
Bilindiği üzere, bir kamu kuruluşu olarak 
ülkemizdeki en temel ve kapsamlı sosyal 
yardım faaliyetlerini yürüten Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynağını 
kullanarak ekonomik ve sosyal açıdan 
değişik yoksunlukları olan ve sosyal 
güvencesi olmayan insanlarımız için 
çok çeşitli sosyal yardım ve proje destek 
programları uyguluyordu. 

08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı 
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 
yayımlanan 633 sayılı “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” ile kurulan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının, daha 
önce Başbakanlığa bağlı olan Genel 
Müdürlüğümüz ile birlikte, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu Primsiz Ödemeler Genel 
Müdürlüğünün faaliyetlerini kendi 
bünyesinde yürütmesine karar verildi. 
Bakanlık bünyesinde ayrıca Şehit Yakınları 

ve Gaziler Dairesi Başkanlığı adı altında 
yeni bir daire başkanlığı da kuruldu. 

Bu sayımızdan itibaren, dergimize Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü yayını olarak 
devam edeceğiz. 

Yeni kurulan Bakanlığımız ile birlikte 
yeni bir döneme de girmiş bulunuyoruz. 
Yeni dönem dergimizin kapsamı ve 
içeriğinde de bazı değişikliklere yol 
açacak. Dergimizin önceki sayılarında, 
Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından, 
Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlara 
hizmette sınır tanımadan çalışan SYD 
Vakıflarından haberler verildi, Vakıf 
Başkanlarımız olan Kaymakamlarımız 
ve sosyal yardım alanında çalışan sivil 
toplum örgütleri temsilcileri ile söyleşiler 
gerçekleştirildi ve alana ilişkin akademik 
ve güncel sorunlara yer verildi. Artık söz 
konusu haber, röportaj ve makalelerin 
yanında Bakanlığımızın kadın, çocuk, 
özürlü, yaşlı, gazi ve şehit yakınları 
gibi diğer çalışma alanlarına ilişkin 
uygulamalarına da zaman zaman yer 
vereceğiz. Yeni dönemin dergimizi daha 
da zenginleştireceğine inanıyoruz.

Dergimizin bu sayısında, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın 
Fatma Şahin’in hayatını, yeni kurulan 
Bakanlığımızın kanuni dayanaklarını, 
yeni kurulan birimlerini ve bu birimlerin 
görev ve sorumluluklarını içeren özel bir 
dosya hazırladık. Genel Müdürlüğümüzün 
önemli projelerinden olan “Eşi Vefat 
Etmiş Kadınlar İçin Bir Sosyal Nakit 
Programı Geliştirilmesine Yönelik 
Araştırma Projesi”nin sonuçlarına 
ve konuya ilişkin geliştirilen sosyal 
yardım programına ilişkin bilgilendirme 
toplantısına ilişkin detaylara da yine bu 
sayımızdan ulaşabilirsiniz.  

Her sayımızda olduğu gibi SYD 
Vakıflarımızın çalışmaları ile ilgili 
haberlerimiz de mevcut bu sayımızda. 
İzmir Balçova ve Narlıdere SYD 
Vakıflarının uyguladığı yardım ve proje 
çalışmaları bu kapsamda okuyucularımız 
ile buluşuyor. 

Dergimizin elinizde bulunan 12. sayısını 
da diğer sayılarımızda olduğu gibi keyifle 
okumanızı temenni ederim. Bir sonraki 
sayımızda buluşmak üzere…
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başlıyor



6 Temmuz 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tezkere-
siyle 61. Hükümet’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
olarak atanan Bakanımız Sayın Fatma Şahin görevine 
başladı.

Bakanlık Makamı olarak, eski adıyla Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Akay Cadde-
si’ndeki merkez binasını seçen Şahin,  Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının yeni kurulan teşkilat yapısının 
oluşturulması için de çalışmalarına başladı. 

1966 yılında Gaziantep’te doğan Fatma Şahin, ilk orta 
ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Daha sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. 
Okulu bitirdikten hemen sonra Sanko Holding’e girdi. 
18 yıl boyunca Sanko’da üst düzey yönetimde bulundu.

22. Dönem Milletvekili olarak Gaziantep'ten TBMM'ye 

girdi. TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonunda ve 
AB Uyum Komisyonunda görev aldı. 

TBMM Töre ve Namus Cinayetleri ile Çocuklara Karşı 
Şiddeti Araştırma Komisyonunda görev yaptı. AK Parti 
Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem 
de siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski 
bakanlarından Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'la il-
gili oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonunda ve 
Tuz Gölü Araştırma Komisyonunda çalıştı. AK Parti 2. 
Olağan Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kuruluna 
seçildi. 

6 Temmuz 2011 tarihinde 61. Hükümet'in Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı olarak atandı.

Fatma Şahin, evli ve 2 çocuk annesi olup, iyi derecede 
İngilizce biliyor.

Fatma ŞAHİN / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

yeni bir dönem yeni bir Bakanlık yeni bir Bakan:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin görevine başladı
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08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı 
Resmi Gazete’nin mükerrer sayı-
sında yayımlanan 633 sayılı “Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” ile kurulan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
daha önce Başbakanlığa bağlı olan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştır-
malar Genel Müdürlüğü ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu Primsiz Ödeme-
ler Genel Müdürlüğünün faaliyet-
lerini kendi bünyesinde yürütecek. 
Bakanlık bünyesinde ayrıca Şehit 
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkan-
lığı adı altında yeni bir daire kuruldu. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
hizmet alanları ve görevleri KHK 
çerçevesinde şöyle belirlendi:

Sosyal hizmetler ve yardımlara 
ilişkin ulusal düzeyde politika ve 
stratejiler geliştirmek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve ortaya 
çıkan hizmet modellerine göre gün-
celleyerek geliştirmek.

Sosyal ve kültürel dokudaki aşın-
malara karşı aile yapısının ve de-
ğerlerinin korunarak gelecek nesil-
lere sağlıklı biçimde aktarılmasını 
sağlamak üzere; ulusal politika ve 
stratejilerin belirlenmesini koordine 
etmek, aile bütünlüğünün korun-
ması ve aile refahının artırılmasına 
yönelik sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak.

Çocukların her türlü ihmal ve istis-
mardan korunarak sağlıklı gelişimi-
ni temin etmek üzere; ulusal poli-
tika ve stratejilerin belirlenmesini 
koordine etmek, çocuklara yönelik 
sosyal hizmet ve yardım faaliyetle-
rini yürütmek, bu alanda ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği ve ko-
ordinasyonu sağlamak.

Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, 
kadının insan haklarını korumak ve 
geliştirmek, kadınların toplumsal 
hayatın tüm alanlarında hak, fırsat 
ve imkânlardan eşit biçimde yarar-
lanmalarını sağlamak üzere; ulusal 
politika ve stratejilerin belirlen-
mesini koordine etmek, kadınlara 
yönelik sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak.

Özürlülerin ve yaşlıların her türlü 
engel, ihmal ve dışlanmaya karşı 
toplumsal hayata ayrımcılığa uğra-
madan ve etkin biçimde katılmala-
rını sağlamak üzere; ulusal politika 
ve stratejilerin belirlenmesini koor-
dine etmek, özürlülere ve yaşlılara 
yönelik sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak.

Şehitlerimizin hatıralarının yaşatıl-
ması, şehit yakınları ile gazilerin her 

yeni 
Bakanlıkla 
birlikte 
neler 
değişecek?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, daha önce Başbakanlığa bağlı olan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini 
kendi bünyesinde yürütecek
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türlü mağduriyet ve mahrumiyetten 
korunması amacıyla; ulusal poli-
tika ve stratejilerin belirlenmesini 
koordine etmek, şehit yakınları 
ile gazilere yönelik sosyal hizmet 
ve yardım faaliyetlerini yürütmek, 
bu alanda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak.

Toplumun sosyal yardım ve koru-
maya ihtiyaç duyan kesimlerine 
yönelik yardım faaliyetlerini düzenli 
ve etkin biçimde yürütmek; yok-
sullukla mücadeleye ilişkin ulusal 
politika ve stratejilerin belirlen-
mesini koordine etmek, bu alanda 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak.

Öncelikle çocuğun aile içinde yetiş-
tirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 
aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal 
yardımlarla güçlendirmek; korun-
maya, bakıma ve yardıma muhtaç 
çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların 
tespiti, bunların korunması, bakımı, 
yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını 
sağlamak üzere gerekli hizmetleri 
yürütmek, bu hizmetler için gün-
düzlü ve yatılı sosyal hizmet kuru-
luşları kurmak ve işletmek.

Ailenin bütünlüğünü korumak, 
parçalanmış ailelerin korunmaya, 
yardıma ve bakıma muhtaç fertle-
riyle çocuklarına her türlü maddî, 
manevî ve sosyal destek sağlamak; 
bu amaçla gerekli planlamaları 
yapmak, eğitim faaliyetlerinde bu-
lunmak.

Kamu kurum ve kuruluşları, gö-
nüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından yürütülen sosyal 
hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, 
usûl ve standartları belirlemek, bu 
alanda faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşların taşıması zorunlu olan 
nitelikleri ve bunlara rehberlik ede-
cek programları geliştirmek.

Kamu kurum ve kuruluşları, gö-
nüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından yürütülen sosyal 
hizmet ve yardım faaliyetlerinin, 
belirlenen ilke, usûl ve standartlar 
çerçevesinde denetimini yapmak.

Sosyal hizmet ve yardım faaliyet-
leriyle bunlardan yararlananlara 
ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde 
oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla 
işlemek, kontrol etmek, izlemek ve 
geliştirilecek politika, strateji ve ön-
lemler bağlamında değerlendirmek.

Sosyal hizmetler ve yardımlar ala-
nındaki uluslararası gelişmeleri ve 
faaliyetleri izlemek, bunlara katkı 
vermek ve yürütülecek çalışmalar-
da yararlanmak üzere değerlendir-
mek, bu alanda taraf olduğumuz 
uluslararası sözleşme ve anlaşma-
ların ulusal düzeyde uygulanmasını 
sağlamak.

Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer 
görev ve hizmetleri yapmak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın hizmet birimleri ise şunlar:

• Aile ve Toplum Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü

• Çocuk Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü

• Kadının Statüsü Genel Müdür-
lüğü 

• Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü 

• Sosyal Yardımlar Genel Müdür-
lüğü

• Denetim Hizmetleri Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Başkanlığı
• Şehit Yakınları ve Gaziler Daire-

si Başkanlığı
• Hukuk Müşavirliği
• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
• Personel Dairesi Başkanlığı 
• Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanlığı 
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşa-

virliği 
• Özel Kalem Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK’da Değişiklik Yapılma-
sına Dair KHK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
bazı kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapıl-
ması ise; 6/4/2011 tarihli ve 6223 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 
11/10/2011 tarihinde 662 sayılı 
KHK ile kararlaştırıldı. 662 sayılı 
KHK, 02.11.2011 tarihli ve 28103 
sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Söz konusu değişiklik çerçevesinde, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde; Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim 
ve Yayın Dairesi Başkanlığı olmak 
üzere iki yeni daire başkanlığı ku-
rulmasına karar verildi. 

Ayrıca, 662 sayılı KHK’da Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larını ilgilendiren düzenlemelere 
de yer verildi. Buna göre, 1/7/1976 
tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 
1'inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “İl veya İlçe İdare Heyetle-
rinden” ibaresi “İl veya İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larından”, 8'inci maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarında yer alan “İl 
veya İlçe İdare Kurullarının” ibareleri 
“İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının” olarak 
değiştirilirken, sosyal yardıma hak 
kazanılmasında ve genel sağlık 
sigortalılığının tespitinde esas alı-
nacak gelir tespit testlerine ilişkin 
usûl ve esasların belirlenmesinde, 
bu testlerin, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarıyla işbirliği yapı-
larak uygulanmasına karar verildi.
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• Bakanlığın aile ve topluma 
yönelik koruyucu, önleyici, 
eğitici, geliştirici, rehberlik ve 
rehabilite edici sosyal hizmet 
faaliyetlerini yürütmek ve 
koordine etmek.

• Aile yapısının ve değerlerinin 
korunması, güçlendirilmesi 
ve ailenin sosyal refahının 
artırılması için ulusal politika 
ve stratejilerin belirlenmesi 
çalışmalarını koordine et-
mek, belirlenen politika ve 
stratejileri uygulamak, uygu-

lanmasını izlemek ve değer-
lendirmek.Kamu kurum ve 
kuruluşları, gönüllü kuruluş-
lar ile gerçek ve tüzel kişi-
lerce aile ve topluma yönelik 
yürütülen sosyal hizmetlere 
ilişkin ilke, usûl ve standart-
ları belirlemek ve bunlara 
uyulmasını sağlamak.

• Aile yapısını ve değerlerini 
tehdit eden sorunları ve bu 
sorunlara yol açan faktörleri 
tespit etmek, bu sorunlara 
karşı toplumsal duyarlılığı 

geliştirici faaliyet ve projeler 
yürütmek, çözüm önerileri 
geliştirmek, bu konularda 
eğitim programları hazırla-
mak ve uygulamak.

• Aile içi şiddet ve istismar, 
töre cinayetleri, intihar ve 
benzeri sorunları nedenleri 
ve sonuçları bakımından 
incelemek, araştırmak, bun-
ların önlenmesine ve so-
runların çözümüne yönelik, 
aileyi destekleyici ve eğitici 
programlar hazırlamak ve 
uygulamak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan ve 633 ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile kurulan Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının hizmet alanları, görev ve sorumlulukları da yine 
söz konusu Kararnameler çerçevesinde belirlendi. 

Buna göre, daha önce Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlü-
ğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler 
Genel Müdürlüğü feshedilirken, söz konusu kurumlar görev alanlarını; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Ço-
cuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne devrettiler. Ayrıca, daha önce herhangi bir kurumun sorum-
luluğunda olmayan şehit yakınları ve gazilerin sorunları ile ilgilenecek olan yeni bir Daire Başkanlığının da Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesinde hizmet vermesi öngörüldü. 

Bakanlığın hizmet birimleri ve görevleri ise şöyle:

yeni Bakanlıkta hangi birim hangi 
alanlardan sorumlu olacak?

Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü:
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• Ailelerin huzur ve mutluluğu-
nu tehdit eden kötü alışkanlık 
ve bağımlılık sorunlarını, 
nedenleri ve sonuçları bakı-
mından incelemek, araştır-
mak, bunların önlenmesine 
ve sorunların çözümüne 
yönelik, aileyi destekleyici ve 
eğitici programlar hazırla-
mak ve uygulamak.

• Ailelerin maddî refahının 
geliştirilmesine yönelik ça-
lışmalar yapmak, bu konuda 
diğer birimler, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile ko-

ordineli eğitim programları 
ve projeler hazırlamak ve 
uygulamak.

• Ailedeki yapısal değişim-
leri, nedenleri ve sonuçları 
bakımından araştırmak, de-
ğerlendirmek ve aile değer-
lerinin sağlıklı biçimde ko-
runması ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak.

• Nüfus yapısındaki değişim-
lerin aile yapısı üzerindeki 
etkilerini izlemek, sorun 
alanlarını tespit etmek ve 
bu konuda ulusal bir po-

litikanın geliştirilmesine 
yardımcı olmak. Ailenin ve 
aileyi oluşturan bireylerin 
karşılaştıkları sorunlara 
ilişkin kamuoyundaki eğilim 
ve beklentileri tespit etmek 
amacıyla çalışmalar yapmak. 
Yurt dışında yaşayan Türk 
ailelerinin sorunlarını araştır-
mak ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği içinde 
çözüm önerileri geliştirmek 
ve uygulamak.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.

• Bakanlığın çocuklara yönelik 
koruyucu, önleyici, eğitici, 
geliştirici, rehberlik ve re-
habilite edici sosyal hizmet 
faaliyetlerini yürütmek ve 
koordine etmek.

• Çocuklara yönelik sosyal 
hizmetler konusunda politika 
ve stratejiler belirlenmesine 
ilişkin çalışmaları koordine 
etmek, belirlenen politika 
ve stratejileri uygulamak, 
uygulanmasını izlemek ve 
değerlendirmek.

• Kamu kurum ve kuruluşları, 
gönüllü kuruluşlar ile gerçek 

ve tüzel kişilerce çocuklara 
yönelik yürütülen sosyal 
hizmetlere ilişkin ilke, usûl 
ve standartları belirlemek 
ve bunlara uyulmasını sağ-
lamak.

• Çocukların her türlü ihmal 
ve istismardan korunması ve 
sağlıklı gelişimi için gerekli 
önleyici ve telafi edici me-
kanizmaları oluşturmak ve 
uygulamaya koymak.

• Geçici ya da sürekli olarak 
aile ortamından mahrum 
kalan veya yüksek yararı ai-
lesinin yanında bulunmamayı 

gerektiren çocuklara, özel 
bakım ve koruma hizmeti 
sunmak.

• Özel surette korunması ge-
reken çocuklara yönelik hiz-
metleri, habersiz denetimleri 
de kapsayacak şekilde yerin-
de denetlemek, tespit edilen 
aksaklıklara ve yetersizlik-
lere karşı gerekli önlemleri 
ivedilikle almak.

• Özel surette korunması ge-
reken çocuklara en nitelikli 
hizmetin verilebilmesini te-
minen, fiziki altyapı, nitelikli 
personel yetiştirilmesi ve 

Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü:
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istihdamı gibi hususlarda her 
türlü önlemi almak.

• Özel surette korunması gere-
ken çocukların ilgili mevzuat 
uyarınca işe yerleştirilmesi 
işlemlerinde koordinasyonu 
sağlamak.

• Özel surette korunması gere-
ken çocuklara yönelik hizmet-
ler konusunda kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, bu 
alandaki gönüllü girişimleri 
teşvik edici mekanizmaları 
geliştirmek ve uygulamak.

• Özel surette korunması gere-
ken çocuklar sorununda top-
lumsal duyarlılığı ve dayanış-
mayı güçlendirici faaliyet, proje 

ve kampanyalar düzenlemek.
• Evlat edindirme ve koruyucu 

aile hizmetlerini koordine et-
mek.

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Ka-
nununda belirlenen tedbirleri 
yürütmek ve koordinasyonunu 
sağlamak.

• Bakan tarafından verilen ben-
zeri görevleri yapmak.

• Bakanlığın kadınlara yönelik 
koruyucu, önleyici, eğitici, 
geliştirici, rehberlik ve re-
habilite edici sosyal hizmet 
faaliyetlerini yürütmek ve 
koordine etmek.

• Kadına karşı ayrımcılığın ön-
lenmesi, kadının insan hak-

larının ve toplumsal statü-
sünün korunması ve 

geliştirilmesi, kadının 
toplumsal hayatın 
tüm alanlarında etkin 
hâle getirilmesine 

yönelik ulusal politika ve 
stratejilerin belirlenmesi 

• çalışmalarını koordine et-
mek, belirlenen politika ve 
stratejileri uygulamak, uygu-
lanmasını izlemek ve değer-
lendirmek.

• Kamu kurum ve kuruluşları, 
gönüllü kuruluşlar ile gerçek 
ve tüzel kişilerce kadınlara 
yönelik yürütülen sosyal 
hizmetlere ilişkin ilke, usûl 
ve standartları belirlemek 
ve bunlara uyulmasını sağ-
lamak.

• Kadına karşı her türlü ay-
rımcılığı önlemek ve kadının 
insan haklarını geliştirmek 
amacıyla faaliyet ve projeler 
yürütmek, bu alanda yapılan 
çalışmalara destek vermek.

• Kadının insan hakları konu-

sunda kamuoyunu bilgilen-
dirmek ve aydınlatmak sure-
tiyle toplumsal bilinçlenmeyi 
geliştirmek.

• Kadına yönelik her türlü 
şiddet, töre ve namus cina-
yetleri, taciz ve istismarın 
önlenmesi için çalışmalarda 
bulunmak, kadının aile ve 
sosyal yaşamdan kaynakla-
nan sorunlarının çözümüne 
destek oluşturmak.

• Sağlık, eğitim, kültür, çalış-
ma ve sosyal güvenlik başta 
olmak üzere bütün alanlarda 
kadınların ilerlemesini sağla-
yıcı ve karar mekanizmaları-
na katılımını artırıcı çalışma-
larda bulunmak.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.

Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü:
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Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü:

• Bakanlığın özürlülere ve 
yaşlılara yönelik koruyucu, 
önleyici, eğitici, geliştirici, 
rehberlik ve rehabilite edici 
sosyal hizmet faaliyetlerini 
yürütmek ve koordine etmek.

• Özürlülüğün önlenmesi ile 
özürlülerin eğitimi, istihdamı, 
rehabilitasyonu, ayrımcılığa 
uğramadan insan hakların-
dan yararlanarak toplumsal 
hayata katılmaları ve diğer 
konularda ulusal düzeyde 
politika ve stratejilerin belir-
lenmesi çalışmalarını koordi-
ne etmek, belirlenen politika 
ve stratejileri uygulamak, 
uygulanmasını izlemek ve 
değerlendirmek.

• Özürlülerin sorunlarını ve 

çözüm yollarını araştırmak, 
bu konuda uygulamanın 
geliştirilmesine yönelik öneri 
ve programlar hazırlamak ve 
uygulamak.

• Özürlülerle ilgili konularda 
inceleme ve araştırmalar 
yapmak, projeler hazırlamak 
ve uygulamak.

• Münhasıran özürlülere 
tanınan haklar ve sunulan 
hizmetlerden yararlanmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
özürlü kimlik kartlarına iliş-
kin işleri yürütmek.

• Yaşlılara yönelik sosyal hiz-
metlere ilişkin olarak ulusal 
düzeyde politika ve stratejile-
rin belirlenmesi çalışmalarını 
koordine etmek, belirlenen 

politika ve stratejileri uygula-
mak, uygulanmasını izlemek 
ve değerlendirmek.

• Yaşlılara sunulan sosyal hiz-
met modellerini geliştirmek.

• Yaşlıların ve bakıma muh-
taç özürlülerin, yaşamlarını 
evlerinden ve sosyal çevre-
lerinden ayrılmadan sürdü-
rebilecekleri sosyal destek-
lerin verilmesi için gerekli 
mekanizmaları kurmak, var 
olanları standardize etmek, 
uygulamaları takip etmek ve 
denetlemek.

• Yaşlıların toplumla bütünleş-
mesine, statü ve rollerinin 
yeniden kazanımına, işlevle-
rinin artırılmasına, boş za-
manlarının etkili bir biçimde 
değerlendirilmesine ilişkin 
mekanizmalar oluşturmak.

• Kamu kurum ve kuruluşları, 
gönüllü kuruluşlar ile gerçek 
ve tüzel kişilerce özürlülere 
ve yaşlılara yönelik yürütülen 
sosyal hizmet faaliyetlerine 
ilişkin ilke, usûl ve standart-
ları belirlemek ve bunlara 
uyulmasını sağlamak.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.
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Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü:

• Yoksullukla mücadele ve 
sosyal yardımlar alanında 
ulusal düzeyde uygulana-
cak politika ve stratejilerin 
oluşturulması çalışmalarını 
koordine etmek, belirlenen 
politika ve stratejileri uygula-
mak, uygulanmasını izlemek 
ve değerlendirmek.

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununun amaçlarını ger-
çekleştirmek ve uygulan-
masını sağlamak için gerekli 
idarî ve malî tedbirleri almak.

• Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışmayı Teşvik Fonunun 
gelirlerini zamanında top-
lamak, toplanan gelirlerin 
yerinde, zamanında ve ihti-
yaçlara göre kullanılmasını 
sağlamak.

• 3294 sayılı Kanun hükümle-
rine göre kurulan vakıfların 
harcamalarını, iş ve işlemle-
rini araştırmak, incelemek, 
izlemek ve denetlemek, 
görülen aksaklıklarla ilgili 
gerekli tedbirleri almak, 
vakıfların çalışma usûl ve 
esasları ile sosyal yardım 
programlarının ölçütlerini 
belirlemek.

• Mevzuatta kamu kaynakla-
rıyla yardım yapılması öngö-
rülen kişilere aylık, tazminat, 
ücret, yardım veya başka bir 
ad altında yapılacak her türlü 
sosyal yardımın ödenmesi 
ve anılan yardım ve ödeme-
lerin veri tabanına işlenerek 
izlenmesi ile ilgili işleri diğer 
birimler ve ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile işbirliği 
içinde yerine getirmek; diğer 
kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılmakta olan 
her türlü sosyal yardım ve 
ödemelerin veri tabanında 

izlenmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek.

• Yoksullukla mücadeleye ve 
Genel Müdürlüğün görev 
alanına giren diğer konulara 
ilişkin olarak araştırma ve 
incelemeler yapmak, proje 
hazırlamak ve uygulamak.

• Yoksullukla mücadele ala-
nında uluslararası gelişme 
ve uygulamaları izlemek, 
değerlendirmek, ülkemiz 
açısından yararlı görülen mo-
delleri uygulamaya koymak.

• Sosyal Yardımlar Bilgi Siste-
mi ile ilgili işleri yürütmek.

• Sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma kültürünü kökleştirici 
çalışmalar yapmak, geniş 
kitleleri kapsayan yardım 
kampanyalarını koordine 
etmek ve desteklemek.

• Sosyal yardıma hak kazanıl-
masında ve genel sağlık si-
gortalılığının tespitinde esas 
alınacak gelir tespit testlerine 
ilişkin usûl ve esasları be-
lirlemek, bu testleri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarıyla işbirliği yaparak 
uygulamak.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.
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Şehit Yakınları 
ve Gaziler 
Dairesi Başkanlığı:

• Bakanlığın şehit yakınları 
ve gazilere yönelik sos-
yal hizmet faaliyetlerini 
yürütmek ve koordine 
etmek.

• Şehit yakınları ve gazi-
lerin hakları ile onlara 
yönelik yardım, hizmet ve 
muafiyetlere ilişkin ulusal 
politika ve stratejilerin 
belirlenmesine yönelik 
çalışmaları koordine et-
mek, belirlenen politika 
ve stratejileri uygulamak, 
uygulanmasını izlemek ve 
değerlendirmek.

• Kamu kurum ve kuruluş-
ları, gönüllü kuruluşlar ile 
gerçek ve tüzel kişilerce 
şehit yakınları ve gazilere 
yönelik yürütülen faali-
yetlere ilişkin ilke, usûl ve 
standartları belirlemek 
ve bunlara uyulmasını 
sağlamak.

• Şehit ve gazi çocuklarının 
eğitimi konusunda, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile 
gönüllü kuruluşların da 
desteğiyle gerekli çalış-
maları yürütmek.

• Şehit yakınları ve gazile-
rin ekonomik, sosyal ve 

kültürel bakımdan des-
teklenmesi ve toplumdan 
kopmaması amacıyla 
çalışmalar yürütmek, bu 
konuda toplumsal duyar-
lılığı güçlendirici faaliyet-
ler yapmak.

• Gazilerin toplumsal ha-
yata adaptasyonu, tedavi 
ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, istihdam sorunlarının 
giderilmesi ve sosyal 
güvenlik haklarının geliş-
tirilmesi amacıyla çalış-
malar yürütmek.

• Şehit ve gazi yakınları 
arasında iletişim ve daya-
nışmayı güçlendirmek.

• Şehit yakınları ve gazilere 
yönelik yardım kampan-
yalarına ilişkin usûl ve 
esasları belirlemek, is-
tismar amaçlı girişimlere 
karşı ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği içinde her 
türlü önlemi almak.

• İlgili mevzuatı çerçevesin-
de şehit ve gazi yakınları-
nın öncelikli istihdamına 
yönelik uygulamaları 
koordine etmek.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.

D
AY
AN
IŞ
M
A

14



Eğitim ve Yayın 
Dairesi Başkanlığı:

• Bakanlık personeli ile Ba-
kanlığın görev alanındaki 
hizmetleri yerine getirecek 
diğer kurum ve kuruluş 
personelinin yetiştirilmesi, 
eğitilmesi ve bilgi düzey-
lerinin yükseltilmesi için 
gerekli programları plan-
lamak, geliştirmek ve uy-
gulamak; hizmet içi eğitim 
programları hazırlamak ve 
yürütülmesini sağlamak.

• Bakanlığın görev alanına 

ilişkin konularda kamuoyu-
na yönelik eğitici, aydınlatıcı 
ve bilinçlendirici faaliyetler 
yürütmek, bu konuda ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör-
le işbirliği yapmak.

• Bakanlığın iletişim strateji-
sini hazırlamak, uygulamak 
ve uygulanmasını izleyerek 
değerlendirmek.

• Bakanlığın faaliyetlerini, pro-
jelerini, sunduğu hizmetleri 
kamuoyuna duyurmak.

• Bakanlığın görev alanına 
giren konularda toplumsal 
dayanışmayı güçlendirici 
kitlesel kampanyalar ve et-
kinlikler düzenlemek, teşvik 

etmek ve katkı sağlamak.
• Bakanlığın görev alanına 

giren konularda görsel, işit-
sel ve yazılı dokümanların 
basım ve yayımını yapmak 
veya yaptırmak, bu alandaki 
çalışmaları teşvik etmek ve 
desteklemek.

• Bakanlığın görev alanıyla il-
gili her türlü bilgi ve belgeyi 
toplamak, değerlendirmek, 
yayımlamak, film, slayt, 
fotoğraf ve benzeri belgeleri 
hazırlamak veya hazırlat-
mak, bu konulara ilişkin 
arşiv, dokümantasyon ve 
kütüphane hizmetlerini 
yürütmek.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.
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Denetim 
Hizmetleri 
Başkanlığı:

• Sosyal hizmet ve yardım 
kuruluşlarınca sunulan 
hizmetlerin kontrol ve dene-
timini ilgili birimlerle işbirliği 
içinde yapmak, sunulan 
hizmetlerin süreç ve sonuç-
larını mevzuata, önceden 
belirlenmiş amaç ve hedef-
lere, performans ölçütlerine 
ve kalite standartlarına göre 
analiz etmek, karşılaştır-
mak ve ölçmek, kanıtlara 
dayalı olarak değerlendir-
mek, elde edilen sonuçları 
rapor hâline getirerek ilgili-
lere iletmek.

• Bakanlığın denetimi altın-

daki her türlü kuruluşun 
faaliyet ve işlemleri ile ilgili 
olarak Bakanlığın görev ve 
yetkileri çerçevesinde dene-
tim, inceleme ve soruştur-
malar yapmak.

• Bakanlığın görev alanına 
giren konularda faaliyet 
gösteren kamu kurum ve 
kuruluşları, gerçek ve tüzel 
kişiler ile gönüllü kuruluş-
lara, faaliyetlerinde yol gös-
terecek plan ve programlar 
oluşturmak ve rehberlik 
etmek.

• Sosyal hizmet ve yardımlar 

alanında faaliyette bulunan 
veya bulunmak isteyen kişi, 
kurum ve kuruluşlar ile 
gönüllü kuruluşları teşvik 
edici mekanizmaların oluş-
turulmasına yardımcı olmak 
ve bu alanda yapılacak fa-
aliyetlere ve alanda çalışan 
meslek elemanlarına reh-
berlik etmek.

• Sosyal hizmet ve yardım 
kuruluşlarının faaliyet ve iş-
lemlerinde hataların önlen-
mesini, yönetim ve kontrol 
sistemlerinin geçerli, güve-
nilir ve tutarlı hâle gelmesini 
sağlamak.

• Bu Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında 
hizmet sunan sosyal hizmet 
kuruluşları ile sosyal hiz-
metlerden yararlananlara 
ilişkin olarak ortak veri ta-
banı oluşturulmasına katkı-
da bulunmak.

• Kurumun merkez ve taşra 
teşkilâtı ile personelinin 
idarî, malî ve hukukî iş-
lemleri hakkında denetim, 
inceleme ve soruşturma 
yapmak.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.
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Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı:

• Bakanlığın görev ve faaliyet 
alanına giren konularda, 
kalkınma planları ve yıllık 
programlarda öngörülen 
hedefler doğrultusunda, 
uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla ilişkileri yürütmek, 
koordinasyonu sağlamak.

• Avrupa Birliğine yönelik 
olarak Hükümetçe belirle-
nen amaçlar çerçevesinde 
Bakanlığın görev alanlarına 
ilişkin kısa, orta ve uzun 
vadede uygulanacak po-

litikaların saptanması için 
gerekli çalışmaları yapmak, 
bu konularda uygulama ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alın-
masını sağlamak ve öneri-
ler hazırlamak.

• Bakanlığın Avrupa Birliği 
kaynaklı program ve pro-
jelerini hazırlamak, ilgili 
birimlerle işbirliği içinde 
yürütmek ve gerekli koordi-
nasyonu sağlamak.

• Uluslararası kuruluşlar nez-
dinde düzenlenen seminer 

ve toplantılara personelin 
katılımı konusunda gerekli 
koordinasyonu sağlamak.

• Yurtdışında yaşayan, çalışan 
veya yurtdışıyla bağlantısı 
olan kişi ve ailelerin, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve ailevi 
nedenlerden kaynaklanan 
sorunlarına çözüm bulmak 
üzere uluslararası teşki-
latlarla işbirliği yapmak ve 
uluslararası vaka çalışmala-
rını yürütmek.

• Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği:

• Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı 
temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 
almak.

• Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat 
taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, 
Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince 
sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.

• Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek 
ve denetlemek.

• Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin 
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Strateji Geliştirme Başkanlığı:
• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15'inci 

maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:
• 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, 

aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
• Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
• Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
• Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve 

esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğ-

ru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı:
• Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağ-

lamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri 
almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

• Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
• Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmala-

rı yapmak.
• Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.
• Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri 

yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknoloji-
lerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı:
• Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve perfor-

mans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
• Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü:
• Bakanın çalışma programını düzenlemek.
• Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
• Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Şahin ve Sayın Bakanımız Hayati 
Yazıcı arasında Genel Müdürlüğümüzün devir 
teslim töreni gerçekleştirildi

Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, Bakanımız Sayın Fatma Şahin’e 
Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak bir brifing verdi. 
Brifingin sonrasında kurumun faaliyetlerini yerinde inceleyen Şahin, Alo 144 
Çağrı Merkezi’ni de ziyaret etti ve konu hakkında bilgi aldı.

