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Çocuklarımız Ülkemizin Geleceği

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

Bu çerçevede, nüfusumuzun en yoksul kesimindeki ailelerin temel eğitim, sağlık, barınma, yakacak vb. hizmet-
lere tam olarak erişimini hedef alan ve yaklaşık 2,5 milyon aileyi kapsayan bir “Sosyal Yardım Ağı” oluşturduk. 
Ayrıca, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve 
“üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek programlarımız ile de binlerce vatandaşımıza iş sağlıyoruz.

Genel Müdürlüğümüz ve bütün il ve ilçelerimizde bulunan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, bu-
güne kadar gerek sosyal yardım gerekse proje destek programları çerçevesinde yerel ve ulusal bazda birçok 
başarılı sosyal destek uygulamasına imza attı. Söz konusu uygulamalar ile sosyal yardım ve hizmet alanına ilişkin 
konuların, deneyimlerin, araştırmaların ve örneklerin kamuoyu, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması 
amacıyla ise “Dayanışma” adlı dergimizi yayımlamaya devam ediyoruz. 

Dergimizi yayıma hazırlayan ekibimiz, 2008 yılından bu yana her üç ayda bir olmak üzere elinizdeki dergi ile 
birlikte toplam 11 sayıyı okuyucuları ile buluşturdu. Her sayıda, Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından, Tür-
kiye’nin dört bir yanında vatandaşlara hizmette sınır tanımadan çalışan SYD Vakıflarından haberler verdi, aynı 
zamanda Vakıf Başkanlarımız olan Kaymakamlarımız ve sosyal yardım alanında çalışan sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ile söyleşiler gerçekleştirildi ve bu alana ilişkin akademik ve güncel sorunlara dergi sayfalarında yer 
verildi.

Dergimizin bu sayısında, Genel Müdürlüğümüz, Devlet Planlama Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) tarafından ortak düzenlenen “Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele Çalıştayı”na yönelik haberimize 
istinaden Genel Müdürlüğümüz tarafından çocuklarımızın yoksulluk sarmalından kurtulması amacıyla yürütü-
len çalışmalarımızla ilgili “Onlar Mutlu Olsun Yeter” başlıklı özel bir dosya hazırladık. Çocuklarımız ülkemizin 
geleceği ve onların gelecekte sağlıklı ve eğitimli birer birey olabilmeleri ve yoksulluk içinde yaşamamaları için 
Genel Müdürlük olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu dosyamızda çalışmalarımız hakkında yeterli bilgiyi 
bulabileceğinize inanıyoruz. Ayrıca Marmaris SYD Vakfımızın personeli tarafından çocuk istismarı üzerine yazılan 
oldukça bilgilendirici bir yazıyı da yine bu sayımızın sayfalarında görebileceksiniz.

Her sayımızda olduğu gibi SYD Vakıflarımızın çalışmaları ile ilgili haberlerimizin yanı sıra çalışmalarına detaylı 
bir şekilde yer verdiğimiz SYD Vakıflarımız da mevcut bu sayımızda. Bursa Merkez ve Osmangazi SYD Vakıflarının 
uyguladığı yardım ve proje çalışmaları bu kapsamda okuyucularımız ile buluşuyor. Son olarak yakacak yardımı-
mız kömüre ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin özel dosyalarımızı bu sayımızda inceleme fırsatı bula-
caksınız.

Dergimizin elinizde bulunan 11. sayısını da diğer sayılarımızda olduğu gibi keyifle okumanızı temenni ederim. 
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere…
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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 
Sakarya’nın Korucuk mahallesin-
de 496 konutun anahtar teslim 

töreni gerçekleştirildi. Törene, 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı ve Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım başta olmak üzere, 
üst düzey yetkililer katıldılar.

Yazıcı, törende yaptığı konuşma-
da, 1986 yılında kurulan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonunun zamanında bütçe 
açıklarını kapatmak için kulla-
nıldığını, ancak 2003 yılından 
beri Başbakan Erdoğan’ın kesin 
talimatıyla aslına uygun biçimde 
değerlendirildiğini söyledi.

Yazıcı, sosyal konut projelerini 
2009 yılında başlattıklarını anım-
satarak, “Biz vatandaşlarımızın 
sıkıntılarını gidermek istiyoruz. 
Bunun için çalışıyor ve mesai 
harcıyoruz. Sosyal güvencesi ol-
mayan vatandaşlarımıza yönelik 
başlattığımız konut çalışmasın-
daki ilk hedefimiz 10 bindi. Şimdi 
bu hedefi 50 bin konuta çıkardık. 
TOKİ’ye SYDT Fonundan, yaptı-
ğımız protokol çerçevesinde 200 
milyon TL kaynak aktarıyoruz. 
Bu hızla devam ediyor. Hedefi-
mizi biraz daha büyüttük. Diğer 
yandan TOKİ’nin sadece il mer-

Sakarya’da 496 ihtiyaç sahibi aileye

konutları teslim edildi
Genel Müdürlüğümüz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan “Sosyal 
Konut Yapım Protokolü” çerçevesinde Sakarya’nın Korucuk mahallesinde 496 konutun 
anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, Devlet Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı ve 
Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım başta olmak üzere, üst düzey yetkililer katıldılar.
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kezlerinde konut yapmasından 
dolayı yaşanan göçlerin önüne 
geçmek için bir çalışma başlattık. 
Talepleri bundan sonra sadece il 
merkezinden almayacağız. Yeni 
uygulamamız ile ilçelerden de ta-
lep alarak buralara da konut inşa 
etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı 
konut için göçe teşvik etmeyece-
ğiz.” diye konuştu.

Konutları hibe olarak vermedik-
lerini söyleyen Yazıcı, “Ayda 100 
TL ödeyeceksiniz. 270 ayda bun-
ların faizsiz geri ödenmesi, belki 
bugün biraz zor gelebilir, ama 
zaman geçtikçe aylık 100 TL çok 
küçük paralar haline dönüşecek-
tir.” dedi. Yoksulluğun dünyanın 
en önemli sorunu olduğuna işaret 
eden Yazıcı, hedeflerinin Türkiye 
coğrafyasının hiçbir yerinde aç ve 

açıkta insan bırakmamak olduğu-
nu da sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Mustafa Büyük ise, 
inşa edilen konutlarda her türlü 
konforun olduğunu vurgularken, 
“100 lira taksitle satışlarını ger-
çekleştirdiğimiz bu konutlarımız 
ile vatandaşlarımız sıcak bir yuva-
ya kavuşmuş oldu. Bugün burada 
büyük bir gurur ve mutluluk yaşı-
yoruz. Valiliğimiz başkanlığındaki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı faaliyetleri ile her yıl vatan-
daşlarımıza 15 milyon TL yardım 
yapıyoruz. Şimdi bu konutların 
ardından vatandaşlarımızın ih-
tiyaçlarını karşılamak adına bir 
güzel adım daha attık.” dedi.

Konuşmaların ardından hak sahip-
lerine anahtarları teslim edilir-
ken, İlgün Fide isimli hak sahibi 
de evinde ziyaret edilerek kendi-
sine hayırlı olsun hediyesi olarak 
şarjlı süpürge sunuldu.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü (SYDGM), 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
ve BM Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) iş birliğiyle düzenlenen 
“Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele 
Çalıştayı” Ankara’da yapıldı.

Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıl-
dırım açılışta yaptığı konuşmada 
SYDGM’nin Anayasa’da yer alan 
“sosyal devlet” ilkesinden hare-
ketle Vakıflar aracılığıyla sosyal 
yardım faaliyetleri ve proje des-
tekleriyle yoksul kesimlerin en 
temel ihtiyaçlarını karşıladığını, 
toplumda daha adil bir gelir dağı-
lımının oluşmasına katkıda bulun-
duğunu dile getirdi.

Çocuklara karşı sorumluluğun ge-
leceğe karşı sorumluluk olduğunu 
anlatan Yıldırım, SYDGM olarak 
yürütülen sosyal yardım program-
larıyla çocukların temel haklara 
ve daha iyi yaşam koşullarına 
sahip olmalarının, yetişkinlikte 
yoksullukla karşılaşma risklerini 
de azaltacağı düşüncesiyle hare-
ket ettiklerini söyledi.

DPT Müsteşarlığı Sosyal Sektörler 
ve Koordinasyon Genel Müdürü 

Yılmaz Tuna da çocuk yoksulluğu-
nun, çocukların en temel hakları 
olan temel ihtiyaçlara erişimdeki 
mahrumiyeti anlattığını kaydetti. 
Çocukların gerek ruhsal gerekse 
fiziksel gelişimleri bakımından 
temel ihtiyaçlara ulaşmasının 
önemine değinen Tuna, yoksul-
luğun eşitsizliklerin hem nedeni 
hem de sonucu olduğunun altını 
çizdi.

“Türkiye’de 2006 yılı itibarıyla 
günlük bir doların altında yaşa-
yan nüfus sıfırlanmıştır.” diyen 
Tuna, gıda ve gıda dışı yoksulluk 
oranının 2002’de yüzde 20’den, 
2009’da yüzde 17’lere düştüğünü 
söyledi. Tuna, kişi başı günlük 4.3 
dolar ve altında gelire sahip olan 
nüfusun toplam nüfusa oranının 
2002’de yüzde 30 iken yüzde 4’e 
düştüğünü anlattı. Yoksullukla 
mücadelenin birçok politik alanla 
ilgili olduğunu vurgulayan Tuna, 
“Genel nüfus kompozisyonu için-
de çocuk yoksulluğunun göreceli 
olarak yüksek kaldığını biliyo-
ruz.” diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman 
Abu Laban da çocukların hakları 
olan bireyler olduklarını vurgula-

Sosyal 
Yardımlaşma 

ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü 
(SYDGM), Devlet 

Planlama Teşkilatı 
(DPT) ve BM 

Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) 

iş birliğiyle 
düzenlenen 

“Çocuk Yoksulluğu 
İle Mücadele 

Çalıştayı” 
Ankara’da yapıldı.
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yarak, Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin; çocukların fiziksel, ahlaki 
ve ruhsal gelişiminin gözetilmesi-
ne vurgu yaptığını ifade etti.

Türkiye’nin üst orta gelir düze-
yinde bir ülke olduğunu kayde-
den Abu Laban, ancak dünyadaki 
yoksul nüfusun 4’te üçünün orta 
ve yüksek gelir seviyesindeki ül-
kelerde yaşadığına, bu aşamada 
dezavantajlı gruplara ulaşılması-
nın ve gelirlerin eşit paylaşımının 
önemli olduğuna dikkat çekti.
“Yoksulluğun nesiller arasında 
geçişinin bir kısır döngüye dönüş-
mesini engellemek için elimiz-
den gelen her şey yapılmalıdır.” 
diyen Abu Laban, “Türkiye’nin 
çocuklar için verdiği burslar, 
eğitim ve sağlık desteği ile ye-
şil kart önemli bir uygulamadır. 
Türkiye’de 3 milyondan fazla kişi 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarından yararlanmaktadır.” 
şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Da-
vutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğ-
lu da yaptığı konuşmada çocuk 
yoksulluğunun toplumların ge-
leceğini ve refahını tehdit eden 
önemli sorunlardan biri olmaya 
devam ettiğini belirtti.

Davutoğlu, çocukların menfaat-
lerini koruma ve geliştirmenin 
insanoğlunun en önemli sorum-
lulukları arasında olduğunu dile 
getirdi. Dini, dili, ırkı ne olursa 
olsun çocukların korunması için 
herkesin seferber olması gerekti-
ğini anlatan Davutoğlu, “Türkiye 
bu anlayışla çocukların yaşam 
koşullarını daha iyi hale getirmek 
için her türlü çabayı göstermek-
tedir.” dedi.

Davutoğlu, Türkiye’nin çocuklara 
özel bir gün ayıran ilk ve az sa-
yıdaki ülkeler arasında olduğunu 
ifade ederek, Türkiye’nin Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ile bu 
sözleşmeye ek protokolleri im-

zaladığını söyledi. Dr. Davutoğlu, 
bu sözleşmeye küresel düzeyde 
uyumun hayati önem taşıdığını 
vurguladı.

Sare Davutoğlu, Anayasa’da 12 
Eylül referandumu ardından 
yapılan değişikliklerle “çocuk-
lara yönelik pozitif ayrımcılığın, 
eşitlik ilkesine aykırı sayılamaya-
cağı” hükmüyle çocuk haklarının 
anayasal güvence altına alındığı-
nı belirtti.

Çocuk yoksulluğunun giderilmesi 
konusunda sivil toplum kuru-
luşlarının da iş birliğine ihtiyaç 
duyulduğunu ifade eden Davutoğ-
lu, Türkiye’nin çok kuvvetli bir 
sosyal yardım ağı bulunduğunu ve 
birçok sivil toplum kuruluşunun 
da önemli projelere imza attığını 
söyledi. 

“Çocuk yoksulluğu, toplumların 
geleceğini ve refahını tehdit 
eden önemli sorunlardan birisi 
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olmaya devam ediyor.” diyen Da-
vutoğlu, bunun için sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarının ve 
sayılarının artırılmasının önemini 
vurguladı.

Davutoğlu, çocuk ve kadınların 
yoksulluktan en çok etkilenen 
kesim olduğunun altını çizerek, 
özellikle annelerin desteklen-
mesiyle çocukların ev içindeki 
yoksulluklarının önemli ölçüde 
azalmasına katkı sağlanacağını 
dile getirdi. 

Sare Davutoğlu, “Çocuklar dün-
yanın geleceğidir ve evrensel ba-
rış, çocukların kalplerinde sevgi 
ve ümitlerin yeşermesine imkân 
verilirse tesis edilebilecektir.” 
diye konuştu.

Uluslararası örneklerin paylaşıldı-
ğı oturumda konuşan York Üniver-
sitesinden Dr. Meg Huby, çocuk 

yoksulluğunun zengin ülkelerde 
de olduğunu belirtti.

Çocuk yoksulluğunun çocuklar ve 
toplum açısından kötü sonuçları 
olduğunu anlatan Huby, erken 
yoksulluğun yetişkinlikte sosyal 
ve ekonomik açıdan üretkenliği 
engellediğini söyledi.

Dr. Huby, tek ebeveynli aile ço-
cuklarının ve kötü sağlık koşulları 
altında yaşayan aile çocuklarının 
büyük risk altında olduğunu ifade 
etti. AB’de düşük çocuk yoksullu-
ğu olan ülkelerin yüksek kadın iş-
gücüne sahip olma eğilimi göster-
diğine dikkat çeken konuşmacı, 
bu ülkelerde eşitsizlik oranlarının 
düşük olduğunu kaydetti.

Meg Huby, çocuk yoksulluğunun 
sağlık, eğitim, ilişki, iş ve davra-
nışı etkilediğini sözlerine ekledi.

UNICEF yetkilisi Elena Gaia ise 
“Çocuk Yoksulluğu ve Uzun Vadeli 
Etkisi” başlıklı sunumunda çocuk-
larla ilgili politikalara değindi. 
Gaia, söz konusu politikaların 
şokları azaltmayı, olabildiğin-
ce çabuk müdahaleyi, yaş ve 
cinsiyet temelli zayıflıkları göz 
önünde bulundurmayı ve ev içi 
dinamiklerin çocuklar üzerindeki 
etkisini değerlendirmeyi hedefle-
diğini dile getirdi.

Çocuk yoksulluğunun çok boyutlu 
ve yetişkin yoksulluğundan farklı 
olduğunun altını çizen konuşma-
cı, “Çocuklar kötü beslenmeye, 
felakete, sömürülme ve istismara 
daha açıktır.” dedi. 

Karşılaşılan ana sorunları anla-
tan Gaia, en büyük risk altındaki 
çocuklara ulaşmada sıkıntı yaşan-
dığını, çok parçalı sosyal destek 
yapısı olduğunu, çocuklara yöne-
lik politikaların etkilerini ölçmek 
gerektiğini söyledi.

UNICEF yetkilisi Elena Gaia, ço-
cuklara ulaşma konusunda dün-
yadan çeşitli örnekler de verdi. 
Avustralya ve Danimarka’da ev 
ziyaretleri yapıldığını aktaran 
konuşmacı, bu uygulamalar 
kapsamında çocuğa karşı şiddet 
ve diğer risklerin araştırıldığını 
söyledi. 

Çalıştayda Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da 
“Çocuk Yoksulluğu Üzerine Bir 
Araştırma” konulu sunumu ger-
çekleştirdi. 

Yoksulluk tanımı üzerinde duran 
Yılmaz, çocuk yoksulluğunun ise 
farklı olduğunu, kalıcı etkiler 
oluşturma riski bulunduğunu be-
lirtti. “Sağlık, beslenme ve eği-
timden mahrum kalan çocuklar 
yoksulluk zincirini kıramamakta.” 
diyen konuşmacı, “Yoksul olma 
durumu çocuklara da aktarılabil-
mektedir.” şeklinde konuştu.

Yıldırım, SYDGM olarak yürütülen sosyal yardım programlarıyla çocukların temel 
haklara ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarının, yetişkinlikte yoksullukla 

karşılaşma risklerini de azaltacağı düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.
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Yılmaz, yoksulluğun ülkeden ül-
keye değişebileceği gibi bölgesel 
farklılıklar da gösterebileceğini 
vurguladı. 

“Çocuk yoksulluğu yüzde 19 ila 
34 arasında değişmektedir.” 
diyen Doç. Dr. Yılmaz, “Çocuk 
yoksulluğunun farklı olarak ele 
alınması gerekiyor.” diye ko-
nuştu. Yılmaz, 1994-2008 yılları 
arasındaki verilere göre çocuk 
yoksulluğunun artmakta olduğu-
nu, kırla kent arasındaki farkın 
gittikçe açıldığını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye’de genel yoksul-
luk ve çocuk yoksulluğu arasında-
ki belirgin farklılığın, yoksullukla 
mücadelede çocuklu hanelere 
özel olarak eğilmeyi gerektirdiği-
ne dikkat çekti.

Çocuk yoksulluğuyla mücadeleyi 
mali alan yaklaşımı çerçeve-
sinde değerlendiren Doç. Dr. 
Hakan Yılmaz, “Bölgesel olarak 
kişi başına gelir arttıkça çocuk 
yoksulluğu azalmaktadır.” dedi. 
Yılmaz, araştırmalara göre çocuk 
yoksulluğunu azaltmanın devlet 

açısından çok da maliyetli olma-
yacağını sözlerine ekledi.

DPT’den Rıdvan Kurtipek, “Tür-
kiye’nin Genel Durumu” başlıklı 
sunumunda 2001’deki yüzde 
68’lerde seyreden enflasyon 
oranlarının son yıllarda tek ba-
samaklı rakamlara indiğini hatır-
lattı. Kurtipek, daha çok üst gelir 
düzeyindekilerin gelir aracı olan 
faizlerin azaldığını, milli gelirin 
arttığını belirtti. Sosyal yardım 
yapan kuruluşların harcamalarına 
değinen DPT yetkilisi, bu harca-
maların arttığına işaret etti. 

Kurtipek, literatürde yapılan 
çalışmaların çocukların kendi 
ortamlarında bulunmasının daha 
iyi sonuçlar verdiğini gösterdiğini 
belirterek, “Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumunun ‘Ai-
leye Dönüş ve Aile Yanında Des-
tek Projesi’ ile çocukların daha 
az bütçeyle daha uygun ortam-
larda bakılması sağlanıyor.” dedi.

Genel Müdürlüğümüz Sosyal Yar-
dım Uzmanlarından Şebnem Avşar 
Kurnaz da “Çocuk Yoksulluğu ile 

Mücadele Programı: Şartlı Eğitim 
ve Sağlık Yardımları” konulu bir 
sunum yaptı.

Kurnaz, bu yardımlarda şartlar 
ülkeden ülkeye değişmekle bir-
likte en yaygın koşulun okula 
devam ve sağlık kontrollerini 
yaptırmak olduğunu kaydetti. 
Bu programların temel amacının 
sağlık ve eğitim hizmetlerine 
erişim olduğunu anlatan Şebnem 
Avşar Kurnaz, “Programın izlen-
mesi, bilgi iletişim teknolojile-
rinden faydalanmak önemli. Bu 
konuda ülkemiz örnektir.” diye 
konuştu.

Sunumların ardından grup çalış-
malarına geçildi.

Çalıştayın ikinci ve son gününde 
çalışma grupları sunum gerçek-
leştirdi. 

Grubu adına sunum yapan Genel 
Müdürlüğümüz Sosyal Yardım 
Uzmanlarından Dr. Nevzat Fırat 
Kunduracı, çocuk yoksulluğunun 
çocuğun ailesinden kaynak-
lanabileceğini belirtti. Çocuk 
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yoksulluğunun çocuğun duygusal 
yoksunluğuyla da ortaya çıkabi-
leceğini anlatan Kunduracı, bu 
alanda koordinasyonun önemini 
vurguladı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği Genel Sekreteri 
Muhammet Polat da gruplarında 
kadın ve çocuk yoksulluğunun 
birlikte değerlendirilmesi gerek-
tiği üzerinde durulduğunu ifade 
etti. “Kurumların mevzuatlarının 
taranarak çocuk yoksulluğuyla 
ilgili yetkilerinin belirlenmesi 
gerekir.” diyen Polat, çocuk yok-
sulluğunun sadece fiziksel değil, 
psikolojik ve sosyal ihtiyaçların 
da göz önünde bulundurularak 
ele alınmasının önemine işaret 
etti. Konuşmacı, kadınlara ve-
rilen mesleki eğitimde 3-5 yaş 
arası çocuklarına da kreş eğitimi 
verilmesinin gerekliliğine vurgu 
yaptı.

Yoksulluğun cehalet, göç, kronik 
hastalık, suç, terör gibi sonuç-
ları olduğunu söyleyen Polat, 
“Kaynakların kullanımında en 
dezavantajlı çocuklara öncelik 
verilmelidir.” dedi.

Grubu adına sunum yapan Sosyal 
Yardım Uzmanı Ferhat Odabaşı 
ise, öğrencilerin fiziksel ve zihin-
sel gelişimlerini sağlamak üzere 

okullarda gıda dağıtılmasının, 
sosyal yardım ve hizmet alanında 
personel niteliğinin ve özlük hak-
larının iyileştirilmesinin önemine 
dikkat çekti.

Daha sonra Sosyal Yardım Uzmanı 
Semiha Boybek grubu adına bir 
sunum gerçekleştirdi. Her çocu-
ğun kırılgan olduğunu ifade eden 
Boybek, sosyal hizmet projele-
rinin çeşitlendirilmesi, eğitime 
eşit düzeyde erişim sağlanması, 
eğitimin cazip hale getirilmesi 
gerektiğini söyledi.

“Öğretmenler mekanizma oluş-
turup çözüm üretebilmeli.” şek-
linde konuşan Boybek, “Kırılgan 

gruplara yönelik önyargı ve ay-
rımcılık önlenmeli.” dedi.

Grubu adına konuşan Sosyal 
Yardım Uzmanı Pınar Günal suça 
itilenlerin kırılgan gruplar arasın-
da bulunduğunu belirterek, tek 
ebeveynli bir ailedeki çocuğun 
ebeveynlerinden şiddet gören bir 
çocuktan daha kaliteli bir yaşam 
standardına sahip olabileceğinin 
altını çizdi.

Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü 
Uğur Gülderer de grup sunumun-
da devletle STK’ların beklentile-
rinin entegre edilmesinin uygun 
olacağını dile getirdi. Alandaki 
sorunları anlatan Gülderer, saha 
çalışanlarının kendilerini tüken-
miş hissedebildiğini, politize ol-
muş STK’lar bulunduğunu söyle-
di. Gülderer, evlenme hazırlığın-
daki gençlerin aile ve sorumluluk 
konularında eğitim almasının 
hayatiyetine vurgu yaptı.

STK’ların kendilerini daha iyi 
anlatabilmeleri ve model oluş-
turma anlamında kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğini ifade 
eden Uğur Gülderer, “Genç Hayat 
Vakfı olarak MEB ile yaptığımız 
protokol çerçevesinde geliştirdi-
ğimiz içerik üzerinden riskli böl-
gelerdeki okullarda öğretmenleri 
eğitiyoruz.” diye konuştu.
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Grubu adına sunum yapan Sosyal 
Yardım Uzmanı Fatih Özdoğan, 
grupta yerel yönetimlerde yetkin 
personelin çalıştırılması, genel 
olarak sosyal yardımların arttırıl-
ması gerektiğinin konuşulduğunu, 
bölgesel ve yerel ihtiyaçlara dö-
nük olarak program ve projelerin 
geliştirilmesinin önerildiğini ifade 
etti.

DPT’den Yıldız Yapar da grup 
sunumunda yoksulluktaki çocuk 
kavramının çocuk yoksulluğundan 
daha geçerli olabileceğini belirt-
ti. Konuşmacı, şartlı transferlerin 
okul öncesi eğitimde de yapılma-
sı önerisini dile getirdi.

TÜBİTAK’tan Yrd. Doç. Dr. Fatime 
Güneş de grup sunumunda çocuk 
yoksulluğunu hane temelinde 
ve hane dışı olarak iki düzeyde 
ele aldıklarını belirtti. Hanedeki 
yoksulluğun işsizlik, gelir düzeyi, 
eğitimsizlik, tek ebeveynlilik, 
özürlülük, madde bağımlılığı, 
hastalık, sosyal güvencesizlik 
gibi sebepleri olduğunu anlatan 
Güneş, hane dışındaki riskli kit-
leleri de sokak çocukları, suça 
itilmiş çocuklar, kız çocukları gibi 
grupların meydana getirdiğini 
kaydetti.

Güneş, Genel Müdürlüğümüzle 
ortak yürüttükleri “Sosyal Yardım 
Yararlanıcılarının Belirlenmesine 
Yönelik Puanlama Formülünün 
Geliştirilmesi Projesi” ile hak 
eden insanların hak ettiği şekilde 
yardım alabilmesinin temin edi-
leceğini aktardı.

Fatime Güneş, çocuk yoksulluğu-
na ne kadar erken müdahale edi-
lirse çözüme ulaşma şansının o 
kadar artacağını sözlerine ekledi.

Çalıştay, Genel Müdürlüğümüz 
Strateji Geliştirme ve İstatistik, 
Araştırma ve Tanıtım Dairesi 
Başkanı Sayın Cemalettin Ço-
ğurcu’nun kapanış konuşmasıyla 
sona erdi. “Genel Müdürlük ola-
rak DPT ve UNICEF’le birlikte, 

bu çalıştayın ülkemiz için faydalı 
olacağı düşüncesiyle böyle bir ça-
lışma başlattık.” diyen Çoğurcu, 
“Sonuçlar UNICEF ve SYDGM tara-
fından değerlendirilerek kurum-
lara dağıtılacak. Kurum olarak bu 
konuda gereken katkıyı veririz.” 
şeklinde konuştu.

SYDGM’nin son birkaç yıl için-
de yaptığı çalışmalarla politika 
uygulamanın yanında, politika 
yapan bir kurum haline geldiği-
ni vurgulayan Çoğurcu, Türkiye 
genelinde çeşitli kurumlarla iş 
birliği içinde araştırma proje-
leri başlattıklarını, bir kısmının 
tamamlandığını, bir kısmının 
devam ettiğini belirterek, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Çoğurcu, SYDGM tarafından geliş-
tirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 
SOYBİS’le ve TÜBİTAK’la birlikte 
geliştirilen sosyal yardım prog-
ramlarına yönelik yazılımlarla 

yardımların hak edenlere yapıl-
dığını belirtti. SHÇEK ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne SOYBİS’teki 
verileri ve 973 SYD Vakfının yap-
tığı yardımları görebilme imkânı 
sunulduğunu, SOYBİS sayesinde 
sosyal yardım müracaatlarının 
3 saniyede alındığını kaydeden 
Çoğurcu, “Bu sistemin istismarı 
önlemede başarılı olduğunu dü-
şünüyorum. Fayda sahiplerinin 
sayısındaki değişiklik bunu göste-
riyor.” dedi.

Sosyal yardımlara ilişkin verilerin 
elektronik ortamda tutulmaya 
başlandığını ve bir veri tabanının 
oluştuğunu vurgulayan Çoğurcu, 
Genel Müdürlüğümüzün kurum-
larla koordinasyonu en iyi şekilde 
sağlamaya çalıştığını belirtti ve 
çalıştaya katılanlara da kurumu-
muz adına teşekkürlerini iletti.

Çoğurcu, Türkiye genelinde çeşitli kurumlarla iş birliği içinde araştırma 
projeleri başlattıklarını, bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının devam 

ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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Kırgızistan Cumhuriyeti Sosyal 
Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın 
Kyialbek Mukashov başkanlığın-
daki heyet, Türkiye’de sosyal 
politika alanında faaliyet göste-
ren kamu kurumlarını içeren zi-
yaretleri kapsamında 21.04.2011 
tarihinde Genel Müdürlüğümüzü 
ziyaret etti.Genel Müdürlüğü-
müzde yapılan görüşmelerden 
sonra ise heyet üyeleri Türki-
ye’deki sosyal yardım uygulama-
larını yerinde görmek amacıyla 
24.04.2011 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüz ve TOKİ işbirliği 
ile gerçekleştirilen Eskişehir’deki 
yoksullar için yapılan konutlara 
yönelik bir günlük saha ziyareti 
gerçekleştirdi.

Heyetin Genel Müdürlüğümüzü 
ziyareti sırasında, öncelikle he-
yet, Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Genel Müdürü Sayın Aziz 
Yıldırım tarafından kabul edildi.
Yıldırım, kabul sırasında yaptığı 
açıklamada Kırgız Heyetini Genel 

Müdürlüğümüzde ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Heyet Başkanı Mukashov ise, 
Yıldırım’a, kendilerine verdiği 
bilgiler için heyet adına teşek-
kürlerini iletti.

Heyetin kabulünün ardından 
Genel Müdür Yardımcımız Sayın 
İslam Emiroğlu başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıda, Gönüllü 
Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İliş-
kiler Dairesinden Sosyal Yardım 

Uzman Yardımcısı Sümer İncedal 
tarafından Kırgız Heyetine Genel 
Müdürlüğümüzün faaliyetlerini 
anlatan bir sunum gerçekleştiril-
di ve sosyal yardım uygulamaları 
ile Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 
(SOYBİS) hakkında detaylı bilgiler 
aktarıldı. Eskişehir ilini kapsayan 
çalışma gezisi ise Vali Yardımcısı 
Nahsen Badeli’nin ev sahipliğinde 
TOKİ sosyal konutlarının heyet 
tarafından ziyareti ile tamam-
landı.

Kırgızistan Heyeti TOKİ konutlarını inceledi
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Irak Çalışma ve Sosyal İşler Ba-
kanlığından bir heyet 24.03.2011 
tarihinde Genel Müdürlüğümüzde 
incelemelerde bulundu.

Heyet öncelikle, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Genel Mü-
dürü Sayın Aziz Yıldırım’ı ziyaret 
etti.

Sayın Yıldırım; iki saate yakın 
süren görüşmede Türkiye’de sos-
yal yardım sistemi ve yoksullukla 
mücadele konusunda bilgiler ve-
rirken, heyeti Türkiye’de ve Ge-
nel Müdürlüğümüzde görmekten 
onur duyduğunu ifade etti.

Heyet üyeleri ise, Sayın Aziz Yıl-
dırım’a kendilerine vakit ayırdığı 
ve verdiği bilgiler için teşekkür-
lerini ilettiler.

Heyete daha sonra Gönüllü Ku-
ruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı koordinas-
yonunda Genel Müdürlüğümüz 
Uzman Yardımcıları Gamze Torun 
ve Oğuz Özdemir tarafından Şart-

lı Sağlık ve Eğitim Yardımlarına 
ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. 
Strateji Geliştirme Müdürlüğün-
den Volkan Yurtoğlu ise Iraklı 
heyetin Genel Müdürlüğümüzün 
bilişim alt yapısına ilişkin soruları-
nı cevaplandırdı.

Yapılan sunumların ardından Ge-
nel Müdürlüğümüzdeki temaslarını 
tamamlayan heyet daha sonra yü-
rütülen sosyal yardım faaliyetleri-
ni yerinde gözlemlemek amacıyla, 

Genel Müdürlüğümüz Gönüllü 
Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler 
Daire Başkanlığı Uzmanları Or-
han Bilge ve Ersin Kaya eşliğinde 
Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfını ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında Irak Heyetine 
Vakıf çalışmalarına ilişkin Keçiö-
ren Kaymakamı Mustafa Güler ve 
Vakıf Müdürü Fuat Akarsu tarafın-
dan bilgi verildi. Heyet, Vakıf fa-
aliyetlerinin yerinde görülmesinin 
ardından ziyaretini tamamladı.

Irak Heyeti Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti

Irak Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığından bir heyet 
24.03.2011 tarihinde 
Genel Müdürlüğümüzde 
incelemelerde bulundu. 
Heyet öncelikle, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürü Sayın Aziz 
Yıldırım’ı ziyaret etti.
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Edirne’de yapılan TOKİ 
kura çekilişine katıldık
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Genel Müdür Yardımcımız Sayın 
İslam Emiroğlu, Edirne Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fına bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyareti sırasında Vakıf Müdürü 
Hicran Balı başta olmak üzere 
Vakıf yetkilileri ile görüşen Emi-
roğlu, engelli bir öğrenciye akülü 
araç verilmesi ve TOKİ sosyal 
konutlarının kura çekimi törenle-
rinde de bulundu.

