon, kamusal harcamaların ulusal üretim artış 
hızından daha yüksek olmasının getirdiği bir krizin varlığını kabul eder; ancak 
ona göre bu kriz salt ekonomik bir kriz değildir ve buradan hareketle krize neden 
olabilecek daha başka nedenleri sorgular. Ona göre refah devleti (2004:19) modern 
devletin bir devamı ve daha da genişlemiş halini ifade eder.
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hareketle üçlü refah modeli 
üzerinden ele alarak; üç refah 
rejimini ‘Liberal, Muhafazakâr 
ve Sosyal Demokratik’ yakla-
şımlar olarak ifade etmektedir. 
Bu üç rejimden devletin refah 
harcamaları bakımından vatan-
daşlarına yönelik en az kaynak 
transferinin liberal model içinde 
yer alan ülkelerde, en fazla kay-
nak transferinin ise sosyal de-
mokratik modelde gerçekleştiği 
belirtilmektedir. Bu üçlü refah 
modeline ek olarak Latin Amerika 
ve Güney Avrupa Refah Modelleri 
başta olmak üzere değişik refah 
modellemeleri başka düşünürler 
tarafından yapılmaktadır. Refah 
harcamalarının zaman içerisinde 
değişik eğilimler göstermesine 
karşın özellikle ikinci dünya sa-
vaşını takip eden yıllarda ciddi 
bir artış eğilimine girdiğini OECD 
ülkelerine ait verileri göz önünde 
bulundurduğumuzda, ifade ede-
biliriz (Yılmaz, 2006:31). 

1970’li yıllarda meydana ge-
len negatif yönlü ekonomik ve 
1980’li yıllarla birlikte ortaya 
çıkan sosyal ve küresel(leşme) 
gelişmelerin refah harcamalarını 
ve sosyal devlet uygulamalarını 
önemli bir biçimde etkilediğine 
yönelik tartışmalar akademide 
yer almaktadır. Bu tartışmaların 
büyük bir bölümünde meydana 
gelen ekonomik, sosyal ve kü-
resel gelişmelerin refah harca-
malarına ya da refah devletine 
etkisinin olumsuz bir biçimde, 
ortaya konulan çalışmalardan 
hareketle, olduğu savunulmakta-
dır.  Tartışmalardan ortaya çıkan 
sonuçlardan biri olarak birçok 
düşünür refah devletinin sosyal 
harcamaları karşılamakta güçlük 
çektiğine, karşılayamadığına ya 
da kıstığına yönelik çıkarımları 
sosyal harcama gibi verileri kul-
lanılarak ve/veya ‘refah devleti’ 
politika ve uygulamalarından 
hareket ederek refah devletinin 

bir kriz içerisinde olduğunu öne 
sürmektedirler. Refah devletinin 
krizi tartışmaları konusundaki 
önemli eserlerden biri de Pierre 
Rosanvallon’a aittir. Eserin aslı 
Fransızca olarak 1981 yılında ya-
yımlanmış, Türkçeye çevirisi ise 
Burcu Şahinli tarafından yapılmış 
ve Dost Kitabevi Yayınları’ndan 
Şubat 2004 yılında çıkmıştır. Eser 
Giriş, Ekler ve üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Eserin ilk bölümü, 
‘Refah Devletinin Krizi’ başlığı 
altında refah devletinin krizin-
den söz edilip edilemeyeceğine 
ve refah devleti tartışmalarına 
yer vermektedir. İkinci bölüm-
de, ‘Refah Devleti Eleştirisinden 
Devletsiz Toplum Kuramına Libe-
ralizm’ başlığı ile refah devleti, 
liberalizm ve devletin toplum ve 
bireyle olan ilişkisinde nerede 
durduğuna dair tartışmalar ele 
alınmaktadır. Üçüncü bölüm ise, 
‘Refah Devleti ve Dayanışma 
Toplumu’ başlığı altında devlet-
toplum-birey ekseninde ‘koru-
macı’, ‘eşitlik sağlayıcı’ ya da 
‘dayanışmacı’ devlet anlayışları 
sorgulanmaktadır. 

Rosanvallon, eserde Fransa üze-
rinden bir refah devleti sorgula-
ması ve analizi yapmaya çalış-
maktadır. Rosanvallon, kamusal 
harcamaların ulusal üretim artış 
hızından daha yüksek olmasının 
getirdiği bir krizin varlığını kabul 
eder; ancak ona göre bu kriz 
salt ekonomik bir kriz değildir ve 
buradan hareketle krize neden 
olabilecek daha başka nedenleri 
sorgular. Ona göre refah devleti 
(2004:19) modern devletin bir 
devamı ve daha da genişlemiş 
halini ifade eder. Eserde, mo-
dern devlet ve refah devletiyle 
daha da önem kazanan ‘eşitlik’ 
kavramı önemli bir tartışma çer-
çevesini oluşturmak için kullanıl-
maktadır. Eserde, devlet-birey 
ilişkisi çerçevesinde, devletin 
bireye ‘eşitliği sağlama’ iddia-

sının, hukuksal-sivil ve siyasal 
eşitlikleri sağlama noktasında 
gösterdiği başarıyı ekonomik ve 
sosyal alanda sağlama noktasında 
sıkıntılarla karşılaştığına işaret 
edilmektedir. Ekonomik ve sos-
yal alanın geniş ve genişleyen 
bir alan olmasının getirdiği bir 
durum olarak bu alandaki eşitlik 
sağlama vaadinin tıkandığı öne 
sürülmektedir. 

Rosanvallon’ın eserini ilginç ve 
önemli kılan unsurlar olarak, 
yazarın refah devletinin krizin-
den söz edilip edilmeyeceğine 
dair bir sorgulamayı bize sunması 
ve ‘krizi’ salt sosyal harcamaların 
-ekonomik göstergeler- miktarı 
üzerinden değil; ayrıca ‘krize’ 
neden olabilecek daha başka 
temel-alt unsurları sorgulamaya 
çalışması olarak ifade edebiliriz. 
Eserin en önemli ve dikkate de-
ğer noktası olarak, devletin bire-
ye eşitlik sağlama vaadinin eko-
nomik ve sosyal alanda karşılaştı-
ğı tıkanıklık üzerine olan sorgula-
malar ve bu konuda bize sunduğu 
tezler olduğu düşünülmektedir. 
Eser, refah devleti, sosyal devlet 
ve yoksulluk gibi konularda ça-
lışan ve araştırmalar yürüten ve 
yürütecek olan kişilere önemli 
tartışma konuları ve değişik bakış 
açıları sunuyor olmasından dolayı 
önemli görülmektedir. 
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