08.06.2011 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanan “Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname” ile Aile ve Sos-
yal Politikalar bünyesinde “Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü” adı 
altında faaliyetlerini yürütecek olan 
Genel Müdürlüğümüzde, 08.07.2011 

tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız Sayın Fatma Şahin ve 
Genel Müdürlüğümüzden sorumlu 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati Ya-
zıcı arasında Kurumumuzun devir 
teslim töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim töreninde konuşan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın 

Hayati Yazıcı, Türkiye’nin yüz akı ve 
en önemli kuruluşlarından olan, 
eski ismi ile Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlü-
ğünü, Bakanlar Kurulu kararı ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde yer alması dolayısıyla, 
çalışkanlığı ve performansı itibarıyla 
büyük başarı göstereceğine inandığı 
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Sayın Fatma Şahin’e devretmekten 
büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 

Şimdiki adı ile Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğü olan Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğünün, Türkiye’nin sosyal 
devlet olgusu etrafında bu alanda 
çok önemli projeleri hayata geçir-
diğini belirten Yazıcı, bu projelerden 
bazıları hakkında bilgi vermek iste-
diğini söyledi. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğünün Türkiye’de 
bilgi teknolojisini en etkin üreten 
ve kullanan kurumlardan bir tanesi 
olduğunu vurgulayan Hayati Yazıcı, 
yürütülen projelere ilişkin şu açıkla-
malarda bulundu:

“Bunlardan en övündüklerimizin 
başında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 
(SOYBİS) gelmektedir. Bu projeyi 
Genel Müdürlükte çalışan uzman 
arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bir 

kere burada insan kaynağı bakı-
mından başarılı, deneyimli bir profil 
ortaya çıktı. Bu sistem sayesinde 
sosyal yardıma muhtaç vatandaş-
larımız, kamu kurumlarını dolaşma 
ve bunun için kaynak harcama 
külfetinden kurtularak, başvur-
dukları Vakıfta 7 saniye gibi kısa bir 
zamanda, sosyal bilgilerini belirle-
yebilme imkânına kavuşmuştur. Bu, 
Türkiye’nin bir kazanımıdır. Projeyi 
Yeşil Kart ve 2022 sayılı yasayı yü-
rüten birimler de istemiş, onlara da 
uygulama sahası yaratılmıştı. Şimdi 
bu iki birim de Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı bünyesinde birleşti. 
Böylece SOYBİS’in çok isabetli hiz-
metler yürüttüğünü görmüş olduk. 

Yine çok önemli projelerden bir 
tanesinin, biraz iddialı olacak ama, 
dünyada örneği yok. Bütünleşik 
Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi'ni 
2009’da fiilen başlattık, 2008 yılında 
bu projenin toplantıları paydaşlarla 
birlikte yapıldı. Üç yıllık bir zaman 

dilimi içerisinde tamamlanması 
öngörülmüştü ve proje 2011 yılı 
sonunda bitecek. Bu proje bittiğin-
de, Türkiye’nin yoksulluk haritası 
hane ölçeğinde ortaya çıkmış ola-
cak. Bütün kamu ölçeğindeki sosyal 
yardımların hangi miktarda, kime, 
ne ölçüde yapıldığını artık görür 
hale geleceğiz. Çok özgün bir proje 
bu. Bu proje de bittiğinde, Türkiye 
sosyal politikalar alanında büyük 
bir hamleyi daha gerçekleştirmiş 
olacak.” 

2003 yılından bu yana bu alanda 
uygulanan projeler ve çalışmalar 
sonucu ortaya çıkan iyileştirmeler-
den de söz etmek istediğini belirten 
Yazıcı, dünyada 7 milyar insanın 
olduğunu ve 1.5 milyar insanın 
günlük bir doların altında bir para ile 
geçinmek zorunda olduğunu ifade 
ederek, “Ancak iftiharla ifade etmek 
isterim ki, Türkiye’de 2004 yılından 
bu yana, uyguladığımız politikalar 
sonucunda, günlük bir doların altın-
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da bir gelirle yaşamak zorunda olan 
insanımız kalmamıştır.” dedi. Dünya 
yoksulluk kriterlerine göre, günlük 
4.35 doların altında bir gelir ile ya-
şamak zorunda kalan insanların, 
gıda ölçeğine göre yoksul sayıldığını 
ve 2002 yılında bu ölçüte göre Tür-
kiye’de günlük 4.35 doların altında 
bir gelir ile geçinmek zorunda 
kalanların oranının yüzde 30.3 oldu-
ğunu belirten Yazıcı, “2009 yılı sonu 
verileri itibarıyla bu oran 4.15’e in-
dirilmiştir. Bu uyguladığımız sosyal 
politika ve ekonomi politikalarımızın 
bir sonucudur.” diye konuştu.  

"Bu konudaki hedefimiz 2015 yılında 
bu alanı da sıfıra indirmektir. Fatma 
Hanım’ın temposu daha hızlıdır, bu 
hedefi daha çabuk gerçekleştirir 
diye düşünüyorum.” diyen Yazıcı, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Benim için önemli ve çalışmala-
rını sessizce yürüten bu kurumu, 
bu konuda gerçekten büyük bir 
hamle yapacağına inandığım bir 
arkadaşıma devretmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Ben 2007 yılı sonundan 
bu yana, burada arkadaşlarımla 
beraber çok zevkli, heyecan verici 
bir çalışma yürüttüm. Bütün ar-
kadaşlarımın çalışmalarından son 
derece memnuniyet duyduğumu 
da buradan belirtmek istiyorum. 
Başta Genel Müdürümüz Sayın Aziz 
Yıldırım olmak üzere, tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür etmek 
istiyorum ve böylesine güzide bir 
kurumu, çok değerli, bu alanda 
büyük performans göstereceğine 
inandığım, 2002 yılından bu yana 
yakinen tanıdığım Fatma Şahin’e 
teslim ederek, kendisine başarılar 
diliyorum.”

Hayati Yazıcı’nın ardından söz alan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Şahin ise, sözlerine, 
Hayati Yazıcı’nın siyasi hayatında, 

hayatının dönüm noktalarında ve 
karar mekanizmasında her zaman 
yanında olduğunu ve bugün de 
böyle güzide bir kurumu ondan 
devralmaktan büyük onur ve şeref 
duyduğunu ifade ederek başladı. 

"Biz on yıl önce yola çıktığımız 
zaman hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak dedik. Tam adalet, tam kal-
kınma dedik, insanı yaşat ki devlet 
yaşasın dedik, insanı merkeze alan 
büyük bir eylem planı oluşturduk.” 
diyen Şahin, “61. Hükümet’in Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak 
huzurlarınızdayım. Bu 10 yıllık sü-
rede çok önemli bir başarı hikâyesi 
sağlandı. Özellikle Sayın Bakanım 
ve Sayın Genel Müdürümün bura-
daki çalışmalarından sonra bu ba-
şarı hikâyesi taçlandırılarak devam 
etti. Burada çalışan herkese, her 
uzmanıma bütün gönlümle minnet-
tar olduğumu söylemek istiyorum.” 
diye konuştu. 

Taban siyaseti yaptığını, kendi se-
çim bölgesinde halkla hemhal olan 
ve onlarla gönül yakınlığı kuran 
bir kardeşleri olduğunu belirten 
Şahin, “Oraya gittiğim zaman, ya-
pılan projelerin hayata dokunup 
dokunmadığını görmek benim için 
çok önemliydi. Bugün Sayın Baka-
nımızın söylemiş olduğu ve adına 
ne söylerseniz söyleyin, bu projeler 
yaşamı etkileyebildi mi? Kadının, 
çocuğun, erkeğin, ailenin yaşamına 
dokunabildi mi, önemli olan buysa 
ve bunu başarabildik mi deyince, bu 
kurum bunu başardı. Ben hepinizi 
çok tebrik ediyorum. Kampanya 
sürecinde, yaklaşık 40 gün boyunca, 
sizin yaptığınız projelerin nasıl insa-
nın onurlu yaşam mücadelesinde 
farklar yarattığını, nasıl okuyamaya-
cak bir kız çocuğunun okuduğunu, 
nasıl bir erkek çocuğunun gözünün 
yaşının durdurulduğunu, nasıl bir 
kadının yarasına merhem olduğu-
nu, ben bizzat yaşadım ve gördüm. 

Dolayısıyla bugün kâğıt üzerinde 
çok önemli şeyler yapıldı dediğimiz-
de, bunun uygulamada da büyük 
başarı kazanmış olmasının büyük 
heyecanını yaşıyorum.” dedi. 

Ustalık dönemine girdiklerini, 2023 
vizyonunu ortaya koyduklarını ve 
2023 vizyonunda ileri demokrasiyi, 
ekonomik kalkınmayı, güçlü top-
lumu yakalamak ve başarmak zo-
runda olduklarını ifade eden Şahin, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki en önemli ana damar, 
ekonomik büyümeyi sağlamak ki 
bu ay dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkesi olduk. Bu çok önemli, yani 
pastanın büyümesi. Ama büyüyen 
pastadan adil ve hakça paylaşım 
çok çok daha önemli. Dolayısıyla 
ekonomi politikalarımızı, sosyal 
politikalarımız ile desteklemek ve 
insanın yaşam kalitesini artırma-
daki hakça paylaşımı başarmak 
zorundayız. Bu yüzden bu kurum 
yoluna çok daha güçlü bir şekilde 
devam etmek zorundadır. Sizlerin 
tecrübesi, birikimi çok önemli. Siz-
ler burada bilgiyi yönetiyorsunuz, 
büyük bir mali gücü yönetiyorsunuz 
ve büyük bir beyin gücüsünüz, bi-
zim ülkemizin gücüsünüz. Bizim 
kaybedecek zamanımız yok. Çok 
daha hızlı hareket edebilme şansı-
mız ve hedefimiz var. Gücümüzü, 
tecrübemizi ve aklımızı birleştirdiği-
miz zaman bu hedefi çok daha öne 
çekebiliriz, diye düşünüyorum.” 

Hükümet programında yer alan 
“Aile Sosyal Destek Projesi”nden de 
söz eden Şahin, hükümet bu proje-
nin halk dilindeki açıklamasının, na-
sıl artık her ailenin bir hekimi varsa, 
bir sosyal hizmet uzmanının da bir 
aileyi takip etmesi ve incelemesi 
olduğunu ve bu hizmetin en önemli 
hedefleri olduğunu belirtti. “Koru-
yucu ve önleyici tedbirleri hayata 
geçiremezsek, risk faktörlerini yö-
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netemezsek, ortaya çıkan sıkıntıla-
rın devlet olarak maliyetini ödemek 
zorunda kalıyoruz.” diye konuşan 
Şahin, “Parçalanmış ailelerle top-
lumda huzurun ve barışın zede-
lendiğini görüyoruz. Koruyucu ve 
önleyici tedbirler bu proje için çok 
önemlidir diye düşünüyorum. Bunu 
başardığımız zaman, o ailenin neye 
ihtiyacı varsa, yalnızca ekonomik 
destek değil, çok küçük bir hukuki, 
psikolojik ve sosyolojik destekle o 
ailenin sosyal devlet olarak yanında 
olmak çok önemli bir şey. Anayasa-
mız bize 'Türkiye, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir.' diyor. Bu projenin 
sosyal adaleti sağlamada başarı-
mızı daha da taçlandıracağına ina-
nıyorum. Sayın Bakanımızın sürekli 
tecrübesinden istifade edeceğimize 
inanıyorum.” dedi. 

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Sosyal yardımların tek çatı altında 
toplanması ve koruyucu, önleyici 
tedbirlerin artırılması ile risk fak-

törlerini yönetmek durumundayız. 
Yoksulluğu azaltmak, gelir dağı-
lımındaki adaletsizliği gidermek 
zorundayız. Ben emeğinizden dolayı 
size çok teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki süreçte sizlerle çok 
daha iyi işler başaracağımıza, ülke-
min yarınları adına çok güzel işler 
yapmanın, iz bırakmanın, arkamız-
da hoş bir sada bırakmanın gayreti 
içerisinde olacağımıza, ekibimizle 
birlikte söz veriyorum.”

Devir teslim töreninden sonra, 
Fatma Şahin ve Hayati Yazıcı, basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Kabinedeki tek kadın bakan olması 
hakkında ne düşündüğünün sorul-
ması üzerine Fatma Şahin, şu anda 
Mecliste yüzde 14’ü yakaladıklarını 
ve yeni dönemde başarılı oldukları 
takdirde, bu yüzde 14’ün kabineye 
de yansıdığı yeni dönemleri göre-
ceklerini söyledi.  “Bakan olarak ilk 
gündeme getirmek istediğiniz konu 
hangisi?” sorusuna ise Fatma Şahin 
şu cevabı verdi:

“Özellikle aile içi şiddet ve kadının 
korunmasına yönelik devlet içe-
risinde zafiyet ve zaman zaman 
sıkıntılar yaşanıyor. Tabii etki alanla-
rım çok önemli ama özellikle bizim 
ilk yapacağımız şey, her ne kadar 
adımız Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olarak geçse de, İçişleri 
ve Adalet Bakanımız ile beraber, 
kadınlarımızı çok daha hızlı koruya-
cak, aile mahkemesi hâkimlerinin 
hızlı bir şekilde görev alanlarını 
ve yetki alanlarını güçlendirecek 
çalışmalarda bulunmak olacak. İlk 
yapacağımız çalışma bu, çünkü can 
bizim için en önemli şey.”

Basın mensuplarının sorularının 
ardından Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım, Bakanımız Sayın Fat-
ma Şahin’e Genel Müdürlüğümüzün 
yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak 
bir brifing verdi. Brifingin sonrasın-
da kurumun faaliyetlerini yerinde 
inceleyen Şahin, Alo 144 Çağrı 
Merkezi’ni de ziyaret etti ve konu 
hakkında bilgi aldı.

D
AY
AN
IŞ
M
A

22



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın 
Fatma Şahin, Müsteşarımız Sayın Ke-
nan Bozgeyik, Genel Müdürümüz Sayın 
Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyetle 
03.08.2011 tarihinde gerçekleştirdiği Hak-
kâri’yi ziyareti sırasında, Hakkâri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faali-
yetlerini de inceledi. 

Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Hak-
kâri Valisi Muammer Türker tarafından 
karşılandı. İlk olarak Valilik makamını 
ziyaret eden Fatma Şahin, Ramazan 
ayında kenti ziyaret ettiklerini belirterek, 
"Ramazan ayı her zaman hoşgörünün, 
kardeşliğin, huzurun tüm iklimleri ile 
yaşandığı bir aydır. Yalnızca oruç tutula-
rak, aç ve susuz kalınarak geçecek bir 
ay değildir. Biz Sosyal Yardımlaşma ve 
Sosyal Hizmetleri tek çatı altında topladık. 
Bu nedenle kurumlarda hizmet veren, 
hizmet alan herkesle bir araya geleceğiz. 
Yaşlılarımızla, çocuklarımızla, engelli va-
tandaşlarımızla bu konuda devletin deste-
ğini alan tüm hemşerilerimizle bir araya 
geleceğiz." dedi.

Gelir getirici proje destekleri kapsamında 
Vakıf tarafından desteklenen bir kasap 
dükkânını ziyaret eden Şahin, Hakkâri 
ziyareti boyunca, esnaf ve vatandaşlarla 
da görüştü. Halk Merkezi ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü tarafından uygulanan 
Hakkâri kilim kurslarında da incelemeler-
de bulunan Şahin, son olarak, sivil toplum 
kuruluşları ile iftar yemeğinde buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-
dım Fonu’nun (UNICEF) işbirliği ile düzenlenen “Çocuk 
Hizmetlerinde İç Kontrollerin Güçlendirilmesi ve Öz De-
ğerlendirme Çalıştayı” 21-23 Eylül 2011 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay’a Genel Müdürlü-
ğümüz personelinin yanı sıra, çok sayıda kamu ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Çalıştay’ın açılış toplantısında bir konuşma yapan Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakanlığın 
kurulması ile birlikte çocuk bakım ve koruma hizmet-
lerinde kalitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız 
kazandırıldığını belirterek, “Bu risk esaslı ve sonuç odaklı 
iç denetimin önemine, hesap verilebilir şeffaf yönetim 
anlayışına katkı sağlayacaktır. Biz çocuklardan, kadınlar-
dan, aileden, kısaca insandan sorumlu olduğumuz için 
iç kontrol mekanizması bizim için çok daha önemlidir.” 
diye konuştu. “Çocuk Evleri” ve “Sevgi Evleri” projelerini 
çok önemsediklerini ifade eden Bakan Şahin, 14 bin 
çocuğun devlet koruması altında olduğunu vurguladı. 
Şahin, 14 bin çocuğun yüzde 17’sinin çocuk evlerinde, 
yüzde 18’inin sevgi evlerinde kaldığını kaydederek, 2012 
hedeflerinin söz konusu oranları yüzde 30’a çıkarmak 
olduğunu açıkladı.

Sosyal sorumluluğu, sosyal adaleti, sosyal güvenliği, 
insan haklarını, ekonomik kalkınmayla beraber hakça 
paylaşımı, insanın şerefli hayat mücadelesini önceleyen 
bir yüzyılın yaşandığını dile getiren Şahin, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı olarak 2 ay önce görevlendirildiğini, 
görevlerinin sorumluluğunun farkında olduğunu ifade 
etti. 'Bu emanetin' hakkını vermek için bütün güçleriyle 
çalıştıklarını belirten Şahin, bakanlığın çalışmaları hak-
kında da katılımcılara bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruması altında 
olan çocuklara sunduğu hizmetlerle ilgili iç kontrollerin 
ve öz değerlendirmenin ele alındığı çok önemli bir adım 
olarak görülen Çalıştay süresince, yabancı uzmanlar 
ve akademisyenler tarafından çocuk koruma ve bakım 
alanında uluslararası iyi uygulama örnekleri paylaşıldık-
tan sonra, Türkiye’deki mevcut durumun analiz edilmesi 
ve hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler 
geliştirilmesi amacı ile ortak grup toplantıları düzenlendi. 

Çalıştay, grupların konuya ilişkin görüş ve önerilerini 
içeren sunumların gerçekleştirilmesi ve değerlendirme 
konuşmalarının yapılmasının ardından sona erdi.

Çocuk Koruma 
Hizmetlerine yönelik 
çalıştay gerçekleştirildi

Hakkâri SYD Vakfının 
faaliyetlerini inceledi

Bakanımız Sayın Fatma Şahin
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Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, öncelikle eşi 
vefat etmiş kadınların sorunla-
rını teşhis ettiklerini, şimdi ar-
tık sorunun tedavisi aşamasına 
geçildiğini kaydederek, “İlgili 
tüm kurumlarla koordinasyon 
içinde, son derece modern bir 
altyapıyla, bu 150 bin hanım 
kardeşimize inşallah ulaşacak 
ve onlara, yalnız olmadıklarını 
hissettireceğiz.” dedi.

Başbakan Erdoğan, Ankara’da 
düzenlenen Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlar İçin Sosyal Yardım 
Programı toplantısına katıldı.

Konuşmasına “Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlar İçin Sosyal Yardım 
Programı” toplantısının hayır-
lara vesile olmasını dileyerek 
başlayan Erdoğan, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına, 
Sosyal Yardımlar Genel Müdür-
lüğüne, Boğaziçi Üniversitesine 
ve bu projenin yürütülmesin-
de, sonuçlandırılmasında ve 
programın şekillenmesinde 
emeği geçen herkese yürekten 
şükranlarını sunmak istediğini 
belirtti.

Bilhassa Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığına, Bakana 

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin 
Sosyal Yardım Programı 
toplantısı yapıldı

Toplantıya katılan 
Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına, 
Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğüne, 
Boğaziçi Üniversitesine 
ve bu projenin 
yürütülmesinde, 
sonuçlandırılmasında 
ve programın 
şekillenmesinde emeği 
geçen herkese yürekten 
şükranlarını sunmak 
istediğini belirtti.
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ve ekibine, yurt genelinde eşi vefat 
etmiş yoksul ve yoksun kadınları 
tespit ederek, onların ihtiyaçlarına 
yönelik böyle bir çalışma başlattık-
ları için teşekkür eden Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biraz önce yapılan araştırmanın 
sonuçlarını gördük. Türkiye gene-
linde, eşi vefat etmiş hanım kar-
deşlerimizden yaklaşık 150 bininin 
gelir yoksulluğu içinde olduğu bu 
araştırmayla niceliksel olarak daha 
da netleşmiş oldu. Ayrıca, bu hanım 
kardeşlerimizin kısa, orta ve uzun 
vadedeki ihtiyaçları, beklentileri, 
talepleri de yine bu araştırmayla 
daha belirgin hale geldi. 

Tabii, manzaranın ortaya çıkmasıy-
la, netleşmesiyle her şey bitmiyor. 
Biz, önce sorunun teşhisini yaptık 
ve şimdi artık sorunun tedavisi 
aşamasına geçiyoruz. Yaptığımız 
kapsamlı araştırmanın sonuçlarına 
göre, Türkiye genelinde eşi vefat 
etmiş hanımlara yardım etmek 
amacıyla bir dizi çalışmayı derhal 
başlattık. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığıyla, Gençlik ve Spor 
Bakanlığıyla, Sağlık Bakanlığıyla, 
TOKİ ve Türkiye Barolar Birliğiyle 
istişareler yaptı, ortak çalışmalar 
yürüttü. Şimdi, 2012 yılı başından 
itibaren, bu hanım kardeşlerimizin 
gıda yardımlarından düzenli olarak 
faydalanmalarını sağlayacağız. TO-
Kİ’nin inşa ettiği alt gelir grubu ve 
yoksul konutlarında, eşi vefat etmiş 
ihtiyaç sahibi hanım kardeşlerimize 
öncelik verilmesini aynı şekilde 
hedeflerimiz arasına alıyoruz.

Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yine bu 
kardeşlerimizin öncelikli olarak fay-
dalanmasını sağlayacağız. İstihdam 
ve meslek edindirme kurslarında 
aynı şekilde bir öncelik sağlanacak. 

Bu hanım kardeşlerimizin, eğer 
çocukları varsa, çocuklarının eğitim 
burslarından, yurt hizmetlerinden 
yararlanmasında da yine pozitif bir 
ayrımcılık uygulanacak.

Türkiye genelinde, Bakanlığımız 
tarafından bu hanım kardeşlerimize 
hukuki ve psikolojik destek de sağ-
lanacak.

İlgili tüm kurumlarla koordinasyon 
içinde, son derece modern bir altya-
pıyla, bu 150 bin hanım kardeşimize 
inşallah ulaşacak ve onlara, yalnız 
olmadıklarını hissettireceğiz. Yani 
bu hanım kardeşlerimizin bizi bul-
ması değil, bizim onları bulmamız 
esas alınacaktır.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
toplumun kadınla değişip dönüş-
tüğünü belirterek, “Kadınların de-
ğişimi ve dönüşümü eğer olumsuz 
yöndeyse, biliniz ki o toplum uçuru-
ma doğru yol almaktadır. Kadınların 
değişimi olumlu yöndeyse biliniz ki 
o toplum için de ufuk aydınlıktır ve 
ümit vericidir.” dedi.

Zira çocuğu şekillendirenin kadın, 
yani anne olduğunu vurgulayan 
Başbakan Erdoğan, “Erkeği şekil-
lendiren kadındır, yani eştir. Kadınla-

"Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımız, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığıyla, 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığıyla, Sağlık 
Bakanlığıyla, TOKİ ve 
Türkiye Barolar Birliğiyle 
istişareler yaptı, ortak 
çalışmalar yürüttü. 
Şimdi, 2012 yılı başından 
itibaren, bu hanım 
kardeşlerimizin gıda 
yardımlarından düzenli 
olarak faydalanmalarını 
sağlayacağız. TOKİ’nin 
inşa ettiği alt gelir grubu 
ve yoksul konutlarında, 
eşi vefat etmiş 
ihtiyaç sahibi hanım 
kardeşlerimize, öncelik 
verilmesini aynı şekilde 
hedeflerimiz arasına 
alıyoruz."
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rın ikinci sınıf haklara sahip olduğu, 
ötelendiği, itildiği, örselendiği bir 
toplumun, refaha, huzura, barışa, 
kardeşliğe ulaşabilmesi asla müm-
kün olamaz.” diye konuştu.

Erdoğan, bir sorunu görmüyor 
olmanın o sorunu ortadan kaldır-
madığını ve birilerinin, sorunlarını 
dile getirmiyor olmasının, ortada bir 
sorun olmadığı anlamına kesinlikle 
gelmeyeceğini söyledi.

Toplum olarak, bu noktanın özellik-
le sorgulanması gerektiğine dikkat 
çeken Başbakan Erdoğan, tüm 
dünyanın, dünya kadın hareketinin 
de bunu sorgulaması gerektiğini 
dile getirdi.

“Zira öyle kadınlar var ki yaşadık-
larını, maruz kaldıkları haksızlık, 
eşitsizlik ve şiddeti kimseyle pay-
laşamıyorlar.” diyen Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Öyle kadınlar var ki hani kelimenin 
tam anlamıyla, bağırlarına taş bası-
yor, kan kusuyor, ama bakıyorsunuz 
‘kol kırılsın, yen içinde kalsın, aile 
içinde kalsın.’ diyorlar. Yoksulluğunu 
gizleyen kadınlar var. 

Her gün eşinden, kardeşlerinden, 
babasından dayak yiyen, şiddet 
gören ama bunu ifade edemeyen 
kadınlar var. İş yerlerinde ezilen, 
ötelenen, ruhu incitilen kadınlar var. 
İşte biz, gidip o kadınları bulmak 

zorundayız, bu Bakanlığı biz bunun 
için kurduk. Daha önce Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı var mıydı? 
Yoktu.

Bakanlık kurarsınız, Genel Müdür-
lükler ihdas edersiniz, çeşitli haklar 
sağlarsınız, ama masanın arkasın-
da oturur da insanların size gel-
mesini beklerseniz, yaptıklarınızın 
hiçbir anlamı, hiçbir önemi kalmaz. 
Onun için Fatma Hanım’ın buradaki 
yükü çok ama çok ağır. Yani kapıları 
tek tek çalacaksın Fatma Hanım, 
bunu Fatma Hanım’a söylemiyo-
rum, tüm ekibiyle 81 ildeki eli ayağı 
olan tüm ekibine söylüyorum. Bu, 
Fatma Hanım’a söylerken beni boşa 
çıkarmıyor, ben de bu sorumlulu-

Bakan Şahin, sosyal 
yardım ve sosyal 
hizmetlere ayrılan 
bütçenin 15 milyar 
TL’ye ulaştığını 
belirterek, “Dönüp 
baktığımızda bugün 
Allah’ıma milyonlarca 
kere şükürler olsun 
ki 1 doların altında 
yaşayan vatandaşımız 
kalmamış, 4 doların 
altında vatandaşımızın 
kalmaması için de 
bugün gördüğünüz 
sosyal programlarla 
azim ve kararlılıkla 
yolumuza devam 
ediyoruz.” diye 
konuştu.
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ğun altındayım, tüm arkadaşlarımız 
bunun altında. 

İşte biz, her türlü sosyal politika-
mızla, insanların gelip bizi bulması-
nı beklemiyor, gidip biz muhtaçları 
bulmak için mücadele veriyoruz. 
Bu noktada Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanımıza gerçekten samimi 
teşekkürlerimi iletmek durumun-
dayım.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin de toplantıda yaptığı 
konuşmada günlük 1 doların altında 
yaşayan vatandaşın kalmadığını, 4 
doların altında vatandaşın kalma-
ması için de sosyal programlarla 
azim ve kararlılıkla yollarına devam 
ettiklerini söyledi.

Toplumların ekonomik gelişmişlik-
leri kadar sosyal kalkınmalarının da 
o derece önemli olduğunu dile geti-
ren Şahin, “Küresel finans krizinde 

dünya farklı çarpıklıkları ve zıtlıkları 
bir arada barındırıyor. Teknoloji ve 
dolar zengini ülkeler sosyal büt-
çelerini kapatabilmek için sosyal 
politikalarda gerilemeye başladı. Bir 
taraftan da ülkelerini maden olarak 
gören, petrol olarak gören liderlerin 
artık halkları tarafından ciddi şekilde 
güven bunalımı yaşadıklarını görü-
yoruz.” dedi.

Bakan Şahin, sosyal yardım ve 
sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin 
15 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, 
“Dönüp baktığımızda bugün Al-
lah’ıma milyonlarca kere şükürler 
olsun ki 1 doların altında yaşayan 
vatandaşımız kalmamış, 4 doların 
altında vatandaşımızın kalmaması 
için de bugün gördüğünüz sosyal 
programlarla azim ve kararlılıkla 
yolumuza devam ediyoruz.” diye 
konuştu.

Herkesin birinci sınıf vatandaş ola-

rak yaşamaya hakkı olduğunu vur-
gulayan Bakan Şahin, “İnanıyoruz ki 
bu azmimiz ve gayretimiz dünyaya 
örnek olmaktadır.” dedi.

Şahin, Van ve Somali depreminde 
Türk halkının tek vücut ve tek yü-
rek olduğunu dile getirerek, “Bizim 
genetik mirasımızda bizi biz yapan 
değerlerde ‘veren el alan elden 
üstündür’, ‘komşusu aç yatan biz-
den değildir’ anlayışıyla sosyal poli-
tikalarımız bir bütün halinde yoluna 
devam etmektedir.” diye konuştu.

Toplantıya Başbakan Erdoğan ve 
Bakan Şahin’in yanı sıra bakanlık 
bürokratları, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve üyeleriyle program-
dan yararlanacak ve her ili temsil 
eden kadınlar katıldı. Toplantının 
sonunda programdan yararlanacak 
kadınları temsilen iki kadın Baş-
bakan Erdoğan’a ve Bakan Şahin’e 
çiçek takdim etti.  
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yoksulluk yeniden 
tanımlanıyor Şahin, sosyal politikanın şu an dünyada yükselen 

bir değer olduğunu kaydederek, “İnsani gelişmişlik 
kriterleri bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinin en büyük 
sorunu. Sosyal restorasyonla sosyal adaleti, sosyal 
barışı sağlayacak icraatlarımızla insani gelişmişlik 
kriterlerinde öne çıkacak ve dünyayla entegre olacak 
bir yapıya doğru hızla gidiyoruz.” dedi.

Özel bir televizyon kanalında yayımlanan 
“Günlük” programına konuk olan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma 
Şahin, yoksulluğun yeniden tanımlandığını 
ve kademeli olarak puanlandığını belirtti.

Şahin, sosyal politikanın şu an dünyada 
yükselen bir değer olduğunu kaydederek, 
“İnsani gelişmişlik kriterleri bugün dünya-
nın gelişmiş ülkelerinin en büyük sorunu. 
Sosyal restorasyonla sosyal adaleti, sosyal 
barışı sağlayacak icraatlarımızla insani 
gelişmişlik kriterlerinde öne çıkacak ve 
dünyayla entegre olacak bir yapıya doğru 
hızla gidiyoruz.” dedi.

Sosyal politikaların toplumun bütün kesim-
lerini aslında doğrudan ilgilendirdiğini vur-
gulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, amacın herkesin yaşam kali-
tesini yükseltecek, politika üretecek, eylem 
planları oluşturacak bir yapıyı hayata ge-
çirmek olduğunu belirtti. Şahin, yoksulluğu 
azaltacak ve yoksulluk-istihdam bağlantı-
sını kuvvetlendirecek politikalar üretmenin 
sosyal devletin en büyük gereği olduğunu 
ifade etti. Her bireyin toplumun gelirlerin-
den uygun şekilde yararlanacağı kaynaklar 
oluşturmayı, zenginle fakir arasındaki farkı 
kapatmayı hedeflediklerini anlatan Şahin, 
yoksulluğu yeniden tanımlayıp kademeli 
olarak puanladıklarını söyledi. Şahin, çok 
ciddi bir mali kaynağın Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yoksul-
lara dağıtıldığını, bu sürecin artık başvuru 
odaklı değil, kimin ihtiyacı varsa devletin 
onun yanında yer alacağı hizmet odaklı bir 
sisteme dönüştürüleceğini belirtti. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın 
Fatma Şahin, her ailenin bir sosyal destek 
uzmanı olacağını, her bir ailenin analizinin 
yapılacağını ve veri tabanı oluşturulacağını 
vurguladı. Sadece para vermenin sorunları 
çözmeyebileceğini anlatan Şahin, “Mesela 
eğer zihinsel özürlü biri varsa sadece mali 
destekle düzeltemiyorsunuz. Veya alkolle 
mücadele etmesi gereken bir baba varsa 
onun tedavi edilmesini sağlayacak sistem 
oluşturmanız gerekiyor. Ama verdiğiniz 

mali destek ailenin bu temel so-
runlarını çözmeyebiliyor.” dedi. 
Şahin, koruyucu önleyici tedbirle-
rin önemine dikkat çekerek, “Eko-
nomik destek zaten işin olmazsa 
olmazı. Ama yalnızca ekonomik 
destekle çözemeyeceğiniz sorun-
ları çözebilecek bir sistemin alt 
yapısını oluşturuyoruz.” diye ko-
nuştu. Ailenin birliğini ve beraber-
liğini koruyacak küçük desteklerle 
çok büyük maliyetlerin önlenmiş 
olacağının altını çizen Şahin, “Aile 
bizim şu anda en önemli kurumu-
muz. Toplumumuzun çekirdeği.” 
şeklinde konuştu. Şahin, aileyi 
güçlendirecek, ona toplumsal des-
tek verecek, devletin ailenin ya-
nında yer alacağı sistemin çözüm 
odaklı olduğunu dile getirdi. 

Şahin, bir izleyicinin sorusu üzerine 
yardımlarda hiçbir kesinti olmaya-
cağını, verimliliği artıracak, paranın 
ve insanın doğru yönetileceği bir 
model oluşturulacağını kaydetti. 

Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nımız Sayın Fatma Şahin, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larındaki personelin kadro duru-
munda bir gelişme olup olmaya-
cağıyla ilgili izleyici sorusuna ise 
“Bu alanda çalışan personelimizin 
her yönden kendini işine vermesi 
lazım. Başarı burada sağlanır. Aklı 
evindeyse, aklı çocuğundaysa, aklı 
maaşındaysa o sıkıntılı alanı daha 
zor yönetiriz. O yüzden biz perso-
nel politikası açısından da kendi 
kurumumuzdaki personelin daha 
rahat yaşayabileceği her türlü 
tedbirimizi alırız. Ama Kanun Hük-
münde Kararname takdir edersi-
niz daha yeni çıktı. Personelimizle 
ilgili süreci de önümüzdeki günler-
de masaya yatıracağız. Personel 
politikası bizim açımızdan önem-
lidir. Onların hakkını koruyacak 
şekilde Bakanlığımız gerekli bütün 
çalışmaları yapacaktır. Herkes 
rahat olsun.” yanıtını verdi.
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Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürü

Aziz YILDIRIM 07.09.2011 tarihli ve 28047 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararname ile Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğüne Aziz Yıldırım atandı. 