Emiroğlu, öncelikle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin açılışının 
90.Yılı etkinlikleri münasebe-
tiyle, 26 Aralık 2010 tarihinde 
engelliler yararına düzenlenen 
“90.Yıl Otomobil Slalom Yarışla-
rı” kapsamında Edirne’den Faika 
Raika Şahika Erkurt Kardeşler 
İlköğretim Okulu ve İş Okulu 6.sı-
nıf öğrencisi Hanife Furtuna’ya 
verilen akülü aracın teslim töre-
nine katıldı. 

Törende konuşan İslam Emiroğlu, 
engelli öğrencilerin eğitimine 
ve hayatlarının kolaylaşmasına 
yönelik projelere büyük önem 
verdiklerini söyledi.

Daha sonra, Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğü ile Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı (TOKİ) arasında 
imzalanan “Sosyal Konut Yapım 
Protokolü” çerçevesinde 28 Nisan 
2011 tarihinde Mimar Sinan Ka-
palı Spor Salonu’nda düzenlenen 
“Konut Hak Sahipliği Belirleme 
ve Eşleştirme Kurası”na katılan 
Emiroğlu, burada hak sahiplerinin 
kura çekimlerini de gerçekleştir-
di. 176 konut için yapılan kura 
çekimlerine Genel Müdür Yardım-
cımızın yanı sıra Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı Baş-
kanı Edirne Valisi Gökhan Sözer, 
Edirne SYD Vakfı Müdürü Hicran 
Balı ve TOKİ yetkilileri katıldı.

Genel Müdür 
Yardımcımız Sayın 
İslam Emiroğlu, Edirne 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfına bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyareti 
sırasında Vakıf 
Müdürü Hicran Balı 
başta olmak üzere 
Vakıf yetkilileri ile 
görüşen Emiroğlu, 
engelli bir öğrenciye 
akülü araç verilmesi 
ve TOKİ sosyal 
konutlarının kura 
çekimi törenlerinde de 
bulundu.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç’ın himaye-
sinde, Başbakanlık Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) ve Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(SAM) Başkanlığı tarafından Bur-
sa’da, 02-03 Mayıs 2011 tarih-
lerinde “Balkan Ülkeleri Medya 
Forumu’’  düzenlendi. Foruma 
Genel Müdürlüğümüzü temsilen 
İstatistik, Araştırma ve Tanıtım 
Dairesi Başkanlığından uzman ve 
uzman yardımcılarımız katıldı.

02 Mayıs 2011 günü başlayan Fo-
rumun açılışı, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Bursa Valisi Şahabettin Harput, 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, SAM Başkanı 
Bülent Aras, Başbakanlık Kamu 
Diplomasisi Koordinatörü İbra-
him Kalın, BYEGM Genel Müdürü 
Murat Karakaya ile konuk ülke 
temsilcilerinin ve davetlilerin 
katılımlarıyla  yapıldı.

“Balkanlarda Kalıcı Barışın Tesisi 
İçin Etkili Bir Enstrüman Olarak 
Medya” temalı Foruma, 11 Bal-
kan ülkesinden 150, Türkiye’den 
50 akademisyen ve medya men-
subu olmak üzere 200 temsilci, 
konuşmacı ve davetli katıldı.  

Forum çerçevesinde Türkiye ile 
birlikte 12 ülkenin katıldığı ülke 
tanıtım şenliği, BYEGM fotoğraf 

sergisi düzenlendi ve Balkan Ül-
keleri Gazeteciler Hatıra Ormanı 
oluşturuldu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç, Forum’un 
açılışında yaptığı konuşmada 

“Bizler, ortak bir coğrafyanın ve 
tarihin mensuplarıyız. Hatta biz-
ler, yüzlerce yıl birlikte yaşaya-
rak Balkanların tarihini hep bera-
ber yazdık. Balkanların kaderini 
birlikte inşa ettik.’’ dedi. Arınç, 
Balkan ülkelerinin ve halklarının 
bu yeni dönemdeki karşılıklı iliş-
kilerini geliştirmede, dostluğun 
ve kardeşliğin yeniden tesisinde, 
modern dünyanın en güçlü aracı 
olan medyanın tarihi bir sorumlu-
luğu olduğunu ifade etti.

Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü Murat Karakaya, 
bu toplantı için Bursa’nın seçil-
mesinin “Bu güzel kentin tarihi 
ve kültürel dokusunda, Balkan 
ülkelerinin hiç de yabancı olma-
dığı koşulları barındırmasından’’ 
kaynaklandığını söyledi.
        
Karakaya, “Balkan ülkelerinin 

Balkan Ülkeleri

gerçekleştirildi
Medya Forumu 
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medya kuruluşları olarak bizler, 
bu bölgenin kültürel zenginliğini, 
tarihi ve sosyal renkliliğini, tüm 
bölge insanının paylaşabileceği 
bir medya ortamı oluşturmalıyız. 
Toplumların kardeşlik ve dostluk 
duygularını geliştirecek iletişim 
kanalları kurmalıyız. Medyanın 
bu önemli görevinin daha iyi ye-
rine getirilebilmesi, medya kuru-
luşları, akademisyenler ve ilgili 
diğer tüm kurumların işbirliği ile 
mümkün olacaktır.’’ dedi.
         
İki gün süren Balkan Ülkeleri 
Medya Forumu Sonuç Bildirgesi 
ise Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Başkan 
Yardımcısı Oğuz Ateş tarafından 
okundu.

Balkan Ülkeleri Medya Foru-
mu’nun ilgili ülkelerden kamu ve 
özel basın kuruluşları temsilcileri 
ve akademisyenlerin katılımıyla 
gerçekleştirildiğini ifade eden 

Ateş, “Asya ve Avrupa arasında 
köprü işlevi üstlenen tarihsel ve 
kültürel ortak değerleri paylaşan 
bir coğrafya olan Balkanların 
medya temsilcileri olarak, de-
mokrasi bilinci ile geleceğini 
yönlendiren çok kültürlü hoşgörü 
ortamını benimseyen Avrupa-
Atlantik yapılarıyla bütünleşmiş 
barışçıl bir Balkanlar idealini 
paylaşıyoruz. Bölge ülkeleri ara-

sında ileriye yönelik ortak bir 
geleceğin tesisinde, medyanın 
sahip olduğu gücü halkların mut-
luluk ve refahının geliştirilmesi 
yönünde kullanacağı inancını 
taşıyoruz.” dedi.

Forum, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılan 
ülke ve dernek temsilcilerine pla-
ket vermesinin ardından sona erdi.
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Ankara Kalecik Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Orhan Tercan’ın ilk kitabı olan 
“Düşünce Ölmek Lazım” isimli 
romanı İkinci Adam Yayınları 
tarafından yayımlandı. Yaşlı bir 
adamın onu intihara kadar sü-
rükleyen ve yaklaşık bir buçuk 
günlük yaşam kesitini kapsayan 
roman, yaşlı adamın buhran ve 
bunalımlarından ve yaşlılık döne-
minin karmaşık düşlerinden söz 
ederken, arka planda insanların 
dostluk, arkadaşlık ve akrabalık 
ilişkilerinin güven ile hüsran ara-
sında gidip-gelen çelişkilerinden 
de örnekler sunuyor.

Roman boyunca yazar, hayal gü-
cünü kullanarak “düşünce” ve 
“düşme” kelimelerinin çeşitli 
manalarını irdeliyor, tesirlerini 
kanıtlıyor. Okuyucuyu derinden 
etkileyen roman, bu tür roman 
yazmaya yeni başlayanlara da 
aynı zamanda örnek olabilecek 
nitelikler taşıyor.

Romanda ana karakterler üze-
rinden, yalnızlık, kırılganlık ve 
çöküş kavramları çerçevesinde 
geçmişi varlık içinde geçen kişi-
lerin ve diğer sıradan insanların 
sınırlı ve küçük dünyaları, yalın 
ve temiz bir Türkçeyle ve başarılı 
diyaloglarla okuyucuya sunuluyor. 
Kurduğu roman diliyle ve anlatım 
zenginliğiyle Orhan Tercan, ko-
lay okunan ama etkisinden uzun 
zaman kurtulamadığımız olaylar 
zincirini bize sunarken, geçmişle 
gelecek arasında kaybolduğumuz 
ilginç bir dünya kurguluyor. 

“Küçük Bir Beyin Fırtınasının 
Tesiriyle Hikâyeyi Kaleme Al-
dım” 

SYD Vakfı Müdürü ve muhabir 
kimliğinin yanında artık roman 
yazarı kimliği ile de tanınacak 
olan Orhan Tercan, ilk kitabı “Dü-
şünce Ölmek Lazım” için şunları 
söylüyor:

“Yaşam hakkının kutsallığına 
yürekten inandığım için böyle 
bir hikâyeye başlarken, içimden 
biraz tereddüt geçirdim. Nedeni 
şu: Yaşlı bir adamı hikâyemize 
kahraman olarak seçtiğimde 
onun örnek bir insan olmadığını 
ve zaman zaman canına kasteden 
olağanüstü nahoş olaylar yaşadı-
ğını çok iyi biliyordum.

Buna rağmen; ibretlik ömrü, 
ilginç bir hayat felsefesi olduğu 
halde dikkatlerden uzak kalan bu 
adamın ömür ve felsefesinin gizli 
kalmasında kayıtsız duramadım. 
Küçük bir beyin fırtınasının tesi-
riyle hikâyeyi kaleme aldım.

Açıkçası, müteferrik olmasına 
rağmen böyle bir adamın özel-
liklerini bir araya toparlayıp, 
saçmalıklarının bütününden an-
lam çıkartarak, sosyolojik fayda 
sağlayabilmeyi ümit ettim. Ne 
var ki; kaleme aldığım bu çalış-
mada; neredeyse tamamı kurgu-
dan ibaret olan hikâyenin sadece 
kahramanın doğallığı ile varlığı 
gerçektir.

Kabul etmek gerekir ki; farkında 
olmadan bile aykırı yaşayanların 

Kalecik SYD Vakfı Müdürü 
Orhan Tercan’ın 
ilk kitabı yayımlandı

Roman boyunca 
yazar, hayal gücünü 

kullanarak “düşünce” 
ve “düşme” 

kelimelerinin çeşitli 
manalarını irdeliyor, 
tesirlerini kanıtlıyor. 
Okuyucuyu derinden 
etkileyen roman, bu 
tür roman yazmaya 

yeni başlayanlara da 
aynı zamanda örnek 
olabilecek nitelikler 

taşıyor.
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bulundukları toplumdan ara sıra 
dışlanmalarında tuhaflık, hatta 
yadırganacak bir taraf yoktur. 
Huzurlu bir ömür için; hayatın 
karmaşasında sürüklenip gider-
ken sorumlu, duyarlı ve erdemli 
olmak gerekir. Sosyal bir birey 
olarak birlikte yaşadıklarımıza 
gösterdiğimiz tutum ve tavırları-
mızın yeri geldiğinde ve eski bir 
ayna üzerinde yüzümüze yansıtı-
labileceği göz ardı edilmemelidir.

Sürekli pişmanlık duyguları ile 
hayıflanıp ömür tüketmenin baş-
ta kişinin kendisi olmak üzere hiç 
ama hiç kimseye faydası yoktur. 
Hal böyle olunca; bireylerin, ge-
leceklerinin selameti için, içinde 
kötülüklerin olmadığı, edepli ve 
onurlu bir hayat tarzı benimse-
mesi şarttır.

Haddim olmayarak, bu fikirleri 
okuyucularımıza iletmeyi düşün-
mekle birlikte, izahını yapmakta 
yükümlülük hissetmediğim me-
seleleri bu kadarıyla bırakmayı 
uygun bulurken, sosyolojik ve 
psikolojik alanlarda uzun uzadıya 
ahkâm kesme işgüzarlığını yok 
yere üzerime alma cesaretini 
kendimde göremedim.

Benim için çok zor olan bir başka 
konu da kitabımı isimlendirmek-
ti. Yukarıdaki açıklamalarıma 
rağmen kitabın adına yönelik 
“hayır itici” ya da “kışkırtıcı” 
diyebilirsiniz. Hatta haklı da 
olabilirsiniz. Fakat buna cevabım 
hazır: Asla tasvip etmediğim ve 
kitabımın da adını aldığı “Düşün-
ce Ölmek Lazım” felsefesi benim 
değil, tam tersine, bizzat kahra-
manımızın kişisel düşüncelerinin 
kitap üzerine yansımasıdır, di-
yorum. En azından ön yargıların 
bu yönde şekillenmesini temenni 
ediyorum. 

Nihayetinde; konunun idrakini 
kendime, takdirini sizlere bırakı-
yorum.”

1961 Yılında Amasya’da doğan 

Orhan Tercan, ilk ve orta öğre-
nimini Kalecik’te tamamladık-
tan sonra, 1987 yılında Anadolu 
Üniversitesi AÖF İktisat Fakül-
tesi’nden mezun oldu. Halen 
Kalecik Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürlüğü göre-
vinde bulunmakla birlikte Anado-
lu Ajansında Yurt Muhabirliği de 
yapan Orhan Tercan, evli ve iki 
çocuk babası.
 
Kitaptan Bir Bölüm:

“Kara Yusuf, karısının ölümünden 
sonra, yaklaşık yirmi yıl, sürpriz-
lerle dolu, fırtınalı bir çeyrek 
ömür geçirdi. Bu çeyrek ömründe 
neredeyse her gün, hatta her 
an kafasının içi karmakarışıktı. 
Çünkü karısının ölümüyle gerçek 
hayatı algılamış, hayalleri, ümit-
leri yerini şüphe ve karamsarlığa 
bırakmıştı.

Yaşlı adam, bu sabah, kısa ve 
derin bir uykunun ardından hiç 
uyumamış gibi, yatağından çok 
bitkin ve yorgun doğruldu. Gece 
boyunca, yanı başında yatan to-
runu Ahmet dizlerini tekmeleyip 
durmuştu. Ahmet’in tekmelerinin 
etkisiyle de gün doğmadan bir 
saat önceden uyandı.

Üzerlerindeki yorganın yüzü, 

kırmızıdan pembeye dönüşmüş, 
desenleri solmuş, lüzumsuz bir 
paçavra gibi, incecik kalmıştı. 
Görünen o ki; içindeki yünlerden 
bir kısmı yarım asırlık yorganını 
terk etmişti. Tıpkı bedeninde hep 
birlikte doğmasına, hatta vücu-
dunun bir başka parçası olmasına 
rağmen kendisini terk eden bir-
çok şey gibi!

… Uyandığında! Ayakları, omuz 
başları, hatta el ve parmaklarının 
tamamı sızı içerisindeydi. Uzuv-
larındaki ağrıları ta yüreğinin 
derinliğinde hissediyordu. Hiç 
farkında olmadan ovalamaya baş-
ladı. İrade dışı ovalıyordu bütün 
ağrılarını. Sağ koluyla sol, sol 
koluyla sağ omzunu birkaç kez 
sıkıca ovaladı. Canı yanana kadar 
hatta gözlerinden yaş gelene ka-
dar sıktı. Çok geçmeden kollarını 
yana bırakmak zorunda kalmıştı. 
Çünkü cılız, eğri parmaklarının 
dermanı kesildi. Eğildi, ayak par-
maklarını da gücü yettiği kuvvet-
le ovaladı. Başı döndüğünde geri 
doğruldu.

Artık gün ışıyordu… Dedesinin 
yatakta, sürekli kıpırdamasıyla 
torunun da gözleri açıldı. Çocu-
ğun gözleri kayıtsızca boşluğa 
bakarken, dedesinin gözleri Ah-
met’in üzerindeydi.”
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“Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) 
Projesi” kapsamında ülkemize 
gelen iki Fransız vatandaşı, Es-
kişehir Tepebaşı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfında 
(SYDV) göreve başladı.

Fransa’dan projeye başvuran ve 
başvuruları kabul edilen Vincia-
ne Gruart ve Helene Decq isimli 
misafirler kendilerine verilen 
bilgiler doğrultusunda Tepebaşı 
SYDV’de aktif olarak çalışmala-
rına başladılar. Vakıf tarafından 
yapılan açıklamada 1 yıl kadar 
çalışacak olan misafirlere proje 
kapsamında taahhüt edilen tüm 
olanakların sağlandığı, çalıştıkları 
süre içerisinde en verimli ve fay-
dalı biçimde çalışmalarının temin 
edileceği bildirildi. Açıklamada 
“Yapılan bu proje hem Türk kül-
türünü dünyaya tanıtma konu-
sunda bizlere fayda sağlayacak 

hem de Vakfımızın iş yükünün 
hafiflemesinde bizlere katkıda 
bulunacaktır.” denildi.

Tepebaşı SYDV, Devlet Planlama 
Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Baş-
kanlığı tarafından koordine edi-
len AGH kapsamında koordinatör 
kuruluş, ev sahibi kuruluş ve gön-
deren kuruluş olarak 31/12/2009 
tarihinden 31/12/2012 tarihine 
kadar akredite edilmişti.

Türkiye’nin tek akredite Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
olan Tepebaşı SYDV, 18-30 yaş 
arası gençlerin 2-12 ay süreyle 
ülkemizden AB üyesi ülkelere 
gitmeleri, AB üyesi ülkelerden 
ülkemize gelmeleri ve bu iki ha-
reketliliğin koordine edilmesine 
imkân sağlayacak.

Tepebaşı SYD Vakfına 
gönüllü desteği

Fransa’dan projeye 
başvuran ve 

başvuruları kabul 
edilen Vinciane 

Gruart ve Helene 
Decq isimli misafirler 

kendilerine verilen 
bilgiler doğrultusunda 

Tepebaşı SYDV’de 
aktif olarak 

çalışmalarına 
başladılar. 
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İskenderun Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fının öncülüğünde ilçedeki yetim 
ve öksüz çocuklara yönelik olarak 
iş adamlarının desteğiyle hayata 
geçirilen “Bir Dilek Tut Gerçek 
Olsun Projesi” kapsamında yetim 
ve öksüz çocuklar 23 Nisan’da 
iki bayramı birden yaşadı. İs-
kenderun’da eğitimini sürdüren 
yetim ve öksüz çocuklarımıza 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda bu büyük mutlulu-
ğu yaşatan projenin mimarı ise 
İskenderun Kaymakamı Ali İhsan 
Su oldu. Kaymakam Su’nun büyük 
özveri ve gayretiyle gerçekleşti-
rilen proje sayesinde geleceğin 
sigortası olan çocuklar buruk da 
olsa büyük mutluluk yaşadı.

“Bir Dilek Tut Gerçek Olsun 
Projesi” kapsamında öncelikle 
ilçedeki okullarda eğitim gören 
yetim ve öksüz öğrenciler içe-
risinden Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca yardım yapı-
lan 150 çocuk tespit edildi.

150 yetim ve öksüz çocukla be-
raber hayırsever iş adamlarının 
da katıldığı, İskenderun Mustafa 
Yazıcı Kültür Konservatuarı’nda 
gerçekleştirilen bu önemli buluş-
mada ilk olarak söz alan İsken-
derun Kaymakamı Ali İhsan Su, 
23 Nisan’ın ulusumuz için çok 

önemli bir gün olduğunun altını 
çizdi. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin 
açıldığını ve bu bağlamda halkın 
kendi kendini yönetme arzusunun 
hayata geçirildiğini kaydeden 
Kaymakam Su, “Bugünü Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
çocuklarımıza armağan etmiştir. 
Çocuklarımızın neşeleneceği, 
koşup oynayacağı güzel bir gün-
dür. 23 Nisan aynı zamanda tüm 
dünya çocukları için evrensel bir 
gündür. Biz bu günde kentimizde-
ki öksüz ve yetim çocuklarımızı 
sevindirelim ve iki bayramı bir 
arada yaşatalım istedik. İlçemiz-
de okuyan tüm yetim ve öksüz 
çocuklarımızın listesini çıkardık. 
Böylelikle onların bir dileğini 
gerçekleştirmek istedik. 150 
tane yetim ve öksüz çocuğumuzu 
tespit ettik. İş adamımız Tosyalı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı’nın beni ziyaretin-
de böyle bir projemiz olduğunu 
kendisine dile getirdiğimde, 
kendisinin ‘Seve seve bu projeyi 
destekleriz. Üzerimize ne düşer-
se yaparız’ demesi beni daha çok 
heyecanlandırdı ve duygulandır-
dı. Netice itibarıyla bu proje de-
ğerli iş adamlarımızın desteğiyle 
hayata geçti.” dedi. Kaymakam 
Su, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim fert ve toplum olarak 
birçok sorumluluğumuz var. Ye-

tim ve öksüz çocuklarımıza ana 
kucağı ve baba şefkatini ver-
memiz gerekir. Önemli olan bu 
çocuklarımıza sahip çıkmaktır. 
Çünkü onlar bize emanettir. Böy-
le düşündüğümüz zaman sahip 
çıkacağımız çok çocuğumuz var. 
Yetim ve öksüzlerimiz ilgi ve 
şefkate muhtaçlar. Ben çocukları-
mızın ailelerine de yavrularımızın 
bir dileklerini gerçekleştirme 
imkânı tanıdıkları için teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu projeyi ger-
çekleştirmekte destek ve katkıla-
rını esirgemeyen iş adamlarımıza 
da teşekkür ediyorum. İnşallah 
başka projelerde de bir araya 
geliriz.”
 
Kaymakam Su’nun ardından 
konuşma kürsüsüne gelen İsken-
derun Belediye Başkanı Yusuf 
Civelek ise, çocuklara seslendiği 
konuşmasına “Bugün sizin günü-
nüz. Hepinizin bu önemli günü 
kutlu olsun.” mesajıyla başladı. 
Çocukların saf, iyi niyetli ve 
tertemiz olduklarını kaydeden 
Başkan Civelek, “Keşke bütün 
büyüklerimizde çocuklarımızdaki 
temizlik kalsaydı. O zaman temiz 
bir toplum olurdu. Yetimin hakkı-
nı korumak gelenek ve görenek-
lerimizde vardır. Yetimin hakkı 
başımızın üzerinedir. Çocukları-
mız ne dilerlerse dilesinler bütün 
isteklerini yerine getireceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 

Yetim ve öksüz çocuklar 23 Nisan’da 
iki bayramı birlikte yaşadı
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Muğla ili Dalaman ilçesi Narlı kö-
yünde yaşayan 86 yaşındaki Dur-
sun Sağun’un 45 yıllık evi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından tamamen yenilendi.

Küçük yaşta babaları vefat eden, 
annelerinin terk ettiği 5, 9 ve 10 
yaşlarındaki 3 torunu ile birlikte 
yaşayan, 3294 Sayılı Kanun kap-
samındaki vatandaşın evinin iç ve 
dış cephesi, çatısı, kapısı, pence-
resi, elektrik tesisatı, tuvaleti ve 
banyosu tamamen yenilendi. Ev 
eşyaları da Vakıf ve ilçede faali-

yet gösteren esnafın katkıları ile 
değiştirildi.     
 
Evinin ve eşyalarının tamamen ye-
nilenmesine son derece memnun 
olan Dursun Sağun, “Benim için 
hayatımın en mutlu günlerinden 
bir tanesi. Artık gözüm arkada 
değil. Benden sonra bu mekân 
torunlarıma kalacak. Bana haya-
tımın son yıllarında bu mutluluğu 
yaşatan Sayın Kaymakamımıza, 
Vakıf Müdürümüze ve emeği 
geçen herkese çok teşekkür ede-
rim.” dedi.   

İstanbul Başakşehir Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından Başakşehir İMKB 
Alparslan İlköğretim Okulu(İÖO) 
1.kademe öğrencilerinden yoksul 
ve muhtaç ailelerin çocuklarına 
öğle yemeği yardımı yapılıyor.

Başakşehir SYDV, tam gün eğitim 
yapan İMKB Alparslan İÖO öğ-
rencilerinden, beslenme çantası 
hazırlayamayan ailelerin öğle 
tatilinde evlerine gidemeyen 
çocuklarına sıcak yemek imkânı 
sağlıyor.Her gün öğle tatilinde en 
az üç çeşit sıcak yemek yiyebilen 
5. sınıf öğrencisi Zehra Yıldırım, 
bu sayede dersleri artık daha 

dikkatli dinleyebildiğini belirtti. 
Okul Müdürü Yücel Akkaş, gelişme 
çağında doğru beslenmenin okul 
başarısına etki eden en önemli 
faktörlerden biri olduğunu,Vakfın 
bu yardımının aynı zamanda fırsat 
ve imkân eşitliğine katkı sağla-
dığını vurguladı.Başakşehir SYDV 
Müdürü Davut Akgül de temel 
haklardan biri olan eğitim hakkını 
önemsediklerini, 2010-2011 öğ-
retim yılı 2. döneminde başlayan 
uygulamanın dönem sonuna kadar 
devam edeceğini ve projenin 
genişletilerek bölgedeki aynı 
durumda olan diğer okullarda da 
yaygınlaştırılmasının planlandığını 
söyledi.

Siirt Baykan İlçesi Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından hazırlanan ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğüne sunulan proje ile 
barınma yardımları kapsamında 
sosyo-ekonomik sıkıntı içinde olan 
engelli bir çifte ev yardımında 
bulunuldu. Yapılan bir törenle 
ailelere evin anahtarları teslim 
edilirken, Vakıf sayesinde ev sa-
hibi olan ailenin mutluluğu yüzle-
rinden okunuyordu.

2+1 ve 70 m2 olan evin teslim tö-
renine Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Emin Şen, Vakıf 

Müdürü Medeni Duygucu ve Vakıf 
Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı.

Teslim töreninde konuşan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen, devletin sağlamış olduğu 
imkânlar doğrultusunda ihtiyaç 
sahibi vatandaşların mağduri-
yetlerinin giderildiğine, ailelere 
ekonomik anlamda büyük katkı 
sağlandığına ve toplumsal barı-
şın sağlanması açısından bu tarz 
desteklerin etkili birer uygulama 
yöntemi olduğuna vurgu yaparak, 
ilçede mağdur olan diğer muhtaç 
vatandaşlar için de aynı kararlılık-
la çalışmalara devam edileceğini 
söyledi.

barınma 
yardımı

Dalaman Vakfından

barınma 
desteği

engelli çifte

öğle 
yemeği

Kaymakamlıktan 
öğrencilere

D
AY
AN
IŞ
M
A

22



Kahramanmaraş Çağlayancerit 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) üç engelli vatandaşa 
benzinli özürlü aracı verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğünün engelli 
vatandaşların topluma adaptasyo-
nunu kolaylaştıracak araç gereç 
gereksinimlerinin karşılanmasına 
yönelik olarak yürüttüğü özürlü 

ihtiyaç yardımları çerçevesinde 
Çağlayancerit SYDV üç vatandaşa 
daha benzinli özürlü aracı verdi.
Ortopedik engelli olan Nurgül 
Küçük, Bahtiyar Balaban ve Mus-
tafa Keklicek’e araçları teslim 
edilirken, Kaymakam Ercan Öter 
yaptığı açıklamada “İlçemizde 
engelli olup, özürlü aracı olmayan 
hiçbir vatandaşımız kalmayacak-
tır.” dedi.

Giresun Güce Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
Genel Müdürlüğümüzün engelli 
vatandaşların topluma uyumunu 
kolaylaştıracak her türlü araç ge-
reç ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak yürüttüğü özürlü 
ihtiyaç yardımları kapsamında, 
ilçeye bağlı Kuluncak köyünde 
yaşayan yardıma muhtaç işitme 
engelli Reşat Hoçur’a işitme ciha-
zı yardımında bulunuldu.

Kuluncak köyünde ikamet eden 
Reşat Hoçur’un, geçirdiği bir has-
talık sebebiyle işitmediği, bu se-
beple doktor raporuna göre ancak 
işitme cihazı ile işitebileceği be-
lirtildi. Maddi durumu iyi olmadı-
ğından cihazın temini konusunda 
Güce Kaymakamlığına müracaat 

eden Reşat Hoçur’un müracaatı 
sonucunda, Güce Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından bir işitme cihazı 
alındı ve cihazı işitme engelli va-
tandaşa teslim edildi.

Vakıftan işitme cihazı yardımı 
alan Reşat Hoçur, işitme cihazı 
sayesinde artık daha iyi işittiğini 
söyleyerek SYDV Başkanı Kay-
makam Musa Evin, Vakıf Müdürü 
Özcan Yerlikaya ve diğer Vakıf 
üyelerine teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Musa Evin ise 
devletin her zaman engelli vatan-
daşların yanında olduğunu belirte-
rek, “Vatandaşın mutluluğu bizim 
mutluluğumuzdur.” diye konuştu.

desteği
özürlü aracı

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı 
Divarlı kasabasında Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Genel Müdür-
lüğü ile Tarım Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol gereği aile 
başına 2 adet olmak üzere toplam 
50 aileye 100 inek verildi.

Divarlı Kalkınma Kooperatifi’ne 
teslim edilen inekler burada Kay-
makam Mehmet Parlak, İl Tarım 
Müdürü, İlçe Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
İ.Reyhan Öcal ile yetkililer ve 
halkın katılımı ile dağıtıldı. Bura-

da bir konuşma yapan Kaymakam 
Mehmet Parlak bu gibi çalışmala-
rın ilçe açısından pozitif olması ve 
devamında yapılacak olan hayvan-
cılık projelerinde bir örnek teşkil 
etmesi temennilerini dile getirdi. 

100 büyükbaş 
hayvan 
verildi

Divarlı’da 50 aileye

Güce’den

bir özürlü ihtiyaç 
yardımı da 

D
AY
AN
IŞ
M
A

23



Kırıkkale Yahşihan Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
ve merkezi İstanbul’da bulunan 
Tema Mağazacılık Hizmetleri A.Ş. 
işbirliğiyle ilk ve orta öğretimdeki 
ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik 
yardımlar devam ediyor.

Yahşihan Kaymakamı Ahmet Fer-
hat Özen’in girişimleri ve firma 
ile yaptığı görüşmeler sonucun-
da, Yahşihan’da 262 öğrenciye 
verilmek üzere, içinde ayakkabı, 
pantolon, kaban, penye ve çorap 
malzemeleri bulunan hediye pa-
ketleri hazırlandı.

Yahşihan’daki okul idarecilerince 
tespit edilen öğrencilere, Mah-
mutlar Şarklısı Köyü İlköğretim 

Okulu’nda düzenlenen yardım 
dağıtım töreni ile hediye paket-
leri verildi. Törene, Yahşihan 
Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman 
Yıldırım, Vakıf Müdürü Osman 
Türkyılmaz, Okul Müdürü Rakip 
Dündar ve bazı öğretmenler ka-
tıldı. 
                     
Yardımlarla ilgili değerlendirmede 
bulunan Kaymakam Ahmet Ferhat 
Özen, Vakıf aracılığıyla Tema Ma-
ğazacılık ile yapılan görüşmeler 
sonucunda giyim yardımı yapılma-
sını sağladıklarını söyledi. Özen 
sözlerine şöyle devam etti:

“Geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın iyi şartlarda öğrenim 
görmesi önem taşımaktadır. Bu 
vesileyle okullarımızdaki ihtiyaç 
sahibi öğrencilere katkıda bulu-
nan firma sahiplerine, adı geçen 
firmada çalışan ve katkısı olan 
diğer firma yetkililerine teşekkür 
eder, bu davranışın diğer özel te-
şebbüslere örnek teşkil etmesini 
temenni ederim.”

Diyarbakır Yenişehir Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından desteklenen 
proje kapsamında 600 ilköğretim 
öğrencisine Seviye Belirleme Sına-
vı (SBS) hazırlık setleri dağıtıldı.

İlçe SYDV tarafından desteklenen 
proje kapsamında 7. ve 8. sınıfta 
okuyan 600 öğrenciye SBS setleri 
dağıtıldı. Proje çerçevesinde Kay-
makam Sayın Adem Arslan, Cahit 
Sıtkı Tarancı İlköğretim Okulu’nda 
sembolik olarak 8 öğrenciye SBS 
setlerini teslim etti. Öğrencilerin 
sevincine ortak olan ve onlarla 
sohbet eden Kaymakam Arslan, 
“Öğrencilerimizin eğitimde ba-
şarılarını yükseltmek için bizler 

de her türlü materyal yardımında 
bulunacağız. Olanaklarımız ölçü-
sünde öncelikleri yerine getirece-
ğiz.” dedi.

Arslan, talebeleri bu tür etkinlik-
lerle sınıflarında ziyaret etmenin 
ayrı bir güzelliği olduğunu vur-
gulayarak duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Öğrencilere kitap 
okumaları için tavsiyelerde bulu-
nan Kaymakam Arslan, öğrenci-
lerin sınavlara kararlı, azimli ve 
sistemli bir şekilde çalışarak ha-
zırlanmaları gerektiğini, dağıtılan 
bu setleri koydukları hedeflere 
ulaşma yolunda çok iyi değer-
lendirmelerinin şart olduğunu 
söyledi.

giyecek 
yardımı

Yahşihan’da 262 
öğrenciye

eğitim 
desteği

Kaymakamlıktan

Kırıkkale Yahşihan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ve merkezi İstanbul’da 

bulunan Tema Mağazacılık 
Hizmetleri A.Ş. işbirliğiyle ilk 

ve orta öğretimdeki ihtiyaç 
sahibi öğrencilere yönelik 

yardımlar devam ediyor.
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Adıyaman ili Çelikhan Kayma-
kamlığı Engelli Koordinasyon 
Birimi tarafından Çelikhan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) imkânlarıyla engellilere 
alınan malzemeler düzenlenen 
törenle dağıtıldı.

Çelikhan Lisesi bahçesindeki 
törene Kaymakam Murat Uz, En-
gelli Koordinasyon Birimi üyeleri, 
Adıyaman Engellileri Kalkındırma 
Platformu (ADEKAP) üyeleri, 
Çelikhan Engelli Aileleri Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği Yönetim Kurulu üyeleri, en-
gelli ve engelli yakınları ile basın 
mensupları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çe-
likhan Kaymakamı ve Çelikhan 

Engelli Koordinasyon Birimi Baş-
kanı Murat Uz, şunları kaydetti:

“Çelikhan’da engelli bireylere 
yönelik hizmetlerin koordinas-
yonunu sağlamak üzere Çelikhan 
Kaymakamlığı başkanlığında, Be-
lediye Başkanı, bazı kurum mü-
dürleri ile rehber ve özel eğitim 
sınıf öğretmenlerinden oluşan bir 
birim kurduk. 

İlk etapta birimin etkin ve verim-
li çalışmasını sağlamaya yönelik 
çalışma esaslarını hazırlayarak 
uygulamaya koyduk. Çelikhan 
Engelli Koordinasyon Birimi tara-
fından Çelikhan merkez ile bağlı 
belde ve köylerimizde engelliler-
le ilgili alan taramasında toplam 
261 engellinin bulunduğu tespit 
edildi.”

Çelikhan SYD Vakfından

anlamlı yardım
engellilere

Adıyaman ili Çelikhan 
Kaymakamlığı Engelli 
Koordinasyon Birimi 
tarafından Çelikhan 

Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) 
imkânlarıyla engellilere 

alınan malzemeler 
düzenlenen törenle 
dağıtıldı. Çelikhan 

Lisesi bahçesindeki 
törene Kaymakam 
Murat Uz, Engelli 

Koordinasyon Birimi 
üyeleri, Adıyaman 

Engellileri Kalkındırma 
Platformu (ADEKAP) 

üyeleri, Çelikhan 
Engelli Aileleri 

Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği 

Yönetim Kurulu üyeleri, 
engelli ve engelli 

yakınları ile basın 
mensupları katıldı.
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“Çelikhan Kaymakamlığı Engelli 
Koordinasyon Biriminin talepleri 
doğrultusunda TEMA Mağazacılık 
Hizmetleri Tic. A.Ş. ile yapılan 
işbirliği neticesinde muhtelif 
giysi ve ayakkabıların bulunduğu 
194 giysi paketini ihtiyaç sahi-
bi engellimize dağıttık.” diyen 
Kaymakam Uz alan taramasında 
ihtiyaçları tespit edilenlere dev-
let vatandaş işbirliğiyle 1 adet 
hareketli motorlu yatak ve havalı 
yatak, 2 engelliye dolaplı çocuk 
karyolası ve havalı yatak, 9 en-
gelliye baza yatak, 2 engelliye 
kanepe, 1 engelliye atölye mal-
zemesi, 10 engelliye bilgisayar 
alındığını, 2 özürlü aracının da 
tamir edildiğini dile getirdi.

Kaymakam Murat Uz, engellilere 
yapılan bu hizmetler ve alınan 
malzemelerin Çelikhan Kayma-
kamlığı SYDV ile hayırseverlerin 
katkılarıyla yaklaşık 30 bin TL’ye 
mal olduğunu kaydetti.

“Engellilerimizin sosyal hayata 
aktif olarak katılımını sağlamak 
adına Songül Yaman isimli engel-
limizin şiirleri kitaplaştırıldı.” 
şeklinde konuşan Uz, “Basımı 
tamamlanmış durumdadır. Dü-
zenlenecek kampanyadan elde 
edilecek gelir Songül Yaman’ın 
hesabına yatırılacaktır. Şiir ki-
tabını satın alarak engellimize 
destek olmak isteyen okurlarımız 
Koordinasyon Birimimizle irtibata 
geçebilirler. Bu manada halkı-
mızın desteklerini bekliyoruz.” 
dedi.

Kaymakam Uz, Çelikhan’a bağlı 
Aksu köyünde keklik kafesi mo-
deli yaparak geçinmeye çalışan 
engelli Haydar Büyüktaş’a SYDV 
olanakları ve hayırseverlerin 
katkılarıyla alınan ağaç oyma 
makinası, mengene, ağaç yakma 
makinası, elektrikli testere, çark 

motoru, çıta kaldırma makinası, 
matkap, dekupaj ve gürgen ağacı 
kütüğü gibi malzemelerin vatan-
daşın evinde teslim edildiğini 
anlattı.

Daha önce de Kaymakamlık 
imkânlarıyla Büyüktaş’a alınan 
motosikletin tamir edildiğini 
söyleyen Uz, “Haydar kardeşimiz 
hayata bağlılığı ve pozitif bakışı 
ile örnek bir insandır. Bu vesi-
leyle bir engelli bireyimize daha 
özgüven kazandırmak suretiyle 
verdiğimiz malzeme desteğiy-
le ekonomiye de katma değer 
oluşturmuş bulunuyoruz.” diye 
konuştu.

Kaymakam Murat Uz şöyle devam 
etti:

“Çelikhan’da, özürlülük konusun-
da toplumsal bilinç ve duyarlılı-
ğın oluşturulduğu kanaatindeyim. 
Bu manada kurumsal altyapımızı 
tamamladık, daha da geliştiril-
mesi ve taşrada engellilere yöne-
lik etkin bir politikanın oluşturul-
ması için yaptığımız çalışmaları 
herkesle paylaşacağız. Temenni-
miz bizden sonra da bu çalışma-
ların devam etmesidir.”

Alınan malzemeleri inceleyen 
Kaymakam Uz, Engelli Koordi-
nasyon Birimi üyeleri ve ADEKAP 
üyeleri basın mensupları ile be-
raber bazı engellileri mahallinde 
ziyaret ederek kendileri için 
alınan medikal ürünler ile bilgisa-
yarları teslim etti.
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kendisine verilmişti. Çini pişirme 
fırını verilen aileyi ziyaret edip, 
Önyılmaz’ın yapmış olduğu çini-
leri inceleyen Kaymakam Murat 
Uz, güzel çalışmalarından dolayı 
kendisini tebrik etti.

Kaymakam Uz, yapılan bu yar-

dımla bir vatandaşımıza iş im-
kânı tanınıp aile bütçesine katkı 
sağlanması imkânı verildiği için 
mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Önyılmaz ve ailesi de Uz’a yardım 
ve ziyaretlerinden dolayı mem-
nuniyetlerini dile getirip teşekkür 
ettiler.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçe-
sinde çinicilik yapan Saadet 
Önyılmaz’ın çalışmalarını 
takdir eden Kaymakam Mu-
rat Uz, üretime katma değer 
sağlayan herkese yardımcı 
olacaklarını söyledi.

Çelikhan Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfında 
bulunan çini pişirme fırını 
Çelikhan’ın Fatih Mahal-
lesi’nde çinicilik (işleme, 
boyama ve fırınlama) yapan 
Saadet Önyılmaz’la imza-
lanan sözleşmeye istinaden 

Balçova Kaymakamlığı Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfının 
gelir getirici projeler kapsamında-
ki yeni iş kurma desteği  “Uzakdo-
ğu Sporları, Yoga, Taichi Eğitim ve 
Uygulama Salonu” yapılan açılış 
töreniyle faaliyete başladı.

Açılışa Balçova Kaymakamı Ahmet 
Beyoğlu, Belediye Başkanı Meh-
met Ali Çalkaya,  Vakıf Mütevelli 
Heyeti üyeleri, Meclis üyeleri, 
Vakıf çalışanları ve halkın yoğun 
katılımı oldu. SYD Vakfı Başkanı 
Balçova Kaymakamı Ahmet Be-
yoğlu, konuşmasında  sporun ha-
yattaki önemine değinirken genç 
ve cesur girişimci Aytaç Dayanç’a 
cesareti ve emeği için teşekkür 
etti ve proje desteklerinin devam 
edeceğini belirtti. Genç girişimci 
Aytaç Dayanç’ın açılış için hazırla-
dığı sürprizler ve Avrupa Gençler 
Boks Şampiyonu Melikşah Sarıca 

ve Hollanda Boks Şampiyonu Yiğit 
Tuna’nın ilgiyle izlenen özel gös-
terilerinin ardından spor hocası 
Efe Aybal’ın savunma ağırlıklı 
aikido gösterisi de büyük beğeni 
topladı.

Proje sahibi Aytaç Dayanç, eğiti-
mini aldığı dalda iş sahibi olmanın 
mutluluğunu yaşarken, başta Kay-
makam Ahmet Beyoğlu olmak üze-
re, Vakıf Mütevelli Heyetine, Vakıf 
Müdürü Mustafa İnceoğlu’na ve 
Vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

çiniciliğe 
tam destek

uzakdoğu 
rüzgarı

Balçova’da

Kaymakamlıktan
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Heyetince uygun bulundu ve ken-
disine akülü tekerlekli sandalye 
satın alındı.

Yorulmaz’a hediyesi, Kaymakam 
Ahmet Deniz, Vakıf Müdürü Ayhan 
Aydın ve Merkez Mahalle Muhtarı 
Mustafa Kemal Yaman tarafından 
yapılan sürpriz ziyarette teslim 
edildi.

Kaymakam Deniz yaptığı konuş-

mada “2009 yılında başlattığımız 
“Siz Yalnız Değilsiniz Projesi” kap-
samında ilçemizde yaşayan 6 en-
gelli vatandaşımıza akülü teker-
lekli sandalye almıştık, bugünkü 
verdiğimiz 7. sandalye. Şu anda 
bize müracaat edip de ihtiyacı 
karşılanmayan vatandaşımız yok-
tur. Engelli vatandaşlarımızın her 
türlü ihtiyaçlarını geçmişte oldu-
ğu gibi gelecekte de karşılamak 
bizim asli görevimizdir.” dedi. 

İzmir Balçova Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından iş kurmak iste-
yen; ancak maddi sıkıntılar nede-
niyle bu istediğini gerçekleştire-
meyenler için gelir getirici proje-
ler kapsamında verilen destekle 
kurulan ev yemekleri salonunun 
açılışı, Balçova Kaymakamı Ahmet 
Beyoğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Kaymakam Ahmet Beyoğlu açı-
lışta yaptığı konuşmada, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Va-
kıflarının yaptıkları yardımların 
çöle yağan yağmur damlası gibi 
buharlaşmasını istemediklerini 
söyledi. Yoksulluğu en aza indire-

bilmek için Balçova Kaymakamlığı 
SYD Vakfı olarak gelir getirici 
projeler ile kişilerin kendi işinin 
sahibi olmaları ve muhtaçlık hal-
lerini ortadan kaldırma yönündeki  
desteklerine devam edeceklerini 
belirten Beyoğlu, açılışa katılanla-
rın proje desteklerini çevrelerine 
anlatmalarını ve girişimcileri Vak-
fa yönlendirmelerini istedi.

ev yemekleri 
yapılacak

Vakıf desteği ile 
açılan işyerinde

devam 
ediyor

“Siz Yalnız 
Değilsiniz Projesi”

Muğla’nın Dalaman İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, 2009 yılında başlattığı 
“Siz Yalnız Değilsiniz Projesi” 
kapsamında maddi imkânları 
yetersiz fiziksel engelli va-
tandaşlara akülü tekerlekli 
sandalye dağıtımına devam 
ediyor.  

Dalaman’ın Merkez Mahalle-
si’nde ikamet eden, doğuştan 
yürüme engelli Ummuhan 
Yorulmaz’a Engelliler Haf-
tası’nda akülü tekerlekli 
sandalye hediye edildi. Vakfa 
dilekçe veren Ummuhan Yorul-
maz’ın talebi Vakıf Mütevelli 
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Edirne Merkez Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
Edirne’nin Yıldırım Mahallesi’nde 
yoğun olarak yaşayan Roman ka-
dınların eğitim alıp meslek sahibi 
olmalarını sağlamak amacıyla Yıl-
dırım Kadın Gelişim Merkezi açıldı. 
Kadınların sosyal ve kültürel özel-
liklerini paylaşabilecekleri ortak 
bir çalışma alanı olarak tasarlanan 
merkez, bir törenle açıldı.

Merkezin açılış törenine Edirne 
Valisi Gökhan Sözer, Edirne Bele-
diye Başkanı Hamdi Sedefçi, Vali 
Yardımcısı Abdullah Aslaner, Vakıf 
Müdürü Hicran Balı, Vakıf Mütevel-
li Heyeti üyeleri, üst düzey kamu 
yetkilileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Törende konuşan Edirne Valisi 
Gökhan Sözer, hedeflerinin tüm 
kadınların eşit olması ve dezavan-
tajlı kadınların da topluma enteg-
rasyonunun sağlanması olduğunu 
söyledi.

Kadın Gelişim Merkezi açıldı
Edirne SYD Vakfı tarafından

Bolu’nun Dörtdivan ilçesindeki 
yoksul ailelerin giyecek ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla Dörtdi-
van Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından hazırlanan 
Sosyal Market açıldı.

Açılışa Gerede Kaymakamı Arslan 
Yurt, Yeniçağa Kaymakamı Bilal 
Yavaş, Dörtdivan Kaymakamı Mus-
tafa Türkcan, Dörtdivan Belediye 
Başkanı Sefer Akman, Garnizon 
Komutanı Muhittin Doğan, Vakıf 
Mütevelli Heyeti üyeleri, daire 

amirleri, köy ve mahalle muhtar-
ları ile vatandaşlar katıldı.

Her yaş grubuna hitap eden ve 
250 m2 alana sahip olan Sosyal 
Market 40 bin lira bütçeyle açıldı.

sosyal 
market

Dörtdivan’a 
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Akçadağ’da üretim projelerle 
destekleniyor

Malatya Akçadağ Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafın-
dan bir vatandaşa dikiş atölyesi 
açıldı.

Genel Müdürlüğümüzce uygula-
nan gelir getirici projeler çer-
çevesinde Harunuşağı köyünde 
ikamet eden, 3294 Sayılı Kanun 
kapsamındaki Ali Dağ’a üretime 
yönelik dikiş atölyesi açıldı. Evli 
ve iki çocuk babası Ali Dağ, eşiyle 
birlikte iki kişi daha çalıştırabile-
ceğini belirtti.

Kaymakam Erhan Günay ise bu 
projenin diğer vatandaşlara ör-
nek teşkil edeceğini belirterek, 

“Özellikle ilçede üretim bu pro-
jeler sayesinde desteklenecek ve 
Vakfımız Başkanlığınca üretime 
yönelik projelere devam edile-
cek.” dedi. 

Akçadağ’da sosyal market açıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki 
yoksul vatandaşların giyecek ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla 
hazırlanan sosyal market hizmete 
girdi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
desteklenen marketin açılışına 
Kaymakam Erhan Günay, Beledi-
ye Başkanı İbrahim Koşar, Vakıf 
Mütevelli Heyeti üyeleri, daire 
amirleri, muhtarlar ve halk ka-
tıldı.

50 m²’lik alana sahip sosyal mar-
ket 110 bin TL bütçeyle hizmete 
girdi. Markette her yaş grubun-
dan vatandaş giyim ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek.

iki SYD Vakfı projesi daha
Malatya Akçadağ’dan 

Malatya’nın Akçadağ 
ilçesindeki yoksul 
vatandaşların giyecek 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla hazırlanan 
sosyal market hizmete 
girdi.
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İzmir’in Karabağlar İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı (SYDV), Genel Mü-
dürlüğümüzün yoksul birey veya 
hanelerin kendi geçimlerini sağla-
yacak işyeri kurmalarına yönelik 
olarak yürüttüğü gelir getirici 
projeler kapsamında bir vatandaşı 
daha işyeri sahibi yaptı. 

Eser Bebe adlı işyerinin açılışına 
Karabağlar Kaymakamı Veysel 
Özgür, Karabağlar SYDV Mütevel-
li Heyet üyeleri ile vatandaşlar 
katıldı. Daha önce evinin bir oda-
sında bebek uyku setleri yapmaya 
çalıştığını söyleyen Esin Eser, 
verilen destekle artık bir işyeri-
nin olduğunu, bu işi daha iyi bir 
ortamda yapacağını belirtti. Eser, 
ilerleyen zamanlarda yanında 

başkalarının da çalışacağını söy-
leyerek kendisine gerekli desteği 
sağlayan Karabağlar Kaymakamı 
Özgür’e ve Vakıf çalışanlarına 
teşekkür etti.

Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleriyle 
işyerinin açılışını yapan Kayma-
kam Veysel Özgür de sosyal gü-
vencesi olmayan, bir iş kolunda 
bilgi, beceri ve meslekleri bulun-
masına karşın, maddi imkânsız-
lıklar nedeniyle işyeri açamayan 
vatandaşların her zaman yanında 
olduklarını ve projelerine tam 
destek verdiklerini belirtti. Özgür, 
açılan işyerinin diğer insanlara 
da örnek olduğunu, cesaret ver-
diğini, bundan sonra da proje 
desteklerine devam edeceklerini 
dile getirdi.

Muğla’nın Dalaman İlçe Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, 
2008 yılında “Artık Benim de Bir 
İşyerim Var” sloganı ile başlatılan 
proje desteklerine “Oto ve Halı 
Yıkama Projesi” ile devam ediyor. 

Mesleki bilgi ve becerileri olması-
na rağmen ekonomik imkânlarının 
yetersizliği nedeni ile kendi işini 
kuramayan Hasan Çetin’e, gelir 
getirici projeler kapsamında 2 yıl 
ödemesiz, 6 yılda eşit taksitlerle 
ödemek üzere sıfır faizli 15 bin TL 
destek sağlandı.                        

Geçimini oto ve halı yıkama 
atölyesinde yevmiye usulü çalı-
şarak sağlamakta iken işletmenin 
ekonomik kriz geçirmesi sebebi 
ile işsiz kalan fayda sahibi Hasan 
Çetin iş yeri açmak için Dalaman 
Kaymakamlığı SYDV Başkanlığına 
müracaat ederek destek talep 
etti. 

Gerekli araştırma ve incelemenin 
ardından başvuru Vakıf Mütevelli 
Heyetince uygun bulundu. Yakla-
şık 5 aydır işsiz olduğunu, ailesi-
nin geçimini temin etmekte zor-
landığını belirten Çetin, kendisine 
bu imkânı sağlayan Kaymakam 
Ahmet Deniz ve emeği geçen tüm 
yetkililere teşekkürlerini iletti.
 
İşletmenin açılışında konuşan 
Dalaman Kaymakamı Ahmet De-
niz “2008 yılında başlattığımız 
‘Artık Benim de Bir İşyerim Var’ 
sloganı ile yürütülen projelerden 
3. işletmeyi bugün açmış bulun-
maktayız. 3294 Sayılı Kanun çer-
çevesinde, maddi imkânı yetersiz 
olan ve emeğini sermaye olarak 
koyabilecek başvuru sahiplerine 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfımızca gelir getirici projeler 
kapsamında sıfır faizli, 2 yıl öde-
mesiz, eşit taksitlerle 6 yılda geri 
ödenmek üzere destek vermeye 
devam edeceğiz.” dedi.

proje 
Karabağlar SYDV

desteklerine

devam 
ediyor

Oto ve Halı Yıkama 

Projesi
Mesleki bilgi ve becerileri 

olmasına rağmen ekonomik 
imkânlarının yetersizliği nedeni 

ile kendi işini kuramayan Hasan 
Çetin’e gelir getirici projeler 

kapsamında 2 yıl ödemesiz, 6 
yılda eşit taksitlerle ödemek 

üzere sıfır faizli 15 bin TL 
destek sağlandı.  
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Afyon’un Sandıklı ilçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından 3 faydalanıcı 
için yapılan sera projeleri başa-
rıyla devam ediyor.

Sandıklı Kaymakamı Ali Candan, 
İlçe SYDV Müdürü Şuayip Binbir, 
çeşitli resmi kurum amirleri ve 
vatandaşlar, Sandıklı SYDV ta-
rafından Yavaşlar kasabasında 
Ali Özer, İbrahim Uslu ve Hakan 
Çimen adlı vatandaşlar için hazır-
lanan 3 serayı ziyaret etti. 

Hakan Çimen’e ait seraya yapılan 
ziyarette ilk ürün dikim heyeca-
nının yaşandığı gözlendi. Çimen, 
1000 m²’lik seraya 3 bin 500 

domates fidesi dikildiğini, üretim 
sezonu sonunda yaklaşık 35 ton 
domates alınacağını ifade etti.

Ali Özer’e ait serada yapılan 
incelemede ise ikinci ürün elde 
etmeye yönelik hazırlıkların ya-
pıldığı gözlendi. İlk ürün olarak 
marul yetiştirdiğini, ürünün ta-
mamının kısa sürede pazarlandı-
ğını belirten Ali Özer, “Bu seranın 
yapılmasında emeği geçen başta 
Kaymakam Ali Candan’a, Vakıf 
Mütevelli Heyeti üyelerine ve 
Vakıf çalışanlarına teşekkür ede-
rim.” dedi. 

Kaymakam Candan yaptığı konuş-

mada vatandaşları kendi işlerinin 

patronu olarak görmekten çok 

memnun olduğunu ve buna ben-

zer her türlü gelir getirici projeyi 

desteklemeye hazır olduklarını 

ifade etti. 

“Ayrıca bu seraların yapımında 

emeği geçen Vakıf Mütevelli He-

yeti ve Vakıf personeline sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum.” di-

yen Candan, bütün üreticilere iyi 

dileklerini ve temennilerini iletti.

Sandıklı’da

projeler 
yüz 

güldürüyor

Bireysel gelir getirici projeler 
kapsamında Manisa Ahmetli Kay-
makamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından des-
teklenen “Araç ve Kuru Temizle-
me Servisi” isimli işyeri faaliyete 
geçti.

İlçe Kaymakamı Fuat Gürel yap-
tığı açıklamada; “Bireysel gelir 
getirici projeler kapsamında 
mesleği olan ancak maddi imkân-
sızlıklar nedeni ile işyeri açama-
yan kişilere yönelik hazırlanan 
projelere Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu tara-
fından proje başına 15 bin TL’ye 
kadar finansman desteği sağlan-
maktadır.” dedi. 

Proje çerçevesinde Ümit Özkan 
isimli vatandaşın ilçede ihtiyaç 
duyulan oto ve halı yıkama iş 
kolunda faaliyet göstermesi sağ-
landı. 15 bin TL’ye finanse edilen 
“Araç ve Kuru Temizleme Servisi” 
projesinin geri dönüşü ilk 2 yıl 
ödemesiz olmak üzere 6 eşit tak-
sitte toplam 8 yılda yapılacak.

Ahmetli SYDV’den 

yeni bir 
proje 

desteği
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Siirt’in Baykan ilçesinde ihtiyaç 
sahibi vatandaşların yararlanma-
sı amacıyla Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
“Sosyal Market Projesi” faaliyete 
geçirildi.

Baykan’da hizmete açılan Sosyal 
Market ile yardım projelerini 
öncelikle hiçbir geliri olmayan, 
toplumun en dezavantajlı (özür-
lüler, yaşılar, kadınlar, çocuklar 
vb.) grubuyla diğer ihtiyaç sahibi 
bireylerin gereksinimlerini kar-
şılayacak şekilde yapılandırmak 
amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde hayırsever iş 

adamlarının desteği alınarak İz-
mir’den 50 bin TL tutarında gıda 
ve giyecek bağışlandı. Kaymakam 
Murat Süzen, markete bağışların 
devamının sağlanması için gerekli 
çalışmaların süreceğini, çeşitli 
firmalarla irtibat kurduklarını 
bildirdi.

Mersin Silifke Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) gelir 
getirici proje desteklerine “TV 
Tamir, Bakım, Satış ve Montajı 
Projesi” ile devam ediyor.

Mesleki bilgi ve becerileri olması-
na rağmen ekonomik imkânsızlar 
nedeni ile kendi işini kuramayan 
Mehmet Ali Arslan’a gelir getirici 
projeler kapsamında 8.472 TL 
destek sağlandı. 

Geçimini seyyar TV tamiri ve 
montajı yaparak sağlamakta iken 
düzenli bir işi olmadığı için eşinin 
ve yeni doğan çocuğunun geçimi-
ni sağlamakta sıkıntı çeken fayda 
sahibi Mehmet Ali Arslan, iş yeri 
açmak için Silifke Kaymakamlığı 

SYD Vakfı Başkanlığına müracaat 
ederek destek talep etti. Gerekli 
araştırma ve incelemenin ardın-
dan başvuru, Vakıf Mütevelli He-
yetince uygun bulundu. Yaklaşık 
7 yıldır bu sektörde gündelik iş-
lerde çalıştığını, Endüstri Meslek 
Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 
mezunu olduğunu ve özellikle be-
beği de dünyaya geldikten sonra 
ailesinin geçimini temin etmekte 
zorlandığını belirten Arslan, ken-
disine bu imkânı sağlayan Silifke 
Kaymakamı Fatih Damatlar’a, 
Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri-
ne, Vakıf çalışanlarına ve emeği 
geçen tüm yetkililere hayallerini 
gerçekleştirdikleri için teşekkür-
lerini iletti.

İşletmenin açılışında konuşan 
Silifke Kaymakamı Fatih Damat-
lar ise, “2002 yılından itibaren 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün katkıları 
ile yürütülen projelerden 29. 
işletmeyi bugün açmış bulunmak-
tayız. 

3294 Sayılı Kanun çerçevesinde, 
maddi imkânı yetersiz olan ve 

emeğini sermaye olarak koyabi-
lecek başvuru sahiplerine Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-
mızca gelir getirici projeler kap-
samında sıfır faizli geri ödemeli 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Gençlerimizin kendi ayakları üze-
rinde durmasına, üretici konumu-
na geçmesine, zamanı geldiğinde 
de aldığı desteği geriye ödeyebil-
me kabiliyetini edinmesine önem 
veriyoruz. Onların başarısı bizleri 
de mutlu ediyor.” dedi.

Baykan’da

sosyal 
market 

açıldı

TV Tamir, Bakım,

Satış ve 
Montajı 
Projesi
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Ordu’nun Korgan İlçe Kaymakam-
lığı Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı (SYDV) tarafından 
desteklenen gelir getirici projeler 
kapsamında “Sıltağ Oto Yıkama” 
adı altında bir işyeri açıldı.

Muharrem Sıltağ adlı vatandaşın 
başvurusunu sosyal güvenceden 
yoksun, fakruzaruret içindeki va-
tandaşların faydalandığı projeler 
kapsamında değerlendiren Korgan 
SYDV’nin 15 bin TL’lik desteğiyle 
“Sıltağ Oto Yıkama” adlı işyeri 
faaliyete geçti. İşyerinin açılışını 

Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel 
gerçekleştirdi. 

Açılışa Kaymakam Çelikel’in yanı 
sıra çeşitli kurum amirleri, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, 
bu tarz projelerin SYDV tara-
fından olumlu karşılandığını ve 
desteklendiğini belirterek, işyeri 
açmak isteyen vatandaşları bu 
projelerden yararlanmaya davet 
etti.

Kütahya Simav Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı, gelir ge-
tirici bireysel projelerine bir ye-
nisini daha ekledi. İlçede yıllardır 
başkalarının yanında çalışarak 
geçimini sağlamaya çalışan Ünal 
Ölmez’e proje desteği sağlandı.

Ölmez, ustalık belgesini aldıktan 
sonra Simav SYD Vakfına bireysel 

proje başvurusu yaparak kendi 
işyerini açmak istediğini belirtti. 
SYD Vakfı tarafından değerlendi-
rilen “Oto Kaporta Dükkanı Pro-
jesi” kapsamında Ünal Ölmez’in 
açtığı işyeri, Simav Sanayi Site-
si’nde faaliyete başladı.

Hak sahibi Ünal Ölmez, işyerini 
açması için sağladığı katkılardan 
dolayı Başbakanlık Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğüne, Simav Kaymakamı 
Yüksel Ünal’a ve Simav SYD Vakfı 
çalışanlarına teşekkür ederek, 
ülke ve aile ekonomisine katkı 
sağlama konusunda bu tür proje 
desteklerinin kendisi gibi imkânı 

olmayan küçük zanaat erbabı için 
çok önemli olduğunu söyledi.

Bingöl Solhan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, gelir getirici 
projeler kapsamında, meslekleri 
olup da sermaye yetersizliğinden 
dolayı kendi işlerini kuramayan 
iki fayda sahibinin “Isı ve Güneş 
Enerjisi Projesi”ni kabul etti ve iş 
kurmaları için onlara destek oldu. 

Geçimlerini sağlamak üzere pro-
jeden önce metropollere gidip 
çalışmak zorunda olan Şahin 
Karabulut ve Nasır Karabulut 
adındaki fayda sahipleri işlerinde 
çok memnun olduklarını, para 
kazandıklarını ve yanlarında 5 kişi 

daha çalıştırdıklarını söylüyorlar.
Her geçen gün sermayeleriniartır-
dıklarını ve güneş enerjisi üretim 
tesisini kurma arzusu içinde ol-
duklarını belirten fayda sahipleri, 
Solhan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ise verdiği des-
tekten dolayı teşekkür ediyorlar. 

Projenin ilçedeki işsiz kişilere de 
örnek olmaya başladığını belirten 
Vakıf yetkilileri ise, yeni projeler 
için başka ihtiyaç sahiplerini de 
desteklemeye hazır olduklarını 
ifade ediyorlar.

yeni bir 
proje

Korgan Vakfından 

Isı ve Güneş 
Enerjisi Projesi

Solhan’dan

çok önemli

Küçük zanaat 
erbapları için bu 

projeler 
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Trabzon Sürmene Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı tara-
fından hayata geçirilen “Yaşlıya 
Hizmet Geçmişe Vefadır” isimli 
sosyal hizmet projesi ile bakıma 
ihtiyacı olan 60 yaş üzeri yaşlıla-
ra evde bakım hizmeti verilirken, 
“Poşet İmalatı Projesi” isimli 
gelir getirici proje desteği ile de 
işsiz ve geliri olmayan bir kadına 
iş desteği sağlandı.

“Yaşlıya Hizmet Geçmişe Vefa-
dır Projesi” 

“Yaşlıya Hizmet Geçmişe Vefadır 
Projesi” kapsamında evde bakım 
ihtiyaçlarını yerine getiremeyen 
ve yaşlılığın neden olduğu sağlık 
sorunlarıyla birlikte maddi yok-
sunluk içinde bulunan 60 yaş üze-
ri yaşlıların kötü yaşam koşulla-
rından kurtarılması amaçlanıyor. 
Projenin bir diğer amacının ise 
yaşlılara evde bakım hizmetini 
yürütecek olan 18-50 yaş arası 
yoksul kadınlara istihdam alanı 
yaratmak olduğu belirtiliyor. 

Proje ile bir yıl boyunca, haf-
tada bir gün, 60 yaş üzerinde 
olan, sosyal güvencesi olmayan 
ve evinde günlük rutin işlemle-
rini yapmakta zorlanan yaşlılara 
destek olarak temizlik, yemek 
yapma ve bulaşık yıkama vb. 
hizmetleri kapsayan evde bakım 
hizmeti verilecek.

Yaşlıların önemli bir bölümünün 
yoksulluk riski altında ve sosyal 
güvenceden yoksun olduğunu 
belirten Sürmene SYD Vakfı yet-
kilileri, bu durumun yaşlıların 
hayatlarını daha da zorlaştırdığı-
nı ve desteğe ihtiyaç duydukları-
nı tespit ettiklerini ve projeyi bu 
nedenle hazırladıklarını belirti-
yorlar. Bu proje ile ilçede yaşa-
yan, sosyal ve ekonomik yönden 
yoksunluk içinde bulunan, bakı-
ma muhtaç, kimsesi olmayan, an-
cak huzurevi hizmeti de isteme-
yen yaşlıların, kendi bulundukları 
sosyal çevreden ayrılmadan evde 
bakımlarının yapılmasını hedefle-
diklerini söyleyen yetkililer, ba-
kım hizmetlerinin desteklenmesi 

ile yaşlıların sorunlarının azaltıla-
bileceği görüşünde.

“Poşet İmalatı Projesi”

Sürmene Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının destek ver-
diği evli ve üç çocuk annesi Ayşe 
Ulubay eşiyle beraber iş haya-
tında daha önceleri çeşitli işler 
yaptı; ancak başarılı olamadı.
Sürmene’de ve diğer ilçelerde 
poşet imalatı üzerine işyeri ol-
madığını ve piyasada da naylon 
poşete fazlası ile talep olduğunu 
fark eden Ayşe Hanım, Sürmene 
Vakfına poşet imalatı için proje 
başvurusunda bulundu.