1963 yılında Sivrihisar’da dünyaya gelen Aziz Yıldı-
rım, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Programından 
mezun oldu.

1988 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazana-
rak Afyon Kaymakam Adayı olan Yıldırım, Bayat, 
Vakfıkebir ve Kiraz ilçelerinde Kaymakam Vekilliği 
yaptı. 1990 yılında 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönde-
rildi. 1992 yılı Haziran ayında Saimbeyli ilçesinde 
asil Kaymakam olarak göreve başladı ve aynı yıl 
TODAİE’yi kazandı.

1993 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra 
Saraykent’e, 1995 yılında ise Kovancılar’a Kay-
makam olarak atandı. 12 Kasım 1999 depremi 
sonrasında Düzce Kriz Merkezi’nde 5 ay; 3 Şubat 
2002’de meydana gelen depremden sonra da 
Afyon’da 1 ay görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesine Şube Müdürü 
olarak atanmasının üzerine 19 Nisan 2000 tari-
hinde bu göreve başlayan Aziz Yıldırım, bu arada 
bir süre Aksaray Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. 
20 Ekim 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Daire 
Başkanı olduktan sonra 20 Nisan 2005 tarihinde 
yine Daire Başkanı olarak İller İdaresi Genel Mü-
dürlüğüne atandı; ancak Eğitim Dairesinde görev 
yapmaya devam etti.

Mülki İdare Amirliği görev süresi içinde yurt içinde 
ve yurt dışında çeşitli kurs ve seminerlere katılan 
Genel Müdürümüz Sayın Aziz Yıldırım, 2003 yı-
lında Japonya’da “Afet Yönetimi” kursu aldı. Ocak 
2004’te Japonya’ya, Mayıs 2005’te İngiltere’ye, 
2007’de ise İspanya ve Kuzey İrlanda’ya semi-
nerlere gönderildi. Yıldırım 15 Nisan 2008 tarihli 
ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ka-
rarnameyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğüne atandı.

İngilizce bilen Yıldırım, evli ve iki çocuk babası.

07.09.2011 
tarihli ve 28047 
sayılı Resmi 
Gazete’de 
yayımlanan 
kararname 
ile Sosyal 
Yardımlar Genel 
Müdürlüğüne 
Aziz Yıldırım 
atandı.
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Genel Müdürlüğümüz tarafından 17 Ekim 
Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında 
düzenlenen Yoksullukla Mücadele Konfe-
ransı, 17.10.2011 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirildi. Konferansa kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum örgütü ve ulusla-
rarası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda 
temsilci katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın 
Fatma Şahin, konferansın açılışında yaptığı 
konuşmada, 18 yıl önce ihtiyaçtan dolayı 
yoksullukla mücadele günü ilan edildiğini 
belirterek, yoksullukla mücadelenin hâlâ 
güncelliğini koruduğunu söyledi. Bilgi 
ve teknoloji çağını yaşayan dünyanın, bir 
tarafta açlıkla, bir tarafta obeziteyle müca-
dele ettiğini ifade eden Şahin, uluslararası 
toplumun, yoksullukla mücadelede büyük 
gayret içinde olduğunu vurgulayarak, 
gelinen noktada Somali'de, Afrika'da, 
Kenya'da ve dünyanın birçok ülkesinde 
açlıkla mücadele eden insanların olduğunu 
kaydetti.

Türkiye'nin 2001'de yaşadığı krizin ben-
zerini bugün Avrupa, ABD ve dünyanın 
yaşadığını belirten Şahin, sözlerine şöyle 
devam etti:

''2001'de yaşadığımız krizde bankacılık 
sektörünün, kamu maliyesinin, sosyal 
güvenlik sisteminin sağlık reformunun 
mutlaka yeniden yapılanması gerektiğini 
gördük. Bir tarafta '3Y' diye yola çıktık, 'Ya-
sakları kaldıracağız, yolsuzluğu önleyece-
ğiz, yoksulluğu önleyeceğiz' dedik. Aslında 
bakarsanız bu tek 'Y' den, yoksulluğu ön-
lemek, yasakları kaldırmak ve yolsuzluğu 
önlemekten geçmektedir. Üçü de birbirine 
bağımlıdır. Modern dünya artık bilmektedir 

"amacımız ve hedefimiz, 

olarak yaşatmaktır"

insanlarımızı birinci 
sınıf vatandaş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Şahin, konferansın 
açılışında yaptığı konuşmada, 18 yıl 
önce ihtiyaçtan dolayı yoksullukla 
mücadele günü ilan edildiğini 
belirterek, yoksullukla mücadelenin 
hâlâ güncelliğini koruduğunu söyledi. 
Bilgi ve teknoloji çağını yaşayan 
dünyanın bir tarafta açlıkla, bir tarafta 
obeziteyle mücadele ettiğini ifade 
eden Şahin, uluslararası toplumun, 
yoksullukla mücadelede büyük 
gayret içinde olduğunu vurgulayarak, 
gelinen noktada Somali'de, Afrika'da, 
Kenya'da ve dünyanın birçok 
ülkesinde açlıkla mücadele eden 
insanların olduğunu kaydetti.
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ki, ekonomik kalkınmayı tamam-
lamanın yolu, ileri bir demokrasiye 
gitmektir, hukuk devleti olmaktır, 
yolsuzluğu önlemektir, kara delikle-
ri kapatmaktır.''

Gelinen noktanın önemli ancak 
yeterli olmadığını anlatan Şahin, 
eksikleri sürekli gidermek gerek-
tiğinin altını çizerek, son 10 yılda 
ekonomik kalkınmayı sağlayabil-
mek, sosyal politikaları oluştura-
bilmek için pastayı büyüttüklerini, 
pastayı büyütürken de yoksullukla 
mücadelede temel kriterleri ortaya 
koymaları gerektiğini vurguladı. En 
önemli kriterlerin eğitim, sağlık, 
barınma ve sosyal güvenlik oldu-
ğunu anlatan Şahin, engellileri de 
önemsediklerini belirterek, toplu-
mun bütün kesimlerini gözettikleri-
ni ve pozitif ayrımcılıkları da hayata 
geçirdiklerini söyledi. Engellilerin 
eğitimi ve evde bakım hizmetleri 
ile ilgili adımlar atıldığını ve radikal 
kararlar alındığını da ifade eden 
Şahin, ''Bir özürlüsü olan bir aile, 
daha önce özürlü ona yükken şu 
anda ailenin geçim kaynağı haline 
dönüştürüldü." dedi.

Sağlıkta dönüşümün de kadınlara 
ve çocuklara yaradığını belirten 
Şahin, sağlıkta fırsat eşitliği sağ-
ladıklarını, annelerin bebekleri 

karnındayken sağlıklarıyla bedava 
ilgilenildiğini de dile getirdi. Şahin, 
0-18 yaş arasındaki çocukların zen-
gin-fakir, kentli-köylü ayrımı yapıl-
maksızın sağlık hizmetinden beda-
va istifade etmesi yönünde radikal 
bir karar da alındığını anlattı.

Şahin, bundan sonra ne yapılacağı-
nın önemli olduğunu kaydederek, 
şunları söyledi:

"Orta Vadeli Programda hükümetin 
yoksullukla mücadelesinin birinci 
derece önemli bir politika olduğunu 
çok net bir şekilde ifade etmiştik. 
Sayın Başbakanımız Mecliste Hü-
kümet Programını okuduğu zaman 
2 saatlik Hükümet Programının 
40 dakikasının sosyal politikalara 
ayrılmış olması, bu hükümetin ve 
bu ülkenin yoksullukla mücadelede 
ortaya koyduğu azmi ve kararlılığı 
göstermektedir. Sosyal hizmet ve 
yardımlar için on kat bütçe artmıştır 
ama gerekirse 20 kat bütçe ayrıla-
bilir. Çünkü amacımız ve hedefimiz, 
insanlarımızı birinci sınıf vatandaş 
olarak yaşatmaktır."

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlü-
ğünün TÜBİTAK ile yaptığı ortak 
çalışmalarla yoksullukla mücade-
lede yeni bir sistem getirdiklerini 
anlatan Şahin, sosyal yardımlar ve 

sosyal hizmetlerin tek çatı altında 
toplanacağını ve konunun yeniden 
yapılandırıldığını anlattı. En önemli 
projelerinden birinin ''ASDEP'', yani 
her ailenin bir sosyal destek uzmanı 
olması projesi olduğunu belirten 
Şahin, her ailenin nasıl bir aile heki-
mi varsa, sosyal destek uzmanı da 
olması için çalıştıklarını söyledi.

Planladıklarını başaracaklarına 
inandıklarını söyleyen Şahin, ''Ama-
cımız 2023 vizyonunda günlük 4 
doların altında hiç kimsenin kalma-
masıdır, hiç kimsenin aklının mi-
desinde olmaması, gece yatarken 
'benim çocuğum nasıl olacak' diye 
düşünmemesini sağlamaktır. Böyle 
bir Türkiye için mücadele ediyoruz.” 
diye konuştu.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürümüz 
Sayın Aziz Yıldırım ise, yoksulluğun 
küresel boyutta en temel sorunlar-
dan biri olarak görüldüğünü söyledi. 
“Dünyada 1,2 milyar insan günde bir 
doların, 2.8 milyar insan ise günlük 
2 doların altında bir gelirle yaşıyor. 
Fakir ülkelerde her 100 çocuktan 
5'i 5 yaşına ulaşmadan hayata veda 
ediyor.” diyen Yıldırım, dünya ge-
nelinde ortaöğretim çağına gelen 
çocukların sadece yüzde 49'unun 
eğitim imkânına kavuşabildiğini ve 
1 milyar insanın da temiz suya eri-
şemediğini ifade etti.

Yoksulluğun, içinde yaşanılan şart-
lara göre, tüm toplumların yaşadığı 
bir sorun olduğunu anlatan Yıldırım, 
Türkiye İstatistik Kurumu rakam-
larına göre son 10 yılda yoksullukla 
mücadele alanında önemli bir mesa-
fe kat edildiğini söyledi. İnsani geliş-
mişlik endeksinde de Türkiye'nin bir 
üst seviyeye çıktığını söyleyen Yıldı-
rım, Türkiye'nin 2002'de orta düzey 
insani gelişmişlik seviyesindeyken, 
2010 yılında yüksek insani gelişmiş-
lik seviyesine eriştiğini kaydetti.

Yoksullukla mücadele ve insani 
gelişmede sağlanan başarının üç 
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ana nedeni olduğunu ifade eden 
Yıldırım, bu nedenlerden ilkinin sos-
yal alana ayrılan kaynakların artı-
rılması olduğunu ve 10 yıllık süre 
zarfında sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerine aktarılan kaynağın 11 
kat arttırıldığını belirtti. Yıldırım, yeni 
ve kapsayıcı sosyal yardım prog-
ramlarının hayata geçirilmesi, ilk ve 
orta öğretimdeki çocuklara ücretsiz 
kitap verilmesi, 0-6 yaş grubundaki 
700 bin çocuğa sağlık yardımı yapıl-
ması, TOKİ ile işbirliği içinde 20 yıl 
aylık 100 lira taksitle 1+1 evler inşa 
edilmesi, 2 milyon haneye her yıl 
düzenli yakacak yardımı yapılması 
ve engellilere evde bakım aylığı ve-
rilmesini ise söz konusu başarının 
ikinci nedeni olduğunu vurguladı.

Üçüncü olarak bilişim teknolojile-
rinin de sosyal yardımlarda etkin 
kullanılmaya başlandığını anlatan 
Yıldırım, bu alana örnek olarak Ge-
nel Müdürlüğün uyguladığı Sosyal 
Yardım Bilgi Sistemi kapsamındaki 
Yardım Bilgi Bankası ile Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfla-
rından yardım alan 2,5 milyon ha-
nenin veri tabanına kaydedilmesi ve 
Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile de 

sosyal yardım alan kişilere destek 
sağlanmasını gösterdi.

Yıldırım, Genel Müdürlüğün çalış-
malarının artarak devam edeceğini 
vurgulayarak, sempozyumun fay-
dalı sonuçlara vesile olması temen-
nisinde bulundu.

Konferansta Türkiye’de ve dünyada 
kamu, STK ve uluslararası kurum ve 
kuruluşların yoksullukla mücadele 
yöntemleri ile hedefleme meka-
nizmaları, açlık ve yoksulluk sınırı 
hesaplamaları ve sosyal yardım alan 
hedef kitlenin sosyolojik özelliklerine 
ilişkin olarak aşağıdaki programa 
göre sunumlar gerçekleştirildi:

• Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) temsilcisi 
Berna Bayazıt - UNDP’nin yok-
sullukla mücadele yaklaşımı 

• İslam Ülkeleri İstatistiki, Eko-
nomik ve Sosyal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi’nden (SESRIC) 
Hatice İlbay Söylemez - İslam 
ülkelerinde yoksulluk sorunu 

• Hatice Melek Ateş Taşcı - SES-
RIC’in yoksullukla mücadele 
yöntemleri; 

• Kalkınma Bakanlığı Sosyal 
Sektörler ve Koordinasyon Ge-
nel Müdürlüğü Gelir Dağılımı ve 
Sosyal İçerme Dairesi Başkan 
Vekili Dr. Yusuf Yüksel - Türki-
ye’de yoksullukla mücadelede 
yeni yaklaşımlar

• Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal - 
Yoksullukla mücadelede hedef-
leme mekanizmaları

• Doç. Dr. Murat Atan - Açlık ve 
yoksulluk sınırı hesaplama 
yöntemleri ve Türkiye uygula-
ması

• Yrd. Doç. Dr. Fatime Güneş - 
Türkiye’de sosyal yardım alan 
hanelerin sosyolojik özellikleri

• SYGM Daire Başkanı Nermin 
Akyıl – Proje destekleri

• SYGM Daire Başkanı Pınar 
Umut Büyükkayaer – Sosyal 
yardım programları

• Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. 
Burcu Yakut Çakar ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Uzmanı – Eşi 
Vefat Etmiş Kadınlar İçin Nakit 
Sosyal Yardım Programı Geliş-
tirilmesine Yönelik Araştırma 
Projesi sonuçları ve sosyal 
yardım programı oluşturulma-
sına yönelik çalışmalar
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Genel Müdürlüğümüz tarafından 
geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi 
Sistemi (SOYBİS), Şanlıurfa Valiliğince 
düzenlenen Uluslararası Halil İbrahim 
Buluşmaları'nda ödül aldı.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfa Belediyesi 
Nikâh ve Konferans Salonu’nda “Ressam-
ların Fırçasında Urfa” adlı resim sergisi, 
Vali Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba ile Suudi Arabistan, 
Sudan, Tunus gibi bazı ülkelerden gelen 
konukların katılımıyla açıldı. Daha sonra 
sosyal yardım alanına destek veren kişiler 
ile sivil toplum kuruluşlarının uyguladığı 
başarılı projeler ve örnek davranışlarına 
verilen, “Altın Sofra İyilik Ödülleri” töreni 
yapıldı. Bu çerçevede Genel Müdürü-
müz Aziz Yıldırım SOYBİS’le ödüle layık 
bulunurken, İslam Konferansı Örgütü 
Başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Aziz Akgül, 
Hawa Turay, İngiltere merkezli Oxfam 
International kuruluşu, Menderes Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gazi-
antepli yardımsever Mehmet Tekerlek de 
ödül aldı. 

SOYBİS’e bir ödül daha

Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı tarafından Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans 
tarafından yayımlanan “Hayat Boyu Öğrenme 
Programı 2011 Teklif Çağrısı” dahilindeki “Leo-
nardo Da Vinci Hareketlilik Projesi” kapsamında 
“Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerinin Mesle-
ki Deneyim ve Becerilerinin Geliştirilmesi” başlığı 
ile hazırlanan proje, Ulusal Ajansa sunuldu.
 
Proje kapsamında, Malatya SYD Vakfından 7 
kişi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 1 kişi ve 
Malatya Valiliği AB Proje Ofisinden 2 kişi olmak 
üzere toplam 10 katılımcı, 26 Kasım – 10 Aralık 
2011 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt 
şehrini ziyaret edecek. 

Almanya’da kalacakları iki hafta boyunca, sos-
yo-ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan 
müracaatçılara yönelik faaliyetler yürüten sosyal 
yardım kuruluşlarını inceleyecek olan katılımcı-
lar, sosyal yardımların nasıl yapıldığı, hangi tür 
yardımların hangi kriterlere bağlı olarak yapıldığı, 
yardım kuruluşlarının sistem ve işleyişi, nasıl 
çalıştıkları ve yardımlar konusundaki mevcut 
mevzuat hükümleri gibi konularda söz konusu 
kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunacaklar. 

Proje ile Avrupa’daki kamu ve sivil toplum ku-
ruluşları tarafından icra edilen sosyal yardım 
faaliyetlerini yerinde inceleyecek olan Vakıf per-
sonelinin, bilgi ve tecrübe kazanmaları ve edin-
miş oldukları deneyimi, yapmış oldukları görev 
esnasında kullanmaları amaçlanıyor.

Malatya SYD Vakfı 
personeli Almanya’da 
mesleki deneyim 
kazanacak
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 Osmaniye’deki kadınların mesleki becerilerini ge-
liştirerek hayat kalitelerini yükseltmek ve böylece 
ekonomik ve sosyal sermayelerindeki artışa katkı 
sağlamak amacıyla Osmaniye Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfının hazırladığı ve Doğu 
Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın “Sosyal Kalkınma ve 
Mali Destek Programı” kapsamında desteklediği 
"Kadınlarımız Meslek Öğreniyor Projesi"nin tanıtım 
toplantısı Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet 
Sadık Tunç başkanlığında yapılan toplantıya Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut 
Bulut, Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi Müdürü Mehmet Önal, kamu ve 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Osmaniyeli 
kadınlar katıldı.

"Kadınlarımız Meslek Öğreniyor Projesi” Kapsa-
mında 442 Kadına Meslek Eğitimi Verilecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yar-
dımcısı Mehmet Sadık Tunç, 1960'lı yıllardan beri 
özellikle doğu illerinden Osmaniye'ye göç olduğu-
nu söyleyerek, "Osmaniye'nin yoğun göç alan bir 
il olması sebebiyle şehrin kenar mahallelerinde 
yaşayan, maddi durumu zayıf vatandaşlar gerek 
şehir yaşamına gerekse ekonomik hayata uyum 
sağlamak konusunda bazı güçlükler yaşıyorlar. 

"Kadınlarımız Meslek Öğreniyor 
 Projesi” nin tanıtım toplantısı yapıldı
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Bu sorunlardan hareketle 2008 yılı 
içerisinde, özellikle kenar mahalle-
lerde yaşayan kadınlarımızın, şehir 
yaşamına uyum sağlayabilmeleri 
ve meslek sahibi olarak evlerine 
ekonomik katkıda bulunabilmeleri 
amacıyla Zübeyir Kemelek Kırsal 
Kalkınma ve Sosyal Gelişim Mer-
kezi kuruldu. Merkezimiz 2009 yılı 
itibarıyla faaliyete geçerek burada 
çeşitli kurslar açıldı ve şu ana kadar 
2289 kursiyer bu kurslardan fayda-
landı." dedi.

Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma 
ve Sosyal Gelişim Merkezi’nde 
açılan kursların tüm masraflarının 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından sağlandığını kay-
deden Tunç, "Her ne kadar bütün 

masraflar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından sağlan-
sa da başka ekonomik destekler 
söz konusu olduğunda bundan da 
yararlanabileceğimizi düşündük. Bu 
nedenle Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı'nın Sosyal Kalkınma Mali 
Destek Programı hibe duyurusuna 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfımız, "Kadınlarımız Meslek 
Öğreniyor Projesi" ile başvurdu ve 
proje kabul edilerek hibe almaya 
hak kazandı. Amacı, kenar mahalle-
lerde yaşayan, maddi durumu zayıf 
yurttaşlarımızın kişisel gelişimleri-
ne katkıda bulunmak olan bu proje 
ile 442 kadın yurttaşımıza eğitim 
verilecek." dedi. Projenin hazırlan-
masında emeği geçenlere teşekkür 
eden Vali Yardımcısı Mehmet Sadık 
Tunç, projenin ülkeye, Osmaniye’ye 
ve eğitim alacak kursiyerlere hayırlı 
olmasını dileyerek konuşmasını 
bitirdi.

Toplantının devam eden bölümünde 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü Aykut Bulut, Zübeyir 
Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi'nde yapılan ça-
lışmaları anlatan bir sunum yaptı. 
Vakıf Müdürü Aykut Bulut, 2008 ve 
2009 yıllarında Zübeyir Kemelek 
Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim 
Merkezi'nde 21 dalda 65 dönem 
kurs açıldığını ve kurslara 1148 
kişinin katıldığını, 2010 yılında yine 
21 branşta 53 kurs düzenlendiğini 
ve bu kurslara 882 kişinin katıldığını 
kaydetti. 2011 yılı Mayıs ayı itibarıyla 
259 kişinin kurslara devam ettiğini 
de ifade eden Aykut Bulut; "Zübeyir 
Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal 
Gelişim Merkezi'nde şu ana kadar 
toplam 2289 kişiye eğitim verilmiş-
tir." dedi. 

Toplantının son bölümünde Osma-
niye Valiliği Avrupa Birliği ve Proje 
Koordinasyon Bürosu personeli 
Mustafa Efe "Kadınlarımız Meslek 

Öğreniyor Projesi"nin tanıtımını 
yaptı. Projenin amacının Osmani-
ye’deki kadınların mesleki beceri-
lerini iyileştirerek, hayat kalitelerini 
yükseltmek ve böylece ekonomik 
ve sosyal sermayelerindeki artışa 
katkı sağlamak olduğunu söyleyen 
Mustafa Efe, proje kapsamında; 
kuaförlük ve cilt bakımı, kilim 
dokumacılığı, bilgisayar kullanımı 
ve bilgisayarlı muhasebe, 3-6 yaş 
arası çocuk bakımı, tabldot aşçılığı, 
konserve üretimi ve konfeksiyon 
meslek alanlarında kadınlara eğitim 
verileceğini ve kadınların istihdam 
edilmelerinin destekleneceğini 
söyledi. Efe, "Projemiz kapsamında 
Osmaniye'de 40 kadına kuaförlük 
ve cilt bakımı, 57 kadına kilim do-
kumacılığı, 135 kadına bilgisayar 
kullanımı, 80 kadına 3-6 yaş arası 
çocuk bakımı, 80 kadına tabldot aş-
çılığı, 20 kadına konserve üretimi ve 
30 kadına konfeksiyon olmak üzere 
16-50 yaş arası 442 kadına eğitim 
verilecektir." dedi.
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“Menderesli Çocuk Yazarlar”a

ödül

İzmir Menderes Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Şanlıurfa Valiliğince 
düzenlenen V. Uluslararası Halil İbrahim 
Buluşmaları’nın önemli bir ayağı olan, iyilik 
ve sosyal dayanışma çalışmalarının taçlan-
dırıldığı, başarılı projelerin afişe edildiği ve 
sosyal yardım alanına örnek davranışları ile 
katkı sağlamış olan insanların onurlandırıl-
dığı “Altın Sofra İyilik Ödülleri” yarışmasından 
ödülle döndü. 

Vakıf ve Menderes İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğünün işbirliği ile hazırlanan “Menderesli 
Çocuk Yazarlar Projesi”, Altın Sofra İyilik 
Proje Ödülü”nü almaya hak kazandı. Ödül, 
Vakıf Müdiresi Seyhan Erol’a Sosyal Yardım-
lar Genel Müdürü Aziz Yıldırım tarafından 
teslim edildi. 

Yarışmada ödül kazanan Menderes SYD 
Vakfı, ayrıca, etkinlikler kapsamında kur-
duğu stantta 41 ailenin iş sahibi olduğu 26 
projesinin de tanıtımını yapma imkânı buldu.

V. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmala-
rı’nda Altın Sofra İyilik Ödüllerini ve beratını 
bu yıl, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 
’Sosyal Yardım Bilgi Sistemiyle (SOYBİS)’, 
Menderes Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Danayışma Vakfı (SYDV), ’Menderesli 
Çocuk Yazarlar Projesi”yle, "İslam Konfe-
ransı Örgütü (İKÖ) Başkanı Ekmeleddin İs-
lamoğlu, İKÖ bünyesinde özellikle Afrika’da 
yaşanan kıtlık sebebiyle yaptığı yardım ça-
lışmalarıyla, Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye’de 
israfı önleme ve mikrokredi çalışmalarıyla, 
Mehmet Tekerlek, “Topla Dağıt Dinsin Ağıt” 
parolasıyla 48 yıldır yaptığı yardım çalış-
malarıyla, Hawa Turay, Sierra Leone’deki 
yetim ve kadınlara yönelik eğitim ve yardım 
çalışmalarıyla ve Oxfam İnternational Ulus-
lararası Konfederasyonu da başarılı bağış 
çalışmaları ve dünya çapındaki insani yardım 
programları sebebiyle aldı.

Vakıf ve Menderes İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün işbirliği 
ile hazırlanan “Menderesli Çocuk 
Yazarlar Projesi”, Altın Sofra İyilik 
Proje Ödülü”nü almaya hak kazandı. 
Ödül, Vakıf Müdiresi Seyhan Erol’a 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Aziz 
Yıldırım tarafından teslim edildi. 
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“Çocuk Yazarlar Projesi”

Öğrencilere yazma becerisi kazandırmak yoluyla 
onların eğitimindeki başarılarını geliştirmeyi amaç-
layan ve Menderes Kaymakamlığının desteği ile 
yürütülen “Menderesli Çocuk Yazarlar Projesi” kap-
samında; Menderes ilçesindeki 20 ilköğretim oku-
lundan 57 gönüllü öğretmene “Sürece Dayalı Yazma 
Tekniği” konusunda eğitimler verildi. Öğretmenler, 
öğrendikleri yazma tekniğini öğrencilere uygulata-
rak, 574 ilköğretim öğrencisinin kendilerine ait ISBN 
numaralı birer kitap yazmasına olanak sağladı.

Kitaplarını yayımlama imkânı bulan öğrenciler için 
aynı zamanda bir imza günü de gerçekleştirildi. İmza 

gününe çocuk kitapları yazan yazarlar davet edildi ve 
Türkiye Çocuk Edebiyatçılar Birliği, etkinliğe 4 yazar 
ile katıldı. Proje uygulayıcıları, proje ile öğrencilerin 
yazma becerisinin okumayla geliştiğini ve iyi yaz-
manın doğuştan yetenekli olmaktan çok okumaya 
ve yazdıklarını yeniden okuyarak düzeltmeye dayalı 
olduğunu gördüklerini belirterek, öğrencilerin bu 
süreçte aynı zamanda, eleştirmeyi ve birbirlerine 
yardım etmeyi de öğrendiklerini ifade ediyorlar.

Projenin eğitim süreci İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü 
tarafından sağlanırken, kitap basımı ve benzeri mali-
yetleri Menderes Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılandı.
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Mersin Mezitli Kaymakamlığı Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının (TİKA)  iş-
birliğinde hazırlanan “Uygulamalı 
Mesleki Eğitim Projesi” (UMEP) 
kapsamında Mezitli’ye gelen Koso-
va, Makedonya ve Bosna-Hersekli 
60 genç gerçekleştirilen bir törenle 
sertifikalarına kavuştu.

Sertifika törenine Ekonomi Baka-
nı Zafer Çağlayan, Mersin Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet 
Müdürü Arif Öksüz, MESOB Başka-
nı Talat Dinçer, Mezitli Kaymakamı 
Kamil Kıcıroğlu, Yenişehir Kay-
makamı Eyüp Sabri Kartal, Mezitli 
SYDV Müdürü Kamuran Zengin, 
siyasi parti temsilcileri ile 60 misa-
fir genç ve basın mensupları katıldı. 

Törenin açılışında konuşan Mezitli 
Kaymakamı Kamil Kıcıroğlu, proje-
nin 3 yıldır Mezitli SYDV tarafından 
uygulandığını söyleyerek, “Uy-
gulamalı Mesleki Eğitim Projesi, 
2009-2010 yılları arasında tama-
men Mezitli Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı kaynakları ile 
uygulanmış bir projeydi ve sadece 
Kosova'dan gelen 35'er kişilik 
katılımcılar ile uygulanmıştı. Bu 

UMEP kapsamındaki

genç sertifikalarını aldı60 
Mersin Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının (TİKA)  işbirliğinde hazırlanan 
“Uygulamalı Mesleki Eğitim Projesi” (UMEP) 
kapsamında Mezitli’ye gelen Kosova, Makedonya ve 
Bosna-Hersekli 60 genç gerçekleştirilen bir törenle 
sertifikalarına kavuştu.
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yılki proje ise Kosova'nın yanı sıra, 
Makedonya ve Bosna Hersek'ten 
gelen 60 genç için uygulanmıştır. 
Bu projenin bir ortağı da kısa adı 
TİKA olan Türk İşbirliği ve Kalkın-
ma İdaresi'dir. TİKA'nın bize eş 
finansman desteği sağlamasında 
yardımcı olan Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan'a teşekkürlerimi 
ve şükranlarımı sunarım. Yoksa bu 
projeyi bu kadar geniş kapsamlı 
uygulayamazdık.” dedi.

"Bu proje ile öğrenciler kendi ül-
kelerinde ya bir meslek dalında 
eğitim almaktalar ya da bir mesleği 
hâlihazırda icra etmekteler. 18-30 
yaş grubundaki gençlerin, ülke-
lerinde aldıkları teorik bilgilerini 
Mersin'de pratiğe dökerek, eğitim 
almalarını sağlamaya çalışıyoruz." 
diyen Kaymakam Kamil Kıcıroğlu, 
sözlerine şöyle devam etti:

"Mersin Esnaf ve Sanatkar Oda-
ları Birliği ile beraber hazırlamış 
olduğumuz bir işyerinde, atölyede 
bir ustanın yanında uygulamalı 
olarak ders almaktalar. Bu projeye 
girmenin hiçbir ön koşulu yoktur, 
katılımcıların biraz Türkçe bilmeleri 
yeterli olmaktadır. Katılımcı genç-
leri ülkelerindeki bazı kurumlar 
seçmektedir. Bu proje ile gençlerin 

kendi mesleklerinde kendilerini 
geliştirmenin yanında, 1991-1999 
yılları arasında eski Yugoslavya'da 
ortaya çıkan ve bazı gençlerin 
hatırladığı, bazı gençlerin hatırla-
madığı savaşın izlerini, etkilerini 
unutturmaya çalışıyoruz. Onların 
kendi aralarındaki birlik ve bera-
berliğe ve barışa katkı sağlamak en 
büyük hedefimizdir. Aynı zamanda 
tarihte derin bağlarımız olduğunu 
düşündüğümüz bu ülkeler ile bir 
dönem küllenmiş olan ilişkilerimi-
zin yeniden yeşermesine katkıda 
bulunmayı sağlamaya gayret gös-
teriyoruz.” 

Kaymakam Kıcıroğlu, proje sonun-

da alınan belgelerin katılımcıların 
ülkelerinde iş bulmalarında diplo-
ma veya bonservis gibi etkili ola-
bildiğini de sözlerine ekledi. Kamil 
Kıcıroğlu, projede emeği geçen, 
başta Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan'a ve diğer herkese teşekkür 
ettiğini de dile getirdi.

Kaymakam Kıcıroğlu'nun ardından 
tüm gruplar adına kısa bir teşekkür 
konuşması yapan Kosovalı genç-
lerin grup lideri Erdem Kılkul ise, 
“Buraya gelmemize yardımcı olan 
tüm kurum ve kuruluşlara teşek-
kür ediyorum. Bu projenin yap-
macık olmadığını bu yıl daha çok 
anladık. 2 yıldır sadece Kosova'dan 
gençler gelirken bu yıl Makedonya 
ve Bosna Hersek'ten de gençler bu 
projeye dâhil edildiler. Bu projenin 
ilerleyen yıllarda da devam edece-
ğini düşünüyorum. Burada öğrene-
ceğimiz bilgi ve becerilerin ülkemi-
zin kalkınmasına bir nebze de olsa 
yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Bir kez daha gördük ki, dost ve 
kardeş ülke Türkiye'dir.” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere 
diğer katılımcılara temsilen Uygu-
lamalı Mesleki Eğitimi Programını 
başarıyla tamamladıklarına dair 
sertifikaları verildi. 
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Sivas Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafın-
dan 2010 yılı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Hibe Programı 
kapsamında 18-45 yaş arası 
işsiz 20 kadın kursiyere yaşlı 
ve hasta bakımı eğitimi vermek 
amacıyla geliştirilen “Hasta ve 
Yaşlılara Bakım Refakatçi Proje-
si” tamamlandı.

Projeyle, Sivas'ta yaşayan, Si-
vas SYDV'den yardım alan, İŞ-
KUR'a kayıtlı, en az ilköğretim 
mezunu, işsiz 20 kadına hasta 
ve yaşlı bakımı konusunda mes-
leki beceri kazandırıldı.

Kadınların iş gücü piyasasına 
ve istihdam hizmetlerine kolay 
erişebilmelerinin sağlanması 
için kursiyerlere 192 saat teorik, 
144 saat uygulamalı olmak üze-
re 7 ay boyunca eğitim verilerek, 
uygulamalı eğitimler Sivas Nu-
mune Hastanesi ve Sivas Huzu-
revinde yapıldı.

Projeyle ilgili görüşlerini ifade 
eden kursiyerlerden Songül 
Arslan, proje kapsamında hasta 
ve yaşlılara nasıl davranmaları 
gerektiği, nasıl yardımcı olacak-
ları konusunda eğitim aldıklarını 
söylerken, diğer bir kursiyer 
İsmigül Yay ise bu eğitime ka-
tıldıktan sonra kendine olan 
güveninin arttığını belirterek “Bu 
kursa katılarak bir işe yaradığı-
mı göstermek istedim. Kursun 
faydasını gördük, çok şeyler 
öğrendik. Bunun yanı sıra yal-
nızlıktan kurtuldum. İnsanlarla 
daha iyi iletişim kurmaya başla-
dım.” dedi.