Vakıf tarafından uygun görülen 
“Poşet İmalatı Projesi” ile ken-
di işine sahip olan Ayşe Ulubay, 
imalat atölyesini hizmete açtı ve 
poşet üretmeye başladı. Naylon 
poşetin maddesi olan plastik 
atıkların çevreden toplanılarak 
kırma makinelerinde küçük par-
çalara ayrılması ve bu atıkların 
imalat için hammadde yapılması 
yöntemi ile üretimini gerçekleş-
tiren Ayşe Hanım, çalışan sayısını 
önümüzdeki yıllarda artırmayı ve 
başka işsizlere de istihdam yarat-
mayı planlıyor. 

sosyal hizmet ve gelir 
getirici proje çalışmaları

Sürmene SYD Vakfından
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Siirt Baykan Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
Başkanlığı, “Örtü Altı Seracılığı 
Özendirme Projesi” kapsamında 
Ulaştı köyünden 15 vatandaşa 
200 m²’lik 15 sera tesisi kurarak 
teslim etti.

Proje destekleri kapsamındaki 
sera tesislerinin açılışına Baykan 
Kaymakamı Murat Süzen ve Vakıf 
Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı. 
Kaymakam Murat Süzen serala-
rın açılışında yaptığı konuşmada 
“Söz konusu bu projeler, ekono-
misi tarım ve hayvancılığa dayalı 
olan ilçemizde ve özellikle de 
yoğun olarak yerli domates üre-
timi yapan Ulaştı köyünde örnek  
bir çalışma olacaktır” dedi.

Süzen, ayrıca gelir getirici pro-
jeler için kırsal ve kentsel alan-
larda kişi başına en fazla 15 bin 
TL destek sağlandığını belirterek, 
“Gelir getirici projelerde geri 
ödemeler, ilk iki yıl ödemesiz, 

sonraki altı yıl altı eşit taksitte 
olmak üzere 8 yıl vade ile faizsiz 
olarak gerçekleştirilmektedir.” 
diye konuştu. SYDV tarafından 
kurulan sera tesisleri sayesinde 
ailelerin geçimlerini rahatça sağ-
lamaya başlayacağını ve böylece 
daha önce Vakfa nakit yardımı 
için başvuran kişilerin sayısında 
azalma olacağını ifade eden Kay-
makam Murat Süzen, vatandaşla-
ra bir defalık yardım yerine kalıcı 
bir kazanç kapısı oluşturmaya 
çalıştıklarını dile getirdi. Süzen, 
Vakıf tarafından 15 adet sera 
tesisi kurulduğunu belirterek, 
“Her geçen gün  sera üretimi 
için yapılan başvuruların sayısı 
artıyor. Gene Ulaştı köyümüzde 
ihtiyaç sahibi bir ailemize kültür 
mantarı üretim tesisi kurduk. Şu 
an bu tesiste üretilen mantar çok 
kaliteli ve çok talep görmekte-
dir.” şeklinde konuştu.

Baykan SYDV yetkilileri ise işsizli-
ğin yoğun olarak yaşandığı ilçede 

seracılığın vatandaşlar için büyük 
bir umut ışığı olduğunun altını 
çizdiler. Projelerin dışa göçü 
büyük oranda engellerken aynı 
zamanda aile ve ilçe ekonomisine 
büyük katkı ve canlılık sağladığını 
belirten yetkililer, “Vakfın seracı-
lık projelerine desteği ve vatan-
daşın bu konudaki üstün azim ve 
gayretiyle Baykan ilçesinin sade-
ce tüketici olma özelliği, yerini 
üreten ve kazanan bir yapıya 
bırakıyor. Sera üretimine ilçede-
ki tüm devlet kurumları destek 
verdikleri için vatandaşın devlete 
olan güven ve bağlılığı daha da 
artıyor.” şeklinde konuştular.

Vakıftan aldıkları destekle sera 
tesisi işleten üreticiler de Vakfın 
bu destekleri sonucunda hiç ser-
mayeleri yokken orta boylu bir 
işletmeye sahip olduklarını, böyle 
bir durumu daha önce hayal bile 
edemediklerini, ilçeyi bu bölgenin 
en büyük seracılık merkezi haline 
getireceklerini söylediler.

çiftçilere 
kalıcı kazanç

Proje destekleri kapsamındaki 
sera tesislerinin açılışına 
Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen ve Vakıf Mütevelli Heyeti 
üyeleri katıldı. Kaymakam 
Murat Süzen seraların açılışında 
yaptığı konuşmada “Söz konusu 
bu projeler, ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalı olan 
ilçemizde ve özellikle de yoğun 
olarak yerli domates üretimi 
yapan Ulaştı köyünde örnek  bir 
çalışma olacaktır.” dedi.
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3 yeni proje
Holstein ırkı 

büyükbaşların dağıtımı 
Bafra Belediyesi 

Hayvan Pazarı’nda 
gerçekleştirilirken 
Bafra Kaymakamı 

Ayhan Boyacı, 
projenin amacının 
kırsal kalkınmaya 

destek sağlamak ve 
yöre şartlarına uygun 

damızlık, nitelikli 
süt sığırı ihtiyacını 

karşılamak olduğunu 
ifade etti. Proje için 

başvuran 20 çiftçiye 
toplam 40 adet Holstein 
cinsi kültür ırkı gebe süt 
sığırı alındığını söyleyen 

Boyacı, “Yapılan ihale 
sonucunda sığırlar 267 

bin 278 liraya ihale 
edilmiştir.” dedi. 

Samsun’un Bafra İlçesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) ve İlçe Tarım Müdürlüğü 
işbirliği ile 20 kişiye toplam 40 
adet Holstein cinsi kültür ırkı 
gebe süt sığırı, 5 vatandaşa 65 
adet Saanen ırkı süt keçisi da-
ğıtılırken, 4 çiftçiye ise 480 m² 
plastik örtülü seracılık projesi 
uygulandı.

Holstein ırkı büyükbaşların da-
ğıtımı Bafra Belediyesi Hayvan 
Pazarı’nda gerçekleştirilirken 
Bafra Kaymakamı Ayhan Bo-
yacı, projenin amacının kırsal 
kalkınmaya destek sağlamak ve 
yöre şartlarına uygun damızlık, 
nitelikli süt sığırı ihtiyacını karşı-
lamak olduğunu ifade etti. Proje 
için başvuran 20 çiftçiye toplam 
40 adet Holstein cinsi kültür ırkı 
gebe süt sığırı alındığını söyleyen 
Boyacı, “Yapılan ihale sonucunda 
sığırlar 267 bin 278 liraya ihale 
edilmiştir.” dedi. 

Saanen dağıtım töreninde de bir 
konuşma yapan Kaymakam Ayhan 
Boyacı, SYDV olarak dar gelirli 
çiftçileri tüm üretim dallarında 
desteklediklerini belirterek, 
“Projenin gelecekte oluşabilecek 
büyük çaplı hayvansal üretim te-
sislerine altyapı oluşturacağını ve 
örnek olacağını düşünmekteyiz. 
Proje kapsamında Sarıçevre kö-
yünden 3 ve Şeyhulaş köyünden 
2 çiftçimize kişi başına 12 keçi 
ve 1 teke olmak üzere 65 adet 
Saanen keçisi dağıtılmıştır.” diye 
konuştu.

Bafra SYDV tarafından Karpuzlu, 
Balıklar, Türbe, Bakır ve Pınar 
köylerinde yaşayan 4 vatandaşa 
ise 480’er m²’lik yandan ve üst-
ten açılmalı plastik örtülü sera 
yapıldı. Bafra İlçe Tarım Müdürü 
Ahmet Dursun seraların çiftçilere 
hayırlı olmasını diledi. Kayma-
kam Ayhan Boyacı da projede 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

Bafra SYD Vakfından
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Yoksulluktan en çok etkilenen 
kesimlerin başında çocuklar ve 
kadınlar gelmektedir. Özellikle 
çocukların yoksullukla karşılaşma 
ve yoksulluğun olumsuz etkileri-
ne maruz kalma riski yetişkinlere 
göre çok daha yüksektir. Yoksul-
luk içinde yetişmek, çocukların, 
beslenme, sağlık, eğitim gibi 
temel hizmetlere erişimini engel-
lemektedir. Çocukluk döneminde 
yaşanan yoksulluk, çoğu zaman 
yetişkinlik döneminde yaşanan 
yoksulluğun da habercisi olmak-
tadır. Ayrıca, tek ebeveynli aile-
lerde, özellikle ebeveynin kadın 
olduğu ailelerde çocukların yok-
sunluk içinde bulunma riski daha 
fazla artmaktadır. Eşi tarafından 
terkedilmiş, ailenin geçimini 
tek başına sağlamaya çalışan ve 
çocuklarının sorumluluğunu tek 
başına üstlenmek zorunda kalan 
yoksul kadınlar ve onların çocuk-
ları, yoksulluğu en fazla yaşayan 
gruplar içinde yer almaktadır. 

Ülkemizde kamu eliyle yürütülen 
en kapsamlı ve işlevsel sosyal 
yardım faaliyetlerini, esas olarak 
1986 yılında 3294 sayılı Yasa ile 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun 
(SYDTF) kaynaklarıyla ve 973 il 
ve ilçede kurulu bulunan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Va-
kıfları aracılığıyla yürüten Genel 
Müdürlüğümüz, bu nedenle özel-

likle çocukları ve çocuk sahibi 
yoksul kadınları en önemli hedef 
kitlesi olarak benimsemiştir. 

Genel Müdürlüğümüz, sosyal 
yardım ve proje destek faaliyet-
lerinde kadınlarımıza ve çocuk-
larımıza öncelik tanıdığı gibi, 
özellikle çocuklarımızın eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmet imkânla-
rına erişimlerinin artırılması ve 
yoksulluktan en az şekilde etkile-
nerek, sağlıklı ve mutlu bireyler 
olarak yetiştirilmesi amacıyla 
çocuklarımıza yönelik olarak çe-
şitli eğitim ve sağlık yardımları 
yapmakta ve sosyal hizmet proje 
destekleri ile de sosyal gelişimle-
rine katkı sağlamaktadır.

Eğitim Yardımlarımız 

Yoksul kesimlerde yaşayan ço-
cukların eğitim imkânlarına 
erişilebilirliğinin düşük olması 
eğitimde fırsat eşitliğini ortadan 
kaldırmakta ve yoksulluğun nesil-
den nesile aktarılmasının engel-
lenmesinde en büyük problemi 
teşkil etmektedir. Dünyada ve 
ülkemizde yapılan araştırmalar, 
eğitim düzeyi yükseldikçe yoksul 
olma riskinin azaldığını göster-
mektedir. Kalıcı bir sosyal yardım 
politikası oluşturulmasında ve 
yoksullukla mücadelenin başarılı 
olmasında eğitim faktörü kritik 
bir önem taşımaktadır. Genel 

onlar mutlu
olsun yeter

Genel Müdürlüğümüz, 
sosyal yardım ve proje 
destek faaliyetlerinde 

kadınlarımıza ve 
çocuklarımıza öncelik 
tanıdığı gibi, özellikle 

çocuklarımızın eğitim, 
sağlık ve sosyal 

hizmet imkânlarına 
erişimlerinin artırılması 

ve yoksulluktan en az 
şekilde etkilenerek, 

sağlıklı ve mutlu bireyler 
olarak yetiştirilmesi 

amacıyla çocuklarımıza 
yönelik olarak çeşitli 

eğitim ve sağlık 
yardımları yapmakta 

ve sosyal hizmet proje 
destekleri ile de sosyal 

gelişimlerine katkı 
sağlamaktadır.
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Müdürlüğümüz bu gerçeklerden 
hareketle, Fon kaynağının büyük 
bir kısmını eğitim yardımları için 
kullanmaktadır. 

Eğitim Yardımlarımız kapsamın-
da; ilköğretim ve ortaöğretimde 
okuyan çocuklarının okul ihti-
yaçlarını karşılamaktan yoksun 
ailelere ayni ve nakdi yardım 
yapılmak suretiyle yürütülen 
programlar şunlardır:

Eğitim Materyali Yardımlarımız

Eğitim materyali yardımlarımız 
ile her eğitim-öğretim yılı ba-
şında, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarımız aracılığıy-
la ilköğretim ve ortaöğretimde 
okuyan fakir ve yardıma muhtaç 
ailelerimizin çocuklarının önlük, 
ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi 
temel okul ihtiyaçları karşılan-
maktadır. Eğitim materyali yar-
dımı kapsamında yılda bir kez 
verilen destekler, 2008 yılı Hazi-
ran ayından itibaren her eğitim 
ve öğretim döneminin başında 
olmak üzere iki kez yapılmaya 
başlanmıştır.

Şartlı Eğitim Yardımlarımız

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
çocuklarını okula göndereme-
yen ailelere, çocuklarının okula 
devam etmeleri şartıyla, Genel 
Müdürlüğümüz tarafından SYD 
Vakıfları aracılığıyla “Şartlı Eği-
tim Yardımı” yapılmaktadır. Öde-
meler Ziraat Bankası ve PTT’ler 
aracılığı ile doğrudan anneler 

adına açılan hesaplara yapılmak-
tadır. Kız çocuklarına yapılan 
yardım miktarı erkek çocuklarına 
yapılan yardım miktarından daha 
yüksektir.

Şartlı Eğitim Yardımları aylık öde-
me miktarları, Fon Kurulu kararı 
ile Ocak 2011 döneminden itiba-
ren şöyledir:

• İlköğretime devam eden er-
kek öğrenci için aylık 30 TL

• İlköğretime devam eden kız 
öğrenci için aylık 35 TL

• Ortaöğretime devam eden 
erkek öğrenci için aylık 45 TL

• Ortaöğretime devam eden 
kız öğrenci için aylık 55 TL

Öğle Yemeği Yardımlarımız

Öğle yemeği yardımlarımız, 1997 
yılında başlatılan 8 yıllık temel 
eğitimdeki taşımalı eğitim uygu-
laması kapsamında okulların bu-
lunduğu merkezlere taşınan yok-
sul öğrencilere öğle yemeği ve-
rilmesini içeren bir yardım prog-
ramıdır. Bu program, 2003–2004 
öğretim yılından itibaren kaynağı 
Fondan karşılanmak üzere il ve 
ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
tarafından yürütülmektedir.
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Ücretsiz Kitap Yardımımız

Ücretsiz kitap yardımımız kapsa-
mında; 2003–2004 eğitim-öğretim 
yılından itibaren kaynağı Fondan 
aktarılmak suretiyle MEB tara-
fından ilköğretim öğrencilerinin 
kitapları ücretsiz verilmektedir. 
Bu kapsamda ayrılan kaynak Milli 
Eğitim Bakanlığına doğrudan ak-
tarılmaktadır.

Özel Öğrencilerin Okullarına 
Ücretsiz Taşınması

“Özel Eğitime Gereksinim Duyan 
Öğrencilerin Okullara Erişiminin 
Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınma-
sı Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü-
müz işbirliği ile 2004–2005 eğitim 
öğretim yılından itibaren uygu-
lanmaktadır.

Özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilerin okullarına ücretsiz 
taşınması ile okullara daha ko-
lay erişim, eğitimde sürekliliğin 
sağlanması, okula gitme oranının 
arttırılması, eğitim öğretimin 
teşvik edilmesi, özürlü öğrencile-
rimizde okul sevgisinin oluşması, 
ailelerin ulaşımda yaşadığı soru-
nun çözülmesi ve sonuç olarak 
özürlü bireylerin eğitim alarak 
sosyal hayatın her safhasında 
kendilerine yer bulabilmeleri 
hedeflenmektedir.

Öğrenci Barınma Yardımlarımız

Öğrenci barınma yardımlarımız 
kapsamında, taşımalı eğitim sis-
temi dışında kalan ilköğretim ve 
ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım 
ve yurt, pansiyon gibi barınma 
ihtiyaçlarına yönelik olarak SYD 
Vakıflarınca öğrencilere destek 
verilmektedir.

Sağlık Yardımlarımız

Bir çocuğun, eğitim imkânların-
dan her çocuk gibi eşit yararlan-
masının sağlanmasının dışında, 
sağlık hizmetlerinden de aynı 
oranda faydalanması gerekmek-
tedir. Çünkü eğitim ve sağlık 
hizmetlerinden doğru ve etkin 
bir şekilde yararlanma olanağına 
kavuşan çocukların çocuk yok-
sulluğu riski ile karşılaşma oranı 
büyük ölçüde azalmaktadır. Bu 
nedenle, Genel Müdürlüğümüz, 
yoksul çocukların sağlıklı birey-
ler olarak toplumsal hayatta var 
olabilmeleri için çocuklarımıza 
yönelik çeşitli sağlık yardımları 
uygulamaktadır.
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Şartlı Sağlık Yardımlarımız

Şartlı sağlık yardımlarımız, sağ-
lık problemlerinin temelinin 
çocuklukta iyi bakım ve düzenli 
sağlık kontrolü eksikliğinden kay-
naklandığının bilinciyle hareket 
edilerek, çocuk ölümlerinin ve 
çocukların hastalanma oranları-
nın azaltılması amacıyla, maddi 
imkânsızlıklar sebebiyle düzenli 
sağlık kontrollerini yaptıramayan 
anne adaylarına ve ailelere veril-
mektedir.

Şartlı sağlık yardımlarımız kap-
samında, nüfusun en yoksul ke-
siminde yer alan ailelere 0-6 yaş 
arası çocuklarını düzenli olarak 
sağlık kontrollerine götürmeleri 
şartı ile düzenli nakit para yar-
dımı yapılmaktadır. Ödemeler 
Ziraat Bankası ve PTT’ler aracı-
lığı ile doğrudan anneler adına 
açılan hesaplara yapılmaktadır. 
Bu alanda yapılan aylık ödeme-
ler, 23.12.2010 tarihli Fon Kurulu 
kararı ile Ocak 2011 döneminden 
başlamak üzere çocuk başına 30 
TL’dir.

Gebelik yardımlarımız ise gebe 
kadınların doğumlarını hastanede 
gerçekleştirmeleri ve düzenli 

olarak doktor kontrolüne gitme-
leri şartıyla verilmektedir.

Gebelik yardımlarımız 23.12.2010 
tarihli Fon Kurulu kararı ile Ocak 
2011 döneminden başlamak üze-
re şu şekildedir:

• Doğumun hastanede yapılma-
sı halinde 1 kereye mahsus 
70 TL,

• Düzenli muayenelerin yapıl-
ması halinde doğumdan önce 
aylık 30 TL, doğumdan sonra 
2 kereye mahsus 30 TL

Özürlü İhtiyaç Yardımlarımız

Özürlü ihtiyaç yardımlarımız, 
sosyal güvenceden yoksun özürlü 
vatandaşlarımızın topluma uyu-
munu kolaylaştıracak el/ayak 
protezleri, tekerlekli sandalye, 
işitme cihazları vb. her türlü araç 
gereç ihtiyaçlarının karşılanma-
sına yönelik yürütülen bir sosyal 
yardım programıdır. Bu program 
kapsamında, engelli çocuklarımı-
za öncelik tanınmakta ve onların 
sosyal hayatta var olabilmeleri 
sağlanarak dezavantajlı durum-
larından kurtulmaları için destek 
verilmektedir.

Sosyal Hizmet Projelerimiz

Fon kaynakları ile yoksulluk ve 
sosyal dışlanmaya maruz veya bu 
risk altında olan birey ve grup-
ların ekonomik ve sosyal hayata 
aktif katılımlarının artırılması ve 
yaşam kalitelerinin yükseltilerek 
toplumsal dayanışma ve bütün-
leşmenin sağlanmasına yönelik 
sosyal hizmet ve yardım içerikli 
proje destekleri de verilmektedir.

Sosyal hizmet projelerinin amacı, 
sokakta çalışan/yaşayan çocukla-
ra, engellilere, yaşlılara, korun-
masız kadın ve erkeklere, işsiz 
gençler ve yoksullara sağlanan 
düşük maliyetli sosyal hizmetle-
rin yaygınlaştırılması için toplum 
merkezleri veya sosyal amaçlı 
merkezlerin kurulması veya mev-
cut merkezlerdeki programların 
çeşitlendirilmesidir.

Sosyal hizmet projeleri kapsa-
mında desteklenen proje konula-
rı şunlardır:

• Engellilere yönelik projeler,
• Dezavantajlı kadınlara yö-

nelik danışma merkezleri ve 
sığınma evleri,

• Toplum merkezleri,
• Gençlik merkezleri,
• Yaşlı ve hastaların evde ba-

kımı,
• Sosyal marketler,
• Okul öncesi eğitim projeleri,
• Çocuk yuvası ve ana-çocuk 

sağlığı projeleri

Genel Müdürlüğümüz, hâlihazırda 
yürütmekte olduğu yardım ve 
destek programlarının yanı sıra 
yoksul çocuklara ve annelerine 
yönelik olarak da yeni projeler 
geliştirmekte ve var olan yardım 
programlarının çocuk yoksulluğu-
nun azaltılmasındaki etki düze-
yinin belirlenebilmesi amacıyla 
araştırma projeleri gerçekleştir-
mektedir. Bu projeler şunlardır:
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Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir 
Nakit Sosyal Yardım Programı 
Geliştirilmesine Yönelik Araştır-
ma Projesi

Toplumlarda farklı gruplar yok-
sulluktan farklı derecelerde 
etkilenmektedir. Kadınların 
yoksullukla karşılaşma riskinin 
göreceli olarak diğer gruplardan 
daha yüksek olduğu bilinmekte-
dir. Özellikle eşi vefat etmiş ka-
dınların hem çocuklarına bakmak 
hem de çalışmak zorunda olması 
gibi sorunlar yoksulluk riskini 
arttıran önemli nedenlerdendir. 
Bu durumlarla karşılaşan kadınlar 
yoksulluğun en ciddi boyutu olan 
mutlak yoksulluk sınırında yaşa-
mak zorunda kalmaktadır.

Çocuklarını tek başına yetiştir-
mek zorunda kalan ve düzenli 
gelirden mahrum olan kadınlar 
Avrupa Birliği’ne üye birçok ülke-
de düzenli nakit yardımdan ya-
rarlanma konusunda önde gelen 
grubu oluşturmaktadır. Ülkemiz-
de eşini kaybetmiş, sosyal güven-
ceden yoksun olan kadınlara yö-
nelik olarak uygulanan bir sosyal 
yardım programı bulunmamak-
tadır. Söz konusu kitleye yönelik 
olarak yerel düzeyde SYD Vakfı-
larınca veya diğer yardım kuru-
luşlarınca uygulanan ayni veya 
nakdi yardım programları ise ülke 
çapında geçerli bir standart oluş-
turulmadan düzenlenmektedir. 
Ayrıca bu türdeki programların 
bir sürekliliğinin bulunmaması, 
yardım alan kitlenin en büyük 
ihtiyacı olan düzenli gelir gerek-
sinimini karşılamamaktadır.

“Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir 
Nakit Sosyal Yardım Programı Ge-
liştirilmesine Yönelik Araştırma 
Projesi” ile eşi vefat etmiş, 3294 
sayılı Kanun kapsamındaki ka-
dınların tahmini sayısının ortaya 
çıkarılması, bu kapsamdaki ka-
dınların sosyo-ekonomik durum-

larının tespit edilmesi ve yoksun-
luk durumu, gelir durumu, hane 
tipi, yaş grupları gibi değişkenler 
çerçevesinde muhtaçlık durum-
larına göre gruplandırılması, bu 
gruplara yönelik olarak, düzenli 
nakdi sosyal yardım programları-
nı da içerecek şekilde sosyal poli-
tika programlarının oluşturulması 
hedeflenmiştir.

Proje, Boğaziçi Üniversitesi Sos-
yal Politika Forumu ile işbirliği 
içinde yürütülmüştür. 2010 yılı 
Aralık ayı itibarıyla proje tamam-
lanmıştır. Araştırmanın sonu-
cunda eşi vefat etmiş kadınlara 

düzenli nakdi sosyal yardım prog-
ramı oluşturulmasını da içerecek 
şekilde çeşitli sosyal politika 
önerileri sunulmuştur.

Türkiye’de Uygulanan Şartlı 
Eğitim ve Sağlık Yardımı Progra-
mının Değerlendirilmesi Projesi

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, 
Türkiye’de, yoksulluk nedeniyle 
eğitim ve sağlık alanında sunulan 
hizmetlerden faydalanamayan 
muhtaç durumdaki ailelerin 
nakit transferleri yoluyla bu 
hizmetlere ulaşmasını hedefle-
mektedir. Daha açık bir ifade ile 
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Şartlı Sağlık ve Eğitim Yardımı, 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
kapsamında; yoksulluk nedeniyle 
çocuklarını okula gönderemeyen 
ya da okuldan almak zorunda 
kalan, okul öncesi çocuklarının 
sağlık kontrollerini düzenli olarak 
yaptıramayan ve doğumlarını bir 
sağlık kuruluşunda gerçekleştire-
meyen yoksul durumdaki aileleri 
desteklemeyi hedefleyen nakdi 
bir sosyal yardım programıdır.

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı 
Programı, 2001 yılında Dünya 
Bankası kredisiyle uygulanan 
“Sosyal Riski Azaltma Projesi”nin 
(SRAP) bir bileşenidir. Şartlı Eği-
tim ve Sağlık Yardımı Programı 

2003 yılında 6 ilde pilot olarak 
uygulanmaya başlanmış, 2004 
yılı başından itibaren kademeli 
olarak yurt genelinde yaygınlaş-
tırılmıştır. SRAP’ın 31 Mart 2007 
tarihinde sonlandırılması sonucu 
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı 
kapsamındaki bütün uygulamalar 
SYDGM bünyesinde uygulanmaya 
devam edilmektedir. Şartlı Eğitim 
ve Sağlık Yardımı programı ya-
rarlanıcı sayısı ve ayrılan kaynak 
itibarıyla SYDGM’nin en kapsamlı 
yardım programlarındandır.

Bu nedenle programın yarar-
lanıcılar üzerindeki etkisinin 
anlaşılması ve bu sonuçlar çerçe-
vesinde gerekli düzenlemelerin 
yapılması önem taşımaktadır. Bu 

amaçla SYDGM ile Gazi Üniver-
sitesi arasında projenin birlikte 
yürütülebilmesi için 03.07.2009 
tarihinde bir işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. 2 yıl içerisinde 
tamamlanması düşünülen proje, 
İstatistikî bölge birimleri sınıf-
landırması “düzey-1’lere” ve her 
bölge içinde kır-kent ayrımına 
yönelik tahmin verebilecek ni-
telikte tasarlanacak olup araş-
tırılması planlan konular 10 ana 
başlık altında özetlenmiştir. Buna 
göre araştırılacak konular;

1. Programın hedefleme meka-
nizmasının değerlendirilmesi,

2. Yardım miktarının şartları 
yerine getirmedeki yeterlili-
ğinin değerlendirilmesi,

3. Yardımın olumlu davranış 
geliştirme, eğitim, sağlık ve 
gebelik hizmetlerine katılımı 
üzerine etkisinin değerlendi-
rilmesi,

4. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yar-
dımının kızların eğitime 
katılımı üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesi,

5. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardı-
mının aile yapısı ve annenin 
aile içerisindeki rolü üzerine 
etkisinin değerlendirilmesi,

6. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yar-
dımının çocuklara yapılan 
maddi-manevi yatırım üze-
rindeki etkisinin değerlendi-
rilmesi,

7. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardı-
mının çocuk işçiliği üzerine 
etkisinin değerlendirilmesi,

8. Program hakkındaki bilgi dü-
zeyinin değerlendirilmesi,

9. Programın ana paydaşlarının 
verdiği hizmetlerin yeterlili-
ğinin değerlendirilmesi,

10. Programın uygulama detay-
larına yönelik görüşlerin de-
ğerlendirilmesi,

olarak sıralanabilir.
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Genel Müdürlüğümüzün, yok-
sul birey ya da hanelerin kendi 
geçimlerini sağlayacak işleri 
kurmaları, gelir elde etmeleri 
ve başlattıkları çalışmaları uzun 
süre devam ettirebilmeleri ve 
üyeleri ekonomik yoksunluk için-
de oldukları Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıy-
la belirlenen Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerine hayvancılık ala-
nında destek verilmesi amacıyla 
yaklaşık 8 yıldır uyguladığı hem 

kırsala hem de kentlere yönelik 
gelir getirici proje destekleri 
ve Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi (KASDEP), kırsalda ya-
şayan ve hayvancılıkla geçimini 
sağlamaya çalışan binlerce aile-
nin umudu olurken, desteklerin 
verildiği Türkiye genelindeki 
birçok bölgenin de kırsal alanda 
kalkınmasını sağladı. Söz konusu 
projelerin uygulamaları sonucun-
da koyunculuk, süt ineği, keçi 
yetiştiriciliği, seracılık ve meyve-

cilik alanlarında binlerce aileye 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımız aracılığıyla destek 
olundu, ailelerin gelirlerini artır-
maları sağlandı.

Ülkemizin dört bir yanındaki Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımız uyguladıkları hay-
vancılık, seracılık ve meyvecilik 
projeleri ile son zamanlarda ken-
dilerinden söz ettiriyorlar. İşte bu 
Vakıflarımızdan bazı örnekler:

destek oluyor

  kırsal 
kalkınmaya

projelerimiz
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Kaymakamlıktan Saanen Desteği

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından 15 aileye 
toplam 210 adet Saanen cinsi 
keçi verildi.

İlçede hayvancılığı geliştirmek, 
vatandaşların emeklerini değer-
lendirmek ve sosyal yaşam düze-
yinin gelişmesine katkı sağlamak 
amacıyla SYDV aracılığıyla 5 
köyde 15 aileye 195 dişi, 15 er-
kek olmak üzere toplam 210 adet 
Saanen cinsi keçi dağıtıldı.

Bölgede orman köyleri yoğunluk-
ta olduğundan mevcut kıl keçisi 
yetiştiriciliğinin ormana zarar 
vermesi ve veriminin düşük ol-
ması nedeniyle ekolojik yapısı 
organik hayvancılığa müsait olan 
Karaisalı’da süt verimi yüksek 
Saanen yetiştiriciliğinin yaygın-
laştırılması amaçlanıyor.

Toplam 219 bin 996 lira tutarın-
daki projenin geri ödemesi ilk 2 
yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl boyun-
ca eşit taksitlerle yapılacak.

İscehisar SYD Vakfının Süt Sığır-
cılığı Projesi hayata geçirildi

Afyonkarahisar İscehisar Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından hazırlanan ve İscehi-
sar İlçe Tarım Müdürlüğünce tek-
nik destek sağlanan “Seydiler-Ce-
vizli Süt Sığırcılığı Projesi” proje 
yararlanıcılarının hak sahipliği 
kuralarının çekilmesi ile hayata 
geçirildi.

Öncelikle proje sözleşmelerini 
imzalayan vatandaşlar proje ile 
geçimlerini sağlama imkânına 
kavuşacaklarını belirterek, pro-

jenin hazırlanmasında emeği 
geçen SYD Vakfı Başkanı İscehisar 
Kaymakamı Hakan Engin başta 
olmak üzere Vakıf çalışanlarına 
teşekkürlerini sundular.

Daha sonra Seydiler Belediyesi 
Belediye Meclis Salonu’nda ya-
pılan kısa bir törenle hak sahip-
lerinin kuraları çekildi. Törende 
konuşan Kaymakam Hakan Engin 
“Böyle bir proje çalışmasına 
katkı sağlayan başta Vakıf perso-
nelimiz olmak üzere emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma canı gönülden 
teşekkür ediyorum. Yapılan pro-
jeyle ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza birer gelir kapısı açılacak ve 
böylece ailelerimiz geçimlerini 
sağlama olanağına kavuşacaklar-
dır. Ben inanıyorum ki bu şekilde 
vatandaşlarımıza deyim yerinde 
ise balık tutmasını öğretmiş bu-
lunuyoruz.” diye düşüncelerini 
ifade etti.

Hazırlanan proje ile her aileye iki 
baş gebe düve alınması ve vatan-
daşların bu hayvanlar sayesinde 
geçimlerini sağlaması hedefleni-
yor.

Hak sahiplerine verilen gebe dü-
veler büyük bir özenle seçildi ve 
vatandaşlara teslim edilmeden 
önce yetkili veterinerler tarafın-
dan kafessiz mıknatıs, gebelik 
için sakıncası olmayan iç ve dış 
antiparaziter ilaç uygulaması, A, 
D, ve E vitaminleri enjeksiyonu 
ve ultrason cihazı ile gebelik 
kontrolünden geçirildi.

Akköy’de Gebe Düve Dağıtımı 
Yapıldı

Denizli Akköy Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
kırsalda yaşayan ve sosyo-ekono-
mik sıkıntı içinde olan 25 aileye 
hane başına iki baş gebe düve 
olmak üzere 50 baş gebe düve 
dağıtımı gerçekleştirildi. 

Fayda sahiplerine gebe düvelerin 
dağıtımlarının yapıldığı törende 
konuşan Akköy Kaymakamı Sabri 
Uzun yaptığı açıklamada,  ilçede 
hayvancılığın gelişmeye başla-
dığını ve bu gelişimde en çok 
desteğin Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca sağlandığını 
belirtti. 
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Bu kapsamda 2008 yılında Bele-
nardıç Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifi (TKK) için Vakıf tarafından 
uygulanan proje ile 50 aileye 100 
baş gebe düve alımı, ahır yapımı, 
yem kredisi, süt tankı alımı ve 
iki katlı kooperatif binası yapımı 
sağlandığını, 2009 yılında ise 
Akköy TKK için yine Vakıf tara-
fından 50 aileye 100 baş gebe 
düve, ahır yapımı ve yem desteği 
verildiğini ifade eden Uzun, son 
beş yılda toplamda 260 baş gebe 
düve dağıtımı gerçekleştirildiğini 
ve Vakfın hayvancılık projeleri 
sayesinde ilçeye ve hayvancılığa 
büyük bir destek sağlandığını 
vurguladı.

Ayrancı Melikli Köyünde KASDEP 
Uygulaması Başladı

Karaman Ayrancı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Kırsal 

Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsamında 2006 yılında kurulan 
Melikli Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin üyesi olan 38 aile-
ye aile başına dört baş gebe düve 
vererek destek oldu.

Melikli köyündeki hayvan tes-
lim töreni ve kooperatif hizmet 
binasının  açılışına  Ayrancı Kay-
makamı Ali Karakaya, Karaman 
Valisi Süleyman Kahraman ve çok 
sayıda kamu görevlisi katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ali 
Karakaya, Melikli köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifine üye 3294 
sayılı yasa kapsamında 38 yoksul 
ailenin bulunduğunu ve bu ailele-
re destek olduklarını belirterek, 
kooperatife de ahır inşaatları ve 
işletme binası yapımı ile yardımcı 
olduklarını ifade etti.

Proje kapsamında her fayda sa-
hibine süt sağım makinesi, Ezme 
makinesi, 5 tonluk soğutma tankı 
ve 750 kg yemle birlikte toplam 
152 adet Holstein cinsi gebe düve 
verildiğini söyleyen Karakaya, 
son yıllarda Türkiye genelinde et 
ve süt üretiminde yaşanan sıkın-
tıların aşılmasında, KASDEP’in ve 
SYD Vakıfların büyük rolü olduğu-
nu belirterek, bu tür projelerin 
devam etmesiyle hem muhtaç 
halkın geçim sıkıntılarının gide-
rilmesi hem de gerçekleştirilen 
üretimin ülke ekonomisine katma 
değer olarak kazandırılmasının 
çok önemli olduğunu vurguladı.

Buldan SYD Vakfının Koyunculuk 
Projeleri Uygulanmaya Başlandı

Denizli Buldan Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı tarafın-
dan ilçedeki küçükbaş hayvancılı-
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ğın geliştirilmesine yönelik hazır-
lanan 17 adet koyunculuk projesi 
hayata geçirilmeye başlandı. 

Bu kapsamda ilçeye bağlı çeşitli 
köylerde yaşayan 36 kişiye Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan tahsis edilen 
kaynak ile hayvancılık konusunda 
destek sağlandı.

Hayvancılık desteği sağlanan köy-
ler ve kişi sayıları şöyle:

Aktaş köyünden 7 kişi
Bostanyeri köyünden 1 kişi
Çamköy köyünden 4 kişi
Gülalan köyünden 3 kişi
Hasanbeyler köyünden 5 kişi
Karaköy köyünden 9 kişi
Kaşıkçı köyünden 4 kişi
Oğuz Köyünden 2 kişi
Karşıyaka Mahallesinden 1 kişi 

Hayvancılık projeleri çerçeve-
sinde kişi başı 17 koyun, 1 koç 
olmak üzere toplam 612 koyun, 
36 koçtan oluşan toplam 648 
adet pırlak ırkı küçükbaş hayva-
nın hak sahipleri tarafından alımı 
ise İlçe Tarım Müdürlüğü teknik 
elemanlarının teknik desteği ile 
gerçekleştirildi.

Buldan SYD Vakfı yetkilileri Vakıf 
olarak vatandaşlara yönelik gelir 
getirici proje desteklerine devam 
edeceklerini belirttiler.

Domaniç’te Hayvancılığa 
Büyük Destek

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 
Genel Müdürlüğümüzün Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi 
(KASDEP)  kapsamında 51 vatan-
daşa 204 baş gebe düve dağıtıldı.

KASDEP kapsamında Domaniç 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı, Tarım İl 
Müdürlüğü ve Çukurca Beldesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 
2010 yılında uygulamaya koyduğu 
proje çerçevesinde 51 kooperatif 
üyesine 4’er baş olmak üzere 
toplam 204 adet damızlık Monto-
fon ırkı gebe düve dağıtıldı.

Proje kapsamında fayda sahip-
lerine süt sağım makinesi alındı. 
Kooperatif binasının tadilatı 
yapılırken kooperatif tüzel ki-
şiliğine süt soğutma tankı, yem 
ezme makinesi, jeneratör ve 
silaj makinesi alındı. Ayrıca biri 

40 başlık, ikisi 16 başlık olmak 
üzere ruhsatlı ve projeli 3 adet 
yeni ahır inşa edildi ve 37 ahırda 
tadilat yapıldı.

Gülağaç’ta Vatandaşlara Kırsal 
Kalkınma Desteği Sağlandı

Aksaray Gülağaç Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, Genel 
Müdürlüğümüzün uyguladığı Kır-
sal Alanda Sosyal Destek Projesi 
(KASDEP) kapsamında Gülağaç 
ilçesine bağlı Camiliören Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 
süt sığırcılığı alanında destek 
sağladı. Vakıf tarafından, koope-
ratife üye olan ve süt sığırcılığı 
yapmak isteyen 50 aileye bu 
kapsamda aile başı dört baş gebe 
düve dağıtıldı.

Gebe düvelerin dağıtım törenin-
de konuşma yapan Gülağaç Kay-
makamı Şakir Öner Öztürk, bu 
projenin bir başlangıç olduğunu 
belirterek, destek alan ailelerden 
teslim aldıkları hayvanlarına iyi 
bakarak üretimlerini artırmaları-
nı ve hayvanlarını çoğaltmalarını 
istedi. Öztürk, teknik konularda 
da Kaymakamlıklarının her za-
man ailelerin yanlarında olduğu-
nu belirtti.
 
Holstein cinsi gebe düvelerini 
alan proje yararlanıcıları ise bu 
projenin bir rüya gibi olduğunu, 
verilen bu destekle çok mutlu 
olduklarını belirterek, bu proje-
ye sahip çıkarak hayvanlarının 
sayısını arttıracaklarını ve bu işi 
profesyonelce yapacaklarına dair 
Kaymakama ve İl Tarım Müdürüne 
söz verdiklerini ifade ettiler.
 
Süt Sığırcılığı Projesinin amacı-
nın, Kapadokya bölgesinin tam 
ortasında yer alan ve sakinlerinin 
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tarım ve hayvancılıkla geçimini 
sağladığı Camiliören köyündeki 
istihdam ve üretim olanaklarını 
artırmak yolu ile Gülağaç SYD 
Vakfından yardım alan ailelerin 
kendi hayatlarını rahat bir şekil-
de idame ettirmelerini sağlamak 
olduğu belirtildi.

Dört Haneye Süt İneği

Samsun İlkadım Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının (SYDV) finanse ettiği 
proje kapsamında 4 hane reisine 
8 adet süt ineği dağıtıldı.

İlkadım SYDV tarafından finanse 
edilen ve İlçe Tarım Müdürlüğün-
ce geliştirilen “Çatkaya Köyü Süt 
İnekçiliği Projesi” uygulamaya 
geçirildi. Proje çerçevesinde Çat-
kaya köyünden sosyal güvencesi 
olmayan 4 haneye yöre şartlarına 
uyum gösteren ve et ve süt veri-
mi yüksek Simmental cinsi 8 adet 
gebe süt ineği dağıtıldı.

Proje için Kaymakamlık tarafın-
dan 72 bin TL kaynak kullanıldı. 
Hane sahibi vatandaşlarca bu 
tutar ilk iki yılı ödemesiz, toplam 
8 yılda faizsiz olarak Vakfa geri 
ödenecek. 

Kahramanmaraş Valiliğinden 
Hayvancılık Desteği

Kahramanmaraş’ta Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
(SYDV) tarafından uygulanan 
kırsal gelir getirici projeler kap-
samında 27 aileye 54 büyükbaş 
hayvan dağıtıldı.

Kahramanmaraş ili merkez ilçeye 
bağlı Döngele, Fatih, Karadere, 
Tekir kasabaları ile Köseli, Os-
manbey ve Yenidemir köylerinde 
uygulanan proje kapsamında 27 
muhtaç aileye 2’şer adet Hols-
tein ırkı gebe düve dağıtıldı. 
374 bin 706 TL tutarında yatırım 
yapılan proje çerçevesinde aile 
başına 3 ton da hazır yem alınır-

ken hayvanlara 1 yıl süreli hayat 
sigortası yapıldı.

Kahramanmaraş SYDV Gelir Ge-
tirici Projeler ve Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında 
2009 yılından bu yana il merke-
zine bağlı çeşitli köy ve kasaba-
larda süt sığırı desteği vermeye 
devam ediyor. Bu süreçte toplam 
428 baş süt sığırı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara verildi.

Kabadüz’de 221 Küçükbaş Da-
ğıtıldı

Ordu Kabadüz Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı (SYDV) ile İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
yürütülen “Küçükbaş Hayvancılığı 
Geliştirme Projesi” kapsamında, 
13 aileye 221 küçükbaş hayvan 
dağıtıldı.

Sosyal güvencesi bulunmayan va-
tandaşlarımıza yeni iş imkânları 
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sağlamanın yanında, son yıllarda 
hızla azalan hayvancılığı geliştir-
mek amacıyla başlatılan projede, 
13 aileye Karayaka ırkı damızlık 
16’şar koyun ve 1’er koç olmak 
üzere, toplam 221 küçükbaş da-
ğıtıldı.

Kabadüz İlçe Tarım Müdürlüğü 
veteriner hekimleri tarafından 
sağlık muayeneleri ve aşıları 
yapılıp, küpesiz olanları küpele-
nerek kayıt altına alınan damızlık 
koç ve koyunlar, hak sahiplerine 
teslim edildi. Kaymakam Engin 
Avcı, İlçe Tarım Müdürü Bilal 
Çelik ve İlçe SYDV Müdürü Ümit 
Şener, vatandaşların işletmelerini 
ziyaret ederek, dağıtılan hayvan-
ları yerinde inceledi. Kaymakam 
Engin Avcı bu tür gelir getirici 
projelere hız kesmeden devam 
edileceğini vurguladı.

Toplam bedeli 193 bin 739 TL 
olan projenin geri dönüşümü ise 
ilk 2 yılı ödemesiz, kalan 6 yılda 
faizsiz 6 taksit şeklinde gerçek-
leştirilecek.

Beş Aileye İş Kapısı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı 
Bayramlı köyünde sosyal güven-
cesi olmayan 5 aileye toplam 55 
adet küçükbaş hayvan verildi.

Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müte-
velli Heyeti tarafından Bayramlı 
köyünde sosyal güvencesi olma-
yan 5 kişiye ailelerinin geçimini 
sağlamaları amacıyla aile başına 
10 adet Sakız koyunu ve birer 
adet koç olmak üzere toplam 55 
küçükbaş hayvan satın alındı. Koç 
ve koyunlar Bayramlı köyünde 
kura sonucu vatandaşlara teslim 
edildi.

Projenin bu işi yapma becerisini 
haiz insanların atıl durumdaki 
işgücünün ortaya çıkarılması 
ve ailelerin geçimini sağlamak 
amacıyla yapıldığı belirtildi. Ke-
malpaşa SYDV Müdürü Kadriye 
Baş,Vakıf olarak vatandaşlara 
yönelik gelir getirici proje des-
teklerinin devam edeceğini dile 
getirdi.

Köprübaşı’nda 10 Adet Gebe 
Düve Dağıtımı Yapıldı

Manisa Köprübaşı Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının destek verdiği “Süt Sığır-
cılığı Projesi” kapsamında proje 
yararlanıcısı olan çiftçiler gebe 
düvelerine kavuştu.

Köprübaşı SYD Vakfı tarafından 
hazırlanıp İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “Süt Sığırcı-
lığı Projesi” kapsamında Alanyolu 
köyünde yaşayan 5 çiftçiye ikişer 
adet olmak üzere 10 adet gebe 
düve dağıtımı yapıldı.

Dağıtılan gebe düveler, bir yıllık 
hayvan hayat sigortası yaptırıla-
rak üreticilerine köyünde teslim 
edilirken, gebe düvelerin sağlık 
taramaları ve gebelik muayene-
leri, oluşturulan komisyon tara-
fından tek tek gerçekleştirildi. 

Projeye ilişkin olarak bir açıkla-
ma yapan Köprübaşı Kaymakamı 
Recep Höl ise, bu tür projeler 
sayesinde, hem köylülerin gelir 
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düzeylerinin artırılmasını hem de 
ilçedeki süt sığırcılığının gelişti-
rilerek çilek üretimi gibi büyük 
bir potansiyele ulaştırılmasını 
hedeflediklerini belirtti. Kayma-
kam Höl, dağıtılan gebe düvele-
rin proje yararlanıcılarına hayırlı 
olmasını ve çiftçilerin bu sayede 
büyük kazanç elde etmelerini 
temenni etti.

Nallıhan SYD Vakfından Süt 
İnekçiliği Desteği

Kırsal alanda ekonomik yoksulluk 
içinde bulunan ailelerin gelir 
seviyesini yükseltmek ve istih-
damı artırmak amacıyla Ankara 
Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan projelendirilerek ihale edilen 
gebe düveler kura ile sahiplerine 
dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenen Gelir Getirici Pro-
jeler kapsamında Nallıhan SYDV 
tarafından uygulanan Grup Bazlı 
Süt İnekçiliği Projesi çerçeve-
sinde, durumları Vakıf Mütevelli 
Heyetince belirlenen ve Kabaca 
ve Güzelöz köylerinde ikamet 
eden 10 aileye kurayla 2’şer baş 
Holstein ırkı damızlık gebe düve 
dağıtıldı.

SYDV tarafından düzenlenen 
dağıtım törenine, Kaymakam Dr. 
Ömer Toraman, Nallıhan Belediye 
Başkanı ve Vakıf Mütevelli Heyeti 
Üyesi Ahmet Adnan Okur, Vakıf 
Mütevelli Heyeti Üyeleri, Vakıf 
Müdürü Hasan Olum, İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri ve Kabaca 
ve Güzelöz köylerinden çiftçiler 
katıldılar.

Düve dağıtımından önce bir 
konuşma yapan Kaymakam Dr. 

Ömer Toraman, hazırlanan bu 
projeyle maddi durumu iyi ol-
mayan dar gelirli ailelere hay-
vancılık yapabilmeleri için SYDV 
Başkanlığı olarak gerekli desteği 
verdiklerini ve bu tip projelerin 
devam edeceğini belirtti. İlçede 
hayvancılığı geliştirip yaygınlaş-
tırmayı hedeflediklerini söyleyen 
Kaymakam Toraman, dağıtılan 
düvelerin fayda sahibi vatandaş-
lara hayırlı olmasını diledi.

Dağıtımı yapılan ve en az 3 ay-
lık gebe olan Holstein ırkı gebe 
düvelerin 1’er yıllık sigorta 
bedelleri proje kapsamında kar-
şılanıyor. Çalışmanın Nallıhan’ın 
diğer köylerinde de örnek olması 
beklenirken yararlanıcılar geri 
ödemelerini ilk iki yıl ödemesiz 
ve faizsiz altı eşit taksit şeklinde 
toplam 8 yılda yapacak.

“Piraziz Elmasına Hayat Kazan-
dırma Projesi” Uygulanmaya 
Başlandı 
  
Giresun Piraziz Kaymakamı Ali 
Hamza Pehlivan’ın öncülüğün-
de Piraziz Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
“Meyvenin Hası Piraziz Elması” 

sloganıyla başlatılan ve belli bir 
süredir üzerinde çalışılmakta 
olan “Piraziz Elmasına Hayat Ka-
zandırma Projesi”, kurulan dört 
örnek bahçenin açılışı ve fidan 
dikim töreniyle hayata geçirildi. 
Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in 
ilçeye ilk ziyareti olması vesile-
siyle de katılımın oldukça fazla 
olduğu etkinlik, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. 
    
Açılış konuşmasını yapan Kayma-
kam Pehlivan, ilçe hakkında bazı 
genel bilgiler verdikten sonra 
projenin Piraziz Kaymakamlığı ta-
rafından geliştirildiğini ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye 
Başkanlığı ve Ziraat Odasının 
işbirliği ile hayata geçirildiğini 
belirterek, amaçlarının 15-20 yıl 
öncesine kadar yüzlerce ton üre-
tildiği, pazarlarda ve meyve suyu 
fabrikalarında değerlendirildiği 
bilinen; ancak son yıllarda nesli 
tükenmeye yüz tutan Piraziz 
Elması’nın üretimini teşvik et-
mek ve yeniden yaygınlaştırarak 
ekonomik katma değer sağlamak 
olduğunu dile getirdi.
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Pehlivan, proje için önce İlçe 
Tarım Müdürlüğü aracılığıyla 
1300 adet kalem topladıklarını, 
bu kalemlerin Isparta ilinde bir 
enstitüde bodur elma şeklinde 
aşılanmasını sağladıklarını ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı bünyesinde projeyi şekillen-
dirdiklerini ifade etti. İlk adımda 
fidan dikimi  yapılacak olan 1249 
m²’lik dört örnek bahçe kurduk-
larını söyleyen Pehlivan, bundan 
sonraki hedeflerinin uzun ömür-
lü, durdukça lezzetine lezzet 
katan, mayıs ayında çiçek açtığı 
için bahar donlarından etkilen-
meyen, şeker hastalarının dostu, 
kolestrolün düşmanı olan Piraziz 
Elması’nı mahalle ve köylerde 
toplamda 13 dekarlık bahçeler 
halinde tesis etmek olduğunu 
ve bu bahçelerin ve elma üre-
timinin artarak devam etmesini 
istediklerini  belirterek, projenin 
hayata geçirilmesinde katkısı 
olan bütün kişi ve kuruluşlara 
teşekkür etti.           
     
Vali Dursun Ali Şahin ise, açılışta 
yaptığı konuşmada, örnek elma 
bahçesi tanzimi ile yetişecek 
olan elmanın Piraziz isminin 
duyulmasına katkısı olacağını 
belirterek, dönemin markalaş-
ma dönemi olduğunu, elma ile 
markalaşacak Piraziz adının  her 
yerde daha da fazla duyulacağını 
söyledi. Şahin, “Amasya nasıl 
elma ile anılıyorsa bir gün Pira-
ziz de elmasıyla anılacak.” diye 
konuştu.

“Meyvenin Hası Piraziz Elması” 
sloganını çok güzel bulduğunu 
ve projeye öncülük eden Piraziz 
Kaymakamını ve proje paydaş-
larını kutladığını ifade eden Vali 
Şahin, insan sağlığı için faydalı 
olan bodur elmanın yetiştirilme-

sinin ve bakımının kolay olduğu-
nu, pazar sıkıntısı çekilmediğini 
ve fındığın yanında ek gelir ola-
cağını belirterek, önümüzdeki 
yıllarda yetişecek elmalarla üre-
ticilerin ekonomik açıdan rahat-
layacağını kaydetti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
örnek olarak oluşturulan bahçe-
lerin açılışı yapıldı ve elma fidan-
ları dikildi.   
             
Dar Gelirli Vatandaşlara Süt İne-
ği Ve Koyun Desteği

Afyonkarahisar Şuhut Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı ta-
rafından “Gelir Getirici Projeler” 
kapsamında süt ineği ve koyuncu-
luk projeleri gerçekleştirildi. Süt 
İneği Projesi ile 13 aileye 2’şer 
adet Holstein ırkı inek verilirken, 
Koyunculuk Projesi ile de 13 ai-
leye aile başına 15 koyun ve 1’er 
koç dağıtımı yapıldı.

Dağıtım törenleri Şuhut SYD Vakfı 
Başkanı, Şuhut Kaymakamı Eyüp 
Çalışır ve Vakıf Mütevelli Heyeti 
üyelerinin katılımı ile yapıldı. Tö-
rende konuşma yapan Kaymakam 

Eyüp Çalışır, ilçe ve köylerinde 
küçükbaş ve büyükbaş hayvancı-
lığın daha da gelişmesini sağla-
mak, çayır ve meraların kullanı-
labilirliğini arttırmak ve yoksul 
ailelere iş imkânı sağlamak ama-
cıyla bu projelerin uygulandığını 
belirterek, proje yararlanıcıları 
için projenin hayırlı ve verimli 
olmasını temenni ettiğini söyledi.

Tonya’da 25 Aileye Süt Sığırı

Trabzon’un Tonya ilçesinde 25 
aileye toplam 50 adet Jersey ırkı 
süt sığırı dağıtıldı.

Jersey ırkı süt sığırcılığının ge-
liştirilmesi ve muhtaç durumda 
bulunan vatandaşlara gelir sağ-
lamak amacıyla Tonya Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği 
ile hazırlanan “Tonya Merkez ve 
Karaağaçlı Köyü Jersey Irkı Süt 
Sığırcılığı Projesi” kapsamında 
25 ihtiyaç sahibi aileye ikişer baş 
sığır verildi. 

Proje çerçevesinde süt sığırları-
nın bir yıllık sigortası karşılandı 
ve fayda sahiplerinin her birine 
750 kg yem desteği sağlandı.
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Hayvancılık Projeleri 
Devam Ediyor

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ile İlçe Tarım Müdürlüğünün 
eşgüdümlü çalışmaları sonucu 
hazırlanan proje kapsamında 20 
vatandaşa 2’şer baş gebe düve 
dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü tarafından 
onaylanarak 280 bin TL ödenek 
tahsis edilen proje çerçevesinde 
fayda sahibi olan 20 kişiye Kay-
makamlıkta yapılan kura çeki-
mine göre gebe düveleri teslim 
edildi. Proje kapsamında kişi 
başına 2 adet Holstein ırkı, 3-7 
ay arası gebeliği bulunan, 1 yıllık 
sigortalı gebe düve ile 1’er ton 
da süt yemi verildi.

Kaymakam Uğur Kolsuz, benzer 
tarımsal projelerin devam ede-
ceğini ifade etti. Kolsuz, benzer 
projelerden istifade etmek is-
teyen ihtiyaç sahiplerinin Vakfa 
müracaatlarını beklediklerini 
sözlerine ekledi.

Vize’de 108 Gebe Düve Dağıtıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Ge-
nel Müdürlüğümüz ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı arasında imza-
lanan protokol uyarınca 54 aileye 
108 gebe düve teslim edildi.

Ekonomik ve sosyal yoksunluk 
içinde bulunan kişi ve ailelerin 
gelir seviyesini yükseltmek, istih-
damı arttırmak, üretilen tarımsal 
ürünleri mahallinde değerlendir-
mek, pazarlamak ve köyden ken-
te göçü önleyebilmek için 3294 
Sayılı Kanun kapsamında olan kişi 
ve ailelere yönelik Genel Müdür-

lüğümüz ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı arasında imzalanan 
protokole bağlı olarak Vize ilçesi 
Kızılağaç köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifine 54 aileye 2’şer baş 
olmak üzere toplam 108 adet 
gebe düve teslim edildi. 

Proje kapsamında kooperatif or-
taklarına ahır ve ekipmanlar için 
236 bin 184 TL, gebe düve alım-
ları için 688 bin 500 TL ve yem 
ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla 27 bin TL işletme sermayesi 
olmak üzere toplam 951 bin 684 
TL kredi kullandırıldı.

Yayladağı’nda “Tütüne Alter-
natif Çilek Projesi” Meyvelerini 
Vermeye Başladı

Hatay Yayladağı Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı tarafından uygulanan 
“Tütüne Alternatif Çilek Projesi” 
meyvelerini vermeye başladı. 

Tütünden umduğunu bulamayan 
ve ekimini yapamaz hale gelen 
çiftçiler, ilk kez üretmeye başla-
dıkları çilekten memnun oldukla-
rını belirtiyorlar.

Yayladağı Kaymakamı Tolga Po-
lat, yaptığı açıklamada, proje 
kapsamında bu yıl ilk kez 20 bin 
metrekare alan üzerinde çilek 
yetiştiriciliği yapılmaya başlan-
dığını söyledi. Çiftçinin tütünden 
vazgeçmesinin ardından birçok 
ürünü denediğini; ancak umdu-
ğunu bulamadığını ifade eden 
Polat, Kırsal Kalkınma Strateji 
Planı kapsamında yaptıkları araş-
tırmayla, ilçe topraklarının çilek 
yetiştiriciliği için uygun olduğu 
sonucuna ulaştıklarını kaydetti. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının desteğiyle çiftçilerin 
çilek fidesi ile ilk kez tanıştıkla-
rını ve öncelikle çilek konusunda 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğünün desteğiyle onlara eğitim 
verildiğini vurgulayan Polat, söz-
lerine şöyle devam etti: 

“İlk kez ekimini yaptığımız ürü-
nün hasadına başladık. Yıllardır 
tütün ve diğer ürünlerden emeği-
nin karşılığını alamayan, alterna-
tif olarak ektiği ürünlerle hayal 
kırıklığına uğrayan çiftçimizin çi-
lek sayesinde yüzü güldü. Şu ana 
kadar yaklaşık iki ton hasat ger-
çekleştirdik. Bunun sezon sonun-
da 100 ton olacağını tahmin edi-
yoruz. Bu yıl yüz güldüren çilekle 
ilgili ekim alanlarını daha da ar-
tırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, 
Yayladağı’nı çilek yetiştirme üssü 
yapmak.” Polat, toplanan çilek-
leri iç piyasaya gönderdiklerini, 
hedeflerinin önümüzdeki yıllarda 
ilçede yetiştirilen kaliteli çilek-
lerin ihracatını yapmak olduğunu 
da söyledi.                            
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kömür
hâlâ en önemli ısınma aracı
Yoksul ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın yardım ve desteklerle hayatlarını 
idame ettirmeleri ve projelerle iş sahibi olmaları için en kapsamlı kamu hizmetlerini 
yürüten Genel Müdürlüğümüz, 2003 yılından bu yana vatandaşlarımızın ısınma ihtiyaçlarını 
karşılamaları için yoksul hanelere kömür yardımları yapıyor.
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Her ne kadar son yıllarda dün-
yada ve Türkiye’de doğalgaz 
ve diğer alternatif enerjilerin 
evlerin ısıtılmasında kullanılması 
yaygınlaşsa da doğanın insanlara 
sunduğu en önemli malzemeler-
den olan kömür, özellikle kent-
lerdeki yoksul ailelerin ısınma 
araçları içinde hâlâ ilk sıralarda 
yer alıyor. 

Bu gerçekten hareketle, yoksul 
ve muhtaç durumda bulunan 
vatandaşlarımızın yardım ve 
desteklerle hayatlarını idame 
ettirmeleri ve projelerle iş sahibi 
olmaları için en kapsamlı kamu 
hizmetlerini yürüten Genel Mü-
dürlüğümüz, 2003 yılından bu 
yana vatandaşlarımızın ısınma 

ihtiyaçlarını karşılamaları için 
yoksul hanelere kömür yardımları 
yapıyor. Bu kapsamda, Türkiye 
Kömür İşletmelerinden sağlanan 
kömür ile verilen yakacak yar-
dımları, SYD Vakıfları aracılığı 
ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık 
yakacak ihtiyacının karşılanması 
amacıyla hane başına en az 500 
kg olmak üzere ailelere dağıtılı-
yor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru-
mu (TKİ) tarafından temin edilen 
kömürlerin illere kadar ulaştı-
rılması ise yine TKİ’nin sorumlu-
luğu altında gerçekleştirilirken, 
ilçelere ve köylere dağıtımı ise 
SYD Vakıfları tarafından yapılıyor. 
Genel Müdürlüğümüzün yakacak 
yardımları dâhilinde 2003 yılın-
dan bu yana her yıl yaklaşık 2 
milyon hanemize kömür veriliyor 
ve ailelerimizin ısınma ihtiyaçları 
karşılanıyor.

TKİ tarafından Türkiye’deki 
kömür ocaklarından çıkartılan 
kömürün kullanılması yolu ile 
yoksul hanelerimize ulaşan ya-
kacak yardımlarımız sayesinde, 
aynı zamanda kendi doğal kömür 
kaynaklarımız da değerlendiri-
liyor ve TKİ, TTK ve EÜAŞ daha 
aktif duruma getirilerek, istihda-
ma ve ulaşım sektörüne katkıda 
bulunuluyor.

Yakacak Yardımları Konusunda 
Kurumlararası Koordinasyon

Genel Müdürlüğümüzün yakacak 
yardımları 2003 yılından bu yana 
her yıl planlı ve titiz bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Öncelikle 
her yılın sonunda bir sonraki yıla 
ilişkin olarak Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına Genel 
Müdürlüğümüz tarafından kömür 
ihtiyaç planlamalarını yapmaları 
konusunda yazı gönderilmektedir. 

SYD Vakıflarının söz konusu ihti-

yaç planlamalarını göndermeleri 
ve bu planlamaların onaylan-
masının ardından kömür ihtiyaç 
raporu Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumuna teslim edilmektedir. 
TKİ, kendisine sipariş edilen bu 
kömür miktarına göre kömür iş-
letmeleri ile anlaşmakta, o yıl ne 
kadar kömür çıkarılması gerekti-
ğine karar vermektedir. 

Yakacak yardımları kapsamında 
TKİ tarafından çıkarttırılan ve 
depolanan kömürler ilgili yılın 
haziran ayından itibaren ve şubat 
ayında tamamlanması öngörü-
süyle il merkezlerine yine TKİ 
tarafından dağıtılmaktadır. Bu 
noktadan sonra devreye il ve ilçe 
merkezinde SYD Vakıfları girmek-
tedir. SYD Vakıfları kömürlerin 
kendi ilçelerine getirilmesinden 
ve önceden belirlenen ihtiyaç 
sahibi hanelere dağıtılmasından 
sorumludurlar.

Peki, hâlâ özellikle yoksul hane-
lerin vazgeçilmez ısınma mal-
zemelerinden olan kömür nasıl 
oluşmakta, Türkiye’de kömürün 
tarihi ne kadar eskiye dayanmak-
ta ve Türkiye Kömür İşletmeleri-
nin kömür konusunda ne gibi faa-
liyet ve görevleri bulunmaktadır? 

Kömür Nedir?1

Kömür, bataklıklarda oluşan, kah-
verengi ve siyah renk tonlarında 
olan, katı ve yanabilen fosil or-
ganik kütlelerdir. Kömürler, ba-
taklık ortamlarda ve doğal uygun 
şartlar altında bitki parçalarının 
bozuşması, parçalanması, ba-
taklık suyu ile bir jel haline gel-
mesi ve bu arada, bazı kimyasal 
reaksiyonlar sonucu bu organik 
malzemenin, fiziksel ve kimyasal 
değişimlere uğraması sonucu 

1 Bu başlıktan itibaren kullanılan bilgiler, 
Mustafa Bozoğlan’ın Türkiye Kömür İşletme-
leri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 
“Ülkemizdeki Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Mevzuatının Gelişimi (1867-
2010)” isimli kitabından derlenmiştir.
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oluşurlar. Kömürleşme, yaklaşık 
3,5 milyon yıl ile 350 milyon yıl 
kadar sürebilmektedir.

Kömür, bulunduğu binlerce yıl 
öncesinden günümüze değeri-
ni sürekli artıran ve neredeyse 
vazgeçilmez bir fosil yakıt olma 
özelliğini;

- Dünyada hemen hemen 
her kıtada, her bölgede ve 
50’den fazla ülkede var ol-
ması ve üretilebilmesine,

- Aranması sırasında yarattığı 
istihdam ve aramada kulla-
nılan alet ve makinelerdeki 
teknolojik gelişmeye,

- Bulunduktan sonra istenildiği 
zaman üretilebilir olmasına 
(petrol ve doğalgazda olduğu 
gibi sızıntı yoluyla kaçma ve 
buharlaşarak yok olma ihti-
mali yoktur),

- Açık ocak ve/veya yeraltı 
işletmeciliğindeki istihdam 
artışı ve işletme teknolojisin-
deki gelişimin yarattığı istih-
dam ve katma değer artışına,

- Ulusal ve uluslararası taşını-
mı ve depolanması sırasın-
daki istihdam ve teknolojik 
gelişimin artmasına (paket-
leme ve taşınımı, ağır tonajlı 
kamyon, tren ve gemi üreti-
mi ve kullanılması vb.)

- Pek çok sektörde ucuz ve 
kolay enerji üretim amaçlı 
kullanımına,

- Katı, sıvı veya gaz halde kul-
lanımında, çevresel önlemle-
re uygun olabilmesine,

- Depolanma yerinde bozulma-
dan uzun süre kalabilmesine ve 

- Pek çok üründe veya üreti-
minde ham madde olarak 
kullanılabilmesi gibi neden-
lere borçludur.