Sivas Valisi Sayın Ali Kolat'ın 
katılımlarıyla Hasta ve Yaşlı 
Bakım Refakatçi Yetiştirme Pro-
jesi’nin kapanış ve sertifika tö-
reni yapıldı. Düzenlenen törende 
konuşma yapan Sivas Valisi Ali 
Kolat, AB Proje uygulamaların-
da Sivas SYDV’nin her geçen yıl 
deneyimini artırdığını, 2009 yılı 
içerisinde Doğalgaz Tesisatçılığı 
ve Kaynakçılığı, Sütten Gelen 
Lezzet Evlere Bereket, 2011 yılı 
içerisinde İşçinin Emeği Evimin 
Estetiği, Dış Mekân Boru Kay-
nakçılığı ve Ruhu Güzel Kendi-
leri Özel Çocuklar Projeleriyle 
ildeki istihdamın arttırılmasında 
ciddi manada katkı sağladığını, 
yürütülen projelerin Sivas ve 
Türkiye için önemli olduğunu 
vurgulayarak artık Türkiye’de 
ne iş olsa yaparım döneminin 
sona erdiğini, her işi o konuda 
eğitim almış kişilerin yapması 
gerekliliğinin ortaya çıktığını 
belirtti. Kolat ayrıca; ülkelerin 

gelişmişliğini ortaya koyan 
önemli göstergelerden birinin 
de engellilerle yaşlılara verilen 
hizmetin kalitesi olduğunu söy-
ledi. Bununla birlikte ilde 4 adet 
özürlü bakım merkezi bulundu-
ğunu ve bu kurumlarda yaklaşık 
70-80 sertifikalı personele ih-
tiyaç olduğunu vurgulayan Vali 
Ali Kolat, “Amacımız sertifikaları 
alıp duvara asmak olmamalı, bu 
eğitimi alan her kadın iş orta-
mında kendilerine yer bulabil-
meli.” diye konuştu.

Programın sonunda Hasta ve 
Yaşlılara Bakım Refakatçi Yetiş-
tirme Projesi’ne katılan kursi-
yerlere sertifikaları verildi.

Vakfın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle yürüttüğü projenin 
finansmanının yüzde 90'lık bölü-
mü AB Merkezi Finans ve İhale 
Birimi, yüzde 10'u ise SYGM 
tarafından karşılandı.

Sivas SYDV mesleki eğitim 
projelerine devam ediyor
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Van-Erciş ve Van depremlerinden 
sonra zorlu kış şartlarında ça-
dırlarda barınmak zorunda kalan 
depremzede vatandaşların, başka 
şehirlere nakilleri, kamu kurum-
larına ait sosyal tesislere yerleş-
tirilmesi ve her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanması çalışmaları, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
koordinatörlüğünde ve Bakanlık 
personelinden oluşan uzman bir 
ekibin çabaları ile gerçekleştiri-
liyor.

Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay imzasıyla yayımlanan 
genelge çerçevesinde, Van'da 
meydana gelen yıkıcı depremin 
ardından kış şartlarına dayanıklı 
geçici ve kalıcı barınma mekân-
larının tamamlanması zaman 
alacağından, kendi imkânları 
ile başka bir yerde iaşe ve ibate 
imkânı sağlayamadığı anlaşılan 
depremzede vatandaşların di-
ğer illerdeki kamuya ait sosyal 

tesislere geçici olarak nakli için 
gerekli çalışmalar başladı.

Buna göre, kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait sosyal tesislere 
nakledilmek isteyen kişilerin 
tespitine yönelik belirlemeler, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı koordinasyonunda gerçek-
leştiriliyor ve oluşturulan listeler, 
kişilerin nakledileceği valiliklere 
gönderiliyor.

Depremzede olunduğuna dair 
belge nakledilecek kişiler için Van 
Valiliği tarafından düzenleniyor ve 
nakil esnasında bulundurulması-
na yönelik gerekli tedbirler alına-
rak kontroller sağlanıyor.

Depremzede vatandaşlar diğer 
illere nakledilirken, konu ile ilgili 
olarak her ilde görevlendirilen 
vali yardımcısının başkanlığında 
karşılama büroları oluşturuldu 
ve vatandaşlar, bekletilmeksizin 

sosyal tesislere yerleştirilmeye 
başlandı. Sosyal tesislerde ısın-
ma ve üç öğün yemek imkânı 
sağlanacak. 

Depremzede vatandaşların sağ-
lık hizmetlerinden faydalandırıl-
maları hususunda Sağlık Bakan-
lığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığınca da gerekli tedbir-
lerin alınacağı ifade edildi.

Depremzede vatandaşların ih-
tiyaçlarında kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan ödenek ise Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığınca, valiliklerce açılacak olan 
hesaplara aktarılacak. Ayrıca, 
uygulama çerçevesinde, deprem-
zede vatandaşların nakledildikleri 
illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları da deprem-
zedelerin ihtiyaçlarının karşılan-
ması ve eksikliklerinin giderilme-
si için devreye giriyor.

Bakanlığımızın koordinasyonunda 
sosyal tesislere yerleştiriliyor

Vanlı depremzedeler 

Uygulama çerçevesinde,
depremzede vatandaşların 
nakledildikleri illerdeki 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları 
da depremzedelerin 
ihtiyaçlarının karşılanması 
ve eksikliklerinin 
giderilmesi için devreye 
giriyor.
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Trabzon Of Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından, yörede 
sayısı hızla azalmaya başlayan  Of 
Koyunu’nun, hızla çoğalması ve 
yöre ekonomisine katkı sağlaması 
amacıyla gerçekleştirilen koyuncu-
luk projesiyle 500 adet  Of Koyunu, 
düzenlenen kura çekiminin ardın-
dan 50 hak sahibine teslim edildi.   

Of koyununun bölgede bir ırk türü 
olduğunu belirten Of Kaymakamı 
Tuncay Sonel,“Of koyunu ırkının 
geliştirilmesi ve yöre insanının 
ekonomisine katkı sağlaması 
amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımız bünyesinde 
bir proje yapmıştık. Bu projemiz, 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü-
müz tarafından onaylandı. Toplam 
maliyeti 500 bin TL olan Proje ile 
yaylalardan gebe olan 500 adet Of 
Koyunu aldık. Hatta bir kaç tanesi 

dün itibariyle yavruladı. Bizim ama-
cımız, Of Koyunu ırkının bu yörede 
geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılı-
ğın ve yöre halkının desteklenmesi 
ve marka olan Of Koyunu’nun unu-
tulmaması. Bu koyunların durumu-
nu bizzat ben de takip edeceğim. 
Hatta kuzulama aşamasında olan 
koyunlarımızı oluşabilecek herhan-
gi bir olumsuzluğa karşı bir yıllığına 
sigortalattık. İnşallah 500 olan bu 
koyunların sayısı birkaç yıl içerisin-
de binlerce olacak.” dedi.

Kura çekimi öncesi hak sahiplerine 
seslenen Kaymakam Sonel, “Ko-
yunları önce Allah’a sonra sizlere 
emanet ediyorum. Of Koyunu ırkı 
azalmaya başladı, bu koyunları ço-
ğaltmamız gerekiyor. Benim sizden 
ricam,  koyunlarımıza gözünüz gibi 
bakın. Koyunların durumunu gör-
mek için zaman zaman sizlere sür-

priz  ziyaretler yapacağım. Ayrıca 
sizlere böyle imkânlar sunduğu için 
de  Devletimizden Allah razı olsun. 
Bizim de vazifemiz bu imkânları 
Of’umuzun güzel insanlarına sun-
mak. Proje herkese hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.

Hayvancılığın bu bölgede azalma 
noktasına geldiğini belirten hak 
sahipleri ise, Of Kaymakamlığının 
bu projesi ile küçükbaş hayvancılı-
ğın canlanma noktasına geleceğini, 
Of koyununu markalaştırıp çoğalt-
maları gerektiğini söylediler. Şu an 
on tane olan koyunlarının beş sene 
sonra 60-70 tane olacağını belirten 
hak sahipleri, projede emeği geçen 
herkese teşekkür ettiler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü tarafından tescillenmiş 
olan ve Of Kaymakamlığı tarafın-
dan Haziran ayında Of yöresine 
ait coğrafi işaretlerin korunması 
adı altında başlatılan çalışmalar 
ile patent işlemleri için müracaatı 
yapılan Of Koyunu, yerel bir ırk 
ve  diğer koyunlardan farklı, bir 
kaburgasının fazla ve daha uzun 
olması. Kuyrukları kamçı şeklinde 
olan Of Koyunu’nun yün verimi ise 
6.5 kg civarında. İkiz doğum oranı 
ise %50.

Hak sahiplerine teslim edilen Of 
Koyunlarının geri ödemesi faizsiz 
bir şekilde ilk iki yılı ödemesiz, 
sekiz yıl içerisinde gerçekleştiri-
lecek ve ilk ödeme 2014 yılında 
yapılacak.

50 aileye

500Of Koyunu
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Konya Çumra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV), Kuzucu köyünde ikamet eden 50 ya-
şındaki yürüme engelli Hatice Çakal’a bir adet arazi 
tipi akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Akülü araba yardımı teslimine Kaymakam Ali 
Akça, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen 

Fikret Yavuz, Çumra SYDV Müdürü Mustafa Can, 
Kuzucu köyü Muhtarı Nihat Temel ve köy halkı 
katıldı. 50 yaşına kadar sokağa çıkamayan Hatice 
Çakal bundan sonra komşulara ve akrabalara 
ziyarete gideceği için çok mutlu olduğunu belir-
terek, başka Kaymakam Ali Akça olmak üzere bu 
imkânı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaymakamlıktan akülü araç yardımı

Sivas İmranlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından hazırlanan İlköğretim 7 ve 8. 
sınıflara yönelik “SBS’ye Hazırlık Projesi” kapsa-
mında Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 
Rumeysa Ceran, Seviye Belirleme Sınavından 
(SBS) 473,266 puan alarak Amasya Macit Zeren 
Fen Lisesi’ne, yine aynı okulda eğitim gören Buse 
Özge Çiçek ise 444,240 puanla Tokat Erbaa Yılmaz 
Kayalar Fen Lisesi’ne yerleşti. Ceran ve Çiçek, 
İmranlı’da Fen Lisesinde okumaya hak kazanan 
ilk öğrenciler oldular. 

İmranlı’daki eğitim başarı oranlarının yükselme-
sinde büyük katkısı olan İmranlı SYD Vakfı Başkanı 
Kaymakam Ömer Dağdeviren yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:

 “Göreve ilk başladığımda ilçede eğitim alanında 
bulunan eksiklikleri tespit ettik. İlk olarak okulları 
restore ederek çocukların eğitimlerini en iyi or-

tamlarda sürdürebilecekleri hale getirdik ve deyim 
yerindeyse okulları yeniden inşa ettik. Eğitim için 
gerekli olan fiziki ortamı hazırladıktan sonra İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 'Ölçme ve 
Değerlendirme Merkezi' kuruldu ve öğrencilerin 
performansları sürekli izlendi. Öğretmenler ve 
okul müdürleri ile her hafta toplantılar yapıldı. 

Eğitim seviyesini artırmak amacıyla, 7 ve 8. sınıf-
lar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından projeler hazırlandı ve bu kapsamda 
öğrencilere hazırlık kitapları dağıtıldı. Bunun 
yanında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
öğrencilerimize sürekli olarak ders verildi. İlk yılda 
yaptığımız çalışmaların neticesini iyi bir şekilde 
aldığımıza inanıyorum.”

Dağdeviren, söz konusu çalışmalarda emeği ge-
çen çalışanlara, öğretmenlere ve okul idarecilerine 
teşekkür etti. 

SYD Vakfı desteği ile 
İmranlı’da bir ilk yaşandı
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Genel Müdürlüğümüzün eğitim yardımları kap-
samında, Sivas Altınyayla Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede dershane 
olmaması nedeni ile 2010-2011 eğitim ve öğretim 
döneminde 190 muhtaç öğrencinin ilçe merkezi ve 
köylerden taşınması ve öğrencilerin çalışma kitap-
larının alınması suretiyle verilmeye başlanan hafta 
sonu kursu destekleri ilk meyvelerini vermeye 
başladı. 

Vakfın hafta sonu kursu desteklerinden yararlanan 
muhtaç öğrencilerden biri olan ve Altınyayla’ya 
bağlı Kürkçüyurt köyünde ikamet eden lise 4. sınıf 

öğrencisi Vahide Erdoğan, LYS’de Sivas il birincisi 
ve Türkiye 449’uncusu olmayı başardı. Erdo-
ğan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü kazandı. Vakfın eğitim yardımından 
yararlanan Erdoğan’a ayrıca yine Vakıf tarafından, 
başarısı nedeni ile bir bilgisayar verildi.

Erdoğan’ın başarısının, Vakfın eğitim yardımlarının 
başarılı, ancak yeterli eğitim imkânı bulamayan 
muhtaç öğrenciler için ne kadar önemli ve gerekli 
olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade eden Vakıf 
yetkilileri, hafta sonu kurslarına önümüzdeki yıl-
larda da devam edeceklerini belirttiler. 

Antalya Muratpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı'nın “Dayanışma Evi Projesi” sosyal 
market olarak hizmete girmeye hazırlanıyor. Yar-
dıma muhtaç vatandaşların yararlandığı Dayanış-
ma Evi, sosyal market olarak hizmet verecek. 

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen 
Muratpaşa Kaymakamı Fatih Kocabaş, sosyal 
marketin şimdilik Muratpaşa ilçesinde yaşayan 
yardıma muhtaç kişiler tarafından, normal bir 
mağazadan alışveriş yapıyor gibi ihtiyaçlarına ve 
beğenilerine uygun şekilde kullanılabileceğini 
açıkladı. Vakfın yardım yaptığı kişilerin, market-
ten, ihtiyacı olduğu kadar giysi, yiyecek, temizlik 

malzemesi, kırtasiye ve ev eşyası alabileceğini 
belirten Kocabaş, "Alışveriş zevki tattıracak bu 
hizmetin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." 
diye konuştu. 

İhtiyaç sahipleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 
kiralanan ve Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan 
marketten alışveriş yapabilmek için, SYD Vakfı ta-
rafından kendilerine verilen ve belli bir miktar para 
yüklenen özel bir kart kullanacak. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak ve-
rilecek kartlar, sadece sosyal markette geçerli 
olacak ve kart sahipleri sadece burada harcama 
yapabilecek. 

Altınyayla’da eğitim destekleri 
meyvelerini vermeye başladı

Dayanışma Evi’ne 
sosyal market açılıyor

D
AY
AN
IŞ
M
A

44



Gaziantep İslahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İslahiye’de ikamet eden ve LYS ve 
SBS' de başarı kazanan yardıma muhtaç 22 öğrenciye birer adet laptop hediye edildi.

Vakfın hediyesini almaya hak kazanan öğrenciler, SYD Vakfı Başkanı İslahiye Kaymakamı Resul Kır baş-
ta olmak üzere, Milli Eğitim Müdürü Akın Özdemir, Vakıf Müdürü Ömer Faruk Uyanık ve Vakıf çalışanla-
rına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok  teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine 
bağlı Recep köyünde geçimini 
maket keklik kafesi yaparak 
sağlayan doğuştan bedensel 
engelli Haydar Büyüktaş’a Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından yeni bir 
işyeri kabini yaptırıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı Engelli 
Koordinasyon Birimince yapılan 
alan taraması sonucunda Çelik-
han’a bağlı Recep köyünde eski 
bir dolabı atölye olarak kullanıp 
maket keklik kafesi yaparak ge-
çimini sağlamaya çalışan özürlü 
Haydar Büyüktaş’ın durumu 
Engelli Koordinasyon Birimi 
Başkanı Kaymakam Murat 
Uz’a iletilmiş, Kaymakam Uz, 
adı geçenin ihtiyaçlarını tespit 

ederek SYD Vakfınca kendisine 
ağaç yakma makinası, ağaç 
oyma makinesi, çıta kaldırma 
makinesi, çark motoru, matkap, 
mengene, elektrikli testere, de-
kupaj ve gürgen ağacı alınmasını 
sağlamış ve Recep köyündeki 
evinde bizzat teslim etmişti. 
Büyüktaş’ın eski bir dolabı 
atölye olarak kullandığını gören 
Kaymakam Murat Uz SYDV ta-
rafından kendisine PVC’den bir 
atölye yaptırılmasını sağladı.

Haydar Büyüktaş’a SYDV im-
kânlarıyla hazırlanan ve malze-
melerle donatılan işyeri kabini-
nin açılışına Çelikhan Kayma-
kamı Murat Uz, SYDV Mütevelli 
Heyet üyeleri, Engelliler Derneği 
Başkan Yardımcısı Ramazan 

Yıldız, Vakıf Müdürü Hasan Basri 
Öğüt ve Engelli Koordinasyon 
Birimi sorumlusu Mustafa At-
maca katıldı. Açılış kurdelesini 
kesen Kaymakam Uz hayırlı 
olsun temennisinde bulunarak 
Çelikhan Engelli Koordinasyon 
Birimi olarak ilçede bugüne ka-
dar yapılan çalışmalara değindi 
ve bundan sonra da engellilerin 
sosyal ve ekonomik hayata aktif 
olarak katılması için kendilerine 
her türlü desteği vereceklerini 
belirtti.

Haydar Büyüktaş, açılış sonrası 
kendisine verdiği yardım ve des-
teklerinden ötürü Kaymakam 
Murat Uz ve Çelikhan Engelli 
Koordinasyon Birimi üyelerine 
teşekkür etti.

İslahiye SYD Vakfından 
başarılı öğrencilere ödül

Çelikhan’da engelli 
istihdamına katkı
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Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2011 yılı Ocak ayında 
uygulamaya başladığı ve ilçe sınırları içerisinde 
yaşayan muhtaç ailelerin 6 ila 18 yaş arasındaki 
çocuklarını kapsayan “İyi ki Doğdum” adlı proje ile 
ihtiyaç sahibi çocukları doğum günlerinde yalnız 
bırakmıyor, bu mutlu günü onlarla birlikte kutluyor.

Vakıf bünyesinde muhtaç ailelere ait yaklaşık 
12 bin 500 dosya içerisinden seçilen 6 ila 18 yaş 
arasındaki bin 384 çocuğun doğum tarihlerini, ay 
ve gün esas alınmak kaydıyla 1 Ocak tarihinden 
itibaren sıralayarak bir liste oluşturan Tepebaşı 
SYDV, projeye destek olan kuruluşlardan temin 
ettiği hediyeler ve Tepebaşı Kaymakamı Dr. Nec-
det Türker’in tebrik mesajını da içeren bir paketle 
birlikte belirlenen çocukların doğum günlerini 
birlikte kutluyor.

Projede; AB Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkan-
lığınca uygulanan ve Tepebaşı SYD Vakfının da 
akredite olduğu Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsa-
mında AB üyesi ülkelerden gelerek Vakıfta gönüllü 
çalışmalarda bulunan gençler, hediyelerin seçil-
mesi, paketlenmesi ve doğum günü kutlamaları-
nın gerçekleştirilmesi aşamalarında katkı sağlıyor.  
Gönüllü gençler ayrıca çocuklarla kısa mülakatlar 
yaparak onları tiyatro, konser, müzikal gibi sosyal 
faaliyetlere katılmaları konusunda teşvik ediyor-
lar. Bu yöntemle daha önce herhangi bir müzikal 
deneyimi olmayan ancak bu konuda hevesli ço-
cuklardan oluşturulan bir koro 3 aylık bir eğitimin 
ardından “Bir Şarkım Var” adlı konser düzenlemiş, 
bir tiyatro oyununun parçası olarak sahneye ilk 
adımlarını atan yetenekli çocuklar  “Acil Servis “ 
adlı tiyatro oyununu sahnelemişti. 

Tepebaşı SYD Vakfından 
anlamlı proje

Genel Müdürlüğümüzün, oturulamayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan 
muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak verdiği barınma desteği kap-
samında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından birçok ailenin evleri onarılıyor veya 
yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda son olarak, Siirt Şirvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bir 
barınma projesine imza attı.

Şirvan SYD Vakfı tarafından Şirvan’ın merkez ve köylerinde ikamet eden ve oldukça sağlıksız koşullarda 
yaşayan 12 fakir ve yardıma muhtaç vatandaş için, 12 daire yaptırıldı. Vakıf tarafından inşası bitirilen 
daireler, hak sahiplerine teslim edildi.

Şirvan’dan barınma desteği
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Maddi sıkıntı içindeki ailelerin giyim ve ev eşyası 
gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Düzce 
Cumayeri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen sosyal 
market hizmete açıldı. Açılışa İlçe Kaymakamı 
Zafer Çoşkun, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf 
Müdürü İsa Yazıcı ve ilçede faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumayeri Kaymakamı Zafer Çoşkun, açılışta yap-
tığı konuşmada; sosyal markete Cumayeri’ndeki 
fakir ve muhtaç vatandaşlara kullanılmamış 
sıfır ürünleri kazandırma konusunda çeşitli fir-
malardan bağışlar alındığını belirterek, sosyal 
market hizmetinden yararlanacak olan kişilere 
en iyi ürünleri sağlayabilmek için yoğun çabalar 
harcandığını ifade etti. Çoşkun, sosyal marketin 
kuruluş amacının, yardımsever vatandaşların ya-

pacağı ihtiyaç fazlası yeni veya kullanılmış giyim, 
kırtasiye, kitap, halı, mobilya, züccaciye, ev eşyası, 
inşaat malzemesi ve engelliler için protez cihazları 
gibi malzemelerden yardıma muhtaç vatandaşla-
rın ücretsiz olarak faydalanmalarının sağlanması 
olduğunu söyledi.

Sosyal markete yapılan nakdi veya ayni bağışlar 
gruplandırılıp, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfınca belirlenen muhtaç vatandaşlara ihtiyaç-
larına göre ücretsiz verilecek. Bağışlar markete 
doğrudan ya da ilgili birim telefonu aracılığıyla 
görevli elemanlara tutanak ile teslim edilecek.

Cumayeri’nde ikamet eden fakir ve muhtaç va-
tandaşların, sosyal marketten yararlanabilmeleri 
içinse Cumayeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfına müracaat etmeleri gerekiyor.

Kocaeli ili İzmit ilçesi Yenimahalle’de ikamet eden 
70 yaşındaki kanser hastası Ahmet Hardal’ın kendi 
imkânları ile 30 yıl önce yapmış olduğu tek katlı 
müstakil evi Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından tamamen yenilendi.
Hanede eşi, 3’ü özürlü 5 çocuğu ile ikamet eden, 
3294 Sayılı Kanun kapsamındaki vatandaşın nere-
deyse oturulmayacak durumda olan, pencereleri 
bile olmayan evinin iç ve dış cephesi, çatısı, kapısı, 

penceresi, elektrik tesisatı, tuvaleti, banyosu ve 
mutfağı tamamen yenilendi. Ayrıca 2 çocuğuna iş 
imkânı sağlandı.     

Evinin yenilenmesinden son derece memnun olan 
Ahmet Hardal,  "Bu benim ve ailem için yaptığınız 
en büyük iyilik, daha iyisi olamazdı, siz bizi sıcak bir 
yuvaya kavuşturdunuz,  Allah emeği geçen herkes-
ten razı olsun." dedi.

Cumayeri’nde sosyal 
market açılışı gerçekleştirildi 

Kocaeli SYD Vakfından 
barınma desteği
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Denizli Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve Tarım İl 
Müdürlüğü tarafından Deniz-
li’ye bağlı Kurtluca, Yeniköy, 
Küçükdere, Develi, Güzelpınar, 
Salihağa köyleri ve Uzunpınar 
beldesinde ikamet etmekte olan 
38 aileye "Grup Bazlı Hayvan-
cılık Projeleri" kapsamında 76 
büyükbaş gebe düve ve 3 aylık 
hazır yem desteği verildi. 

Denizli Ticaret Borsası Canlı 
Hayvan Pazarı'nda düzenlenen 
hayvan dağıtım törenine, Denizli 
Valisi Yavuz Erkmen, İl Genel 
Meclisi Başkanı Hüseyin Gür-
lesin, Ticaret Borsası Başkanı 
İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret 
Odası Başkanı Necdet Özer, İl 
Tarım Müdür Vekili Mustafa 
Güngör, daire müdürleri ve va-
tandaşlar katıldı. 

Törende konuşan Denizli Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Müdürü Fatih Işık, SYD 
Vakfı olarak yürüttükleri proje-
ler hakkında katılımcılara bilgi 
verdi ve bundan sonraki dönem-
lerde de projeleri uygulamaya 
devam edeceklerini söyledi. 

Ticaret Borsası Başkanı İbrahim 
Tefenlili, köylerin ve köylünün 
kalkındırılması için yürütü-
len güzel bir projenin hayata 
geçmesine tanıklık ettiklerini 
belirterek, projenin insanlara 
çalışmayı sevdiren bir proje 
olduğunu ifade etti.

Vali Yavuz Erkmen ise, 2003-
2010 yılları arasında 3294 sayılı 
Kanun kapsamında 4 bin 272 
haneye 8 bin 453 adet büyük-

baş, 4 bin 774 küçükbaş hayvan 
ve 3 aylık yem desteği verildiğini 
belirtti. 

Denizli’nin 2003-2010 yılları 
arasında hayata geçirilen proje-
leri için Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
aktarılan 40 milyon TL kay-
nakla Ege bölgesinde birinci 
Türkiye’de de ikinci olduğunu 
belirten Vali Erkmen, Denizli'nin 
hayvancılıkta büyük aşama kay-
dettiğini, Ege Bölgesi'nin tek Et 
Balık Kurumu Et Kombinası'nın 
Denizli'de kurulmasıyla da hay-
vancılıkla uğraşanların sayısının 

artacağını, aynı zamanda da 
hizmet sektörünün gelişeceğini 
ifade etti. 

Vali Erkmen, vatandaşlara 
verilen büyükbaş hayvanların 
bedellerinin 2 yıl sonra geri öde-
mesinin başlayacağını, 6 yılda 
eşit taksitlerle faizsiz olarak 
ödeme yapılacağını anlatarak, 
38 haneye 76 adet büyükbaş 
hayvan ve yem desteği için 506 
bin 251 lira harcandığını bildirdi. 

Konuşmaların ardından büyük-
baş hayvanlar, kurayla belirle-
nen sahiplerine dağıtıldı.

Denizli’deki köylere 
hayvancılık desteği sağlandı
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Denizli Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, gelir getirici 
proje desteği kapsamında, De-
nizli’nin farklı mahallelerinde 15 
yıl boyunca pide fırınlarında ça-
lışan 26 yaşındaki Halil İbrahim 
Topçu’ya iş kurması için destek 
oldu. Topçu’nun artık,‘Genç Halil 
İbrahim Sofrası’ isminde kendi-
sine ait bir işyeri var.

Pideciliğe çıraklıkla başladığını, 
uzun yıllar fırınlarda kalfalık ve 
ustalık yaptığını belirten Halil 
İbrahim Topçu, bir arkadaşından 
Vakfın iş kurmak isteyenlere 
kredi verdiğini duyduğunu ve 
başvuru yaptığını söyledi. Vak-
fa yaptığı proje başvurusunun 
onaylanmasının ardından, 3 
aydan bu yana kendi işinin 
başında olduğunu ifade eden 

Topçu, “Yıllarca hep başkalarının 
yanında çalıştım. Kendi işimi 
kurmak istedim, arayış içine 
girdim. Açtığım pide salonunda 
benimle birlikte 6 kişi daha ça-
lışıyor. İnce hamurdan 25 çeşit 
pide, 12 çeşit pizza, sulu yemek 
çeşitleri ve ızgara çeşitleriyle 
müşterilerimin damak zevkine 
hitap ediyorum. Bölgemdeki si-
telerin hepsine adreslerimizi ve 
telefonlarımızı bildirdim. Paket 
servisimiz sayesinde siparişleri 
kısa sürede hazırlayıp adrese 
teslim ediyoruz. İşlerim çok 
iyi. Böyle giderse borçlandığım 
tutarı zorlanmadan geri ödeye-
bileceğim.” diye konuştu. 

Vakıftan aldığı desteğin 2 yıl 
ödemesiz, 6 yıl vadeli ve sıfır 
faizli olduğunu belirten Topçu, 

uygun ödeme koşulları nede-
niyle, projenin geri ödemelerini 
zorlanmadan yapabileceğini 
düşünüyor:

“Vakıftan aldığım kredinin geri 
ödemesine iki yıl sonra başlaya-
cağım. Ödemem de yılda 2 bin 
500 lira olacak ve altı yıl devam 
edecek. Aldığım paraya da hiçbir 
zaman faiz işlemeyecek. Yıllık 
Vakıf ödememi bu şartlarda hiç 
sıkışmadan çıkartabilirim. Vakıf 
sayesinde kendi işimin patronu 
oldum. Elinde mesleği olanlar, 
benim gibi işyeri açmaya gücü 
yetmeyenler Vakfa başvursun. 
Herkes üretime katılsın. İnsanın 
kendi işinde çalışması kadar 
güzel bir şey yok. Kendi işye-
rimde kendi ustalığımı konuştu-
racağım.”

Gelir getirici projeler kapsamın-
da Denizli Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
desteklenen "Mobilya Cila 
Atölyesi" isimli iş yeri faaliyete 
geçti. Proje çerçevesinde Eyüp 
Sayman isimli vatandaşın mo-
bilya cila-lake iş kolunda faaliyet 
göstermesi sağlandı.

Vakıf Müdürü Fatih Işık yaptığı 
açıklamada, "Bireysel gelir geti-
rici projeler kapsamında mesle-
ği olan, ancak maddi imkânsız-
lıklar nedeni ile iş yeri açamayan 

kişilere yönelik hazırlanan 
projelere Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından proje başına 15 bin 
TL'ye kadar finansman desteği 
sağlanmaktadır." dedi.

İzmir'de 35 yıl çeşitli firmalarda 
cila dekorasyon işleri yapan 50 
yaşındaki Eyüp Sayman,1 yıl 
önce çalıştığı firmalarda işleri 
bozulduğu için Denizli'ye gelmiş. 
Vakfın iş kurmak isteyenlere 
yardımcı olduğunu duyduğunu 
ve başvuru yaptığını ifade eden 
Sayman, "Projem onaylandıktan 

sonra iş yerinde kullanacağım 
makina ve boyalarımı aldım. 
200 metrekare olan iş yerimde 
çalışmaya başladım. İşlerim çok 
iyi ve en az dört eleman daha 
almak istiyorum. Böyle giderse 
Vakıftan aldığım desteği zorlan-
madan geri ödeyebilirim." dedi.

15 bin TL kaynakla destek-
lenen "Mobilya Cila Atölyesi 
Projesi”nin geri ödemeleri ilk 
iki yıl ödemesiz olmak üzere, 
altı yılda altı eşit taksitte toplam 
sekiz yılda yapılacak.

Denizli’de 
“Mobilya Cila Atölyesi” 
açıldı

genç girişimciye iş desteği
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Genel Müdürlüğümüz tarafın-
dan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 
uygulanan Kırsal Alanda Sos-
yal Destek Projesi (KASDEP) 
kapsamında, Dursunbey Kay-
makamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve İl Tarım 
Müdürlüğünce hazırlanan 
hayvancılık projesi ile Odaköy 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
ortaklarından 65 aileye 260 süt 
ineğinin dağıtılmasına yönelik 
çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında, 65 ortağa ait 
olan 260 başlıklı hayvan damı 
yapımı, süt soğutma merkezi 
yapımı, işletme binası yapımı ve 
260 adet gebe düvenin alımı ile 
ilgili çalışmalara devam ediliyor. 
İlk aşamada, projeye ait işletme 
binalarının yapımına başlandı.

İşletme binalarının temel atma 
töreninde konuşan Kooperatif 
Başkanı Ali Özcan, projenin 
uygulanması için bugüne kadar 
gerekli her türlü yardımı ve 
istenilen belgeleri anında ha-
zırlayıp gerekli yerlere verilme-
sinde katkıları olan Dursunbey 
Kaymakamı İbrahim Küçük’e, 
Dursunbey Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfi Mütevelli 
Heyetine, Vakıf Müdürü ve per-
soneline, İl Tarım Müdürü ve 
personeline, İlçe Tarım Müdürü 
ve personeline, ayrıca tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
ile özel şirketlere katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

Ayrıca KASDEP’in Türkiye ge-
nelinde uygulanmasında emeği 
geçen Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğü Proje Değerlendir-

me ve İzleme Dairesi Başkanlığı 
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına da teşekkür eden 
Özcan, “Atacağımız temelin, 
ülkemize, milletimize, Balıkesir 
ilimize, Dursunbey ilçemize ve 
Odaköy'e hayırlı uğurlu olmasını 
diler, saygılarımı sunarım.” dedi.

Dursunbey Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali 
Güneş ise, bu projenin ilçede ilk 
olmadığını, 2006 yılından bugüne 
kadar Şabanlar, Büyük Akçaalan, 
Merkez Taşkesiği ve Selimağa 
köylerinde 4 ayrı projenin başarılı 
bir şekilde uygulandığını ve te-
meli atılan Odaköy Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi Projesi dışında 
Kavacık ve Hamzacık Köylerine 
ait projelerin de Sosyal Yardımlar 
Genel Müdürlüğünde onay aşa-
masında olduğunu belirtti.

kırsalda yaşayan aileler için 
bir proje de

'denDursunbey
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Isparta Atabey Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık  Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
“Sırık Domates Yetiştiriciliği Geliştirme 
Projesi”nden faydalanan Şerafettin Yıldırım 
ve Mustafa Yiğit Bağcı tarafından, Proje kap-
samında toplam 8 dekarlık alanda  sırık do-
mates dikimi gerçekleştirildi. Mayıs ayı içeri-
sinde dikimi yapılan toplam 20.000 domates 
fidesinin ekiminin yapıldığı tarlaları, Isparta 
Valisi Memduh Oğuz, Atabey Kaymakamı 
Sedat İnci, Eğirdir Kaymakamı Yalçın Yılmaz 
ve diğer yetkililer yerinde incelediler.

Atabey Kaymakamı Sedat İnci, sırık doma-
tes yetiştiriciliğinin daha önce Atabey'de 
yapılmadığını, projenin başarılı bir şekilde 
devam ettiğini ve gelecek yıllarda da sosyal 
güvencesi olmayan birçok vatandaşın iş 
kapısı haline geleceğini belirterek, bu pro-
jenin Isparta ve Atabey’in istifade edebile-
ceği örnek bir proje olduğunu söyledi.

Isparta Valisi Memduh Oğuz da Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bu tür 
projelere destek olması ile sosyal güven-
cesi olmayan birçok vatandaşa iş imkânı 
sağlandığını ve üretim ile birlikte tüketime 
kadar bu tür projelerden birçok insanın 
faydalandığını belirtti.

Projeden yararlanan Şerafettin Yıldırım ise, 
projeden yaklaşık 100 ton ürün bekledikle-
rini, projede kendilerine destekte bulunan 
başta Atabey Kaymakamı Sedat İnci olmak 
üzere herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Atabey’de 
domates yetiştiriciliği 

gelişiyor
Ankara Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 
yürütülen "Gelir Getirici Grup Bazlı Süt İnekçiliği" 
projesi kapsamında ilçeye bağlı Danişment ve 
Güzelöz köylerinde yaşayan 10 aileye süt ineği 
dağıtıldı.

Danişment ve Güzelöz köylerinde ikamet eden 
ihtiyaç sahibi 10 aileye yönelik hazırlanan 
projenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının 
ardından ihale edilen 20 baş damızlık gebe düve 
14.07.2011 tarihinde sahiplerine kura ile teslim 
edilirken dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Dr. 
Ömer Toraman, Danişment Köyü Muhtarı Şaban 
Balkan, Nallıhan SYDV Müdürü Hasan Olum, İlçe 
Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Soner Şahin 
ile Danişment ve Güzelöz köylerinden çiftçiler  
katıldı. 

Kura çekiminden önce bir konuşma yapan İlçe 
Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Dr. Ömer Toraman 
tarım ve hayvancılık yapmaya müsait olan Nallı-
han ilçesinde vatandaşların hayvancılık yapabil-
melerine destek sağlamak amacıyla SYDV tara-
fından hazırlanan projeler kapsamında gerekli 
olan desteği verdiklerini ve bu tip projeleri diğer 
köylerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini be-
lirtti. Kaymakam Toraman,  projenin Danişment 
ve Güzelöz köylerindeki çiftçilere hayırlı uğurlu 
olmasını diledi. 

Kura ile dağıtımı yapılan ve en az 3 aylık gebe 
olan Holstein ırkı damızlık düvelerin 1’er yıllık 
sigorta bedelleri proje kapsamında karşılanırken 
proje yararlanıcıları hayvan bedellerini 2 yıl geri 
ödemesiz 6 taksitle 8 yılda faizsiz ödeyecekler.

hayvancılığa 
destek sürüyor
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Afşin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı ve Afşin Tarım İlçe 
Müdürlüğü işbirliği ile 3294 sayılı Yasa 
kapsamında dar gelirli, arıcılık konusunda 
deneyimli ve sertifikalı 21 vatandaşın fay-
dalanması için hazırlanan “Arıcılık Projesi” 
uygulanmaya başlandı.

Fon Kurulunca uygun bulunan ve onay-
lanan projenin satın alma işlemleri 
tamamlanarak, proje kapsamında 25’er 
adet sekiz petekli ve arılı kovan ile arıcıla-
ra gerekli olabilecek tüm malzemeler 21 
fayda sahibine dağıtıldı.

Fayda sahibi vatandaşlar ile arıların dağıtı-
mı öncesinde konuşan Afşin Kaymakamı 
Faik Arıcan, proje hakkında vatandaşlara 
bilgi verdi. Fayda sahiplerinin ve vatandaş-
ların sorunlarını dinleyen Arıcan, ayrıca 
kırsal alanda ikamet eden, 3294 sayılı Yasa 
kapsamındaki dar gelirli ve meslek sahibi 
vatandaşlara meslekleri doğrultusunda 
proje desteklerinden yararlanmaları husu-
sunda açıklamalar yaptı. 

Afşin arıcılığın 
merkezi haline 
gelecek

Kırıkkale Çelebi Kaymakamlığı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım Müdür-
lüğü tarafından yürütülen "Saanen Keçisi Üretme 
Projesi" kapsamında 4 dar gelirli aileye, 48 Saa-
nen keçisi ve 4 Saanen ırkı teke dağıtıldı.

Keçilerin dağıtım töreninde konuşan Çelebi 
Kaymakamı Yunus Koç, Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
yürütülen projeyi başarıyla sonuçlandırmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçe merkezi ile ilçeye bağlı Halildede, Karahacılı 
ve Karaağaç köylerinden birer çiftçiye, kişi başına 
12 Saanen keçisi ve 1 teke olmak üzere toplam 
52 Saanen keçisini kurayla dağıttıklarını belirten 
Koç, "Dağıtılan keçiler İlçe Tarım Müdürlüğünde 
görevli arkadaşlarımız tarafından düzenli olarak 
kontrol edilecek." dedi. 

İlçe Tarım Müdürlüğü personelinden Barış Kuzucu 
da projeden faydalanan ailelere teknik destek, 
beslenme ve bakımla ilgili bilgiler verdi. Saanen 
ırkı keçilerin süt elde edilmesi amacı ile üretildiğini 
belirten Kuzucu, Saanen keçilerinin sütünün anne 
sütüne en yakın süt olarak bilindiğini ifade etti.

Dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Yunus Koç, 
İlçe Tarım Müdür Vekili Alaaddin Türkoğlu, Vakıf 
Müdürü Durmuş Sarıkaya, firma yetkilileri ve 
fayda sahipleri katıldı. 

Çelebi Kaymakamlığı, 
yoksul vatandaşlara 
Saanen Keçisi dağıttı
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İzmir Dikili Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından des-
teklenen “Damızlık Süt İnekçiliği 
Projesi” hayata geçirildi. Dikili Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
işbirliği içerisinde hazırlanan proje 
kapsamında 12 aileye 2'şer adet 
olmak üzere toplam 24 adet gebe 
düve dağıtıldı.  

Dağıtım töreni öncesi proje ile ilgili 
bilgi veren Dikili Kaymakamı Zafer 
Karamehmetoğlu, temel geçim 
kaynaklarından biri olan tarım ve 
hayvancılığa uygun alanlara sahip 
durumdaki Dikili’de ekonomik gücü 
olmayan vatandaşların hayvancılık 
yapabilmelerine destek sağlamak 
amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından gerekli 
desteği verdiklerini ve bu tip pro-

jeleri, talep olması halinde ilçenin 
diğer köylerinde de yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu uygulamanın yöre 
insanlarına yeni iş imkânları sağla-
ması ve bölgede yapılan hayvancı-
lık sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunmasını beklediklerini kayde-
den Karamehmetoğlu, çiftçilerin bu 
ineklerle geçimini sağlayacaklarını 
ve gelir seviyelerini yükseltebile-
ceklerini ifade etti. 

Yapılan sözleşmeler sonucu süt 
ineklerini alan vatandaşlar ise başka 
bir geçim kaynakları olmadığını be-
lirterek, devletin desteği ile geçimle-
rini sağlayabilecek olmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Proje kapsamında alınan gebe dü-
velerin dağıtımı öncesi kura çekimi 
yapıldı. Kuralar, törene katılan Dikili 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ali Ateş, İlçe Müdürlüğü veteriner 
hekimleri ve projeden yararlanan 
hak sahipleri tarafından çekildi. 

Kura çekiminden sonra Dikili Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
veteriner hekimleri, hayvan bakımı 
ve beslenmesi konularında hak 
sahiplerini bilgilendirirken, ayrıca 
proje kapsamında 24 gebe düvenin 
bir yıllık tüketebilecekleri yem de 
hak sahiplerine verildi. 

Proje kapsamında süt veriminin 
arttırılması, sığır ırkının düzeltil-
mesi ve üretimde modernizasyo-
nun sağlanmasının amaçlandığını 
belirten Vakıf yetkilileri, daha önce 
de uygulanan kırsal alana yönelik 
projelerden çiftçinin oldukça mem-
nun kalması üzerine söz konusu 
projeyi hazırladıklarını söylediler.

Dikili’de kırsal kalkınmaya destek 
sağlamak ve yöre şartlarına uygun 
damızlık süt sığırı ihtiyacını karşı-
lamak amacı ile 2009 yılında ilçeye 
bağlı Kıratlı köyü, Merdivenli köyü 
ve ilçe merkezinde olmak üzere 
toplam 21 çiftçiye 2’şer adet olmak 
üzere 42 adet gebe düve ile bir 
yıllık yemleri verilmiş; 2010 yılında 
ise yine bir yıllık yemleri ile birlikte 
32 aileye 69 adet gebe düve dağıtı-
mı gerçekleştirilmişti.

Manisa Ahmetli Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı (SYDV) tarafından 15 
aileye sera projesi uygulandı.

Ahmetli SYDV tarafından finanse 
edilen ve İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan  "Mandallı 
Köyü ve Merkez Sera Projesi" 
uygulamaya geçirildi. 

Hazırlanan projeler kapsamında 
sosyal güvencesi olmayan ilçe 

merkezindeki 3 aile ile Mandallı 
köyündeki 12 aile seracılık faaliye-
tine yönlendirildi. Projeye Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafından 134 bin 50 TL 
kaynak aktarıldı. Fayda sahibi vatan-
daşlarca bu tutar ilk iki yılı ödemesiz, 
toplam 8 yılda faizsiz olarak SYD 
Vakfına geri ödenecek.

Ahmetli ilçesindeki köylerde yaşa-
yan kadın çiftçiler için hazırlanan 
sera projelerinde 2007 yılında Man-

dallı köyünde 5 aile, 2008 yılında 
Derici köyünde 7 aile SYDV tarafın-
dan desteklenmişti.

Ahmetli’de SYDV tarafından 2007 
yılından bugüne kadar 27 sera 
projesine toplam 239 bin 50 TL 
kaynak sağlandı.

Seracılık ile sebze üretimine yön-
lendirilen çiftçi ailelerin ilçe mer-
kezi ve köylerinde diğer çiftçilere 
örnek olmaları sağlandı.

Ahmetli’de 27 çiftçi 
seracılıkla tanıştı

İzmir Dikili’de kırsal kalkınmaya bir destek daha
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bağlı Gülpınar beldesinde ikamet eden Feride Beğtaş’a Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle Gümüş Çeyiz Evi adlı bir işyeri açıldı.

Ayvacık SYD Vakfına Gelir Getirici Proje için başvuran Feride Beğtaş dikiş nakış kurslarına giderek 
sertifikalar aldığını, 2007 yılında eşinden ayrıldığını, 11 yaşındaki çocuğuna bakabilmek için çalışması 
gerektiğini belirtti. Projenin Vakıf tarafından değerlendirilmesi sonucu Beğtaş’ın 3294 Sayılı Kanun 
kapsamında olduğu tespit edildi. Genel Müdürlüğümüzden aktarılan kaynakla ilgiliye çeyiz eşyası üretip 
satış yapabilmesi için Gülpınar beldesinde Gümüş Çeyiz Evi adı altında bir işletme açıldı.

Satışları iyi giden Feride Beğtaş evinin ihtiyaçlarını ve oğlunun eğitim masraflarını rahatça karşılamaya 
başladı. Fayda sahibi, Ayvacık Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Vakıf çalışanları başta olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Siirt’in Baykan İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Baykan Üretiyor Ürettikçe Büyüyor Projesi" 
kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yoksul birey ya da hanelerin kendi geçim-
lerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettire-
bilmeleri amacıyla uygulanan gelir getirici proje desteklerine devam ediyor. Son desteklenen projelerle 
birlikte ilçeye bağlı Kasımlı ve Meşelik köylerinde ikamet eden 28 çiftçi aile geçimlerini sağlayacak bir 
işe sahip oldular.

Kasımlı ve Meşelik köylerindeki fayda sahiplerine toplam 340 adet koyun ve 28 adet koç teslim edildi. 
Fayda sahipleri dağıtılan desteklerin geri ödemesini ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl ise 6 eşit taksitte 
olmak üzere toplam 8 yılda faizsiz olarak yapacaklar.

Gelir getirici proje desteğinden yararlanan vatandaşlar daha önceden tecrübeli olmaları nedeniyle bu işi 
yapabileceklerini ifade ederek, başta Baykan Kaymakamı Murat Süzen olmak üzere proje desteği sağ-
layanlara teşekkür ettiler.

Ayvacık’ta Çeyiz Dükkânı Projesi

Baykan ürettikçe büyüyor
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Siirt Baykan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi işsiz bir aileye 
ekmek fırını açılarak sosyal güvencesi olmayan bir 
vatandaşın daha kendi ayakları üzerinde durması-
na katkı sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür-
lüğünün desteklediği Gelir Getirici Projeler kap-
samında Baykan SYDV'ye başvurarak Ziyaret bel-
desinde fırıncılık yapmak istediğini beyan eden ve 
incelemeler sonunda gerekli şartları taşıdığı tespit 
edilen Celadin Karaç isimli vatandaşa ekmek fırını 
açıldı. Söz konusu vatandaş üretime başlayarak 
ailesini geçindirecek duruma geldi.

Ekmek fırınının açılışına Baykan Kaymakamı Murat 
Süzen ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı. Kay-
makam Murat Süzen açılışta yaptığı konuşmada 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 

Gelir Getirici Projeler kapsamında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın iş yeri açabilmeleri için gerekli 
imkânları sağladığını belirterek, “Bu bizim kurdu-
ğumuz işyerlerinden sadece birisi” dedi. Baykan 
SYD Vakfına büyük görev düştüğünü söyleyen Kay-
makam Süzen, “Ziyaret yeni bir belde, büyük bir 
belde, işsizliğin yoğun olarak yaşandığı bir belde. 
Bu nedenle Vakfımıza büyük görev düşüyor. Biz de 
bunun bilincinde olarak yurttaşlarımızın her türlü 
talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimiz 
artarak devam edecektir.” diye konuştu.

Celadin Karaç, kendisine böyle bir iş imkânı sağ-
landığı için çok mutlu olduğunu, bundan sonra 
geçimini bu iş yeri ile rahatlıkla sağlayabileceğini 
söyledi. Karaç, Ziyaret beldesinde açılan ekmek 
fırını sayesinde ekmeğin en iyisini üreteceğini ve 
başta Kaymakam Murat Süzen olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

SYD Vakfından  fırıncılık desteği

Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Denizli merkeze bağlı Uzun-
pınar, Küçükdere ve Aşağışamlı köylerinde ikamet eden 10 aileye “Grup Bazlı Hayvancılık Projeleri” kapsamın-
da aile başı 17 koyun ve 1 koç olmak üzere 180 baş Pırıt ırkı küçükbaş hayvan ve hazır yem desteği verildi.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen hayvan dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Abdullah 
Acar, SYD Vakfı Müdürü Fatih Işık, İl Tarım Müdürü Yusuf Gülsever ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Acar, projenin hayırlı olmasını dileyerek, hastalıklara karşı önlem alınmasının önemli 
olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından küçükbaş hayvanlar, kurayla belirlenen sahiplerine dağıtıldı.

10 haneye 180 küçükbaş 
hayvan dağıtıldı
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Antalya Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığınca 
3294 Sayılı Kanun kapsamında bulunan 35 vatan-
daşa çalışarak düzenli bir gelir elde etmelerine 
destek olmak amacıyla çapa motoru verildi.
 
Amaçlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çapa 
motoru ile tarım arazilerini ücret karşılığında işle-
yerek aile bütçelerine katkı sağlamaları ve düzenli 
bir gelir elde edebilmelerini sağlamak olduğunu 
belirten Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, 
ilçede şu ana kadar 3294 Sayılı Kanun kapsamın-
da bulunan 46 kişiye çapa motoru verildiğini, son 
teslim edilen 35 çapa motoru ile birlikte toplam 
81 yurttaşın çapa motoru sahibi olduğunu söyle-
di. Temel geçim kaynağı tarıma dayalı ilçede bu 
rakamın önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam 
Muhittin Pamuk, çapa motorlarının hayırlı olma-
sını diledi. Vatandaşlar ise kendilerine bu imkânı 

sağlayan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve 
Gazipaşa SYDV yetkililerine teşekkür ettiler. 

Yerel Girişimler bileşeni kapsamında Vakıf tarafın-
dan hazırlanan, Genel Müdürlüğümüz tarafından 
uygun bulunarak kaynağı aktarılan ve her bir va-
tandaş için maliyeti 6 bin 966 TL olan projede hak 
sahipleri bu bedeli 8 yıl vade ile ilk 2 yıl ödemesiz 
kalan 6 yıl 6 eşit taksitle ve faizsiz olarak geri 
ödeyecek.

Mersin Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı, Erdemli’ye bağlı köylerde hayvancılıkla 
uğraşan dar gelirli vatandaşlara hayvancılık 
desteği vermeye devam ediyor. Genel Müdürlü-
ğümüz tarafından uygulanan gelir getirici projeler 
kapsamında desteklerini sürdüren Vakıf, en son 
33 muhtaç aileye koyunculuk ve süt sığırcılığı ala-
nında destek sağladı. 

Koyunculuk projesi çerçevesinde Vakıf tarafından, 
Erdemli’nin köylerinde ikamet eden 28 muhtaç 
aileye hane başına 19 adet koyun ve 1 adet koç 
olmak üzere toplam 560 adet İvesi ırkı koyun 
dağıtıldı. Dağıtılan koyunların bir yıllık hayvan 
hayat sigortaları da yine proje kapsamında Vakıf 

tarafından yaptırıldı. İvesi koyunu, uzun mesafeli 
yürüme ve yetersiz otlaklarda otlanma konusunda 
oldukça verimli bir koyun cinsi olarak biliniyor. 
Aynı zamanda İvesi koyununun çevre koşullarına 
göre adaptasyon yeteneği de oldukça yüksek.

Vakfın bir diğer hayvancılık desteği ise süt sığırcı-
lığı alanında. Vakıf, gelir getirici proje uygulaması 
olarak süt sığırcılığı projesi çerçevesinde 5 muhtaç 
aileye ikişer adet olmak üzere toplam 10 adet 
Holstein ırkı süt sığırı dağıttı. Ayrıca, bir yıllık hay-
van hayat sigortaları da yine proje kapsamında 
Vakıf tarafından yaptırıldı. Holstein ırkı süt sığırı 
ise, günümüzde dünyanın en çok süt üreten sığır 
ırkı olarak biliniyor.

Erdemli’de hayvancılık 
artık çok kazandıracak

çiftçiye çapa motoru
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Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı tarafından yürütülmekte olan "En-
geller Kalkıyor Projesi” kapsamında, Erzurum’da 
bulunan ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip 
olmayan muhtaç durumdaki yürüme engelli 14 
kişiye akülü araç, bir kişiye yürüme cihazı ve bir 
kişiye de tekerlekli sandalye teslim edildi. 

Akülü araçlar, Erzurum’daki Şair Nef'i İ.Ö.O. 
bahçesinde usta öğretici tarafından engelli va-
tandaşlara verilen eğitim sonrası Erzurum Valisi 
Sebahattin Öztürk tarafından sade bir törenle 
hak sahiplerine teslim edildi. 

Törende konuşan Erzurum Valisi Sebahattin 
Öztürk, "Engelli kardeşlerimiz için hazırlanan bu 
proje ile ortopedik, görme ve benzeri bedensel 
engelli grupların, sosyal, ekonomik, kültürel, 
hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma 
hayatına kazandırılması ile ortak hak ve men-
faatlerin korunması sağlanmaktadır. Hepinize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadul-
lah Efe de Erzurum ilinde ilk kez böyle kapsamlı 
bir akülü araç dağıtımı yapıldığını belirterek, baş-
ta Vali Sebahattin Öztürk olmak üzere projede 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene ayrıca Vali yardımcısı Özgür Aslan, Ya-
kutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kurt, SYD 
Vakfı Mütevelli Heyeti ile proje koordinatörleri 
Adem Akdağ ve Haluk İlhan katıldılar.

Erzurum’dan 
“Engeller Kalkıyor 
Projesi”

Fatsa’da projeler devam ediyor

Ordu’nun Fatsa ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı sosyal güvenceden yoksun, 
fakruzaruret içindeki vatandaşlara yönelik çeşitli 
gelir getirici proje desteklerini sürdürüyor.

Bireysel işyeri projesi kapsamında açılan “Bere-
ket Pastanesi” adlı Mustafa Aynacı’ya ait işyeri 
Fatsa Kaymakamı ve Vakıf Başkanı M. Selman 
Yurdaer ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, 
“Pak-Tem” adlı Fatih İyigün ve Hülya Akdeniz 
ortaklığında faaliyete başlayan işyeri de Kay-
makam ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden 
bazılarının katılımıyla açıldı. 

Arıcılık Projesi kapsamında ise arı kovanları 
Kaymakam Yurdaer ve bazı Vakıf Mütevelli He-
yeti üyelerinin katıldığı törenle 30 aileye dağıtıldı. 

Koyunculuk Projesi kapsamında 19 koyun ve 
1 koç Kaymakam Selman Yurdaer tarafından 
dağıtıldı. Söz konusu projeden 14 aile yararlan-
dırıldı.

Ordu Valisi Orhan Düzgün ve Fatsa Kaymakamı 
Selman Yurdaer ile çok sayıda davetlinin katıldığı 
törenle ise 5 ayrı proje çerçevesinde 2’şer adet 
Jersey ırkı süt sığırı 16 aileye dağıtıldı.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Genel Müdürlüğü ve Özür-
lüler İdaresi Başkanlığının ha-
zırladığı “Hayata Bağlanıyorum” 
Projesi kapsamında Karaman’da 
tespit edilen 10 görme engelliye 
özel donanımlı bilgisayarlar 
verildi.

Bu bilgisayarlar sayesinde gör-
me engelli vatandaşların hayata 
daha sıkı bağlanacağını, işle-
rinde ve sosyal hayatlarındaki 
birçok sorunu kolayca hallede-
bileceklerini söyleyen Karaman 
Valisi Sayın Süleyman Kahra-
man, “Aslında görme gözlerde 
değil beyinlerdedir. Hayatta bir-
çok insan gözleri görmemesine 

rağmen hayatta çok önemli me-
safeler almışlar ve çok başarılı 
projelere imza atmışlardır. Asıl 
engel beyinlerde, zihinlerdedir. 
Zihinler beyinlere engel olmazsa 
görmeme bir engel değildir. Asıl 
beynimizle iş yapıyoruz. Bütün 
sıkıntı burada. Biz bu arkadaşla-
rımızı titiz araştırmalardan son-
ra tespit ettik. Bu bir başlangıç. 
Biz daima yanlarındayız. Onların 
hayata bağlanmaları için ne 
lazımsa yapacağız.” dedi.

Vali Süleyman Kahraman daha 
sonra bilgisayarları hak sahiple-
rine teslim etti.

Projeden yararlanacaklar;

• En az yüzde 70 görme en-
gelli,

• İlköğretim 3. sınıfa ve üst 
sınıflara devam eden öğ-
renciler,

• Ortaöğretim ve yükseköğre-
time devam eden öğrenciler,

• 55 yaşın altındaki ilköğre-
tim, ortaöğretim ve üniver-
site mezunları,

• 3294 Sayılı Kanun kapsa-
mında ihtiyaç sahibi kişiler 
olarak belirlendi.

 
Proje kapsamında bilgisayar ve 
aksesuarları, Office programları, 
Jaws ekran okuma programı 
ve 1 yıllık internet erişim paketi 
sağlanıyor.

Nevşehir Kozaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfının Genel Müdürlüğümüzün "Gelir Geti-
rici Küçük Ölçekli Proje Destekleri" kapsamında 
destek verdiği arıcılık projesi sayesinde yoksul 
birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak 
işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları 
çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri konu-
sunda hedefe ulaşıldı.

Kozaklı SYD Vakfı, sosyal güvencesi olmayan, 
sosyo-ekonomik sıkıntı içinde olan, arıcılık yapa-
rak kendi geçimini sağlamak isteyen, İlçe Tarım 

Müdürlüğünün vermiş olduğu kursa katılan ve 
arıcılıkla ilgili bilgi sahibi olan 13 kişiye 10’ar adet 
arı kovanı ve arı yetiştiriciliğinde gerekli malze-
melerin dağıtımını gerçekleştirerek, 13 ailenin aile 
gelirlerine destek oldu.

Proje hakkında bilgi veren Kozaklı Kaymakamı 
Tolga Toğan, Kozaklı’da arıcılık ve hayvancılığa 
elverişli araziler bulunduğunu söyleyerek, ilçe 
genelinde meslek sahibi olup da geçimini temin 
edemeyen ailelere destek olmaya devam edecek-
lerini belirtti. 

“Hayata Bağlanıyorum Projesi”

Kozaklı’da arıcılık gelişiyor
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Genel Müdürlüğümüz tarafından, 
yoksulluktan en fazla etkilenen 
gruplardan birisi olan eşi vefat et-
miş olan kadınlara yönelik bir sos-
yal yardım programı oluşturmak 
amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ile 
işbirliği içerisinde uygulanan “Eşi 
Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit 
Sosyal Yardım Programı Geliştiril-
mesine Yönelik Araştırma Projesi” 
tamamlandı.

Proje kapsamında 3294 sayılı Ka-
nun kapsamında yer alan eşi vefat 
etmiş kadınların tahmini sayısı 
ortaya çıkarılırken, eşi vefat etmiş 
kadınlarla yüz yüze görüşmeler 
yapılarak sorunları dinlendi. Pro-
jenin sonucunda eşi vefat etmiş 
kadınlara yönelik uygulanabilecek 
düzenli sosyal yardım programı da 
dahil olmak üzere çeşitli politika 
önerileri ortaya konuldu.

Niceliksel saha çalışması 19 Ocak 
- 8 Mart 2010 tarihleri arasında, 
Türkiye genelinde yürütülen Proje-

nin hedef kitlesi 18-64 yaş arası eşi 
vefat etmiş ve eşinden boşanmış 
kadınlar olarak belirlendi ve 47.053 
kadın ile anket gerçekleştirildi. 
Ayrıca, Haziran-Temmuz 2010 
döneminde, İstanbul, Trabzon, Bur-
sa ve Van’da, Eylül 2010’da ise De-
nizli ve Malatya’da eşi vefat etmiş, 
boşanmış, eşi cezaevinde olan ve 
eşi tarafından terk edilmiş toplam 
26 kadınla yüz yüze derinlemesine 
görüşmeler yapıldı.

Araştırma projesinin sonuçlarından 
bazıları şunlar:

- Kadınların ancak yaklaşık 
dörtte biri yiyecek, yakacak, 
giyecek, ev eşyası ve çocukla-
rın eğitimi gibi temel ihtiyaçla-
rını karşılayabilmektedir.

- Kadınların yaşamlarını sürdür-
meleri için kurumlar dışında 
genellikle komşular, aile ve 
akrabalar gibi enformel destek 
mekanizmalarından da yarar-
landıkları, ancak bu destekle-

rin çoğu zaman oldukça yeter-
siz kaldığı dile getirilmiştir.

- Kadınların büyük çoğunluğu 
eşleri vefat ettikten ya da eş-
lerinden boşandıktan sonra 
önemli bir gelir kaybı yaşamış-
tır. Gelir kaybının kırsal kesim-
de yaşayanlar arasında daha 
sarsıcı olduğu görülmektedir.

- Eşi vefat etmiş kadınların 
büyük çoğunluğu ya ev sahibi 
durumunda ya da oturduğu 
ev için herhangi bir kira öde-
mezken, boşanmış kadınların 
yaklaşık üçte biri kiracı konu-
mundadır.

- Niceliksel çalışma kapsamında 
görüşülen eşi vefat etmiş ve 
eşinden boşanmış kadınların 
büyük çoğunluğunun çocukla-
rıyla beraber yaşadıkları görü-
lüyor. Bu oran eşi vefat etmiş 
kadınlar için çok daha yüksek 
(yüzde 68,8).

- Eşi vefat eden/eşinden boşa-
nan kadınlar geçim sorunları 
ve çocukları ile ilgili yaşadıkları 

Eşi Vefat Etmiş  Kadınlar İçin 
Bir Nakit  Sosyal Yardım Programı 
Geliştirilmesine Yönelik Araştırma 
Projesi'nin sonuçları üzerine 

politika önerileri
Proje kapsamında 3294 sayılı Kanun kapsamında 
yer alan eşi vefat etmiş kadınların tahmini sayısı 
ortaya çıkarılırken, eşi vefat etmiş kadınlarla yüz 
yüze görüşmeler yapılarak sorunları dinlendi. 
Projenin sonucunda eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 
uygulanabilecek düzenli sosyal yardım programı da dahil 
olmak üzere çeşitli politika önerileri ortaya konuldu.
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sorunlar dışında bir de medeni 
durumları nedeniyle çevrenin 
baskısı ile karşı karşıya kal-
maktadır.

- Kadınların en yaşamsal so-
runlarından birinin şiddet 
olduğu belirlenmiştir. Görü-
şülen kadınların önemli bir 
kısmının kendi ailesinden ya 
da eşinden/eşinin ailesinden 
şiddet görmüş olduğu ortaya 
çıkmıştır.

- Eşi vefat etmiş kadınların 
yüzde 5,5’inin, boşanmış ka-
dınların ise yüzde 26,1’inin 
gelir getirici işlerde çalıştığını 
görülmektedir. Bu durumun 
nedenlerinden biri eşi vefat 
etmiş kadınların önemli bir 
bölümünün ileri yaşlarda ol-
maları, bazılarının ise geçmişte 
çalışmış olmalarına rağmen 
halen emekli konumunda bu-
lunmaları. Çalışma oranlarının 
hem eşi vefat etmiş hem bo-
şanmış kadınlar için kentlerde 
göreli olarak daha yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir.

- Hem vefat eden eşlerin sosyal 
güvencesiz çalışmış olmaları, 
hem de kadınların kendilerinin 
sosyal güvenceli işler bula-
mamaları çalışmanın hedef 
grubunu oluşturan kadınların 
yaşamlarını sürekli bir gelir 
olmadan ve her an işsizlik 
tehlikesi ile karşı karşıya ge-
çirmelerine neden olmaktadır.

- Görüşülen kadınların çoğunun 
yaşadıkları sıkıntıların sadece 
geçim kaynaklı olmadığı, özel-
likle boşanma, eşin vefatı, terk 
edilme ya da eşin cezaevine 
girişinin yaşandığı dönemlerde 
psikolojik ve fizyolojik çok 
çeşitli sağlık sorunlarıyla da 
mücadele etmek durumunda 
kaldıkları görülmektedir.

- Eşi vefat etmiş kadınların 
çoğunluğu devletten parasal 
destek isterken, boşanmış 
kadınların da istekleri arasında 
parasal destek birinci geliyor. 

İkinci sıradaki istekleri ise iş 
bulmalarına yardım edilmesi.

- Kadınlarla yapılan görüşmeler-
de, kadınların faydalandıkları 
sosyal yardımlara ve dolayı-
sıyla kurumlara ilk eriştikleri 
zamanın, sorunların ilk ortaya 
çıkışından (yani eşi vefat etti-
ğinde, eşinden boşandığında, 
eşi terk ettiğinde ya da cezae-
vine girdiğinde) çok daha son-
ra olduğu gözlemlenmektedir.

Araştırma projesi kapsamında yü-
rütülen niteliksel ve niceliksel saha 
araştırmasının sonuçları doğrultu-
sunda ortaya çıkan eşi vefat etmiş 
ve boşanmış kadınlara yönelik 
sosyal destek politika önerilerinin 
bazıları ise şöyle:

- Sosyal güvencesi ve geliri ol-
mayan tüm eşi vefat etmiş ve 
eşinden boşanmış kadınlara ve 
bu grubun dışında kalan, ancak 
çeşitli nedenlerle eşi olmayan 
veya eşinden maddi herhangi 
bir destek almayan, örneğin 
eşi tarafından terk edilmiş, 
eşi cezaevinde olan, eşi kayıp 
kadınlara ve yalnız annelere 
nakit desteği verilmesi.

- Nakit destek meblağının, ha-
nedeki yetişkin başına geliri 
brüt asgari ücretin üçte birine 
çekecek şekilde verilmesi. 
Belirli düzeyde geliri (sosyal 
güvenceli ya da güvencesiz) 
olan ancak bu düzeyin altında 
kalanların gelirinin aynı şekil-
de hanedeki yetişkin başına 
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brüt asgari ücretin üçte birine 
yükseltilecek biçimde destek-
lenmesi.

- 18 yaşından küçük ve çalış-
mayan, 18 yaşından büyük ve 
halen öğrenci olan her çocuk 
başına kadınlara verilen aylık 
nakit destek miktarının 0.3 
kadar artırımlı verilmesi.

- Geliri olan bir aile ferdinin ya-
nında yaşayan eşi vefat etmiş, 
eşinden boşanmış ve eşi olma-
yan kadınlar ve varsa çocuk-
larının da, bireysel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri ve birlikte 
yaşadıkları ailenin muhtemel 
maddi ve manevi baskısı al-
tında kalmalarını önlemek için 
nakit desteğinden belirli oran-
da faydalandırılmaları.

- Bazı illerde SYDV tarafından 
uygulanan alışveriş çeki sis-
teminin her il ve ilçeye yaygın-
laştırılması. Bu uygulamanın 
SYDGM tarafından merkezden 
yönetilmesi. Bu desteklerin 
süreklilik arz etmesi. Alışveriş 
çeki miktarlarının ailedeki kişi 
sayısına orantılı biçimde artı-
rılması.

- Kadınların bir kısmı akraba-
larının ve/veya komşularının 
maddi ve manevi desteğinden 
ve komşuluk ilişkilerinden 
mahrum kalmamak için yaşa-
dıkları mahallelerden ayrılmak 
istememektedir. Bu grup ka-
dına halen yaşamakta olduk-
ları mahallelerde kalmalarına 
imkân sağlayacak biçimde 

barınma desteği sağlanması. 
Diğer bir grup kadın ise, eski 
eşinden, kendi ya da eşinin 
ailesinden veya mahalle sa-
kinlerinden baskı görmek gibi 
nedenler dolayısıyla yaşadığı 
mahalleden uzaklaşmayı tercih 
etmektedir. Bu grup kadın için 
konut kiralanması ya da aylık 
taksitlerinin ödenmesi sure-
tiyle TOKİ konutlarından daire 
tahsis edilmesi.

- Barınma desteğinin çocuk 
sayısı nispetinde artırılması.