Türkiye’de Kömürün Tarihi

Günümüzde kömürün dünyada 
varlığı ile ilgili tarihsel bulgular, 

kömürün Milattan Önce 1000’li 
yıllarda Çin’in kuzeydoğusunda 
bulunan bir ocaktan ilk kez üre-
tildiğini ve üretilen bu kömür-
lerin de, bakır eritme ve döküm 
işlerinde kullanıldığını göster-
mektedir.

Türkiye’de ise kömürün tarihi 
yakın bir döneme dayanmaktadır. 
II. Mahmut döneminde Osmanlı 
topraklarında kömür olup olma-
dığının araştırılması amacı ile ve 
ödül yöntemiyle orduda görev 
alan askerlere kömür tanıtılmış 
ve askerlerin memleketlerine 
döndüklerinde bu konuda araş-
tırma yapması istenmiştir. Bu 
sıralarda 8 Kasım 1829 tarihinde, 
terhisi sonrası köye dönen Bah-
riyeli Uzun Mehmet’in Karadeniz 
Ereğlisi’nde taşkömürü bulması 
Türkiye topraklarında kömürün 
bulunmasının dönüm noktası ola-
rak görülmektedir.

Osmanlı döneminde taşkömürünü 
kimlerin veya hangi kurumların 
işleteceği önemli tartışmalara 
neden olmuştur. Kömürün döne-
min sanayisinde ve ulaşımında 
kullanılması da değerini artır-
mıştır. Bu dönemdeki işletmeler 
şunlar olmuştur:

- Hazine-i Hassa İdaresi (1848-
1854)

- Geçici İngiliz İdaresi (1854-
1855)

- Emanet İdare ve İngiliz Kö-
mür Kumpanyası Devri (1855-
1865)

- Bahriye İdaresi (1865-1883)

- Kumpanyalar Devri (1884-
1908)

- Meşrutiyet Devri- Havzanın 
Ticaret ve Ziraat Nezaretine 
Bağlanması (1908-1914)

- Dünya Savaşı Devresi- İtilaf 
Kuvvetleri Kömür Komisyonu 
(1914-1920)

Milli Hükümet ve Erken Cumhu-
riyet dönemini içeren 1920-1925 
yılları arasında, özellikle milli 
mücadelenin zaferle sonuçlanma-
sı sonrasında sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya önem verilmiş ve 
kömür üretiminin rasyonelleşti-
rilmesi için çalışmalara başlan-
mıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü kurulana kadar geçen 
sürede Türkiye’de taşkömürünün 
çıkarılması ve işletilmesi kapsa-
mında şu evrelerden geçilmiştir:

- Vasıtalı Müdahaleci Dönem  
Havza İktisat Müdürlüğü 
(1925-1936)

- Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsünün Kurulması (1935)

- Devlet İşletmeciliği Dönemi 
(1936-1983)

Türkiye Kömür İşletmelerinin 
Kurulması (1957)

Türkiye maden kömürlerinin ça-
ğın tekniğinden yararlandırılarak 
en iyi bir şekilde işletilmesi ve 
yönetimin, ihtisaslaşmış kadro-
larla, tek merkezden yürütül-
mesini sağlamak amacıyla hazır-
lanıp, 22.05.1957 tarihinde de 
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kabul edilen 6974 sayılı kanunla, 
kömür üretim faaliyetleri ile uğ-
raşan müesseseler, Etibank’tan 
ayrılıp, tüzel kişiliğe ve ekono-
mik bağımsızlığa sahip, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 
bünyesinde toplanmışlardır. 

Günümüzde 6974 sayılı Kanunla, 
22.05.1957 tarihinde kurulan 
ve 08.06.1984 tarih ve 233 sa-
yılı KHK ile faaliyetleri yeniden 
düzenlenen Türkiye Kömür İş-
letmeleri Kurumu (TKİ) Genel 
Müdürlüğü, bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak çalışmalarını, 
27.11.1984 tarih ve 18588 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Türkiye Kömür İşletmeleri Ku-
rumu Ana Statüsü” hükümlerine 
göre ve devletin genel enerji ve 
yakıt politikasına uygun olarak 
linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit 
gibi enerji hammaddelerini de-
ğerlendirmek, ülkenin ihtiyaçla-
rını karşılamak, yurt ekonomisine 
azami katkıda bulunmak, plan ve 
programlar tanzim etmek, takip 
etmek, uygulama stratejilerini 
tespit etmek ve gerçekleştirilme-
sini sağlamak amacıyla sürdür-
mektedir.

TKİ Kurumunun faaliyetleri ise 
şunlardır:

- Faaliyetlerle ilgili madenleri 
işletmek veya işlettirmek ve 
bu amaçla aramak

- 10.06.1983 tarih ve 2840 

sayılı Kanunun 2. Maddesi 
gereğince asfaltit madeni 
işletmek ve bu amaçla da 
aramak

- İştigal konusuna giren husus-
larda gerekli sanayi tesisleri 
kurmak ve işletmek

- İşletme çalışmalarında yan 
ürün ve artıkları değerlen-
dirmek

- İştigal faaliyetleri için gerek-
li etüd, arama ve araştırma 
yapmak veya yaptırmak

- Konu ile ilgili her türlü nak-
liye tahmil ve tahliye işleri 
yapmak veya yaptırmak

- İthalat, ihracat ve sigorta 
acenteliği dâhil her türlü 
ticari faaliyette bulunmak, 
ayni ve fikri haklar almak 
veya satmak

- Faaliyetlerini yürütmek için 
gerektiğinde istimlak işlem-
lerini yapmak

- Bu hizmetlerin görülmesi ve 
geliştirilmesi için kaynaklar 
sağlamak ve artırmak

- Müesseseler ve bağlı ortak-
lıklar arasında koordinasyonu 
sağlamak

- Müesseseler ve bağlı ortak-
lıkların bütçeleri ile fiyat 
tarife ve yatırımlarının ge-
nel ekonomi ve madencilik, 
enerji ve yakıt politikalarına 
uyumunu sağlamak

- Gerçek ve tüzel kişilerin 
istihsal ettiği linyit, turp, 
bitümlü şist gibi enerji ham-
maddelerini ve Türkiye Taş-

kömürü Kurumu’nun FOB ve 
FOW olarak sattığı kömürler 
dışındaki taşkömürü ile özel 
idareler ve belediyelerin ve 
bunlara bağlı işletmelerin, 
iktisadi devlet teşekkülleri 
ve müesseselerinin gerçek ve 
tüzel kişilerin ürettiği kok, 
briket kömürleri ile koklaşma 
esnasında elde edilen tali 
maddeleri Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca onay-
lanacak teknik şartname ve 
yönetmelik esasları dâhilinde 
alıp satmak

- Üretilen kömürlerden hangi 
cinslerin hangi bölgelerde 
kullanılacağının tespiti ile 
programını hazırlamak ve 
Bakanlığın onayını müteakip 
uygulamak

- Üretilen kömürlerin kulla-
nım, stoklama ve yakılması 
konularında halka öğretici 
bilgiler vermek ve yardımcı 
olmak

- Bu amaç ve faaliyet konuları 
ile ilgili olarak, gayrimenkul 
almak, satmak, kiralamak, 
kiraya vermek leh ve aleyhte 
rehin, ipotek, intifa, irtifak 
hakları, gayrimenkul mükel-
lefiyeti vesair hakları tesis 
etmek

- İstihdamı geliştirme çalışma-
ları kapsamında düzenlenen 
beceri kazandırma program-
larının uygulanmasını sağla-
mak

- Kurulmuş ve kurulacak küçük 
ve orta büyüklükteki özel 
kuruluşlara idari ve teknik 
alanlarda rehberlik yapmak

TKİ bu amaç ve faaliyetlerini 
doğrudan doğruya ve müessese, 
bağlı ortaklık, iştirak, banka 
şubeleri ve diğer birimleri eliyle 
yerine getirmektedir. TKİ’nin 
amaç ve faaliyet konuları ise 
Koordinasyon Kurulu kararı ile 
değiştirilebilmektedir.
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Osmanlı Devleti’in ilk başkenti 
olan kadim şehir Bursa, başkent 
olduğu dönemlerdeki ihtişam ve 
cazibesini, günümüzde de tarihi, 
doğal zenginlikleri ve önemli bir 
ticaret noktası olması gibi özel-
likleri nedeniyle hâlâ koruyor. 

Bursa’nın tüm bu avantajları aynı 
zamanda yoğun göç almasına ve 

büyük bir nüfusa ve sosyo-ekono-
mik canlılığa da sahip olmasına 
neden oluyor. Bursa’nın il ve ilçe 
merkezinde bulunan Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
ise Bursa’da yaşayan ve ihtiyaç 
içinde olan ailelerin de bu can-
lılığın avantajlarından mümkün 
olduğunca yararlanmaları için sa-
yısız proje üretiyor ve Bursa’daki 

herkesin daha iyi bir yaşama ka-
vuşması için canla başla çalışıyor.

Bursa Merkez SYD Vakfı İçin 
Öncelik Sağlık ve Eğitime

Bursa Merkez Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı, Bursa 
Vali Yardımcısı Mustafa Güney 
başkanlığında, öncelikli olarak 

daha iyi bir 
yaşam 

Bursa’da her SYD Vakfı 

için çalışıyor

Osmanlı Devleti’in ilk başkenti olan kadim şehir Bursa, başkent olduğu dönemlerdeki 
ihtişam ve cazibesini, günümüzde de tarihi, doğal zenginlikleri ve önemli bir ticaret 
noktası olması gibi özellikleri nedeniyle hâlâ koruyor. 
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sağlık ve eğitim alanında sosyal 
korumaya ihtiyaç duyan aileler 
için çalışıyor. Bu kapsamda hasta-
ne, hasta konuk evleri ve öğrenci 
yurtlarına mümkün olduğunca 
destek olunurken, bir yandan da 
kimsesiz hasta ve yaşlılara günlük 
sıcak yemek dağıtarak, onların 
mağduriyetlerini gidermek için 
uğraşıyor.

Vakıf Müdürü Şenol Kalyoncu, 
Merkez Vakfını ilgilendiren, özel-
likle ikamet adresi başka yerde 
bulunan, ancak Bursa’ya eğitim 
ve sağlık gibi nedenlerle geçici 
olarak gelen kişilerden sorumlu 
oldukları için, onların Bursa’da 
bulundukları müddetçe yaşam 
koşullarını iyileştirmek için ça-
lıştıklarını belirtiyor. 10 kişilik 
personeli ve 5 geçici sosyal in-
celeme görevlisi ile de mümkün 
olduğunca yardım ve desteğe 
ihtiyaç duyan vatandaşlara yar-
dımcı olduklarını söylüyor. 8 
yıldır Vakıf Müdürlüğü görevini 
yürüten Kalyoncu, Mütevelli He-
yet toplantılarında müracaatta 
bulunan vatandaşları, üç farklı 
grupta değerlendirdiklerini ve 
buna göre kararlarını verdiklerini 
ifade ediyor. 

Buna göre, sosyal güvenceli 
olanlar, özel durumu olanlar (3 
ay içerisinde yardım alan, ancak 
özel durumu nedeniyle tekrar 
yardım isteyenler) ve puanlama 
sistemine dâhil olanlar şeklinde 
gruplandırılan başvuru dosyala-
rından kendilerinin geliştirdiği 
puanlama sistemine dâhil olan-
ları da sosyal güvenlik durumu, 
hane durumu, müracaatçının 
yaşı, hanede çalışan kişi sayısı, iş 
durumu, evin mülkiyet durumu, 
evin yapı durumu, kira bedeli, 
ailenin geçim durumu, kira geliri, 
araç varlığı, arazi durumu, evde-
ki eşya durumu, hanedeki özürlü 

sayısı, suyun tedarik şekli, ısınma 
şekli, medeni durumu, çocukların 
okul durumu, 1 yıl içinde aldığı 
yardımlar ve incelemecinin ka-
naati gibi kriterler çerçevesinde 
puanlıyorlar. Amaç yardım dağı-
tımlarını hakkaniyetli bir şekilde 
yapmak. Kalyoncu, Mütevelli 
Heyetindeki STK temsilcilerinin 
ise Kas Hastalıkları Derneği Bursa 
Şubesi ve Fakir ve Muhtaçlara 
Yardım Derneği temsilcileri oldu-
ğunu söylüyor.

Bursa Merkez SYD Vakfının sağlık 

ve eğitim alanındaki hizmetleri 
ise şunlar:

Prof. Dr. Akyol  Göğüs Hastalık-
ları Hastanesi: Vakıf  bütçesin-
den yapılan harcama ile tamam-
lanan bina, 01.09.1994 tarihinde 
yapılan protokole göre Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi olarak yıl-
lık kira bedeli karşılığında Sağlık 
Bakanlığına devredildi.

Dr.Ayten Bozkaya Spastik Ço-
cuklar Hastanesi: Vakıf tara-
fından bedeli ödenerek spastik 
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engelli çocuklara hizmet amacı 
ve özelliği ile yapılan bina, 
27.02.1996 tarihinden itibaren 
Sağlık Bakanlığına protokolle 49 
yıllığına bedelsiz devredildi. Has-
tane, Türkiye’nin Sağlık Bakanlı-
ğına bağlı ilk ve tek spastik çocuk 
hastanesi. 54 klinik yatak ve acil-
de 6 yatakla kapasitesi toplam 60 
olan Rehabilitasyon Merkezinde 
0-13 yaş arası hastalara tedavi 
uygulanıyor.

S.S.Çağdaş Eğitim Kooperatifi 
Görükle Öğrenci Yurdu: Vakıf 
tarafından yurt inşaatının ya-
pılmasına sağlanan destek kar-
şılığında SS.Çağdaş Eğitim Koo-
peratifi ile Vakıf arasında 1999 
yılında imzalanan protokole göre, 
Vakıfça tespit edilen 40 muhtaç 
üniversite öğrencisi yerleştirildi. 
Yurtta kalan öğrencilerin diğer 
öğrencilerin yararlandığı tüm hak 
ve aktivitelerden ücretsiz olarak 
yararlanmaları sağlanıyor. 

S.S.Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile 
Bursa Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı arasında 2001 yı-
lında yapılan protokol gereğince, 
başarılı ancak maddi imkânları 
yetersiz liseli kız öğrencilerin,  
ücretsiz olarak yararlandığı Bursa 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve 

Dayanışma Vakfı Çağdaş Eğitim 

Kooperatifi Mustafa Dörtçelik 

Çekirge Kız Öğrenci Yurdu 57 

yatak kapasiteli. Yurdun elektrik 

giderleri ve öğrencilerin akşam 

yemek giderleri Vakıf tarafından 

karşılanmaktadır.  
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Bursa S.Y.D.V. Kırcılar Kimsesiz-
ler Evi, Aşevi ve Eğitim Hizmet 
Binası: Hayırsever İşadamı Mus-
tafa Kırcı tarafından Vakfa hibe 
olarak yaptırıldı. 

Bursa Valiliği S.Y.D.V. Rahime 
Gazioğlu Bursa Lösemili Ço-
cuklar Hasta ve Hasta Yakınları 
Konukevi: Bursa Valiliği S.Y.D.V. 
Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili 
Çocuklar Hasta ve Hasta Yakınları 
Konukevi, Bursa Lösemili Çocuk-
lara Yardım Derneği (LÖDER) nin 
49 yıllığına hazineden kiraladığı 
Bursa Nilüfer İlçesi Görükle’de 
bulunan arsa üzerine  hayırsever 
Sabahattin Gazioğlu tarafından 
Vakfa yaptırıldı. Binada Uludağ 
Üniversitesi Tıp  Fakültesi Ço-
cuk Hematoloji-Onkoloji Bilim 
Dalında tedavi görmekte olan 
lösemili-kanserli veya kronik kan 
hastalığı olan çocuklar  ile maddi 
ve manevi desteğe ihtiyacı olan 
ailelerine hizmet veriliyor.

Vakıf aynı zamanda, aşevi yar-
dımları için kiraladığı binada 
Yıldırım Belediye Vakfı ile yaptığı 
protokole istinaden günde yak-
laşık 500 hasta, yaşlı ve özürlü 
kişinin adreslerine sefer taslarıy-
la yemek dağıtıyor. 

Bursa Merkez SYD Vakfının hiz-
metleri sadece eğitim ve sağlıkla 
sınırlı değil elbette. Vakıf sosyal 
hizmet projeleri ile de ilçe Vakıf-
larının hizmetlerini aratmayacak 
kadar çok iş yapıyor. Vakıf, Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 
birlikte Çocuk Bakıcılığı, Bursa 
Esnaf Kadınlar Derneği ile de 
Telkari Kursu düzenlemiş ve kurs 
bitiminde kursiyerleri iş başvu-
rusu için İş-Kur’a yönlendirmiş. 
Çocuk Bakıcılığı Kursu ile, sosyal 
güvencesi olmayan kadınlara 
eğitim  sonrası kreşlerde ve ana 
sınıflarında iş imkânı sağlamak 

Sevgi Köyü Toplum Merkezinde 
18 kişinin katılımıyla 4 ay süren 
çocuk gelişimi konulu eğitimler 
verilmiş. Telkari Kursunda ise 
sosyal güvencesi olmayan ka-
dınlara eğitim sonrası iş imkânı 
sağlamak ve işyeri açabilmelerini  
sağlamak amacıyla Bursa Esnaf 
Kadınlar Derneği’nde 11 kişinin 
katılımıyla 6 ay süren telkari 
tekniği ile takı yapmak konulu  
kurslar düzenlenmiş. Bu kursların 
dışında bir de danışma merkezi 
var Vakfın.

Muradiye Özürlüler Kültür, Eği-
tim ve Danışma Merkezi

Osmangazi Belediyesi tarafından 
restore edilerek Bursa Valiliğine 
devredilen Muradiye Hamamında 
Bursa Valiliği Özürlüler Kültür 
Eğitim ve Danışma Merkezi olarak 
özürlü vatandaşlara ve ailelerine 
yönelik sosyal, kültürel, eği-
tim, meslek edinme, psikolojik 
ve sosyal danışma hizmetleri 
sunmak üzere Vakıf tarafından 
kuruldu. Bursa Valiliği Özürlüler 
Kültür ve Eğitim Danışma Merke-
zi’nde El Sanatları Takı Tasarım 
Kursu, İngilizce Kursu, Bayan 
Kuaförlüğü Kursu, Türk İşaret Dili 
Kursu düzenlendi. Merkezde aynı 
zamanda kafeterya, bayan kuaför 
salonu ve eğitim salonları hizmet 
veriyor.

Merkeze gelen kadın, çocuk ve 
engelliler kursların kendilerine 
özgüven kazandırdığını ve çekin-
genliklerini bu kurslar sayesinde 
üzerlerinden attıklarını belir-
tiyorlar. Kursların kendilerine 
mesleki beceri kazandırdığını, 
bu durumun da iş bulmaları ko-
nusunda onları yüreklendirdiğini 
söyleyen kursiyerlerin en büyük 
hayalleri ise kendi işlerinin pat-
ronu olmak.
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Osmangazi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Proje Zengini

Bursa’nın merkezinde yer alan ve 
778.000 nüfusu ile 973 il ve ilçe 
merkezi içerisinde nüfus yoğun-
luğu açısından 26. sırada bulunan 
Osmangazi ilçesinin Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise 
proje zengini. Bursa’daki Vakıflar 
içerisinde en fazla gelir getirici 
projeye sahip olan Osmangazi 
SYD Vakfı Müdürü Sabahattin 
Esenyel, yaklaşık 100 projenin 
daha Genel Müdürlüğe gönderil-
diğini söylüyor büyük bir keyifle. 

Yaklaşık 39 gelir getirici projesi 
var Vakfın. 104 tanesi de Genel 
Müdürlüğe gönderilmiş, onay 
bekliyor. Vakfın gelir getirici 
proje örnekleri içerisinde her 
alandan iş yeri mevcut neredey-
se: bebe ve çocuk giyimi, seyyar 
pazarcı şemsiye imalatı, kuaför, 
konfeksiyon atölyesi, kokoreç 
dükkanı, bay bayan terzisi, elek-
trik malzeme-taahhüt, bayan 
kuaförü, şapka atölyesi, ilaçlama 
ve çevre sağlık hizmetleri, çay 
ocağı metal-siyah oksidasyon 
karartma, mobilya ve ahşap yü-
zey boyası, tenekecilik, tente 
çatı olukları ve havalandırma, 
kahvaltı ve börek salonu, el sa-
nat üretim ve satış merkezi, gü-
zellik salonu, ev tekstil ve çeyiz 
ürünleri imalatı ve satışı, mey-
vecilik, büyükbaş hayvancılık, 
sıhhi ve kalorifer tesisatı ve satışı 
uygulaması, beyaz eşya tamir 
bakım hizmetleri ve teknik servis 
hizmetleri bunların bir kısmını 
oluşturuyor. 

“Bu Tür Projeler Desteklenmeli”

Her proje kendi içinde sahibinin 
ilginç hikâyelerini barındırsa da 
Vakfın gelir getirici proje destek-
lerinden yararlanarak el sanat 
üretim ve satış merkezi kurarak 
hayatını kazanmaya başlayan 

Öykü Özen Evren’in hikâyesi, en 
dikkat çekici olanlarından.

Gökkuşağı Travesti ve Gayleri 
Koruma Derneği Başkanı Öykü 
Özen Evren, Vakfın desteği ile 
fuhuş dışında başka iş olanağı 
bulamayan travestileri istihdam 
ettiği işyerinin girişine, “Bu iş 
yeri Başbakanlık tarafından des-
teklenmektedir.” diye yazdırmış. 
Evren, bu tür projelerin destek-
lenmesi gerektiğini ifade ederek, 
kendisine yardım eden Vakıf yet-
kililerine çok teşekkür ediyor.
Satışların son derece iyi olduğunu 
ifade eden Özen, “Ahşap boya-
ma, takı tasarım, ebru ve el sa-
natları gibi çok sayıda kursa ka-
tılarak kendimi geliştirdim. Daha 
sonra fuhuş batağına saplanan 

travesti ve kadınlarımızın kurta-
rılması için bir proje geliştirdim. 
Amacım üretilen özgün tasarımlı 
takılarımızı satarak arkadaşları-
mıza bir gelir sağlamak. Benim 
için çok önemli bir proje bu. Bu 
sayede birçok travesti fuhuş ba-
tağından kurtulacak.” diyor.

Tüm travesti ve kadınların el 
emeği ürünleri satabileceğini, 
hatta gelen herkese takı tasarım 
ve el sanatları eğitimi verebile-
ceğini ifade eden Özen, “Bu tür 
projeler desteklenmeli. Bana bu 
desteği sağlayan Vakıf çalışan-
larına çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi bunu geliştirip daha çok 
arkadaşımı kurtarmak istiyorum. 
Allah’a çok şükür satışlarımız çok 
iyi.” diye konuşuyor.
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Ekmek Fırını İle 6000 Kişiye 
Ekmek Dağıtılıyor

Gelir getirici projeleri dışında, 
son dönemlerde bir ilke de imza 
atmış Vakıf ve sadece Vakıfta 
dosyası bulunan yoksul ailelere 
ücretsiz ekmek üretimi yapılması 
için bir ekmek fırını açılmasına 
ön ayak olmuş.

“Ekmek, zengin olsun fakir olsun 
herkesin ihtiyacı olan bir gıda” 
diyen Vakıf Müdürü Sabahattin 
Esenyel, Vakıfta mevcut olan 
dosyalardaki ailelerin hane için-
deki kişi sayısına göre ekmek 
dağıtımı yapmak amacıyla yola 
çıktıklarını ve şu an fırının günlük 
6000 ekmek üretim kapasitesi ile 
aralıksız çalıştığını söylüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 
Veysel Bakgör’ün sahibi olduğu 
Bakgörler İnşaat Firması’nın kat-
kılarıyla yaptırılan ekmek fırının-
da üretilen ekmekler yoksul ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara üc-
retsiz dağıtılıyor. Osmangazi’deki 
36 mahallenin muhtarına her 
gün dağıtım yapılırken, aileler 
ekmeklerini gün içerisinde muh-
tarlardan teslim alıyor. 

Ekmek Fırını’nda 5 usta çalışıyor. 
Dağıtımda ise 3 kişi var. Bu kişiler 
Denetimli Serbestlik Bürosu ile 
yapılan anlaşma gereğince de-

netimli serbestlikten yararlanan 
mahkûmlardan oluşuyor. Merkez 
Vakfından alınan araçla dağıtıma 
çıkılıyor, ancak araba yeterli gel-
mediği için yeni bir araba bağışı 
almayı düşünüyorlar. Bir Vakıf 
personeli de sürekli fırında bulu-
nuyor. Günlük üretim kapasite-
sinin 12.000’e kadar çıkarılması 
planlanıyor.

AMATEM binası inşa ettiler

Osmangazi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
12 bin metrekarelik alana yapı-
lan 3 katlı bir AMATEM binası da 
mevcut. Alkol ve madde bağım-
lısı çocukların rehabilitasyonu 
için yapılan merkez, bir yıl önce 
tamamlanarak İl Sağlık Müdürlü-
ğüne devredilmiş. Devlet Hasta-
nesi’ne bağlanan merkezin yarısı 
fizik tedavi kliniği olarak, diğer 
yarısı da madde bağımlılarının 
rehabilitasyonu için kullanılıyor. 

BEBKA Destekli Proje Hazır

Bursa’da iç göçle gelen deza-
vantajlı gruplarda, istihdam 
oranlarının il geneline göre düşük 
düzeyde olduğu, ortalama hane 
halkı büyüklüğü ve doğurganlık 
hızının ise il geneline oranla yük-
sek olduğu tespit edilmiş. Bu du-
rumun yanı sıra kırsal alanlarda 
da gelir dağılımındaki eşitsizlik 
ve temel hizmetlere erişim konu-

sundaki yetersizlikler il sınırları 
içerisinde kır-kent arası gelişmiş-
lik farklılıklarını artırıyor.

DPT tarafından 2003 yılında ya-
yımlanan illerin sosyoekonomik 
gelişmişlik sıralaması çalışma-
sında 4. Sırada yer alan Bursa, 
birinci derecede gelişmiş iller 
arasında, Eskişehir ve Bilecik 
ise ikinci derecede gelişmiş iller 
arasında yer alıyor. Ancak bölge 
ilçelerinin sosyoekonomik geliş-
mişlik düzeylerindeki farklılıklar 
çok daha belirgin.

Tüm bu veriler ışığında Osmanga-
zi SYD Vakfı Bursa Eskişehir Bi-
lecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) 
bir proje sunmuş. Sunulan proje 
ile ilçedeki yoksul vatandaşların 
sosyal ve ekonomik durumlarının 
tespitinin yapılması amaçlanıyor. 
Proje, Uludağ Üniversitesi ile 
ortak yürütülecek.

Vakıf her ne kadar adını gelir ge-
tirici proje destekleri ile duyursa 
da sosyal hizmet ve yardım pro-
jeleri de hiç yabana atılır cinsten 
değil. Çok sayıda sosyal hizmet 
ve yardım projesi yürütmüş olan 
Vakfın bugüne kadar gerçekleştir-
diği projeler şunlar:

Osmangazi Engelliler Bakım 
Merkezi (OBAM)

Kendi kendine hayatını idame et-
tiremeyecek derecede özürlüler 
ve ekonomik olarak zor durumda 
bulunan ailelere destek olmak 
amacıyla engellilerin haftada 
bir gün evlerinden alınıp günlük 
bakımlarının ücretsiz olarak ya-
pıldığı bir bakım merkezi olan 
OBAM, Osmangazi SYD Vakfı, Os-
mangazi Belediyesi ve Osmangazi 
Sosyal Yardım-Eğitim ve Kültür 
Gönüllüleri Derneği (OSDER) iş-
birliğinde gerçekleştirildi. Vakıf, 
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projeye eğitim ve ofis gereçleri, 
demirbaşların temininde ve araç 
alımında destekte bulundu. Proje 
OSDER koordinatörlüğünde yürü-
tülmeye devam ediyor.

İhtiyaç Sahibi Kadınlara Çocuk 
Bakıcılığı Eğitimi Projesi 

İhtiyaç sahibi 15 kişiye çocuk 
bakıcılığı kursu verildi. Proje Os-
mangazi SYD Vakfı, Yerel Gündem 
21 ve Halk Eğitim Merkezinin 
işbirliğinde gerçekleştirildi. Vakıf 
proje kapsamında gerekli olan 
materyallerin teminini sağladı.

ÖSS-SBS'ye Hazırlık Kursu

3294 sayılı yasa kapsamında 
bulunan ve dershaneye gitme 
olanağı bulunmayan toplam 1134 
öğrenciye ÖSS-SBS kursu verildi 
ve kitap dağıtımı yapıldı. Proje-
nin diğer paydaşları ise Osmanga-
zi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Osmangazi Halk Eğitim Merkezi.

İhtiyaç Sahiplerine Karbon 
Monoksit Dedektörü Dağıtımı

Osmangazi ilçesinde ikamet 
etmekte olan fakir ve yardıma 
muhtaç vatandaşlardan ısınma-
sını kömür sobası ile sağlamakta 
olan aileleri karbon monoksit 
gazı zehirlenmesinden korumak 
için karbon monoksit dedektörü 
dağıtıldı. Proje kapsamında ilk 
dağıtımda 1000 adet ve 2. da-
ğıtımda 4000 adet olmak üzere 
toplam 5000 adet karbon monok-
sit dedektörü Vakıf tarafından 
ailelere teslim edildi.

Toplum Yararına Çalışma Projesi

İşsizliğin yoğun olduğu dönem-
lerde ve bölgelerde, işsizlerin 
kısa süreli istihdam ve eğitimini 
amaçlayan, toplum yararına bir iş 

ya da hizmetin gerçekleştirilme-
sini sağlayan programla 34 kişiye 
6 ay süreli olarak geçici iş imkânı 
sağlandı. Projenin ortakları Os-
mangazi SYD Vakfı ve İŞKUR oldu. 
Projenin uygulanması ve yürütül-
mesi tamamen SYDV tarafından 
yapılarak gerekli malzemeler 
Vakıf tarafından temin edildi.

Roman Vatandaşlara Okuma-
Yazma Kursu Verilmesi

Osmangazi ilçesinde ikamet eden 
ve mali ve sosyal durumları 3294 
sayılı yasa kapsamında bulunan 
48 roman vatandaşa okuma-
yazma eğitimi verildi. Projenin 
ortakları arasında Osmangazi SYD 
Vakfının yanı sıra, Halk Eğitim 
Merkezi ve Bursa Roman Derneği 
de bulunuyor. Proje kapsamında, 
Vakıf tarafından kursiyerlerin 
kursa katıldıkları gün sayısına 
göre yemek ve yol masrafları 
karşılandı.

Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Gelir 
Getirici Proje  destekleri içerisinde meyvecilik ve büyükbaş 
hayvancılığa destek de bulunuyor.
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Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, yaptığı yerinde 
ve sayısız yardımlarla adından 
söz ettirmeye devam ediyor.

Eğitimleri ve ekonomik yapıları 
gereği becerilerini geliştireme-
yen girişimci kadınlara yönelik 
yapılan istihdam projesi, evi 
yanan vatandaşa yapılan afet 
yardımı, ilçe ve köylerde öğre-
nim gören öğrencilere yapılan diş 
fırçası-diş macunu dağıtımı ve 
fakru zaruret içerisinde bulunan 
onlarca kişiye yapılan geçinme, 
barınma, gıda, sağlık, eğitim 

yardımları, Marmaris SYDV tara-
fından son birkaç ayda sunulan 
hizmetlerden sadece küçük bir 
kısmını oluşturuyor.

Girişimci Kadınlara İş Fırsatı

Maddi imkânsızlıklar yüzünden 
yeteneklerini ortaya koyamayan, 
çeşitli alanlarda sertifikalara 
sahip girişimci kadınların el 
emekleri ile ürettikleri ürünler 
bu proje sayesinde hayat buldu. 
Ekonomisi turizme dayalı ilçede, 
gelen turistlerin hediyelik ve 
giyim eşyalarına ilgilerinin fazla 

olması sebebi ile yeteneklerini 
bu doğrultuda geliştiren bireyler 
hem kendilerinin hem de ailele-
rinin ekonomik ve sosyal açıdan 
tatminini sağladı.

Evi Yanan Vatandaşa SYD Vakfı 
Sahip Çıktı

Evinde çıkan yangın sonucu, 
eşyaları kullanılamaz, evi oturu-
lamaz hale gelen ve komşularının 
evine sığınan aileye Marmaris 
SYD Vakfı yardım elini uzattı. Evi 
yanan Erol Nas’ın yardım başvu-
rusu üzerine Marmaris SYD Vakfı 

Marmaris’te
yüzler gülüyor
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gerekli incelemelerde bulundu. 
Şahsın oturduğu dairenin ve bi-
nanın çatısının tamamen yandığı 
tespit edildi. Yardım talebi Kay-
makam A. Serdar Polat başkanlı-
ğındaki Mütevelli Heyeti toplantı-
sında görüşüldü ve kendisine acil 
ihtiyaçlarında kullanmak üzere 
nakdi yardım yapıldı.