- Sağlığa uygun olmayan kötü 
barınma koşullarının düzeltil-
mesine yönelik onarım desteği 
verilmesi.

- Sığındığı aileden/sığınma evin-
den ayrılmak isteyen/ayrılma-
ya mecbur kalan kadınlar ve 
çocukları için barınma desteği 
sağlanması.

- Eğitim yaşındaki çocukların 
eğitime devamını sağlamak 
amacıyla Şartlı Eğitim / Sağlık 
Yardımı puanlama sisteminde 
hedef grup kadınların fayda-
lanma düzeyini yükseltmek 
için ek puan verilmesi.

- Hedef gruptaki kadınların 
çocuklarının giyim, çanta, kır-
tasiye, servis ücreti gibi okul 
masraflarının karşılanması.

- Boşanma, nafaka, sosyal gü-
venlik, mirastan payına düşen 
mal ve gelire el konulması gibi 
durumlarda kadınlara hukuki 
destek verilmesi.

- Kadınların eşleri vefat ettiğin-
de ya da boşanma aşamasında 
gereksinme duydukları ve 
hakları olan maddi, hukuki, 
psikolojik destek konusunda 
bilgi sahibi olmaları için gerekli 
sistemin kurulması.

- İlgili kurumlarda çalışanların, 
kadınların destek için başvur-
masını beklemeden hizmetle-
rin varlığı, türü ve miktarları 
konusunda otomatik olarak 
bilgilendirilmeleri.
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Türkiye Çocuk Adalet Sistemine

Sivil Toplum Gözüyle 
Bakış Projesi
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Avrupa Birliği ve 
TC Hükümeti tarafından mali olarak desteklenen “Türkiye 
Çocuk Adalet Sistemine Sivil Toplum Gözüyle Bakış Projesi”ni 
uygulamaya hazırlanıyor. Vakıf, Proje ile çocuklara yönelik adalet 
sisteminin ülkemizdeki mevcut durumunun ve sorunlarının tespit 
edilmesi yoluyla, ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde 
çözümleri tartışmaya açarak, adalet sisteminin çocuklar yararına 
iyileştirilmesine ve bu yönde kalıcı politikalar oluşturulmasına 
katkıda bulunmayı amaçlıyor.

D
AY
AN
IŞ
M
A

62



Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı, Avrupa Birliği 
ve TC Hükümeti tarafından mali 
olarak desteklenen “Türkiye 
Çocuk Adalet Sistemine Sivil 
Toplum Gözüyle Bakış Projesi”ni 
uygulamaya hazırlanıyor. Vakıf, 
Proje ile çocuklara yönelik adalet 
sisteminin ülkemizdeki mevcut 
durumunun ve sorunlarının 
tespit edilmesi yoluyla, ulusal ve 
uluslararası işbirliği çerçevesinde 
çözümleri tartışmaya açarak, 
adalet sisteminin çocuklar yararına 
iyileştirilmesine ve bu yönde kalıcı 
politikalar oluşturulmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

Artan yoksulluk, göçlerin yol 
açtığı travmalar, yetersiz kalan 
sosyal politikalar ve eğitimsizlik 
gibi nedenlerle her geçen gün 
daha fazla sayıda çocuğun suça 
sürüklendiğini belirten Vakıf 
yetkilileri, 12-18 yaş arasındaki 
çocuklar aleyhine açılan davaların 
oranının dikkat çekici biçimde 
arttığını ve Yasayla ihtilafa düşen 
çocukların ise kendilerine yönelik 
adalet mekanizmasının aksaklıkları 
nedeniyle, yargılama süreçlerinde 
tüm hayatlarını etkileyecek yaralar 
alabildiklerini söylüyorlar.

Vakıf yetkilileri, çocukların, 
eğitimlerinin kesintiye 
uğraması, sosyal ilişkilerinin 
zedelenmesi, yaşlarının gerekli 
kıldığı ihtiyaçların yeterince 
karşılanamaması sonucunda, 
daha büyük problemlerle yüz 
yüze bırakıldıklarını ve dolayısıyla, 
çocukların özel ihtiyaçlarıyla 
uyumlu bir adalet sisteminin 
inşasının ve bu doğrultuda, ulusal 
ve uluslararası hukukun öngördüğü 
koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi 
ve eksiksiz uygulanmasının büyük 
önem taşıdığını ve bu nedenle böyle 
bir projeye gereksinim duyduklarını 
ifade ediyorlar.

Vakfın, suça sürüklenen, tutuklu 
ya da tutuksuz olarak yargılanan, 
hükümlü olarak ceza infaz 
kurumlarında bulunan veya 
tahliye olan çocuklarla ilgili 
olarak uzun zamandır yürüttüğü 
çalışmalar, çocuk adalet sisteminin 
sorunlarıyla ilgili önemli veriler 
sağlamış. Gerek kapalı kurumlarda 
kalan gerekse tahliye olan 
çocuklarla yapılan görüşmeler, 
uygulamada standardizasyon 
sağlanamaması, rehabilitasyon 
süreçlerinin işlememesi gibi 
sorunların varlığını ortaya 
koyarken, kurum koşullarının 
çocuklar üzerinde olumsuz etkiler 
bıraktığı ve uygulamaların yer yer 
“çocukların yüksek yararı” ilkesiyle 
çeliştiği görülmüş.

Söz konusu veriler çerçevesinde 
hazırlanan “Türkiye Çocuk Adalet 
Sistemine Sivil Toplum Gözüyle 
Bakış Projesi”, Türkiye’de 2005 
yılında adalet sisteminde çocuklar 
için yapılan düzenlemelerin ve 
Çocuk Koruma Kanunu’nun 
uygulamadaki durumunu, çocuk 
suçluluğunun son yıllardaki 
grafiğini ve geldiği noktayı 
inceleyecek.

Mevcut durumun ortaya konulması 
ve sonuçların ilgili tüm kuruluşlarla 

paylaşılmasını hedefleyen projenin 
nihai hedefi ise, hak temelli çocuk 
koruma sisteminin bileşenlerinin 
hedef gruplar tarafından bilinmesini 
ve anlaşılmasını sağlayarak, çocuk 
dostu adalet anlayışını içeren bir 
politika üretilmesini sağlamak. 

Projede mevcut durum analizi, 
2005-2010 yılları arasında 
verilmiş olan Çocuk Mahkemeleri, 
Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 
kararları ve ilgili personelle 
gerçekleştirilen derinlemesine 
görüşmeler üzerinden 
yapılacak. Proje süresince çocuk 
adalet mekanizmasının farklı 
aşamalarında yer alan TBMM, 
Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlanan 
(Mülga) Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ile çocuk hakları 
ve çocuk suçluluğu alanında 
çalışan STK’lar ile yuvarlak masa 
toplantıları düzenlenecek ve bu 
kurumlarda çalışan müdür, psiko-
sosyal destek hizmetlerinden 
sorumlu müdür yardımcısı, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 
pedagog, öğretmen ve infaz 
koruma memuru gibi görevlilerle 
görüşmeler yapılacak. Böylece 
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yasa koyucu ve uygulayıcıların 
konuya ilişkin farkındalık 
kazanmalarının ve çözümün bir 
parçası olmalarının sağlanmasına 
çalışılacak olan Proje kapsamında, 
biri uluslararası katılımlı, iki 
seminer gerçekleştirilecek ve 
arama konferansı ve toplantılarla 
çalışmalar zenginleştirilecek. 
Ayrıca, hukuki yapılanması ve 
uygulama düzeyiyle iyi örnek teşkil 
eden iki AB ülkesinin mevzuatları 
da incelenerek rapor haline 
getirilecek.

8 ay sürmesi planlanan çalışma 
İstanbul ve Ankara illerini kapsıyor.

Projeden beklenen sonuçlar ise 
şöyle:

- Kanunların uygulanmasının 
izlenmesi konusunda yöntem 
oluşturma

- Kanunların Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne uygunluğunun 
izlenmesi

- BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 
ÇHS’nin uygulanması ile ilgili 
sunulan hükümet ve STK 
gölge raporlarına kaynak 
teşkil etmesi

- Çocukların yeniden toplumsal 
yaşama aktif ve üretken 
bir biçimde katılmaları 
konusunda kanunlardan ve 
uygulamalardan kaynaklı alt 
yapıdaki eksikliklerin görünür 
kılınması

- Sivil toplum kuruluşlarının 
yasa ve uygulamalarını izleme 
kapasitesinde artış sağlama

- Sivil toplum kuruluşlarının 
izleme ile birlikte savunuculuk 
kapasitesinde artış sağlama

- Yasa koyucular ve kamu 
kurumlarının sivil toplumla 
birlikte çalışma kapasitesinde 
artış sağlama

- Çocuk adalet mekanizması ile 

ilgili kamusal, akademik, özel 
ve sivil toplum kuruluşlarını 
harekete geçirme, konuyla 
ilgili farkındalık yaratılması

- Çocuk dostu adalet kavramının 
ülkemizde yaygınlaşması, 
yürürlükte Kanunlara ve yeni 
oluşturulacak Kanunlara bu 
anlayışın yansıması

- Çocuk dostu adalet anlayışı 
çerçevesinde çalışan 
AB ülkeleri mevzuatı ve 
uygulamalarının yasa 
koyucular ve ilgili tüm 
kurumlar tarafından 
görülebilmesi

- Çocuklar için uygun, çocuğu 
odak kabul eden çocuklar 
için yeni politika taslaklarının 
üretilmesi, projeden beklenen 
öncelikli sonuçlardır.

Proje faaliyetleri sonunda 
oluşturulacak politika taslağı 
konusunda savunuculuk ve lobi 
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çalışmaları yürütmek ise, Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük 
Vakfı’nın beş yıllık strateji planı 
içerisinde yer alıyor.

Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi

Çocuk adaletinin hukuki 
çerçevesini BM Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme’nin yanı sıra BM 
Çocuk Adaleti Yönetimine Dair 
Asgari Kurallar (Pekin Kuralları), 
BM Çocuk Suçlarının Önlenmesine 
Dair Kurallar (Riyad Kılavuzu) 
ve BM Özgürlüğü Elinden Alınan 
Çocukların Korunmasına Dair 
Kurallar (Havana Kuralları) 
oluşturuyor.

Türkiye; 1995 yılından bu 
yana Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin; 2002 yılından 
bu yana ise sözleşmeye ek iki 
ihtiyari protokolün tarafı (Çocuk 
Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk 
Pornografisi ile İlgili İhtiyari 
Protokol ve Çocukların Silahlı 

Çatışmalara Dâhil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokol). 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
Türkiye’deki uygulamalarını izleme 
görevi ise Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı (Mülga) Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait.

2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk 
Koruma Kanunu, çocukların 
yargılanmalarını yetişkin yargılama 
prosedürlerinden ayıran bir dizi 
uygulama getirmekle birlikte suça 
yönelen çocukları, “özel korunmaya 
muhtaç çocuklar” kapsamına 
almıyor. Mevcut durumda yasayla 
ihtilafa düşmüş çocuklarla ilgili 
düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemeleri Kanunu ve 
Çocuk Koruma Kanunu’yla ilişkili 
ve bu durum da üç alana bölünmüş 
bir dağınıklık sergilemekte.

Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı

Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı, suça sürüklenerek 
yasalarla sorun yaşayan çocuk 
ve gençlerin toplumsal yaşama 
aktif ve üretken bir biçimde 
katılmalarına destek olmak 
amacıyla 1992 yılında İstanbul’da 
kuruldu. Vakıf, suça itilmiş 
çocukların tutuksuz yargılanmaları, 
tutuklulukları ve hükümlülükleri 
sırasında ve sonrasında güven 
duygularının geliştirilmesi, toplum 
içinde yapıcı birey olmaları ve 
sosyal yaşama katılabilmelerine 
destek sağlanması ve yeniden 
suça sürüklenmelerinin önlenmesi 
yönünde çalışmalar yaparken, 
ayrıca çocuk suçluluğunun 
önlenmesine yönelik olarak 
üniversitelerle birlikte sempozyum 
ve paneller düzenleyerek 
toplumsal duyarlılık yaratılmasına 
ve çocuk dostu bütüncül politikalar 
geliştirilmesine çalışıyor.
Genel merkezi İstanbul’da bulunan 
Vakfın, Ankara ve İzmir’de ise birer 
şubesi bulunuyor.

D
AY
AN
IŞ
M
A

65



D
AY
AN
IŞ
M
A

66



Sosyo-ekonomik sıkıntı içindeki birey ya 
da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak 
işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve baş-
lattıkları çalışmaları uzun süre devam etti-
rebilmeleri amacıyla Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 2003 yılından beri uygulanan 
gelir getirici proje destekleri ile bugüne 
kadar binlerce kişi kendi işinin sahibi olur-
ken, bulundukları bölgelerin ekonomilerini 
de canlandırarak, yeni iş sahaları oluşma-
sını sağladılar. Projelerin uygulamalarında 
ise başta SYD Vakıflarının başkanlığını 
yapan il ve ilçe mülki idare amirleri olmak 
üzere, vakıf mütevelli heyeti üyeleri, vakıf 
çalışanları ve fayda sahiplerinin güç birliği 
ve emekleri ile ortaya sayısız başarı öykü-
sü ortaya çıktı. Bu güç birliğinin ve özverili 
çabaların son örneklerinden ikisi ise Türki-
ye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’in iki yeni 
ilçesinde gerçekleşti. 

Bugün İzmir’deki SYD Vakıfları içerisinde 
en çok projeye destek veren ve bu alanda 
diğer SYD Vakıflarına örnek olan Balçova 
ve Narlıdere SYD Vakıflarının gelir getirici 
proje uygulamasında yakaladığı ivme ve 
başarının nüveleri, öncelikle her iki ilçeye 
atanan ve daha önce görev yaptıkları il-
çelerde birçok başarılı gelir getirici proje 
uygulamasına imza atan Mersin Silifke 
Kaymakamı Ahmet Beyoğlu ve Amasya 
Suluova Kaymakamı Osman Aslan Canba-
ba’nın sırasıyla Balçova ve Narlıdere ilçe-
lerine atanmalarıyla ortaya çıktı. Silifke ve 
Suluova’da SYD Vakıflarının bütün hizmet-
lerini vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırmış 
olan Beyoğlu ve Canbaba’nın projeler 
konusundaki gayretleri, Balçova ve Nar-
lıdere SYD Vakfı çalışanlarının çalışkanlığı 

İzmir’den iki Vakıf ve 
onlarca başarı öyküsü:

SYD Vakıfları
Balçova ve Narlıdere

Bugün İzmir’deki SYD 
Vakıfları içerisinde en 
çok projeye destek veren 
ve bu alanda diğer SYD 
Vakıflarına örnek olan 
Balçova ve Narlıdere SYD 
Vakıflarının gelir getirici 
proje uygulamasında 
yakaladığı ivme ve 
başarının nüveleri, 
öncelikle her iki ilçeye 
atanan ve daha önce 
görev yaptıkları ilçelerde 
birçok başarılı gelir getirici 
proje uygulamasına 
imza atan Mersin Silifke 
Kaymakamı Ahmet 
Beyoğlu ve Amasya 
Suluova Kaymakamı 
Osman Aslan Canbaba’nın 
sırasıyla Balçova ve 
Narlıdere ilçelerine 
atanmalarıyla 
ortaya çıktı.
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ve özverisi ile birleşince ise onlarca 
ihtiyaç sahibi girişimci desteklendi 
ve başarı hikayeleri ortaya çıktı.

Semt Evleri Projesinden Genç 
Girişimcilere Yönelik Desteklere

1992 yılında Balçova’nın ilçe olması 
ile birlikte kurulan Balçova Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
günümüze kadar sosyal yardımlar 
konusunda aralıksız ve özenli bir 
şekilde çalışırken, 2003 yılından iti-
baren uygulanmaya başlanan gelir 
getirici proje destekleri konusunda 
çok fazla bir varlık gösterememiş. 
Ta ki Silifke Kaymakamı Ahmet 
Beyoğlu’nun 2009 yılında ilçeye 
atanmasına kadar. 

2002 yılından beri Vakıfta çalışan 
ve 2008 yılında Vakıf Müdürü olan 
Mustafa Bey ile 2004 yılında Vakıfta 
çalışmaya başlayan Esra Hanım, 
Ahmet Beyoğlu’nun yüreklendir-
mesi ve desteği ile son iki yılda 42 
proje uyguladıklarını belirtiyorlar:

“Proje konusunda çok fazla bir 
desteğimiz yoktu. 2009 yılından 
itibaren Ahmet Beyoğlu Kaymaka-
mımız oldu. Silifke’de en çok proje 
üreten Kaymakam’dır kendisi. O 
gelir gelmez, projelere ağırlık ve-
rilmeye başlandı. Şu an elimizde 
4-5 tane başvuru aşamasında proje 
var. Hâlihazırda ise 42 aktif proje-
miz var.”

İlk olarak 2005 yılında Sosyal Riski 
Azaltma Projesi kapsamında uy-
guladıkları “Semt Evleri Projesi” ile 
proje uygulamaya başlamış Vakıf. 
Balçova Belediyesi ile ortaklaşa 
yürütülen “Semt Evleri Projesi” 
bugün Balçova Belediyesi’ne devre-
dilmiş durumda ve oldukça başarılı 
bir şekilde devam ediyor. Proje 
kapsamında; Balçova sınırları içeri-
sinde ikamet etmekte olan korun-
maya ve desteklenmeye muhtaç 

dezavantajlı grupların yaşamakta 
oldukları mahallelerde oluşturulan 
hizmet merkezlerinde söz konusu 
grupların yararlanması için kurslar 
ve meslek edindirme çalışmaları 
gerçekleştirilmiş ve çalışmalar 
sonucunda ürettikleri ürünlerin 
satışından elde edecekleri gelirle 
yaşam kalitelerinin ve iş olanak-
larının arttırılması hedeflenmiş. 
Projenin ilk etabında iki mahallede 
kurulan semt evleri Vakıf tarafın-
dan desteklenmiş. Bugün sekiz 
mahallede faaliyetlerini yürüten 
semt evlerinden 6 yıl içinde yüzler-
ce kadın yararlanmış ve meslek sa-
hibi olmuş. İlk projelerinde bu denli 
başarı kazansa da Vakfın 2009 yılı-
na kadar başka herhangi bir proje 
uygulaması olmamış. Ancak bugün 
gelinen noktadan Vakıf çalışanları 
çok memnun:

“Gelir getirici projeler konusunda 
İzmir’de bir misyon üstlendik. İz-
mir’de en çok proje üreten Vakıf 
biziz. Şu an bu çabalarımızın mey-
velerini almak, fayda sahiplerimizin 
başarılarını görmek bizi çok mutlu 
ediyor. İki yıl içinde yüzde 95 başarı 
sağladık, diyebiliriz. Şu an vatan-
daşlarımızda da projelere yönelik 

olarak bir farkındalık oluştu. Bu 
farkındalığın oluşmasını ise yerel 
basın sağladı. Basın mensupları bir 
proje açılışı oldu mu mutlaka katılı-
yor, haberini yapıyor. Hatta içli köfte 
salonu açması için destek olduğu-
muz Lütfiye Hanım televizyonda bir 
yemek programı bile yaptı. Ayrıca 
bizden yardım alıp da proje yaptığı-
mız vatandaşlarımız da oldu.” 

Gelir getirici proje desteklerinde 
öncelik ise dezavantajlı gruplara, 
özellikle ailesinde ağır engelli bulu-
nan kişilere ve kadınlara tanınıyor. 
Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık 
yaptıklarını anlatan Vakıf Müdürü 
Mustafa Bey, proje desteği veri-
len işyerlerindeki kadın ve erkek 
girişimci sayısının eşit olduğunu 
söylüyor.

Aslında Balçova’nın İzmir’in diğer 
ilçelerine göre sosyo-ekonomik 
yapısı çok daha iyi. Ancak küçük 
esnafın pazarlama sorunları var ve 
zamanla bir AVM cennetine dönü-
şen ilçede büyük firmalara karşı 
desteklenmesi gerekiyor. Bu nok-
tada, gelir getirici proje destekleri, 
özellikle genç girişimciler için bü-
yük bir önem arz ediyor. Örneğin, 

Mermer Atölyesi Projesi - Serkan Özbay (Narlıdere)
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bir AVM içerisinde iki proje destek-
lemiş Vakıf ve genç girişimcilerin 
yolunu açmış.

Vakfın bir diğer önemli özelliği ise, 
sadece projeleri desteklemekle 
kalmaması, aynı zamanda proje 
uygulaması sonrası takip ve de-
ğerlendirmelerini de düzenli ve sık 
aralıklarla yapması. Proje desteği 
verdikleri kişilerin işlerinde başarılı 
olup olmadıklarını gözlemleyen 
Vakıf çalışanları, onların başarılı 
olması için de ellerinden geleni 
yapmaya çalışıyorlar. Vakıf Müdürü 
Mustafa Bey, açtıkları işyerlerini ilk 
kendilerinin müşteri olarak ziyaret 
ettiklerini anlatıyor:

“Gerek biz, gerek Kaymakamımız 
gerekse mütevelli heyet üyeleri-
miz olsun, işyeri açtığımız kişilere 
öncelikle biz müşteri olmaya çalışı-
yoruz. Etrafımıza söylüyoruz. İşyeri 
kurduğumuz kişileri de birbirilerine 
müşteri etmeye çalışıyoruz. Örne-
ğin, AVM’de açtığımız Uzakdoğu 
sporları merkezinin malzemelerini 
spor malzemeleri üreten bir proje 
sahibimize sipariş verdik. Ayrıca, 
açılan işyerine bir de tabela veriyo-
ruz. Tabelanın üzerinde 'Bu işyeri, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından desteklenmiştir.' 
yazıyor. Bu da pozitif bir etki yara-
tıyor müşterilerde. Bizim referansı-
mız olduğu görüldüğünde müşteri 
potansiyeli artıyor.”

Vakfın aktif dosya sayısı 500 civa-
rında. Dosya sayısının az olması 
aynı zamanda her aile ile özel 
ilgilenilmesine de fırsat tanıyor. 
Projeler dışında genelde nakdi 
yardımların daha yoğun bir şekil-
de yapıldığı Vakfın, sosyal yardım 
destekleri de proje desteklerinden 
geri kalmıyor. Öncelikle istihdam 
odaklı çalıştıklarını ve kişileri yar-
dıma muhtaç kılmaktansa iş sahibi 
yapmak için uğraştıklarını söyle-
yen Mustafa Bey, bu kapsamda, 
yararlanıcıları, İŞKUR’un meslek 
edindirme kurslarına ve istihdam 
olanaklarına yönlendirmeye çalış-
tıklarını belirtiyor.

Şehit aileleri ve gazilere ise özel 
bir önem veriliyor Vakıf tarafından. 
Ramazan Ayı’nda 250 şehit yakını 
ve gaziye yönelik bir iftar yemeği 
düzenlenmiş. Her bayramda ise, 
şehit aileleri ve gazilere Kayma-
kam başkanlığında heyet ziyaretleri 
gerçekleştiriliyor.

Vakıf Müdürü Mustafa Bey, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
kurulmasını da olumlu bir gelişme 
olarak görüyor:

“Bakanlık olmamızın bir avantajı 
olacağını düşünüyorum. SOYBİS bi-
zim için çok faydalı bir sistem oldu. 
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet-
leri Projesi’nin de önümüzdeki dö-
nemlerde faydalarını göreceğimize 
inanıyorum. Bakanlığımızın kadına 
yönelik şiddete yönelik çalışmala-
rını da ilgiyle takip ediyoruz. Aile 
Sosyal Destek Programının başarılı 
olması içinse kurumlararası işbirli-
ği çok önemli. Herkes görevini tam 
olarak yaparsa, bu işbirliği sağla-
nırsa, ASDEP de başarılı olur diye 
düşünüyorum.”

Narlıdere’de Mesleki Eğitim de İş 
İmkânı da Mevcut

Balçova’nın komşu ilçesi olan ve 
yine onun gibi 1992 yılında ilçe olan 
Narlıdere’nin Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfının proje des-
tekleri konusundaki başarı hikâ-
yeleri de Balçova SYD Vakfına çok 
benziyor. 

Amasya Suluova Kaymakamı 
Osman Aslan Canbaba’nın 2010 
yılında Narlıdere’ye atanmasına 
kadar Vakfın hiçbir proje faaliyeti 
bulunmazken, sadece bir yıl gibi 
kısa bir zamana, Canbaba’nın des-
teği ve Vakıf çalışanlarının azmi ile 
iki mesleki eğitim projesi, dört tane 
de gelir getirici proje sığdırılmış. Üç 
proje başvurusu ise değerlendirme 
aşamasında.

Söz konusu iki mesleki eğitim pro-
jesi, Hasta ve Refakatçi Kursu ile 
Temizlik Elemanı Yetiştirme Kursu, 
Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ile 
ortak uygulanmış. Projeler, kadın 
istihdamının artırılması amacı ile 
kadınlara yönelik olarak hazırlan-

Bayan Kuaför Salonu Projesi - Reyhan Öztabak (Balçova)
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mış. Sırasıyla 12 ve 14 kursiyer ol-
mak üzere toplamda 26 kadın söz 
konusu kurslarda eğitim görürken, 
eğitim sonrası istihdam olanakları 
da araştırılmış ve bu yönde çalış-
malar yapılmış Vakıf tarafından.  
Örneğin, temizlik elemanı yetiştir-
meye yönelik kursta eğitim gören-
lerin, bir özel temizlik firması ile 
yapılan protokol çerçevesinde %50 
oranında istihdam edilmesi planla-
nıyor. Eğitim gören kadınlardan biri 
ise 9 Eylül Üniversitesi’nde temizlik 
personeli olarak işe başlamış bile.

Narlıdere SYD Vakfı, nüfus ve Vakıf 
dosya sayısı açısından da Balçova 
ile benzerlikler gösteriyor. Nar-
lıdere’nin nüfusu yaklaşık 70 bin. 
2600 dosyası olan Vakfın aktif dos-
ya sayısı ise 1000 adet civarında. 
Ancak, sosyo-ekonomik profiline 
bakıldığı zaman, Balçova’dan farklı 
bir görüntü ortaya çıkıyor. Çünkü, 
ilçe, özellikle son yıllarda, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 
yoğun göç alan ilçeler arasında. 
Dolayısıyla, Vakfın iş yoğunluğunun 
önümüzdeki yıllarda artacağına 
kesin gözüyle bakılmakta.  

Narlıdere’deki projelerin başlama-
sını sağlayan ve görev yaptığı her 
ilçede başarılı çalışmalara imza 
atan Kaymakam Osman Aslan 
Canbaba’nın ise zihni, yaptıkların-
dan çok, yapacaklarına odakla-
nıyor. Çünkü ona göre, yapılacak 
daha çok iş var. Canbaba’nın en 
çok önem verdiği ve Narlıdere SYD 
Vakfı tarafından hayata geçirilecek 
projesi “Can Dostum Projesi”. Yaşlı 
bireylerin yanına yerleştirilecek öğ-
renciler sayesinde hem yaşlı bakımı 
hem de öğrencilerin barınma soru-
nunu çözeceğine inanılan bir proje 
“Can Dostum Projesi”. Daha önce 
Muğla Ula’da kış aylarında boş olan 
apart ve motellere öğrencilerin yer-
leştirilmesi uygulaması ile farklı bir 
yönde gerçekleştirdiği bu projenin 
önemine, Canbaba şöyle değiniyor:

“Barınma ihtiyacı, üniversite öğ-
rencilerinin karşılaştıkları en bü-
yük sorun olarak öne çıkıyor. Son 
yıllarda üniversite öğrencilerinin 
sayısının artmasıyla bu öğrencilerin 
barınma talebini Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna bağlı yurtlar karşılama-
da yetersiz. Yurt yatırımı ve işlet-
mesi pahalı bir yatırım. İzmir’de 9 
devlet ve vakıf üniversitesi var. Bu 

üniversitelerde yaklaşık 100.000 
öğrenci öğrenim görmekte. Öğren-
cilerin büyük çoğunluğu ise İzmir 
dışından geliyor. İzmir’de Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna bağlı 8 öğrenci 
yurdunda toplam 10.822 öğrenci 
kapasitesi var. Yükseköğrenim için 
İzmir’e şehir dışından gelen öğren-
ciler genelde ev kiralama yoluna 
gidiyor ve çeşitli sorunlarla karşı-
laşıyor. Diğer yandan, Narlıdere’nin 
nüfusunun büyük çoğunluğunu 
emekliler oluşturmakta. Emekliler 
genelde 2 kişinin yaşadığı evler-
de oturuyor. Narlıdere ilçesinde 
27.639 konut var ve bu konutların 
çoğunluğunda emekliler bulunuyor. 
Bu konutlarda kullanılmayan fazla-
dan odalar var. 

Projemiz üniversite öğrencilerinin 
barınma sorununa alternatif bir 
çözüm olarak, Avrupa Birliği’ne 
bağlı ülkelerde yoğun olarak kul-
lanılan “homestay” (evde kalma) 
yöntemine benzer, içinde sosyal 
sorumluluk unsurları da içeren bir 
yöntemin kullanılmasını önermek-
te. Bu projede, İzmir’e şehir dışın-
dan yükseköğrenim görmek için 
gelen ihtiyaç sahibi kadın üniversite 
öğrencileri, Narlıdere’de yaşayan 
emekli ailelerin evlerine yerleştiri-
lerek öğrencilerin barınma sorunu 
çözülecek, emeklilere ekonomik 
katkıda bulunulacak ve Kredi Yurt-
lar Kurumunun İzmir’de yapacağı 
yurt yatırımlarından tasarruf etme-
si sağlanacak.”

Pilot çalışması, Şubat 2012 ve Ha-
ziran 2012 ayları arasında toplam 5 
ay sürecek olan ve ilk etapta İzmir 
dışından yükseköğrenim görmek 
için şehre gelen ve 3294 sayılı ka-
nun kapsamında bulunan 30 kadın 
öğrencinin emeklilere ait evlerde 
barındırılması ile uygulanacak olan 
projenin amaçları arasında, şehir 
dışından İzmir’e okumak için gelen 
3294 sayılı kanun kapsamına giren 

Üç Boyutlu Heykel Üretim ve Satış Dükkanı  Projesi - 
Tolga Erantgil (Balçova)
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kadın üniversite öğrencilerinin 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 
emeklilerin, yaşlanmayla birlikte 
gelen sosyalleşme, boş zaman 
ve ekonomik sorunlarının azaltıl-
masına yardımcı olmak, Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun öğrenci yurdu 
yatırımlarında tasarruf etmesini 
sağlamak ve farklı kuşak ve kültür-
lerin birlikte yaşamasını sağlayarak 
hoşgörü kültürünü yaygınlaştırmak 
bulunuyor.

Projenin hazırlık çalışmaları ise 
sadece pilot uygulama ile sınırlı 
değil. Pilot uygulama sonucunda 
proje sürdürülebilirlik açısından 
değerlendirilecek, riskler, yaşanan 
sorunlar ve olumlu yönler ortaya 
konacak. Daha sonra bu uygulama-
nın Narlıdere’de istekli tüm aileler 
ve istekli tüm üniversite öğrencile-
rine yaygınlaştırılması sağlanacak. 
Yaygınlaştırma sürecinde, ihtiyaç 
sahibi üniversite öğrencilerinin 
giderleri Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından, diğer 
öğrencilerin giderlerinin ise kendi-
leri tarafından karşılanması düşü-
nülüyor. Eğer pilot uygulama başarı 
ile gerçekleştirilirse, projenin İzmir 
Valiliği bünyesinde tüm ilçelerde 
uygulanması da gündemde.

Proje Destekleri ve 
Değişen Hayatlar

Balçova

Ev Yemekleri Salonu Projesi 
(Sevinç Bozkurt): 

“Hayatım evde misafir ağırlamakla 
geçti. İki kız kardeşim okudu, ama 
babam beni okutmadı. Ortaokul-
da bıraktım okulu, babaannem 
hastaydı, ona baktım. Aydın’daki 
evimizde gelene gidene yemek ya-
pardım. En sonunda 1999’da artık 
yeter, dedim, buradan sıkıldım ben 
çalışmak istiyorum. Ancak, okuya-

madım, kadınım, ailem hiç destek 
olmadı bu kararımda. Çok sıkıntı 
yaşadım. Kuşadası yakındı, ben 
iş bulurum dedim, küçük otellere 
başvurdum sürekli. İlk bir otelin 
mutfağında çalıştım. Sonra İzmir’e 
geldim. Büyük bir imalathane işlet-
tim. Ailem bana hiç destek olmadı. 
Hep tek başıma mücadele ettim. 
İzmir’de tek başımayım. Ailemden 
kimse yok. Başım sıkışsa, borç 
istesem hiç kimsem yok.

Daha önce bir derneğin cafesini 
işletiyordum. Ancak üyelik sistemi 
olduğu için kâr etmem çok zor oldu 
ve orayı kapatmak zorunda kaldım. 
Vakıftan daha önce haberdardım, 
ama pek bilmiyordum. Ancak 
derneğe Kaymakam Bey gelirdi. O 
bana bu destekleri söyledi, daha 
sonra birkaç kişiden daha duydum. 
Vakfa başvurdum, sağolsunlar çok 
destek oldular.

Dükkânım açıldığından beri eski 
müşterilerim beni hiç bırakmadılar. 
7. ayımın içindeyim. Bazen umut-
suzluğa kapılıyorum, ama sonra 
toparlıyorum. Ticaret çok farklı, 
ama yılmayacağım, ben burayı en 
iyi hale getireceğim. Dernekteyken, 

Ege TV’de programa çıkmıştım. 
Dolayısıyla basın burasıyla da çok 
ilgilendi. Önemli olan ayaklarınızın 
üzerinde sağlam duracaksınız. 
Yıkılmayacaksınız, başaracağım 
derseniz, yaparsınız. 

Yanımda üç kişi çalıştırdım. İşe ihti-
yacı olanlara yardımcı olmaya ça-
lıştım. Geri ödemelerimi yaparım, 
yapmak isterim, işlerim iyi olduğu 
müddetçe ödemelerimi rahat yapa-
rım. Vakıf desteği olmasaydı, ben 
bu işyerini açamazdım, çok daha 
zorlanırdım. Soran çok oldu nasıl 
açtın diye. Ödeme koşulları çok iyi, 
uygun. Yapabilene harika bir fırsat. 
Bankaların faizi çok fazla. Herkese 
vermiyorlar.” 