Marmaris’te Diş Fırçasız ve Diş 
Macunsuz Çocuk Kalmadı

Marmaris ve köylerinde bulunan 
ilköğretim okullarında öğrenim 
gören toplam 7500 fakir öğren-
ciye ağız ve diş sağlıklarının ko-
runması ve bu konuda alışkanlık 
kazandırılması amacı ile diş ma-
cunu ve diş fırçası dağıtımı yapıl-
dı. Ağız ve diş sağlığının önemini 
anlatmak ve bu bilinci topluma 
yansıtmak amacıyla Marmaris 
SYDV tarafından başlatılan bu fa-
aliyet kapsamında, aynı günlerde 
öğrencilerin ağız ve diş taramala-
rı da gerçekleştirildi.

Köyden Gelen Öğrencilere Ye-
mek Yardımı

Marmaris’in köylerinden ilçe 
okullarına gelen fakir ve yardıma 
muhtaç ailelerin ortaöğretimde 
okuyan çocuklarına Marmaris 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, Genel Müdürlüğümüzün 
“Öğle Yemeği Yardımları” kapsa-
mında yemek veriyor. 

2010–2011 eğitim-öğretim yılında 
faaliyete sokulan “Öğle Yemeği 
Yardımı” okullar tarafından res-
mi olarak bildirilen öğrencilere 
yapılıyor. Tüm gün eğitim verilen 
okullara sabah erken saatlerde 
gelen öğrenciler, diğer arkadaş-
ları gibi sıcak bir yemek yiyerek 
öğleden sonraki derslerine daha 
başarılı bir şekilde devam edi-
yorlar.
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uygulanmaya başlandı

İŞKUR’un Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri Projesi 

İşsizliğe ve mesleksizliğe çözüm amacıyla başlatılan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM BECERİ’10) Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. İlk meyvelerini 
vermeye başlayan UMEM BECERİ’10 kapsamındaki kurs ve işbaşı eğitim programları, 
yüz binlerce işsize umut oluyor. Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü’ne (ETÖGM) bağlı okullarda mesleki eğitim alan 10.277 
kursiyerden eğitimlerin teorik kısmını tamamlayan 761 kişi eşleştirmesi yapılan 
firmalarda işbaşı eğitimlerine devam ediyor. İşbaşı Eğitim Programlarına katılarak 
mezun olan 94 kişinin 47’si ise istihdama katılmış durumda. 
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“5 Yılda 1 Milyon Kişiye İş” slo-
ganıyla yola çıkarak cumhuriyet 
tarihinin en önemli istihdam se-
ferberliklerinden birini başlatan 
Türkiye İş Kurumu, çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Uzman-
laşmış Meslek Edindirme Merkez-
leri (UMEM BECERİ’10) Projesi 
kapsamında 33 İŞKUR personeli,  
18 günde 23 ili gezerek 33 bin 
kilometre yol kat etti. İllerdeki 
işveren temsilcileri ve kursiyerler 
ile görüşen personel, hazırladık-
ları raporları üst yönetime suna-
rak projede gelinen son durum 
hakkında bilgi verdi. 

İşsizliğe ve mesleksizliğe çözüm 
amacıyla başlatılan Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme Merkezleri 
(UMEM BECERİ’10) Projesi kap-
samında çalışmalar sürüyor. İlk 
meyvelerini vermeye başlayan 
UMEM BECERİ’10 kapsamındaki 
kurs ve işbaşı eğitim programları, 
yüz binlerce işsize umut oluyor. 
Türkiye genelinde Millî Eğitim Ba-
kanlığı Erkek Teknik Öğretim Ge-
nel Müdürlüğü’ne (ETÖGM) bağlı 
okullarda mesleki eğitim alan 

10.277 kursiyerden eğitimlerin 
teorik kısmını tamamlayan 761 
kişi eşleştirmesi yapılan firma-
larda işbaşı eğitimlerine devam 
ediyor. İşbaşı Eğitim Programla-
rına katılarak mezun olan 94 ki-
şinin 47’si ise istihdama katılmış 
durumda. 

2010 yılında okulların donanım 
ihtiyacı ile öğretmenlerin eği-
timleri için gerekli giderler için 
yaklaşık 92 milyon TL kaynak 
ayrılan projenin daha etkin yü-
rümesi için yoğun çaba harcayan 
İŞKUR, proje kapsamındaki kurs 
ve işbaşı eğitim programlarına 
ilişkin tüm giderleri finanse edi-
yor. Projeye katılan kursiyerlere 
günlük 15 TL cep harçlığı ödeyip, 
Genel Sağlık Sigortası ile İş Kaza-
sı ve Meslek Hastalığı Primlerini 
ödeyen Kurum, eğitimlere katılan 
öğretmen/eğiticilerin ücretleri 
ile okul yönetimine ödenecek 
ücretleri de karşılıyor.
 
İŞKUR Personeli Sahaya İndi

Proje okullarının donanım ihti-

yaçları ile öğretmenlerin eğitim-
leri için 2011 ve 2012 yıllarında 
ilave 25,6 milyon TL’lik daha 
kaynak ayrılan proje kapsamında 
Kurum,  kurslar için gerekli tale-
bin toplanması ve projeye yeni 
kursiyerlerin kazandırılması için 
çalışmalarını hızlandırdı. Bu kap-
samda 23 ilde inceleme yapmak 
üzere TOBB ve MEB temsilcile-
rinin de katılımıyla Ankara’dan 
yola çıkan 33 İŞKUR Uzmanı 19 
Nisan- 6 Mayıs 2011 arası dönem-
de 18 günde 33 bin kilometre yol 
kat etti. İllerde projenin yürütü-
münden sorumlu birim olan Kurs 
Yönetimleri ile görüşen personel, 
TOBB’a bağlı oda temsilcileriyle 
bir araya gelerek işyerlerini zi-
yaret etti. İşverenlerin projeyle 
ilgili taleplerini dinleyip, daha 
geniş bir alana ulaşmak için 
yapılabileceklere ilişkin değer-
lendirmeleri alan uzmanlar, Kurs 
Yönetimi toplantılarında projenin 
o ildeki son durumu ve ileriye 
yönelik yapılması gerekenleri 
masaya yatırdı. Daha sonra kurs-
ların verildiği okulları ziyaret 
eden yetkililer eğitimleri yerinde 
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inceleyip, eğitim alan kursiyer-
lerle yüz yüze görüşmeler ger-
çekleştirdi. 

Son Durum Masaya Yatırıldı

Ziyaretlerin ardından projede 
son durumu değerlendirmek 
üzere Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde iki ayrı 
toplantı düzenlendi. Toplantılara 
İŞKUR il müdürleri, Oda ve MEB 
temsilcilerinin yanı sıra illerde 
inceleme yapan İŞKUR personeli 
de katıldı. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Müsteşarı Birol 
Aydemir ve Müsteşar Yardımcıları 
Halis Yunus Ersöz ile Ahmet Zah-
teroğulları, İŞKUR Genel Müdürü 
Doç. Dr. M. Kemal Biçerli, TOBB 
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, 
ETÖGM Genel Müdürü Hüseyin 
Acır’ın iştirakiyle gerçekleşen 
toplantılarda proje iyileşme alan-
ları saptanarak ilerleyen süreçte 
Projenin daha etkin uygulanması 
için gerekli çalışmaların en kısa 
sürede yapılacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı - Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü, MEB - ETÖGM, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin işbirliği ile ger-
çekleştirilen UMEM Projesi ile 
2015 yılına kadar 1 milyon kişiye 
iş bulunması hedefleniyor.  Kamu 
ve özel sektörü bir araya getiren 
UMEM, ticaret ve sanayi odala-
rının ülkemizde ilk kez mesleki 
eğitim sisteminde aktif rol oyna-
yarak işgücü piyasasında arz ve 
talebin doğru şekilde eşleşmesin-
de yeni bir anlayışı da beraberin-
de getiriyor. Mesleksiz vatandaş-
lara meslek edindirmeyi ve onları 
işgücü piyasasına kazandırmayı 
hedefleyen UMEM kursları teorik 
ve uygulama olmak üzere iki aşa-
madan oluşuyor. Okullarda mes-
lek ile ilgili teorik dersler alan 
kursiyerler, ikinci aşamada işyer-
lerine gönderilerek uygulamalı 
eğitim alıyor. Eğitimde başarılı 
olan öğrencilerin TOBB’a kayıtlı 
işyerlerinde istihdam edilmesi 
hedefleniyor.  

2010 yılında okulların donanım 
ihtiyacı ile öğretmenlerin 

eğitimleri için gerekli giderler 
için yaklaşık 92 milyon TL 

kaynak ayrılan Projenin daha 
etkin yürümesi için yoğun 

çaba harcayan İŞKUR, proje 
kapsamındaki kurs ve işbaşı 
eğitim programlarına ilişkin 
tüm giderleri finanse ediyor. 
Projeye katılan kursiyerlere 

günlük 15 TL cep harçlığı 
ödeyip, Genel Sağlık Sigortası 

ile İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Primlerini ödeyen 

Kurum, eğitimlere katılan 
öğretmen/eğiticilerin ücretleri 
ile okul yönetimine ödenecek 

ücretleri de karşılıyor.
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‘Yaşlılar İçin Sosyal Politika Gün-
demi’ adlı konferansı düzenleyen 
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (YAŞAM), An-
kara Üniversitesi bünyesinde 9 
Kasım 2010 tarihinde, Türkiye’de 
demografik dönüşümün yaşlı nüfus 
artacak şekilde devam edeceği 
düşünüldüğünde, yakın gelecekte 
yaşlıların ekonomik, sosyal, kültü-
rel ve psikolojik ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik sosyal politika-
ların oluşturulmasına ve planların 
uygulanmasına katkıda bulunmak, 
makro ve mikro düzeyde yaşlı re-
fahı alanında araştırma-eğitim ve 
uygulamaya yönelik projeler yü-
rütmek ve bunlara dayalı yayınlar 
yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir 
eğitim ve uygulama modelleri 
geliştirmek, yaşlı bakımı ve refa-
hı alanında çalışacak uzmanların 

yetiştirilmesini sağlamak ve da-
nışmanlık hizmeti verme amaçları 
doğrultusunda bir merkez olarak 
kurulmuştur. 

Merkez faaliyet alanlarını: 

•	 Yaşlı refahı alanında yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası 
ölçekte çalışmalar yapmak,

•	 Yaşlıların sosyal, psikolojik, 
sağlık, eğitim ve ekonomik 
koşullarını ortaya koyabilecek 
araştırmalar planlamak ve 
yayınlar yapmak, 

•	 Projeler ve uygulama prog-
ramları yoluyla Türkiye’de 
yaşlı refahının iyileşmesine 
katkıda bulunmak, 

•	 Yaşlı bakımı ve yaşlı refahı 
alanında çalışacak uzmanların 

‘Yaşlılar İçin 
Sosyal Politika 

Gündemi’
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yetişmesi için eğitim prog-

ramları düzenlemek, 

•	 Uygulama ve geliştirme pro-

jeleri ile yaşlı refahı temelli 
hizmet sunan birimlere da-
nışmanlık yapmak, 

•	 Konu ile ilgili bülten, dergi, 
kitap gibi yayınlar yapmak, 
ulusal ve uluslar arası kon-
feranslar, sempozyumlar ve 
benzeri bilimsel toplantılar 
düzenlemek, 

•	 Yaşlı refahı konusunda diğer 
faaliyetlerde bulunmak,

olarak belirlemiştir. 

YAŞAM’ın, merkez müdürlüğünü 
Doç. Dr. Emine Özmete yürüt-
mekte olup, merkez bünyesinde 
ayrıca, 
•	 Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 
•	 Ankara Büyükşehir Belediye-

si Yaşlılara Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü, 

•	 Dünya Sağlık Örgütü, 
•	 Devlet Planlama Teşkilatı, 
•	 Sosyal Hizmetler Çocuk Esir-

geme Kurumu Genel Müdür-
lüğü, 

•	 T.C. Başbakanlık Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Ge-
nel Müdürlüğü, 

•	 Türkiye Sosyal Güvenlik Ku-
rumu, 

•	 Türkiye Yaşlılık Konseyi Der-
neği’nden, temsilciler ve  

•	 Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu 
(Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi)

•	 Prof. Dr. İsmail Tufan (Akde-
niz Üniversitesi Gerontoloji 
Bölümü), 

yer almaktadır. 

YAŞAM tarafından, ‘Yaşlılar İçin 
Sosyal Politika Gündemi’ adlı 
konferans, ‘18-24 Mart Yaşlıla-
ra Saygı Haftası’ kapsamında 
22 Mart 2011 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü, 100. 
Yıl Toplantı Salonu’nda merkez 
müdürü Doç. Dr. Emine Özmete 
ve Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Taluğ’un açılış 
konuşmalarının ve Akdeniz Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Gerontoloji Bölümü’nden Prof. 
Dr. İsmail Tufan’ın ‘Demografik 
Yapı Işığında Türkiye’de Yaşlılığa 
İlişkin Sosyal Politikalar’, Devlet 
Planlama Teşkilatı Gelir Dağılımı 
ve Sosyal İçerme Dairesi Başka-
nı Yusuf Yüksel’in ‘Türkiye’de 
Yaşlılık Politikalarına Bütüncül 
Yaklaşım’, Avrupa Komisyonu Tür-
kiye Delegasyonu Sağlık Sektörü 
Sorumlusu Figen Tunçkanat’ın 
‘Avrupa Birliği’nin Yaşlı Refahı 
ve Yaşlılığa İlişkin Politikaları’ ve 
Dünya Sağlık Örgütü Sağlığa Yatı-
rım ve Kalkınma Programı Avrupa 
Ofisi Danışmanı Dr. Flavio Lirus-
si’nin ‘Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Refahı 
Üzerine Politika ve Stratejileri’ 
başlıklı sunumlarının yapılmasıyla 
gerçekleşti. Konferans, akade-
misyen, öğrenciler ve çeşitli özel 
ve kamu kurum kuruluşlarından 
kişileri bir araya getirdi.
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Açılış konuşmasında Doç. Dr. 
Emine Özmete, yaşlılar için sos-
yal politikaların geliştirilmesinin 
önemine değinerek, YAŞAM’ın 
yukarıda belirtilen amaç, faaliyet 
alanları ve merkezin yapısına de-
ğindikten sonra merkezin temel 
ilkelerini:
 
•	 Yaşlı odaklı olmak,
•	 Disiplinler arası-disipliner 

üstü yaklaşımı benimsemek,
•	 Ulusal ve uluslararası işbirli-

ğini ve akreditasyonu geliş-
tirmek,

•	 Sivil toplum kuruluşları, ye-
rel yönetimler, kamu ve tü-
zel kişilerle işbirliği yapmak, 
yaşlı refahına yönelik ortak 
projeler uygulamak,

•	 Üniversite ile yaşlılara hiz-
met veren kuruluşlar arasın-
da köprü olmak,

•	 Yaşlı bireyin çevresine odak-
lanarak, yaşlı bireylerin ya-
şamlarını ekonomik, sosyal, 
kültürel, duygusal, fiziksel ve 
psikolojik yönlerden iyileşti-
recek programları planlamak 
ve uygulamak,

•	 Yaşlı nüfusa ilişkin küresel 
eğilimleri izleyerek, ülkemiz-
de buna ilişkin sosyal poli-
tikaların üretilmesine katkı 
sağlamak,

•	 Araştırma, yayın, hizmet, 
eğitim ve toplumla ilişkileri 
önemsemek ve

•	 Sürdürülebilir olmak,

şeklinde sıraladı. Özmete, YA-
ŞAM’ın kurulması ve konferansın 
geçekleştirilmesinde emeği ge-
çen Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemal Taluğ, çalışma 

arkadaşları ve katılımcılara 
teşekkür ettikten sonra ikinci 
açılış konuşması için sözü Taluğ’a 
bıraktı. Taluğ da konuşmasında 
YAŞAM’ın kurulmuş olmasının 
Türkiye’deki yaşlılık politikala-
rına olan ve olacak katkılarının 
önemine değinerek başta Özmete 
olmak üzere merkez bünyesinde-
ki diğer akademisyenlere teşek-
kür etti.  
  
Prof. Dr. İsmail Tufan, ‘Türki-
ye’nin Değişen Nüfus Yapısı İçeri-
sinde Yaşlanma, Yaşlılık ve Sağlık- 
Toplumsal Yaşlanma, Sonuçları, 
Girişimler’ genişlettirilmiş başlığı 
altındaki sunumunda, Türkiye’de 
değişen demografik yapı çerçeve-
sinde yaşlılara ve onlara yönelik 
politikaları ve bu çerçevede yer 
verilebilecek konuları ele aldı. 
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Tufan, sunumuna ait başlık altın-
daki konuları ‘Demografik Deği-
şim (nüfusumuzun çoğalması ve 
yaşlanması), Kronik Hasta Yaşlılar 
(multimorbidite, yaş faktörüne 
bağlı çoğalma), Engelli Yaşlılar 
(engelliliği tanımlama sorunu, 
toplumdan soyutlanma), Bakıma 
Muhtaçlık (yaşlılar, aileler), Ajan-
da2050 (uzmanlar yaşlıları nasıl 
görüyor?, yaşlılar için hangi ta-
lepleri var?, çalışmalara katılmak 
istiyorlar mı?) ve Disiplinlerarası 
Çalışmalar’ olarak sıraladı. 

Tufan, Türkiye seçeceği yola 
-demografik değiş(me)im çerçe-
vesinde- karar verdi mi? sorusunu 
sorarak biyolojik yaşlanmanın 
günümüz dünyasındaki kaçınıl-
mazlığına değindi. Sunumda, 
"Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve 
Değişim Süreci (Demografik Deği-
şim)" başlığı altında ülkemizdeki 
nüfusun yaşa göre dağılımının 
demografik eğilimlerine yer ve-
rildi. Bu çerçevede, 2002 TÜİK 
verilerine göre, Türkiye’nin 68 
milyon olan toplam nüfusunun % 
61,5’inin 0-14, % 29,7’sinin 15-59 
ve %8,8’inin ise 60 ve üzeri yaş 
grubundan oluştuğu ifade edildi. 
Ayrıca, demografik değişim bakı-
mından, Doğum ve Ölüm Sayıları-
nın Yüksek (1. safha), Doğumların 
Yüksek Ölümlerin Azaldığı (2. 
safha), Doğum ve Ölüm Sayıları-
nın Azaldığı (3. safha), Doğum ve 
Ölüm Sayılarının Düşük (4. safha) 
ve Ölüm Sayılarının Doğum Sayı-
larından Yüksek Olduğu (5. safha) 
beş aşamaya (Münz, R.&Ulrich 
R., 2001-Bevölkerung) dikkat 
çekilerek, Türkiye’nin 2. safhayı 
tamamlama noktasından 3. saf-
hada büyük oranda yer almakta 
olan ve 4. Safhaya geçmeye baş-
layan bir ülke olduğu vurgulandı. 

Diğer bir ifadeyle, Türkiye ölüm 
sayılarının giderek azalma-düşük 
eğilimler içinde olan ve gelişmiş 
batı ülkelerini göz önünde bu-
lundurduğumuzda kayda değer 
(görece doğurganlığın dramatik 
azalma eğiliminde olmadığı) bir 
doğum oranının olduğu ancak do-
ğum sayılarının azalmaya ve düş-
me eğilimine giren demografik 
özellikler gösterdiği ifade edildi. 
TÜİK verileri üzerinden Türkiye 
nüfusunun 1927’de 13,6, 1965’te 
31,4, 2002’de 68,6 milyon ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın 
2050 için Türkiye nüfusuna ait 

tahmininin 101 milyon olduğuna, 
Türkiye için beklenen demogra-
fik değişimim piramitten çan ve 
mantar şekillerine doğru evrilme 
eğilimi göstereceğine dikkat çe-
kildi. Buna göre, primatin taba-
nının 0 yaş grubundan başlayarak 
tavana doğru yaşın arttığı bir 
şekil olarak düşünecek olursak, 
2050 ve sonrası (22. yüzyıl) için 
öngörünün öncelikle çan şeklinde 
olduğu gibi tavanın (doğum) da-
ralmaya başladığı, tavanın (yaşlı 
nüfus) genişlemeye başladığı ve 
daha sonra çan şeklinin mantar 
şekline doğru evrildiği (önceki 
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evrelere göre doğumların olduk-
ça azaldığı, yaşlı nüfusun oldukça 
arttığı) bir demografik değişim 
beklentisine yer verildi. Türki-
ye’nin doğurganlık özellikleri 
çerçevesinde TÜİK verilerine göre 
doğurganlık oranının 1965’te 6,1; 
2005’te 2,5 olduğu ve 2050 yılı 
için öngörünün %1’in altı olduğu 
belirtildi. Diğer bir ifadeyle, bu-
nun ‘doğum sayıları azalırken, 
yaşlılar hızla çoğalmaktadır anla-
mına’ geldiği ifade edildi. 

Sunumda, Kronik Hasta Yaşlılar 
konu başlığı altında 2002 TÜİK 

verileri üzerinden kronik hastala-
rın 0-29 yaş aralığında %3,2, 30-
59 yaş aralığında % 14,4 ve 60 ve 
üzeri yaş grubunda bu oranın % 
35,5 olduğuna vurgu yapıldı. Di-
ğer bir ifadeyle 6 milyon yaşlının 
2,1 milyonunun kronik hasta ol-
duğuna işaret edildi. Daha sonra 
T.C. Başbakanlık Özürlüler İda-
resi’nin ‘özürlüler kısmen veya 
tümüyle sosyal yetilerini yitirmiş 
bireylerdir’ ve Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün ‘engellilik, fonksiyon 
hasarlarının doğurduğu sosyal 
sonuçlardır’ tanımlarına yer veri-
lerek engelli tanımının değişiklik 

gösterebildiği ifade edildi. 2002 
TÜİK verileri üzerinden Türki-
ye’de 8,5 milyon engellinin -nü-
fusun %12,3’ü- olduğuna dikkat 
çekildi. Türkiye’de Yaşlı Engelli-
ler konu başlığı altında ise, zihin-
sel engelli; bedensel engelli ve 
görme,işitme, konuşma engelli 
kategorilerine yer verilerek TÜİK 
2002 verileri üzerinden 6 milyon 
yaşlının yaklaşık 690.000’inin 
(%11,5) engelli olduğuna değinil-
di. Bakıma Muhtaçlık konu başlığı 
altında, tıpta ve sosyal bilimler-
de bakıma muhtaçlık araştırma-
larının Türkiye’de uluslararası ve 
ulusal dergilerde yer alan sayıla-
rın gelişmiş batı örneklerine göre 
oldukça az olduğu ve bu konuda 
daha fazla akademik ve bilimsel 
çalışmaya ihtiyaç duyulduğu be-
lirtildi. Bu konu başlığı altında 
günlük aktiviteler bakımından 
kısmen bağımlı, tam bağımlı ve 
Alzheimer hastası yaşlılar alt 
konu başlıkları ele alındı. Ajan-
da2050 başlığı altında 2050 yılına 
2002 TÜİK verileri göz önünde 
bulundurularak çeşitli tahminlere 
yer verildi. Buna göre, 2050 yı-
lında yaklaşık 100 milyon olarak 
tahmin edilen Türkiye nüfusunun 
30 milyonunun yaşlı olacağı, bu 
30 milyon yaşlı nüfusun 10,6 mil-
yonunun kronik hasta, 1,4 mil-
yonunun zihinsel engelli, 1 mil-
yonunun bedensel engelli ve 1,1 
milyonun görme, konuşma, işitsel 
engelli olmak üzere toplamda 
14 milyon yaşlının kronik hasta, 
engelli ve bakıma muhtaç yaşlı 
olacağı öngörülmekte olduğu 
ifade edildi. Disiplinlerarası İşbir-
liği başlığı altında ise, yaşlanma 
ve yaşlılığı tanımak ve tanıtmak 
için yaşlılığın tüm boyutları ile 
incelenmesi, bilimsel bulgulara 
dayanan teorilerin geliştirilmesi 
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ve bu çalışmaların yaşlıların ya-
şam kalitelerini artıracak tarz ve 
biçimlerde uygulamalara yansıtıl-
masına ve gerontolojik düzlemde 
disiplinlerarası işbirliğine -yaş-
lanmanın tıbbi, psikolojik, sos-
yal, ekonomik, politik, hukuksal, 
kültürel, felsefi, tarihsel ve diğer 
düzlemlerle birlikte ele alınması- 
ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Ay-
rıca bu konu başlığı altında disip-
linlerarası epidemiyolojik araştır-
maların şart olduğu ifade edildi. 
Sunumun sonunda ise, Türkiye’de 
yaşlı ve yaşlı bakım hizmetleri 
noktasında politika ve uygulama 
eksikliklerine değinilerek çeşitli 
önerilere yer verildi. Bu bağlam-
da, gerontolojide işbirliği kapsa-
mında sivil toplum kuruluşları, 
yerel idare, kamu, özel sektör ve 
bilim çevrelerinin işbirliği öneril-
di.  DPT’den Yusuf Yüksel tara-

fından “Türkiye’de Yaşlılık Politi-
kalarına Bütüncül Yaklaşım” konu 
başlığı altında yapılan sunumda, 
yaşlılık ile ilgili politikalar geliş-
tirilirken sadece yaşlıların hedef 
alınmaması gerektiği, yaşlanma 
hızının Amerika’da 75 yıl, Fran-
sa’da 100 yıl ve Türkiye’de ise 
30 yıl olduğu ve bu konuda hızlı 
tedbirler alınması gerektiği dile 
getirildi. Avrupa’nın pek çok ül-
kesinde, ülkeler geliştikten sonra 
nüfusun yaşlandığı, bu nedenle 
gelişen bir ülke olan Türkiye'de 
kalkınmayla birlikte yaşlılık po-
litikaları geliştirilmesi gerektiği 
ifade edildi. Türkiye’de okul 
çağı nüfusun azaldığı, bu sayede 
daha fazla kalite sağlanabilece-
ği, yaşam boyu öğrenmeye ve 
eğitime önem verilebileceği be-
lirtildi. Yaşlılıkla ve yaşlanmayla 

birlikte, koruyucu ve önleyici 
sağlık politikalarının ileriki yaş-
larda hastalıklarla mücadeledeki 
önemiyle birlikte, yaşlanmayla 
girişimciliğin azaldığı ve konut, 
iç göç, gayrimenkul, çevre gibi 
sıkıntıların doğacağına dikkat 
çekildi. Yaşlılar için gelir dağılımı 
adaletsizliğinden söz edilerek 
yaşlı kadınların düzenli bir gelir-
den yoksun olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği’nin Yaşlı Refahı 
ve Yaşlılığa İlişkin Politikaları 
konu başlığı altında Dr. Figen 
Tunçkanat, Avrupa’da Demogra-
fik Dönüşüm, Yaşlanan Nüfus ve 
Sorunlar, Sağlıklı Yaşam Yılları, 
Sağlık Riskleri ve Yükü, Avrupa 
Birliği’nin Sağlık Politikası, Yaş-
lanmanın Sonuçlarına Hazırlıklı 
Olmak başlıkları altında sunu-
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munu gerçekleştirdi. Tunçkanat, 
yaşlı nüfusun normal nüfus içe-
risindeki dağılımına bakıldığında 
en yüksek olduğu kıtanın Avrupa 
olmasının yaşanan demografik 
dönüşümü gösterdiğini belirtti. 
Sunumda, yaşlanan nüfusun sağ-
lık riskleri, işgücü piyasasından 
çekilme, sağlık ve sosyal bakım 
hizmetlerinin yetersizliği ve 
kamu finansmanı üzerinde artan 
yük gibi konular yaşlanan nüfus 
ve sorunları olarak ele alındı. Bü-
tüncül yaşam döngüsü yaklaşımı, 
yaşamın ilk yıllarından itibaren 
sağlığın korunması ve iyileştiril-
mesi; çok sektörlü yaklaşım, her 
sektörün kendi içinde sağlık pro-
fili yükseltmesi, entegre politika-
lar hazırlanması ve iyi örneklerin 
üye ülkeler arasında paylaşılması 
Avrupa Birliği’nin sağlık politika-
ları olarak ifade edildi. Yapılması 
gerekenler ve sonuçlara hazır-
lıklı olma noktasında istihdam 
politikaları ve yaşlı haklarından 
söz edildi. İstihdam politikaları 
kapsamında çalışma koşullarının 
uyarlanması, yaşam boyu eğitim 
olanakları, yaşa bağlı ayrımcı-
lığın önlenmesi, bilgi toplumu 
olanakları, gönüllülük olanakları 
ve nesiller arası bilgi aktarımı ve 
dayanışmasının önemine vurgu 
yapıldı. Yaşlı hakları bağlamında 
ise, özerk ve onurlu yaşam, sos-
yal hayata aktif katılım, alt yapı 
uyarlamaları ve kentsel hareket-
lilik eylem planının oluşturulması 
önerildi. Tunçkanat sunumunu, 
ekonomik ve sosyal yaşama ka-
tılımı desteklenen 65 yaş üstü 
nüfusun Avrupa için zenginlik ve 
yaşlı nüfusun refahının topluluk 
refahının hem sebebi hem de 
sonucu olduğunu ifade ederek 
sonladı. 

Konferanstaki son sunum, Dr. 
Flavio Lirussi’nin ‘Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Sağlıklı Yaşlanma 
ve Yaşlı Refahı Üzerine Politika 
ve Stratejileri’ başlıklısunumu 
oldu. Lirussi, sunumunu Vizyon 
ve İçerik, Hedefler, Stratejiler ve 
Politikalar olmak üzere üç başlık 
altında gerçekleştirdi. Sunumda, 
ilk olarak Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün vizyonunu tüm yaş grupla-
rının destekleyici ve uyarlanmış 
sosyal çevreler içerisinde yer 
aldığı ve ileri yaştakilerin yüksek 
kaliteli, özenli ve entegre edilmiş 
sağlık ve sosyal hizmetlere yönel-
diği yaş(lı) dostu bir ortam oldu-
ğu ifade edildi. Sunumda, ayrıca 
dünya üzerinde hâlihazırdaki 
demografik görünüm, değişim 
ve gelecekteki demografik deği-
şimlere ait öngörü ve tahminlere 
yer verildi. Bu çerçevede, 2050 
yılı itibariyle gelişmekte olan 
ülkelerde her beş kişiden birinin 
60 yaş üzeri olacağı dile getiril-
di. Avrupa’da 2006 yılı itibariyle 
nüfus yaşa göre dağılımı içinde % 
21 oranına sahip olan 60 yaş ve 
üzeri nüfusun 2050 yılı itibarıyla 
%34 olacağı belirtildi.

Sunumda, yaşlılık politikaları 

noktasında, çocukluk döneminin 
iyi geçmesinin yaşlılığı etkilediği, 
kronik hastalıklara yönelik ko-
ruyucu ve önleyici çalışmaların 
şimdiden yapılmasının ilerleyen 
yıllarda sağlık alanında maliyet-
leri düşürdüğü dile getirildi. Aktif 
ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik 
rehber çalışmaların; yaşlıların ka-
tılım, sağlık ve güvenliğin önemli 
olduğu dış mekânlar, binalar ve 
ulaşımın iyi olduğu sosyal kent-
lerin olması gerektiği vurgulana-
rak, Avrupa’da İstanbul’un da yer 
aldığı 33 yaşlı dostu şehir çalış-
masının yürütüldüğü, bu konuda 
İstanbul’un önemli aşamalar 
kaydettiğini dile getirmiştir. İleri 
yaşta istihdama baktığımızda, 
55-64 yaş arası iş gücüne katılı-
mın en çok İrlanda ve İsveç’te, 
en az İtalya ve Türkiye’de oldu-
ğu belirtildi. Emeklilik yaşının 
ilerlemesi, iş gücüne katılımın 
emek yoğundan çok bilgi ve de-
neyimden faydalanılacak şekilde 
programlanması, topluma katılım 
faaliyetlerin arttırılması ve sağlık 
bakım hizmetlerinin geliştirilmesi 
üzerinde durulan diğer konular 
olarak sunumda yer aldı.
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Çocuk istismarı 
üzerine
Evrim KOÇLAR
Marmaris SYD Vakfı/Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi
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Bir devletin geleceği için ataca-
ğı en büyük adım, çocuklarına 
yapacağı yatırımdır. Günümüzde 
oldukça sık rastlanan “çocuk İs-
tismarı”, geleceğimiz dediğimiz 
yeni nesilleri fiziksel ve ruhsal 
açıdan zedeleyen ve hızla büyü-
yen ciddi bir sosyal sorundur.

Dünya Sağlık Örgütü çocuk istis-
marını "Bir yetişkin tarafından 
bilerek ya da bilmeyerek yapılan 
ve çocuğun sağlığını, fizik geli-
şimini, psiko-sosyal gelişimini 
olumsuz yönde etkileyen davra-
nışlar" olarak tanımlamaktadır. 
Bu tanımda amaç değil, sonuçlar 
önem taşımaktadır. Başka bir 
deyişle, yetişkinin niyeti önemli 
değildir, eylemin çocuk üzerin-
deki etkisi önem taşımaktadır. 
İstismar fiziksel, duygusal, cinsel 
ve ekonomik istismar gibi farklı 
biçimlerde ortaya çıkabilir.

Çocuk İstismarı Tipleri

Fiziksel İstismar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu, fiziksel istismarı kaza 
sonucu olmayan, yasaklanmış, 
çocuğa acı veren, gelişme işlev-
selliğinde sürekli zarara yol aça-
bilecek şiddet hareketleri olarak 
tanımlamıştır.

Çocuğa yönelik istismar kapsa-
mında fiziksel istismar ön plana 
çıkmaktadır. Aral (1997), yaptığı 
çalışmada çocukların % 65.72’si-
nin anne ya da babası tarafından 
fiziksel istismara uğradığını belir-
lemiştir.

Duygusal İstismar

Çocuk ve gençlerin, kendilerini 
etkileyen tutum ve davranışlara 

maruz kalarak ya da gereksinim 
duydukları ilgi, sevgi ve bakım-
dan mahrum bırakılarak toplum-
sal ve bilimsel standartlara göre 
psikolojik hasara uğratılmaları 
durumudur.

Cinsel İstismar

Cinsel istismar, cinsel doyum için 
çocuğu kullanmak ya da bir baş-
kasının çocuğu bu amaçla kul-
lanmasına izin vermektir. Cinsel 
istismar, cinsel doyumu çocuklar-
la ilişkide arayan cinsel açıdan 
yetersiz kişilerce başvurulan bir 
suç çeşidi sayılmaktadır.

Konanç, Zeytinoğlu ve Kozcu 
(1995), tarafından çok sayıda 
mahkeme kararının taranmasına 
dayalı yapılan çalışmaların so-
nucuna göre; çocuklara yönelik 
şiddetin başında %68.3 ile cinsel 
şiddet gelmektedir ve bu tür ey-
lemlere kız ve erkek çocuklar eşit 
oranda maruz kalmaktadırlar.

Dünyada %1-10 sıklığında görülen 
çocuk istismarı, ülkemizde %10-
53 olarak belirlenmiştir. 1981-
1991 yılları arasında Malatya, 
Nevşehir, Afyon, Ağrı, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Ankara illerin-

deki 4-12 yaş arası 16000 çocuğu 
kapsayan, çocuk istismarı oranını 
belirlemeyi amaçlayan bir ça-
lışma yapılmıştır. Bu çalışmaya 
göre çocuk istismarı oranları Af-
yon’da %13.9, Ankara’da %23.1, 
Ağrı’da %27.8, Giresun’da %30, 
Trabzon’da %35.6, Rize’de %40.6, 
Nevşehir’de %41.9 ve Malatya’da 
%54 olarak belirlenmiştir. Araştır-
mada çocukların yaş gruplarına 
göre fiziksel ve duygusal istismar 
durumu incelendiğinde, yaş grup-
ları arasındaki farklılık önemli 
olup yaş arttıkça istismarın azal-
dığı görülmüştür. İstismar oranı 
4-6 yaş grubu çocuklarda %40.7 
iken, 7-10 yaş grubunda %33.5, 
11-12 yaş grubunda ise %25.8’dir. 
Annenin öğrenim durumuna göre 
şiddet oranlarına bakıldığında, 
hiç eğitim almamış annelerin 
çocuklarında istismar oranı %36.7 
iken, okur yazar ve ilkokul mezu-
nu olanlarda %35.5, orta ve lise 
eğitimi olanlarda %19.8, yüksek 
eğitimi olanlarda ise %11.6’dır. 
Eğitim düzeyi arttıkça istismarın 
azaldığı ortadadır. Aileye verile-
cek eğitim şiddetin önlenmesinde 
en önemli araçlardan biridir.

Sosyal devlet olmanın bir gereği 
olarak, sosyal yardımlar yurt-
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taşlar için bir hak, devlet için 
de bir kamu görevidir. Her çocu-
ğun sosyal hizmetler ve sosyal 
yardımlardan yararlanma hakkı 
vardır. Sosyal hizmetler ve sosyal 
yardımlar koruyucu ve önleyici 
hizmetler olarak; sadece kriz 
sonrası değil kriz öncesinde ve 
önleyici olarak etkinliğini arttır-
maktadır. Sosyal yardımlar kap-
samında çocukla ilgili sorunların 
görünür veya çözülemez olmadan 
ele alınması yaklaşımı ile risk 
potansiyeli en yüksek ve en sa-
vunmasız olan çocuğu savunmak 
önceliklerimiz arasında yer al-
maktadır.

Çocukların olabildiğince ken-
di ebeveynleri yanında bakılıp 
korunması gerekmektedir. Bu 
anlayış doğrultusunda aileler, 
çocuklarına uygun bakım ve ye-
tişme olanakları sunabilmeleri 
için her türlü yoldan desteklen-

melidir. Yoksulluk ve işsizlikle 
mücadele, göç, kentleşme ve 
kente uyum sürecinde ailelerin 
desteklenmesi, aile parçalan-
maları nedeniyle çocukların 
anne ve babadan uzaklaşmasının 
engellenmesi, eğitim, sağlık, 
konut, sosyal güvenlik ve benzeri 
kamu hizmetlerine ailelerin etkin 
erişimini kolaylaştıracak destek-
lerin sunulması ve daha pek çok 
aileyi destekleyici hizmetler bu 
anlayışın içinde yer almalıdır. 
Çocuğun korunması, bakımı ve 
yetiştirilmesi ile ilgili olarak aile 
üyelerinin ve genel olarak tüm 
toplumun bilinçlendirilmesi ve 
duyarlı hale getirilmesi de bu 
anlayışın bir parçasıdır.
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IV. Birleşmiş Milletler
En Az Gelişmiş Ülkeler
Konferansı
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş 48 en az gelişmiş ülkenin kalkınma ve 
gelişimleri önündeki engellerin küresel düzeyde tartışılması, ortaklıkların ve işbirliklerin 
arttırılması amacıyla düzenlenen “IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 
Konferansı” 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

Bu yazı, Konferansa Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılan Genel Müdür Yardımcımız Sayın İslam Emiroğlu, GKİ ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Mahmut Kardaş, Sosyal Yardım Uzmanları Orhan Bilge, Semiha Boybek, Şebnem Avşar Kurnaz ve Sosyal Yardım 
Uzman Yardımcısı Sümer İncedal tarafından hazırlanan rapordan derlenmiştir. 
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Birleşmiş Milletler tarafından 
belirlenmiş 48 en az gelişmiş 
ülkenin kalkınma ve gelişimleri 
önündeki engellerin küresel dü-
zeyde tartışılması, ortaklıkların 
ve işbirliklerin arttırılması ama-
cıyla düzenlenen “IV. Birleşmiş 
Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 
Konferansı”, 9-13 Mayıs 2011 
tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. 

Konferansa, en az gelişmiş ül-
keler kategorisindeki Afrika’dan 
Angola, Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Orta Afrika Cumhuri-
yeti, Çad, Komoros, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Ek-
vator Ginesi, Eritre, Etiyopya, 
Gambiya, Gine, Gine-Bisu, Leso-
to, Liberya, Madagaskar, Malavi, 
Mali, Moritanya, Mozambik, 
Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Prin-

cip, Senegal, Siera Leone, Sudan, 
Somali, Togo, Uganda, Tanzanya 
Birleşik Cumhuriyeti ve Zambiya; 
Asya’dan ise Afganistan, Bangla-
deş, Butan, Komboçya, Kiribati, 
Laos, Myanmar, Nepal, Samoa, 
Solomon Adaları, Timor-Leste, 
Tuvalu, Vanuatu, Yemen'den 
gelen temsilcilerin yanı sıra 
Avrupa, Amerika, Asya, Afrika 
kıtalarından Birleşmiş Milletlere 
üye bütün devletlerin temsilcileri 
katılmışlardır. 

Konferans 5 grup halinde değişik 
bölümlere ayrılmış olarak katı-
lımcılara açılmıştır. Bu gruplar şu 
şekildedir:

	Hükümetler Arası Toplantılar 
ve Tematik Oturumlar,

	Parlamenterler Forumu,
	Özel Sektör Forumu,
	Sivil Toplum Forumu ve
	Özel Durumlar 

Açılış Oturumu

Türkiye Cumhuriyeti ev sahip-
liğinde, Birleşmiş Milletler ve 
Türkiye Cumhuriyeti kurumları 
işbirliği ile yapılan konferans, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sayın Abdullah Gül başkan-
lığında Genel Oturum bölümü ile 
başlamıştır ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose 
Manuel Barroso ile Nepal Başba-
kanı Jhala Nath Khanal tarafın-
dan yapılan konuşmalarla devam 
etmiştir.

Yapılan konuşmalarda Türki-
ye’nin ev sahipliği ve Asya’da ve 
Afrika’da yer alan en az gelişmiş 
ülkelere yaptığı teknik yardımlar 
ve bu konferansın ev sahipliği 
için teşekkür edilmiştir. Yapılan 
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bu konferansın önemli bir konfe-
rans olduğu ve yeni işbirliklerine 
kapı açacağı belirtilmiştir. 

Genel Oturum sonrasında Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah GÜL ile BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-Moon bir basın 
toplantısı yapmıştır. Cumhurbaş-
kanı Sayın Abdullah Gül yaptığı 
konuşmada, EAGÜ’lerin sayısının 
25’ten 48’e çıktığını belirterek, 
Türkiye’nin de EAGÜ’lere yardım 
sağlayan bir ülke olduğunu dile 
getirmiştir. EAGÜ’lerin dünya 
nüfusunun %13’ünü oluşturmasına 
rağmen gelirden aldıkları payın 
%1 olduğunu önemle vurgulayan 
Gül, EAGÜ’lere yapılan yardım-
ların bir hayır işi olmadığını, bu 
yardımların küresel ekonominin 
canlanmasında uyarıcı bir etki 
yaptığını belirtmiştir.

“En Az Gelişmiş Ülkelerde Kırsal 
Kalkınma İçin Yeni Gerçekler, 
Zorluklar ve Fırsatlar – IFAD Kır-
sal Yoksulluk Raporu 2011’den 
Bulgular” Konulu Oturum

Kırsal Yoksulluk 2011 Raporunun 
tartışıldığı oturumda Bangladeş 
temsilcisi Muhammed Müşerref, 
Bangladeş’in nüfus yapısını ve 
son dönemde görülen sel felake-
ti nedeniyle kırsal yoksulluğun 
arttığını ve bunlara bağlı olarak 
oluşturulmuş sosyal güvenlik ağ-
larını anlatmıştır. Tarımın kırsal 
yoksulluğun önlenmesinde çok 
önemli olduğundan; ancak tarım 
arazilerinin yetersizliğinin ziraa-
tın gelişmesinin önündeki önemli 
bir engel olduğundan bahsetmiştir.

2011 Kırsal Yoksulluk Raporu üze-
rine bir konuşma yapan Edward 
Heinemann ise, Geçtiğimiz son 
10 yılda olumlu şeyler olduğu-

nu, demokrasinin bu ülkelerde 
arttığını, hesap verilebilirliğin, 
yerinden yönetimin arttığını an-
latmıştır. 

Oturumda yüksek kapasiteli çift-
likler ve kooperatiflerin etkinliği 
üzerine konuşmalar yapılmıştır. 
Devlet müdahalesinin bu alanda 
olması gerektiği ve kamu des-
teklerinin olması gerekliliği bu 
modelin önermesini ortaya çı-
kartmıştır.

İstanbul En Az Gelişmiş Ülkeler 
Ticaret ve Kalkınma Sempoz-
yumu 

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş 
Ülkeler Konferansı ile bağlantılı 
olarak Ceylan Intercontinental 
İstanbul Oteli’nde, ticaret ve 
kalkınma üzerine farklı bir sem-
pozyum düzenlenmiştir. 
Nepal Başbakan Yardımcısının 
açılış konuşmasıyla başlayan 
sempozyum diğer konuşmalarla 
devam etmiştir. Sempozyumda 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal İşler Dairesi Komite Sek-
reteri Ana Luiza Cortez en az 
gelişmiş ülkeler için oluşturulan 
İstanbul Hareket Planından bah-
setmiştir. Bu plana göre alınan 
bazı önlemlerle söz konusu ülke-
lerin kalkınma hedeflerine ulaş-
ması planlanmaktadır. Bu planda 
GSMH ve kişi başına düşen gelirin 
artırılması ile kalkınmanın sağla-
nacağı belirtilmiştir. 

UNCTAD (Birleşmiş Milletler Tica-
ret ve Kalkınma Konferansı) en 
az gelişmiş ülkeler Afrika bölüm 
koordinatörü Charles Gore ise 
en az gelişmiş ülkelerde görülen 
zorlukları anlatmıştır. Büyüme-
nin istihdamla ilişkili olduğuna, 

yoksulluğun dinamik işgücünün 
oluşturulmasına bağlı olduğuna 
değinen Gore, uluslararası göçün 
arttığını, talebin üretimden çok 
olduğunu belirtmiştir. 

Gore, Yeterlilik (Graduation) te-
rimini ise Uluslararası Komitenin 
özel yardımlarına şu anda ve 
gelecekte bağlı olmamak olarak 
tanımlamıştır. Bu açıdan en az 
gelişmiş ülkelerde küresel eko-
nomi için hizmet sektörünün ve 
diğer sektörlerin yaygınlaşması 
gerektiğini ve geleceğe güvenle 
bakmak için gerekli olduğunu 
belirten Gore, bunun için ise 
özel ve devlet yatırımlarının art-
masının önemli olduğunu ifade 
etmiştir. 

Galatasaray Üniversitesi’nden 
Mehmet Arda, en az gelişmiş 
ülkelerin izlenmesi ve verilerin 
denetimi üzerine ihracatlarının 
önemli bir gösterge olduğunu 
belirtmiştir. İstanbul Hareket 
Planının (İstanbul Plan of Action) 
bir program dâhilinde yapıldığını 
ve bu alanda Milenyum Kalkınma 
Hedeflerinin de önemli olduğunu 
belirten Arda, bu hedeflere ula-
şırken de devlet ve kurumların 
yaptığı özel desteklerin yardımla-
rın yerinde yapılması gerektiğini 
söylemiştir. 

OECD Kalkınma Merkezinden 
Mario Pezzini ise en az gelişmiş 
ülkelerdeki kurumsal kapasitenin 
artırılması ve istatistikî verilerin 
değerlendirilmesi üzerine bir ko-
nuşma yapmıştır. Pezzini, en az 
gelişmiş ülkelerin karşılaştırılması 
ve değerlendirilmesi isteniyorsa, 
istatistikî bilgilerin elde edilmesi 
ve koordinasyonun iyi sağlanması 
gerektiğini belirtmiştir.
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“Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Yoksulluğun Azaltılmasında Tu-
rizm Desteği” Konulu Oturum

Ticaret kapasitesinin artırılma-
sına yönelik bu oturumda, en az 
gelişmiş ülkelerde İstanbul Ha-
reket Planı kapsamında ticaretin 
artırılması için neler yapılması 
gerektiği tartışılmıştır.

Bu sunumlarda evrensel tercihli 
hibeler, güvenli ve öngörülebilir 
piyasa çalışma şartlarının oluştu-
rulması, ekonominin geliştirilme-
si, gümrüksüz işlemler, gelişmiş 
ülkelerde kotasız serbest piyasa 
çalışmaları, tarifesiz gümrük öl-
çüleri tartışılmış ve ihracatın ar-
tırılması, piyasa bölünmelerinin 
gerçekleştirilmesi, ekonomide 
yapısal değişiklikler için destek 
ve ticari yardımlar üzerine oluş-
turulacak ölçütler değerlendiril-
miştir.

“En Az Gelişmiş Ülkelerde İstih-
dam ve Sosyal Koruma” Konulu 
Oturum

İstihdam ve Sosyal Korumanın ele 
alındığı bu oturumda özetle aşa-
ğıdaki hususlara değinilmiştir:

Tam istihdam, sürdürülebilir kal-
kınmanın en önemli koşullarından 
biridir. Küreselleşme olgusu zen-
ginliğin dünya nüfusunun küçük 
bir kesiminin tekeline girmesine 
neden olmakta ve yoksulların 
sayısını arttırmaktadır. Bu kap-
samda çalışma hayatında insan 
odaklı yaklaşım son derece önem 
arz etmekte olup, Türkiye’de 
sosyal koruma uygulamalarına 
özel önem verilmektedir.

Daha iyi kalitede ekonomik bü-
yüme sağlamak için; ekonomik 
büyümenin hızlandırılması ve 
çeşitlendirilmesinin yanı sıra sos-

yal içermeyi de içerecek şekilde 
yapılandırılması gerekmektedir. 
Eğitimin uzunluğu arttıkça, ih-
racat oranı ve çeşitliliğinin de 
arttığı gözlemlenmektedir.

Günümüz dünyasında istihdam 
başlıca hatta çoğu durumda tek 
gelir kaynağıdır. İstihdamın şokla-
ra maruz kaldığı durumlarda gü-
vencesizlikleri gidermeye yönelik 
sosyal koruma programlarının 
devreye girmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda kriz dönemlerinde 
krizle mücadelede sosyal koruma 
programları son derece önem-
lidir. Sosyal koruma programı 
olmayan ve kaynağı sınırlı ülkeler 
kriz dönemlerinde çok daha fazla 
olumsuz etkilenmektedir. 
  
Sosyal koruma programları işçi, 
işveren ve hükümet arasında 
diyalog sonucu oluşturulmalıdır. 
Sosyal koruma destekli ekonomi 
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programları ekonominin büyüme-
si için de elzemdir. En az gelişmiş 
ülkelerin uzun vadeli borçlanması 
yatırım için önemli olup, bu çer-
çevede IMF tarafından borçlanma 
maliyetine dair daha yapıcı poli-
tikalar oluşturulmalıdır.

“Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Öznesi Olarak Kadın ve Pozitif 
Eylem” Konulu Oturum

Oturumda, sürdürülebilir kalkın-
manın önemi, günümüzde ka-
dın-erkek eşitliğinin tam olarak 
sağlandığını söylemenin mümkün 
olmadığı ve hukuksal eşitliğin ya-
nında fiili eşitliğin de sağlanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bunun 
yanı sıra oturumda;

- Türkiye’de uygulanan bazı 
projeler hakkında (Haydi 
Çocuklar Okula, Şartlı Nakit 
Yardımları, Karşılıksız Nakit 

Yardımları) katılımcılara bilgi 
verilmiştir.

- Kız çocuklarının eğitime 
daha zor ulaştıkları ve erke-
ğe kıyasla aynı iş için daha 
düşük ücret aldıkları belirtil-
miştir. 

- Sürdürülebilir kalkınma için 
kadının rolünün güçlenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

- Kadınların karar alma meka-
nizmasına dahil olması ge-
rektiği ifade edilmiştir.

“Nüfus Dinamikleri ve En Az 
Gelişmiş Ülkelerde Yoksulluğun 
Azaltılması” Konulu Oturum

Oturumda ele alınan konular şun-
lardır:

Bangladeş’in 2020’de 170 milyon 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Nüfusun bu yoğunluğundan dolayı 
en hızlı etkilenen sektör de sos-
yal sektörlerdir. Yoksul ve en yok-
sul arasında çok büyük boşluklar 
oluşmaktadır. Çocuk yoksulluğu 
gelir dağılımının bozulmasıyla 
artmaktadır. İş fırsatları genç 
nüfus için azalmaktadır. Yoksul 
kesim temel ihtiyaçlara ulaşmak-
ta zorlanmaktadır.

En az gelişmiş ülkelerde yaşayan 
yoksul nüfus geçmiş 30 yıla oran-
la iki katına çıkmıştır. Bu yüzden 
yoksulluk yönlü programların 
artması, iş fırsatlarının oluşturul-
ması gereklidir. Bunun yanı sıra 
küreselleşme, yoksulluğu daha da 
artırmaktadır. Ancak sermayenin 
hareketliliği ve yatırımların bu 
bölgelere çekilmesi küreselleş-
menin bu etkisini minimize ede-
bilir. 
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Küreselleşmenin yanı sıra yerel 
sermaye hareketleri de yok-
sulluğu artırmaktadır. Sermaye 
hareketlerinin dengesiz dağılımı 
da bölgesel farklılıkları artırmak-
tadır. Küçük işletmeler, iş or-
taklıkları artırılmalıdır. Sermaye 
piyasaları artırılmalı, faktoring, 
mikrokredi programları ve ban-
kacılık işlemleri artırılmalıdır. İyi 
yönetişim ile yoksul kesimlerde 
bu faaliyetler yönlendirilmelidir. 
Mali politikalar iktisadi verimliliği 
sağlayacak şekilde olmalıdır.

Eğer doğru politikalar uygulanırsa 
en az gelişmiş ülkelerde bu bir 
avantaja döner. Genç nüfus için 
istihdam olanakları sağlanırsa bu 
yeni nüfus en az gelişmiş ülke-
lerde avantaj olur. Genç nüfusa 
rağmen sosyal güvenliğin gençlik 
sonrası ortaya çıkacak yaşlı nüfus 
için hazırlanması gereklidir. 

“Devletten Bireye Ödemeler ve 
Acil Durum Nakit Transferleri 
Aracılığı ile Küresel Mali Kap-
sayıcılığı Genişletmek” Başlıklı 
Çalıştay

Çalıştayın açılış konuşması UNDP 
temsilcisi Ulrika Richardson ta-
rafından yapılmıştır. Richardson, 
konuşmasında UNDP’nin çalışma-
larına ilişkin bilgi vererek, özel-
likle UNDP’nin uluslararası alan-
da faaliyet gösteren bir birimi 
olarak çalışacak UNDP İstanbul 
Uluslararası Özel Sektör ve Kal-
kınma Merkezinin çalışma alanını 
anlatmıştır. 

UNDP Genel Sekreter Yardımcısı 
Kori Udovicki ise, 4. Az Gelişmiş 
Ülkeler Konferansı kapsamında 
düzenledikleri çalıştayla küresel 
mali kapsayıcılığın nasıl genişle-
tileceği konusunda fikir alışverişi 

yapmak istediklerini belirtmiştir. 
Ayrıca çalıştay kapsamında Dev-
let Planlama Teşkilatı Müsteşar-
lığı tarafından uygulanan Sosyal 
Destek Programına ve SYDGM 
tarafından uygulanan  Şartlı Na-
kit Transferi Programına ilişkin 
bilgi verilmiştir.

Bunun dışında, Vodafone’nun 
mobil bankacılık sorumlusu Ömer 
Kuyucu tarafından da Afrika, 
Pasifik ve Kenya’da uygulanan 
mobil bankacılık uygulamaları 
anlatılmıştır

“Türkiye’nin Kalkınma ve İşbir-
liği Deneyimi” Konulu Oturum

Bu oturum DPT tarafından hazır-
lanmış ve Devlet Planlama Teşki-
latı Müsteşarı Kemal Madenoğlu 
tarafından yapılan açılış konuş-
ması ile başlamıştır. Açılış konuş-
masının ardından DPT uzmanla-
rından Raif Can, DPT tarafından 
yapılan ülke kalkınma planla-
rını tarihsel olarak anlatmıştır. 
1933’ten başlayan kalkınma 
planlarından başlanıp son 9. Kal-
kınma Planı dâhil edilerek plan 
hazırlama teknikleri ve içerikleri 
anlatılmıştır. Kalkınma Planları 
hazırlanırken dikkat edilen hu-
suslar ve hazırlayıcı organlar ve 
komisyonlar belirtilmiştir.

DPT temsilcisinin sunumundan 
sonra Güneydoğu Anadolu Projesi 
Proje Uygulama Koordinatörü 
Tolga Erdoğan, GAP Projesinin 
tarihsel gelişimi, uygulanma 
aşamaları, ekonomiye etkileri, 
bölgesel ve ülke düzeyinde et-
kileri ve hâlihazırdaki durumu 
üzerine bir sunum yapmıştır. GAP 
Projesinin ekonomik çıktılarının 
çok yüksek olduğunu ve bölgenin 
kalkınması için önemli bir proje 

olduğunu belirten Erdoğan, 2008-
2012 yıllarını kapsayan GAP Ha-
reket Planından da detaylı olarak 
söz etmiştir.

DPT Bölgesel Kalkınma Daire 
Başkanı Murat Kara, bölgesel 
kalkınma başlığı altında DPT’nin 
bölgesel farklılıkların kaldırılması 
üzerine yürüttüğü faaliyetleri 
anlatmıştır. Bölgesel ekonomik, 
sosyal ve kültürel farklılıkların 
varlığından dolayı bölgesel dü-
zeyde kalkınma projeleri yapıl-
dığını ve küreselleşme ile sahip 
olunan özelliklerin ortaya çıkar-
tılması gerektiğini belirten Kara, 
bu açıdan Avrupa Birliği ile uyum 
çalışmalarının da yapıldığını an-
latmıştır. Bu açıdan yeni kurulan 
kalkınma ajanslarının da önemli 
bir enstrüman olarak kullanıldı-
ğından söz eden Kara, Kalkınma 
Ajanslarının teşkilat yapısı, 
faydaları, çalışma şekilleri ve 
yürütebildikleri projeler ve hangi 
alanlarda çalıştıklarına ilişkin 
detaylı bilgiler vermiştir.

Kırsal kalkınma üzerine DPT 
uzmanlarından Özcan Türkoğlu 
KÖYDES projesini, Rıdvan KURTİ-
PEK ise, SODES projesini detaylı 
bir şekilde katılımcılara anlat-
mıştır.

Genel Müdürlüğümüz temsilcisi 
Sosyal Yardım Uzmanı Şebnem 
Avşar Kurnaz ise, Türkiye’de 
sosyal yardım sistemi, Genel 
Müdürlüğümüzün faaliyetleri, 
SOYBİS, Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri ile 144 Sosyal Yardım 
Hattı’na ilişkin bilgi vermiştir. 
Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcisi Aydın Arslan da okullaş-
ma üzerine bir sunum gerçekleş-
tirmiştir. 
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Fatih ÖZDOĞAN
Sosyal Yardım Uzmanı

"Refah Kapitalizminin Üç Dünyası"

‘The Three Worlds of 
Welfare Capitalism’ 

kitap incelemesi

devamı 

Refah devleti tartışmalarında, akademik dünyada kendine önemli bir yer edinmiş 
ve bu konudaki temel başvuru kaynaklarından olan ‘The Three Worlds of Welfare 
Capitalism’, Gøsta Esping-Andersen’ın en önemli çalışması olarak akademideki 
güncelliğini koruduğunu, dünyada ve ülkemizdeki akademik çalışmalarda refah 
devleti tartışmalarında yazarın eserinin başvuru kaynağı olarak sıkça yer almasından 
hareketle ifade edebiliriz. 

Refah devleti tartışmalarında, akademik dünyada kendi-
ne önemli bir yer edinmiş ve bu konudaki temel başvuru 
kaynaklarından olan ‘The Three Worlds of Welfare Ca-
pitalism’, Gøsta Esping-Andersen’ın en önemli çalışması 
olarak akademideki güncelliğini koruduğunu, dünyada ve 
ülkemizdeki akademik çalışmalarda refah devleti tartış-
malarında yazarın eserinin başvuru kaynağı olarak sıkça 
yer almasından hareketle ifade edebiliriz. Dünya üzerin-
de farklı ülke uygulamalarından hareketle değişik refah 
modellerinin oluşturulmasına yazarın sonraki çalışmala-
rının ve diğer başka akademiden kişilerce Esping-Ander-
sen’ın modellemelerinde eksik bulunan ya da eklemlenen 
yeni modellemelerle refah devleti tartışmalarına önemli 
katkı sağlayan bir eser olduğu düşünülmektedir. Eser 1990 
yılında yayımlanan bir kitap olup Türkçe çevirisi bulun-
mamaktadır.  

D
AY
AN
IŞ
M
A

87



Yazar eserde, batının gelişmiş 
kapitalist ülkelerinin sosyal po-
litika ve refah tutumlarını de-
ğerlendirerek ele almakta ve bu 
değerlendirmelerden hareketle 
bu ülkeleri değişik modellemeler 
içine almaktadır. Esping-Ander-
sen’ın, aynı model içinde yer 
verdiği ülkeler sosyal politika 
ve refah tutumları açısından 
birbirlerine benzeyen ve/veya 
benzeşen ülkelerdir. Esping-An-
dersen, eserinde yer verdiği ve 
eserin ana tartışmasını oluşturan 
modellemeleri bazı kavramların 
tartışmasına yer vererek oluştur-
maktadır. Modellemelere kaynak-
lık eden ve eserde ele alınan ve 
tartışılan en önemli kavramlar 
‘emeğin metalaşması’, ‘iş gücü’, 
‘iş gücü kaybı’ ve ‘piyasa’dır. 

Esping-Andersen (1990), kapita-
list düzende iş gücü olarak adlan-
dırılan emeğin ücret karşılığı sağ-
landığına işaret etmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, bireylerin sahip 
oldukları iş güçleri (emekleri) gü-
nümüz toplumlarının neredeyse 
tamamında belli ücretlerle satın 
alınmaktadır. Bireyin sahip oldu-
ğu ve piyasada belli bir ücretle 
karşılığını bulan bu iş gücünün, 
bireyin kendisinden bağımsız 
olarak hastalık, piyasadaki geliş-
meler, iş kazaları gibi sebeplerle 
meta olma (ücret değeri taşıma) 
özelliğini kaybedebileceği belir-
tilmektedir. Bunun önüne geçe-
bilmek adına da metanın sınır-
landırıldığı, bu sınırlandırmanın 
emeğin meta değerinin tamamen 
kaybetmesi olarak değerlendiril-
memesi, bireylerin veya ailelerin 
piyasaya katılmadan, piyasa de-
ğerlerinden hariç olarak, genel 
kabul edilebilir bir yaşam stan-
dardına ne kadar kavuştukları 
anlamına geldiği öne sürülmekte-

dir (Andersen, 1990:37). Metanın 
sınırlandırılması kavramının, Es-
ping-Andersen’ın üçlü refah mo-
dellemelerinin oluşturulmasında 
temel tartışma konusu olarak yer 
aldığı düşünülmektir. Esping-An-
dersen, metanın sınırlandırılması 
kavramı ile kişilerin kapitalist 
düzen içinde ne kadar piyasa 
dışı olarak değerlendirildiklerini 
ifade ettiğini belirtir. Buna göre, 
kapitalist yapı içerisinde kişilerin 
sahip oldukları iş gücü (emek 
güçleri) sınırsız değil ve başka iş 
gücüyle de değiştirilebilir özellik-
tedir. Bir kişinin sahip olduğu iş 
gücü piyasa içerisinde başka bir 
kişinin iş gücüyle değiştirilerek 
ya da kişinin sahip olduğu kendi 
iş gücü farklı sebeplerden dolayı 
zarar görerek piyasa değerini 
kaybedebilir. Andersen’a göre, iş 
gücü zarar gören ya da yitirilen 
kişilere standart bir yaşamı dev-
letlerin ne derece sağlayabildik-
leri o devletlerin refah rejimleri-
ni belirlemektedir. 

Esping-Andersen’ın modellemesi 
üç refah rejimden oluşmaktadır: 
Liberal, Muhafazakâr ve Sosyal 
Demokratik yaklaşımlar. Esping-
Andersen, Liberal refah rejimi 
yaklaşımının kişilerin rekabet 
özgürlüğü ve güvensizlik gibi 
piyasaya ait özelliklerden dola-
yı yoksulluğa düşebileceklerini 
savunduğunu ifade eder. Piyasa 
koşulları ile ortaya çıkabilecek 
bu durumun, sistemin bir ek-
sikliği ya da hatasından dolayı 
değil; kişilerden kaynaklandığı 
öne sürülmektedir. (Anderson, 
1990:42). Buna göre, Liberal mo-
del içinde değerlendirilen devlet-
ler asgari gelir gibi uygulamaların 
yoksulluğu çözemeyeceğini; diğer 
taraftan devam etmesine yol 
açacağından hareketle kişilere 

devlet tarafından sağlanan re-
fah en düşük düzeyde ve geçici 
olarak, kişilerin tekrar piyasaya 
girebilmesini sağlayacak mini-
mum bir düzeyde sağlanmaktadır 
(Anderson: 1990:35). Anderson 
(1990), Liberal model içinde 
Amerika, Kanada ve Avustralya 
gibi ülkeleri saymaktadır. Mu-
hafazakâr model ise, toplumsal 
yapımın sınıfsal bir bakış içinde 
değerlendirilmekte ve model 
içinde yer alan ülkelerin asgari 
düzeyde (oldukça cimri) bir re-
fah politikasına sahip oldukları 
savunulmaktadır. Almanya gibi 
muhafazakâr ülkeler refah rejimi 
modeli içinde değerlendirmekte-
dir (Anderson, 1990:38-41). Diğer 
taraftan sosyal demokratik refah 
rejiminde, metanın sınırlandırıl-
masının öncelik olduğu, evrensel 
ve herkesi içine alan bütünsel bir 
refah politikasının uygulandığı 
savunulmaktadır. Bu model için-
de Norveç, İsveç gibi İskandinav 
ülkeleri sayılmaktadır (Anderson, 
1990:28).  

Eserin, batının gelişmiş ülkeleri-
nin refah devleti, sosyal devlet 
ve yoksulluk gibi konularda nasıl 
bir profil gösterdilerine dair te-
mel başvuru kaynakların biri ol-
duğu ve bu konularda çalışan ve 
araştırmalar yürüten ve yürüte-
cek olan kişilere yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. 
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