Bayan Kuaför Salonu Projesi 
(Reyhan Öztabak): 

“Biz eşimle beraber hep başkaları-
nın yanında çalışıyorduk. Sonradan, 
çalıştığımız yerde beraberdik ken-
disiyle. Kendi iş yerimiz hiç olmadı 
ama patronlar bize hep dükkanı 
emanet edip, giderlerdi. Yani kendi 
dükkanımız gibi çalıştığımız çok 
oldu. Sonuçta belli bir deneyime 
geldiğimiz için biz de, uzun süredir 
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bu işin içindeyiz, biz de dedik ki ne-
den bizim de böyle bir yerimiz ol-
masın? Biz de en son karar verdik 
kendi işyerimizi açmaya. Bu projeyi 
bir arkadaşımın vasıtasıyla duy-
muştum. Biz de şansımızı bir dene-
yelim, olur olmaz, kısmetimizde ne 
varsa, dedik. Sağolsunlar, Mustafa 
Bey’le Esra Hanım çok yardımcı 
oldular bize dosyalar konusunda. 
İşte son bir buçuk yıldır da kendi 
salonumuzu işletiyoruz. Yanımızda 
üç kişi çalışıyor.

Desteği eşim aldı ama beraber 
işletiyoruz. Çok şükür işlerimiz 
iyi. Tabii, açıldığından bu yana bir 
potansiyel oluşturuyoruz. Belirli bir 
düzeye de geldik artık. Genel ola-
rak baktığımızda durumumuz iyi.

Geri ödemelerde bir sıkıntı yaşama-
yız. Çünkü kazanıyoruz, daha önce 
ikimizin kazandığının toplamından 
fazla kazanıyoruz. Her şeyden önce, 
mesela eşimin adına olmuştu bu 
destek, eşim şimdi Bağ-Kurlu, sos-
yal güvencesi var. Daha önce bazı 
yerlerde sigortamız yapılıyordu ama 
sürekliliği yoktu. Sigorta olduğunda 
da bu durum maaşın düşmesine 
neden oluyordu. Ama sonuçta salon 
kendimizin olduğu sürece Bağ-Kur 
sürekli ödeniyor ve de sosyal gü-
vencesinden faydalanmış oluyor. 
Sonuçta bugünlerde bir çocuğumuz 
da oldu, o da bu işten faydalanacak 
bir şekilde. 

Biz işyeri kurmaya karar verdiği-
mizde de çok düşünerek hareket 
etmiştik. Banka kredisine ilk başta 
bir başvurum olmuştu. Ancak çok 
fazla prosedür var, kefil, ipotek 
vb. Biz de bütün bu prosedürleri 
yapamayacağımız için bankalardan 
ümidimizi kesmiştik açıkçası. Biz 
salon açmayı düşünüyorduk. Ama 
Vakfın desteği olmasaydı, belki de 
böyle bir salon kuramayabilirdik. 
Her şey istediğimiz gibi oldu proje 
sayesinde.”

Üç Boyutlu Heykel Üretim ve Satış 
Dükkanı Projesi (Tolga Erantgil): 

Ben mimarım aslında. Fakat 
işlerim kötü gitti, toparlayama-
dım. Dolayısıyla iki seneye yakın 
evde işsiz oturdum. Daha önce 
borçlandığım için bankalarda 
kredibilitem zaten yoktu. Bir tek 
desteği bana Vakıf verdi. Aldığım 
desteğin ödeme koşulları çok iyi, 
böyle bir imkân hiçbir yerde yok. 
Şu an kendimizi geçindiriyoruz. İş 
yapmaya başladık, kıştan ümitliyiz. 
Şu an 3 arkadaşım yardımcı oluyor 
part time ama sabit çalıştırmayı 
düşünüyorum. Ayrıca şimdi bu iş 
açılınca mimarlık işleri de tekrar 
gelmeye başladı. Yani bir yerde 
sosyalleşmeye başlamış oldum 
tekrar. Verilen destek bana yetti. 

Yurtdışından getirdiğimiz bir mal-
zeme var. Ben bunu iki üç sene 
önce görmüştüm ama bir türlü 
hayata geçiremiyordum. Bu proje 
sayesinde böyle bir yer açma im-
kânımız oldu. Yaptığımız iş şöyle: 
Kalıp olarak insanların elinden, 
yüzünden, gerçek ölçülerde gerçek 
detaylarla kalıp alıyoruz. Şimdi de 
paketli ürünlere geçtik. Bu hafta 

internetten satışa başladık bu 
ürünleri. Şimdi 5 tane sipariş aldık 
bile Kars’tan, İstanbul’dan, Anka-
ra’dan. Burayı çok fazla bilen yok 
ama internetten satışa başladığımız 
için, bunun işe yarayacağını düşü-
nüyoruz. 

Malzememiz Sağlık Bakanlığından 
onaylı. Bu işi yapan birkaç firma 
daha var, ancak hem üretim hem 
satış yapan sadece burası. Ürünün 
satışı, babymemorykit.com adre-
sinden yapılıyor. Bebek dergisinde 
ilanlarımız da var. İstanbul’da oyun-
cak fuarında stand açacağız ayrıca. 
Bir de anaokullarında faaliyetler 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” 

Uzakdoğu Sporları, Yoga ve Taichi 
Eğitim ve Uygulama Salonu Pro-
jesi (Aytaç Dayanç):

“Bu işe çocukluğumda ilgi duymaya 
başlamıştım. Boksla başlamıştım. 
4-5 ay çalıştıktan sonra ayrıldım. 
Profesyonel hedeflerim vardı, 
ancak ailem beni aldı 1996’da. 
Sonra üniversite hayatı başladı. 
Üniversitede Uzakdoğu sporları 
kulübünü kurdum. O kulübün 
başkanıydım aynı zamanda. Orada 
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amatör olarak başladığımız süreç 
çok gelişti. Çok mutlu olduğum 
bu süreci geliştirmek istedim. Bu 
noktada ailem beni maddi olarak 
desteklemek istemedi. Bu işi riskli 
bir iş olarak gördükleri için destek-
lemediler. Ama Kaymakamlık böyle 
düşünmedi ve bana inandılar. 

Şu an çok mutluyum. Birçok grup 
dersim mevcut. 8 tane grubumuz 
var şu anda. İşletme mezunuyum 
ben. Bir yıl bir şirkette satış ve pa-
zarlama departmanında çalıştım. 
Sonra bir iki firmada daha çalış-
tım, ancak bu süreçler beni mutlu 
etmedi. Okuldan mezun olduktan 
sonra yaklaşık 7-8 ay işsiz kaldığım 
bir dönem de oldu. Kuzenimden 
Balçova’da böyle bir uygulamanın 
olduğunu, belki benim projemi 
destekleyebileceklerini söyledi. 
Sonra Mustafa Bey’le görüştüm. 
Vakıf çalışanları çok olumlu yak-
laştılar projeme. Sonra projemi 
Kaymakam Bey’e taşıdılar. Onlar da 
inandı. 

Biz yer ve tarz olarak İzmir’in hatta 
Türkiye’nin en iyi kulüplerinden bi-
risiyiz. Çünkü bu süreçlerde aslında 
pek de kâr marjı yok. Sert sporlar, 

insanlar pek istekli değiller. Ama 
biz sistemi değiştirdik, amacımız 
sertlik değil. Buradaki hiçbir sporcu 
birbirine vurmaz bile. Buradaki 
tek amacımız, deşarj olmak, stres 
atmak ve meditasyon. Bütün stres 
atılabiliyor burada. 

Bizde Uzakdoğu sistemlerinin 
neredeyse hepsi var, ama grup ve 
özel çalışmaları ayrı planlıyoruz. 
Grup çalışması olarak jiujitsu, 
MMI, boks, kickboks, aikido, ca-
poeira; özel olarak ise tai ci, yoga, 
meditasyon vb. branşları hayata 
geçiriyoruz. Şu an kulübümüze 
bağlı dört tane eğitmen mevcut. 14 
özel grubumuz var. Yaklaşık 17-18 
üyemiz var. Toplam 88 üyemiz var. 
Anaokullarıyla da bağlantımız var. 
13-14 anaokulunda gösterilerimiz 
oldu. 

Vakfın desteği olmadan bu işyerini 
kuramazdım. Ailem destek olmadı 
hiçbir zaman zaten. Ne riske ata-
cak paraları ne de istekleri vardı. 
Dekor, tasarım ve yer çok önem-
lidir bu sistemde. Vakfın desteği 
olmadan bu ortamı yaratamazdım. 
Vakıf desteği kulübü çekici hale 
getirdi. AVM’de kiralar fazla aslın-

da. İlk iki-üç ay çok zorlandım. Bu 
dönemde Vakfın desteği olmasaydı, 
bu işyeri oluşmazdı. Banka kre-
disi çekebilecek durumum yoktu. 
Sosyal güvencem yoktu, bir yerde 
çalışmıyordum, Vakıf dışında kim-
se bana destek olmazdı. Ancak 
düşünün şimdi müzik ve dil eğitim 
merkezi, sosyal ve zihinsel gelişim 
merkezi gibi başka işyerleri bile 
açmayı düşünüyorum buranın kâ-
rıyla.” 

Tekstil Atölyesi Projesi 
(Fatma Çineli): 

“Ben moda tasarımcısıyım. Bayan 
dış giyim üzerine her türlü işi yapa-
biliyorum, ama sahne kostümleri 
yapabilir misin diye bana teklif 
geldiğinde, ilk etapta evde başla-
dım ben bu işi yapmaya. Tek başı-
ma yapıyordum. Sonra müşterim 
çoğalmaya başladı. Yetişememeye 
başladım. Bir komşuma dedim ki, 
dikişe yardımcı olur musun diye. 
Ona buna derken şu an elimizde 
20 tane elemanımız var. Evlerin-
den çalışıyorlar. Ayrıca yanıma bir 
kadın eleman da aldım. Eleman-
larım, hem aile bütçesine katkıda 
bulunmuş oluyorlar, hem de bana 
yardımcı oluyorlar bu şekilde. Şu 
an müşteri sayımız 50-60 kişiyi 
buldu. Özellikle bayramlarda ve 
yılbaşı zamanında yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. 

Bu malzemem evin içindeydi. İlk 
defa bir işyeri kurdum. 11 yaşım-
dan beri moda evlerinde çalışıyo-
rum. Hem okudum hem çalıştım. 
Ailemin ihtiyacı vardı, annem tek 
başına büyüttü bizi. Babam terzi 
benim zaten, dört kardeşiz. Ben 
genelde gelinlikçi, abiyecide çalış-
tım. Şimdi kendim tasarımlarımı 
oluşturuyorum. Baştan sona her 
şeyini kendim dikiyorum. Vakıf 
bana boncuk, malzeme ve işyeri 
kirasını sağladı. Yeni müşteriler de 
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kazandım. Aynı müşterim dükkân-
da kendini daha iyi hissetti, evde bu 
etkiyi yaratamıyordum. Ben burayı 
açalı zaten 15 gün oldu. Projenin 
onayının çıkması için çok bekledim 
ama sonunda muradıma erdim. 

Ben burada okulların işini de 
yapıyorum aynı zamanda. Okul 
müdürü, Kaymakamın destekle-
diğini biz de destekleriz dedi, iş 
verdi bize. Bir tane de oğlum var, 
annemle yaşıyorum. Bağ-Kur'um 
olacak, yanımdaki çalışana sigorta 
yapacağım, elimden geldiğince 
her şeyin en iyi şekilde olmasını 
istiyorum. Hatta işler biraz daha 
büyürse, bir eleman daha alıp onun 
da istihdamını sağlamak istiyorum. 
Mesela öğle vakti oldu mu velilerin 
çoğu gelir. Çoğu bana iş yapıyordur 
zaten. Günlük 10 lira bile kazansa 
onun için bu bir katkı. Şu an 20 
kişiye sağlıyorum bu olanağı. Kos-
tümleri ekiple birlikte yapıyorum. 
İşlemeyi güzel yapana işlemeleri, 
dikişi iyi yapana dikişi veriyoruz. 
Bir kostümü dört kişiye paylaştırı-
yorum. Böylece hem dört kişi para 
kazanıyor, hem de kostüm bir hafta 
yerine iki günde ortaya çıkıyor. En 
son olarak benim elimden geçiyor. 
Kostümleri sürekli yeniliyorlar 

müşterilerim, bu yüzden işlerim 
bitmiyor. 

Aynı zamanda geziyorum ben. Ege 
bölgesinde kostümleri tanıtıyorum, 
satıyorum. Biraz daha büyürsek, 
gelinlik de yapmak istiyorum. Çoğu 
insan böyle bir destek aldığıma 
inanamıyorlar. Üç yıl hiç ödeme 
yapmayacağım mesela, bu süre 
kendimi toparlamam için çok uy-
gun bir süre.”

Spor Aktivite Merkezi 
(Melihşah Sarıca):

Avrupa Şampiyonu milli boksörüm. 
Bu spor merkezinde boks, kick 
boks, karate, aikido, jiujitsu, pila-
tes, step, aerobik dallarında hizmet 
veriyoruz. Şu anda 2,5 – 3 aylık bir 
spor merkezi olmamıza rağmen 
gerek üye sayısı olarak gerekse 
başarı seviyemiz olarak çok iyi 
durumdayız. Sağ olsun Kaymakam 
Bey’in destekleri ile daha da iyi 
olacak inşallah. Daha önce böyle 
bir spor merkezi açmayı düşün-
müştüm ama faaliyete geçireme-
miştim. Kaymakamlığın desteği ile 
şu anda açmış durumdayım. 
Şu anda 90’a yakın üyemiz var. Ben 
kendim boks ve kick boks eğiti-
mi veriyorum. Kadınlar için step, 

aerobik, pilates kurslarımız var, 
bir diğer hocamız aikido, jiujitsu 
eğitimi veriyor. Çocuklar içinse 
bale, jimnastik, çocuk karatesi gibi 
eğitimler veriyoruz. Milli sporcu ol-
mam dolayısıyla boks ve kick boks 
camiasında ismim biliniyor. Bu du-
rum da merkezimize üye çekmekte 
avantaj oluşturuyor. İzmir’in Kar-
şıyaka, Bornova, Konak gibi ilçele-
rinden de boks için spor merkezi-
mize gelen üyelerimiz var. İki aylık 
bir spor merkezi olmamıza rağmen 
ekibimizin özverili çalışmaları ile 
katıldığımız turnuvalarda 7 tane 
altın madalya almamız bizim için 
çok büyük bir avantaj oldu. Maddi-
yat benim için ikinci planda kalıyor. 
Benim amacım burada gençleri, 
küçükleri eğitip benim gibi milli 
sporcular çıkarmak. Milli sporcular 
çıkartıp ülkemize benim gibi hiz-
met versin, hem kendilerine maddi 
kazanç sağlasınlar hem de manevi 
açıdan tatmin olsunlar istiyorum. 
Ben Avrupa Şampiyonu olduğumda 
Milli Marş’ımızı okuttuğumda gurur 
duymuştum. Ülkemi en iyi şekilde 
temsil ettiğim için çok mutluyum. 
Bunu buradan yetişen gençlerin de 
yaşamasını istiyorum.

Ben kendim maddi imkânsızlıklar 
içinde yetiştim. Zamanla çalışarak 
bu seviyeye gelebildim. Ben de bu-
rada maddi zorluk çeken çocuklara 
ücret almadan eğitim veriyorum. 
SYD Vakfından yönlendirilecek 
yoksul vatandaşlarımızın bu spor-
ları yapmak isteyen çocuklarına da 
kapım her zaman açık.” 

Narlıdere

Mermer Atölyesi Projesi 
(Serkan Özbay): 

14 yaşımdan beri, 2004 yılından bu 
yana mermer atölyelerinde çalı-
şıyorum. Babamın atölyesi vardı, 
ama o pek sağlıklı çalıştıramadı. 
Ortağı ile birlikte sorunlar yaşadı-
lar, o da devretti. 2 sene bir şirkette 
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çalıştı. Sonra ben böyle bir projeyi 
duyunca başvurdum. Prosedürleri 
yerine getirdim. Kısmet bugünle-
reymiş ki kendi işyerimi açtım. Pro-
jeyi annem söylemişti bana. Ailem 
yardım alıyordu Narlıdere SYD Vak-
fından. Annem duymuş o da bana 
söyledi. Biz de başvurduk, gerekli 
prosedürleri yerine getirdik. 

İlk olarak atölyeyi Urla’da açtık. 
Orada çok merkezde olduğu için 
ses konusunda sorun yaşadık. 
Biz de oradaki insanları rahatsız 
etmemek için buraya aldık işimizi. 
Urla’yı bırakıp buraya makinayı 
kurduk. Vakıf malzeme ve kira 
konusunda destek oldu. Yaklaşık 
4 ay oldu burayı açalı. Aldığım des-
tekten çok memnunum. İşlerim de 
güzel. Babamla birlikte çalışıyoruz, 
ben inşaatları geziyorum babam da 
burada çalışıyor. İki üç tane de hak 
ediş usulü çalıştığımız ustamız var. 
Ustalarımız montaj yapıyor inşa-
atlarda, biz de burada malzemeyi 
hazırlıyoruz. Ustalar ile parça başı 
anlaşarak çalışıyoruz. 

Vakıf dışında bu desteği başka bir 
yerden alamazdım. Bir gelir göste-
remiyoruz. Bu yüzden açamazdım, 
açsam bile büyük ihtimalle geri 
kapatırdım, çünkü dayanma gücü-
müz yoktu bizim. Vakıf desteği ile 
bayağı bir malzeme geldi. 

Şu an bu atölyenin gelir sayesinde, 
işyerinin kirası ödeniyor, evin geçi-
mi sağlanıyor. Hane içinde 5 kişiyiz. 
Ablam Kütahya’da okuyor, 4 kişi 
kalıyoruz şu anda evde. Ailemin 
geçimini burası sağlıyor, çünkü 
başka çalışan yok ailemde. Ablam 
da Kütahya’da okuyor. Onun okul 
masraflarını da biz karşılıyoruz. 

İnşaatçılarla ve hazır mutfak 
yapanlarla çalışıyoruz. Mermer, 
granit, çimstone ve traverten sa-
tıyoruz. Atölyede kesim ve işleme 
işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Silim 
makinamız da var. Kestiğimiz, 

işlediğimiz taşları kamyonetimize 
yükleyip montaja götürüyoruz. 
Ödeme koşulları muhteşem. Sıfır 
faiz, iki yıl sonra altı parçada ödü-
yoruz. Yani hiç ödemiyoruz gibi bir 
şey oluyor. Hiç zorlanmayız geri 
ödemelerde büyük ihtimalle.” 

Press Ütü Dükkânı Projesi 
(Demet Akyürek): 

Daha önceden büyük bir markette, 
mağazada reyon görevlisi olarak 
çalışıyordum. Eşim de aynı şekilde 
mağazada çalışıyordu. Sigorta-
mız ödeniyordu, fakat çalışma 
şartları çok ağır ve zordu. İki tane 
çocuğumuz var, geçinmekte zor-
lanıyorduk. Daha sonra ayrıldık 
işlerimizden. Bir süre işsiz kaldık. 
Araştırmaya başladık, acaba nasıl 
bir iş yaparız, diye. Bu ütücülük 
mesleğini düşündük. Ütücülük 
işini öğrenmek için internetten 
araştırmalar yaptık, nasıl yapıldığını 
anlatan videolar izledik, geliştirdik 
kendimizi. Ben zaten ütüye her ev 
hanımının olduğu gibi hâkimdim. 
Eşimin de yapamayacağı iş yoktur, 
her alanda kendisi beceriklidir. 
Birlikte denemeler yaptık, kendi 
kendimizi yetiştirdik. Sonunda ken-
di Ütü Dükkânımızı açmaya karar 
verdik. 

Sonra bir gün gazete okurken 
Kaymakamlığın desteğini gördüm. 
Kuaför bir kadına desteği olmuş. 
Böyle bir şeyi görünce, bizim de 
elimizde hiç sermayemiz olmadığı 
için bize çok uygun geldi. Kayma-
kamlığın böyle hizmeti olduğunu 
öğrendikten sonra hemen başvu-
rumuzu ön plana almayı düşün-
dük. SYD Vakfı çalışanları bize sağ 
olsunlar çok yardımcı oldular. Hızlı 
bir şekilde açmamızı sağladılar 
işyerimizi. Şu anda çok mutluyuz, 
memnunuz, her şey yolunda.

Bu çevre iyi bir seçim oldu dükkânı 
açmak için. Sadece ütü işi yapan 
yok bu çevrede. Kuru temizlemeci-
ler veya terziler yapıyorlar bu işi ek 
hizmet olarak ama bizimki sadece 
ütücülük hizmeti. Evlerinde ütü 
olan insanlar gelip bütün eşyalarını 
bize ütületiyorlar. İç çamaşırından 
tutun havlularına kadar. Yani elle-
rini ütüye hiç vurmuyorlar. Hatta 
makinadan çıkarıp hiç asmadan 
sepete koyup getiren müşterileri-
miz var. Onlar da çok memnun, bizi 
çok sevdiler. Genelde çalışan kişiler 
olsa da müşterilerimiz arasında ev 
hanımları da var. Ütüsünü getiren 
müşterimiz için kuru temizleme 
konusunda da aracılık yapıyoruz. 

Press Ütü Dükkanı Projesi - Demet Akyürek (Narlıdere)
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Genel olarak emeğimiz var. Emek 
işi olduğu için kârı bize kalıyor. 
Elektrik giderimiz çok fazla oluyor. 
Kira kadar elektrik faturası ödü-
yoruz. Dolayısıyla en önemli gider 
kalemlerimiz arasında elektrik ve 
kira yer alıyor. 

2011 Ocak ayında açtık işyerimizi. 
İlk ay biraz zorluk çekti mevsim 
nedeniyle, dükkân yerimiz de pek 
iyi değildi, dükkânın yerini değiştir-
dik, afiş broşür bastırdık, bunların 
ardından 3 ay sonra işlerin ardı ar-
kası kesilmedi. 3 aylık kiranın vakıf 
tarafından ödenmesi bizim için çok 
iyi oldu. Açıkça ifade edeyim, eşim-
le ben dışarıda ayrı ayrı çalışıyor 
olsaydık, elimize iki asgari ücret 
tutarında para geçerdi. Ancak, şu 
an, buranın masrafını çıkardığımız-
da 2000’er lira maaşla çalışmış gibi 
oluyoruz. Çok şükür çok mutluyuz. 
Zaten ümitliydik, bu işin tutacağını 
biliyorduk. 

Geri ödeme koşulları çok uygun. 
Geri ödeme konusunda sıkıntı 
yaşayacağımızı düşünmüyorum. 
Oturdu zaten şu anda iş, Allah 
kısmet ederse kuru temizlemeyi 
düşünüyoruz, hatta burası bize bir 
ev de aldıracak.”

Kuaför Salonu Projesi 
(Gülden Keleş): 

Ben 15 yıldır çalışıyorum bu mes-
lekte. 26 yaşındayım. Bu meslekte 
çıraklıktan yetiştim. Okullara git-
tim, belgelerimi aldım. Başkasının 
yanında çalışıyordum, müşteri 
çevrem vardı. Başkalarının yanında 
çalışırken sigorta konusunda sıkıntı 
yaşıyordum. Maddi olarak çalıştığı-
mın karşılığını alamıyordum. 10 – 
14 hafta izinsiz çalıştığım dönemler 

oluyordu. Baktım başkasının yanın-
da olmuyor, kendi işimin patronu 
olmak istedim. O yüzden böyle bir 
girişimde bulundum. 4 ay oldu bu 
dükkânı açalı. 

Desteklerden bir muhtarın yanında 
çalışan ablam sayesinde haberim 
oldu. Gerçek olduğuna inanamadım 
ilk başta, ama Vakfa başvurunca 
gerçek olduğunu anladım. Başvu-
rumuz çabuk sonuçlandı. 

Müşteri sayımız şu anda yeterli, 
Allah’a şükür idare ediyorum. Eski 
müşterilerim geliyor, dükkânın 
cadde üstü olması yeni müşteri 
bulmam konusunda faydalı oldu. 
Yanımda şu an bir kişi çalıştırıyo-
rum. Yeni açılan bir dükkâna göre 
şu anda işlerim iyi ama daha da iyi 
olabilir. Eski işyerimle kıyaslarsam 
gelirim daha iyi durumda şu anda. 
Orada haftalığım 200 TL idi, burada 
günlüğüm neredeyse 200 TL. 

Geri ödemeleri yapabileceğimi dü-
şünüyorum vakti geldiğinde. Kendi 
işyerimi açmayı hep düşünüyordum 
ama ne benim ne de ailemin bunu 
karşılayacak gücü yoktu. Vakıf 
desteği olmasaydı ben bu işyerini 
açamazdım.”

Kuaför Salonu Projesi - Gülden Keleş (Narlıdere)

Hasta ve Refakatçi Kursu (Narlıdere)
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Adana Feke Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Feke Kaymakamı 
Bünyamin Kuş’un öncülüğünde ilçe 
halkının gelir seviyesinin yükseltil-
mesi, daha iyi koşullarda yaşaması 
ve ilçe ekonomisinin canlandırılma-
sı için çok çeşitli ve verimli projeler 
yürütüyor. İşte bu projelerden 
bazıları:

39 Köye 39 Ev Projesi

"39 Köye 39 Ev Projesi" kapsa-

mında, 18 aile ev sahibi yapılacak. 
45 metrekare büyüklüğündeki 
prefabrike evlerin Temmuz ayında 
tamamlanması bekleniyor.

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfınca yaklaşık bir yıl önce 
başlatılan ''39 Köye 39 Ev Projesi'' 
evi olmayan ailelerin umudu oldu. 
Vakfa başvuruda bulunan 18 ailenin 
talebi Vakıf Mütevelli Heyeti tarafın-
dan onaylandı ve prefabrike olarak 
hazırlanan 18 evin temeli atıldı. 17 

Temmuz'da tamamlanması düşü-
nülen evler, ihtiyaç sahibi ailelere 
teslim edilecek.

Projelerinin aktif bir şekilde devam 
ettiğini belirten Feke Kaymakamı 
Bünyamin Kuş, ihtiyaç sahibi aile-
lerin sıkıntılarını çözmek istedikle-
rini söyledi. Proje kapsamında bir 
komisyon kurulduğunu vurgulayan 
Kuş, oluşturulan komisyonla kul-
lanılamaz durumdaki evlerin tespit 
edildiğini ve bu evlerde yaşayan 

Adana’nın proje zengini ilçesi

Feke Adana Feke Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Feke Kaymakamı 
Bünyamin Kuş’un öncülüğünde ilçe 
halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi, 
daha iyi koşullarda yaşaması ve ilçe 
ekonomisinin canlandırılması için çok 
çeşitli ve verimli projeler yürütüyor
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vatandaşların daha sağlam ve 
dayanıklı evlerde yaşamaları için 
prefabrike evlerin yapımına başlan-
dığını ifade etti. 

Halkın sorunlarını çözmek için 
görevde olduklarını söyleyen Kuş, 
ihtiyaç sahibi ailelerin daha rahat 
ortamlarda ve daha dayanıklı evler-
de yaşamasını istediklerini belirte-
rek, "Prefabrike evlerin yapım işini 
11 Nisan'da ihale ettik, 5 Mayıs'ta 
ihaleyi kazanan firma ile sözleşme 
imzalandı. 72 iş gününde bitirilmesi 
planlanan evleri 17 Temmuz'da 
teslim etmeyi hedefliyoruz. 2 oda, 
mutfak, tuvalet ve banyodan olu-
şan 45 metrekare büyüklüğündeki 
evlerde 18 aileden 46 kişi yaşaya-
cak." diye konuştu.

Fayda sahiplerinden biri olan Meh-
met Parlakaç ise, böbrek hastası 
olduğu için uzun süredir çalışa-
madığını belirterek, "Bize bu evi 
yapan devletimize çok teşekkür 
ediyorum. Kışın soğukta üşümek-
ten yazın sıcakta kavrulmaktan 
kurtulacağız." dedi.

Teknik Tarımı Geliştirme Projesi

Akdeniz Bölgesi’nin doğal dağlık 
arazilerinin az tarım arazilerinden 
faydalanmak ve özellikle genç 

nüfusa istihdam imkânı sağlamak 
amacıyla, Feke SYD Vakfı tara-
fından “Teknik Tarımı Geliştirme 
Projesi” uygulandı. Uygulama kap-
samında; kırsal ve dağlık alanda 
yaşayan, bahçesi veya fidanı olup 
da  işleme imkânı kısıtlı bulunan, 
3294 sayılı Kanun kapsamındaki 
fakir ve muhtaç ailelere mensup, 
daha önceden el traktörü kullanmış 
genç ve eğitilebilir 3 kişiye el trak-
törü ve ekipmanı verildi.

Proje ile aynı zamanda, ihtiyaç 
dahilinde ücret karşılığı çevre üreti-
cilerin de el traktörlerinden fayda-
landırılması, böylece fayda sahibine 
ek kazanç sağlaması, teknik tarım 
uygulamalarının yaygınlaştırılarak, 
ilçe ekonomisine ve  ülke ekono-
misine katkıda bulunulması hedef-
leniyor.

Proje hakkında konuşan Feke Kay-
makamı Bünyamin Kuş, başlangıç 
olarak 3 vatandaşın faydalandığı 
proje hedefinin, büyük çoğunluğu 
engebeli olan ilçe arazilerinin ka-
rasaban yerine el traktörü ile sü-
rülmesini sağlayarak daha yüksek 
verim elde edilmesini sağlamak 
olduğunu bildirdi. 

SYDV Müdürü Ali Özdemir ise, bir 

litre yakıtla 10 dönüm arazi sürebi-
len iki tekerlekli el motorlarının ar-
kasına römork takılabildiğini ve bir 
ton yük taşıdığını kaydetti. Özdemir, 
çiftçilere tasarruf ve iş gücü açısın-
dan önemli kolaylıklar sağlayacağı-
nı belirttiği el traktörlerine ilaçlama 
makinesi de monte edilebildiğini 
söyledi. Özdemir projeye ilişkin şu 
açıklamalarda bulundu:

“Akdeniz dağlık bölgesinde tarımla 
uğraşan kesimde kişi başına düşen 
tarım arazisi miktarı, ülkemizin 
diğer bölgelerine oranla oldukça 
düşüktür. Aynı şekilde Akdeniz 
bölgesinde de iller arası kişi başı-
na düşen arazi miktarı da farklılık 
göstermektedir. Özellikle bahçe 
tarımıyla ön plana çıkan Adana’da 
kişi başı arazi miktarı en az olan 
ilçe Feke'dir. Bu durum tarımsal 
kazanç anlamında tatmin edici ol-
mamaktadır. Dolayısıyla İlçemizde 
tarım; bir iş kolu olmaktan çıkıp, ek 
kazanç sağlayan yardımcı iş kolu 
olmaya doğru gitmektedir. Ayrıca 
günümüzde tarım alet ve ekipman-
larının çeşitliliği bölgemiz için de 
bir avantaj sağlayacak durumdadır. 
İlkel yollarla tarlada toprak işleme 
'Bel' diye bilinen aletle, çapa veya 
karasabanla yapılmaktadır. Bu 
durum iş kaybına insan gücünün 
gereksiz harcanmasına ve hatta 
ekonomik kayıplara yol açmakta-
dır. Oysa, el traktörleri ekonomiktir 
ve yaptığı işler açısından çok amaçlı 
kullanılan, güvenilir, sağlam bir 
yapıya sahiptir. 

Bu nedenle proje ile, ilçemiz ge-
nelinde muhtelif köylerde tarımla 
iştigal eden 3 üreticimize birer adet 
el traktörü temin ettik. Bu sayede 
hem kendi arazilerini teknik bir 
şekilde usulüne uygun işlemiş hem 
de diğer üreticilere ücret karşılığı 
iş yaparak kazanç elde etmiş ola-
caklar.”
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Teknik Arıcılığı 
Geliştirme Projesi 

Bölgenin doğal bitki florasından 
faydalanmak, genç nüfusa istih-
dam imkânı sağlamak ve bal ve yan 
ürünlerinin üretimi sayesinde ilçe 
ekonomisine ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak amacıyla Feke 
SYD Vakfı 2008 yılında “Teknik Arı-
cılığı Geliştirme Projesi” uygulama-
ya başladı. Altı yıl boyunca sürmesi 
planlanan projeden her yıl 15 çiftçi 
yararlandırılacak.

Her yıl projenin uygulanması 
için tespit edilecek 15’er çiftçiye 
300 adet arılı kovan ve yardımcı 
malzemeler temin edilmesi plan-
lanıyor. Projeden faydalanacak 
kişilerin “Teknik Tarımı Geliştirme 
Projesi”nde olduğu gibi, kırsal ve 
dağlık alanda yaşayan, 3294 sayılı 
Kanun kapsamındaki fakir ve muh-
taç ailelere mensup, daha önceden 
arıcılıkla uğraşmış, genç ve eğitile-
bilir kişiler olması gerekiyor. 

Projeden sağlanması hedeflenen 
faydalar ise şunlar:

• Elde edilecek balların yeni 
kurulmuş olan arıcı birlikleri 
vasıtası ile satılması

• Oğul kolonilerinin, çiftçilerin 
arılı kovan potansiyelini arttır-
ması

• Projenin ilçe içerisinde arıcılık 
yapmak isteyen diğer çiftçilere 
örnek olması ile modern arıcı-
lığın yaygınlaştırılması 

El Birliği İle Yapılan 
Evler Projesi 

Vakfın hedef kitlesinde olan ve 
barınma yardımı talep eden va-
tandaşların yaşadıkları mekânları, 
insani şartlara uygun, daha ya-
şanabilir hale getirmek amacıyla 
Feke SYD Vakfı tarafından “El Birliği 

İle Yapılan Evler Projesi” hazırlandı. 
Bu proje ile 4 vatandaşa ait 4 evin 
onarımı yapılarak, barınma ihtiyaç-
larına destek verildi. 

Amaçlarının Vakfa ihtiyacı niteli-
ğinde başvuruda bulunmuş fayda 
sahiplerinin maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle tamir ettiremediği evle-
rinin gerekli yerlerinin onarımdan 
geçirilerek asgari düzeyde barınma 
taleplerine karşılık verilmesi oldu-
ğunu söyleyen Vakıf yetkilileri, bu 
projeler ışığında vatandaşların daha 
iyi şartlarda barınmalarını hedefle-
diklerini belirtiyorlar.

Vakıf Müdürü Ali Özdemir, projeye 
ilişkin olarak şunları söylüyor:

“Vatandaşlarımızın öncelikli ihti-
yaçlarından olan barınma ihtiyaç-
ları, önemli sorunları beraberinde 
getirmektedir. Barınması sağlıklı 
olmayan vatandaşlarımızın bu 
sıkıntılar nedeniyle, fizyolojik, psi-
kolojik ve sosyal yönden sorunları 
oluşmaktadır. Bu nedenle bu proje 
doğrultusunda Vakfımızdan yar-
dım alan ve hedef kitlede bulunan 
vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarına 
cevap verilerek, onların büyük bir 
sorunu sona erdirilmiştir.”

D
AY
AN
IŞ
M
A

79



yenilikçi çözüm 
önerileri nelerdir

yoksulluğun yok edilmesi ve çevrenin 
kalitesinin artırılması: 
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27-28 Haziran 2011 tarihinde 
Fransa’nın Paris şehrinde “Yok-
sulluğun Yok Edilmesi ve Çevrenin 
Kalitesinin Artırılması: Yenilikçi 
Çözüm Önerileri Nelerdir?” başlıklı 
bir konferans düzenlendi. Fran-
sa Ekonomi, Finans ve Endüstri 
Bakanlığı’nın hamiliğinde, Fransız 
Kalkınma Ajansı ve Veolia Çevre 
Enstitüsünün organizasyonuyla 
gerçekleştirilen konferansta dün-
yanın çeşitli ülkelerinden destek 
veren kamu ve özel sektör ku-
ruluşları vardı. Konu hem çevre 
hem de yoksulluk olunca birçok 
kuruluşun ilgisini çekmiş olacak ki 
katılımcı profili oldukça renkliydi. 
Akademisyenler, politika yapıcılar 
ve çeşitli alanlardan uygulayıcıları 
bir araya getiren konferansın geniş 

izleyici kitlesinin sayısı 600’e ulaş-
maktaydı. Konferansın genel amacı 
yoksulluğun azaltılması ve çevre 
kalitesinin artırılması konularını bir 
araya getiren yerel ve küresel giri-
şimlerin tanıtılması ve tartışılması 
olarak özetlenmiştir. Ayrıca genel 
anlamda somut durumlar üze-
rinden örnekler ortaya konularak 
karar alıcılara tavsiyelerde bulun-
manın da amaçlanan diğer noktalar 
olduğu belirtilmiştir. 

Dört temel tema etrafında şekille-
nen konferans konuları ayrıca 12 
ayrı oturumda detaylı olarak ele 
alınmıştır. Genel olarak Fransız 
kamu kurumları ve üniversiteleri-
nin ağırlıklı olduğu konuşmacıların 
yanı sıra Avrupa’nın ve dünyanın 

çeşitli yerlerindeki örneklerin pay-
laşılması amacıyla davet edilen 
konuşmacılar ve tartışmacılar da 
konferanstan edinilecek kazanım-
ların artmasını sağlamıştır. Dört 
ana tema: Yoksulluğun Yok Edil-
mesi ve İklim Değişikliği, Yoksul-
luğun Yok Edilmesi ve Bioçeşitlilik, 
Şehirde ve Çevresinde Yoksulluğun 
Yok Edilmesi ve Çevrenin Kalitesi, 
Yoksulluğun Yok Edilmesi ve Çev-
renin Kalitesi: Özel Sektörün Rolü 
Nedir? başlıklarıyla sunulmuştur. 
Birinci temanın altındaki paralel 
oturumlar “İklim Değişikliğini 
Tahmin Etmek ve Adapte Olmak, 
Kırsal Yoksulluk, Toprak Verimlili-
ğinin Azalması ve İklim Değişikliği, 
Yoksulluk ve Temiz Enerji” şeklin-
de düzenlenmişti. İkinci temanın 

27-28 Haziran 2011 tarihinde Fransa’nın Paris şehrinde “Yoksulluğun Yok Edilmesi 
ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması: Yenilikçi Çözüm Önerileri Nelerdir?” başlıklı bir 
konferans düzenlendi. Konferans, Fransa Ekonomi, Finans ve Endüstri Bakanlığının 
hamiliğinde, Fransız Kalkınma Ajansı ve Veolia Çevre Enstitüsünün organizasyonuyla 
gerçekleştirildi.
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oturumlarının başlıkları da: “Doğal 
Kaynakların Sürdürülebilir İdaresi 
ve Topluma Yararları, Ekosistem 
Servislerinin Değerinin Artırılması, 
Ekosistemlerin Korunması ve Yok-
sulluğun Yok Edilmesi: Bölgesel 
Engeller”dir. Şehirleşme ve onun 
getirdiği problemleri ele alan üçün-
cü temanın oturumları da: “Yoksul 
Mahallelerin ve Yaşam Alanlarının 
Islahı, Şehir ve Kasaba Planlaması: 
Şehir Çevrelerinde Yoksulluğun 
Yok Edilmesi ve Çevresel Kalite 
Konularının Uzlaştırılması, Hıfzıs-
sıhha ve Diğer Temel Hizmetler: 
Yoksul Bölgelerdeki Ekonomik ve 
Teknik Çıkmaz Nasıl Çözülebilir?” 
şeklinde sıralanmıştır. Dördüncü 
tema daha çok özel sektörün çevre 
ve yoksulluk konularındaki rolüne 
odaklanmaktadır ve alt başlıklar da 

“Kayıt dışı Sektörün Yaratıcılığı ve 
Entegrasyonu, Yoksullara Sunulan 
Temel Hizmetler ve İhtiyaç Madde-
lerine Ulaşımın Geliştirilmesinde 
Çevre Korumanın Yeri Var mı?, 
Girişimci Fon Temininin Yapılabilir-
liği ve Uygulanması” olarak oluştu-
rulmuştur. 

Genel Müdürlüğümüz de üç uzman 
yardımcısının (Esra Demirci Akyol, 
Nazlıhan Özgenç, Pınar Yavuzka-
nat) katılımıyla çevrenin korunması 
ve yoksulluğun yok edilmesi konu-
sunda dünya çapında gerçekleşti-
rilen faaliyetler ve bu faaliyetlerin 
akademik alt yapısı hakkında bilgi 
edinmiştir. Her ne kadar Türkiye’de 
henüz bu iki konunun çözümü için 
ortak çözüm önerileri üretilme-
si pek yaygın olmasa da bu yeni 

alanın ilerleyişi hakkında edinilen 
bilgiler, yoksulluğa olan yeni yakla-
şımlar hakkında bir giriş niteliğin-
dedir. Çok çeşitli oturumlarda eş 
zamanlı olarak yürütülen tartışma-
ların hepsini takip etmek mümkün 
olmasa da özellikle kamu alanında 
yapılan girişimler hakkında bilgi 
edinmek hedeflenmiştir. Hem karar 
alıcılar hem uygulayıcılar hem de 
akademisyenlerin aynı oturumlarda 
bir araya gelmesi çok verimli tar-
tışmaları beraberinde getirmiştir. 
Sadece oturum konuşmacılarının 
değil, aynı zamanda dinleyici olarak 
katılanların da konuya hâkimiyet-
leri ve kendi deneyimlerini pay-
laşmak konusundaki nezaketleri 
dikkat çekicidir. Gerek üniversite 
öğrencileri gerekse sivil toplum 
örgütleri temsilcileri, karşılarında 
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buldukları kamu ve özel sektör 
temsilcilerine her türlü sorularını 
sormak ve uygulamalar hakkındaki 
eleştirilerini onlara anlatabilmek 
fırsatını bulmuşlardır.
 
Konferansın açılışında konuyla 
ilgili söz sahibi kişilerden yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi edinme 
fırsatı bulunmuştur. Bunun yanında 
sadece uygulama yapan kurum 
temsilcileri değil aynı zamanda 
akademisyenler söz almış ve onlar 
da yoksulluğun yok edilmesi ve 
çevrenin korunması konularının 
bir arada incelenmesini gerektiren 
felsefi alt yapıyla ilgili görüşlerini 
dile getirmişlerdir. 

İlk söz alan kişi, konferansın dü-
zenlenmesinde büyük rol oynayan 
Fransız Ekonomi, Finans ve En-

düstri Bakanı Christine Lagarde 
olmuştur. Bu tür bir organizasyonu 
gerçekleştirmiş olmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getiren 
bakan, ülkelerinin bu konuda öncü 
rolü oynama isteğinden de bahset-
miştir. 

İkinci konuşmacı, yine düzenleme-
de aktif rol alan Veolia Enstitüsü 
CEO’su ve başkanı Antoine Frerot-
tur. Frerot da bakanla benzer şekil-
de bu organizasyonun bir parçası 
olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdikten sonra enstitü ola-
rak kendi faaliyetlerinden ve dene-
yimlerinden bahsetmiştir.

Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı 
Dov Zerah da ajanslarının dünya 
çapındaki çalışmalarından bah-
setmiş ve amaçlarının kırsaldaki 
yoksullara yardım ederek daha 
sonra şehirlerin varoşlarında olu-
şacak yoksul nüfusun önlenmesi 
olduğunu belirtmiştir. Bu alanda 
sadece devlet teşebbüslerinin de-
ğil, özel sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin de yapacağı çok şey 
olduğunu söylemiştir. Yoksulluktan 
sürekli kurtulmanın tek yolunun 
çevreyi korumak olduğuna dikkat 
çekmiştir. Son olarak da 2012’de 
Rio’da yapılacak Birleşmiş Milletler 
zirvesini hatırlatmış ve 20 yıl sonra 
yeniden yoksullukla mücadele ve 
yeşil ekonominin bir arada tartışıla-
cağını vurgulamıştır. 

Birleşmiş Milletler'den de Joan 
Clos konuşma yapmıştır. Birleşmiş 
Milletler Habitat Programı Başkanı 
olan Clos da dünyanın farklı yerle-
rinde gerçekleşen şehirleşme ve 
buna karşılık olarak Birleşmiş mil-
letlerin yürüttüğü programlardan 
bahsetmiştir. Afrika’da yaşanan 
hızlı şehirleşmenin sonucunda 
nüfusun neredeyse %93’ünün 
varoşlarda yaşamak durumunda 
kalacağını belirten Clos, bu durum-

da çevrenin onlar için yaşanabilir 
halde kalması ve bu bölgelerde 
yaşanan yoksulluk için de önlemle-
re gereksinim duyulduğuna dikkat 
çekmiştir. 

Son olarak söz alan ve konferan-
sın en önemli konuşmacılarından 
olan Harvard Üniversitesi hocası 
ve Nobel ekonomi ödüllü Amartya 
Sen de yoksullukla mücadele ve 
çevrenin korunması konularının bir 
arada tartışılması konusuna akade-
mik açıdan bakmış ve felsefi boyu-
tuyla bir açıklama getirmiştir. Sen’e 
göre, eğer gelişim insanlara daha 
çok özgürlük vermeyi gerektiriyor-
sa çevrenin bu konuda önemli bir 
rolü vardır çünkü bireysel bağlam-
da kişinin özgürleşmesi çevresine 
bağlıdır. Çevre dendiğinde sadece 
doğa akla gelmemelidir. Çevrenin 
değeri sadece orada var olanla 
sınırlı kalmaz çünkü çevrenin in-
sanlara sağlayabilecekleri de onun 
değerini yansıtır. Ayrıca çevre sa-
dece olduğu şekliyle korunacak bir 
şey olarak algılanmamalıdır çünkü 
onun geliştirilmesi de önemlidir ve 
bu da insanların görevidir. Bunlara 
ek olarak Sen’in dikkat çektiği bir 
diğer nokta da gelişimle çevrenin 
korunması konularının birbirine zıt 
olmadığı hatta tam tersine birbirini 
desteklediğidir. Kadınların eğitimini 
gelişimin bir parçası olarak kabul 
ettiğimizde, eğitilen kadınların 
doğurganlık oranının azaldığını ve 
bunun da çevre üzerinde daha az 
yük oluşmasını sağladığını söyle-
yen Sen bunu gelişim ve çevrenin 
birbirlerine olan ilişkileri konusuna 
örnek olarak sunmuştur.   

Yukarıda da belirtildiği üzere kon-
feransın eş zamanlı oturumlarında 
birçok farklı konu çeşitli boyutlarıy-
la ele alınmıştır. Bunların hepsinin 
aynı anda takibi mümkün olmadı-
ğından daha çok genel müdürlüğü-
müzün doğrudan ilgi alanına giren 
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yoksulluk konusuyla ilgili oturum-
lar takip edilmiştir. Bu bağlamda 
Yoksulluğun Yok Edilmesi ve İklim 
Değişikliği teması altında kırsal 
yoksulluk alanıyla ilgilenen akade-
misyen ve uygulayıcıların bir araya 
geldiği oturumlarda konuşmacılar 
genel olarak artan nüfusla paralel 
olarak artan gıda ihtiyacından ve 
bunu sağlarken çevreye verilen za-
rarın ürkütücü boyutlarından bah-
setmişlerdir. Ayrıca, gıda üretimi 
artmasına rağmen bunun yoksul-
lara ulaşmamasından kaynaklanan 
sorunlardan bahsetmişlerdir. Üre-
tilen fazla gıdanın endüstriler tara-
fından alınıp daha zengin kesimler 
için proteine dönüştürülmesi ve bu 
durumda gıda fiyatlarında meydana 
gelen artışlara dikkat çekilmiştir. 
Kamerun’da yakın zamanda ger-
çekleşen gösterilerin nedeninin 
hızla artan pirinç fiyatları olduğuna 
dikkat çekilmiştir ve ülkede yoğun 
şekilde kahve ve kakao gibi lüks 
tüketim maddelerinin üretildiği 
belirtilmiştir. Örneğin, Sahra altı 
Afrika’da batıdakine oranla 1/1000 
oranında daha az verim alındığın-
dan bahsedilmiştir. Aynı büyük-
lükteki alanda tarım yapılsa bile 
daha az çalışma ve düşük teknoloji 
kullanımının buna neden olduğu 
söylenmiştir.  

Çözüm önerilerinin başında da 
daha fazla alanda tarım yapmak 
yerine zaten tarıma açık olan ara-
zilerin daha yoğun şekilde kullanıl-
ması gelmektedir. Ayrıca standart 
çözümlerden çok yerel koşullara 
özgü çözümlerin getirilmesi ge-
rektiği konusunda fikir birliği sağ-
lanmıştır. Bazı ülkelerde bir süredir 
uygulanan ve yararlı görülen Ko-
rumacı Tarım (Conservation Agri-
culture- CA) da organik maddelerin 
toprağa geri kazandırılması açısın-
dan önerilen çözümlerden biridir. 
Daha az gübrenin kullanılması ve 
hasattan sonra kalanların tarlada 

bırakılması gibi yöntemlerin topra-
ğın verimliliğini artırmak açısından 
önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. 
Böylece sürdürülebilir tarımın orta-
ya çıkacağı söylenmiştir. 

Kırsal kesimin gelişimi ve toprak 
verimliliğinin korunması konula-
rının birbirinden ayrılamayacağına 
dikkat çeken konuşmacılar, derin 
bir şekilde sürülen topraklarda 
daha fazla bozulma görüldüğünü 
bildirmişlerdir.

Tartışmaların ardından yapılabi-
lecek bir değerlendirmeyle tarım 
alanındaki bu yeni eğilimlerin takip 
edilmesi ve sağladığı faydaların 
Türkiye açısından da değerlendiril-
mesinin ülkemizdeki kırsal yoksul-
luğun azaltılmasında önemli bir rol 
oynayabileceği görüşü ortaya ko-
nabilir. Bu tema altında yoksullukla 
doğrudan ilişkili diğer bir konu da 
düşük karbon enerjisi meselesidir. 
Ülkemizde de enerjinin yoksullar 
açısından ulaşılabilir hale getiril-
mesi önemli bir konudur ve konfe-
ransta örnek olarak gösterilen bazı 
uygulamaların ülkemiz açısından 
da faydalı olabileceği görüşü ön 
plana çıkmıştır.  

Gelişmekte olan ülkeler fosil yakıt-
lara ulaşımı olan ve bunları çok az 
kullanabilen ya da hiç kullanama-
yan insanlar ikilemiyle karşı karşı-
yadır. İlk gruptakilerin CO2 salınımı 
OECD ülkelerininki kadardır. İkinci 
grup ise daha çok yoksul haneler-
den oluşur ve enerji için daha çok 
yenilenebilir biokütle kullandıkları 
için CO2 salınımları çok düşük sevi-
yelerdedir. Bu enerji ikilemini kır-
mak için iki tarafın da kârlı çıkacağı 
ve iklim için de iyi olan çözümler 
vardır. Bu şekilde hem yoksullara 
gelir kaynağı oluşturulur hem de 
karbon salınımı en alt seviyede tu-
tulur. Yatırımlar ve faaliyetler, kırsal 
ya da kentsel nüfusa hitap etmeme 

durumuna ve kullanılan enerji 
çeşidine göre farklılaştırılmalıdır. 
Elektriğin ulaşılabilir olması yerel 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi konusunda başlı ba-
şına bir etkendir. Elektriğin daha 
çok yere ulaştırılması planlı ve 
kaynaklara dayalı olarak yürütül-
mesi gereken bir faaliyettir. Ayrıca 
elektriğin sağlanmasında bölgenin 
nüfus yoğunluğuna göre çeşitli sis-
temler uygulanabilir. Var olan kablo 
sistemi geliştirilebilir, yerel ağlar 
kurulabilir ve güneş enerjisinden 
faydalanılabilir. Verimli ve yenile-
nebilir enerji kullanımının sisteme 
entegre edilmesi kaynakların daha 
iyi kullanılması açısından gereklidir. 

Odun ve kömür, kırsalda ve şehir 
çevrelerinde kullanılan en yaygın 
yakıtlardır. Geleneksel tedarik 
ağları şehirleşmeye ayak uydura-
mamaktadır ya da kayıt dışı olarak 
kalmaktadır. Bu da bazı fazla nü-
fuslu alanlarda kaynakların hoyrat-
ça kullanımına neden olmaktadır. 
Bu yakıtların tedarikine getirilecek 
planlama kesinlikle elzemdir ve 
planlama yapılmadığı takdirde uzun 
dönemde arz/talep dengesinin ko-
runması mümkün görünmemek-
tedir. Ormanların korunması da bu 
noktada önem arz etmektedir.   

Yoksulluğu Yok Etme ve Biyolojik 
Çeşitlilik teması altında da yine 
yoksulluğun özellikle vurgulandığı 
bazı oturumlar olmuştur. Genel 
olarak bu oturumun amaçları göz 
önünde bulundurulduğunda da 
aslında çevre ve yoksulluk konu-
larının ne kadar iç içe oldukları 
görülebilir. Günde iki doların altında 
gelirle yaşayan insanların geçimi 
ve kalkınması çoğunlukla tarımsal 
üretkenlik, ormancılık, kırsal ve 
deniz ekosistemleri, temiz su kay-
naklarına erişim ve risklere karşı 
korumaya dayanmaktadır. Temel 
hizmetlere erişimi sağlamakla 
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birlikte ekosistemi koruyup üret-
kenliğini artırmak gelecek yıllarda 
yoksullukla mücadelede en etkili 
politikalardan biri olacaktır. Çev-
resel sermaye bir yaşam sigortası 
ve yoksulların da tek varlık kaynağı 
olduğu kadar gelişmekte olan 
ekonomilerde de doğru şekilde 
yönetilmesi şartıyla sürdürülebilir 
ekonomik ve toplumsal katma 
değere temel oluşturur. Ancak bi-
lim camiası, ekosistem nedeniyle 
ekonomideki malların ve hizmet-
lerin %60’ının etkilenmesi ve insan 
refahının kötüye gitmesi nedeniyle 
biyolojik çeşitliliği arttırmaya yöne-
lik eylemlerin bir an önce yapılması 
gerektiği konusunda hemfikirdir. 
Kısaca, bu oturum genel olarak 
gelişen toplumların ekosistemi 
sürdürülebilir şekilde kullanması, 
doğal çevreden etkilenen malların 
ve hizmetlerin desteklenmesi ve 
gelişmemiş ülkelerde sürdürülebilir 
kalkınma konularına yöneliktir.

Hızlı şehirleşmenin bir sonucu ola-
rak dünyanın her yerinde, şehirler-
de oluşan yoksulluk ve insan yaşa-
mını zorlaştıran koşullar bu tema 
altında yürütülen oturumların temel 
konularıdır. Şehirlerdeki yoksul 
nüfusun da göz önüne alınmasının 
gerekliliğini vurgulayan şehir plan-
lamacılığı ve bu planlamada sağlık 
ve eğitim gibi temel hizmetlere 
ulaşımın kolaylaştırılmasından var 
olan yoksul bölgelerin çevre kali-
tesinin artırılmasına kadar oldukça 
geniş bir spektrumda ele alınan 
yoksulluk konusuna bu çerçeveden 
de bakılmış olması gerçekten fay-
dalı olmuştur. Birleşmiş Milletler 
’den küçük, yerel organizasyonların 
uygulamalarına kadar her türlü 
deneyimin ortaya konduğu bu 
oturumlarda ülkemiz için de uygun 
olabilecek uygulamalar görülmüş 
ve zaten yürütülmekte olan politi-
kaların şekillendirilmesinde önemli 
olabilecek bazı noktalara ayrıca 
dikkat edilmiştir.   

Dördüncü oturum, özel sektörün 
bu alanda yapabileceği ve yapması 
gereken faaliyetlere ayrılmıştır. Bu 
konferansın düzenlenmesine destek 
veren özel kuruluşlar ve bunların bir 
araya gelip oluşturdukları çevreci 
platformlar göz önüne alındığında 
bu oturumun ne kadar önemli oldu-
ğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Genel olarak yoksulluğun yok 
edilmesi konusunda kalıcı çözüm-
ler üretilmesi konusunda özel 
sektörün oluşturacağı istihdam 
alanlarına vurgu yapılmıştır. Ayrıca 
özel sektörün oluşturduğu çalışma 
alanlarında dikkat etmesi gereken 
çevresel faktörler ve bunlara ria-
yet edilmemesi durumunda daha 
çok yoksulların maruz kalacağı 
olumsuz koşullara da dikkat çekil-
meye çalışılmıştır. Çeşitli firmaların 
yürüttüğü, çevrenin korunmasına 
dair projelerin ve bu alanda yapılan 
araştırma-geliştirme yatırımlarının 
da yer bulduğu oturumlardan da 
olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Sonuç

Bugün gelinen aşamada yoksul-
luk ve çevrenin birbirleriyle olan 
ilişkileri düşünüldüğünde, her iki 
kavramın birlikte değerlendirilme-
si gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Önerilebilecek bir toplum modeli; 
gıda, eğitim ve sağlık hizmetlerine 
ulaşım kadar su, enerji ve elektrik 
gibi temel hizmetlere ulaşımı da 
hedeflemelidir. Bu nedenle yoksul-
luk problemine çevrenin etkisini de 
hesaba katarak çözüm yolları ara-
mak gereklidir. Bugün dünyada var 
olan ekonomik modeller hızla sor-
gulanmaya başlanmış, ekonomik 
modeller altında sosyal ve çevresel 
etmenler bir arada değerlendiril-
meye başlanmıştır.

Çevrenin korunması sürdürülebilir 
kalkınma için en önemli faktör-

Yoksulluğun Yok 
Edilmesi ve İklim 
Değişikliği teması altında 
kırsal yoksulluk alanıyla 
ilgilenen akademisyen ve 
uygulayıcıların bir araya 
geldiği oturumlarda 
konuşmacılar genel 
olarak artan nüfusla 
paralel olarak artan 
gıda ihtiyacından 
ve bunu sağlarken 
çevreye verilen zararın 
ürkütücü boyutlarından 
bahsetmişlerdir. 
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lerden biridir. Çevresel sorunların 
sürdürülebilir kalkınma üzerinde 
yarattığı etkiler yoksulluğu da 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
Örneğin ekilebilir arazilerin azal-
ması kırsal kalkınmayı olumsuz 
yönde etkilemekte, kentlere göçü 
hızlandırmakta ve yoksulluğu 
artırmaktadır. Kırsaldaki yoksul-
lara yardım edilmesiyle şehirlerin 
varoşlarında oluşacak yoksul nü-
fusun önlenmesinde sadece devlet 
teşebbüsleri değil, özel sektör 
de faaliyet göstermelidir. Benzer 
şekilde iklim değişikliği, biyolojik 
çeşitliliğin azalması, doğal kay-
nakların giderek daha sınırlı hale 
gelmesi vb. birçok çevresel etken 
yoksulluğu doğrudan etkilemek-
tedir. Bu durum yoksulluğu azalt-
maya ve çevreyi korumaya yönelik 
bütünleşik çözümler geliştirmeyi 
gerektirmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde nüfus 
artışı ve şehirlere yaşanılan göç, 
şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu ar-
tırmakta ve bu durum gıda, sağlık, 
eğitim vb. birçok hizmetin aksama-
sına ve çevrenin hızla bozulmasına 
neden olmaktadır.

Oluşturulacak bütünleşik çözümler, 
yoksulların çevresel risklere karşı 
dirençlerini arttırmak ve sürdürüle-
bilir kalkınma çatısı altında yoksul-
ların yaşam kalitesini düzeltmeyi 
de içermelidir. Ayrıca yoksulluk ve 
çevre konuları ayrı ayrı ve birbir-
leriyle ilişkili olarak ekonomik so-
runlar başlığı altında incelenmelidir. 
Kamu ve özel sektörde bu iki prob-
leme dikkat çekilmeli ve sorunların 
çözümüne ilişkin kaynak aktarımı 
yapılmalıdır. Genel olarak yoksulluk 
ve çevre problemine ilişkin işbirliği 
yapabilecek aktörler belirlenmeli 
ve yenilikçi çözümler önerilme-
lidir. Yoksulluk ve çevreye ilişkin 
problemlere ulusal ve uluslararası 
açılardan bakılmalıdır. Bu noktada 

bu konferans, çok çeşitli ülkelerden 
gelen çok sayıdaki katılımcısıyla 
amacına yönelik bir toplantıyı ger-
çekleştirmiştir.  

Konferansın geneline bakıldığında 
bahsedilen başlıklar altında yoksul-
luk ve çevre bir arada ele alınmış 
olsa da tartışmacıların daha çok 
çevre konusuna eğildiğini söyle-
mek yanlış olmayacaktır. Gerek 
katılımcıların çalıştıkları alanlar 
gerekse öne çıkarılan örnekler 
konunun daha çok çevre boyutunu 
incelemektedir. Örneğin, yeni yeni 

uygulamaya konan Korumacı Tarı-
mın çevreye ne ölçüde katkısı oldu-
ğu ve bu tarımı kullanan çiftçilerin 
çevresel faktörlerden ne kadar az 
etkilendikleri istatistiklerle ortaya 
konulabilirken bu tür bir tarım 
anlayışının yoksulluğu ne kadar 
etkilediği konusunda kesin verileri 
paylaşan bir tartışmacı olmamıştır. 
Dinleyicilerin yoksulluğa ilişkin 
soruları karşısında birtakım cevap-
lar alınmış olsa da bu yaklaşımın 
böylesi büyük hedefleri olan bir 
konferans için negatif bir yön ola-
rak değerlendirilmesi mümkündür. 
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Fakat aynı zamanda, yukarıda da 
sıkça bahsedildiği gibi, çevrenin 
korunmasıyla aslında yoksullara 
da daha yaşanabilir bir ortam ve 
daha iyi yaşam koşulları sağlanmış 
olmaktadır. Dolayısıyla bir yönüyle 
yoksulluk konusuna dolaylı şekilde 
değinilmiştir diyebiliriz.

Son olarak, yeni yeni şekillen-
mekte olan bir yaklaşımın böylesi 
kapsamlı bir biçimde ele alınması 
bakımından bu konferansın başarılı 
bir organizasyon olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz. Fakat tekrar 

etmek gerekirse yoksulluğa ilişkin 
verilerin ve tartışmaların daha fazla 
yer aldığı oturumlara gereksinim 
olduğu düşünülmektedir. Ancak bu 
şekilde yoksulluk ve çevre konula-
rına ortak çözümlerden bahsetmek 
mümkün olacaktır. 

Ülkemizde farklı kamu kurumla-
rının politika alanları kapsamına 
giren çevrenin korunması ve yok-
sulluğun yok edilmesi konuları 
hakkında ortak çalışmaların yapıl-
ması giderek daha da önem kazan-
maktadır. Her ne kadar çevrenin 

korunması ve yoksullukla müca-
dele dünyanın her yerinde geçerli 
olsa da çözüm önerilerinin yerelde 
yapılması ve her türlü coğrafi ve 
iktisadi alana uygun politikaların 
geliştirilmesinin gerekliliği konfe-
ranstaki tüm konuşmacılar tara-
fından vurgulanmıştır. Dolayısıyla, 
bu alandaki akademik çalışmaların 
takip edilmesi ve uygulama örnek-
lerinin değerlendirilmesiyle bizim 
ülkemize en uygun çözümlerin üre-
tilmesi de bu alanda uzmanlaşmış 
akademisyenler ve uygulayıcılar 
tarafından gerçekleştirilebilir.      
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Küreselleşme kavramı gerek 
tanımlanışı gerekse de işaret et-
tikleri bakımından geniş bir alana 
işaret etmektedir. Kavram, sosyal 
bilimlerde genellikle ekonomik 
bir düzeni ifade etmek için kulla-
nılmakla birlikte politik, kültürel 
ve değişen ya da gelişen bilgi 
toplumu ve daha birçok alanı da 
ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Ekonomik ilişkiler bakımından 
ticaretin, iş gücünün ve serma-
yenin küreselleşmesinin yanında 
bilginin, birtakım kültürel değer-
lerin de küreselleşmesinden söz 
edilebilir. Küreselleşme yeni bir 
ilişki ve düzen biçimi olarak birey-
lerin ve toplumların üzerinde farklı 
etkiler doğurabilmektedir. Bu et-
kiler bireylerin ve toplumların eski 
durumları göz önünde bulundurul-
duğunda, olumlu ve/veya olumsuz 
olarak değerlendirilebilmektedir. 
Diğer bir ifade ile küreselleşme-
nin bireyler, toplumlar ve sosyal 
yapılar üzerinde oluşturduğu et-
kiyi ele alan sosyal bilimciler, bu 
etkiyi yıkıcı ve/veya yapıcı olarak 
değerlendirebilmektedir. Dünya 
literatüründe ‘küreselleşme karşıtı’ 
olarak görülebilecek, küreselleş-
menin olumsuz etkileri üzerinde 
vurgu yapan ve küreselleşmenin 
yoksulluğu artırıcı/derinleştirici 

etkisi olduğunu savunan önemli 
düşünürlerden biri olarak Michel 
Chossudovsky ve ona ait ‘Yoksul-
luğun Küreselleşmesi’ adlı eseri 
dikkat çekmektedir.

Eserin aslı İngilizce olarak 1997 yı-
lında yayımlanmış, Türkçeye çevirisi 
ise Neşenur Domaniç tarafından 
yapılmış ve Çiviyazıları Yayıne-
vi’nden Ocak 1998 yılında çıkmıştır. 
Eser giriş bölümü, ‘Küresel Yoksul-
luk ve Makro-Ekonomik Reform’, 
‘Aşağı-Sahra Afrikası’, Güney ve 
Güney-Doğu Asya’, ‘Latin Amerika’, 
ve ‘Eski Sovyetler Birliği ve Balkan-
lar’ adlı beş kısımdan oluşmaktadır. 

Eserin giriş bölümünde, uluslara-
rası ticaret ve ekonomiyi kontrol 
eden küresel bir kapitalist düzen-
den ve bu düzenin aktörlerinden 
söz edilmektedir. Bu aktörler 
arasından uluslararası kredi ku-
ruluşlarına ve bu kuruluşların 
gelişmekte olan ülkeler üzerindeki 
dayatmaları olarak ifade edilen et-
kileri üzerinde durulmaktadır. IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 
Örgütü temel aktörler olarak küre-
sel düzende, ekonomik ve mali dü-
zen üzerindeki egemenler olarak 
ifade edilmekte; bu kuruluşların 
aslında bağımsız kuruluşlar olma-

yıp belli ülke çıkarlarını gözettikleri 
öne sürülmektedir. 

Eserin birinci kısmında 1980 
yılından başlayarak uygulanan 
neo-liberal ekonomik programlar 
eleştirilmektedir. Bu kısımda IMF 
ve Dünya Bankası tarafından ge-
lişmekte olan ülke ekonomilerine 
uygula(tılan)nan makro-ekonomik 
istikrar ve yapısal uyum program-
larının bu ülke insanları üzerinde 
olumsuz sonuçlar doğurup birçok 
insanın yoksullaşmasına yol açtığı 
vurgusu yapılmaktadır. Eserin 
diğer kısımlarında ise dünyanın 
değişik bölgelerindeki ülkeler üze-
rindeki uluslararası kuruluşların 
politikalarının etkileri irdelenmekte 
ve eleştirilmektedir. Aşağı-Sahra 
Afrikası’ndaki açlık ve gıda kıtlı-
ğının sebepleri, Güney ve Güney-
Doğu Asya, Latin Amerika, Eski 
Sovyetler Birliği ve Balkanlar’daki 
siyasi ve ekonomik değişim ve 
olumsuz gelişmeler noktasında 
uluslararası kuruluşların etkisi 
irdelenmekte ve eleştirilmektedir. 

Eser, IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşlara getirmiş 
olduğu karşı duruş ve sert ve ciddi 
eleştirilerle dikkat çekmektedir.

Yoksulluğun Küreselleşmesi: 
IMF ve Dünya Bankası 
     Reformlarının İçyüzü

Dünya literatüründe ‘küreselleşme karşıtı’ olarak gö-
rülebilecek, küreselleşmenin olumsuz etkileri üzerinde 
vurgu yapan ve küreselleşmenin yoksulluğu artırıcı/
derinleştirici etkisi olduğunu savunan önemli düşünür-
lerden biri olarak Michel Chossudovsky ve ona ait ‘Yok-
sulluğun Küreselleşmesi’ adlı eseri dikkat çekmektedir.

Yazar: Michel Chossudovsky / Türkçeye Çeviren: Neşenur Domaniçki
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Kaynakça: Chossudovsky, M. (1998), Yoksulluğun Küreselleşmesi: IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, Çiviyazıları, İstanbul.
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